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सवोच्च अदालत, संर्कु्त इजलास 

सम्मानन र् प्रधान न्द्र्ार्ाध श श्र  गोपाल पराजलुी 
मानन र् न्द्र्ार्ाध श श्र  तेज बहादरु के.स . 

  

आदेश 

०६९-WO-०७४९ 

मदु्दााः- उत्प्प्रषेण परमादेश। 

कृष्णमानको छोरा ससन्द्धलुी जजल्ला, कमलामाई नगरपासलका वडा नं.७ बस्ने 

सरेुन्द्र स्वर मोक्तान-------------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने सरेुन्द्र स्वार मोक्तानको श्र मसत पववत्रा मोक्तान--------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने उक् त बहादरु थापा मगर----------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने मैना कुमारी प्रधान थापा-----------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने चक्र बहादरु आले-----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने जचन मार्ा आले--------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने गोप  मगर-------------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने धन बहादरु बस्नेत-----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने सम्भ ुकुमार खडका----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने लोक बहादरु पवुाछाने--------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने शेर बहादरु पवुाछाने----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने लाल बहादरु शे्रष्ठ------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने हस्त कुमारी शे्रष्ठ------------------------------------------------१ 

सनवेदक 
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ऐ.ऐ. बस्ने जशव नारार्ण जिससङ---------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने सोम कुमार तामाङ----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने सरु्ा बहादरु खडका-----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने हस्त बहादरु गरुङ-----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने डम्बर बहादरु आले----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने चन्द्र बहादरु ववश्वकमाा-------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने ररपमुदान काकी--------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने पूणा बहादरु खत्र ------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने व र बहादरु खत्र ------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने स ता कुमारी खत्र -----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने दीिा बहादरु काकी-----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने बदु्ध कुमारी काकी-----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने सनमाला कुमारी काम ---------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने ररना कुमारी बढुाथोकी-------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने साकी लामा-----------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने नर बहादरु काम ------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने राममार्ा पाजिन-------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने राम बहादरु वाइवा-----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने ववरेन्द्र गोले-----------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने मान बहादरु थापा मगर------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने बेद बहादरु सनुवुार----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने ददप कुमारी जोग ------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने कृष्ण बहादरु काकी----------------------------------------------१ 
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ऐ.ऐ. बस्ने सरु्ा बहादरु ववश् वकमाा-------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने दल बहादरु खडका----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने राम बहादरु बस्नेत-----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने ववमल कुमार खडका---------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने नन्द्दा देव  काकी------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने चडुा कुमारी गौतम----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने बाल कुमारी थापा------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने दल बहादरु जिससङ-----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने चन्द्र बहादरु ठकुरी----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने डोर बहादरु थापा क्षेत्र ------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने ववष्णमुार्ा शे्रष्ठ---------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने भ म बहादरु शे्रष्ठ------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने धन बहादरु शे्रष्ठ-------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने धन कुमारी शे्रष्ठ-------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने जचत्र मार्ा प्रधान-------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने समना कुमारी पलुाम ----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने रमेश कुमार प्रधान-----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने पशपुसत प्रधान----------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने गोपाल कुमार दमाई---------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने हरर बहादरु काकी-----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने धन बहादरु मोक्तान----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने नन्द्द कुमारी खत्र ------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने पशपुसत बहादरु तामाङ-------------------------------------------१ 
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ऐ.ऐ. बस्ने शम्भ ुलामा तामाङ----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने र्ोमार्ा शे्रष्ठ-----------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने नन्द्द राज पहाड -------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने पदम बहादरु खलुाल मगर----------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने अजम्बका थापा मगर----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने हस्त  देव  लामा-------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने ववष्णमुार्ा माझ -------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने तलुसा देव  खत्र ------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने गोववन्द्द माझ ---------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने वल बहादरु माझ ------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने सनुमार्ा माझ ---------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने बल बहादरु खडका----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने गोकुलमान शे्रष्ठ--------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने गणेशमान शे्रष्ठ---------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने इन्द्र बहादरु खडका----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने छववलाल शे्रष्ठ---------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने समठुलाल शे्रष्ठ----------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने राम बहादरु शे्रष्ठ-------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने मोत लाल शे्रष्ठ---------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने लेख बहादरु शे्रष्ठ-------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने कृष्ण बहादरु बजुाा मगर------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने राध का मार्ा शे्रष्ठ-----------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने सतलक बहादरु खडका--------------------------------------------१ 
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ऐ.ऐ. बस्ने बाल कुमारी शे्रष्ठ------------------------------------------------१ 

ऐ. भरकाली गा.वव.स. वडा नं. २ बस्ने सललामार्ा आले----------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने श्र्ाम बहादरु ठाडा मगर-----------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने भक्त बहादरु थापा------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने गोववन्द्द बहादरु दाहाल खत्र --------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने चन्द्रमार्ा शे्रष्ठ---------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने इन्द्रमार्ा राउत--------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने भ म बहादरु शे्रष्ठ-------------------------------------------------१ 

ऐ. रतनचरुा गा.वव.स. वडा नं. २ बस्ने गोरख बहादरु राई--------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने जचत्र बहादरु शे्रष्ठ------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने देवकी शे्रष्ठ------------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने भैरव बहादरु बढुाथोकी-------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने भक्त बहादरु शे्रष्ठ------------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. वडा नं. १ बस्ने ताराकुमारी लङ्गेली मगर------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने उद्योग बहादरु थापा मगर----------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने बदु्धम ्बहादरु सथङ तामाङ----------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने गोपाल बहादरु बढुाथोकी-----------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने साववत्र  प्रसाई---------------------------------------------------१ 

ऐ. कमलामाई न.पा. वडा नं. ४ बस्ने गणेश बहादरु काकी-------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने भोजराज काफ्ले मगर--------------------------------------------१ 

ऐ.ऐ. बस्ने एवमार्ा काकी--------------------------------------------------१  

ववरुद्ध 

नेपाल सरकार प्रधानमन्द्त्र  तथा मजन्द्त्रपररषदको कार्ाालर् ससंहदरवार, काठमाडौं-1 ववपक्ष  
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नेपाल सरकार गहृ मन्द्त्रालर् ससंहदरवार, काठमाडौं---------------------------१ 

नेपाल सरकार ववज्ञान प्रववसध तथा वातावरण मन्द्त्रालार्, काठमाडौं-------------१ 

नेपाल सरकार उजाा मन्द्त्रालर्, काठमाडौं------------------------------------१ 

नेपाल सरकार स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्द्त्रालर्------------------------------१ 

नेपाल सरकार संस्कृसत, पर्ाटन तथा नागररक उड् डर्न मन्द्त्रालर्, काठमाडौं----१ 

नेपाल सरकार जलस्रोत मन्द्त्रालर्, काठमाडौं---------------------------------१ 

नेपाल नागररक उड् डर्न प्रासधकरण प्रधान कार्ाालर् बबरमहल, काठमाडौं------१ 

नेपाल ववद्यतु प्रासधकरण केन्द्रीर् कार्ाालर् रत्प् नपाका , काठमाडौं----------१ 
जखजम्त ढल्केवर २२० ववद्यतु प्रसारण पररर्ोजना तथा प्रमखु कन्द्हैर्ा कुमार 
मानन्द्धर, नेपाल ववद्यतु प्रासधकरण केन्द्रीर् कार्ाालर् काठमाडौं-----------------१ 

प्रमखु जजल्ला असधकारी केशवराज आचार्ा, जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् ससन्द्धलुी--१ 

उप सनदेशक मकुन्द्द ज्वालानन्द्द राजोपाध्र्ा, नेपाल नागररक उड् डर्न प्रासधकरण 

प्रधान कार्ाालर्, काठमाडौं--------------------------------------------------१ 

ससन्द्धलुी जजल्ला सभमेश् वर गा.वव.स. तथा तत्प्कासलन सजचव सभमेश् वर गा.वव.स. वडा 
नं. ९ बस्ने अनन्द्तराज सापकोटा--------------------------------------------१ 

ससन्द्धलुी जजल्ला रतनचरुा गा.वव.स. तथा तत्प्कासलन सजचव कमलामाई 
नगरपासलका वडा नं. ७ बस्ने नारार्ण बहादरु थापा--------------------------१ 

ससन्द्धलुी जजल्ला जलकन्द्र्ा गा.वव.स. तथा तत्प्कासलन सजचव कमलामाई न.पा. वडा 
नं. ६ बस्ने रामबाव ुकाकी--------------------------------------------------१ 

ससन्द्धलुी जजल्ला भरकाली गा.वव.स. वडा नं. ९ बस्ने गोप  नारार्ण शे्रष्ठ-------१ 

ऐ. रान चरुा गा.वव.स. तथा तत्प्कासलन सजचव रान चरुी कमलामाई न.पा.वडा नं. 

