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०७३-WF-०००३
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का.न्त्ज. नर्ााँ नैकाप गा.सब.स.िडा निं .२ (हाल च.न.पा.िडा निं .२५) बस्ने गणेश
बहादुि श्रे ष्ठ.....................................................................................१
का.न्त्ज. थानकोट गा.सब.स.िडा निं .८ (हाल च.न.पा.िडा निं .५) बस्ने शिं कि
मानरधि.........................................................................................१
का.न्त्ज. थानकोट गा.सब.स. िडा निं .८ (हाल च.न.पा.िडा निं .५) बस्ने सिस्िती
मानरधि.........................................................................................१
का.न्त्ज. थानकोट गा.सब.स.िडा निं .६ (हाल च.न.पा.िडा निं .५) बस्ने बुद्ध ित्प्न
मानरधि.........................................................................................१
का.न्त्ज. सतुिं गल गा.सब.स.िडा निं .८ (हाल च.न.पा.िडा निं .१६) बस्ने भ ुबनेश्विी
श्रे ष्ठ...............................................................................................१
का.न्त्ज. थानकोट गा.सब.स.िडा निं .८ (हाल च.न.पा.िडा निं .५) बस्ने िाजमान
श्रे ष्ठ.................................................................................................१
का.न्त्ज. सतुिं गल गा.सब.स.िडा निं .९ (हाल च.न.पा.िडा निं .१६) बस्ने बुद्धकुमािी
मानरधि.........................................................................................१
का.न्त्ज. नर्ााँ नैकाप गा.सब.स. िडा निं .२ (हाल च.न.पा.िडा निं .२५) बस्ने कृष्ण
मानरधि.........................................................................................१
का.न्त्ज. सतनथाना गा.सब.स.िडा निं .९ (हाल च.न.पा.िडा निं .२३) बस्ने सबष्णुहरि
थापा.............................................................................................१
का.न्त्ज.का.म.पा िडा निं .२३ (हाल च.न.पा.िडा निं .८) बस्ने मैर्ााँ मानरधि........१
का.न्त्ज.सतुिं गल गा.सब.स. (हाल च.न.पा.िडा निं .१६) बस्ने हिी महजान..............१
का.न्त्ज. सतुिं गल गा.सब.स.िडा निं .९ (हाल च.न.पा.िडा निं .१६) बस्ने निे ररिाज
श्रे ष्ठ...............................................................................................१
का.न्त्ज. नैकाप गा.सब.स.िडा निं .३ (हाल च.न.पा.िडा निं .१६) बस्ने कृष्णरसाद
श्रे ष्ठ...............................................................................................१
का.न्त्ज.का.म.पा.िडा निं .२६ हाल (हाल च.न.पा.िडा निं .२५) बस्ने िामरसाद

सानु श्रे ष्ठसमेत वि. मन्त्रिपरिषद् कार्ाालर् ससिं हदिबािसमेत / उत्प्रष
े ण, पिमादे शसमेत / ०७३-WF-०००३ / पृष्ठ निं.

2

श्रे ष्ठ..............................................................................................१
का.न्त्ज. महादे बस्थान गा.सब.स. िडा निं .२ (हाल च.न.पा.िडा निं .८) बस्ने
न्त्चरिरजीबी महजान.............................................................................१
का.न्त्ज. सतनथाना गा.सब.स. िडा निं .९ (हाल च.न.पा.िडा निं .२३) बस्ने िामचरर
खड्का...........................................................................................१
का.न्त्ज. महादे बस्थान गा.सब.स. िडा निं .७ (हाल च.न.पा.िडा निं .९) बस्ने ददल
बहादुि श्रे ष्ठ.....................................................................................१
का.न्त्ज. थानकोट गा.सब.स. िडा निं .८ (हाल च.न.पा.िडा निं .५) बस्ने सारत रकाश
श्रे ष्ठ...............................................................................................१
का.न्त्ज. बलम्बु गा.सब.स.िडा निं .१ (हाल च.न.पा.िडा निं .८) बस्ने कारछा श्रे ष्ठ..१
का.न्त्ज. महादे बस्थान गा.सब.स. िडा निं .७ (हाल च.न.पा.िडा निं .१०) बस्ने भक्त
श्रे ष्ठ...............................................................................................१
का.न्त्ज. बलम्बु गा.सब.स. िडा निं .७ (हाल च.न.पा.िडा निं .८) बस्ने बच्च ुिाम
न्त्िसमिे ............................................................................................१
का.न्त्ज. महादे बस्थान गा.सब.स. िडा निं .५ (हाल च.न.पा.िडा निं .९) बस्ने वकशोि
कुमाि मानरधि.................................................................................१
का.न्त्ज. सतुिं गल गा.सब.स. िडा निं .९ (हाल च.न.पा.िडा निं .१६) बस्ने सानुबाबु
महजान...........................................................................................१
का.न्त्ज.सतुिं गल गा.सब.स. िडा निं .८ (हाल च.न.पा. िडा निं .१६) बस्ने तुर् ु श्रे ष्ठ...१
का.न्त्ज. महादे बस्थान गा.सब.स. िडा निं .५ (हाल च.न.पा.िडा निं .९) बस्ने ईश्विी
बलामी...........................................................................................१
गुल्मी न्त्जल्ला हददानेता गा.सब.स. िडा निं .७ (हाल च.न.पा.िडा निं .९) बस्ने हिी
बहादुि टण्डन..................................................................................१
का.न्त्ज. महादे बस्थान गा.सब.स. िडा निं .८ (हाल च.न.पा.िडा निं .९) बस्ने
श्र्ामलाल बलामी.............................................................................१
का.न्त्ज. महादे बस्थान गा.सब.स. िडा निं .७ (हाल च.न.पा.िडा निं .१०) बस्ने ित्न

सानु श्रे ष्ठसमेत वि. मन्त्रिपरिषद् कार्ाालर् ससिं हदिबािसमेत / उत्प्रष
े ण, पिमादे शसमेत / ०७३-WF-०००३ / पृष्ठ निं.

3

श्रे ष्ठ...............................................................................................१
का.न्त्ज. महादे बस्थान गा.सब.स. िडा निं .७ (हाल च.न.पा.िडा निं .१०) बस्ने िाम
भक्त श्रे ष्ठ........................................................................................१
का.न्त्ज. महादे बस्थान गा.सब.स. िडा निं .७ (हाल च.न.पा.िडा निं . १०) बस्ने चम्पा
दे बी मानरधि...................................................................................१
का.न्त्ज.का.म.पा. िडा निं .१३ (हाल च.न.पा.िडा निं .१०) बस्ने सुभरा श्रे ष्ठ........१
का.न्त्ज. महादे बस्थान गा.सब.स. िडा निं .९ (हाल च.न.पा.िडा निं .५) बस्ने पूणल
ा ाल
श्रे ष्ठ...............................................................................................१
का.न्त्ज. महादे बस्थान गा.सब.स. िडा निं .१ (हाल च.न.पा.िडा निं .८) बस्ने वहिा
बहादुि महजान.................................................................................१
का.न्त्ज. थानकोट गा.सब.स. िडा निं .६ (हाल च.न.पा. िडा निं .७) बस्ने हषाबहादुि
गोपाली..........................................................................................१
का.न्त्ज. महादे बस्थान गा.सब.स. िडा निं .१ (हाल च.न.पा. िडा निं .८) बस्ने सुष्मा
श्रे ष्ठ...............................................................................................१
का.न्त्ज. थानकोट गा.सब.स. िडा निं .६ (हाल च.न.पा.िडा निं .७) बस्ने ित्प्न बहादुि
गोपाली..........................................................................................१
का.न्त्ज. सतनथाना गा.सब.स. िडा निं .७ (हाल च.न.पा.िडा निं .२३) बस्ने हिी रसाद
आचार्ा...........................................................................................१
का.न्त्ज. महादे बस्थान गा.सब.स. िडा निं .१ (हाल च.न.पा.िडा निं .८) बस्ने सबमल
श्रे ष्ठ..............................................................................................१
विरुद्ध
रत्प्र्थी

नेपाल सिकाि, रधानमरिी तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्ाालर्, ससिं हदििाि,काठमाडौं..१

विपक्षी

नेपाल सिकाि, भौसतक पूिााधाि मरिालर्, ससिं हदििाि, काठमाडौं.....................१
नेपाल सिकाि, सहिी विकास मरिालर्, ससिं हदििाि, काठमाडौं........................१
नेपाल सिकाि, गृह मरिालर्, ससिं हदििाि, काठमाडौं....................................१
सडक विभाग, समनभिन, काठमाडौं ........................................................१
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क्षेसिर् सडक सनदे शनालर्, काठमाडौं .....................................................१
सडसभजन सडक कार्ाालर्, सानो गौचिण, मीनभिन, काठमाडौं.........................१
उपत्प्र्का सडक विस्ताि आर्ोजना, िानेश्वि, काठमाडौं..................................१
काठमाडौं उपत्प्र्का विकास रासधकिण, अनामनगि, काठमाडौं........................१
काठमाडौं उपत्प्र्का विकास रासधकिण, न्त्जल्ला आर्ुक्त कार्ाालर्, अनामनगि,
काठमाडौं .......................................................................................१
न्त्जल्ला रशासन कार्ाालर्, िििमहल, काठमाडौं...........................................१
महानगिीर् रहिी परिसि, टे कु, काठमाडौं .................................................१
महानगिीर् रहिी, िृत्त, थानकोट, काठमाडौं ...............................................१
महानगिीर् रहिी रभाग, िलम्िु, काठमाडौं.................................................१
चररासगिी नगिपासलका कार्ाालर्, बलम्िु, काठमाडौं......................................१
नेपालको सिं विधानको धािा ४६ ि १३३(२)(३) बमोन्त्जम र्सै अदालतको असधकाि
क्षेिसभि पने भइ सिोच्च अदालत सनर्मािली, २०४९ को सनर्म ३(१)(ि) बमोन्त्जम पूणा
इजलाससमक्ष पेश हुनआएको रस्तुत रिट सनिेदनको सिं न्त्क्षप्त त्र् ि आदे श र्स रकाि छ:१.

रिट सनिेदनको बेहोिा -

(क)

हामी रिट सनिेदकहरू कलिं कीदे न्त्ख नागढुिं गासम्मका सडक खण्डका दार्ााँ बार्ााँ
ििबास गिी बसेका स्थार्ी िाससरदा हौं । सनिेदकहरू मध्र्े पुस्तौं पुस्ता आफ्ना
वपतापुखाादेन्त्ख िसोिास गिी आएका छौं । केवह कानूनबमोन्त्जम ििजग्गा खरिद गिी
आफ्ना नाममा जग्गाधनी रमाण पुजाा भएको आफ्ना सनजी स्िासमत्प्िका िि जग्गामा
िि सनमााण गिी िसोिास गिी आएका छौं । सनिेदकहरू मध्र्ेका म विमल श्रे ष्ठका
नाममा का.न्त्ज. बलम्बु िडा निं .४(ख) वक.निं .११९ क्षेिफल ०-३-०-० मा ििजग्गा
िहे को छ । सनिेदक म सानु श्रे ष्ठको नाममा का.न्त्ज. महादे बस्थान िडा निं .१(ख)
वक.निं .३३६ क्षेिफल ०-४-२-२ ििजग्गा िहे को । त्प्र्सै गिी क्रमशः सनिेदकहरू
पदम बहादुि खिीको नाममा का.न्त्ज. थानकोट िडा निं .९(ख) वक.निं .१३८ क्षेिफल
०-५-२-०, नेमकृष्ण मानरधिको नाममा का.न्त्ज. नर्ााँ नैकाप गा.सब.स िडा निं .२
वक.निं .४२० क्षेिफल ०-०-३-०, ईररमान गोपालीको नाममा का.न्त्ज. थानकोट
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गा.सब.स.िडा निं .९(ग) वक.निं .१ क्षेिफल ०-४-१-०, िोशनी श्रे ष्ठको नाममा का.न्त्ज.
सतुिं गल गा.सब.स.िडा निं.९(क) वक.निं .९०६ ि ९०९ क्षेिफल क्रमश: ०-८-२-० ि
०-१-१-१, बरी नािार्ण श्रे ष्ठको नाममा का.न्त्ज. थानकोट गा.सब.स.िडा निं .७ वक.निं .
२१५,२१६ ि २१७ क्षेिफलक्रमश ०-५-०-०, ०-५-०-० ि ०-५-०-०, महालक्ष्मी
श्रे ष्ठको नाममा का.न्त्ज. सतनथाना गा.सब.स.िडा निं . ८ वक.निं .३३२ क्षेिफल क्रमश:
०-१-१-० , चक्र बहादुि गोपालीको नाममा का.न्त्ज. थानकोट गा.सब.स.िडा निं .७
वक.निं .८१ क्षेिफल २८५ ब.मीटि पुणा दे बी श्रे ष्ठको नाममा का.न्त्ज. नर्ााँ नैकाप
गा.सब.स.िडा निं .२ वक.निं .५०६ ि ५०८ क्षेिफल क्रमशः ०-८-३-० ि ०-३-०-२,
गणेशबहादुि श्रे ष्ठको नाममा का.न्त्ज. नर्ााँ नैकाप गा.सब.स.िडा निं .२ वक.निं .५०५ ि
५०२ क्षेिफल क्रमशः ०-८-३-० ि ०-३-०-२, शिं कि मानरधिको नाममा का.न्त्ज.
थानकोट

गा.सब.स.िडा

निं .९(ख)

वक.निं .४१३

क्षेिफल

०-३-१-०,

बुद्ध

ित्प्न

मानरधिको नाममा का.न्त्ज.थानकोट गा.सब.स.िडा निं .९ वक.निं .४११ क्षेिफल ०-४२-०, सिस्िती मानरधिको नाममा का.न्त्ज. थानकोट गा.सब.स.िडा निं .९ वक.निं .४१२
क्षेिफल ०-४-२-०, िाजमान श्रे ष्ठको नाममा का.न्त्ज. थानकोट गा.सब.स.िडा निं .
८(ग) वक.निं .३४० क्षेिफल ०-४-३-२, हषा बहादुि गोपालीको नाममा का.न्त्ज.
थानकोट गा.सब.स. िडा निं .६(ख) वक.निं .१४५ ि १२३ क्षेिफल क्रमशः ०-३-२-०
ि ०-२-२-२, ित्प्न बहादुि गोपालीको नाममा का.न्त्ज. थानकोट गा.सब.स.िडा निं .
६ख वक.निं . क्षेिफल ०-४-०-०, मैर्ााँ मानरधिको नाममा का.न्त्ज. महादे बस्थान िडा
निं .१ वक.निं .३८२ क्षेिफल ०-१-२-०, कारछा श्रे ष्ठको नाममा का.न्त्ज. महादे बस्थान
िडा निं .२(ख) वक.निं .३९४ क्षेिफल ०-२-२-०, भक्त श्रे ष्ठको नाममा का.न्त्ज.
महादे बस्थान िडा निं .५ वक.निं .३४८ ि ७०९ क्षेिफल १-४-१ ि ०-२-३-२,
बच्च ुिाम न्त्िसमिे को नाममा का.न्त्ज.महादे बस्थान िडा निं .२(ख) वक.निं .३१२ ि ३१३,
वकशोिकुमाि मानरधिको नाममा का.न्त्ज.महादे बस्थान िडा निं .५ वक.निं .६२० क्षेिफल
०-३-०-०, सुभरा श्रे ष्ठको नाममा का.न्त्ज. महादे बस्थान िडा निं .५ वक.निं .३५८
क्षेिफल ०-२-३-३, पुणल
ा ाल श्रे ष्ठको नाममा का.न्त्ज. महादे बस्थान िडा निं .७ वक.निं .
१७० क्षेिफल ०-१-०-०, वहिा बहादुि महजानको नाममा का.न्त्ज. महादे बस्थान िडा
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निं .१(ख)

जग्गा

शुष्मा

श्रे ष्ठको

नाममा

का.न्त्ज.

महादे बस्थान

िडा

निं .१(क)

वक.निं .८१७ ि ८१९ क्षेिफल ०-४-०-१ ि ०-०-३-०, न्त्चिरजीबी महजानको
नाममा का.न्त्ज. महादे बस्थान िडा निं .५ वक.निं .४४८ क्षेिफल ०-५-०-०, भ ुबनेश्विी
श्रे ष्ठको नाममा का.न्त्ज. सतुिं गल गा.सब.स.िडा निं .८(ख) वक.निं .१३८ क्षेिफल क्रमशः
०-३-२-०, बुद्ध कुमािी मानरधिको नाममा का.न्त्ज.सतुिं गल गा.सब.स.िडा निं .८(ख)
वक.निं .१३७ क्षेिफल ०-४-२-०, हिी महजानको नाममा का.न्त्ज.सतुिं गल गा.सब.स.िडा
निं .८ वक.निं .३५२, २८० क्षेिफल क्रमशः ०-१३-२-० ि ०-७-०-०, कृष्ण रसाद
श्रे ष्ठको नाममा का.न्त्ज. सतुिं गल गा.सब.स.िडा निं .९(क) वक.निं .३२१ क्षेिफल ०-१४३-१, सानुबाबु महजानको नाममा का.न्त्ज. सतुिं गल गा.सब.स.िडा निं .९ वक.निं .३५३,
२८२

क्षेिफल

क्रमशः

०-१३-२-०

ि

०-७-०-०,

तुर् ु

श्रे ष्ठको

नाममा

का.न्त्ज.सतुिं गल गा.सब.स.िडा निं .८ वक.निं .२० क्षेिफल ०-५-०-०, ईस्ििी बलामीको
नाममा का.न्त्ज. महादे बस्थान िडा निं .५ वक.निं .४५९ ि ४५० क्षेिफल ०-२-३-० ि
०-१३-३-०, हिी बहादुि टण्डनको महादे बस्थान िडा निं .५ वक.निं .६१९ क्षेिफल
०-३-१-०, स्र्ामलाल बलामीको महादे बस्थान िडा निं .५ वक.निं .१२१, ४४२, ७८०
ि ८३९ क्षेिफल ०-१-०-०, १-१-०-०, ०-३-०-० ि ०-९-३-०, ित्न श्रे ष्ठको
का.न्त्ज. महादे बस्थान िडा निं .७ वक.निं .३४४ क्षेिफल ०-७-२-२, िामभक्त श्रे ष्ठको
का.न्त्ज. महादे बस्थान िडा निं .७ वक.निं .१५२ क्षेिफल ०-९-०-०, िाम चरर
खड्काको का.न्त्ज. सतनथाना गा.सब.स िडा निं .९ वक.निं .७२७ क्षेिफल ०-६-०-०,
हिी रसाद आचार्ाको का.न्त्ज. सतनथाना गा.सब.स िडा निं .७ वक.निं .१०० क्षेिफल ०६-०-०, सबष्णुहिी थापाको का.न्त्ज. सतनथाना गा.सब.स िडा निं .९ वक.निं.७१ क्षेिफल
०-१०-२-०, िाम कुमािी मानरधिको का.न्त्ज. नर्ााँ नैकाप गा.सब.स िडा निं .२
वक.निं .४१० ि ४२६ क्षेिफल ०-२-३-१ ि ०-०-३-० समेतका ििजग्गा िहे का
छन । रमाण र्सै सनबेदन साथ ज.ध.रमाण पुजाा, हालसम्म सतिो सतिे को िससद तथा
ििको कि सतिे को रमाणपि समेत र्सै साथ पेश गिे का छौं । हामी बसेको
उन्त्ल्लन्त्खत जग्गा भएको स्थान हाल माि २०७१ सालमा चररासगिी नगिपासलका
कार्म भएको छ । नगिपासलका कार्म हुन ु अगासड गा.वि.स.मा नक्सा पास गने
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रचलन निहे कोले पास गिे को नक्सा नभए पसन हाल उक्त जग्गाहरूमा हामी
सनिेदकहरूको ििबास िहे को छ । विपक्षी रत्प्र्थीहरूबाट कानूनबमोन्त्जमको जग्गा
राप्त नगिी मुआब्जा नददई बल जोि जबजास्ती सडक सबस्ताि गिे मा सनिेदकहरूको
उन्त्ल्लन्त्खत जग्गा तथा त्प्र्समा िहे का ििहरू भन्त्त्प्कने ि सडकमा पना जाने अबस्था
िहे को छ ।
(ख)

