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विपक्षी 
 

नेपालको संवििानको िारा ४६ तथा १३३ (२) बमोजजम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र 
धित्र पने िै दायर हनु आएको प्रस्ततु ररट धनिेदनको संजक्षप् त त् य एिं आदेश यस प्रकार ः  

नेपाल दरुसञ्चार प्राधिकरणले "The Design, Development, Supply, Installation of 

Hardware and Software and Providing Operation and Management of International 
Telecommunications Traffic Monitoring/ Measurement and Anti Fraud System" 

(TERAMOCS) का लाधि परामशडदाता आिश्यक िएको िनी धमधत २०७४।०६।२० (तदनसुार 
अक्टोिर ६, २०१७) मा खलु्ला रुपमा सािडजधनक सूचना मार्ड त  अन्तराविय स्तरमा आशयपत्र 
(Express of Interest for Consultancy Service) माि िरेको हुुँदा सोवह बमोजजम म ररट 
धनिेदकले आशयपत्र पेश िरेकोमा म समेत ४ परामशडदाताहरु ःनौट िरी संजक्षप्त सूची तयार 
िरी ःनौट िएका परामशडदाताहरुबाट प्राधिकरणले धमधत २०७४।११।२८ मा TERAMOCS 

को धनधमत्त Request of Proposal माि िरेको धथयो। उक्त RFP मा कन्सल्टेन्ट QCBS Method 

द्वारा ःनौट िररने तथा RFP मा व्यिस्था िरे बमोजजमको कायडधबधि लाि ु हनेु, Technical 

Proposal को ८० तथा Financial Proposal को २० अंकिार हनेु लिायतका धबधिन्न शतडहरु 
धनिाडरण िररएकोमा सोवह बमोजजम माि िररएका सम्पूणड कािजातहरु सवहत म लिायतका 
अन्य तीन प्रधतस्पिीहरुले प्रस्ताि पेश िरेकोमा विपक्षी प्राधिकरणले धमधत २०७५।०९।०३ 
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का ददन सम्पूणड प्रधतस्पधिडहरुको उपजस्थधतमा प्राधिकरणको सिाहल, कमलादीमा प्राविधिक तथा 
आधथडक प्रस्ताि खोधल अंकहरु समेत सनुाउुँदा म ररट धनिेदकले उच्चतम अंक सवहत प्रथम 
स्थान हाधसल िरेका कारण मेरो प्रस्ताि ःनौट हनेु सधुनजित िई खररद सम्झौता मात्र हनु 
बाुँकी रहेको अिस्थामा प्राधिकरणले कलवुषत मनसाय राखी प्रचधलत काननुी व्यिस्थाको 
प्रधतकुल हनेु िरी धमधत २०७६।०१।२६ मा ईमेल र धमधत २०७६।०१।२९ मा  Ref.N. 

PU075/076-5104 को पत्र मार्ड त प्राधिकरणले ७० प्राप्ताङ्कलाई उजत्तणाडङ्क मानी परामशडदाताको 
मलु्याङ्कन तथा ःनौट िरेका कारण प्रधतस्पिाड धसधमत हनु िएकोले प्राधिकरण ःनौट प्रविया 
रद्द िदडः िनी म ररट धनिेदकलाई जानाकारी िराइयो। यस प्रकार खररद प्रविया नै अजन्तम 
चरणमा पिुी म ररट धनिेदक ःनौट हनेु सधुनजित िइससकेको अिस्थामा काननु विपररत मलाई 
द ुख ददई अपरुजणय क्षधत पयुाडउने दवुषत मनसायले खररद प्रविया नै रद्द िरी प्राधिकरणले 
अन्यायमा पारेको हुुँदा अन्य िैकजल्पक तथा प्रिािकारी उपचारको अिािमा नेपालको 
संवििानको िारा १३३(२) बमोजजम प्रस्ततु ररट धनिेदन धलई सम्मानीत अदालत समक्ष यस 
धनिेदनसाथ उपजस्थत िएको ःु। 

प्राधिकरणको धमधत २०७६।०१।२९ (मे/१२,२०१९) मा िएको Ref.N. PU075/076-

5104 को पत्रमा उल्लेख िए बमोजजमको TERAMOCS को खररद प्रविया रद्द िने धनणडय तथा 
सो सम्बन्िमा िएका अन्य कुनै काम कारिाही लिायत म ररट धनिेदकलाई प्रधतकुल असर पने 
िरी िएका सम्पणुड याित धनणडयलाई उत्प्प्रषेणको आदेशले बदर िरी सािडजधनक खररद ऐन 
२०६३ को दर्ा ३८ बमोजजम म ररट धनिेदकसुँि खररद सम्झौता सम्पन्न िनड आिश्यक 
प्रविया यथाजशघ्र अिाधड बढाई उक्त खररद प्रविया सम्पन्न िनड तथा सो खररद प्रविया सम्पन्न 
िनड नरोक्न,ु रोक्न नददन ु िनी नेपाल दरुसञ्चार प्राधिकरण तथा अन्य सम्बजन्ित धनकायको 
नाममा परमादेशको आदेश लिायत अन्य जो चावहने उपयकु्त आज्ञा आदेश जारी िरी पाउुँ साथै 
तत्प्काल नयाुँ खररद प्रविया शरुु िनड नददन/ुनददलाउन ु तथा मे १२, २०१९ को पत्रमा 
उजल्लजखत धनणडय कायाडन्ियन निनुड निराउन,ु यथाजस्थधतमा राख्न ु िनी सिोच्च अदालत 
धनयमािली, २०७४ को धनयम ४९(२) बमोजजम विपक्षीहरुको नाममा अन्तररम आदेश समेत 
जारी िरी पाउुँ िन्ने समेत व्यहोराको ररट धनिेदन। 

यसमा के कसो िएको हो? धनिेदकको माि बमोजजमको आदेश वकन जारी हनु ुनपने 
हो? आदेश जारी हनु नपने िए आिार कारण सवहत यो आदेश प्राप्त िएका धमधतले बाटाका 
म्याद बाहेक १५ ददनधित्र विपक्षीका हकमा आर्ैं  िा आफ्नो काननु बमोजजमको 
प्रधतधनधिमार्ड त धलजखत जिार् पेश िनुड िनी विपक्षीका नाममा यो आदेश र ररट धनिेदनको 
प्रधतधलवप साथै राजख म्याद सूचना पठाई म्याद धित्र धलजखत जिार् परे िा पने अिधि नाघेपःी 
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धनयमानसुार पेश िनुड। साथै अन्तररम आदेश माि िएको सम्बन्िमा विचार िदाड यसमा 
ठेक् काको कारिाहीलाई स्थिन िदाड सािडजधनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ३० को उपदर्ा 
५ एिम ्दर्ा ३६ को आिारहरु पूणडत  पषु्टी हनु नसक्ने अिस्था हुुँदा यस सम्बन्िी धनणडयको 
िाजम्ियडता एिम ् सम्बेदनजशलता हेदाड दिैु पक्ष राखी ःलर्ल िनुड उपयकु्त हनेु देजखंदा हाल 
विपक्षी नेपाल दरुसञ्चार प्राधिकरणको धमधत २०७६।०१।२६(तदनसुार मे ९, २०१९)  को 
ईमेल र धमधत २०७६।०१।२९ (तदनसुार मे १२, २०१९) को पत्र यथाजस्थधतमा राजख त्प्यस 
सम्बन्िी अन्य कुनै कारिाही अिाधड नबढाई ःलर्लको धनधमत्त धमधत २०७६।०३।०४ 
ितेका ददन धनणडय र कारिाही सम्बन्िी र्ाइलहरु धलई आउन ुिनी विपक्षीलाई म्याद सचुना 
जारी िरी हाजजर िए िा म्याद िजुारेपधः धनयमानसुार िरी पेश िनुड िन्ने समेत व्यहोराको धमधत 
२०७६।०२।२७ को आदेश।   

विपक्षीसुँिको उपरोक्त ररट धनिेदनका सम्बन्िमा यस सम्मानीत अदालतबाट अन्तररम 
आदेशको ःलर्लका लाधि धमधत २०७६।०३।०४ ितेको पेशी तोवकएको मेरो नामको १५ 
ददने सूचना धमधत २०७६।०२।२९ मा तामेल िएकोले सोवह सचुना अनसुार अन्तररम 
आदेशको ःलर्लका लाधि उपजस्थत िएको ःु िन्ने बेहोराको विपक्षी दरुसञ्चार प्राधिकरणको 
तर्ड बाट धमधत २०७६।०३।०४ मा अदालतमा पेश िएको धनिेदन। 