६ बस्ने मकुुन्द्द दाहाल------------------------------------------------------१ 

ऐ. कमलामाई न.पा.का कमाचारी दामोदर भण्डारी (कार्ाकारी असधकृत)--------१ 

शसस्त्र प्रहरी बेशक्र्ाम्प ससन्द्धलुी---------------------------------------------१ 
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जजल्ला प्रहरी कार्ाालर् ससन्द्धलुी----------------------------------------------1 

 

नेपालको अन्द्तररम संववधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजजम दार्र भई पेश हनु 
आएको प्रस्ततु ररट सनवेदनको संजक्षप् त त्र् एवं आदेश र्सप्रकार रहेको छ:-     

हाम  सनवेदकहरु ससन्द्धलुी जजल्लाको कमलामाई नगरपासलका र आसपासका गा.वव.स. 
हरुमा बसोबास गने स्थान र् बाससन्द्दा हौं। ववपक्ष हरुबाट जखम्त  ढल्केवर २२० के.भ . 
प्रशारण लाइन पररर्ोजनाबाट सनमााण गना खोजेकोले हाम  उक्त पररर्ोजनाबाट प सडत भएका 
छौं। उक्त पररर्ोजनाबाट हाम  सनवेदकहरुको नेपालको अन्द्तररम संववधान, २०६३ द्बारा प्रदत्त 
असधकारमा आिात पगुेकोले र्ो ररट सनवेदन सलई उपजस्थत भएका छौं। 

उक्त जखम्त  ढल्केवर २२० के.भ  प्रसारण लाइन नेपालकै सबै भन्द्दा ठुलो पररर्ोजना 
हो। दोलखाको शहरे गा.वव.स. को वकनेटारबाट प्रारम्भ भई रामेछाप हुुँदै ससन्द्धलुीको 
कमलामाई न.पा.को मध्रे्भाग तथा रतनचरुी खण्डबाट महोत्तरीको गौरीवास हदैु ढल्केवर सव 
स्टेशनमा जोसडने पररर्ोजना हो। उक्त पररर्ोजना २०५५/०५६ भन्द्दा अगावै पटक पटक 
ससन्द्धलुीको सभमेश्वर गा.वव.स. रतनचरुा गा.वव.स.को पूवा महाभारतको जंगल हुुँदै रान चरुी 
गा.वव.स. को जंगल तथा धसमले खोलाको वकनारै वकनारबाट कमलामाई न.पा. को वडा नं. 
१० जस्थत कल्र्ाण  मजन्द्दर सनकाल्ने गरी सवेक्षण गररएको सथर्ो। सो सवे गररएको ठाउुँमा 
मानव बसोवास नभएको र असधकांश जसमन खाली भएकाले हाम लाई कुनै असर पने अवस्था 
सथएन। 

र्सै क्रममा २०५६ सालमा हाम  सनवेदकहरुको जग्गा नापजाुँच गना लागेकाले वकन 
नापेको भन्द्दा सनुकोश  नदीको पान  ल्र्ाउन भन  गलत सन्द्देश गररर्ो र ढल्केबरबाट टावर 
गाढ्दै आउुँदा मात्र हाइटेन्द्सनको लासग नापेको रहेछ भन्ने जानकारी भर्ो। र्सबाट हाम  
सनवेदकहरुको १०० वटा िर र अन्द्र्को १५० िरधरुी भएको गाउुँबस्त  तथा जग्गामासथ 
हाइटेन्द्सन लाइन सनमााण हनेु अवस्था देजखएको छ। त्प्र्सत धेरै भोल्टेजको प्रशारण लाईनले 
मानव स्वास््र्मा गम्भ र असर पादाछ। उक्त प्रशारण लाईन हाम  सनवेदकहरुको लासग मतृ्प्र्कुो 
एम्बसु थापेसरह भएको छ। र्सैब चमा २०६८ पौष १८ गते सवादलीर् बैठक बस  हाल 
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सनमााण हनु लागेको कार्ा रोकी थप अध्र्र्न अनसुन्द्धान गरी जनतालाई असर नपने गरी 
अन्द्र्त्र ठाउुँबाट लैजान सम्बजन्द्धत पक्षलाई अनरुोध गने भन  सनणार् भएको सथर्ो। 

संर्कु्त राष्ट्रसंि ववश्व स्वास््र् संगठनको प्रसतवेदन अनसुार पसन उच्च भोल्टको 
हाइटेन्द्सनले मानव स्वास््र्मा गम्भ र खालका नकारात्प्मक असर गरेको भन्ने उल्लेख हनुकुा 
साथै अन्द्र् ववसभन्न अध्र्र्नले समेत उच्च भोल्टेजले मानव स्वास््र्मा असर गने भन्ने देखाएको 
छ। ववद्यतु सनर्मावली, २०५० को सनर्म ५२ मा िरदेजख मासथबाट सबजलुी लान नपाउने 
भन्ने व्र्वस्था गरेकोमा हाम  सनवेदकहरुको िर तथा ववद्यालर् र िनवस्त  मासथबाट ववद्यतु 
लाइन लैजाने सनजित भएको छ। साथै उक्त ववद्यतु लाइन कमलामाई न.पा. वडा नं. ७ मा 
रहेको स्व स वोसडाङ्ग स्कुलको मासथबाट समेत जाने भएकाले उक्त ववद्यालर्मा कक्षा जशश ुदेजख 
१० सम्म अध्र्र्न गने कररव ४०० ववद्याथी, जशक्षक र कमाचारी र ऐ. वडा नं. ६ मा रहेको 
पान  ट्याङ्क  उच्च मा.वव. मा अध्र्र्न गने कररव १००० जना ववद्याथीलाई समेत प्रत्प्र्क्ष 
रुपमा असर पने देजखएको छ। र्सरी ववपक्ष हरुले हाम्रो स्वास््र्मा समेत असर पने गरी र 
हाम  सनवेदकहरुको हक भोग स्वासमत्प्वको िर जग्गा मासथबाट ववद्यतु लाईन लैजाने कार्ाले 
हाम  ववस्थावपत हनेु अवस्था आएको छ। आर्ोजनाको वातावरण र् मलु्र्ाङ्कन प्रसतवेदनमा समेत 
केही खेत र्ोग्र् जसमन असधग्रहण गररने र सो जग्गामा खेत  गना नपाईने भन  उल्लेख भएबाट 
हाम  सनवेदकहरु ववस्थावपत हनेु सनजश् चत छ। उक्त आर्ोजनामा पने हाम्रो जग्गा प्रमखु जजल्ला 
असधकारीको आदेशले रोक्का गररएको छ। जग्गा असधग्रहण संववधान अनसुार सावाजसनक वहतको 
लासग बाहेक अन्द्र् प्रर्ोजनका लासग गना पाईदैन तर हाम  एकलाख बढी नागररकलाई असर 
पने गरी भारतमा ववद्यतु उपलब्ध गराउने उद्देश्र् आर्ोजनाको भएकाले सावाजसनक वहतको लासग 
भन्न समल्दैन। 