समसत २०७२।१०।७ मा एकाएक रहिीको सुिक्षा िेिा बनाई केवह व्र्न्त्क्तहरूले
उक्त सडक केरर िे खाबाट ११/११ समटि अथाात जम्मा २२ समटिको िाटो बनाउने
भनी हामीहरूको िि ििमा न्त्चरह लगाउाँदै वहिं डेकोले त्प्र्सिािे सोधखोज गदाा सडक
विस्ताि गने भरनेसम्म कुिा गिी अरर् विस्तृत रुपमा कुनै वकससमको जानकािी
गिाईएन । हामी सनिेदकहरूको ििबास िहे को व्र्न्त्क्तगत ििजग्गा एकाएक सडक
सबस्ताि गना लासगएको हो भनी सोधीखोजी गदै रत्प्र्थीहरू काठमाडौं उपत्प्र्का सडक
सबस्ताि आर्ोजना, सडक विभाग तथा भौसतक पूिााधाि तथा र्ातार्ात मरिालर् समक्ष
माग

गदाा

रत्प्र्थी

मरिालर्बाट

समसत

२०७१।८।१५

मा

नेपाल

सिकाि

(सन्त्चिस्ति) को सनणार् भएको छ भनी सो को छार्ााँरसत सम्म उपलब्ध गिाइएकोले
वटप्पणी सदि गरिएको सो वटप्पणी आदे श तथा सो वटप्पणी आदे श कार्ाारिर्नको
लासग सडक सबभागमा पठाइएको समसत २०७१।०८।२६ च.निं .५९० को पि
र्सै साथ पेश गिे का छौं । सक्कल रत्प्र्थीहरूबाटै न्त्िकाई बुिी पाऊाँ । विकास
सनमााणको लासग हामी सनिेदक बाधक बरदै नौं । सािाजसनक वहतको लासग सडक
सबस्तािको कुिामा त्प्र्सिी बाधक बरने हामी सनिेदकको इच्छा पसन होइन ।
असधकिण गना लागेको जग्गाको उन्त्चत मुआब्जा ददई जग्गा असधग्रहण गने कानूनी
रवक्रर्ाको अबलम्बननै नगिी नेपाल सिकाि (सन्त्चिस्ति) को एउटा वटप्पणी आदे शले
बलात रुपमा सनिेदकहरूको ििटहिा भत्प्काई सडक सबस्ताि गने कार्ाले कानूनी
िाजको उपहास भएको छ ।
(ग)

२०३०

साल

पौष

९

गते

िाजपिमा

सूचना

रकान्त्शत

गिी

कासलमाटी

कलिं कीस्थानदे न्त्ख थानकोटसम्म केररिे खादे न्त्ख दार्ााँ बार्ााँ ८/८ समटि गिी जम्मा
१६ समटि सडक फिावकलो पाना जग्गाधनीहरूलाई विसधित मुआव्जा वितिण गिी
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असधग्रहण गिी भएकोमा हामीले सडक केरर िे खाबाट ८/८ समटि जग्गा छाडी िि
सनमााण गिी िसोिास गिी आएका सथर्ौं । तत्प्कालीन श्री ५ को सिकाि सनमााण तथा
र्ातार्ात मरिालर्, सडक विभाग, सडसभजन सडक कार्ाालर् निं . २ काठमाडौंबाट समसत
२०५२।८।२२ मा जग्गा रासप्त ऐन, २०१८ को दफा ७(१) ले ददएको असधकाि
रर्ोग गिी श्री ५ को सिकािले असधग्रहण गिी सलएको समसत २०३०।९।९ को
िाजपिमा रकान्त्शत जग्गामा सडक चौडा गिी सनमााण कार्ा हुाँदा कासलमाटी–थानकोट
सडकको

(कलिं की

स्र्ूचाटाितफा

जाने

बाटोबाट

थानकोटसम्म)

सडकको

१६

समटिको चौडाईसभि सनमााण गरिएका िि, टहिा, कम्पाउण्डिाल हटाउन सूचना
रकान्त्शत भएको सथर्ो । सडकको केररिे खाबाट ८/८ समटि र्सअन्त्ि नै हामी
स्थासनर् िाससरदाबाट छासड सकेको अिस्था छ । समसत २०६५।११।१७ को
गोिखापिमा सािाजसनक सूचना रकान्त्शत गिी सोल्टीमोड–कलिं की–नागढुिं गा सडक
विस्ताि कार्ाको लासग हाललाई सडक केररविरदुदेन्त्ख दार्ााँ बार्ााँ ११/११ समटिसभि
पने सिोकाििालाहरूको स्िासमत्प्िमा िहे को िि तथा टहिाहरू हटाई जग्गा रासप्त ऐन,
२०३४ को दफा (५) अनुसाि जग्गा राप्त गिी सडक विस्ताि गने भसनएकामा कुनै
कािबाही नगिी हाल आएि सडक विभाग तथा भौसतक पूिााधाि तथा र्ातार्ात
मरिालर्बाट समसत २०७१।८।१५ मा नेपाल सिकाि (सन्त्चिस्ति) को सनणार्
भएको छ भनी समसत २०७२।१०।७ मा एकाएक रहिीको सुिक्षा िेिा बनाई केवह
व्र्न्त्क्तहरूले उक्त सडक केरर िे खाबाट ११/११ समटि अथाात जम्मा २२ समटिको
िाटो बनाउने भनी हामीहरूको ििििमा न्त्चरह लगाउाँदै वहिं डेकोले हामीहरूको हक
भोगको सम्पन्त्त्तमा असतक्रमण हुने भएकाले सम्मासनत अदालतमा उपन्त्स्थत भएका
छौं ।
(ि)

सािाजसनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ ले कुनै पसन सडक सनमााण, विस्ताि िा
सुधाि गनाका लासग रचसलत कानून बमोन्त्जम जग्गा राप्त गनुप
ा ने रािधान छ । जग्गा
राप्त गने रचसलत कानून भनेको जग्गा रासप्त ऐन, २०३४ नै हो । र्सका अलािा
तत्प्कासलन नगि विकास ऐन, २०४५ को दफा १६ तथा काठमाडौं उपत्प्र्का विकास
रासधकिण ऐन, २०४५ को दफा ११ ले पसन रचसलत नेपाल कानूनबमोन्त्जम जग्गा
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राप्त गनुप
ा ने रािधान छ । हामी सनिेदकहरूको के कसत जग्गा सडक विस्तािका
लासग सलन खोन्त्जएको हो, कुन कुन वकत्ता नम्ििबाट के कसत क्षेिफल जग्गा, पखााल,
िि, टहिा िा स्थार्ी सिं िचना राप्त गने हो, नाप नक्सा गिी सम्पूणा विििण खुलाई
िाजपिमा विसधित सूचना रकान्त्शत गनुा पनेमा सो गरिएको छै न । त्प्र्सै गिी हामी
ििजग्गा धनीले के कुन वहसािमा मुआव्जा, के कसत िकम क्षसतपूसता पाउने हो एवकन
गरिनु पदाछ । र्स सम्बरधमा रत्प्र्थीबाट सडक विस्ताि गनाका लासग जग्गा रासप्त
ऐनमा उल्लेन्त्खत कुनैपसन रवक्रर्ा अबलम्बन नगिी समसत २०६५।११।१७ को
गोिखापिमा रकान्त्शत सूचनाकै आधािमा पसन जग्गा राप्त गने रािन्त्म्भक रवक्रर्ा शुरु
गने भनी रत्प्र्थी नेपाल सिकाि (मरिीस्ति) को समसत २०६५।११।२ को सनणार्
अनुसाि हामी सनिेदकहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध गिाई विसधित जग्गा राप्त गिे ि मािै
सडक सबस्ताि गना सक्ने अबस्था सनविािाद दे न्त्खरछ ।
(ङ)

कलिं की नागढुिं गा सडक समसत २०२३।११।२२ को िाजपिमा रकान्त्शत सूचना
अनुसाि सबष्णुमसत पुलदे न्त्ख िसबभिन मोडसम्मको १३० फुटसभिको जग्गा राप्त गदाा
पसन मुआव्जा ददइ कानूनबमोन्त्जम नै जग्गा राप्त गिे को ि िाजपिको सू चनामा पसन
कासलमाटीको सबष्णुमती पुलदे न्त्ख िविभिनको मोडसम्मको सडक भनी उल्लेख भएको
दे न्त्खरछ । समसत २०३०।९।९ ि २०३०।९।११ को िाजपिमा रकान्त्शत
सूचनामा कासलमाटी थानकोट सडक फिावकलो गना सासबक नक्सामा भएको बाट
दार्ााँ बार्ााँ ८/८ समटि गिी १६ समटि चौडाईसभिको जग्गा असधग्रहण गिी जग्गा
राप्त गदाा कासलमाटी थानकोट सडक फिावकलो गने भनी सूचना रकान्त्शत भै
सबस्तारित सडकसभि पने िि जग्गा ि क्षेिफल अनुसािको मुआब्जा ददइएको अबस्था
छ । त्प्र्सबाहे क हाल सबस्ताि गना खोन्त्जएको सडकको विसधित मुआब्जा उपलब्ध
गिाई जग्गा राप्त गने भनी रत्प्र्थी नेपाल सिकािबाट हालसम्म कुनै रवक्रर्ा
अबलम्बन गरिएको छै न ।

(च)

सािाजसनक सडक ऐन, २०३१ को रस्तािनामै सडकको िगीकिण गिी सतनीहरूको
सनमााण, सम्भाि, सबस्ताि िा सुधाि गना आिश्र्क पने जग्गा राप्त गना ि त्प्र्सको लासग
मुनाससि मावफकको मुआब्जा सबतिण गना भनी रस्तािनामै उल्लेख भएबाट ि िाज्र्ले
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जग्गा रासप्त तथा पुनिाास नीसत, २०७१ पारित गिी जनताका सनजी सम्पन्त्त्त राप्त गदाा
रचसलत चलन चल्तीको मोल ददनुपने, ह्रासकट्टी गना नपाईने, विस्थावपतलाई अरर्ि
पुनिाास गरिनु पने, िैकन्त्ल्पक उपार् अिलम्िन गनुप
ा ने नीसत पारित भइसकेको अिस्था
छ

।

सनिेदकहरूको

हकमा

कलिं की–थानकोट

सडक

सबस्तािको

क्रममा

र्ी

उन्त्ल्लन्त्खत कुनैपसन ऐन कानून नीसत सनर्मलाई रत्प्र्थी सिकािी सनकार्हरूबाट
अनुशिण गिी एको छै न। हामी सनिेदकलाई मुआब्जा उपलब्ध नगिाई िि टहिा
भत्प्काई ििबाससबहीन बनाउने रत्प्र्थीहरूको गैिकानूनी काम कािबाहीको सबरुद्ध
मागबमोन्त्जमको रिट आदे श जािी हुनपु ने सनविािाद िहे को छ ।
(छ)

नेपालको सिं विधानको धािा २५ ले रत्प्र्ेक नागरिकलाई कानूनको असधनमा िही
सम्पन्त्त्त आजान गने , भोग गने, िेचविखन गने, व्र्ािसावर्क लाभ राप्त गने ि सम्पन्त्त्तको
अरर् कािोिाि गने हक रत्प्र्ाभूसत गदै सम्पन्त्त्त सम्बरधी असधकाि सिं विधानको भाग ३
मा मौसलक हकको रुपमा रत्प्र्ाभूत गिे को छ । त्प्र्सै गिी धािा १६(१) सम्मानपूिक
ा
िााँच्न पाउने हक, धािा १७(२)(ड.)(च) स्ितरिपूिक
ा बसोबास गने , पेशा व्र्िसार्
तथा िोजगाि गना पाउने हक रत्प्र्ाभूसत गिे को छ भने धािा १८(१)(२) ले कानूनको
अगाडी समान ि कानूनको समान सिं िक्षणबाट कसै लाई बन्त्रचत नगने समानताको हक
रत्प्र्ाभूती गरिएकोमा सो हकसमेत रत्प्र्थीबाट कुन्त्ण्ठत गने अबस्था सृजना भएको
छ। धािा ३७ ले नागरिकको आिासको हकको ग्र्ािे रटी गिे कोमा त्प्र्सलाई पूणत
ा र्ा
लत्प्र्ाउने काम भएको छ । सिं विधानको धािा २५(२)(३) मा िाज्र्ले नागरिकको
सम्पन्त्त्त सािाजसनक वहतकै लासग असधग्रहण गिे पसन विसधित क्षसतपूसता उपलब्ध गिाएि
मािै गना सक्ने मौसलक हक रत्प्र्ाभूत गिे को छ । सिं विधानले रत्प्र्ाभूत गिे का सम्पूणा
सम्पन्त्त्त सम्बरधी हक लगार्तका मौसलक हकमासथ ठाडै आिात पुर्र्ाई सो हकको
रचलन गना पाउनबाट सनिेदकहरूलाई बन्त्रचत गरिएकोले र्ो रिट सनिेदन दार्ि गना
आएका छौं ।

(ज)

जग्गा रासप्त ऐन, २०३४ को दफा ५ बमोन्त्जम रािन्त्म्भक कार्ा शुरु गना नेपाल
सिकािले दफा ३ िा ४ बमोन्त्जम विसधित राप्त गने सनणार् गरिएको जग्गामा मािै
समल्छ । त्प्र्सको लासग सम्बन्त्रधत सनकार्को कार्ाालर् रमुखले के कुन ठाउाँबाट के
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कसत जग्गा राप्त गनुा पने हो सो को र्वकन गनालाई रािन्त्म्भक कािबाही चलाउने
व्र्बस्था गिे कोले रत्प्र्थी नेपाल सिकाि (मन्त्रिस्ति) को समसत २०६५।११।२ को
सनणार्बाट दफा ५ बमोन्त्जमको रािन्त्म्भक कािबाही चलाउने भनेकोमा सो भनेकै दफा
३ िा ४ बमोन्त्जम विसधित मुआव्जा ददएि मािै जग्गा राप्त गना समल्ने हो ।
(ि)

सम्मासनत सिोच्च अदालतबाट समेत कुनैपसन जनताको सनजी स्िासमत्प्िका ििजग्गा
कानूनबमोन्त्जम उन्त्चत मुआव्जा, क्षसतपूसता रदान नगिी नागरिकको ईच्छा विरुद्ध हक
भोग स्िासमत्प्िको सनजी िि ि जग्गा िाज्र्ले जबजास्ती सडक विस्तािका नाममा सलन
सक्दै न नसमल्ने भनी मापदण्डमा नै उल्लेन्त्खत कसतपर् सडक वकनािाका िाससरदाले
समेत क्षसतपूसता मुआव्जा पाउने फैसला भएको छ । र्स सम्बरधमा बरी रसाद शमाा
वि. श्री ५ को सिकाि मन्त्रिपरिषद् सन्त्चिालर् समेत (ने.का.प.२०५८, सन.निं.
७०४०, पृष्ठ ५९१) कृष्णिाज पाण्डे वि. काठमाडौं महानगिपासलका समेत (ने.का.प.
२०६२, सन.निं . ७५४४, अिं क ५, पृ. ६१८), भीम िहादुि श्रे ष्ठ समेत वि. पन्त्िमारचल
सडक सडसभजन कार्ाालर् ५ निं . न्त्शिपुि समेत (स.अ.बु. २०६६, अिं क १३, पृ. ११)
उपत्प्र्का नगि विकास ससमसत वि. सुनकेशिी जोशी समेत (स.अ.बु. २०७०, अिंक ९,
पृ. ३), विष्णुदत्त भट्ट वि. न्त्ज.वि.स. कैलाली समेत (स.अ.बु. २०६८, अिं क ८, पृ.
३५), गणेश िहादुि िोहिा समेत वि. रधानमरिी तथा मन्त्रिपरिषद् कार्ाालर् समेत
(स.अ.बु.२०६८ अिं क २० पृ.३) का मुद्दामा रिट आदे श जािी गिी ससद्धारत
रसतपादन

गिे को

अबस्था

छ।

हामी

सनिेदकको

हकमा

उन्त्ल्लन्त्खत

नन्त्जि

ससद्धारतहरूको समेत रसतकूल रत्प्र्थीहरूको काम कार्ा िहे कोले माग बमोन्त्जमको रिट
आदे श जािी गिी रर्ार् पाऊाँ ।
(ञ)

हामी सनिेदकहरूको नाम दताामा िही ििबास समेत िहे को उक्त उल्लेन्त्खत ििजग्गा
विसधित मुआव्जा ददई असधग्रहण नै नगिी एकतफी रुपमा बलजफ्ती सडक
सबस्तािको नाममा िि टहिा भत्प्काउने गरिएको रत्प्र्थीहरूको काम कािबाहीबाट
हामी

सनिेदकहरूलाई

नेपालको

सिं विधानको

धािा

१६(१),

१७(२)(ङ)(च),

१८(१)(२), २५(१)(२)(३), ३७, जग्गा रासप्त ऐन, २०३४ को दफा ३, ४, ५,
सािाजसनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४, काठमाडौं उपत्प्र्का विकास रासधकिण
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ऐन, २०४५ को दफा ११ समेत द्बािा रत्प्र्ाभूत मौसलक तथा कानूनी हक
असधकािको रचलनमा बाधा सृजना गरिएकोले अरर् बैकन्त्ल्पक उपचािको अभािमा
सिं विधानको धािा ४६, १३३(२)(३) बमोन्त्जम सम्मासनत अदालतसमक्ष र्ो रिट
सनिेदन दार्ि गना आएका छौं । सनिेदकहरूलाई कानूनबमोन्त्जम मुआब्जा उपलब्ध
नगिाई सडक सबस्ताि गने भनी वटप्पणी उठाई सदि गरिएको नेपाल सिकाि
(सन्त्चिस्ति) समसत २०७१।८।२५ को सनणार् तथा सो सनणार् कार्ारिर्नको लासग
पठाइएको समसत २०७१।०८।२६ च.निं .५९० को पि लगार्त सो सम्बरधमा
रत्प्र्थीहरूबाट भए गिे का अरर् सम्पूणा सनणार्, वटप्पणी, आदे श, न्त्चठीपि सिं विधानको
धािा १३३(२)(३) बमोन्त्जम उत्प्रष
े णको आदे शबाट बदि गिी सनिेदकहरूलाई
विसधित मुआब्जा उपलब्ध नगिाई गैिकानूनी रुपमा सम्पन्त्त्तको हक कुन्त्ण्ठत गिी
ििटहिा भत्प्काई सडक सबस्ताि गने कार्ा नगनू ा नगिाउनू भनी रसतषेधको आदे श तथा
सािाजसनक वहत ि सबकासको लासग सडक सबस्ताि गना सनिेदकहरूको जग्गा
आिश्र्क पिे को भए सनिेदकहरूलाई जग्गा रासप्त ऐन, २०३४ को दफा ३,४,५ तथा
सािाजसनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ समेतका कानूनी व्र्बस्थाबमोन्त्जम
विसधित मुआब्जा उपलब्ध गिाई जग्गा असधग्रहण गिी मािै सडक सबस्तािको कार्ा
गनुा गिाउनु भनी विपक्षी रत्प्र्थीहरूको नाममा पिमादे शसमेतको जो चावहने उपर्ुक्त
आज्ञा आदे श िा पुजी जािी गिी पूणा रर्ार् पाऊाँ । रस्तुत रिट सनिेदन उपि अन्त्रतम
वकनािा नलागे सम्म सनिेदकहरूको िि टहिा भत्प्काई सडक सबस्ताि गने कार्ा नगनुा
नगिाउनु भनी सिोच्च अदालत सनर्मािली, २०४९ को सनर्म ४१(१) बमोन्त्जम
ु ाईमा अग्रासधकाि रदान गिी हे िी पाउाँ भरनेसमेत
अरतरिम आदे शसमेत जािी गिी सुनि
िेहोिाको सानु श्रे ष्ठ समेत ४७ जनाको सनिेदन ।
२.