नेपाल दरुसञ्चार प्राधिकरण दरुसञ्चार ऐन, २०५३ ले प्रदान िरेको िधुमका अन्तरित 
रवह मोबाइल, टेधलर्ोन, इन्टरनेट सेिा प्रदायकहरुको वियाकलापलाई अनिुमन, धनयमन तथा 
उपिोक्ताको हकवहतको संरक्षणको लाधि त्प्यस्ता सेिा प्रदायकहरुलाई समय समयमा धनदेशन 
ददने कायड िदै आइरहेको सुँस्था हो। मोबाइल सेिाको बढ्दो उपयोिसुँिै दरुसञ्चार क्षेत्रले 
देशको राजस्िमा समेत उल्लेखनीय योिदान िदै आइरहेको ः। मोबाइल सेिा प्रदायकहरुले 
नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको ग्राधमण दरुसञ्चार कोषमा बझुाउने रकमहरु सेिा प्रदायकहरुले 
पेश िने कुल आम्दानीको महत्प्िपूणड वहस्सा Call Traffic Volume हो। प्राधिकरणले सेिा 
प्रदायकहरुले पेश िरेको Call Traffic Volume को आिारमा िएको धबधलङलाई नै आधिकाररक 
मान्दै आउुँदा राजस्ि ःली हनु सक्ने िएकोले सेिा प्रदायकहरुले पेश िने Call Traffic Detail 

लाई मापन तथा अनिुमन िने प्रणाली "The Design, Development, Supply, Installation of 

Hardware and Software and Providing Operation and Management of International 
Telecommunications Traffic Monitoring/ Measurement and Anti Fraud System" 

(TERAMOCS) को खररद सम्बन्िमा प्राधिकरणले धमधत २०७४।०६।२० मा सूचना प्रकाजशत 
िरी EOI (Expression of Interest) माि िरेको धथयो। यो प्रणाली सेिा प्रदायकहरुको Real Time 

Data on Local and International Traffic लाई हेने प्रणाली हो। नेपाल िेरै अन्तराविय कल 
आउने मलुकु िएकोले VOIP Call Bypass जस्ता अपरािहरु समेत हनेु िरेका कारण यस्ता 
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समस्याहरुको अनिुमन िरी न्यूधनकरण िने उद्देश्यले Call Audit प्रणाली स्थापना िनड 
TERAMOCS सम्बन्िी कायड िने योजना प्राधिकरणबाट अजघ साररएको धथयो।सोवह बमोजजमको 
कायड िनडको लाधि प्राधिकरणबाट EOI को मूल्याङ्कन मापदण्डको लाधि यसको पवहलो खण्डमा 
न्यनुतम ५० अंक प्राप्त िनुड पने उल्लेख िरेको िएतापधन यसको दोस्रो खण्डमा उल्लेख िए 
अनसुार प्राप्त िएका सबै प्रस्तािहरुलाई ७० प्रधतशतमा मूल्याङ्कन िररएको धथयो। 

नेपाल दरुसञ्चार प्राधिकरणले धनिेदकले िने जस्तै कलवुषत मनसाय नराखी उक्त प्रस्ताि 
खोलेकै ददन अजततयार दरुुपयोि अनसुन्िान आयोिबाट धमधत २०७५।९।३ मा प्राप्त च.न. 
९६० को पत्र, धमधत २०७५।१२।३ मा प्राप्त च.न. १५५१ को पत्र तथा धमधत 
२०७५।१२।१२ मा प्राप्त च.न. १६०२ को पत्र एिम ्धमधत २०७६।१।१७ मा धबज्ञद्वारा 
प्राप्त प्रधतिेदन अनसुार नेपाल दरुसञ्चार प्राधिकरणले खररद प्रविया रद्द िरेको हो।प्राधिकरणले 
धमधत २०७४।६।२० मा प्रकासन िरेको सूचनामा सम्पूणड खररद प्रवियालाई स्थिन िनड 
सक्ने अधिकार प्राधिकरणमा रहेको िनी उल्लेख िरेको ः। प्राधिकरणले धनिेदकको मात्र 
प्रस्ताि रद्द िरेको निई तत ्सम्बन्िी सम्पूणड प्रविया नै रद्द िरेको हो। उक्त खररद प्रिया 
पनु  आव्हान िररएमा ररट धनिेदक बोलपत्रमा पनु  सहिािी हनु पाउने नै ःन। प्राधिकरणले 
TERAMOCS खररद िनड राखेको उक्त प्रस्तािले करारको रुप नै ग्रहण िरेको अिस्था ःैन। 
करार नै िइनसकेको अिस्थाको बोलपत्र प्रस्तािकताडले जधतिेला पधन वर्ताड धलन पाउने 
हनु्ः।साथै करारको रुप नै िारण निरेको प्रस्ताि उपर आसािारण अधिकारक्षेत्र मार्ड त 
अदालत प्रिेश िनड पाउने होइन। 

प्राधिकरणबाट खररद कारिाही सम्बन्िमा िएको धनणडय उपर जचत्त नबझेुमा 
बोलपत्रदाताले उक्त धनणडय उपर सािडजधनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ४७(१) अनसुार 
सािडजधनक धनकायको प्रमखु समक्ष पनुरािलोकनको लाधि धनिेदन ददन पाउने र उक्त धनणडय 
उपर पधन जचत्त नबझेुमा ऐ. ऐनको दर्ा ४९(क) बमोजजम पनुरािलोकन सधमधत समक्ष धनिेदन 
ददन पाउने िैकजल्पक काननुी उपचारको व्यिस्था हुुँदा हुुँदै धनिेदक असािारण अधिकार क्षेत्र 
मार्ड त अदालत आएको हुुँदा प्रस्ततु धनिेदन खारेज िािी ः खारेज िरर पाउुँ िन्ने समेत 
बेहोराको विपक्षी नेपाल दरुसञ्चार प्राधिकरणको तर्ड बाट यस अदालतमा पेश िएको धलजखत 
जिार्। 

यसमा वििादमा उठाईएका कानूनी प्रश्नहरु अजन्तम सनुिुाईका अिस्थामा धनरुपण िनुड 
मनाधसि हनेु प्रकृधतको देजखएको हुुँदा तथा यस वििादको धनरुपण धःटो ःररतो रुपमा हनु ु
आिश्यक देजखुँदा यस वििादको सनुिुाईलाई अग्राधिकार प्रदान िरी धमधत २०७६।५।२३ िते 
धनयमानसुार िरी पेश िनूड िन्ने धमधत २०७६।०५।१० को आदेश। 



Vanrise Solutions S.A.L, (Offshore) वि. नेपाल दरुसञ्चार प्राधिकरण, ०७५-WO-१२३५, विषय: उत्प्प्रषेण, परमादेश समेत। पेज नं. 5 
 

यसमा प्रस्ततु मदु्दासुँि सम्बजन्ित खररद कारिाही सम्बन्िी सक् कल धनणडय र्ाईल नेपाल 
दरुसञ्चार प्राधिकरणबाट जझकाई आएपधः धनयमानसुार पेश िनूड िन्ने धमधत २०७७।०३।२३ 
को आदेश।  

ठहर खण् ड 

धनयमबमोजजम साप् तावहक तथा दैधनक मदु्दा पेशी सूचीमा चढी धनणडयाथड पेश हनु आएको 
प्रस्ततु ररट धनिेदनमा ररट धनिेदकको तर्ड बाट उपजस्थत विद्वान िररष् ठ अधििक्ताद्वय श्री 
विजयकान्त मैनाली र श्री श् यामप्रसाद पाण्डे तथा  विद्वान अधििक्ता श्री पषु्पराज पौडेल र 
धनिेदक विद्वान अधििक्ता श्री कैलाश पाण्डेले नेपाल दरुसञ्चार प्राधिकरणले TERAMOCS का 
लाधि परामशडदाता आिश्यक िएको िनी धमधत २०७४।०६।२० मा खलु्ला रुपमा सािडजधनक 
सूचना मार्ड त  अन्तराविय स्तरमा आशयपत्र माि िरेकोमा म ररट धनिेदक सवहत अन्य तीन 
परामशडदाताहरु ःनौट िरी संजक्षप्त सूची तयार िरीएको धथयो। यसरी ःनौट िएका 
परामशडदाताहरुबाट प्राधिकरणले धमधत २०७४।११।२८ मा TERAMOCS को धनधमत्त Request 

of Proposal माि िरेको धथयो। उक्त RFP मा कन्सल्टेन्ट QCBS Method द्वारा ःनौट िररने 
तथा RFP मा व्यिस्था िरे बमोजजमको कायडधबधि लाि ुहनेु िनी मूल्याङ्कनका शतडहरु धनिाडरण 
िररएको धथयो। सोवह बमोजजम म लिायतका अन्य तीन प्रधतस्पिीहरुले पेश िरेको प्रस्तािलाई 
विपक्षी प्राधिकरणले धमधत २०७५।०९।०३ का ददन सम्पूणड प्रधतस्पिीहरुको उपजस्थधतमा 
प्राधिकरणको सिाहल, कमलादीमा प्राविधिक तथा आधथडक प्रस्ताि खोधल अंकहरु समेत 
सनुाउुँदा म ररट धनिेदकले उच्चतम अंक सवहत प्रथम स्थान हाधसल िरी मेरो प्रस्ताि ःनौट 
हनेु सधुनजित िएको र सो सम्बन्िी खररद सम्झौता मात्र हनु बाुँकी रहेको अिस्थामा 
प्राधिकरणले धमधत २०७६।०१।२६ मा ईमेल र धमधत २०७६।०१।२९ मा Ref.N. 