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागररक तथा राजन सतक असधकार सम्बन्द्ध  महासजन्द्ध, १९६६ 
ले स्थान र् जनताले आफ्नो प्राकृसतक सम्पजत्त र स्रोत स्वतन्द्त्र रुपमा उपभोग गना पाउने भन्ने 
उल्लेख भएको छ। आर्ोजनाले सोको ववपररत ववद्यतु भारत सनकास  गने र्ोजना अनरुुप 
प्रसारण लाइन सनमााण गना लागेको छ। साथै हाल सनमााण गना लागेको ठाउुँबाट प्रसारण लाइन 
सनमााण गदाा स्थान र् वातावरणमा समेत नकारात्प्मक असर पने देजखएको छ। साथै पररर्ोजनाले 
स्थान र् नागररकको धासमाक, सांस्कृसतक, आसथाक तथा सामाजजक स्तरमा असर पनुाका साथै 
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ससन्द्धलुीगढी, भरकाली मजन्द्दर तथा ससद्धबावाको थान लगार्तका धासमाक स्थलमा असर पने 
भन  पररर्ोजनाकै प्रसतवेदनमा उल्लेख भएको छ। उक्त धासमाक क्षेत्रहरु प्राच न स्मारक तथा 
परुाताजत्प्वक महत्प्वका क्षेत्रसभत्र पने धासमाक स्थल हनु। त्प्र्स्ता क्षेत्रमा पररवतान गदाा वा असर 
पने गरी काम गदाा परुातत्प्व ववभागबाट अनमुसत सलन ु पनामा अनमुसत सलइएको पसन छैन। 
र्सबाट २२० के.भ . प्रसारण लाइन सनमााणको नाममा स्थान र् नागररकको धासमाक स्थलमा 
समेत असर पगुेको छ।  

पररर्ोजनाले हाम हरुको जग्गा स्वतन्द्त्र रुपमा उपभोग गनाबाट बज चत गने भएकाले 
पेशा रोजगारमा असर परेको छ। पररर्ोजनाको सवेक्षण गने अनमुसत समेत नसलई जथाभाव  
रुपमा खम्वा गाड्ने र हाम्रो जग्गा रोक्का गने कार्ा गररएको हुुँदा उक्त कार्ाबाट हाम लाई 
सम्पजत्त तथा पेशा रोजगार गने संवैधासनक हकबाट बज चत गररएको छ। तत्प्कासलन स्थान र् 
सनकार्का कमाचारी तथा सजचवले नागररकको वहत ववपररत हनेु कार्ाका लासग ससफाररस ददएको 
देजखन्द्छ। स्थान र् स्वार्त्त शासन ऐन, २०५५ तथा सनर्मावली २०५६ ले त्प्र्स वकससमका 
पररर्ोजना सनमााणको लासग गा.वव.स सजचवले अनमुसत ददन सक्ने असधकार ददएको छैन। 
स्थान र् जनताको ज उ ज्र्ान तथा सम्पजत्तमा असर पने गरी सनमााण हनेु २२० के.भ . प्रसारण 
लाइन सनमााणको अनमुसत गैर कानून  छ। साथै पररर्ोजनाले मन्द्थलीको हवाई मैदानलाई समेत 
असर पगु्ने भन्ने पररर्ोजनाकै प्रसतवेदनमा उल्लेख भएको छ। र्सरी हवाई मैदानलाई असर 
पगु्ने देजखुँदा देजखुँदै नागररक उड् डर्न प्रासधकरणले संवेदनश ल ववषर्मा खेलवाड गरी 
पररर्ोजना स चालन गने अनमुसत प्रदान गरेको कार्ा कानून तथा नागररक वहत प्रसतकुल रहेको 
छ। 

र्सरी उक्त पररर्ोजनाले हरेक क्षेत्रबाट हाम  ररट सनवेदक लगार्त स्थान र् वाससन्द्दालाई 
प्रत्प्र्क्ष रुपमा नकारात्प्मक असर परी ववस्थावपत हनेु अवस्थाको सजृना हनु लागेकोले हाम हरुले 
पररर्ोजनासुँग छलफल गरी न्द्र्ार्को लासग अनरुोध गदाा सनुवुाई नै भएन। उल्टै डर धाक 
धम्की ददने शसस्त्र प्रहरी पररचालन गरेर र्ातना ददने कार्ा सनरन्द्तर हुुँदै आए। सम्बजन्द्धत 
सनकार्मा हार गहुार गरी न्द्र्ार् खोज्दा कहीबाट न्द्र्ार् पाउन सवकएन। वैकजल्पक उपार् हुुँदा 
हदैु सरुक्षा कमी पररचालन गरी हाम लाई कुटप ट गने, थनुामा राख्न े िाईते बनाउने असन 
जवरजस्त  ववस्थावपत हनेु गरी पररर्ोजना सनमााण कार्ा अगाड  बढाएको हुुँदा अन्द्र्ार्मा परेका 
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छौं। खम्बा नगाड्न अनरुोध गदाा प्रमखु जजल्ला असधकारीले धम्की ददने, कसैले अवरोध गना 
खोजे गोली हान्नु भन  आदेश ददने गरेका कारण स्थान र्मा आतंक उत्प्पन्न भएको छ। र्सरी 
हाम  ररट सनवेदकहरुको संववधान प्रदत्त सम्मान पूवाक बाुँच्न पाउने हक तथा सम्पजत्तको 
हकबाट बज चत गरी हाम्रो िर जग्गा मासथबाट हाम हरुको स्वास््र्मा असर पने र ववस्थावपत 
हनेु अवस्थाको सजृना हनेु गरी पररर्ोजना सनमााण गना लागेको हुुँदा तत्प्कासलन श्र  ५ को 
सरकार जलस्रोत मन्द्त्रालर् सजचवस्तरको समसत २०६०/२/१९ को सनणार् बदर भाग  भएकाले 
उक्त सनणार् लगार्त अन्द्र् सनणार् तथा कार्ा उत्प्प्रषेणको आदेशले बदर गरी जग्गा रोक्का राख्न े
गरी प्रमखु जजल्ला असधकारीबाट भएको आदेश समेत बदर गरी परमादेश समेत जारी गररपाउुँ। 
साथै ववपक्ष हरुले हाम लाई र्ातना ददने, आतंवकत बनाउने, थनुामा राख्न ेलगार्तका कार्ा गरेको 
र िरजग्गा तथा आवासबाट सनकाला गने प्रवल सम्भावना रहेको हुुँदा प्रस्ततु ररट सनवेदनको 
अजन्द्तम वकनारा नहुुँदासम्म बाुँच्न पाउने हक तथा िरजग्गालाई असर पने गरी कुनै कार्ा नगनुा 
नगराउन ुभन  ववपक्ष हरुका नाममा अन्द्तररम आदेश जारी गररपाउुँ भन्ने समसत २०६९/१०/३ 
दार्र गरेको सनवेदन पत्र।   

र्समा के कसो भएको हो? सनवेदकको मागबमोजजमको आदेश वकन जारी हनु नपने हो? 
र्ो आदेश प्राप् त भएको समसतले बाटाका म्र्ाद बाहेक १५ ददन सभत्र सम्बजन्द्धत समससल साथै 
राख  ववपक्ष  नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ११ र १८ का हकमा महान्द्र्ार्ासधवक्ताको 
कार्ाालर् माफा त र ववपक्ष  नं. ८, ९, १०, १२, १३, १४, १५, १६ र १७ का हकमा 
आफैं  वा आफ्नो प्रसतसनसधमाफा त सलजखत जवाफ पेश गनुा भन  ववपक्ष हरुका नाममा र्ो आदेश 
र ररट सनबेदनको प्रसतसलप  साथै राख  सूचना म्र्ाद पठाई सलजखत जवाफ प्राप् त भएपसछ वा 
अवसध नािेपसछ सनर्मानसुार पेश गनूा। साथै अन्द्तररम आदेशको लासग समसत २०६९/१०/१४ 
को तारेख तोकी पेश गनुा भन्न ेर्स अदालतको समसत २०६९/१०/५ को आदेश। 

र्समा अन्द्तररम आदेश जारी हनेु नहनेु सम्बन्द्धमा ववचार गदाा जग्गा प्राप्त  सम्बन्द्ध  
प्रवक्रर्ा परुा गनुाका साथै प्रसारण लाइनमा पने जसत जग्गामा मध्रे् भागबाट १५/१५ म टर 
सभत्र कुनै प्रकारको सनमााण कार्ा र रुख रोप्न सनषधे गरी सूचना समेत जारी गररएको अवस्था 
एंव र्ोजनाको असधकांश काम परुा भईसकेको जस्थसत समेतलाई ववचार गदाा सवुवधा संतलुनका 
दृविले समेत हेररएमा अन्द्तररम आदेश जारी हनेु अवस्थाको ववद्यमानता देजखएन। सलजखत जवाफ 
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परेपसछ प्रस्ततु ररट सनवेदनलाई अग्रासधकार ददई पेश गनुा भन्ने समसत २०६९/१०/१४ को 
आदेश। 