र्समा के कसो भएको हो, सनिेदन न्त्जवकि बमोन्त्जम आदे श जािी गनुा नपने भए
कािण सवहत बाटाका म्र्ादबाहे क १५ ददनसभि विपक्षीहरू मध्र्ेका निं . १, २, ३,
४, ५, ६, ७, १०, १२, १३ ि १४ का हकमा महारर्ार्ासधिक्ताको कार्ाालर्
माफात

ि

अरर्

विपक्षीहरूको

हकमा

आफैं

िा

आफ्नो

कानूनबमोन्त्जमको

रसतसनसधमाफात सलन्त्खत जिाफ पेश गनुा भनी आदे श ि सनिेदनको रसतसलवप समेत
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साथै िाखी विपक्षीहरूका नाममा म्र्ाद सू चना जािी गिी सलन्त्खत जिाफ पिे िा अिसध
नािेपसछ सनर्मानुसाि गिी पेश गनु।
ा अरतरिम आदे शको हकमा अको पक्षको न्त्जवकि
सुनेि माि आदे श गना उपर्ुक्त हुने हुाँदा तत्प्सम्बरधी छलफलको लासग समसत
२०७२।११।२७ को तािे ख तोकी सम्बन्त्रधत पक्षहरूलाई सोको जानकािी समेत
गिाई कानून बमोन्त्जम गिी पेश गनुा भरने र्स अदालतबाट भएको आदे श ।
३.

सबपक्षी रिट सनिेदकहरूले रिट सनबेदनमा सलएको सबषर् सम्बरधमा सिपुिेश्विदे न्त्ख
कासलमाटी किंलकी नागढुिं गा सडक सबस्तािको क्रममा ठे क्का ब्र्बस्थापन भै सनमााण
कार्ा शुरु भइसकेको सबद्यमान अबस्थामा किंलकी नागढुिं गा सडक खण्डमा आर्ोजनाका
रासबसधकहरू तथा सनमााण ब्र्बसार्ीबाट काम गने क्रममा स्थासनर् बाससरदाहरूबाट
उक्त कार्ामा अबिोध ससजाना गने पखााल सनमाणाको लासग लगाइएको वकला उखल्ने
जस्ता कार्ाबाट सनमााण कार्ामा बाधा अबिोध भएको हुाँदा सनमाणा कार्ालाई सहज
रुपमा बढाउन आबश्र्क सुिक्षा व्र्बस्था समलाई ददनु भनी काठमाण्डौ उपत्प्र्का
सडक सबस्ताि आर्ोजनाको च.न.५०५ समसत २०७२।१०।१५ गतेको न्त्जल्ला
रशासन

कार्ाालर्

काठमाण्डौको

काठमाण्डौलाई

च.न.२६१४

समसत

लेन्त्खएको

पि

२०७२।१०।१९

न्त्जल्ला
गतेको

रशासन
पि

कार्ाालर्
साथ

र्स

कार्ाालर्मा शान्त्रत सुिक्षा सम्बरधमा ले खी आएको हुाँदा उल्लेन्त्खत पि सम्बरधमा
आबश्र्क शान्त्रत सुिक्षा ब्र्बस्था समलाउन हुन भनी र्स कार्ाालर्को च.न.२३८२
समसत २०७२।१०।१८ गतेको पिद्वािा महानगिीर् रहिी बृत्त कासलमाटी थानकोट
समेतलाई पिाचाि गरिएकोसम्म हो । सो दे न्त्ख बाहे क रिट सनबेदनमा सलएको न्त्जवकि
अनुसािको कार्ा र्स परिसिबाट नभएको नगरिएको अबस्थामा कपोलकन्त्ल्पत िुट्टा
ब्र्होिा उल्लेख गिी र्स परिसिसमेतलाई सबपक्षी बनाई सम्मासनत अदालतसमक्ष
ददएको रिट सनिेदन खािे ज गिी पाउाँ भरने बेहोिाको महानगिीर् रहिी परिसि
काठमाडौंको तफाबाट पेश भएको सलन्त्खत जिाफ।
४.

सनिेदकहरूले सिभ ुिन िाजपथ कहााँबाट शुरु हुने हो भनी अस्पष्ट िहे को भनी सनिाधाि
वििाद श्रृजना गनुा भएको छ । सिभ ुिन िाजपथ काठमाडौं सिपुिेश्विको सिभ ुिनको
सासलकदे न्त्ख शुरु भई िक्सौलसम्म पदाछ । सो को लम्बाई जम्मा १६९ वक.सम.
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पदाछ। िक्सौलदे न्त्ख नाप्दा पसन सिभ ुिन िाजपथ सिपुिेश्विको सिभ ुिनको सासलकसम्म
पदाछ । सो कुिामा विपक्षी ददग्रसमत हुनपु ने अिस्था छै न । जहााँसम्म विकास
वििोधी होइनौ, मुआब्जा क्षसतपूसता विना िि टहिा भत्प्काउन दददै नौ भरने दािी
सम्बरधमा जुन दािी छ सोमा िि टहिा जसत पदाछ सो को क्षसतपूसता आफ्नो रमाण
पुर्र्ाई माग गनुा भएको खण्डमा पाइनै हाल्नु हुनेछ । विपक्षीहरू हालसम्म क्षसतपूसता
पाउाँ भनी माग गना आउनु भएको छै न होइन । र्स िाजमागा हुाँदै उपत्प्र्का बावहि ि
उपत्प्र्कासभि रिेश गने मुख्र् सडक भएको सो सडक िाज्र्को मेरुदण्डको रुपमा
िहे को हुाँदा उक्त सडक असत नै सााँििु ो भई िरटौं जाम हुने गिे को कुिामा सबै
ु रु छ िाष्ट्रको मेरुदण्डको रुपमा िहे को
सनकार् तथा त्प्र्स भेगका जनता साक्षात्प्काि हुनह
सडक विस्ताि कार्ालाई सनिरतिता ददनुपने हुाँदा विपक्षीको रिट सनिेदन खािे ज भागी
छ।
विपक्षीहरूले आफ्नो सनिेदनमा सिकािको नीसत सनदे शनबमोन्त्जम सडकको
जग्गा छाडी िि बनाई बसोबास गिी आएको भनी उल्लेख गनुा भएको छ । ति
कवहलेदेन्त्ख नक्सा पास गिी िि बनाई बसोबास गनुा भएको हो, सो कुिा सनिेदनमा
कवहाँ कतै उल्लेख गना सक्नु भएको छै न । सो बाट पसन विपक्षीको रिट सनिेदन
दािी िुठ्ठा हो, खािे ज गिी पाउाँ । साथै विपक्षीहरूले आफ्नो िीट सनिेदनमा सडकको
केररविरदु ८-८ समटि छाडी िि सनमााण गिे को उल्लेख गनुा भएकोमा सािाजसनक
सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को खण्ड क मा उक्त सडक िाजमागा भनी उल्लेख
भएको ि िाजमागाको मापदण्ड सडक केररदे न्त्ख दुिै तफाबिाबि २५/२५ समटि गिी
जम्मा ५० समटि चौडा हुने व्र्होिा अनुिोध छ। सो सम्बरधमा नेपाल सिकािबाट
पसन २०३४।३।२० को िाजपिमा उल्लेख भएको छ। सो िाजपिमा सनकासलएको
सूचनालाई स्िीकाि गिी बसी हाल आएि मापदण्डको सम्बरधमा वििाद श्रृजना गने
विपक्षीलाई हकदै र्ा छै न ।
रस्तुत िाजमागाको मापदण्ड सडक केररबाट दार्ााँ बार्ााँ २५/२५ समटि
भएतापसन हाललाई नेपाल सिकािको सनदे शनबमोन्त्जम केही सहज गिाउन मौजुदा
सडकको केररविरदुबाट दुिैतफा११/११ समटि गिी जम्मा २२ समटि चौडाइको
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सडक हुने गिी न्त्चरह लगाई सो ११ /११ समटिसभि बनेका भौसतक सिं िचना हटाउन
न्त्जल्ला आर्ुक्तको कार्ाालर् काठमाडौंले अनुिोधसम्म गरिएको हुाँदा विपक्षीले रिट
सनिेदनमा उल्लेख गिे जस्तो स्िेत आतिं क मच्चाउने जस्तो कार्ा र्स सनदे शनालर्बाट
नगरिएको ि र्स सनदे शनालर्ले मरिालर् तथा विभागको नीसत सनदे शनबमोन्त्जम कार्ा
गिी आएको ि विपक्षीहरूको कुनै सिं िैधासनक एििं कानूनी हकमा आिात पुग्ने गिी
कुनै कार्ा नगिी भएको हुाँदा विपक्षीको िुठ्ठा रिट सनिेदन खािे जभागी छ, खािे ज गिी
पाउाँ

भरने

बेहोिाको

नेपाल

सिकाि

सडक

विभाग

मध्र्माञ्चल

क्षेिीर्

सडक

सनदे शनालर् बबिमहल काठमाडौंको सलन्त्खत जिाफ ।
५.

रस्तुत

रिट

सनिेदनका

सम्बरधमा

सडक

विस्तािको

विषर्

र्स

कार्ाालर्को

क्षेिासधकािसभि पदै न। सािाजसनक उपर्ोगका लासग जग्गा रासप्त गने नगने /मुआव्जा
उपलब्ध गिाउनु पने नपने भरने सबषर् नेपाल सिकािको नीसतगत सनणार्को सबषर्
हो। नेपाल सिकािबाट मुआव्जा उपलब्ध गिाउने गिी सनणार् भएको अिस्थामा
जग्गा रासप्त ऐन, २०३४ को दफा १३ बमोन्त्जम गदठत ससमसतमा रमुख न्त्जल्ला
असधकािीसमेत िहने रािधान िहे को छ। ऐजन दफा ३८ मा र्स ऐनबमोन्त्जम कुनै
काम गना असधकाि पाएको कुनै असधकािीले आफूले गनुप
ा ने कामको ससलससलामा
रमुख न्त्जल्ला असधकािीको मद्दत माग गना सक्ने ि त्प्र्सिी मद्दत मासगएकोमा रमुख
न्त्जल्ला असधकािीले मद्दत ददनुपने व्र्िस्था छ। मुआव्जा उपलब्ध गिाउनु नपने गिी
नेपाल सिकािबाट सनणार् भएको अिस्थामा जग्गा असधग्रहण ि मुआव्जा सम्बरधमा
रमुख न्त्जल्ला असधकािीको कुनै भूसमका िहाँदैन । सिकािको नीसत तथा सनणार्
कार्ाारिर्न गनु,ा सिकािी सम्पन्त्त्तको सिं िक्षण गनुा ि शान्त्रत सुिक्षा कार्म गनुा रमुख
न्त्जल्ला असधकािीको कताव्र् हो। सोही आधािमा नै उल्लेन्त्खत सडक विस्तािको
ससलससलामा

आिश्र्क

सुिक्षा

व्र्िस्था

समलाइएको

हो।

सनिेदकहरूले

र्स

कार्ाालर्लाई विपक्षी बनाउनु पने कुनै कािण नै छै न। तसथा विकास रवक्रर्ामा
अििोध गने सनर्तले दार्ि रस्तुत रिट सनिेदन र्स कार्ाालर्को हकमा खािे ज गिी
पाउाँ भरने बेहोिाको न्त्जल्ला रशासन कार्ाालर् काठमाण्डौको सलन्त्खत जिाफ ।
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६.

सुिक्षा व्र्िस्था समलाउन हुन भरने महानगिीर् रहिी िृत थानकोटको च.निं .१५४७
समसत २०७२।१०।१८ को आदे शानुसाि सडक विस्तािको क्रममा सुिक्षा व्र्िस्था
समलाइएको हो। सुिक्षा व्र्िस्था बाहे क अरर् कार्ा र्स रभागबाट भएको नहुाँदा िुटा
बेहोिा उल्लेख गिी दार्ि भएको रिट सनिेदन खािे ज गिी पाउाँ भरने बेहोिाको
महानगिीर् रहिी रभाग बलम्बुको तफाबाट पेश भएको सलन्त्खत जिाफ।

७.

कलिं की नागढुिं गा सडक विस्तािको क्रममा सुिक्षा व्र्िस्था समलाउन हुन भरने
महानगिीर् रहिी परिसि काठमाडौंको च.निं .२३८२ समसत २०७२।१०।१८ को
पिानुसाि सडक विस्तािको क्रममा सुिक्षा व्र्िस्था समलाइएको हो। सुिक्षाका
अलािा अरर् विषर् र्स कार्ाालर्साँग सम्बन्त्रधत निहे काले रिट सनिेदन खािे ज गिी
पाउाँ भरने बेहोिाको महानगिीर् रहिी िृत्त थानकोटको तफाबाट पेश भएको सलन्त्खत
जिाफ।

८.

नेपाल सिकािको सनणार्ले चररासगिी नगिपासलका २०७१ मा स्थावपत भएको ि
न.पा. स्थापना हुन ु अगासड नक्सा पासको रचलन निहे को कुिा सनिेदकले स्िीकाि
गनुभ
ा एको छ। रिट सनिेदन माग सडक विस्तािसाँग िहे को हुाँदा र्स नगिपासलकाको
क्षेिासधकाि अरतगात नपने ि सो माग सम्बरधमा नेपाल सिकाि, मरिालर् तथा
सडक विस्ताि अरतगात िहे का सनकार्ले गिे को सनणार्बमोन्त्जम नगिपासलकाले गनुप
ा ने
हुाँदा रिट सनिेदन खािे ज गिी पाउाँ भरने बेहोिाको चररासगिी नगिपासलकाको तफाबाट
पेश भएको सलन्त्खत जिाफ।

९.

सािाजसनक सडकहरूको िगीकिण गिी सतनीहरूको सनमााण, ममात, सिं भाि, सुधाि ि सो
को लासग आिश्र्क पने जग्गा राप्त गना ि त्प्र्सको लासग मुनाससि मावफकको
मुआब्जा वितिण गना सािाजसनक सडक ऐन,२०३१ जािी भएको छ। सािाजसनक
सडकलाई नेपाल सिकािले िाजमागा, सहार्क मागा, न्त्जल्ला मागा ि सहिी मागामा
िगीकिण गिी त्प्र्स्तो सडकको केरर िे खाबाट दार्ााँ बााँर्ा दुिैसति एकतीस समटिमा
नबढाई सडक सीमा तोक्ने व्र्िस्था सािाजसनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ मा
गिे को छ। र्सिी सडक सीमा तोवकएकोमा सडक सीमाको ि सडक सीमा
नतोवकएकोमा सािाजसनक सडकको वकनािबाट ६/६ समटिमा नबढ्ने गिी तोकेको
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फासलासभि पखााल बाहे क अरर् कुनै वकससमको स्थार्ी सिं िचना िा भिन सनमााण गना
नपाउने गिी सनषेध गना सक्ने ि नगि विकास सम्बरधी र्ोजना लागू भएको क्षेिमा
तत्प्सम्बरधी रचसलत कानूनबमोन्त्जम हुने व्र्िस्था सोही ऐनको दफा ३क. मा गरिएको
छ। नगि विकास र्ोजना लागू भएको क्षेिमा नगि विकास ससमसतले बनाएको सनमााण
सम्बरधी मापदण्डबमोन्त्जम भौसतक सिं िचनाको सनमााण गनुा पने ि कसै ले मापदण्ड
विपिीत तथा सडक सीमा असतक्रमण गिी सनमााण कार्ा गिे मा त्प्र्सिी बनाईएका
कुनैपसन भौसतक सिं िचनाहरू हटाउन, भत्प्काउन ि सनषेध गना सक्ने कानूनी व्र्िस्था
िहे को छ। काठमाडौं उपत्प्र्का विकास रासधकिणले बनाएको सनमााण सम्बरधी
मापदण्ड

काठमाडौं

उपत्प्र्कासभिका

नगिपासलका

ि

नगिोरमुख

गा.वि.स.