PU075/076-5104 को पत्र मार्ड त सचुना िरी ७० प्राप्ताङ्कलाई उजत्तणाडङ्क मानी परामशडदाताको 
मलु्याङ्कन तथा ःनौट िरेका कारण प्रधतस्पिाड धसधमत हनु िएकोले प्राधिकरण ःनौट प्रविया 
रद्द िदडः िनी म ररट धनिेदकलाई जानाकारी िराएको धथयो। यस प्रकार खररद प्रविया नै 
अजन्तम चरणमा पिुी म ररट धनिेदक ःनौट हनेु सधुनजित िइससकेको अिस्थामा काननु 
विपररत मलाई द ुख ददई अपरुजणय क्षधत पयुाडउने दवुषत मनसायले खररद प्रविया नै रद्द िरी 
प्राधिकरणले अन्यायमा पारेको हुुँदा अन्य िैकजल्पक तथा प्रिािकारी उपचारको अिािमा प्रस्ततु 
ररट धनिेदन धलई सम्मानीत अदालत समक्ष यस धनिेदनसाथ उपजस्थत िएको ःु।तसथड 
प्राधिकरणको धमधत २०७६।०१।२९ मा खररद प्रविया रद्द िने िरी िरेको धनणडय तथा सो 
सम्बन्िमा िएका अन्य कुनै काम कारिाही उत्प्प्रषेणको आदेशले बदर िरी सािडजधनक खररद 
ऐन २०६३ को दर्ा ३८ बमोजजम म ररट धनिेदकसुँि खररद सम्झौता सम्पन्न िनड आिश्यक 
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प्रविया यथाजशघ्र अिाधड बढाउन,ु पवहले िएको खररद प्रविया सम्पन्न िनड नरोक्न,ु रोक्न नददन ु
िनी विपक्षी धनकायहरुको नाममा परमादेशको आदेश लिायत अन्य जो चावहने उपयकु्त आज्ञा 
आदेश जारी िरी पाउुँ साथै तत्प्काल नयाुँ खररद प्रविया शरुु िनड नददन/ुनददलाउन ु तथा मे 
१२, २०१९ को पत्रमा उजल्लजखत धनणडय कायाडन्ियन निनुड निराउन,ु यथाजस्थधतमा राख्न ुिनी 
विपक्षीहरुको नाममा अन्तररम आदेश समेत जारी िरी पाउुँ िनी बहस प्रस्ततु िनुडियो। 

विपक्षी नेपाल दरुसञ्चार प्राधिकरणको तर्ड बाट उपजस्थत विद्वान िररष् ठ अधििक्ता श्री 
तलुसी िट्ट तथा विद्वान अधििक्ताहरु श्री रेितीराम पन्थ, श्री केदारप्रसाद कोइराला र श्री 
ददनेशराज सत्प्यालले नेपाल िेरै अन्तराविय कल आउने मलुकु िएकोले VOIP Call Bypass जस्ता 
अपरािहरु समेत हनेु िरेका कारण यस्ता समस्याहरुको अनिुमन िरी न्यूधनकरण िने उद्देश्यले 
Call Audit प्रणाली स्थापना िनड TERAMOCS सम्बन्िी कायड िने योजना प्राधिकरणबाट अजघ 
साररएको धथयो। सोवह बमोजजमको कायड िनडको लाधि प्राधिकरणबाट EOI को मूल्याङ्कन 
मापदण्डको लाधि यसको पवहलो खण्डमा न्यनुतम ५० अंक प्राप्त िनुड पने उल्लेख िरेको 
िएतापधन यसको दोस्रो खण्डमा उल्लेख िए अनसुार प्राप्त िएका सबै प्रस्तािहरुलाई ७० 
प्रधतशतमा मूल्याङ्कन िररएको धथयो। नेपाल दरुसञ्चार प्राधिकरणले धनिेदकले िने जस्तै कलवुषत 
मनसाय नराखी अजततयार दरुुपयोि अनसुन्िान आयोिबाट धबधिन्न धमधतमा प्राप्त पत्र एिम ्
धनदेशनहरु तथा धमधत २०७६।१।१७ मा धबज्ञद्वारा प्राप्त प्रधतिेदन अनसुार नेपाल दरुसञ्चार 
प्राधिकरणले खररद प्रविया रद्द िरेको हो। प्राधिकरणले धमधत २०७४।६।२० मा प्रकाशन 
िरेको सूचनामा सम्पूणड खररद प्रवियालाई स्थिन िनड सक्ने अधिकार प्राधिकरणमा रहेको िनी 
उल्लेख िरेको ः।प्राधिकरणले धनिेदकको मात्र प्रस्ताि रद्द िरेको निई तत ्सम्बन्िी सम्पूणड 
प्रविया नै रद्द िरेको हो। प्राधिकरणले TERAMOCS खररद िनड राखेको उक्त प्रस्तािले 
करारको रुप नै ग्रहण िरेको अिस्था ःैन। करार नै िई नसकेको अिस्थाको बोलपत्र 
प्रस्तािकताडले जधतिेला पधन वर्ताड धलन पाउने हनु्ः। साथै करारको रुप नै िारण निरेको 
प्रस्ताि उपर असािारण अधिकारक्षेत्र मार्ड त अदालत प्रिेश िनड पाउने होइन। प्राधिकरणबाट 
खररद कारिाही सम्बन्िमा िएको धनणडयउपर जचत्त नबझेुमा बोलपत्रदाताले उक्त धनणडयउपर 
सािडजधनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ४७(१) अनसुार सािडजधनक धनकायको प्रमखु समक्ष 
पनुरािलोकनको लाधि धनिेदन ददन पाउने र उक्त धनणडयउपर पधन जचत्त नबझेुमा ऐ. ऐनको 
दर्ा ४९(क) बमोजजम पनुरािलोकन सधमधत समक्ष धनिेदन ददन पाउने िैकजल्पक काननुी 
उपचारको व्यिस्था हुुँदा हुुँदै धनिेदक असािारण अधिकार क्षेत्र मार्ड त अदालत आएको हुुँदा 
प्रस्ततु ररट धनिेदन खारेज हनुपुःड िनी बहस प्रस्ततु िनुड ियो। 
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दिैु तर्ड का विद्वान कानून व्यिसायीहरुको उपरोक्त बहस जजवकर सनुी दिैुतर्ड बाट पेश 
िएको धलजखत बहसनोट सवहतको धमधसल अध्ययन िरी हेदाड प्रस्ततु वििादको सन्दिडमा मलुत  
देहायका सिालहरु धनरुपणयोग्य विषयका रुपमा रहेका देजखन्ःन।् 

 िस्त ु िा सेिा खररद सम्झौता िदाड अिलम्बन िररने काननुी व्यिस्थाहरु के 
कस्ता रहेका ःन? 

 के कस्ता अिस्थामा सािडजधनक िइसकेका िोलपत्र िा खररद सम्झौता रद्द 
िनुडपने पररजस्थधत हनु सक्ः? 

 िोलपत्र िा खररद सम्झौता रद्द िने काननुी आिार ऐनको प्रस्तािनाको आिार 
उल्लेखन मात्र प्रयाप्त हनु्ः िा हदैुन? 

 प्रिािकारी िैकजल्पक उपचारको मािड प्रस्ततु मदु्दामा रहे िएको मान्न धमल्ः िा 
धमल्दैन? 

 प्रधतज्ञायकु्त धबिन्िन(Promissiory Estoppel) एिम ्िैिाधनक अपेक्षा (Legitimate 

Expectation) को धसद्वान्त प्रस्ततु वििादमा आकवषडत हनु्ः िा हदैुन? 

 िोलपत्र िा खररद सम्झौता सम्बन्िमा सिोच्च अदालतले िरेका पूिड व्यातयाहरु 
के कस्ता रहेका ःन? 