स्थान र् सनकार्को सनवााचन हनु नसकेका कारण पररपत्रका आधारमा गा.वव.स. सजचव 
माफा त स्थान र् स्वार्त्त शासन ऐन, २०५५ तथा सनर्मावली, २०५६ अनसुारको ससफाररस 
भएको हो। गा.वव.स. सजचवले ददएको ससफाररसका आधारमा मात्र सनवेदन दाव को २२० 
के.भ . को प्रशारण लाइन सनमााण भएको होइन। राष्ट्र र् न सत अनरुुप ठुला पररर्ोजना सनमााण 
हनेु भएकाले गा.वव.स. सजचवलाई ववपक्ष  बनाउनकुो कुनै औजचत्प्र् देजखुँदैन। उक्त ससफाररस 
ददुँदा समेत वातावरण र् प्रभाव न्द्रू्सनकरण गने गरी पररर्ोजना सनमााण गने शताामा ससफाररस 
गररएको देजखन्द्छ। सनवेदन लेखाईबाट नै उक्त पररर्ोजना लामो समर्देजख स चालन हुुँदै 
आएको भन्ने उल्लेख भएको र जग्गाको क्षसतपूसता माग गरी सम्बजन्द्धत कानून बमोजजम उपचार 
खोज्न ुपनेमा ररटबाट अदालत प्रवेश गरेको देजखुँदा ररट खारेजभाग  छ। खारेज गररपाउुँ भन्न े
ववपक्ष  रतनचरुा गा.वव.स. का सजचव लक्ष्म प्रसाद देवकोट, जलकन्द्र्ा गा.वव.स. का सजचव 
ववष्णपु्रसाद भण्डारी, भरकाली गा.वव.स. का सजचव थलकुमार गौतम र रान चरुी गा.वव.स.का 
सजचव राजकुमार मगरले पेश गरेको संर्कु्त सलजखत जवाफ। 

रावष्ट्रर् गौरवका आर्ोजनाबाट उत्प्पाददत ववद्यतु आन्द्तररक खपत तथा सनर्ाातका लासग 
पररर्ोजना सम्पन्न गना उजाा मन्द्त्रालर्को पत्रानसुार ५० जनाको शसस्त्र प्रहरी वलको 
बेशक्र्ाम्प स्थापना भएको हो। ररट सनवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो सनवेदकहरुको संववधान प्रदत्त 
हक असधकारमा कुनै बाधा पाने काम गररएको छैन। ररट सनवेदन त्र्हीन भएकाले खारेज 
गररपाउुँ भन्ने सशस्त्र प्रहरी बल बेश क्र्ाम्पको तफा बाट पेश भएको सलजखत जवाफ। 

ववपक्ष हरुले ररट सनवेदनमा दाव  गरेको कुरा सनतान्द्त झठु्ठा हनु। र्स कार्ाालर्ले 
जजल्ला प्रशासनको आदेशानसुार शाजन्द्त सरुक्षा कार्म गने सम्म हो। सनवेदकहरुलाई पक्राउ 
गने तथा र्ातना ददने काम भएको छैन। ररट सनवेदन झठु्ठा भएकाले खारेज गररपाउुँ भन्ने 
जजल्ला प्रहरी कार्ाालर् ससन्द्धलुीको सलजखत जवाफ। 

नेपाल सरकार र दात ृसनकार्को संर्कु्त लगान मा सनमााण हनु लागेको जखम्त  ढल्केवर 
२२० के.भ . प्रसारण लाइन सनमााण आर्ोजनाको कार्ामा वववाद भएका कारण रावष्ट्रर् गौरवका 
आर्ोजना सनमााण गना शसस्त्र प्रहरी बल स्थापना भएको सथर्ो। र्स कार्ाालर्को शाजन्द्त सरुक्षा 
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कार्म गने दावर्त्प्व भएकाले उक्त आर्ोजना सनमााणमा सरुक्षा व्र्वस्था समलाउन भन  शसस्त्र 
बेस क्र्ाम्प ससन्द्धलुी र जजल्ला प्रहरी कार्ाालर् ससन्द्धलुीलाई पत्राचार गररएको हो। ररट 
सनवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो सनवेदकहरुको हक असधकार हनन ् गने कार्ा र्स कार्ाालर्बाट 
नभएको हुुँदा ररट खारेज गररपाउुँ भन्ने व्र्होराको जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् ससन्द्धलुीका प्रमखु 
जजल्ला असधकारीले पेश गरेको सलजखत जवाफ। 

नेपाल ववद्यतु प्रासधकरण अन्द्तरगत जखम्त  ढल्केवर २२० के.भ . प्रसारण लाइन 
आर्ोजनाको सनमााण कार्ाको लासग उजाा मन्द्त्रालर्बाट सरुक्षा माग भई आएको सन्द्दभामा उक्त 
आर्ोजना सनमााणको सरुक्षाथा प्रहरी खटाउन जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् ससन्द्धलुीलाई सनदेशन 
ददएको हो। सनवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो सनवेदकहरुको हक असधकार हनन ् हनेु काम र्स 
मन्द्त्रालर्बाट नभएको हुुँदा ररट सनवेदन खारेज गररपाउुँ भन्ने नेपाल सरकार गहृ मन्द्त्रालर्को 
सलजखत जवाफ। 

र्स मन्द्त्रालर्लाई ववपक्ष  बनाउन ुपने कुनै कारण छैन। सो कुरा सनवेदनमा खलुाउन 
सकेको समेत देजखुँदैन। सनवेदकले उठाएको ववषर् र्स मन्द्त्रालर्को कार्ाक्षेत्र सभत्रको ववषर् 
नभएकाले र्स मन्द्त्रालर्को हकमा ररट सनवेदन खारेज गररपाउुँ भन्ने नेपाल सरकार स्वास््र् 
तथा जनसंख्र्ा मन्द्त्रालर्को सलजखत जवाफ। 

नेपाल ववद्यतु प्रासधकरणले देशको उजाा शंकट अन्द्त्प्र् गने उद्देश्र्ले प्राथसमकका प्राप्त 
जखम्त  ढल्केवर २२० के.भ .ए. प्रसारण लाइन सनमााण गने लक्ष्र् राखेको सथर्ो। उक्त 
आर्ोजना दोलखा, रामेछाप हुुँदै ससन्द्धलुी जजल्लाको खकुोटबाट ससन्द्धलुीगढी महाभारत शृ्रङखला 
पार गरी कमलामाई नगरपासलकाको पूवी भाग तथा रान चरुी खण्डबाट महोत्तरी धनषुा हुुँदै 
ढल्केवर सव स्टेशनमा जोसडने पररर्ोजना हो। प्रशारण लाइन सनमााणको लासग मध्रे् रेखाबाट 
१५/१५ म टर दार्ाुँ बार्ाुँ परेका जग्गाहरु जग्गा प्राप्त  ऐन, २०३४ बमोजजम मआुब्जा ददई 
जग्गा असधग्रहण गररएको र ववद्यतु सनर्मावली, २०५० अनसुार लाइन मनु  परेका िरहरुको 
क्षसतपूसता ददने व्र्वस्था छ। आर्ोजना सनमााणको लासग वातावरण र् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन गरी सो 
प्रसतवेदनमा WHO ले तोकेको भन्द्दा न्द्रू्न असर पने भन्ने उल्लेख भएको र सो प्रसतवेदनले 
औल्र्ाएका कार्ाहरु समेत गररएको छ। हाल पररर्ोजना सनमााण कार्ा कररव अजन्द्तम चरणमा 
पगुेको छ।  
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नेपाल सरकार जलस्रोत मन्द्त्रालर्ले समसत २०६४/८/१७ मा प्रशारण लाइनको मनु  
दार्ाुँ बार्ाुँ १५/१५ म टरमा कुनै सनमााण कार्ा गना वा रुख रोप्न नपाउने भन  ववद्यतु ऐन, 
२०४९ को दफा ३३(३) र ववद्यतु सनर्मावली, २०५० को सनर्म ६६(१) बमोजजम सूचना 
प्रकाशन गरेको सथर्ो। पररर्ोजनाको वातावरण र् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन गदाा समसत २०६१/१२/१२ 
को गोरखापत्रमा पररर्ोजना सनमााण स चालन गदाा कसैलाई प्रसतकुल असर पने भएमा ३५ ददन 
सभत्र प्रसतकृर्ा ददन सवकने व्र्वस्था गरेकोमा कसैको पसन उजरुी नपरेको अवस्था छ। हाल 
१८८ मध्रे् १८२ वटा टावर सनमााण भई ६ वटामात्र टावर बनाउन बाुँकी रहेको छ। प्रसारण 
लाइनको मनु  पने जग्गा असधग्रण गने भन  जजल्ला प्रशासन कार्ाालर्बाट सूचना प्रकाशन भई 
मआुब्जा ववतरणको लासग पररर्ोजनाबाट जजल्ला प्रशासन कार्ाालर्का नाममा रकम सनकासा भई 
गएको छ। आवश्र्क कानून  प्रवक्रर्ा परुा गरी पररर्ोजना स चालन गरर सनमााण कार्ा अजन्द्तम 
चरणमा रहेको र सनवेदकहरुले उल्लेख गरे जस्तो क्षसत नहनेु भएकाले ररट सनवेदन खारेज 
गररपाउुँ भन्ने नेपाल ववद्यतु प्रासधकरण केन्द्रीर् कार्ाालर् र आफ्नो तफा बाट समेत सनदेशक 
रामेश्वर र्ादव तथा जखम्त  ढल्केवर २२० के.भ . प्रशारण लाइन पररर्ोजना तथा आर्ोजना 
प्रमखु कन्द्हैर्ा कुमार मानन्द्धरले पेश गरेको संर्कु्त सलजखत जवाफ। 