का

बाससरदाहरू सबैले पूणरु
ा पमा पालना गनुप
ा ने व्र्िस्था गिे को छ। त्प्र्सिी मापदण्ड
विपरित सडकको सीमा असतक्रमण गिी सनमााण गरिएका भौसतक सिं िचनाहरू उक्त
रासधकिणबाट

हटाइएको

सिपुिेश्वि-कासलमाटी-कलिं की

खण्डको

विस्ताि

तथा

स्तिोरनसत गना समसत २०७१।८।२५ मा सनणार् भएकोले रिट सनिेदन औन्त्चत्प्र्पूणा
(Reasonableness) नदे न्त्खएको हुाँदा खािे जभागी छ, खािे ज गिी पाउाँ भरने बेहोिाको
भौसतक पूिााधाि तथा र्ातार्ात व्र्िस्था मरिालर्को सलन्त्खत जिाफ ।
१०. विपक्षीहरूले आफ्नो सनिेदनमा सिकािको नीसत सनदे शनबमोन्त्जम सडकको जग्गा छाडी
िि बनाई बसोबास गिी आएको उल्लेख गनुा भएको िहे छ। कवहलेदेन्त्ख िि बनाई
बसोबास गनुा भएको हो सनिेदकहरूको सनिेदनमा उल्लेख गना सक्नु भएको छै न। ति
विपक्षीले वििाद गनुा भएको सडक िाजमागा (सिभ ुिन िाजपथ) हो । सनिेदनमा
सडकको केरर विरदुबाट ८/८ समटि छाडी िि बनाएको उल्लेख गनुा भएको सडक
सािाजसनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को खण्ड (क) मा िाजमागा भनी उल्लेख
भएको ि िाजमागा सडकको केरर िे खादे न्त्ख दुिैतफा बिाबि २५/२५ मी. गिी ५०
मीटि चौडाईको सडक हो। सो सम्बरधमा नेपाल सिकािबाट २०३४।३।२० को
िाजपिमा उल्लेख भएकामा सो सम्बरधमा सनिेदनमा वििाद नगिी स्िीकाि गरिएको
ि नेपाल सिकािबाट काठमाडौं उपत्प्र्कासभिका नगिपासलका ि नगिोरमुख गा.वि.स.
हरूमा गरिने सनमााण सम्बरधी मापदण्डमा पसन सो मापदण्डको पृष्ठ ४० मा सडकको
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व्र्िस्था गिी दे हार् (ख) मा िाजमागा भनी सडक विभागबाट िाजमागा तोवकएकोमा
केरर िे खादे न्त्ख २५ समटि दुिैतफा स्थार्ी खालका सनमााण कार्ा गना नददने ि र्स
अरतगात अिसनको िाजमागा सिभ ुिन िाजपथ उल्लेख भएबाट नै विपक्षीहरूले वििाद
गना पाउने होइन।जहााँसम्म सिभ ुिन िाजपथ काठमाडौंको कहााँबाट शुरु हुने भनी
अस्पष्ट िहे को सनिाधाि वििाद श्रृजना गनुा भएको छ सो सिासि गलत छ। सिभ ुिन
िाजपथ सिपुिेश्विको सिभ ुिनको सासलकदे न्त्ख शुरु हुनेमा सनिेदकहरू ददग्रसमत हुनपु ने
अिस्थानै छै न। जहााँसम्म विकास वििोधी होइनौं मुआब्जा पाउनुपछा भरने सनिेदन
दािी छ सो सम्बरधमा नेपाल सिकािको सम्बन्त्रधत सनकार्बाट स्पष्ट हुने नै छ। र्स
रासधकिणले काठमाडौं उपत्प्र्का विकास रासधकिण ऐन, २०४५ को दफा २६
बमोन्त्जम नेपाल सिकािको नीसत सनदे शनबमोन्त्जम कार्ा गने सनकार् भएको हुाँदा
हाललाई सिभ ुिन िाजपथ २५/२५ समटि गिी ५० समटि भएता पसन हाललाई नेपाल
सिकािको सनदे शनबमोन्त्जम केही सहज गिाउन मौजुदा सडकको केररविरदुबाट
दुिैतफा ११/११ समटि गिी २२ समटि चौडाईको सडक हुने गिी

न्त्चरह लगाई सो

११/११ समटिसभि बनेको भौसतक सिं िचना हटाउन लगाईएको बेहोिा अनुिोध छ
भरने व्र्होिाको काठमाण्डौ उपत्प्र्का विकास रासधकिण ि ऐ. न्त्जल्ला आर्ुक्तको
सलन्त्खत जिाफ।
११. जग्गा रासप्त ऐन, २०३४ को दफा ३ मा नेपाल सिकािको कुनै सािाजसनक कामको
सनसमत्त कुनै जग्गा राप्त गना आिश्र्क ठहिाएमा र्स ऐनबमोन्त्जमको मुआब्जा ददने
गिी नेपाल सिकािको जुनसुकै ठाउाँका जसतसुकै जग्गा राप्त गना सक्नेछ भरने तथा
दफा ५(१) मा दफा ३ िा ४ को रर्ोजनको लासग जग्गा राप्त गने गिी नेपाल
सिकािले सनणार् गिे पसछ जुन कार्ाालर्को सनसमत्त जग्गा राप्त गरिने हो सो
कार्ाालर्को कम्तीमा िाजपिावित तृतीर् श्रे णीको कमाचािी िा िाजपिावित कमाचािी
नभएमा कार्ाालर् रमुखले ि कुनै परिर्ोजनाको लासग भए सम्बन्त्रधत परिर्ोजना
रमुखले कुन ठाउाँमा के कसत जग्गा राप्त गनुप
ा ने हो सो र्कीन गनाको लासग
रािन्त्म्भक

कािबाही

चलाउन

सक्नेछ

भरने

व्र्िस्थाबमोन्त्जम

नेपाल

सिकाि

(सन्त्चिस्ति) बाट सािाजसनक वहतको लासग सडक विस्ताि गने सनणार् भएको ि सोको
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कार्ाारिर्नको लासग सडक विभागमा लेन्त्ख पठाएको। सािाजसनक वहतको लासग सडक
विस्ताि गने जस्तो पविि कार्ामा सनिेदकहरूबाट सिकािलाई सहर्ोग गनुप
ा नेमा
बाधकको रुपमा खडा भएको दे न्त्खाँदा गलत मनसार् सलई दार्ि भएको रिट सनिेदन
बदिभागी छ, बदि गिी पाउाँ भरने व्र्होिाको नेपाल सिकाि, गृह मरिालर्को सलन्त्खत
जिाफ।
१२. र्स कार्ाालर्ले साइड न्त्क्लर्ि भएपसछ माि आफ्नो क्षेिासधकािसभिको सडक सनमााण
गने कार्ा गदाछ। विपक्षीले रिटमा उल्लेख गनुा भएको सडक सिभ ुिन िाजपथ र्स
सडसभजन

सडक

कार्ाालर्को

क्षेिासधकािसभि

पने

सडकसमेत

होइन।

आफ्नो

क्षेिासधकािसभि नपने सडकमा र्स कार्ाालर् समेतको उपन्त्स्थसतमा रिटमा उल्लेख गिे
जस्तो विपक्षीहरू बसी आएको ििजग्गामा जबजास्ती रुपमा रिेश गिी सडक
विस्तािको नाममा डोजि लगाई स्िेत आतिं क मच्चाउने, विपक्षीहरूको सम्पन्त्त्त मासथ
ठाडो हस्तक्षेप गने ि सनजी सम्पन्त्त्त हत्प्र्ाउने कार्ा र्स कार्ाालर्बाट भए गिे को
होइन। सबै सिकािी सनकार्ले आ-आफ्नो क्षेिासधकािसभि िहे ि क्षेिासधकािसभिको
सडकसम्म सनमााण तथा विस्ताि गने हो। तसथा विपक्षीले रिट सनिेदनको विसभरन
्
रकिणमा लगाउनु भएको आिोप सम्र्ा, िुठ्ठा तथा कपोलकन्त्ल्पत हुन।
रिट
सनिेदनमा उल्लेख गिे को आिोप जस्ता कुनैपसन कार्ा र्स कार्ाालर्बाट केही
नगरिएको हुाँदा तथा क्षेिासधकािभरदा बावहिको सडकमा कुनै वकससमको कतै बाट पसन
सिं लग्न नभएको कार्ाालर्लाई के कुन कािणले विपक्षी बनाउनु भएको हो सो कुिा
रिटको कुनै हिफमा लेख्न सक्नु भएको नहुाँदा विपक्षीको रिट सनिेदन खािे ज गिी
पाउाँ भरने व्र्होिाको नेपाल सिकाि सडक विभाग सडसभजन सडक कार्ाालको सलन्त्खत
जिाफ।
१३. सिासाधािण जनताको सुविधा तथा आसथाक वहत कार्म िाख्नको लासग सबै वकससमको
सािाजसनक सडकहरूको िगीकिण गिी सतनीहरूको सनमााण, सिं भाि, विस्ताि िा सुधाि
गना आिश्र्क पने जग्गा राप्त गना ि त्प्र्सको लासग मुनाससि मावफकको मुआब्जा
वितिण गना सािाजसनक सडक ऐन, २०३१ जािी भएको पाइरछ। उक्त ऐनमा
सािाजसनक सडकको िगीकिण, सनमााण, सम्भाि, विस्ताि िा सुधाि सम्बरधी विस्तृत
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व्र्िस्था िहे को छ। सािाजसनक सडक असतक्रमण गिी िि, टहिा िा अरर् भौसतक
सिं िचना सनमााण गने िा अरर् उपर्ोग गने कािणले गदाा सािाजसनक सडकमा सिािी
साधन आित जाित गना ि पैदल र्ािुहरू वहिं डडुल गना समेत अत्प्र्रत कदठन हुन गई
सािाजसनक जीिन नै असुिन्त्क्षत हुाँदै गएको कािणले गदाा सिािी साधन एििं पैदल
र्ािुहरूलाई वहिं डडुल गना सहज बनाउने ि सािाजसनक जीिनको सुिक्षा गने समेत
उद्देश्र्ले नेपाल सिकािले हालैका ददनहरूमा असतक्रसमत सािाजसनक सडक खाली
गिाउने एििं सडक विस्ताि गने कार्ालाई राथसमकता रदान गिी सोही अनुरुप कार्ा
गदै आएको छ। िाजधानीलाई स्िच्छ, सफा तथा हिाभिा बनाई सिािी साधन
लगार्त नागरिकलाई सहज ि सिल रुपमा आिागमन गना सक्ने िाताििण सृजना
गना एििं नगि विकास ससमसतले लागू गिे को भौसतक सिं िचना सम्बरधी मापदण्ड
विपरित सािाजसनक सडक तथा जग्गा असतक्रमण िोक्ने उद्देश्र्ले नै सडक सनमााण
तथा विस्ताि सम्बरधी कार्ा भएको हो। कानूनी िाज्र्मा सिकािका सबै काम,
कािबाही,

सनणार्,

गसतविसध

ि

वक्रर्ाकलाप

कानूनमा

आधारित

िहनुपने

भरने

अिधािणालाई आत्प्मसात् गिे िै रचसलत कानूनबमोन्त्जम उक्त कार्ाहरू हुाँदै आएको
छ। जहााँसम्म जग्गाको मुआब्जा सम्बरधी विषर् छ, तत्प्सम्बरधमा उक्त कार्ा गने
अन्त्ख्तर्ािी राप्त सनकार्को सलन्त्खत जिाफबाट स्पष्ट हुने नै हुाँदा सो कार्ासाँग
असम्बन्त्रधत र्स कार्ाालर्को हकमा सनिेदन खािे ज गिी पाउाँ भरने व्र्होिाको नेपाल
सिकाि, रधानमरिी तथा मन्त्रिपरिषद् कार्ाालर्को सलन्त्खत जिाफ ।
१४. सिभ ुिन िाजपथ काठमाडौं सिपुिेश्विको सिभ ुिनको सासलकदे न्त्ख शुरु भई िक्सौलसम्म
पदाछ। सो को लम्बाई जम्मा १६९ वक.मी. पदाछ। सो कुिामा विपक्षी ददग्रसमत
हुनपु ने अिस्था छै न। जहााँसम्म विकास वििोधी होइनौं, मुआब्जा क्षसत विना िि टहिा
भत्प्काउन ददाँदैनौ भरने दािी सम्बरधमा जुन दािी छ सोमा िि टहिा जसत पदाछ सो
को क्षसतपूसता आफ्नो रमाण पुर्र्ाई माग गनुा भएको खण्डमा पाइनै हाल्नु हुनेछ।
विपक्षीहरू हालसम्म क्षसतपूसता पाउाँ भनी माग गना आउनु भएको छै न। र्स िाजमागा
हुाँदै उपत्प्र्का बावहि ि उपत्प्र्कासभि रिेश गने मुख्र् सडक भएको सो सडक
िाज्र्को मेरुदण्डको रुपमा िहे को हुाँदा उक्त सडक असत नै सााँधिु ो भई िरटौं जाम
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ु रु छ।
हुने गिे को कुिामा सबै सनकार् तथा त्प्र्स भेगका जनता साक्षात्प्काि हुनह
विस्ताि नगिी नहुने िाष्ट्रको मेरुदण्डको रुपमा िहे को सडक विस्ताि कार्ालाई
सनिरतिता ददनुपने हुाँदा विस्ताि कार्ाको थालनी भएको हो ।
विपक्षीहरूले सनिेदनमा सिकािको नीसत सनदे शनबमोन्त्जम सडकको जग्गा छाडी
िि बनाई बसोबास गिी आएको भनी उल्लेख गिे पसन कवहलेदेन्त्ख नक्सा पास गिी
िि बनाई बसोबास गनुा भएको हो, सो कुिा सनिेदनमा कवहाँ कतै उल्लेख गना सक्नु
भएको छै न। सनिेदनमा सडकको केररविरदु ८-८ समटि छाडी िि सनमााण गिे को
उल्लेख गनुा भएकोमा सािाजसनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को खण्ड क मा
उक्त सडक िाजमागा भनी उल्लेख भएको ि िाजमागाको मापदण्ड सडक केररदे न्त्ख
दुिैतफा बिाबि २५।२५ समटि गिी जम्मा ५० समटि चौडा हुने सम्बरधमा नेपाल
सिकािबाट पसन २०३४।३।२० को िाजपिमा उल्लेख भएको छ। सो िाजपिमा
सनकासलएको सूचनालाई स्िीकाि गिी बसी हाल आएि मापदण्डको सम्बरधमा वििाद
श्रृजना गना विपक्षीहरूले पाउने होइन। नेपाल सिकाि सडक विभागबाट समर्
समर्मा िाजमागासभि पने तथा अरर् सडकहरूमा समेत सडक मापदण्डसभि स्थार्ी
खालका सनमााण कार्ा नगनुा नगिाउनु भनी सूचना जािी गरिएको ि रस्तुत िाजमागाको
मापदण्ड सडक केररबाट दार्ााँ बााँर्ा २५/२५ समटि भएतापसन हाललाई नेपाल
सिकािको सनदे शनबमोन्त्जम केही सहज गिाउन मौजुदा सडकको केररविरदुबाट दुिै
तफा ११/११ समटि गिी जम्मा २२ समटि चौडाईको सडक हुने गिी न्त्चरह लगाई
सो ११/११ समटिसभि बनेका भौसतक सिं िचना हटाउन अनुिोधसम्म गरिएको हुाँदा
विपक्षीले रिट सनिेदनमा उल्लेख गिे जस्तो स्िेत आतिं क मच्चाउने जस्तो कार्ा र्स
आर्ोजनाबाट भएको छै न । र्स सनदे शनालर्ले मरिालर् तथा विभागको नीसत
सनदे शनबमोन्त्जम कार्ा गिी आएको ि विपक्षीहरूको कुनै सिं िैधासनक एििं कानूनी
हकमा आिात पुग्ने गिी कुनै कार्ा नगरिएको हुाँदा विपक्षीको िुठ्ठा रिट सनिेदन
खािे ज गिी पाउाँ भरने व्र्होिाको नेपाल सिकाि, सडक विभाग उपत्प्र्का सडक
विस्ताि आर्ोजन काठमाडौंको सलन्त्खत जिाफ।
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१५. विपक्षी रिट सनिेदकहरूले कलिं कीदे न्त्ख नागढुिं गासम्मको सडक खण्डको दार्ााँ बार्ााँ
िि, टहिा सनमााण गिी बसेको भनी रिट सनिेदनमा स्िीकाि गनुा भएको छ।
काठमाडौंको सिपुिेश्विमा िहे को सिभ ुिनको शासलकदे न्त्ख नै सिभ ुिन िाजपथ शुरु हुने
भएकोले र्स्ता िाजमागा केररविरदुबाट दुिैतफा २५/२५ मीटि गिी कुल ५०
मीटिसम्म कुनै पसन िि टहिा लगार्तका सिं िचना सनमााण नगिी विकासको
गसतविसधलाई सुचारु बनाउनु रत्प्र्ेक नागरिकको कताव्र् हो। र्सिी िाजमागा
सडकको केररविरदुबाट दार्ााँ बार्ााँ २५/२५ समटिसम्म कुनैपसन सिं िचना नबनाई
िाज्र्ले गने सडक विस्ताि लगार्तको विकास गसतविसधलाई नागरिकले सिाउनु
पनेमा उल्टै िि टहिा लगार्तका सिं िचना बनाई बसेकोले रिट सनिेदकहरूले मुआब्जा
पाउनुपछा भनी दािी गना समल्ने होइन। साथै सडक चौडा गने क्रममा कानून
बमोन्त्जमको सनणार्ानुसाि भएको काम कािबाही बदि हुनपु ने होइन, रस्तुत रिट
सनिेदन खािे जभागी छ, खािे ज गिी पाउाँ भरने व्र्होिाको सहिी विकास मरिालर्को
सलन्त्खत जिाफ ।
१६. सनिेदकहरूले सिकािको नीसत सनदे शनबमोन्त्जम सडकलाई आिश्र्क पने जग्गा छाडी
िि सनमााण गिे को भने पसन कवहले ि कुन सनकार्को स्िीकृत सलई िि सनमााण गिे को
हो, सो कुिा कवहिं कतै स्पष्ट रुपमा उल्लेख गना नसकेको दे न्त्खएकोले पसन विपक्षीको
रिट सनिेदन िुठ्ठा ि सनिाधाि िहे को भरने स्पष्ट हुरछ। िाजमागा (सनमााण व्र्िस्था)
ऐन, २०२१ को दफा ३ बमोन्त्जम रकान्त्शत समसत २०२१।११।११ को िाजपिले
उक्त सडकको सडक सीमा २५/२५ गज ि सािाजसनक सडक ऐन, २०३१ को
दफा ३ बमोन्त्जम रकान्त्शत समसत २०३४।३।२० को िाजपिले उक्त सडकको
सडक सीमा केरर िे खादे न्त्ख दार्ााँ बार्ााँ २५/२५ समटि सडक सीमा सनधाािण
गरिएको अिस्थामा उक्त िाजपिमा रकान्त्शत सूचनालाई स्िीकाि गिी हाल आएि
सडक मापदण्डको विषर्लाई सलएि वििाद सृजना गनुा कानूनसम्मत छै न । समसत
२०२१।११।११ ि समसत २०३४।३।२० मा नेपाल िाजपिमा रकान्त्शत सूचना
बमोन्त्जम नेपालका विसभरन सडकहरूलाई िाजमागाको रुपमा िोषणा गिी त्प्र्स्ता
सडकको सडक सीमासमेत स्पष्टरुपमा सनधाािण गिे को छ। समसत २०२१।११।११
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को िाजपिले िाजमागाको सडक सीमा सडक केरर िे खाबाट दार्ााँ बार्ााँ दुिैसति
२५/२५ गज ि समसत २०३४।३।२० को िाजपिले २५/२५ मीटि सडक सीमा
कार्म गिे को विषर्मा सम्मासनत श्री सिोच्च अदालतबाट रिट सनिेदक लोकनाथ श्रे ष्ठ
वि. मन्त्रिपरिषद्को सन्त्चिालर्समेत भएको (२०५३ सालको रिट निं . ३१७२)
उत्प्रष
े ण मुद्दामा समसत २०२१।११।११ ि २०२५।११।३० को नेपाल िाजपिमा
सूचना रकान्त्शत गिी तोवकएको िाजमागाको केरर िे खादे न्त्ख दार्ााँ बार्ााँ २५/२५ गज
िाजमागा क्षेिभरदा बढी २०३४।३।२० को नेपाल िाजपिमा रकान्त्शत सूचना
बमोन्त्जम सडक केरर िे खादे न्त्ख दार्ााँ बार्ााँ २५/२५ समटिसभिको जग्गा आिश्र्क
पने भए कानूनबमोन्त्जम गिी लगत कट्टा गने समेतको कार्ा गनुा भनी आदे श भई
उक्त आदे शानुसाि कसतपर् ठाउाँमा मुआब्जा ददई सवकएको छ भने बााँकी िहे को
ठाउाँमा समेत क्रसमक रुपमा मुआब्जा वितिण गने रवक्रर्ामा िहे को हुाँदा रिट सनिेदन
खािे जभागी छ, खािे ज गिी पाउाँ भरने व्र्होिाको नेपाल सिकाि, भौसतक पूिााधाि तथा
र्ातार्ात मरिालर् सडक विभाग लसलतपुिको सलन्त्खत जिाफ।
१७. र्समा कलिं कीदे न्त्ख नागढुिं गा खण्डको सडक विस्तािको लासग आफ्नो िि जग्गा
कानून रवक्रर्ा पुिा नगिी रर्ोग गना थासलर्ो भरने सनिेदकहरूको सनिेदन न्त्जवकि
िहे को ि विस्ताि गना लासगएको सडकमा सनिेदकहरू मध्र्े केहीको ििबास सवहतको
सिं िचना समेत िहे को भने िहे कोले सनिेदनमा उठाईएको विषर्को टु ङ्गो नलागी सडक
विस्ताि गरिएमा सनिेदकहरूलाई अपुिणीर् क्षसत पना जाने ि र्सै वििादको विषर्मा
र्स अदालतबाट गोपालकृष्ण नकमीको सनिेदन (०७२-WO-०७१९) मा समसत
२०७३।१।१४ ि विष्णुरसाद श्रे ष्ठको सनिेदन (072-WO-०८३५) मा समसत
२०७३।१।२० मा अरतरिम आदे श भएको समेत पाईएकोले सुविधा सरतुलनलाई
दृवष्टगत गिी रस्तुत सनिेदनको अन्त्रतम टु ङ्गो नलागेसम्म सनिेदकहरूको ििजग्गालाई
क्षसत पुग्ने गिी