 प्रस्ततु मदु्दामा ररट धनिेदकको माि बमोजजम ररट जारी हनुपुने अिस्था ः िा 
ःैन? 

नेपाल दरुसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल, टेधलर्ोन, इन्टरनेट सेिा प्रदायकहरुको 
वियाकलापलाई अनिुमन, धनयमन तथा उपिोक्ताको हकवहतको संरक्षणको लाधि िनी सेिा 
प्रदायकहरुले पेश िने Call Traffic Detail लाई मापन तथा अनिुमन िने प्रणाली "The Design, 

Development, Supply, Installation of Hardware and Software and Providing Operation and 
Management of International Telecommunications Traffic Monitoring/ Measurement and 

Anti Fraud System" (TERAMOCS) को खररद सम्बन्िमा धमधत २०७४।०६।२० मा खलु्ला 
रुपमा सािडजधनक सूचना मार्ड त अन्तराविय स्तरमा आशयपत्र EOI (Expression of Interest for 

Consultancy Service) माि िरेको र यसरी माि िए बमोजजम पेश िएका आशयपत्रहरु 
मध्येबाट म ररट धनिेदक सवहत चार जना परामशडदाताहरुको संजक्षप्त सूची तयार िरी नेपाल दरु 
सञ्चार प्राधिकरणले उक्त संजक्षप्त सचुीमा परेका परामशडदाताहरुबाट धमधत २०७४।११।२८ मा 
TERAMOCS को लाधि Request of Proposal माि िरेको धथयो।प्रस्तािहरुको ःनौट QCBS 

विधिबाट िररने, प्रस्ताि आह्वान िदाड उल्लेख िएका शतडहरु लािू हनेु साथै Technical Proposal 

को ८० तथा Financial Proposal को २० अंकिार हनेु लिायतका धबधिन्न शतडहरु धनिाडरण 
िररएको धथयो। तोवकएको शतडको अधिनमा रवह म ररट धनिेदक लिायतका अन्य तीन 
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प्रधतस्पिी परामशडदाताहरुले प्राधिकरणमा प्रस्ताि पेश िरेको र सम्पूणड प्रधतस्पिीहरुको 
उपजस्थधतमा प्राप्त प्रस्तािहरु प्राधिकरणले धमधत २०७५।९।३ िते प्राधिकरण कै शिाहल 
कमलादीमा खोली परामशडदाताहरुले प्राप्त िरेको अंक समेत सबैलाई सनुाउुँदा म ररट धनिेदकले 
प्राप्त िरेको अंक अरु परामशडदाताहरुको िन्दा उच्च रहेको अिस्थामा प्रस्तािको सम्पूणड कायड 
सवक खररद सम्झौता िनुडपने अजन्तम समयमा धमधत २०७६।१।२६ मा ईमेल र धमधत 
२०७६।१।२९ मा Ref.N. PU075/076-5104 को पत्र मार्ड त प्राधिकरणले ७० प्राप्ताङ्कलाई 
उजत्तणाडङ्क मानी परामशडदाताको मलु्याङ्कन तथा ःनौट िरेका कारण प्रधतस्पिाड धसधमत हनु िएको 
िनी अजततयार दरुुपयोि अनसुन्िान आयोिको धबधिन्न धमधतको पत्र धनदेशन तथा धमधत 
२०७६।१।१७ मा प्राप्त धबज्ञको प्रधतिेदनको आिारमा प्राधिकरण ःनौट प्रविया रद्द िदडः 
िनी म ररट धनिेदकलाई प्राधिकरणले िराएको जानकारीले म ररट धनिेदकलाई अपरुणीय क्षती 
िएको ः। तसथड प्राधिकरणको धमधत २०७६।१।२९ को खररद प्रविया रद्द िने धनणडय 
उत्प्प्रषेणको आदेशले बदर िरी सािडजधनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ३८ बमोजजम म ररट 
धनिेदकसुँि खररद सम्झौता िनुड िराउन ु िनी परमादेशको आदेश जारी िरी पाउुँ िन्ने मतुय 
धनिेदन जजवकर रहेको देजखन्ः। 

नेपाल िेरै अन्तराविय कल आउने मलुकु िएकोले VOIP Call Bypass जस्ता अपरािहरु 
समेत हनेु िरेका कारण यस्ता समस्याहरुको अनिुमन िरी न्यूधनकरण िने उद्देश्यले Call Audit 

प्रणाली स्थापना िनड TERAMOCS सम्बन्िी कायड िने योजना प्राधिकरणबाट अजघ साररएको 
धथयो। त्प्यसैले सोवह बमोजजमको कायड िनडको लाधि प्राधिकरणबाट सजक्षप्त सूचीमा रहेका 
परामशडदाताहरुबाट परामशड सेिाका लाधि प्रस्ताि माि िररएको धथयो। प्रस्तािहरुको मूल्याङ्कन 
कायडविधि समेत तोवकएको धथयो। नेपाल दरुसञ्चार प्राधिकरणले धनिेदकले िने जस्तै कलवुषत 
मनसाय राखी खररद प्रविया रद्द िरेको निई अजततयार दरुुपयोि अनसुन्िान आयोिबाट धबधिन्न 
धमधतमा प्राप्त पत्र एिम ्धनदेशनहरु तथा धमधत २०७६।१।१७ मा धबज्ञद्वारा प्राप्त प्रधतिेदनका 
आिारमा उक्त खररद प्रविया रद्द िररएको हो। प्राधिकरणबाट िएको काम कारिाही 
सम्बन्िमा जचत्त नबझेुमा खररद कारिाही उपर सािडजधनक खररद ऐन, २०६३ दर्ा ४७ 
अनसुार सािडजधनक धनकायको प्रमखु समक्ष र ऐ. ऐनको दर्ा ४९ बमोजजम धनणडयको 
पनुरािलोकनको लाधि पनुरािलोकन सधमधत समक्ष धनिेदन ददनपुनेमा सो निरी अदालत प्रिेश 
िरेकोले प्रस्ततु ररट धनिेदन खारेज हनुपुःड िन्ने समेत व्यहोराको धलजखत जिार् रहेको 
देजखन्ः। 

नेपाल दरुसञ्चार ऐन, २०५३ ले प्रदान िरेको िधूमका अन्तिडत रही दरुसञ्चार 
सेिाप्रदायकहरुको वियाकलापलाई अनिुमन, धनयमन िरी सम्पूणड उपिोक्ताको हकवहतको 
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संरक्षण िने उद्देश्य एिम ् सेिा प्रदायक संस्थाहरुबाट हनु सक्ने राजस्ि ःलीलाई न्यनुीकरण 
िनडका लाधि िनी धमधत २०७४।६।२० िते सेिा प्रदायकहरुले पेश िने Call Traffic Detail 

लाई मापन तथा अनिुमन िने प्रणाली "The Design, Development, Supply, Installation of 

Hardware and Software and Providing Operation and Management of International 
Telecommunications Traffic Monitoring/ Measurement and Anti Fraud System" 

(TERAMOCS) को खररद सम्बन्िमा खलु्ला रुपमा सािडजधनक सूचना मार्ड त अन्तराविय स्तरमा 
आशयपत्र EOI (Expression of Interest for Consultancy Service) माि िरेको देजखन्ः। 
सािडजधनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ३० को उपदर्ा ५ मा "उपदर्ा (१) िा (३) 
बमोजजम पनड आएका आशयपत्रदाताको योग्यता, अनिुि र क्षमता समेत मूल्याुँकन िरी 
सािडजधनक धनकायले त्प्यस्तो परामशड सेिा ददन सक्ने सािारणतया तीन देजख ः आशयपत्रदाताको 
तोवकए बमोजजम ःनौट िरी संजक्षप्त सूची तयार िनुडपनेः" िन्ने कानूनी व्यिस्था रहेको ः। 
यसरी आशयपत्र पेश िने परामशडदाताहरुको योग्यता, अनिुि र क्षमता समेत मूल्याुँकन िरी 
तीन देजख ः आशय पत्रदाताहरुको संजक्षप्त सजुच तयार िनुडपने काननुी व्यिस्था बमोजजम नेपाल 
दरुसंचार प्राधिकरणले प्राधिकरणलाई आिश्यक पने परामशड सेिाको लाधि िनी आशयपत्र माि 
िरेको र प्राधिकरणको सूचना अनसुार आशयपत्र पेश िने परामशडदाताहरुबाट कानूनमा तोवकए 
बमोजजमका शतडहरुको अधिनमा रही चार जना परामशडदाताहरु 1. Vanrise Solutions S.A.L 

Beirut, Lebanon, 2. SGS S.A., Geneva and GVG S.A., Seychelles 3. NSoft Limited, Hongkong 