सनवेदकहरुले दाव  गरेको जखम्त  ढल्केवर २२० के.भ . ए प्रशारण लाईन सनमााण 
सम्बन्द्धमा र्स कार्ाालर्को क्षेत्रासधकार सभत्रको ववषर् होइन। ररट सनवेदकहरुले र्स 
कार्ाालर्को के कस्तो काम कारवाहीले के कस्तो हक असधकार हनन ् भएको हो भन्ने कुरा 
खलुाउन सक्न ुभएको देजखदैन। आर्ोजना सनमााण गने प्रर्ोजनका लासग र्स कार्ाालर् र नेपाल 
ववद्यतु प्रासधकरणब च समन्द्वर् गरी मन्द्थली हवाई कार्ाालर्को ववषर्मा र्स कार्ाालर्बाट सनणार् 
भएको हो। र्स कार्ाालर्को काम कारवाहीले सनवेदकहरुको हक असधकारमा आिात नपगुेको 
हुुँदा ररट सनवेदन खारेज गररपाउुँ भन्ने व्र्होराको नेपाल नागररक उड् डर्न प्रासधकरण प्रधान 
कार्ाालर्को तफा बाट ऐ. का महासनदेशक सत्ररत्प् न मानन्द्धरले पेश गरेको सलजखत जवाफ। 

सनवेदकहरुले उठाएका धासमाक महत्प्व स्थल लगार्तका परुाताजत्प्वक स्थलको संरक्षणमा 
मन्द्त्रालर् प्रसतवद्ध रहेको छ। सनवेदकले उठाएको जखम्त  ढल्केवर २२० के.भ . प्रशारण लाइन 
र्स मन्द्त्रालर्को क्षेत्रासधकार सभत्रको ववषर् होइन। सनवेदकहरुले उठाएका धासमाक स्थलको 
संरक्षण तथा सम्बद्धान  प्राच न स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ बमोजजम हनेु नै हुुँदा ररट सनवेदन 
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खारेज गररपाउुँ भन्ने नेपाल सरकार संस्कृसत पर्ाटन तथा नागररक उड् डर्न मन्द्त्रालर्को सलजखत 
जवाफ। 

उपर्कु्त क्षमता तथा आवश्र्कता अनसुारको प्रशारण लाइन सनमााण हनु नसकेका कारण 
पसन देशमा हाल उजाा संकट देखा परेको छ। उक्त संकट समाधान गने उद्देश्र्ले जखम्त  
ढल्केवर २२० के.भ . प्रशारण लाइन सनमााण हनु लागेको हो। नेपालमा खपत हनु नसकेको 
ववद्यतु भारत सनकास  गने उद्देश्र्ले समेत उक्त प्रशारण लाइन सनमााण गना लासगएको हो। उक्त 
प्रशारण लाइन सनमााण गने र लाइन मनु  परेका जग्गामा सनमााण गना नपाउने र रुख रोप्न 
नपाउने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाजशत गरेको र लाइन मनु  परेका 
जग्गाको मआुब्जा सनणाारण गरी ववतरण तथा िरको क्षसतपूसता सनधाारण गरी ववतरण गना प्रमखु 
जजल्ला असधकारीको संर्ोजकत्प्वमा ससमसत गठन गरी कानून बमोजजम मआुब्जा तथा क्षसतपूसता 
ववतरण समेत भइसकेको छ। ररट सनवेदकहरुको माग सम्बोधन गने प्रर्ोजनका लासग र्स 
मन्द्त्रालर्का सहसजचवको संर्ोजकत्प्वमा ससमसत गठन भई उक्त ससमसतले ववसभन्न चरणमा 
स्थान र् व्र्जक्तहरुसुँग छलफल गरी वैकजल्पक मागाको समेत अध्र्र्न गरेकोमा सो वैकजल्पक 
मागाबाट सनमााण गदाा रु. १० करोड ४३ लाख थप लागत लाग्ने र उपकरण ढुवान मा समस्र्ा 
हनेु भन  प्रसतवेदन प्राप्त भएकोले असम्भव भएको हो। वैकजल्पक मागा प्रर्ोग गदाा धेरै रुख 
कटान गनुा पने, पनु वातावरण र् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन गराउन ुपने, ठेक्का व्र्वस्थापन गनुा पने तथा 
समर्मा पररर्ोजना सम्पन्न हनु नसक्ने भएकाले परुानो सवेक्षण अनसुार काम गररएको हो। 
पररर्ोजना सनमााण गदाा प्रशारण लाइन मनु  परेका जग्गामा सनमााण कार्ा तथा रुख रोप्ने कार्ा 
नगनुा भन  सूचना प्रकाशन भएको ५ वषा पसछ दार्र हनु आएको ररट सनवेदन खारेजभाग  
भएकाले खारेज गररपाउुँ भन्ने उजाा मन्द्त्रालर्को सलजखत जवाफ। 

र्स मन्द्त्रालर् तथा कार्ाालर्को के कस्तो काम कारवाहीले सनवेदकहरुको के कस्तो 
हक असधकार हनन ्हनु गएको हो भन्ने सम्बन्द्धमा सनवेदकहरुले उल्लेख गना सकेको देजखदैन। 
कसैलाई ववपक्ष  बनाई ररट सनवेदन दार्र गदाा सो सनकार्को के कुन काम कारवाहीले आफ्नो 
के कस्तो असधकार हनन ्भएको हो भन्ने स्पि रुपमा खलुाउन सक्न ुपदाछ। ववना आधार दाव  
सलंदैमा ररट जारी हनु सक्दैन। नेपालको अन्द्तररम संववधान, २०६३ ले सावाजसनक वहतको 
लासग बाहेक व्र्जक्तको सम्पजत्त असधग्रहण तथा जफत गररने छैन भन्ने व्र्वस्था गरेकोमा जग्गा 
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प्राप्त  ऐन, २०३४ बमोजजम प्रशारण लाइन ववस्तारको क्षेत्रमा परेका जग्गाको मआुब्जा ददई 
िरको क्षसतपूसता समेत प्रदान गरी असधग्रहण गररएको हुुँदा उक्त कार्ालाई गैर कानून  भन्न 
समल्दैन। उक्त जखम्त  ढल्केवर प्रसारण लाइन मनु  पने जग्गाको मआुव्जा र िरको क्षसतपूसता 
ददइसवकएको हुुँदा सनवेदन माग बमोजजम ररट जारी हनु सक्ने अवस्था नभएकाले ररट सनवेदन 
खारेज गररपाउुँ भन्ने प्रधानमन्द्त्र  तथा मजन्द्त्रपररषदको कार्ाालर्को तफा बाट पेश भएको सलजखत 
जवाफ। 