विस्ताि गने कार्ा नगनुा भनी विपक्षीहरूको नाउाँमा सिोच्च अदालत

सनर्मािली, २०४९ को सनर्म ४१(१) बमोन्त्जम अरतरिम आदे श जािी गरिएको
छ। आदे शको जानकािी विपक्षीहरूलाई ददनु। साथै सिभ ुिन िाजपथ विस्तािको विषर्
िावष्ट्रर् सिोकािको विषर् हुाँदा र्ो विषर्को सछटो टु ङ्गो लाग्नु आिश्र्क हुाँदा मासथ
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उल्लेन्त्खत सनिेदनहरू समेत साथै िाखी रस्तुत सनिेदनलाई अग्रासधकाि ददई पेश गनुा
भरने र्स अदालतको समसत 2073।4।23 को आदे श ।
१८. र्समा १० ददनसभि बहसनोट माग गिी १५ ददनसभि पेश गने गिी पेशी व्र्िस्थापन
गनुा गिाउनु भरने र्स अदालतको समसत 2073।7।4 को आदे श बमोन्त्जम बहस
नोट पेश भइ समससल सिं लग्न िहे छ ।
१९. नेपालको सिं विधानको धािा २५ ले रत्प्र्ेक नागरिकलाई सम्पन्त्त्त सम्बरधी हक
रत्प्र्ाभूत गदै सािाजसनक वहतको लासग व्र्न्त्क्तको सम्पन्त्त्त असधग्रहण गदाा क्षसतपूसता
ददनुपने, सो क्षसतपूसताको आधाि ि कार्ारणाली ऐनबमोन्त्जम हुने व्र्िस्था गिे को
पाइरछ। सिं विधानको र्ो व्र्िस्थाको सरदभामा सािाजसनक सडक ऐन, २०३१ को
दफा ३, ३(क) िा दफा ४ को व्र्ाख्र्ा कसिी गने, एकपटक सडक सीमा
तोवकएको िा सडक सीमाको लासग जग्गा राप्त गनुप
ा ने न्त्स्थसतमा िा सडक विस्तािको
लासग जग्गा उपर्ोग गनुप
ा ने न्त्स्थसतमा कानूनबमोन्त्जम जग्गा राप्त नगिी सडक विस्ताि
गना समल्छ िा समल्दै न, त्प्र्सै गिी काठमाडौं उपत्प्र्का विकास रासधकिण ऐन, २०४५
को दफा ११ मा भौसतक विकास र्ोजना गना आिश्र्क पने जग्गा रचसलत
कानूनबमोन्त्जम राप्त गिी रासधकिणलाई उपलब्ध गिाइने छ भरने उल्लेख भएको
न्त्स्थसतमा जग्गा राप्त नै नगिी भौसतक विकास र्ोजना सञ्चालन हुन सक्छ िा सक्दै न
ि सोही ऐनको दफा २६ बमोन्त्जम सिकािको नीसत सनदे शनबमोन्त्जम चल्ने सनकार् हो
भरने आधािमा जग्गा राप्त नै नगिी सम्पन्त्त्तको हक असतक्रमण हुने गिी कार्ा गना
समल्छ िा समल्दै न, त्प्र्स्तै गिी स्थानीर् स्िार्त्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २५८
को व्र्िस्थाको विपिीत गिी एका कार्ाहरूमा स्थानीर् सनकार्को सिं लग्नता हुन सक्छ
िा सक्दै न भरने रश्नहरू रस्तुत ि लगाउका मुद्दाहरूमा उत्प्परन भएको छ।
ु को
मुलक

सिााङ्गीण

विकासको

सनन्त्म्त

सडक,

िे ल,

नहि,

जलाशर्र्ुक्त

आर्ोजना, विद्युत, खानेपानी, औद्योसगक क्षेिलगार्तका सािाजसनक वहतका क्षेिमा
सनमााण ि विस्ताि आिश्र्क हुरछ। ति विकास सनमााणको कार्ा ि नागरिकको
सिं विधान रदत्त हकबीच के कस्तो सरतुलन आिश्र्क हुरछ। के कस्तो शतामा के
कुन रवक्रर्ाद्बािा सम्पन्त्त्तको हकमा सिं कुचन हुन सक्छ भरने कुिा रर्ार् सनिोपणको
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क्रममा सािाजसनक मह्िको रश्न बरन गएको छ। सिं विधानमा सम्पन्त्त्त सम्बरधी
हकको रत्प्र्ाभूसत नेपालको अरतरिम सिं विधान, २०६३ को धािा १९ ि ितामान
नेपालको सिं विधानको धािा २५ मा गरिएको ि जग्गा राप्त गने विषर्का कानूनहरू
सो पूि ा सनमााण भएको अिस्था छ। तसथा सिं विधानको व्र्िस्थाहरूका परिरेक्ष्र्मा
मासथ उन्त्ल्लन्त्खत ऐनहरूको सामरजस्र्पूणा व्र्ाख्र्ा हुन जरुिी दे न्त्खरछ। र्स्ता
विषर्हरूमा सिाकालीन ि सिाजनीन व्र्ाख्र्ा हुन सक्र्ो भने सिकािलाई उपर्ुक्त
सनदे शन हुने ि एकै रकृसतका विषर्मा पटकपटक अदालतमा रिट सनिेदन दताा गनुप
ा ने
अिस्थाको अरत्प्र् हुने हुरछ।
र्स

अदालत

ु
सिं र्क्त

इजलासबाट

बरीरसाद

शमाासमेत

वि.

मन्त्रिपरिषद्समेत

(ने.का.प.२०५८, सन.निं .७०४० पृ.५९१), सनिेदक कृष्णिाज पाण्डे वि. काठमाडौं
महानगिपासलकासमेत (२०६१ रिट निं .३६२०), महरतलाल श्रे ष्ठसमेत वि. नेपाल
सिकाि मन्त्रिपरिषद्समेत (०७१-WO-०८०८) का रिट सनिेदकहरूमा सािाजसनक
वहतको लासग जग्गा रासप्तको अिस्थामा क्षसतपूसता राप्त गने हक स्थावपत भएको छ।
त्प्र्सै गिी भाइकाजी सतिािी वि. चतुभज
ा ु भट्टसमेत भएको रिट सनिेदन (ने.का.प.
२०७२, सन.निं .९५०८, पृ.२१४५) मा र्स अदालतबाट सडक विस्तािको सम्बरधमा
ाँ ाको सनदे शनसमेत जािी भएको छ। ति सडक विस्तािकै क्रममा सडक ऐन,
११ बुद
२०३१ अरतगात सडक सीमा तोवकएको आधािमा गोकुलमान तण्डुकािसमेत वि.
रधानमरिी तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्ाालर्समेत भएको रिट सनिेदन (ने.का.प. २०७०,
सन.निं .८९६६, पृ.२६३) मा रिट सनिेदन खािे ज भएको अिस्था पसन छ। सािाजसनक
वहतको लासग जग्गा राप्त गिे को न्त्स्थसतमा क्षसतपूसताको आधाि के हुने, जग्गा राप्त गने
सनणार् गदााको अिस्थाको मूल्र् हुने िा िास्तविक क्षसतपूसता सतदााको अिस्थाको मूल्र्
हुने, क्षसतपूसता सनधाािण गदाा िि िा जग्गाको के कसत वहस्सा िा रसतशत राप्त हुन
गएको छ, जग्गा राप्त गिे को कािणबाट व्र्न्त्क्तको बसोबास ि सम्पन्त्त्तको आसथाक
मूल्र् (Economic Value) बढ्ने िा िट्ने न्त्स्थसत के िहे को छ, पूिााधािको सनमााणबाट
त्प्र्स्तो व्र्न्त्क्तलाई फाइदा िा नोक्सान के हुने न्त्स्थसत छ, सिकािबाट हस्तारतिण
भएका ि समुदार्ले व्र्िस्थापन गिे का सामुदावर्क िा कबुसलर्त िन आदद समुदार्को
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अधुिो हक (Inchoate Right) भएका स्रोतहरू राप्त गिे को अिस्थामा जग्गा रासप्त ऐन,
२०३४ आकवषात हुने िा नहुने, क्षसतपूसता सतनुप
ा ने िा नपने, सतनुप
ा ने हो भने सो को
आधाि के हुने जस्ता रश्नहरूको पसन र्स अदालतबाट िाम्रोसाँग सनिोपण भई नसकेको
अिस्था छ। समग्रमा हे दाा, सिं विधानद्बािा रत्प्र्ाभूत सम्पन्त्त्त सम्बरधी हकमा आिात
पिे को िा पने समग्र अिस्थाहरूलाई हे िी सो हकमा सनर्रिण िा सिं कुचन हुन सक्ने
अिस्था क्षसतपूसता ि सो को आधािबािे

रर्ार्पूणा ि सिाकालीन एििं सिाजनीन

दृवष्टकोणको विकास हुन अिै बााँकी िहे को दे न्त्खर्ो।
र्स अदालतमा पिे को रस्तुत रिट सनिेदनहरूमध्र्े कुनैमा अरतरिम आदे श
भएको ि कुनैमा अरतरिम आदे श नभई अन्त्रतम सनणार् हुाँदा बोसलने भरने दृवष्टकोण
ु न्त्ि नै िि पखााल
सलइएको दे न्त्खर्ो। ति अदालतमा विचािाधीन विषर्मा फैसला हुनअ
भत्प्काइने ि जग्गा सडक विस्तािमा माससने न्त्स्थसत बरन जााँदा नागरिकहरूको सम्पन्त्त्त
सम्बरधी हक ि आिास सम्बरधी हकसमेतको सुिक्षा कसिी हुन सक्छ, जग्गा रासप्त
िा क्षसतपूसता विषर्मा कुनै सनणार्सम्म पसन नगिी बलजफ्ती सडक विस्ताि गना समल्ने
हो िा होइन भरने रश्नहरू र्हााँ उत्प्परन भएको छ। रर्ार्को सनन्त्म्त अदालत आएका
पक्षहरूको सुिक्षा रर्ार् नमने गिी कसिी हुन सक्छ? विकास सनमााण ि व्र्न्त्क्तगत
हक असधकािबीच उपर्ुक्त सरतुलन कसिी हुन सक्छ? र्ी रश्नहरूको जिाफ
इजलाससमक्ष पेश भएका र्ी रिट सनिेदनहरूको सरदभामा रर्ार्पूणा ढङ्गले खोन्त्जनु
आिश्र्क दे न्त्खरछ।
ु
अतः मासथ उल्लेन्त्खत सिं र्क्त
इजलासबाट भएका फैसलाहरूमा सिााङ्गीण दृवष्टकोण
नसलइएको ि र्हााँ उठाइएका समस्त रश्नहरूको स्थार्ी सनिोपण पूणा इजलासबाट
हुनपु ने दे न्त्खाँदा सिोच्च अदालत सनर्मािली, २०४९ को सनर्म ३(१)(ि) बमोन्त्जम
रस्तुत रिट सनिेदन पूणा इजलासमा पेश गनु।
ा
विषर्िस्तुको गान्त्म्भर्ातालाई हे िी
सिोच्च अदालत सनर्मािली, २०४९ को सनर्म ६३(३) बमोन्त्जम रस्तुत रिट
सनिेदनहरूलाई अग्रासधकािसमेत रदान गरिएको छ भरने र्स अदालतको समसत
2073।9।25 को आदे शानुसाि रस्तुत रिट सनिेदन पूणा इजलाससमक्ष पेश भएको
िहेछ।
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२०. सनर्मबमोन्त्जम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको रस्तुत रिट सनिेदनको समससल
अध्र्र्न गरिर्ो। सनिेदकहरू तफाबाट उपन्त्स्थत विद्बान् िरिष्ठ असधिक्ताहरू श्री हरिहि
दाहाल, श्री शम्भ ु थापा, विद्बान् असधिक्ताहरू श्री न्त्जतेरर बज्राजाचा, डा. श्री चररकारत
ज्ञिाली, श्री शिं कि सलम्बु, श्री पूणर
ा साद िाजििं शी, श्री वििे रर महजान, श्री पदमबहादुि
श्रे ष्ठ, श्री विमल श्रे ष्ठले सिकािले सडक सीमा तोक्दै मा व्र्न्त्क्त विशेषको हक भोगको
िि तथा जग्गा स्ितः सिकािको स्िासमत्प्िमा जााँदैन। िि तथा जग्गाको उन्त्चत
मुआब्जा, क्षसतपूसता ददनुपने ि कानूनसम्मत तरिकाबाट जग्गा असधग्रहण गनुप
ा ने व्र्िस्था
जग्गा रासप्त ऐन, २०३४ ले गिे को सरदभामा सडक विस्तािका लासग र्ी सनिेदकहरूको
िि, जग्गा कानूनबमोन्त्जम असधग्रहण गिी क्षसतपूसता ददएि मािै विस्ताि गनुप
ा नेमा सो
नगिी सडक विस्तािका लासग िि भत्प्काउने भनी नागरिकको साम्पन्त्त्तक हक कुन्त्ण्ठत
हुने गिी भएको सनणार् बदि गिी विसधित् जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गिाई सडक
विस्तािको कार्ा गनुा गिाउनु भरने पिमादे शको आदे श गिी पाउाँ भनी बहस रस्तुत
गनुभ
ा र्ो।
विपक्षी नेपाल सिकाि, मन्त्रिपरिषद् कार्ाालर्समेतका तफाबाट उपन्त्स्थत
विद्बान् सहरर्ार्ासधिक्ताहरू श्री खेमिाज ज्ञिाली, श्री िमा पिाजुली, श्री उद्धि
ु न िाजपथ काठमाडौं सिपुिेश्विदे न्त्ख ससससार्ा बोडिसम्म भएको नक्सा
पुडासै नीले सिभि
ि विसभरन दस्तािेजबाट रमान्त्णत भएको ि पवहला नै सीमा तोकेको सडक विस्ताि
गदाा क्षसतपूसता आकवषात नहुने हुाँदा रिट सनिेदन खािे ज हुनपु दाछ भनी बहस रस्तुत
गनुभ
ा र्ो। विपक्षी काठमाडौं उपत्प्र्का विकास रासधकिणका तफाबाट उपन्त्स्थत विद्बान्
असधिक्ताहरु श्री हिे िाम सतिािी, श्री रभ ुकृष्ण कोइिाला, श्री शैलेररकुमाि दाहाल,
काठमाण्डौं महानगिपासलकाको तफाबाट उपन्त्स्थत विद्बान असधिक्ता श्री दामोदि
खड्का, चररासगिी नगिपासलकाको तफाबाट उपन्त्स्थत विद्बान् असधिक्ता श्री बरीिाज
भट्टले

सडक

विस्ताि

सम्बरधमा

पवहले

नै

सीमाना

र्कीन

भएको

ि

हाल

कार्ाारिर्नका क्रममा पुनः असधग्रहण गिी क्षसतपूसता ददइिहनु पने नहुाँदा रिट सनिेदन
खािे ज हुनपु दाछ भनी बहस रस्तुत गनुभ
ा र्ो।
२१. रिट सनिेदनको बेहोिा, समससल सिं लग्न रमाण कागज ि विद्बान्हरूको बहससमेत सुनी
विद्बान् िरिष्ठ असधिक्ताहरू ि असधिक्ताहरूबाट पेश भएका सलन्त्खत बहसनोट समेत
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अध्र्र्न गिी सनणार् सुनाउने रर्ोजनाथा आज पेश भएको रस्तुत रिट सनिेदनमा
सनिेदकहरू काठमाडौं कलिं कीदे न्त्ख नागढुिं गासम्म सडकको दार्ााँ बार्ााँ क्षेिमा बसोबास
गिे का िाससरदा भएका ि सडक विस्तािका क्रममा सडक सीमामा जग्गा, िि पिे को
कािण जग्गाको स्िासमत्प्ि गुमाउन पने हुाँदा सडक विस्तािमा पिे को जग्गाको रचसलत
मूल्र्बमोन्त्जम क्षसतपूसता ददई जग्गा असधग्रहण गिे ि माि सडक विस्ताि गनुा गिाउनु
भरने आदे श गिी पाऊाँ भनी रस्तुत रिट सनिेदन ददएको दे न्त्खरछ। विपक्षीहरूले सडक
सीमा

सम्बरधमा

सािाजसनक

काठमाडौं

सडक

ऐन,

कलिं कीदे न्त्ख

२०३१

ले

नागढुिं गासम्मको
उल्लेख

गिी

सडक

नेपाल

िाजमागा

सिकािबाट

भनी
समसत

२०३४।३।२० मा त्प्र्स्तो िाजमागा सडकको केरर सबरदुबाट दार्ााँ बार्ााँ 25/25
समटि कार्म गरिसकेको भए पसन हाललाई नेपाल सिकािको सनणार् बमोन्त्जम सडक
केरर सबरदुबाट दार्ााँ बार्ााँ गिी ११/११ समटि कार्म गिी सडक सीमा विस्ताि गना
न्त्चरह लगाइएको ि सनिेदकहरूले सडक ऐन, २०३१ लागू भएपसछ के कवहले िि
बनाउनु भएको हो नक्सा पास गिी िि बनाएको भनी रमाण पेश गना सकेको
नदे न्त्खाँदा सडक विस्ताि गने कार्ामा अििोध गना समल्ने होइन रिट सनिेदन खािे जभागी
छ भरने सलन्त्खत जिाफ िहे कामा पूणा इजलाससमक्ष पेश गने भनी र्स अदालत
ु
सिं र्क्त
इजलासबाट उठाइएका रश्नहरूको सनरुपणका साथै दे हार्का रश्नहरूमा
सनणार् गनुा पने दे न्त्खन आर्ो।
१.

सडक विस्तािका लासग असधग्रहण गिे को सम्पन्त्त्तको मुआब्जा (क्षसतपूसता)
ददनुपने हो? होइन ?

२.

सनिेदन मागबमोन्त्जम आदे श जािी हुनपु ने हो ? होइन ?