4. TKC Telecom Inc. Montreal, Canda लाई ःनौट िरी संजक्षप्त सूची तयार िरेको धमधसल 
कािजहरुबाट देजखन्ः। सािडजधनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ३० को उपदर्ा ६ मा 
"तोवकएको रकम िन्दा कम रकमको परामशड सेिा खररद िनुडपदाड सािडजधनक धनकायले तोवकए 
बमोजजमको प्रविया परुा िरी त्प्यस्तो परामशड सेिा ददन सक्ने व्यजक्त, र्मड, सुँस्था िा कम्पनीको 
सूची तयार िनड सक्नेः र सोही सूचीमा समािेश िएका व्यजक्त, र्मड, संस्था िा कम्पनीहरु 
मध्येबाट तोवकए बमोजजमको प्रविया परुा िरी दर्ा ३१ बमोजजम प्रस्ताि माि िनुड पनेः" िन्ने 
कानूनी व्यिस्था रहेको ः। प्रस्ततु मदु्दामा पधन नेपाल दरुसंचार प्राधिकरणले संजक्षप्त सूचीमा 
ःनौट िएको चार िटा परामशडदाताहरुबाट नै TERAMOCS सेिा खररदको लाधि प्रस्ताि माि 
िरेको देजखन्ः। जनु प्रकृया काननु सम्मत नै रहेको देजखन्ः।  

 नेपाल दरुसंचार प्राधिकरणले प्रस्ताि माि िदाड कानूनमा तोवकए बमोजजमको ३० ददनको 
समयािधि पधन ददएको, कुन र कस्तो प्रकारको परामशड सेिा आिश्यक परेको हो सो समेत 
खलुाई बोलपत्र आह्वान िरेको धमधसल सामेल रहेका कािज प्रमाणहरु र दिैु पक्षले पेश िरेको 
धलखतहरुबाट देजखन्ः। साथै प्राधिकरणले माि िरे अनसुार र तोकेको शतडको अधिनमा रही 
प्राविधिक प्रस्ताि र आधथडक प्रस्तािहरु चारै िटा परामशडदाताहरुबाट प्राधिकरणमा पेश िरेको 
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देजखन्ः। यसरी प्राप्त हनु आएका धसलबन्दी बोलपत्र प्रस्तािहरु प्राधिकरणले तोके बमोजजमका 
शतडहरुको अधिनमा रही QCBS Method द्बारा ःनौट िने प्रयोजनका लाधि िनी प्राधिकरणको 
सिाहल कमलादीमा सम्पूणड बोलपत्रदाताहरुको उपजस्थधतमा धमधत २०७५।०९।०३ मा 
प्रस्तािहरु खोधलएको र सािडजधनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ३३ अनसुार प्राविधिक प्रस्ताि 
र ऐ. ऐनको दर्ा ३४ र ३५ अनसुार आधथडक प्रस्ताि खोधल तोवकएको मूल्याुँकनको शतड 
QCBS Method अनसुार मूल्याुँकन समेत िरर दिैु प्रस्तािमा प्राप्त प्राप्ताङ्क समेत जोड िरी एकमषु्ट 
प्राप्ताङ्कमा चारजना परामशडदाताहरुमध्ये Vanrise Solutions S.A.L. Beirut Lebanon प्रथम िएको 
िनी सबै परामशडदाताहरुलाई जानकारी िराएको अिस्थालाई प्रस्ततु मदु्दाका दिैु पक्ष स्िीकार 
रहेको समेत देजखन्ः। यसरी प्राप्त सबै प्रस्ताि खोली उच्च अंक प्राप्त िने परामशडदाता समेत 
ःनौट िइसकेको अिस्थामा कानूनले तोके अनसुार खररद सम्बन्िी अन्य प्रविया अिाधड 
बढाउनपुनेमा नेपाल दरुसंचार प्राधिकरणले धमधत २०७६।१।२६ (तदनसुार मे/९,२०१९) मा 
इमेल र धमधत २०७६।१।२९ (तदनसुार मे/१२,२०१९) मा Ref.N. Puo75/76-5104 को पत्र 
मार्ड त खररद प्रविया रद्द िरेको िधन जानकारी िराएको धमधसल सामेल कािजातबाट देजखन्ः।  

 सािडजधनक खररद ऐन,२०६३ ले तोकेका शतडहरुको अधिनमा रहेर बोलपत्र माि िने, 
बोलपत्रको प्रस्ताि पेश िनडको लाधि कानूनले तोकेको मापदण्ड अनसुार प्रधतस्पिाडका लाधि 
समेत तीन देजख ः परामशडदाताहरु हनुपुने िनेकोमा प्रस्ततु मदु्दामा चार जना परामशडदाताहरु 
संजक्षप्त सूचीमा परी चारैजना परामशडदाताहरुबाट प्रस्तािहरु पेश िएको देजखुँदा कानूनबमोजजम 
बोलपत्र प्रस्तािको माि िने, परामशडदाताहरुबाट बोलपत्र पेश िने एिम ् उक्त बोलपत्र 
प्रस्तािहरुको मूल्याङ्कनको कायड पूणडरुपमा प्रधतस्पिाडत्प्मक एिम ् ररतपूिडक नै िएको देजखन्ः। 
ररतपूिडक आह्वान िररएको बोलपत्र आिारितू कारण र अिस्था विना रद्द िनड सवकने अिस्था 
हदैुन।् बोलपत्र रद्द िनुडपदाड मनाधसि र उजचत कानूनी आिार देखाउनपुने हनु्ः। तर प्रस्ततु 
मदु्दामा ररतपूिडक बोलपत्र आह्वान िरी बोलपत्र खोली कुन पक्षले बोलपत्र पाउने हो लििि 
धनक्योल िइसकेपधः उक्त बोलपत्र रद्द िएको देजखन्ः। 

 नेपाल दरुसंचार प्राधिकरणले बोलपत्र खोधलसकेपधः अजततयार दरुुपयोि अनसुन्िान 
आयोिको धमधत २०७५।९।३ च.नं. ९६०, धमधत २०७५।१२।३ च.नं. १५५१ को पत्र 
तथा धमधत २०७६।१।17 मा प्राप्त विज्ञको राय प्रधतिेदन अनसुार खररद प्रविया रद्द िररएको 
िन्ने जजवकर धलएको देजखन्ः।सो सम्बन्िमा हेदाड कुनै सािडजधनक संस्थाले कानून बमोजजम 
बोलपत्र प्रस्ताि माि िरी सबै प्रस्ताि खोली मूल्याुँकन िरी कुन पक्ष ःनौट हनेु हो िन्ने 
धनक्योल िई खररद प्रवियामा जानपुने अिस्थामा विज्ञ धनयकु्त िने, विज्ञको राय धलने साथै 
विज्ञको प्रधतिेदन रायअनसुार खररद प्रविया रद्द िररयो िन्नु कानूनसंित नहनुकुा साथै 
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न्यायसंित पधन मान्न सवकने अिस्था देजखएन। सािडजधनक धनकायले िोलपत्र संतया पिुी 
िोलपत्र अंक सािडजधनक िएपधः खररद प्रवियामा प्रिेश िने चरणमा आएर एक्कासी हचिुाका 
आिारमा सम्पूणड बोलपत्र रद्द िने धनणडय स्िच्ः तिरबाट िएको मान्न सवकने अिस्था रहेन। 
साथसाथै धिन्न संिैिाधनक दावयत्प्ि िएको अजततयार दरुुपयोि अनसुन्िान आयोिको पत्र प्रस्ततु 
सन्दिडमा ग्राह्य हनेु अिस्था पधन देजखन आएन। यस सम्बन्िमा जयन्ती थापा कन्स्रक्सन जे.िी. 
वि. अजततयार दरुुपयोि अनसुन्िान आयोिसमेतको (ने.का.प. २०६८, अंक १२, धन.नं. ८७३३ 
को उत्प्प्रषेण, परमादेश) मदु्दामा मदु्दाको वििाददत विषयमा अन्तररम आदेश जारी िएपधः बोलपत्र 
बमोजजमको ठेक् का स्िीकृधतको लाधि अजन्तम अिस्थामा पिुकेा प्रवियाित कामहरु प्रारम्ि िई 
धनरन्तर रहेको अिस्थामा अजततयार दरुुपयोि अनसुन्िान आयोिको आदेश बमोजजम ठेक् का 
स्िीकृधतका लाधि त्प्यस्तो अजन्तम अिस्थामा पिुकेो बोलपत्र धबना आिार र कारण प्रविया 
अिरुद्ध िरी रोकी पनु  टेन्डर िनड लिाउन नधमल्ने" िनी सिोच्च अदालतबाट धसद्धान्त 
प्रधतपादन िएको देजखन्ः।  