सनर्मबमोजजम पेश  सूच मा चढी पेश हनु आएको प्रस्ततु ररट सनवेदनमा सनवेदकको 
तफा बाट उपजस्थत ववद्धान असधवक्ताद्बर् श्र  भ म राई र श्र  शंकर सलम्वलेु नेपाल ववद्यतु 
प्रासधकरणले सनमााण गना लागेको जखम्त  ढल्केवर २२० के.भ .ए. प्रसारण लाइन सनमााण गना 
पटक पटक सभे गरी मानव वस्त बाट हाइटेन्द्सन लाइन सनमााण गना लासगएको छ। प्रसारण 
लाइन सनमााण गना अन्द्र् वैकजल्पक मागा भएको र सो सम्बन्द्धमा स्थान र्बास ले अनरुोध गदाा 
समेत बढी लागत लाग्ने भन  मानव वस्त बाट नै उच्च क्षमताको हाइटेन्द्सन लाइन लैजान 
लागेको हुुँदा स्थान र् वास  तथा सनवेदकहरुलाई अपरुण र् क्षसत भएको छ। सावाजसनक वहतको 
लासग व्र्जक्तको जग्गा मआुब्जा र क्षसतपूसता ददएर असधग्रहण एंव प्राप्त गना सक्ने भएपसन मानव 
स्वास््र्मा असर गने जस्ता ववकास सनमााण गदाा सम्भव भएसम्म मानव वस्त भन्द्दा अन्द्र्त्रबाट 
सनमााण गनुा पने हनु्द्छ। प्रसारण लाइनमा पने जग्गा असधग्रहण गदाा जग्गाको मआुव्जा र िरको 
क्षसतपूसता समेत ददने भन्ने उल्लेख भएपसन मआुव्जा समान रुपले ववतरण गररएको छैन। 
कसैलाई धेरै कसैलाई कम मआुब्जा ववतरण गररएको र कसैलाई हालसम्म पसन मआुब्जा 
ववतरण गररएको छैन। समान रुपमा उजचत क्षसतपूसता ववतरण नगरी व्र्जक्तको जग्गा कब्जा गना 
समल्दैन। बढी लागत लाग्ने भएकाले सनवेदकको जग्गा तथा िरवास मासथबाट प्रसारण लाइन 
सनमााण गना लागेको भन्ने तका  उजचत हनु सक्दैन। राज्र्ले नागररकको संरक्षण गने हो। लागत 
बढी लागेको भन्ने बहानामा मानव वस्त लाई नै असर गने गरी प्रसारण लाइन सनमााण गनुा गैर 
जजम्मेवारी हनु्द्छ। जबरजस्त  रुपमा मानव वस्त बाट हाइटेन्द्सन सनमााण गररएको छ। बाटो 
बनाइएको छैन। िरको उजचत क्षसतपूसता ददन ु पनेमा सोको क्षसतपूसता समेत असमान रुपमा 
कसैलाई ददइएको र कसैलाई ददइएको छैन। क्षसतपूसता र मआुब्जा नददई सावाजसनक वहतको 
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लासग भएपसन व्र्जक्तको जग्गा प्राप्त गना नसक्ने भएकाले माग बमोजजम उत्प्प्रषेण तथा परमादेश 
जारी हनु ुपने हो भन  गनुा भएको बहस ससुनर्ो। 

ववपक्ष हरु मध्रे् नेपाल सरकारको तफा बाट उपजस्थत ववद्बान सह न्द्र्ार्ासधवक्ता श्र  
संज वराज रेग्म ले जखम्त  ढल्केवर २२० के.भ .ए. प्रसारण लाइन सनमााण गने नेपाल सरकारको 
सनणार् अनसुार उक्त प्रसारण लाइनको लासग सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी कम भन्द्दा कम क्षसत हनेु 
गरी प्रसारण लाइनको लासग मागा सनधाारण भएको छ। प्रसारण लाइनमा पने जग्गाको मआुब्जा 
र िरको क्षसतपूसता दाव  गना आउन ुभन  सूचना प्रकाजशत भई मआुब्जा तथा क्षसतपूसता ववतरण 
गररएको छ। प्रार्ाः सबैले मआुब्जा तथा क्षसतपूसता बजुझसकेका छन। वातावरण र् प्रभाव 
मलु्र्ाङ्कन गदाा कसैलाई असर पने भए प्रसतवक्रर्ा ददन ुभन  सूचना प्रकाशन गररएकोमा कसैको 
गनुासो तथा सझुाव प्राप्त भएको छैन। सनवेदकहरुको मात्र जग्गा प्रसारण लाइन सनमााण क्षेत्रमा 
परेको नभई अन्द्र् व्र्जक्तको समेत परेको छ। हाल मआुब्जा र क्षसतपूसता ववतरण गरी 
हाइटेन्द्सन टावर सनमााण कार्ा सम्पन्न भइसकेको छ। २०६५/४/११ मा प्रकाशन भएको 
सूचना बदर गररपाउन २०६९ सालमा मात्र सनवेदन दार्र गरेको हुुँदा माग बमोजजम आदेश 
जारी हनेु अवस्था छैन। ररट सनवेदन खारेज हनु ुपने हो भन  गनुा भएको बहस समेत ससुनर्ो। 

त्प्र्सै गरी ववपक्ष  मध्रे् नेपाल नागररक उड् डर्न प्रासधकरणको तफा बाट ववद्बान असधवक्ता 
श्र  ववमल खनालले नेपाल नागररक उड् र्न प्रासधकरणले वातावरण र् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन गरी 
जखम्त  ढल्केवर २२० के.भ . प्रसारण लाइनले प्रासधकरणको रामेछापको मन्द्थली 
ववमानस्थललाई कुनै क्षेसत नपगु्ने भएकाले उक्त प्रसारण लाइन सनमााण गना अनमुसत सम्म 
ददएको हो। अन्द्र् ववषर्मा र्स प्रासधकरणको कुनै सरोकार हुुँदैन। प्रासधकरणको हकमा ररट 
सनवेदन खारेजभाग  भएकाले खारेज हनु ुपने हो भन  गनुा भएको बहस समेत ससुनर्ो। 

उपरोक्तानसुारको दबैु तफा बाट प्रस्ततु भएको बहस सनु  प्रस्ततु ररट सनवेदन सवहतको 
समससल संलग्न कागजात समेत अध्र्र्न गरी हेदाा सनवेदकको सनवेदन माग बमोजजम उत्प्प्रषेण 
तथा परमादेश जारी हनेु हो होईन? भन्न ेसम्बन्द्धमा सनणार् ददन ुपने देजखन आर्ो। 

र्समा सनवेदकहरु बसोवास गने गरेको ससन्द्धलुी जजल्ला कमलामाई नगरपासलका वडा नं. 
७ र आसपासका ववसभन्न गा.वव.स. का सनवेदकका जग्गा मासथबाट नेपाल ववद्यतु प्रासधकरणले 
जखम्त  ढल्केवर २२० के.भ .ए. प्रसारण लाइन सनमााण गने प्रर्ोजनका लासग उक्त प्रसारण 
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लाइनको मनु  पने जग्गाको मआुब्जा र िरको क्षसतपूसता दाव  गना आउन ुभन  सूचना प्रकाशन 
गरेको सथर्ो। जखम्त  ढल्केवर २२० केभ ए. प्रसारण लाइन सनमााण गदाा नजजकमा वसोवास 
गने मानव स्वास््र्मा नकारात्प्मक असर परी ववसभन्न समस्र्ा समेत उत्प्पन्न हनेु भएकाले सो 
प्रसारण लाइन मानव वस्त  नभएको क्षेत्रबाट लैजान अनरुोध समेत गररएको र जगंल तथा 
खोलाको वकनाराबाट प्रसारण लाइन सनमााण गना वैकजल्पक मागा समेत रहेको अवस्थामा प्रसारण 
लाइनमा पने जग्गाको मआुब्जा तथा िरको उजचत क्षसतपूसता ववतरण नगरी वैकजल्पक मागा 
अवलम्बन नगरी मावन वस्त  र मानव स्वास््र्मा गजम्भर असर पने गरी टावर सनमााण गरेको 
हुुँदा बैकजल्पक मागा अवलम्बन नगरी प्रसारण लाइन सनमााण गने सम्बन्द्ध  नेपाल सरकार 
जलस्रोत मन्द्त्रालर्को सजचवस्तरको समसत २०६०/२/१९ को सनणार् उत्प्प्रषेणको आदेशले बदर 
गरी परमादेश समेत जारी गररपाउुँ भन्ने ररट सनवेदन व्र्होरा रहेको देजखर्ो। 