२२. र्ी सनिेदकहरू कलिं कीदे न्त्ख नागढुिं गासम्मको स्थार्ी बाससरदा िहे का सनजहरूको
स्िासमत्प्िमा िहे का जग्गा ि ििहरू सडक विस्तािको क्रममा पिी ११/११ समटि
सडकको

केरर

विरदुबाट

दार्ााँ

बार्ााँ

न्त्चरह

लगाई

भत्प्काउनका

लासग

समसत

२०७१।८।२५ मा सािाजसनक सूचना जािी भएपसछ जग्गा कानूनबमोन्त्जम असधग्रहण
नगिी िि भत्प्काउन ि जग्गा असधग्रहण गना पाउने होइन। सडक विस्तािमा आफ्नो
जग्गा पने अिस्था भएमा असधग्रहण गनुप
ा ने जग्गाको रचसलत मूल्र्बमोन्त्जम क्षसतपूसता
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ददएि मािै असधग्रहण गिी विस्ताि गनुप
ा ने ि आफूहरू विकास वििोधी नभएको भनी
सनिेदन दािी सलनु भएको पाइरछ। कलिं की नागढुिं गा सडक विस्तािका क्रममा
सडकको केरर सबरदुबाट दार्ााँ बार्ााँ ११/११ समटिको सडक विस्ताि गने कार्ा
सािाजसनक

सडक

२०३४।३।२०

ऐन,
को

२०३१
िाजपिमा

लागू
रकान्त्शत

भएपसछ

नेपाल

सूचनाबमोन्त्जम

सिकािले
ु न
सिभि

समसत
िाजमागा

(काठमाडौं-िक्सौल) भनी नामाकिण गिी सडकको चौडाई क्षेिफल खुलाई सूचना
रकान्त्शत गिी हाल कार्ाारिर्नको क्रममा लसगएको हो। असधग्रहणको विषर् होइन।
समसत २०३४।३।२० को सूचनामा सिभ ुिन िाजमागाको सडकको चौडाई सडकको
केररबाट २५/२५ समटि फिावकलो हुने उल्लेख गरिए पसन हाललाई नेपाल
सिकािको सनदे शनबमोन्त्जम सडक विस्तािमा केही सहज गिाउन मौजुदा सडकको
केररविरदुबाट दुिैतफा 11/11 समटि गिी जम्मा २२ समटि फिावकलो सडक हुने
उल्लेख गिी भौसतक सिं िचना हटाउन अनुिोध गरिएको कुिा सलन्त्खत जिाफबाट
दे न्त्खरछ।
सािाजसनक वहतका लासग सिकािले व्र्न्त्क्तको सनजी सम्पन्त्त्त सलन सक्ने हो
होइन भरने सम्बरधमा भएको हाम्रो सिं िैधासनक विकासक्रम ि रचसलत कानूनी
व्र्िस्था हे दाा नेपालको सिं विधान २०१९ मा सम्पन्त्त्तको हकलाई मौसलक हकमा िाखी
सम्पन्त्त्तको हक सम्बरधी धािा १५ मा कानून बमोन्त्जम बाहेक कुनै पसन व्र्न्त्क्तको

सम्पन्त्त्त अपहिण हुने छै न । त्प्र्स्तै नेपाल असधिाज्र्को सिं विधान २०४७ को मौसलक
हक अरतगात धािा १७ मा सािाजसनक वहतका लासग बाहेक िाज्र्ले कुनै व्र्न्त्क्तको

सम्पन्त्त्त असधग्रहण िा राप्त गने िा त्प्र्स्तो सम्पन्त्त्तउपि अरु कुनै असधकािको सृजना
गने छै न । सािाजसनक वहतका लासग िाज्र्ले कुनै व्र्न्त्क्तको सम्पन्त्त्त असधग्रहण गदाा
ददनुपने क्षसतपूसता कानूनद्बािा सनधाारित भएबमोन्त्जम हुनछ
े । भरने ि अरतरिम सिं विधान
२०६३ को धािा १९ सम्पन्त्त्तको हक अरतगात सािाजसनक वहतका लासग िाज्र्ले कुनै

व्र्न्त्क्तको सम्पन्त्त्त असधग्रहण िा राप्त गने िा त्प्र्स्तो सम्पन्त्त्त उपि कुनै असधकािको
श्रृजना गदाा कानूनबमोन्त्जम क्षसतपूसता ददइनेछ । भरने ि ितामान नेपालको सिं विधानको
धािा २५(२) मा सािाजसनक वहतका लासग बाहेक िाज्र्ले कुनै व्र्न्त्क्तको सम्पन्त्त्त
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असधग्रहण गने, राप्त गने िा त्प्र्स्तो सम्पन्त्त्तउपि अरु कुनै रकािले कुनै रकािको
असधकाि सृजना गने छै न भनी ि धािा २५(३) मा उपधािा 2 बमोन्त्जम सािाजसनक
वहतका लासग िाज्र्ले कुनैपसन व्र्न्त्क्तको सम्पन्त्त्त असधग्रहण गदाा क्षसतपूसताको आधाि ि
कार्ा रणाली ऐन बमोन्त्जम हुनेछ भनी सम्पन्त्त्तको हकलाई रत्प्र्ेक सिं विधानले ग्र्ािे ण्टी
रदान गिे को छ। जग्गा असधग्रहण गने सम्बरधमा रचलनमा िहे को जग्गा रासप्त ऐन,
२०३४ को रस्तािनामा जग्गा राप्त गने सम्बरधी रचसलत नेपाल कानूनमा सिं शोधन ि
एवककिण गना िाञ्छनीर् भएको भरने उल्लेख भई जािी भएको उक्त ऐनको दफा ३
मा नेपाल सिकािले कुनै सािाजसनक कामको सनसमत्त कुनै जग्गा राप्त गना आिश्र्क

ठहिाएमा र्स ऐन बमोन्त्जमको मुआब्जा ददने गिी नेपाल सिकािले जुनसुकै ठाउाँको
जसतसुकै जग्गा राप्त गना सक्नेछ भरने उल्लेख भएको दे न्त्खरछ। सम्पन्त्त्तको असधकाि
सम्बरधी विसधशान्त्िर् मारर्तामा सािाजसनक वहतका लासग िावष्ट्रर् सम्पन्त्त्त उपि
िाज्र्को पवहलो हक (Eminent domain) िाज्र्मा अरतसनावहत िहने ि सम्पन्त्त्त राप्त गने
सरदभामा िाज्र्लाई उक्त ससद्धारत अरतगात व्र्न्त्क्तको सम्पन्त्त्त िृहत्ति िावष्ट्रर् वहतका
लासग िाज्र्ले सनर्रिण, सनर्मन ि अिं कुश लगाउन सक्ने दे न्त्खर्ो । र्स सम्बरधमा
सनिेदकहरूले च ुनौसत ददएको नदे न्त्खाँदा थप वििेचना गनुप
ा ने आिश्र्कता िहे न।
उपिोक्त सिं िैधासनक ि कानूनी व्र्िस्थाको समग्र साि भनेको कार्ापासलकाको
स्िेच्छाचािी असतक्रमणबाट कसै को सम्पन्त्त्तको अपहिण नहोस भनी व्र्न्त्क्तको सम्पन्त्त्त
सिं िक्षणका लासग िाज्र्ले गिे को रसतबद्धता हो । िाज्र्लाई सािाजसनक वहतका लासग
नागरिकको सम्पन्त्त्त आिश्र्क पिी असधग्रहण गनुा पने भएमा कानूनले सनधाािण गिे को
रवक्रर्ा पुर्र्ाएि मािै असधग्रहण गना सवकने गिी नेपालको सिं विधान ि रचसलत
कानूनले व्र्िस्था गिे को दे न्त्खन आर्ो ।
२३. सडक विस्तािका लासग रचसलत कानूनको असधनमा िही िाज्र्ले व्र्न्त्क्तका सम्पन्त्त्त
असधग्रहण गना सक्ने भएबाट त्प्र्स्तो सम्पन्त्त्त असधग्रहण गदाा (मुआब्जा) क्षसतपूसता
ददनुपने हो ? होइन ? भरने रश्नतफा हे दाा र्ी सनिेदकहरूले आफ्नो बासस्थानका
ििहरू

भत्प्काउने

गिी

सडक

विस्ताि

गने

सनकार्हरूले

११/११

समटि

सीमानासभिको ििको ि जग्गासमेतको मुआव्जा माग गिे को दे न्त्खरछ। विकास
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सनमााणमा आफूहरू बाधक निहे को ति नेपाल सिकािको नीसतबमोन्त्जम सडक
विस्तािका लासग पवहले जग्गा रासप्त ऐन, २०३४ बमोन्त्जम आिश्र्क पने िि, जग्गा
असधग्रहण गिी मुआव्जा ददएि मािै सडक विस्ताि गनुप
ा ने भरने सनिेदन दािी िहे कोमा
िाज्र्ले सडक विस्ताि लगार्त सािाजसनक उपभोगका कार्ा गदाा जग्गा रासप्त गिे ि
मािै विस्ताि गना पाउने हो िा सलन्त्खत जिाफमा उल्लेख भएबमोन्त्जम समसत
२०३४।३।२० मा नेपाल सिकािबाट िाजपिमा सूचना रकान्त्शत गिी सिभ ुिन
िाजपथ २५/२५ समटिको हुने उल्लेख भएको सूचनाको आधािमा हाल सडक
विस्ताि गना जग्गा असधग्रहण गिी क्षसतपूसता ददनू नपने हो भरने सरदभामा हे दाा
सािाजसनक सडक ऐन, २०३१ ले िाजमागाहरूको िगीकिण गिे को नेपाल सिकािले
समसत २०३४।३।२० मा नेपाल िाजपिमा सूचना रकान्त्शत गिी सिभ ुिन िाजपथ
(काठमाडौं-िक्सौल) सडक केरर विरदुबाट २५/२५ समटि हुने भनी सीमा तोवकएको
दे न्त्खरछ। र्सिी समसत २०३४।३।२० मा सीमाना कार्म गिे को सडकको चौडाई
विस्ताि गना नेपाल सिकािले शुरु गिे को ि हाललाई २५ समटिको सट्टा सडक केरर
सबरदुबाट ११/११ समटि क्षेिफल कार्म गने गिी सनणार् गिे को दे न्त्खरछ।
२४. सहिीकिणलाई व्र्िन्त्स्थत गने सम्बरधमा जािी गरिएका नगि विकास ऐन, २०४५ ि
काठमाडौं उपत्प्र्का विकास रासधकिण ऐन, २०४५ लाई पसन रस्तुत रिट सनिेदनको
सरदभामा हे न ा ु पने दे न्त्खन आर्ो । बढ्दो जनसिं ख्र्ा तथा सहिीकिणको परिरेक्ष्र्मा
भइिहे को नगिहरूको पुनः सनमााण विस्ताि ि विकासको साथै नर्ााँ नगिहरूको सनमााण
गिी नगििासीहरूलाई आिश्र्क सेिा ि सुविधा पुर्र्ाउन तथा सिासाधािण जनताको
सेिा सुविधा ि आसथाक वहत कार्म िाख्ने उद्देश्र्ले जािी भएको नगि विकास ऐन,
२०४५ ले सनदे न्त्शत जग्गा विकास कार्ाक्रम सञ्चालन गदाा पसन जग्गा धनीहरूको
सहभासगता जुटाई कार्ाक्रम सञ्चालन गनुप
ा ने साथै सोही ऐनको दफा १६ ले नेपाल

सिकािले नगि र्ोजना कार्ाारिर्न गना आिश्र्क पने जग्गा रचसलत कानून बमोन्त्जम
राप्त गिी ससमसतलाई उपलब्ध गिाउन सक्नेछ भरने ि काठमाडौं उपत्प्र्कामा बढ्दो
जनसिं ख्र्ा ि सहिीकिणको परिरेक्ष्र्मा भइिहे को नगिहरूको पुनः सनमााण विस्ताि ि
विकासको साथै र्ोजनाबद्ध रुपमा भौसतक विकास ि जनसाधािणलाई आिश्र्क सेिा
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सुविधा पुर्र्ाउने उद्देश्र्ले जािी भएको काठमाडौं उपत्प्र्का विकास रासधकिण ऐन,
२०४५ को दफा ११ मा नेपाल सिकािले भौसतक विकास र्ोजना कार्ाारिर्न गना

आिश्र्क पने जग्गा रचसलत नेपाल कानून बमोन्त्जम राप्त गिी रासधकिणलाई उपलब्ध
गिाई ददन सक्नेछ भरने दे न्त्खरछ।
उपिोक्त नगि विकास ऐन, २०४५ ि काठमाडौं उपत्प्र्का विकास रासधकिण
ऐन, २०४५ समेतले जग्गाधनीको सहमसत भएको अिस्थामा बाहे क व्र्न्त्क्तको जग्गा
राप्त गना रचसलत नेपाल कानूनबमोन्त्जम जग्गा असधग्रहण गनुप
ा ने ि सो कार्ा नेपाल
सिकािले गिी जग्गा उपलब्ध गिाउनु पने भनी रचसलत नेपाल कानून जग्गा रासप्त
ऐन, २०३४ को रवक्रर्ालाई असनिार्ा रुपमा पालना गने तफा सनदे न्त्शत गिे को दे न्त्खन
आर्ो। उक्त कानूनको व्र्ाख्र्ा सो अनुरुप भएमा नै व्र्न्त्क्तको सनजी सम्पन्त्त्त राप्त
गदाा क्षसतपूसता ददनु पछा भरने सिं िैधासनक व्र्िस्था अनुकूल हुरछ ि कानूनको व्र्ाख्र्ा
गदाा सिं विधानको अक्षि ि भािना अनुरुप हुने गिे िनै गनुा पदाछ।
२५. अब सनिेदन मागबमोन्त्जम आफ्नो जग्गा सडक विस्तािमा पने भए जग्गा रासप्त ऐन,
२०३४ बमोन्त्जम मुआव्जा वितिण गिी जग्गा राप्त गिे पसछ मािै सडक विस्ताि गनुा
गिाउनु भनी पिमादे श माग गरिएकामा सनिेदकको हक भोग स्िासमत्प्िका उल्लेन्त्खत
जग्गाको स्िासमत्प्ि र्ी सनिेदकहरूमा िहे को दे न्त्खरछ। विस्ताि गना लासगएको
सडकको दार्ााँ बार्ााँतफा बनाएका ििहरू सडकको केरर सबरदुबाट ८/८ समटि छाडी
िि बनाई बसेको भरने स्िर्िं सनिेदककै भनाई सािाजसनक सडक ऐन, २०३१ को
दफा ३ खण्ड (क) मा सडक िाजमागा भनी उल्लेख भएको ि नेपाल सिकािबाट
समसत २०३४।३।२० मा रकान्त्शत भएको िाजपिमा सडक िाजमागाको चौडाई
२५/२५ समटि हुने भनी उल्लेख भए पसन नेपाल सिकािको सनदे शनबमोन्त्जम
हाललाई ११/११ समटि कार्म गरिएकोले क्षसतपूसता ददनुपने होइन भरने नेपाल
सिकाि, सडक विभाग उपत्प्र्का सडक विस्ताि आर्ोजनाको सलन्त्खत जिाफ िहे को ि
उक्त सलन्त्खत जिाफमा िि टहिाको क्षसतपूसता माग्न आएका बखत सनिेदकहरूले पाई
हाल्नु हुनेछ भरने उल्लेख गिी पवहले सडकको सीमा सनधाािण भैसकेको हुाँदा जग्गा
असधग्रहण गिी मुआब्जा ददनुपने होइन भरने विपक्षीहरूको सलन्त्खत जिाफ ि
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विद्बानहरूको बहसबाट दे न्त्खन आर्ो। सो सम्बरधमा हे दाा सािाजसनक सडक ऐन,
२०३१ को कानूनी व्र्िस्थाको वििेचना गनुप
ा ने दे न्त्खन आर्ो। सािाजसनक सडक
ऐनको रस्तािनामा सिासाधािण जनताको सुविधा तथा आसथाक वहत कार्म िाख्नको

लासग सबै वकससमको सािाजसनक सडकहरूको िगीकिण गिी सतनीहरूको सनमााण, सिं भाि,
विस्ताि िा सुधाि गना आिश्र्क पने जग्गा राप्त गना ि त्प्र्सको लासग मुनाससब
मावफकको मुआब्जा वितिण गना सािाजसनक सडकबाट लाभान्त्रित हुने सडक छे उका
जग्गािालाहरूबाट विकास कि असुल गने व्र्िस्था समेत गना िाञ्छनीर् भएको भरने ि
दफा ३ मा सािाजसनक सडकहरूको िगीकिण तथा सतनको सडक सीमा नेपाल
सिकािले नेपाल िाजपिमा सूचना रकान्त्शत गिी सािाजसनक सडकलाई दे हार्
बमोन्त्जम िगीकिण गिी त्प्र्स्तो सडकको केरर िे खादे न्त्ख दार्ााँ बार्ााँ दुिैसति एकतीस
समटिमा नबढाई सडक सीमा तोक्नेछ। ति एकै वकससमको सडकको सम्पूणा
लम्बाईमा पसन भौगोसलक न्त्स्थसत (टोपोग्राफी) ि बस्तीको कािण त्प्र्स्तो सडक सीमा
कम िेग गना िा पुल तथा पुलको ििपि नदीको तटिरध सुिक्षाको लासग चाि
वकल्लासमेत खोली आिश्र्क सीमा तोक्न सक्नेछ ।
(क) िाजमागा,
(ख) सहार्क मागा,
(ग) न्त्जल्ला मागा ि
(ि) सहिी मागा ।
३क. तोवकएको फासलासभि भिन आदद बनाउन सनषेध गना सवकनेः (१) दफा ३
बमोन्त्जम सडक सीमा तोवकएकोमा सडक सीमाको ि सडक सीमा नतोवकएकोमा
सािाजसनक सडकको वकनािाबाट ६/६ समटिमा नबढ्ने गिी नेपाल सिकािले नेपाल
िाजपिमा सूचना रकान्त्शत गिी तोकेको फासलासभि पखााल बाहे क अरर् कुनै
वकससमको स्थार्ी बनौट (स्रक्चि) िा भिन कसै ले सनमााण गना नपाउने गिी सनषेध
गना सक्नेछ। ति नगि विकास सम्बरधी र्ोजना लागू भएको क्षेिमा तत्प्सम्बरधी
रचसलत नेपाल कानूनमा व्र्िस्था भएबमोन्त्जम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोन्त्जम
सनषेध गरिएको फासलासभि कसै ले कुनै वकससमको स्थार्ी बनौट िा भिन सनमााण

सानु श्रे ष्ठसमेत वि. मन्त्रिपरिषद् कार्ाालर् ससिं हदिबािसमेत / उत्प्रष
े ण, पिमादे शसमेत / ०७३-WF-०००३ / पृष्ठ निं.