 प्रस्ताि आह्वान िने पक्षले प्रस्ताि माि िने तथा परामशडदाताले माि िरेको शतड अनसुार 
प्रस्ताि पेश िरी प्रस्तािका शतड दिैु पक्षबीच परुा िएमा करारको अिस्था सजृना िएको 
मान्नुपने हनु्ः। सोही सम्बन्िमा मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को पररच्ःेद २ दर्ा ५०४ 
को उपदर्ा (१) मा "दईु िा दईु िन्दा बढी व्यजक्तहरुबीच कुनै काम िनड िा निनडका लाधि 
कानून बमोजजम कायाडन्ियन िनड सवकने कुनै सम्झौता िएमा करार माधननेः।" साथै ऐ. को 
उपदर्ा (२) मा "उपदर्ा (१) को प्रयोजनको लाधि एक व्यजक्तले अको व्यजक्त समक्ष करार 
िनड राखेको प्रस्तािमा त्प्यसरी प्रस्तावित व्यजक्तले स्िीकृधत जनाएपधः करार िएको माधननेः" िन्न े
कानूनी व्यिस्था अनसुार प्रस्ततु मदु्दामा पधन नेपाल दरुसंचार प्राधिकरणले आरू्लाई आिश्यक 
पने परामशड सेिा खररद िने प्रयोजनको लाधि सक्षम र योग्य परामशडदाताहरुसुँि विधिन्न शतड र 
मापदण्ड तोवक आशयपत्र माि िरेकोमा प्राधिकरणले तोकेका शतड एिम ् मापदण्डहरु उपर 
सहमत िई विधिन्न परामशडदाता कम्पनीहरुले आशयपत्र पेश िरेको देजखन्ः। साथै 
परामशडदाताहरुको संजक्षप्त सूची ःनौट िरी प्राधिकरणलाई आिश्यक पने परामशड सेिाको लाधि 
के कस्तो सेिा के कसरी र कवहले सम्म प्रदान िनुडपने र प्रस्तािहरुको मूल्याुँकन कायडविधि 
समेत तोवक अन्तरावियस्तरमा आह्वान िररएको प्रस्ताि उपर धनिेदक परामशडदाता लिायतका 
अन्य कम्पनीहरुले समेत उक्त शतडहरुलाई स्िीकार िरी प्रस्ताि पेश िरेको देजखयो। करारको 
धसद्धान्त अनसुार पधन कानूनी रुपमा कायाडन्ियन िनड सवकने शतड र बन्देजमा एक पक्षले प्रस्ताि 
िने र उक्त प्रस्ताि उपर अको पक्षले प्रत्प्यक्ष िा अप्रत्प्यक्ष (Explicitly or Implicitly) रुपमा 
सहमती जनाएपधः करार िएको मान्नुपने हनु्ः। उक्त करारलाई िैद्य करारको रुपमा धलन ुपने 
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हनु्ः। प्रस्ततु मदु्दामा पधन करारको उक्त मान्यता एिम ् धसद्धान्तको पररपालना िएको देजखुँदा 
नेपाल दरुसंचार प्राधिकरण प्रस्तािक र धनिेदक Vanrise Solutions S.A.L. (offshore) लिायतका 
अन्य परामशडदाता कम्पनीहरुबीच प्रस्ताि आव्हानको शतडहरु परुा िएको उक्त िोलपत्रको 
प्रकाशन तथा आशयपत्रलाई करारीय दावयत्प्ि समेतको रोहबाट हेनड पने हनु आउुँः। 

 यसरी दिैु पक्षबीच काननु अनसुार कायाडन्ियन िनड सवकने विषयमा तोवकएका शतड र 
मापदण्डहरुको पालना िने िरी संझौतामा तोवकएको कायड िनड िधन िररएको उक्त 
आशयपत्रबाट पक्षले लाि (Consideration) को अपेक्षा िनुड स्िािाविक देजखन्ः। करारका 
जनुसकैु पक्षले पधन करारको शतड िा मापदण्डमा ताजत्प्िक पररितडन िनुडपरेमा प्राकृधतक न्यायको 
धसद्धान्त अनसुार एक पक्षले अको पक्षबाट सहमती धलनपुने हनु्ः। यसमा धनिेदकले पेश 
िरेको प्रस्ताि सम्पूणड प्रवियाहरु परुा िरी प्रस्ताि खोली अंक समेत सािडजधनक िदाड धनिेदक 
कम्पनीले प्रथम स्थान हाधसल िरेको देजखएको जस्थधतमा उक्त कम्पनीसुँि प्रस्ताि माि िने 
नेपाल दरुसञ्चार प्राधिकरणले सािडजधनक खररद ऐन २०६३ को दर्ा ३७ बमोजजम खररद 
संझौता िनडका लाधि िाताडमा बोलाउने दावयत्प्ि विपक्षीको रहेको र सो सम्बन्ि धनिेदकको िैि 
अपेक्षाको धसद्धान्त (Doctrine of Legitimate Expectation) अन्तरितको आिारितु अिस्थाको 
रुपमा रहेको देजखन्ः। दिैु पक्षको सहमधतमा मात्र सम्झौताका प्राििानहरु पररितडन िनड 
सवकनेमा नेपाल दरुसंचार प्राधिकरणले धनिेदक Vanrise Solution सुँि िाताड िा कुनै पधन 
सहमती नै नधलई संझौताका प्राििान विपररत हनेु िरी उक्त बोलपत्रको प्रविया नै रद्ध िरेको 
कायड िैि अपेक्षाको धसद्धान्त (Doctrine of Legitimate Expectation) को विरुद्ध िएको 
देजखन्ः। त्प्यसै िरी सम्मानीत सिोच्च अदालतबाट नेपाल आधथडक, सास्कृधतक तथा व्यापाररक 
केन्र(नेक्ट) र वहम कन्सल्ट समेत वि. नेपाल सरकार उजाड मन्त्रालय समेतको 
(ने.का.प.२०७५, अंक १ धन.नं. ९७५३ को उत्प्प्रषेण, परमादेश) मदु्दामा िैिाधनक अपेक्षाको 
धसद्धान्त समेतका आिारमा विपक्षी कायाडलयले खररद प्रविया रद्द िने िरी िरेको धनणडय काननु 
सम्मत नहुुँदा बदर िािी ः" िनी व्यातया िरेको पाईन्ः। 

यस मदु्दासुँि सान्दधिडक्ता राख्न े सम्मानीत सिोच्च अदालतबाट काजन्तपरु टेधलधिजन 
नेटिकड  प्रा. धल. वि. श्री ५ को सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय समेतको (ने.का.प. 
२०६३, अंक १ धन.नं. ७६३८ को उत्प्प्रषेण, परमादेश) मदु्दामा "प्रस्ताि स्िीकृत िएको 
जानकारी िराएपधः त्प्यही स्िीकृती र अनमुतीको आिारमा धनिेदकले Network Plan बमोजजमको 
कायड सम्पन्न िने योजना लाि ु िदै उपकरण जडान िदै िएकोमा विपक्षी मन्त्रालयले ददएको 
अनमुती Unilaterally Void िनड धमल्दैन। विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय Promissory 

Estoppel बाट िाधिने हनु्ः।सरकारले कुनै उद्योि व्यिसाय सञ्चालनको लाधि कसैलाई सहमधत 
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प्रदान िरी आश्वासन ददएपधः त्प्यही विश्वासमा परी अको पक्ष अिाडी बढेकोमा सरकारले पधः 
कुनै कारण जनाई पवहला ददएको अनमुती वर्ताड धलन सक्दैन। त्प्यस्तो सहमती र अनमुती 
सम्िजन्ित धनकायले परुा िनुडपने हनु्ः" िन्ने धसद्धान्त प्रधतपादन िएको पाईन्ः। जस अनसुार 
कुनै सािडजधनक धनकायले कुनै कायड िनडका लाधि कसैलाई कुनै विषयमा आश्वासन ददन्ः र 
पधः त्प्यस्तो आश्वासनको विपररत कायड िदडः िने उक्त धनकाय Promissory Estoppel बाट 
बाधिन्ः िन्ने नै हो। 

यसै सम्बन्िमा िारतीय अदालतले एक मदु्दामा िरेको धनणडयलाई सन्दिडको रुपमा धलन 
सवकन्ः।यस मदु्दामा िधनएको ः वक "Where the Government had issued a notification 

notifying the areas where slum scheme would be introduced, however, the notification 
was subsequently amended, and some areas earlier included where left out. The Court 
held that when a notification without hearing the affected parties, it is clear violation of 
natural justice. The earier notitication had raised legitimate expectation in the people living 
in an area which has been subsequently left out and hence legitimate expectation can not 

be denied without a fair hearing.1  प्रस्ततु िारतीय अदालतको मदु्दाको धनणडयािारसुँि धमल्ने 
अिस्थामा रहेको यस मदु्दामा पधन नेपाल दरुसंचार प्राधिकरणले धनिेदक Vanrise Solutions 