ववपक्ष हरुको सलजखत जवाफ हेदाा जखम्त  ढल्केवर प्रसारण लाइन सनमााणको लासग 
वातावरण र् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन गरी प्रसारण लाइन सनमााणको लासग सभे गरी सबै ववकल्पको 
बारेमा अध्र्र्न गरी कम भन्द्दा कम क्षसत हनेु गरी प्रसारण लाइन सनमााणको मागा तर् गररएको 
हो। सनवेदक लगाएत ववसभन्न स्थानका स्थान र् वाससन्द्दाले मानव वस्त भन्द्दा अन्द्र्त्रबाट प्रसारण 
लाइन सनमााण गनुा पने माग राखेपसछ थप अध्र्र्न गना टोली गठन गरी वववाद समाधान गना 
प्रर्ास भएको र वैकजल्पक मागाको सम्बन्द्धमा समेत अध्र्र्न भएकोमा वैकजल्पक मागा प्रर्ोग 
गदाा धेरै रुख कटान हनेु र लागत समेत बढी लाग्ने भएकाले तथा टावर सनमााण भईसकेको 
हुुँदा साववकमा सभे भएकै स्थानबाट प्रसारण लाइन सनमााण गने सनणार् भएको हो। प्रसारण 
लाइन सनमााण गदाा लाइन मनु  परेका जग्गाको केन्द्र भागदेजख दार्ाुँबार्ाुँ १५/१५ म टर 
जग्गा असधग्रहण गने र सो जग्गामा बनेका स्थार्  संरचनाको क्षसतपूसता ददन ुपने भएकाले दाव  
गना आउन ु भन  जग्गा रोक्का राख  मआुब्जा तथा क्षसतपूसता ववतरण समेत गररएको हुुँदा माग 
बमोजजम आदेश जारी हनु ुपने होइन भन्ने उल्लेख भएको देजखन्द्छ। 

सनणार् तफा  ववचार गदाा, नेपाल सरकार जलस्रोत मन्द्त्रालर्को सनणार् बमोजजम नेपाल 
ववद्यतु प्रासधकरणले सनमााण गना लागेको जखम्त -ढल्केवर २२० के.भ . प्रसारण लाइन दोलखा 
जजल्लाबाट प्रारम्भ भई रामेछाप, ससन्द्धलुी जजल्लाको खरुकोटबाट ससन्द्धलुीगढी कमलामाई 
नगरपासलका लगार्तका क्षेत्र हदैु महोत्तरीको गौरीबासबाट धनषुा जजल्लाको ढल्केवर सव 
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स्टेशनमा जोसडने पररर्ोजना सनमााण हनु लागेको भन्ने देजखन्द्छ। उक्त पररर्ोजना सनमााण गदाा 
प्रसारण लाइन मनु  पने जग्गाको केन्द्र भागदेजख दार्ाुँबार्ाुँ १५/१५ म टरको मआुब्जा तथा 
प्रसारण लाइन मनु  परेका िरको क्षसतपूसता ददने प्रर्ोजनका लासग भन  जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् 
ससन्द्धलुीले सूचना प्रकाशन गरेको देजखर्ो। सनवेदकहरुले ववद्यतु प्रसारण लाइन मानव वस्त बाट 
सनमााण गदाा मानव स्वास््र्मा नकारात्प्मक असर पने भएकाले त्प्र्स्तो प्रसार लाइन मानव 
वस्त भन्द्दा बावहरबाट लैजान ु पने भन्ने माग गरी प्रस्ततु ररट सनवेदन दार्र गरेको देजखन्द्छ। 
उक्त प्रसारण लाइन सनमााण पररर्ोजनाको स्वरुप हेदाा बहृत वकससमको देजखएको र सावाजसनक 
वहतको लासग सनमााण हनु लागेको भन्ने देजखन्द्छ। साथै सो पररर्ोजनालाई ररट सनवेदकहरुले 
समेत सावाजसनक वहतको लासग नभएको भन  भन्न सकेको देजखदैन। 

ससद्धान्द्ताः सरकारले कुनैपसन नागररकको सम्पजत्त असधग्रहण तथा प्राप्त गना सक्दैन। सो 
कुरालाई नेपालको अन्द्तररम संववधान, २०६३ को धारा १९(२) ले सावाजसनक वहतको लासग 
बाहेक राज्र्ले कुनै व्र्जक्तको सम्पजत्त असधग्रहण वा प्राप्त गने वा त्प्र्स्तो सम्पजत्त उपर अरु कुनै 
प्रकारले कुनै असधकारको ससजाना गने छैन भन  सावाजसनक वहतको लासग बाहेक व्र्जक्तको 
सम्पजत्त अनसतक्रम्र् हनेु हकको ज्ञारेन्द्टी गरेको पाइन्द्छ। साथै नेपालको संववधानको धारा 
२५(२) ले समेत सम्पजत्त सम्बन्द्ध  सो असधकारलाई संरजक्षत गरेको देजखन्द्छ। सनवेदकहरुको 
सनवेदन जजकीर हेदाा प्रसारण लाइन सनमााण गदाा प्रसारण लाइनमा परेका जग्गाको मआुब्जा र 
िरको क्षसतपूसता समान रुपमा नपाएको भन्ने रहेपसन मखु्र् सनवेदन दाव  भनेको अन्द्र्त्रबाट 
प्रसारण लाइन सनमााण गने बैकजल्पक मागा हुुँदा हुुँदै मानव स्वास््र्मा नकारात्प्मक असर पने 
गरी मानव वस्त बाट प्रसारण लाइन सनमााण गरेको र सो प्रसारण लाइनले गम्भ र क्षसत पगु्न 
सक्ने भन्ने रहेको देजखन्द्छ।  

राज्र्ले गने ववकास सनमााणको लासग ववद्यतु प्रसारण लाइन तथा ववद्यतु ववतरण 
लगार्तका कार्ाहरु ववकास सनमााणको आधारभतु आवश्र्कताको रुपमा रहेको हनु्द्छ। ववकास 
सनमााण गदाा त्प्र्स्तो ववकास सनमााण सावाजसनक तथा नागररकको वहतको लासग छ छैन भन्न े
दृविकोणले हेनुा पने हनु्द्छ। राज्र्ले सावाजसनक वहतको लासग गने ववकास सनमााणको प्रर्ोजनमा 
ववकास सनमााण र त्प्र्स्तो ववकास सनमााणबाट फाइदा सलने उपभोक्ताहरुको वहत संरक्षणमा हेदाा 
कुनै पसन नागररकको हकमा असर परेको अवस्था भएपसन त्प्र्सरी व्र्जक्तको हकमा उजचत 
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क्षसतपूसता ददएर मात्र त्प्र्स्तो ववकास सनमााणको कार्ालाई सनरन्द्तरता ददन ु पने हनु्द्छ। ववकास 
सनमााण भनेको सनतान्द्त रुपमा सावाजसनक वहतको लासग हनु ु पने र त्प्र्सरी सावाजसनक वहतको 
लासग जनुसकैु वकससमको ववकास सनमााण गदाा कुनैपसन नागररकको व्र्जक्तगत सम्पजत्तमा वा 
अन्द्र् कुनै वकससमले हान  नोक्सान  हनेु अवस्था देजखएमा सो को उजचत क्षसतपूसता ददई 
नागररकको हकको संरक्षण गरेर मात्र ववकास सनमााण गनुा पने हनु्द्छ। प्रस्ततु वववादमा जखम्त  
ढल्केवर २२० के.भ . प्रसारण लाइन सनमााण गदाा सनवेदक लगाएत अन्द्र् स्थान र् वास को 
जग्गा र िर समेत उक्त प्रसारण लाइनमा पना गएको भन्ने देजखन्द्छ। ववपक्ष हरुको सलजखत 
जवाफ हेदाा स्थान र् वाससन्द्दालाई परेको असर अथाात प्रसारण लाइन मनु  परेका जग्गा तथा 
िरको मआुब्जा र क्षसतपूसता ददएको र ददन छुट भएको भएपसन ददन सवकने भन्ने कुरालाई 
स्व कार गरेको देजखर्ो। र्  सनवेदकहरुले वस्तसुनि तवरबाट वववाददत ववद्यतु प्रसारण लाइनबाट 
आफूहरुलाई के कुन वकससमको कसत पररणाममा क्षसत पगुेको वा परेको असरलाई देखाउन र 
प्रिाउन सकेको देजखएन। सनवेदकहरुले दाव  गरेको ववद्यतु प्रसारण लाइन सनमााण भइसकेको 
भन्ने देजखएको र सनवेदकहरुले समेत सनमााण कार्ा अजन्द्तम चरणमा पगुेको भन  स्व कार गरेको 
देजखन्द्छ। त्प्र्सरी सनमााण भएको ववद्यतु प्रसारण लाइनबाट आफूहरुलाई पगुेको क्षसत तथा 
नोक्सान को उजचत क्षसतपूसता नपाएको भन्ने भनाई पसन नरहेको र कानून बमोजजम पाउन ु पने 
उजचत क्षसतपूसता नपाएको अवस्थामा सासधकार सनकार्मा त्प्र्स सम्बन्द्धमा माग दाव  गना सक्ने 
नै देजखएको र सनवेदकहरुलाई परेको असर एंव क्षसतको वारेमा प्रि रुपमा खलुाउन सकेको 
नदेजखुँदा प्रस्ततु ररटबाट त्प्र्स सम्बन्द्धमा बोल्न समल्ने देजखएन। साथै ववद्यतु प्रसारण लाइन 
सनमााण भइसकेको भन्ने समेत देजखुँदा प्रस्ततु ररट सनवेदन खारेज हनेु ठहछा। 