34

गिे मा त्प्र्स्तो बनौट िा भिन सडक विभागको आदे शले भत्प्काउन सवकनेछ । सडक
विभागले त्प्र्स्तो बनौट िा भिन भत्प्काउाँदा लागेको खचासमेत सम्बन्त्रधत व्र्न्त्क्तबाट
भिाउन सक्नेछ। त्प्र्स्तै दफा ४ अनुसाि सािाजसनक सडक ि सडक सीमाको सनसमत्त
जग्गा राप्त गना सवकने- सािाजसनक सडकको सनमााण, विस्ताि िा सुधाि गना िा सडक
सीमाको सनसमत्त कुनै जग्गा राप्त गनुा पिे मा नेपाल सिकािले जग्गा रासप्त सम्बरधी
रचसलत कानूनबमोन्त्जम जग्गा राप्त गना सक्नेछ भनी व्र्िस्था गरिएको छ।
उक्त कानूनी व्र्िस्थालाई हे दाा सडकको सीमा तोक्दै मा जग्गाधनीको हक,
स्िासमत्प्ि समाप्त हुन सक्दै न ि सिकािको उक्त सम्पन्त्त्तमा हक स्थापना भई
भोगासधकाि राप्त हुन सक्ने ि असधकािको सृजना गिी कब्जा गना विशेष परिन्त्स्थसतमा
बाहे क सक्ने दे न्त्खाँदैन। नागरिकको सनजी सम्पन्त्त्तमासथ िाज्र्ले असधकाि सृजना गनाका
लासग जग्गा रासप्त सम्बरधी रचसलत कानून जग्गा राप्ती ऐन, २०३४ अनुरुपको कार्ा
असनिार्ा रुपमा गनुप
ा ने दे न्त्खरछ।
२६. जग्गा रासप्त ऐन, २०३४ को दफा ३ मा नेपाल सिकािले कुनै सािाजसनक कामको

सनसमत्त कुनै जग्गा राप्त गना आिश्र्क ठहिाएमा र्स ऐन बमोन्त्जमको मुआब्जा ददने
गिी नेपाल सिकािले जुनसुकै ठाउाँको जसतसुकै जग्गा राप्त गना सक्नेछ भरने
दे न्त्खरछ। दफा १३ मा मुआव्जाको वकससम, सनधाािण गने ससमसत, मुआव्जाको दि
सनधाािण सम्बरधी व्र्िस्था गिे को छ। दफा १४ ले जग्गा सट्टामा ददने व्र्िस्था
गिे को छ भने दफा १६ मा मुआव्जा सनधाािण गदाा विचाि िाख्नु पने कुिाहरूको
व्र्िस्था गिे को पाइरछ। दफा १८ मा मुआव्जा पाउनेको नामािली ि त्प्र्स उपिको
उजुिी सम्बरधी व्र्िस्था गिे को छ। र्ी समग्र कानूनी व्र्िस्थाहरूको अध्र्र्नबाट
सािाजसनक कामको लासग सिकािले जग्गा राप्त गना सक्तछ ति मुआव्जा सनधाािण
गिी मुआव्जा (क्षसतपूसता) ददएि माि भरने सहज सनष्कषा सनस्करछ। दफा २५ को
व्र्िस्थाले र्सलाई अि बढी उजागि गिे को छ। उक्त कानूनी व्र्िस्था हे दाा दफा
२५. विशेष परिन्त्स्थसतमा जग्गा राप्त गना सक्ने विशेष असधकािः (१) नदीले एकाएक
धाि बदलेको िा कुनै दै िी पिे को कािणले र्ातार्ात िा सञ्चािको साधनलाई र्थाित्
चालु िाख्न िा धनजनको व्र्ापक क्षसतबाट बचािट गना िा अरर् कुनै सािाजसनक
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सम्पन्त्त्तको सिं िक्षणको सनसमत्त िा अरर् कुनै असाधािण अिस्था पिी नेपाल सिकािले
कुनै जग्गा तत्प्कालै राप्त गनुा पिे मा र्स ऐनमा अरर्ि जुनसुकै कुिा लेन्त्खएको
भएतापसन सो सम्बरधमा नेपाल सिकािले सनणार् गिी त्प्र्स्तो जग्गा राप्त गनेतफा
कािबाही चलाउन स्थानीर् असधकािीलाई आदे श ददन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१)
सम्बरधमा दफा

९

बमोन्त्जमको कामको सनसमत्त राप्त गनुप
ा ने

जग्गाको

मा उन्त्ल्लन्त्खत कुिाहरूमध्र्े

उपलब्ध

को उपदफा

(१)

भएसम्मका कुिाहरू खुलाई सिोकाििाला ब्र्न्त्क्तहरूको जानकािीको लासग सूचना
जािी गनेछ ि त्प्र्स्तो सूचना जािी गदाा सिोकाििाला व्र्न्त्क्तहरूले शीघ्रसतशीघ्र
जानकािी पाउन सक्ने भनी स्थानीर् असधकािीले उपर्ुक्त ठहिाएको तिीकाबाट जािी
गना सवकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोन्त्जमको सूचना टााँस भएपसछ जुनसुकै बखत स्थानीर्
असधकािीले जग्गा कब्जामा सलन सक्नेछ ि त्प्र्सिी कब्जामा सलएकै समसतदे न्त्ख त्प्र्स्तो
जग्गामा नेपाल सिकािको स्िासमत्प्ि कार्म हुन जानेछ ।
(४) र्स दफाबमोन्त्जम जग्गा राप्त गदाा त्प्र्स्तो जग्गामा लागेको िाली तथा
रुख ि त्प्र्समा बनेको िि, पखााल आदद समेत राप्त गरिने भएमा त्प्र्स बापत
सिोकाििाला व्र्न्त्क्तले क्षसतपूसता पाउनेछ ।
(५) र्स दफा बमोन्त्जम राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जाको सनधाािण दफा १३
बमोन्त्जमको मुआब्जा सनधाािण ससमसतले गनेछ ।
(६) र्स दफा बमोन्त्जम राप्त गरिएको जग्गाको मुआब्जा िा क्षसतपूसताको
िकममा न्त्चत्त नबुिेकोमा बाहे क जग्गा राप्त गरिनु नपने भरने विषर्मा उजुि लाग्ने
छै न ।
(७) क्षसतपूसता िा मुआब्जामा न्त्चत्त नबुझ्ने व्र्न्त्क्तले क्षसतपूसता िा मुआब्जा
सनधाािण भएको सूचना जािी भएको समसतले परर ददनसभि नेपाल सिकाि, गृह
मरिालर् समक्ष उजुि गना सक्नेछ ि त्प्र्स्तोमा नेपाल सिकाि, गृह मरिालर्को
सनणार् अन्त्रतम हुनेछ ।
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(८) र्स दफा बमोन्त्जम राप्त गरिएको जग्गाको मालपोतको लगत कट्टा गने
सम्बरधमा दफा २३ को कार्ाविसध अपनाई स्थानीर् असधकािीले कािबाही चलाउनेछ
ि त्प्र्स्तो जग्गाको सम्बरधमा दफा २४ को कुिा पसन लागू हुनेछ ।
उक्त कानूनी व्र्िस्थामा नददले एकाएक धाि बदलेको िा कुनै दै िी पिे को
कािणबाट उत्प्परन परिन्त्स्थसतमा र्ातार्ात िा सिं चािको साधनलाई र्थाित चालु
िाख्नका लासग ि धनजनको व्र्ापक क्षसतबाट बचाउन िा अरर् कुनै सािाजसनक
सम्पन्त्त्तको सिं िक्षण गनुप
ा ने परिकल्पना गिे को पाइरछ। र्स बाहे क अरर् असाधािण
अिस्था पना सक्ने समेत परिकल्पना गिी सो अिस्थामा कानूनका सम्पूणा रवक्रर्ा
पालना गनुा असम्भि रार्ः हुरछ। र्स्तो अिस्थामा क्षसत हुन नददन िा क्षसतलाई
रर्ूसनकिण गनाका लासग तत्प्कालै जग्गा राप्त गना सक्ने असधकाि कानूनले सिकािलाई
रदान गिे को छ। जग्गा राप्त गिी तत्प्कालै कब्जा गना सक्ने असधकाि पसन साथसाथै
रदान गिे को छ। र्स्तो असाधािण ि विशेष परिन्त्स्थसत पिी राप्त गिे का जग्गाको पसन
मुआव्जा ि क्षसतपूसत ददनै पने असनिार्ा ि बाध्र्ात्प्मक व्र्िस्था गिे को छ। र्स
अिस्थामा सनर्समत कार्ाको रुपमा सम्परन गनुा पने विकास सनमााण ि सोको
पूिााधािको सनमााणको लासग जग्गा राप्त नगिी सिकािको असधकाि श्रृजना हुने िा राप्त
जग्गाको मुआव्जा ददन नपने भरने कल्पनासम्म पसन गना सक्ने अिस्था िहाँदैन।
सम्पन्त्त्तको सुिक्षा रत्प्र्ाभूत गने सिं िैधासनक ि कानूनी व्र्िस्थाको रसतकूल कार्ा गना
सवकरछ भनी मारर्ता रदान गने हो भने सिकाि ि मातहत सनकार् िा पदासधकािीको
इच्छा ि चाहनाले कानूनमासथ शासन गना पुग्दछ जो सिाथा कानूनी शासनको
ससद्धारतको रसतकूल हुन जारछ।
२७. सोही ऐनको दफा २७ मा िातााद्वािा जग्गा राप्त गना सवकनेः र्स ऐनमा अरर्ि

जुनसुकै कुिा लेन्त्खएको भएतापसन नेपाल सिकािले सािाजसनक कामको लासग कुनै
जग्गा सम्बन्त्रधत जग्गािालाससत िातााद्वािा राप्त गना सक्नेछ ि त्प्र्सिी िातााद्वािा जग्गा
राप्त गदाा र्स ऐनमा लेन्त्खएको अरर् िीत पुर्र्ाई िहनु पनेछैन भन्ने कानूनी व्र्विस्था
भएको दे न्त्खरछ। र्सिी िातााद्बािा जग्गा राप्त गदाा जग्गा रासप्त ऐनले तोकेका अरर्
रवक्रर्ाहरू पुिा नगिी सिकािले जग्गामा हक स्थावपत गना सक्नुका साथै नेपाल
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सिकािले राप्त गने चाहे को जग्गालाई िातााको माध्र्मद्बािा स्िेच्छापूिक
ा व्र्न्त्क्तलाइ
आफ्नो हक स्िासमत्प्ि छोडाई सिकािको हक स्िासमत्प्ि स्थापना गना सक्ने असधकाि
अरत्प्र्क्ष रुपमा रदान गिे को छ। र्स्तो अपिादको अिस्थामा बाहे क अरर् अिस्थामा
जग्गा रासप्त ऐनले तोकेका सम्पूणा पूि ा शताहरू पालना भएपिात् माि नागरिकको
सनजी सम्पन्त्त्तमासथ हस्तक्षेप गना सक्ने दे न्त्खर्ो।
२८. िाज्र्ले व्र्न्त्क्तको सम्पन्त्त्त असधग्रहण गदाा कानूनले तोकेको रवक्रर्ा पूिा गिे ि गनुा पने
ि क्षसतपूसता असनिार्ा शताको रुपमा िहने भनी र्स अदालतबाट भएका विसभरन सनणार्
समेत रस्तुत मुद्दामा सारदसभाक भई वििेचना गनुा पने दे न्त्खन आर्ो। नेपाल
असधिाज्र्को सिं विधान, २०४७ को धािा १७(३) अनुसाि सािाजसनक वहतको लासग
िाज्र्ले कुनै व्र्न्त्क्तको सम्पन्त्त्त असधग्रहण िा राप्त गदाा िा त्प्र्स्तो सम्पन्त्त्त उपि कुनै
असधकािको श्रज
ृ ना गदाा ददनुपने क्षन्त्त्तपूसता त्प्र्सको आधाि ि कार्ा रणाली कानूनद्वािा
सनधाारित गिे ि ददनुपने रािधान तोकेको भएपसछ सो अनुसाि भएको छ गिे को छ भनी
दे खाउन सक्नुपनेमा सो दे खाउन बताउन सकेको पाइदै न। क्षसतपूसता नददई कसैको
सम्पन्त्त्त असधग्रहण िा राप्त गना सवकने अिस्था नदे न्त्खएको भनी सिोच्च अदालत पूणा
इजलासबाट सनणार् भई (ने.का.प. २०५८ अिंक १, २ सन.निं.६९७० मा)

ससद्धारत

रसतपादन भएको छ।
कुनै र्ोजना िा कार्ाको सनसमत्त व्र्न्त्क्तले आफ्नो जग्गा स्िेच्छाले रदान गनुा
स्िेन्त्च्छक कार्ा हो। र्स्तो अिस्थामा क्षसतपूसता िा मुआव्जाको रश्न आउाँदैन। ति
कसैको जग्गा सनजको इच्छा विरुद्ध रर्ोग गना सवकने व्र्िस्था सिं विधानले परिकल्पना
गिे को दे न्त्खन आउाँदैन । सनिेदकहरू आफ्नो जग्गाबाट सडक बनाउन ददन मिंजिु
निहेको भरने सनजहरूकै सनिेदनबाट दे न्त्खएको हुाँदा सनजहरूको जग्गाबाट सनजहरूको
मिंजिु ीबेगि कानूनबमोन्त्जम क्षसतपूसता नददई सडक बनाउन सवकने अिस्था नआएबाट
आर्ोजनाबमोन्त्जम सडकमा पिे को जग्गाको मुआव्जा ददनु। सािाजसनक आर्ोजनाका
लासग व्र्न्त्क्तको सम्पन्त्त्त रचसलत कानूनबमोन्त्जम असधग्रहण नगिी गिाएका कार्ाले
मारर्ता नपाउने जग्गा रासप्त ऐन, २०३४ को बाध्र्ात्प्मक कानूनी व्र्िस्थाको
अिलम्िन गिी जग्गा रासप्त गिी सकेपसछ मािै सडक विस्ताि लगार्तका आर्ोजनाको
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कार्ा गनु।
ा भनी र्सै अदालतबाट बरीरसाद शमाा वि. श्री ५ को सिकाि, मन्त्रिपरिषद

सन्त्चिालर् समेत (ने.का.प.२०५८, सन.निं.७०४०, पृष्ठ ५९१) आदे श भएको दे न्त्खरछ।
सडक विस्ताि गनुा पिे मा कानूनको अन्त्ख्तर्ाि बमोन्त्जम सनणार् गिी रचसलत
कानून बमोन्त्जम जग्गा असधकिण गिी मुआव्जा ददई गिे मा आफ्नो सहमसत भएको भरने
ाँ ा ि विकास कार्ाक्रमको
कुिा सनिेदन व्र्होिामा उल्लेख भएको अिस्था दे न्त्खद
अपरिहार्ाता ि जनस्िास््र् एििं िाताििण सरतुलनसमेतका कुिालाई र्स्ता काम
कािबाही विस्ताि गने क्रममा र्थोन्त्चत ध्र्ान पुर्र्ाउन नसके नेपाल असधिाज्र्को
सिं विधान, २०४७ को भाग ४ द्वािा सनदे न्त्शत नीसत एििं ससद्धारतसमेत साथाक िहन
नसक्ने। सडक विस्ताि गनुप
ा ने भए रवक्रर्ा पूिा गिी रचसलत कानूनबमोन्त्जम जग्गा
राप्त गिी कार्ा गनुा भरने पिमादे शको आदे श जािी हुने भनी कृष्णिाज पाण्डे वि.

काठमाडौं महानगिपासलका समेत (ने.का.प. २०६२, सन.निं. ७५४४, अिंक ५, पृष्ठ
६१८), र्स्तै विषर् समािेश भएको सनिेदनमा ने.का.प.२०७० अिंक १ सन.निं.
८९४२, िामकुमाि आचार्ा विरुद्ध नेपाल सिकाि भएको रिट सनिेदनमा रस्तावित
आर्ोजनाको सट्टा अरर् कुनै विकल्प छ ि र्स विकल्पको अनुशिण गदाा िाताििणीर्
नोक्सानीलाई बचाउन सवकने न्त्स्थसत छ भने विकल्पले नै सिाासधक राथसमकता पाउनु
पने ि सडक अत्प्र्ािश्र्क नै भए िाताििण सिं िक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६(४) ि
५ समेतमा उन्त्ल्लन्त्खत सम्पूणा कानूनी रवक्रर्ाहरू पूिा गिी सिोकाििाला विपक्षी िन
तथा भूसिंिक्षण मरिालर् ि िावष्ट्रर् सनकुञ्ज तथा िरर्जरतु सिं िक्षण विभागसमेतको
सिं लग्नतामा सम्पूणा विकल्पहरूको विश्लेषण गिी बददा र्ा िावष्ट्रर् सनकुञ्जमा कमभरदा
कम क्षसत हुने तथा क्षसत रर्ूसनकिण गना सवकने उपर्ुक्त विकल्पको पवहचान ि
छनौट गिी रसतिेदन स्िीकृत गने सनणार् गनुा गिाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा
पिमादे शको आदे श जािी हुने ठहछा भनी आदे श भएको पाइरछ। त्प्र्स्तै भाइकाजी

सतिािी वि. चतुभज
ा ु भट्टसमेत भएको उत्प्रषे ण पिमादे श (ने.का.प.२०७२ अिंक १२
सन.निं.९५०८) रिट सनिेदनमा एक पटक रचसलत कानूनबमोन्त्जम िि सनमााणको लासग
इजाजत सलई विपक्षी सनिेदकहरूको बसोबासको लासग िि सनमााण भइसकेपसछ त्प्र्स्तो
िि िहेको जग्गा नेपाल सिकाि िा त्प्र्सको कुनै सनकार्ले फिावकलो पाने रर्ोजनको
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लासग िा अरर् कुनै सािाजसनक रर्ोजनका लासग सलनु पने भएमा रचसलत कानूनबमोन्त्जम
कािबाही चलाई सनिेदकहरूलाई उन्त्चत ि विसधसम्मत रूपमा क्षसतपूसता ददई राप्त गनुा पने
भरने आदे श भएको दे न्त्खरछ। भीमबहादुि श्रे ष्ठसमेत वि. पन्त्िमारचल सडक सडसभजन
कार्ाालर् ५ निं . न्त्शिपुिसमेत (स.अ.बु. २०६६, अिं क १३, पृष्ठ ११) उपत्प्र्का नगि
विकास ससमसत वि. सुनकेशिी जोशीसमेत (स.अ.बु.२०७०, अिंक ९, पृष्ठ ३) मा सडक
सनमााण गदाा िा सनमााण भइसकेको सडक सााँििु ो भई विस्ताि गनुप
ा दाा सो सडकले
विस्थावपत