लिायतका परामशडदाताहरुसुँि परामशड सेिाका लाधि िधन माि िररएका प्राविधिक तथा आधथडक 
प्रस्तािहरु खोली सम्झौताको एकचरण परुा िरी खररद प्रवियामा प्रिेश िनुडपने अिस्थामा 
आइसकेपधः सम्झौताको अको महत्प्िपूणड पक्ष Vanrise solutions सुँि कुनै पधन ःलर्ल िा 
स्िीकृधत नधलई एकपजक्षय ढंिले सम्पूणड बोलपत्र नै रद्द िने िरी िरेको धमधत 
२०७६।०१।२९को धनणडय प्राकृधतक न्यायको धसद्धान्त समेतबाट पधन मान्य रहेको िन्न 
धमलेन। 

सािडजधनक धनकायले बोलपत्र आह्वान िरेपधः उक्त िोलपत्र रद्द िनडको लाधि सािडजधनक 
खररद ऐन, २०६३ को दर्ा २६(१) मा "सािडजधनक धनकायले देहायको अिस्थामा सम्पूणड 
बोलपत्र अस्िीकृत िनड िा खररद कारिाही रद्ध िनड सक्नेः" िनी उल्लेख िरेको देजखन्ः। 

क) कुनै पधन बोलपत्र दर्ा २३ को उपदर्ा (२) को खण्ड (घ) बमोजजम सारितु रुपमा 
प्रिािग्राही निएमा, 

क१) दर्ा २७ को उपदर्ा ६ बमोजजमको प्रविया अपनाउुँदा पधन बोलपत्रदातासुँि सम्झौता 
हनु नसकेमा, 

ख) न्यनुतम मूल्यावङ्कत सारितुरुपमा प्रिािग्रही बोलपत्रको बोल अंक लाित अनमुान िन्दा 
सारितु रुपमा बढी िएमा, िा  

                                                           
1 The scheduled caste and weaker section weltare association va state of Karnataka (1991)2 Scc 604  
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ि) माि िररएको मालसमान, धनमाडण कायड, परामशड सेिा िा अन्य सेिा आिश्यक 
निएमा। 

उक्त काननुी व्यिस्थाको रोहबाट हेदाड समेत प्रस्ततु मदु्दामा बोलपत्रदाता काननु बमोजजम 
योग्य नै रहेका, पेस िनुडपने सम्पूणड कािज प्रमाणहरु ररतपूिडक तररकाले तोवकएकै समयमा पेश 
िरेका, लाित मूल्य सम्बन्िमा केवह कुनै वििाद देजखएको पांइदैन। साथै प्रस्ततु िोलपत्र 
सारितु रुपमा र्रक नपरेको तथा माि िररएको परामशड सेिा नेपाल दरुसञ्चार प्राधिकरणलाई 
आिश्यक निएको िनी प्राधिकरणले त्यपरक रुपमा पषु्टी िने आिार र कारण समेत पेश 
िएको धमधसल सामेल रहेका कािज प्रमाणबाट देजखंदैन। 

सािडजधनक खररद ऐन २०६३ को दर्ा ३६ ले िरेको प्रस्ताि अस्िीकृत िने िा खररद 
कारिाही रद्द िने काननुी व्यिस्थाको सम्बन्िमा हेदाड पधन देहायको अिस्थामा मात्र सािडजधनक 
धनकायले सम्पूणड प्रस्ताि अस्िीकृत िनड िा खररद कारिाही रद्ध िनड सक्ने अिस्था देजखन 
आउुँः। 

क) प्राप्त सम्पूणड प्रस्ताि कायडके्षत्रित शतडहरु अनसुार सारितुरुपमा प्रिािग्राही निएमा, 
ख) लाित अनमुान र उपलब्ि बजेट िन्दा ःनौट िएको प्रस्तािदाताको लाित सारितु 

रुपमा बढी िएमा,  

ि) परामशड सेिा आिश्यक नपने िएमा, िा 
घ) प्रस्तािदाताले आपसमा धमलेमतो िरी प्रस्ताि ददएको प्रमाजणत िएमा। 

तर धमलेमतो निरेका प्रस्तािदाताको प्रस्ताि उपर कारिाही िनड सवकनेः"  

यस काननुी व्यिस्थाको रोहमा हेदाड पधन विपक्षी नेपाल दरु सञ्चार प्राधिकरणले उक्त 
बोलपत्र रद्ध िदाड उजल्लजखत काननुी व्यिस्थाको अनसुरण िरेको एिम ्काननुी शतडहरु पररपूधतड 
िएको पाइदैन। काननुमा स्पष्ट रुपमा िएको व्यिस्थाको अनशुरण िरी काम कारिाही िनुड 
सबै सािडजधनक धनकायको अधनिायड दावयत्प्ि हो। कानूनमा तोवकएको जस्तो अिस्थाको 
विद्यमानता प्रस्ततु मदु्दामा रहे िएको धमधसल सामेल कािज प्रमाणबाट देजखुँदैन। साथै सम्पूणड 
बोलपत्र प्रविया रद्द िररएको आिार स्पष्ट र िस्तधुनष्ठ ढंिले खलुाइएको पधन देजखुँदैन। ऐनको 
स्पष्ट प्राििान आिारितू कारण विना समग्र ऐनको िािना विरुद्ध तथा अमकु कायाडलय िा 
धनकायको हचिुा राय सझुाि अनसुार िनी बोलपत्र प्रविया नै रद्द िने िरी िररएको 
प्राधिकरणको उक्त धनणडयले अन्ततोित्प्िा सािडजधनक खररद सम्बन्िी कानूनको मािडमा नै 
अधनियता एिम ्अविश्वासको िातािरणलाई प्रश्रय प्रदान िनड जाने हनु्ः। 

ररट धनिेदक विदेशमा दताड रहेको काननुी व्यजक्त िएको हुुँदा धनजलाई सिोच्च 
अदालतमा असािारण क्षेत्राधिकार ग्रहण िरी धनिेदन दायर िने क्षेत्राधिकार ःैन िनी धलएको 
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जजवकर सम्बन्िमा विचार िदाड कुनै पधन विदेशी कम्पनीले नेपालको सािडजधनक धनकायले खररद 
प्रवियाका लाधि विदेशी कम्पनीहरु समेतलाई समािेश िरी माि िरेबमोजजम आशयपत्र पेश 
िनड तथा उक्त आशयपत्र ःनौट िई प्रस्ताि माि िए बमोजजम नेपालको सािडजधनक खररद 
ऐन, २०६३ बमोजजम प्रस्ताि पेश िई ःनौट प्रवियामा सामेल िएपधः उसले नेपालको काननु 
बमोजजम कारोिार िनुडपने तथा सझौंता अनसुार आफ्नो काम िदाड कुनै क्षधत हनु पिुेमा काननुी 
उपचारको हक प्राप्त हनेु नै हनु्ः। संझौता िररसकेपधः उक्त संझौता अनसुार काम िनड पाउने 
उक्त कम्पनीको काननुी अधिकार प्रचधलत नेपाल काननुले प्रत्प्याितू िरेको पाइन्ः। 

 काननु धनमाडताहरुले काननु धनमाडण िदाड "Ubi jus ibi remedium" अथाडत "Where there 

is a right there is remedy"  िन्न ेLatin Legal Maxim  लाई ध्यानमा राखी काननु धनमाडण िरेका 
हनु्ःन।् जस अनसुार उपचारविनाको अधिकारको कल्पना काननुले कवहल्यै िरेको हदैुन। साथै 
Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, 1789 ले पधन व्यजक्त तथा नािररकका 
लाधि समान तथा अलि अलि अधिकारहरुको व्यिस्था िरेको ः। कुनै अधिकारहरु 
नािररकका लाधि तथा कुनै अधिकारहरु व्यजक्तले उपिोि िनड पाउने िरी व्यिस्था िररएको 
पाईन्ः। जसले कुनै व्यजक्त नािररक िएपधन िा विदेशी नािररक िए पधन सबैले आरु्लाई 
प्रद्वत्त काननुी हकको उपिोिमा अड्चन आएमा कानूनी व्यक्ती िएकै नाताले कानूनी उपचारको 
ढोका नै बन्द िनुड, उपचारको बाटो नै ःैन िनी बजञ्चत िनुड मनाधसब देजखदैन। साथै प्रस्ततु 
िोलपत्र नै प्रचधलत खररद ऐन बमोजजम विदेशी कम्पनी समेत सहिािी हनु सक्ने िरी आव्हान 
िररएको र िोलपत्रमा सहिािी चारै िटा कम्पनीहरु विदेशी कम्पनी रहे िएको देजखन्ः। यस 
सम्बन्िमा कोररयामा दताड िई ८३२-२ Yuksan-dong Kangnam-ku, Seoul, Korea मा रजजष्टडड 
कायाडलय रहेको Hanil Engeeneering and Construction co.ltd वि. पनुरािेदन अदालत पाटन 
समेत िई दायर िएको (ने.का.प.२०७५ अंक ११ धन.नं. १०१३८ को उत्प्प्रषेण परमादेश) 
मदु्दामा सम्मानीत सिोच्च अदालतले विदेशमा दताड रहेको कम्पनीको काननुी हकलाई स्िीकार 
िदै असािारण अधिकार के्षत्र मार्ड त दायर िरेको ररट धनिेदनलाई स्िीकार िरी मदु्दाको 
कारिाही चलाएको अिस्था" देजखन्ः। 