गिे को

जग्गा

िि

टहिा

पखााल

लगार्तको

अचल

सम्पन्त्त्तको

स्िासमत्प्ििालालाई कानून बमोन्त्जम मुआब्जा िा क्षसतपूसता ददनुपने हुरछ भरने आदे श
जािी भई ससद्धारत रसतपादन भएको अबस्था छ। सिोच्च अदालतबाट रसतपाददत र्ी
ससद्धारतहरूले नागरिकको सनजी सम्पन्त्त्त सनजहरूको स्िेच्छाले बाहे क सिकािले राप्त
गदाा जग्गा रासप्त ऐनले तोकेको रवक्रर्ा पूिा गिी मुआव्जा ि क्षसतपूसता रदान गनुप
ा ने
भरने कानूनको असनिार्ा शता हो भरने ससद्धारतलाई अिं सगकाि गिे को पाइरछ। सम्पन्त्त्त
आजान गने, भोग गने, बेचसबखन गने ि अरर् कािोबाि गने हक रदान गिी सो
अनुरुप कानूनबमोन्त्जम आन्त्जत
ा ि सिं न्त्चत सम्पन्त्त्तको सुिक्षणको लासग क्षसतपूसता रदान
गिी नागरिकको सम्पन्त्त्तको हकको सुसनन्त्ितता रदान गने मौसलक हकको रािधान
िाखेको सिं विधान ि सो अरतगात सनसमात कानूनको अक्षि, भािना ि ममालाई आत्प्मसात्
गिी रसतपादन भएका ससद्धारतलाई अनुशिण गनुप
ा ने दे न्त्खर्ो ।
२९. रस्तुत सडक विस्ताि सम्बरधमा काठमाडौं उपत्प्र्का सडक विस्ताि आर्ोजनाले िि
टहिा हटाई जग्गा राप्त गने भनी समसत २०६५।१०।२१ मा काठमाडौं उपत्प्र्का
सडक विस्ताि आर्ोजना अरतगात सोल्टी मोड, कलिं की, नागढुिं गा क्षेिको सडक
विस्ताि गने क्रममा मुआव्जा ददई सडक विस्ताि गनुा पने भएको ि जग्गा रासप्त ऐन,
२०३४ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोन्त्जम र्ोजना रमुख श्री सूर्ब
ा हादुि
भाटलाई रािन्त्म्भक कािबाही चलाउने असधकाि तोक्न सवकने िार् पेश भई माननीर्
मन्त्रिस्तिबाट सदि भएको दे न्त्खरछ। र्सिी रािन्त्म्भक कािबाही चलाउने असधकाि
तोवकएपसछ सो असधकािीले असधग्रहण गनुप
ा ने सम्मको विििण खुलाई रसतिेदन
स्थानीर् असधकािीसमक्ष ददनुपने ि त्प्र्सिी रसतिेदन पठाउाँदा सनधाारित क्षसतपूसताको
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िकम ि नोक्सानीको सम्पूणा विििणसमेत उल्लेख गनुप
ा ने व्र्िस्था जग्गा रासप्त ऐन,
२०३४ को दफा ७ मा दे न्त्खरछ। र्सिी रािन्त्म्भक असधकािी तोवकनुको उद्देश्र्
भनेको सडक ११/११ समटि चौडा पािी विस्ताि गदाा हुने क्षसतको आिंकलन ि
मुआव्जा सनधाािण गनुप
ा ने भए गिी जग्गा असधग्रहण गिी सडक विस्तािका लासग
कािबाही चलाउन रािन्त्म्भक असधकािी तोवकएको हो भरने बुझ्नु पने दे न्त्खन आएकोमा
उक्त सूचना पिात् जग्गा रासप्त ऐन, २०३४ को दफा (५) अनुसािको रािन्त्म्भक
कािबाही चलाउने असधकाि राप्त असधकािीले सूचना रकाशन गने कार्ा सम्म गिे को,
सो बाहे क उक्त ऐनको दफा ६, ७ ि ८ ले तोकेको कुनै कार्ाहरू भएको ि
रािन्त्म्भक कािबाहीको कार्ा सम्परन भए पिात् उक्त ऐनको दफा ९ भरदा पसछ
जग्गा रासप्तका लासग गनुप
ा ने कुनैपसन कार्ा भएको भरने सलन्त्खत जिाफबाट आउन
सकेको दे न्त्खएन। काठमाडौ उपत्प्र्का सडक विस्ताि आर्ोजनाको सडक विस्ताि
कार्ामा हुन सक्ने सिं भावित अवरर् िटनाहरूलाई मध्र्नजि िाखी सुिक्षा रबरध
गरिएको

भनी

महानगिीर्

रहिी

रभाग

बलम्बु,

काठमाडौंको

तफाबाट

रहिी

सनिीक्षकबाट पेश भएको सलन्त्खत जिाफमा उल्लेख भएबाट शन्त्क्तको रर्ोग गिी
सिं िचनाहरू भत्प्काउन गएको पुवष्ट हुरछ। र्स रकाि जग्गा रासप्त नै नगिी बल रर्ोग
गनुा व्र्न्त्क्तगत सम्पन्त्त्त मासथको हस्तक्षेप हुरछ जो कानूनी िाज्र्को ससद्धारत ि
मारर्ता विपरित हुरछ।
नेपाल सिकाि, मन्त्रिस्तरिर् रािन्त्म्भक कािबाही गने असधकािी तोवकएपसछ
समसत २०६५।११।१७ मा िि टहिा हटाई जग्गा रासप्त गने बािे को सू चना
रकान्त्शत भएकोमा अरर् रवक्रर्ा अगासड नबढाई पुनः समसत २०७१।८।१६ मा
सोही सडक विस्तािका लासग रवक्रर्ा अगासड बढाइएको ि समसत २०७१।८।२५ मा
मुआव्जा उपलव्ध नगिाई सडक विस्ताि गने भनी वटप्पणी उठाई सन्त्चिस्तिबाट सदि
गरिएको दे न्त्खन आर्ो। समसत २०६५।१०।२१ मा मन्त्रिस्तिबाट भएको जग्गा
असधग्रहणका लासग रािन्त्म्भक कािबाही चलाउने गिी भएको सनणार् बमोन्त्जम कार्ा
सम्परन नगिी उक्त सनणार् बमोन्त्जमको कार्ा भएको दे न्त्खएन। सोही सडक विस्तािमा
पवहले मन्त्रिस्तिबाट भएको सनणार्को विपिीत मुआब्जा उपलब्ध नगिाई सडक
विस्ताि गने गिी नेपाल सिकाि सन्त्चिस्तिबाट समसत २०७१।८।२५ मा भएको
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सनणार् स्ितः कानून ि िैधताको ससद्धारत विपरित दे न्त्खर्ो। सनणार् कार्ाारिर्न
रक्रृर्ामा मासथल्लो तहबाट भएको सनणार्लाई असल सनर्तपूिक
ा
तल्लो तहबाट
कार्ाारिर्न गनुप
ा नेमा सो नगिी मासथल्लो तहबाट भएको सनणार् विपिीत मुआब्जा
नददई सडक विस्ताि गने गिी सन्त्चि स्तिबाट भएको सनणार् कानून बमोन्त्जम
दे न्त्खएन।
सोही स्थानको जग्गा असधग्रहण गने लगार्तका कार्ा गने भनी समसत
२०६५।१०।२१ मा नेपाल सिकाि मन्त्रिस्तिबाट भएको सनणार्लाई सनस्तेज हुने
गिी हाल आएि क्षसतपूसता नददई सनिेदकहरुका जग्गाहरू ि सडक केररसबरदुबाट

११/११ समटि क्षेिफलसभिका िि टहिा हटाउने सनणार् गदाा सनिेदकहरुको

स्िासमत्प्िमा िहे को सम्पन्त्त्तमा अनसधकृत हस्तक्षेप हुन जाने दे न्त्खर्ो। नेपालको
सिं विधानको धािा २५ को उपधािा (२) (३) ि जग्गा रासप्त ऐन, २०३४ को दफा ३
ले सािाजसनक वहतको लासग िाज्र्ले व्र्न्त्क्तको जग्गा असधग्रहण गना सक्ने सोबापत
क्षसतपूसता/मुआव्जा ददनु पने भरने सिं िैधासनक ि कानूनी व्र्िस्थाको पालना नेपाल

सिकािले गनुप
ा नेमा सो नगिी समसत २०७१।८।२५ को नेपाल सिकाि सन्त्चि
स्तिीर् सनणार्ले सिकािले विस्ताि गना लागेको कलिं की, थानकोट नागढुिं गा सडकको
दार्ााँ बार्ााँ पने र्ी सनिेदकहरूको जग्गाको क्षसतपूसता सडक सीमा सनधाािण गदााका

बखत तथा हालसम्म पसन ददएको दे न्त्खन आएन। कलिं की थानकोट सडक विस्ताि
सम्बरधमा नेपाल सिकािले समसत २०३०।९।९ मा असधग्रहण गनुा पने जग्गाको
विस्तृत सूचना नेपाल िाजपिमा रकान्त्शत गिी मुआब्जा वितिण गरिएको जग्गा समसत
२०५२।८।२२ मा सूचना रकान्त्शत गिी कलिं की थानकोट क्षेिको दार्ााँ बार्ााँ

ाँ ा
८/८ मीटि सडक विस्ताि भएको कुिा िाजपिमा रकान्त्शत सूचनाबाट दे न्त्खद
पवहले सोही सडक विस्ताि गदाा क्षसतपूसता ददएको दे न्त्खएको हाल सोही क्षेिको

सडक विस्ताि गनाका लासग राप्त गनुा पने थप ३/३ समटि जग्गाको क्षसतपूसता ददनु
नपने भरने नेपाल सिकािको सनणार् समानताको ससद्धारत विपरित दे न्त्खर्ो। सडक
विस्ताि गदाा जग्गा रासप्त ऐन, २०३४ को कानूनी व्र्िस्था बमोन्त्जम मुआव्जा
सनधाािण

गिी जग्गा

असधग्रहण गिे ि मािै

सडक

विस्ताि गनुप
ा ने

दे न्त्खर्ो । साथै

रितपूिक
ा
नक्सा पास भएका ििको माि क्षसतपूसता ददइने भन्ने सलन्त्खत जिाफ ि
विपक्षीतफाबाट बहसको क्रममा उल्लेख भई सनिेदकहरु मध्र्े केहीले ििको क्षसतपूसता
बुन्त्िसकेको भन्ने दे न्त्खाँदा िि सनमााण गदााका अिस्थामा नक्सा पास गनुा पने कानूनी
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व्र्िस्था नभई िि सनमााण भएको दे न्त्खएमा िि बनेको िषा ि िि कि सतिे को
रमाणसमेतलाई आधाि मानी क्षसतपूसता सनधाािण गनुा पने दे न्त्खर्ो।

३०. अब सनिेदन मागबमोन्त्जम आदे श जािी हुन ु पने हो, होइन? भनी विचाि गदाा मासथ
वििेन्त्चत सिं िैधासनक ि कानूनी व्र्िस्था तथा सिोच्च अदालतबाट रसतपाददत ससद्धारत
समेतका आधाि ि कािणबाट सनिेदकहरूको सिभ ुिन िाजपथ कलिं की, नागढुिं गा
सडकको केरर सबरदुबाट ११/११ समटिको क्षेिमा पने िि टहिा हटाई सडक
विस्तािका लासग सू चना रकान्त्शत गने लगार्तका कार्ा गदाा सािाजसनक सडक ऐन,
२०३१, नगि विकास ऐन, २०४५, काठमाडौं उपत्प्र्का विकास रासधकिण ऐन,
२०४५ ि जग्गा रासप्त ऐन, २०३४ बमोन्त्जम जग्गा राप्त गिे को ि सनिेदकहरूलाई
मुआव्जा ि क्षसतपूसता कानून रवक्रर्ा पुर्र्ाएि ददएको नदे न्त्खाँदा र्ी सनिेदकहरुको
हकमा

नेपाल

सिकाि,

भौसतक

पूिााधाि

तथा

र्ातार्ात

मरिालर्बाट

समसत

२०७१।८।२५ मा भएको सन्त्चिस्तरिर् सनणार्, सो बमोन्त्जम रकान्त्शत सूचना ि भए
गरिएका पिाचािहरू समेत उत्प्रष
े णको आदे शबाट बदि गरिददएको छ। अब
सनिेदकहरूको जग्गासमेत पने गिी साविकमा िहे को केररिे खाबाट ८/८ समटिको
बाटो विस्ताि गिी ११/११ समटिको बनाउने भनी समसत २०७१।८।२५ को
सन्त्चिस्तरिर् सनणार् अनुरुप रकान्त्शत सूचनाका आधािमा ३/३ समटि जग्गाको
सम्बरधमा जग्गा रासप्त ऐन, २०३४ का विकल्पहरू मध्र्ेबाट जग्गाको मुआव्जा ि
क्षसतपूसताको विषर् टु ङ्गो लगाउनु ि रस्तुत सडकको असधकािंश भागमा सडक विस्ताि
भइिहे को ि सससमत क्षेिमा सडक विस्तािको कार्ा िोवकन गई सडक विस्तािले पूणत
ा ा
नपाउाँदा सािाजसनक र्ातार्ातमा अििोध पुग्न गई विकास सनमााणको कार्ामा समेत
असि

पने

ि

सो

क्षेिको

पर्ााििणमा

समेत

रसतकूल

असि

पने

दे न्त्खएकाले

मुआव्जा/क्षसतपूसता उपलव्ध गिाउने कार्ाको साथसाथै सडक विस्तािको कार्ा सम्परन
गनुा भरने पिमादे श समेत जािी हुने ठहछा ।
३१. सम्पन्त्त्त आजान गने, भोग गने, बेच सबखन गने ि कानूनको परिसधसभि अरर् उपर्ुक्त
तििबाट व्र्िस्थापन गने असधकाि रदान गिी नागरिकको सम्पन्त्त्त, कानूनबमोन्त्जम
बाहे क अहिणीर् हुने रत्प्र्ाभूसत सिं विधानले रदान गिे को असधकािको सरदभामा विसभरन
समर्मा विसभरन मुद्दाहरूमा ससद्धारत रसतपादन गिी नागरिक असधकािको सिं िक्षणमा
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असभभािकीर् भूसमका सिोच्च अदालतले सनिााह गरििहे को छ। सिोच्च अदालतमा
आएका मुद्दाहरूको सनरुपणका लासग रस्तुत विषर्को आलोकमा सिोच्च अदालतले
विकास सनमााणको सिकािको दावर्त्प्ि ि नागरिक असधकािको सबचमा सरतुलन कार्म
गनुा पने आिश्र्कतालाई पसन औ िंल्र्ाएको छ। त्प्र्सै गिी विकास सनमााण गदाा
िाताििण सिं िक्षणरसतको अरतिाावष्ट्रर् रसतबद्धतालाई समेत ध्र्ानमा िाखी िाताििणमा
रसतकूल असि नपने गिी गनुा पने त्र्लाई पसन सशक्त ढिं गबाट नै उठाएको छ।
सिं विधानको धािा ३६ को आिासको हकलाई सम्मान गनुा पने तफा इिं सगत गिे को
छ। लोकतान्त्रिक मूल्र् ि मारर्तामा आधारित कानूनी कामरसत रसतबद्ध सिं विधान
अरतगात सनसमात सिकाि, विसभरन सनकार् ि पदासधकािीले शन्त्क्तको आडमा बलपूिक
ा
सनजी सम्पन्त्त्तमासथ हस्तक्षेप गरिनु अनपेन्त्क्षत हुने त्र्लाई पसन आफ्ना ससद्धारतहरूमा
रसतविन्त्म्ित गिे को छ।
३२. सिोच्च अदालतबाट रसतपाददत भई विकससत ि स्थावपत ससद्धारतको रुपमा िवहिहाँदा
पसन सिोच्च अदालतले रसतपादन गिे का ससद्धारतअनुरुप कार्ा नभई नागरिक हक
अपहरित भएका, िाताििणमा रसतकूल असि पिे को, पुिातान्त्त्प्िक महत्प्िका सामाग्री िा
स्थलमा रसतकूल असि पिे का जस्ता विषर्हरू उठान भई सिोच्च अदालत ि उच्च
अदालतमा मुद्दाहरू पिी विचािाधीन िहे का, र्स्ता मुद्दाहरू पने क्रम जािी िहे को तफा
ध्र्ानाकषाण भई वर्नै विषर्हरू सिं िोधन गना आिश्र्क ठहि गदै र्स अदालतको

ु
सिं र्क्त
इजलासबाट रस्तुत मुद्दा पूणा इजलासमा पठाएको पाइरछ। र्ी विषर्हरूका

साथै सम्पन्त्त्तको असधकाि मासथको हकबाट बिं न्त्चत हुाँदा सिं विधानद्बािा रत्प्र्ाभूत अरर्
हकहरू जस्तै नेपालको कुनैपसन भागमा आित जाित ि बसोिास गने, पेशा िोजगाि
गने, उद्योग, व्र्ापाि व्र्िसार्को स्थापना सिं चालन गने स्ितरिताको हक धािा
१७(ङ) ि (च), स्िच्छ िाताििणको हक धािा ३०, आिासको हक धािा ३७,
समेतमा रत्प्र्क्ष रुपमा असि पुग्ने दे न्त्खएको छ भने अि व्र्ापकतामा जााँदा न्त्शक्षा

सम्बरधी हक धािा ३१, धासमाक स्ितरिताको हक धािा २६, भाषा तथा सिं स्कृसतको
हक धािा ३२ पसन रभावित हुने दे न्त्खरछ। र्सबाट आम रुपमा आसथाक रुपमा
विपरन समुदार्का नागरिकहरू अरर्ार्मा पने दे न्त्खरछ।

सिं विधान ि सो को असधनमा िही रचलनमा िहे का कानूनहरूको पूणा पालना ि
सिोच्च अदालतबाट रसतपाददत ससद्धारतहरूको अनुशिण गिी विकास सनमााणसम्बरधी
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आर्ोजनाहरू सिं चालन भएमा सिं विधानको धािा ४२(२) मा रदत्त आसथाक विपरन
समूदार्ले राप्त गिे को हकसमेत सिं िन्त्क्षत हुने ि विकास सनमााणमा सिोकाििाला
नागरिकहरूको सहभासगता अिृवद्ध भई विकास आर्ोजनामा सिोकाििालाको अपनत्प्ि
कार्म भई लन्त्क्षत विकास आर्ोजनाहरू समर्मानै सम्परन भई विकासको रसतफल
सबै नागरिकले उपभोग गने ि विकास आर्ोजनामा भएको वढलाईका कािण बढ्ने
लागत पसन कम हुने स्पष्टै दे न्त्खएको हुाँदा अब जग्गा राप्त गदाा सनम्नानुसाि गना
सनदे शनात्प्मक आदे श जािी गरिददएको छ।
(क)

सािाजसनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ ले सडक सीमाको सनन्त्म्त जग्गा
राप्त गनुप
ा ने व्र्िस्था गिे को हुाँदा कानूनबमोन्त्जम जग्गा राप्त गिे ि माि सडक
सीमा तोक्नू।

(ख)

आिासको हकबाट बिं न्त्चत गने कार्ालाई अत्प्र्रतै सिं िेदनशील ढिं गले ग्रहण गिी
विकल्पहीन अिस्थामा बाहे क आिासको सुिक्षालाई रसतकूल असि पने गिी
कार्ा नगनुा नगिाउनू।

(ग)

आिास क्षेिबाट सडक सनमााण गनुा पने अिस्था उत्प्परन भएमा बालबासलकाको
न्त्शक्षाको हकलाई समेत आत्प्मसात् गिी उपर्ुक्त विकल्पको व्र्िस्था गिी
लाग्ने र्थोन्त्चत समर् रदान गिी रसतकूल असि नपने गिी व्र्िस्थापन गनू।
ा

(ि)

सहज, सिल, रभािकािी ि सनविािाद रुपमा जग्गा रासप्त गने माध्र्म िाताा
भएको हुाँदा विज्ञ समूहबाट सिोकाििालासाँग िाताा गिी जग्गा राप्त गने
कार्ालाई उच्च राथसमकतामा िाख्नू।

(ङ)

जग्गा रासप्त गदाा सम्पूणा जग्गा आर्ोजनामा पिी िा असधक जग्गा पिी केही
जग्गामाि बााँकी िही उपर्ोसगताविहीन भई विस्थावपत हुने, सो ठाउाँमा भएको
सनमााणबाट असधकतम लाभ िा लाभ राप्त गने िगामा विभान्त्जत गिी विस्थावपत
हुनेहरूको पुनि
ा ास ि पुनस्ा थापनाको हकसमेत सम्बोधन हुने गिी समरर्ावर्क
आधािमा जग्गा रासप्त ऐन, २०३४ को दफा १३, १६ ि जग्गा रासप्त
सनर्मािली, २०२६ को व्र्िस्था अनुरुप मुआव्जा ि क्षसतपूसता सनधाािण गनू।
ा
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(च)

िाताििण सिं िक्षण ि पुिातान्त्त्प्िक महत्प्ि िाख्ने स्थलहरूको सिं िक्षणलाई केरर
सबरदुमा िाखेि विकास आर्ोजना सिं चालन ि सनमााण गनू।
ा
रर्ार्ाधीश

उक्त िार्मा हामी सहमत छौं।
रर्ार्ाधीश
इजलास असधकृत

रर्ार्ाधीश

ईश्विीरसाद भण्डािी

कम्प्र्ुटिः असमिित्प्न महजान
इसत सम्बत् २०७४ साल असोज २ गते िोज २ शुभम्-------------------------------।
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