विपक्षी नेपाल दरुसंचार प्राधिकरणले धनिेदक कम्पनीलाई िैकजल्पक काननुी उपचारको 
बाटो अिलम्बन निरी अदालतको असािारण अधिकार क्षेत्र प्रयोि िरी अदालत प्रिेश िरेको 
िनी धलएको जजवकर सम्बन्िमा विचार िदाड सािडजधनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ४७(१) 
मा "सािडजधनक धनकायले खररद कारिाही िा धनणडय िदाड कुनै त्रटुी िरेमा िा पालना िनुडपने 
कतडव्य पालना निरेकोले आरू्लाई क्षधत पगु्ने िा पगु्न सक्ने कारण खलुाई कुनै बोलपत्रदाता िा 
प्रस्तािदाताले त्प्यस्तो धनणडयको पनुरािलोकनको लाधि सम्बजन्ित सािडजधनक धनकायका प्रमखु 
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समक्ष धनिेदन ददन सक्नेः" िन्ने कानूनी व्यिस्था रहेको ः। उक्त कानूनी व्यिस्थालाई हेदाड 
सािडजधनक धनकायले आह्वान िरेको बोलपत्र िा प्रस्तािको खररद प्रवियामा प्रिेश िनुडिन्दा 
पवहले सािडजधनक धनकायले कायडविधिित त्रटुी िरेमा, खररद कायड िदाड अपनाउन ु पने 
धसद्धान्तको अिलम्बन निरेमा पालना िनुडपने कतडव्य पालना निई क्षधत पिुेमा क्षती पगु्ने 
बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदाताले सािडजधनक धनकायको प्रमखुसुँि धनिेदन ददनपुने िन्ने कानूनी 
व्यिस्था रहेको देजखन्ः। तर प्रस्ततु मदु्दामा खररद कारिाही िा धनणडय नै निरी सम्पूणड रुपमा 
बोलपत्र नै रद्द िने िरी धनणडय िरेको देजखुँदा िैकजल्पक उपचार स्पष्ट रुपमा आकवषडत हनेु 
अिस्था देजखएन एिम ् िैकजल्पक उपचारको मािड धनिेदकको धनिेदनमा उजािर त्यको 
सन्दिडबाट प्रिािकारी उपचारको रुपमा धलन धमल्ने पधन देजखन आएन। 

सािडजधनक खररद ऐन २०६३ को दर्ा ४९(क) मा "दर्ा ४७ बमोजजम सािडजधनक 
धनकायसमक्ष ददएको धनिेदन तोवकएको रकम िन्दा बढी रकमको खररद कारिाहीको सम्बन्िमा 
िई त्प्यस्तो धनकायका प्रमखुले सो धनिेदनमा सम्बन्िमा तोवकएको अिधिधित्र धनणडय नददएमा िा 
धनजले ददएको धनणडयमा धनिेदनकताडको जचत्त नबझेुमा बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदाताले 
पनुरािलोकनको लाधि पनुरािलोकन सधमधतसमक्ष धनिेदन ददन सक्नेः" िन्ने कानूनी व्यिस्था 
रहेकोमा प्रस्ततु मदु्दामा वििादको विषय बढी िा घटी रकमको निई सम्पूणड बोलपत्र प्रविया नै 
प्रत्प्यथी प्राधिकरणले रद्द िरेको अिस्था िएको देजखन्ः। कुनैपधन सािडजधनक धनकायले आरू्ले 
िरेको कायड विपररत कुनै पधन धनणडय िदाड ठोस कानूनी आिार र सो कानूनी आिारलाई 
सम्पवुष्ट िने त्ययकु्त प्रमाण धनणाडयक हनु जान्ः। प्रस्ततु मदु्दामा िोलपत्र प्रकृया रद्द िनड 
विपक्षी प्राधिकरणले यो िा यस कानून िनी एवकन काननुको उल्लेखन निरी सािडजधनक खररद 
ऐन, २०६३ को प्रस्तािनामा िर िरेको देजखन्ः।कुनै पधन ऐनको प्रस्तािना कानूनको समग्र 
ऐना िएतापधन खास रुपमा लािू हनेु वियात्प्मक कानूनको रुपमा ग्रहण िनड सवकने अिस्था 
रहन्न। अथाडत प्रस्तािना स्ियममा वियाजशल कानूनी व्यिस्था निएको सन्दिडमा ठोस कानूनको 
उल्लेख निरी प्रस्तािनाको िरमा िरेको प्रस्ततु धनणडय काननुसंित मान्न धमल्ने देजखदैन।   

प्रस्ततु िोलपत्र आव्हानमा लेिनान, क्यानडा, जेनेिा, हङकङ समेतका विदेशी 
कम्पनीहरुले सहिाधिता जनाएको र वयनै विदेशी कम्पनीहरु मध्ये लेिनान जस्थत कम्पनीको 
िोलपत्र ःाधनएको देजखन्ः।विदेश जस्थत यस्ता कम्पनीलाई िोलपत्र अंक रीतपूिडक सािडजधनक 
िरी आशयपत्र समेत संप्रषेण एिम ् सािडजधनक िईसकेको अिस्थामा एकाएक आिारितू 
कारणविना िोलपत्र रद्दका वियाकलापले िैदेजशक कम्पनीको समग्र नेपाल सरकारप्रधत नै 
विश्वासको संकट शृ्रजना हनु जाने हनु्ः।यस्तो जस्थधतमा कुनै पधन विदेशी कम्पनीको नेपालका 
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सािडजधनक खररदमा विश्वास िनड नसक्ने अिस्थाले कालान्तरमा अपूरणीय क्षधत परु् याउन सक्ने 
ः िन्ने हेक्का समेत स्ििाित  राख्नपुने हनु्ः। 

 तसथड नेपाल दरुसंचार प्राधिकरणले आह्वान िरेको बोलपत्र कानून सम्मत नै रहेको, 
आशयपत्र माि िदाड ऐनले तोके बमोजजमका प्रधतस्पिीहरु रहे िएको, प्राधिकरणले तोकेका 
विधिन्न शतड र मापदण्ड धनिेदक कम्पनीले पालना िरेको, बोलपत्र प्रस्ताि माि िरी सबैको 
उपजस्थधतमा प्राविधिक तथा आधथडक बोलपत्रहरु खोली मूल्याुँकनको कायड समेत िईसके पधः 
उच्चतम अंक प्राप्त िने कम्पनीसुँि सािडजधनक खररद ऐन २०६३ को दर्ा ३७ अनसुार 
प्रस्तािदातासुँि ःलर्ल िरी ऐ. ऐनको दर्ा ३८ मा िएको व्यिस्था अनसुार खररद सम्झौता 
िनुडपनेमा सो निरी विना आिार र कारण सम्पूणड खररद प्रविया नै रद्द िने िरी िरेको नेपाल 
दरुसंचार प्राधिकरणको धमधत २०७६।०१।२९(तदनसुार मे/१२, २०१९) को पत्र उत्प्प्रषेणको 
आदेशद्बारा बदर हनेु र धनिेदक कम्पनीसुँि िोलपत्र आव्हान बमोजजमको काननुी प्रविया परुा 
िरी अधग्रम खररद प्रविया सम्पन्न िनुड िराउन ुिनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी 
हनेु ठहःड।प्रस्ततु आदेशको जानकारी विपक्षीलाई ददई दायरीको लितकट्टा िरी धमधसल 
धनयमानसुार अधिलेख शाखामा बझुाइददनू।  

 

न्यायािीश 

उक्त रायमा म सहमत ःु। 

                             प्रिान न्यायािीश 

इजलास अधिकृत: समुन पाण्डे 
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