 प्रस्ततु ररट सनवेदन खारेज हनेु ठहर भएपसन राज्र्ले ववकास सनमााण गदाा नागररकको 
सवोपरी वहतमा गनुा पने हनु्द्छ। सरुजक्षत रुपमा र सम्मानपूवाक बाच्न पाउन ुमासनसको मलुभतु 
मानव असधकार हो। सरुजक्षत एंव सम्मानपूवाक बाच्नको लासग आवश्र्क पने ज वन, स्वतन्द्त्रा, 
सम्पजत्त र बसोबास जस्ता आधारभतू असधकारलाई नेपालको संववधानले असभभाज्र् एवं 
अनसतक्रम्र् मौसलक हकको रुपमा संरक्षण गरेको छ। र्स प्रकारका असधकारको संरक्षण गनुा 
राज्र्को दावर्त्प्व हनेु भन  मानव असधकार सम्बन्द्ध  ववश्वव्र्ाप  िोषणापत्र, १९४८, नागररक तथा 
राजन सतक असधकार सम्बन्द्ध  अन्द्तराावष्ट्रर् अनवुन्द्ध, १९६६, आसथाक सामाजजक तथा सांस्कृसतक 



     सरेुन्द्र स्वर मोक्तान वव. प्र.म. तथा म.प. कार्ाालर्समेत  मदु्दा:- उत्प्प्रषेण परमादेश, ०६९-WO-०७४९ पषृ् ठ 20 

असधकार सम्बन्द्ध  अन्द्तराावष्ट्रर् अनवुन्द्ध, १९६६ लगार्तका ववसभन्न अन्द्तराावष्ट्रर् मानव 
असधकारसुँग सम्बजन्द्धत कानूनहरुले उल्लेख गरेका छन।् आफुले अनवुन्द्ध गरेका अन्द्तरावष्ट्रर् 
कानूनले सनदेश गरेका व्र्वस्था रावष्ट्रर् कानून सनमााण गरी वा प्रत्प्र्क्ष रुपमा नै नागररकहरुको 
कल्र्ाण एंव वहत हनेु गरी लाग ुगनुा राज्र्को कताव्र् हनु्द्छ।  

मानव असधकार सम्बन्द्ध  ववश्वव्र्ाप  िोषणा, १९४८ ले मासनसलाई सम्मानपूवाक बाच्न 
पाउने हक हनेुछ भन  बाच्नको लासग आवश्र्क ज वन स्वतन्द्त्रता, सम्पजत्त र बसोबासको सरुक्षा 
हनुपुने कुराको प्रत्प्र्ाभतु  गररनपुने कुरामा जोड ददएको छ। त्प्र्सैगरी आसथाक, सामाजजक तथा 
सांस्कृसतक असधकार सम्बन्द्ध  अन्द्तराावष्ट्रर् अनवुन्द्ध, १९६६ को धारा ११(१) मा  The 

States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to 

an adequate standard of living for himself and his family, including 
adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of 

living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure 
the realization of this right, recognizing to this effect the essential 

importance of international co-operation based on free consent. भन्ने व्र्वस्था 
गरेको छ। उक्त अनवुन्द्धले खास गरेर नागररकलाई खान, लाउन र बसोबासको लासग उजचत 
वासस्थान हनुपुने र पक्ष राष्ट्रले त्प्र्स्ता असधकार एवं आवश्र्कताको लासग उजचत पहल गनुापने 
भन्ने व्र्वस्था गरेको देजखन्द्छ। नेपाल संर्कु्त राष्ट्रसंिको सदस्र् तथा उल्लेजखत अन्द्र् मानव 
असधकारसुँग सम्बजन्द्धत िोषणापत्र एवं अनवुन्द्धको पक्ष राष्ट्र भएको हुुँदा त  व्र्वस्थाहरुको 
पालना र संरक्षण गनुापने हनु्द्छ।  

नेपालले उक्त िोषणापत्र एवं अनवुन्द्धमा भएका व्र्वस्थाहरुको संरक्षण गने प्रसतवद्धता 
जाहेर गनुाका साथै उक्त व्र्वस्थालाई आत्प्मसात गरी देशको संववधानमा मौसलक हकको रुपमा 
व्र्वस्था गरेको पाइन्द्छ। नेपालको अन्द्तररम संववधान, २०६३ को धारा १२(१) तथा वतामान 
संववधानको धारा १६(१) मा प्रत्प्रे्क व्र्जक्तलाई सम्मानपूवाक बाच्न पाउने हकलाई मौसलक 
हकको रुपमा प्रत्प्र्ाभतु गरेको छ। सरुजक्षत एंव सम्मानपूवाक बाच्नको लासग अन्द्र् धेरै 
असधकार आवश्र्क हनेु भएपसन मासनसको ज वन रक्षा, खान लाउन, बास तथा जशक्षा स्वास््र् 
जस्ता आधारभतू आवश्र्कता नभई नहनेु हनु्द्छ।  

नेपालको अन्द्तररम संववधान, २०६३ को धारा १९ तथा नेपालको संववधानको धारा २५ 
ले सम्पजत्त सम्बन्द्ध  हकको प्रत्प्र्ाभसुत गरी सावाजसनक वहतको लासग बाहेक राज्र्ले नागररकको 
सम्पजत्त असधग्रहण गने, प्राप्त गने वा त्प्र्स्तो सम्पजत्त उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै असधकारको 
ससजाना गने छैन भन्ने व्र्वस्था गरेको पाइन्द्छ। र्सका साथै नेपालको वतामान संववधानको धारा 
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३७ मा प्रत्प्रे्क नागररकलाई उपर्कु्त आवासको हक हनेु र कानून बमोजजम बाहेक कुनै पसन 
नागररकलाई सनजको स्वासमत्प्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा असतक्रमण गररने छैन भन  
बसोबासको हकलाई समेत अनसतक्रम्र् मौसलक हकको रुपमा व्र्वस्था गरेबाट राज्र्ले 
नागररकको सम्पजत्त तथा आवास कानून बमोजजम बाहेक असतक्रमण गना नपाउने र नागररकको 
सम्पजत्त तथा आवासको संरक्षण गनुा राज्र्को दावर्त्प्व रहेको देजखन्द्छ। संववधानमा मौसलक 
हकको रुपमा लेजखएका हकलाई राज्र्ले सम्मान नगने र उजचत संरक्षण नगरी नागररकलाई 
प्राप्त सम्पजत्त सम्बन्द्ध  मौसलक हकमा हस्तक्षेप हनु जाने अवस्थाको ससजाना हनेु हो भने त्प्र्स्ता 
हकलाई मौसलक हकको रुपमा संववधानमा उल्लेख हनुकुो कुनै औजचत्प्र् रहुँदैन। र्स प्रकारका 
बाच्नको लासग नभई नहनेु आधारभतू मौसलक हकलाई सवोपरी प्राथसमकतामा राखेर राज्र्ले 
न सत सनमााण गनुापदाछ। 

नेपालको अन्द्तररम संववधान, २०६३ को धारा १६ ले सम्पजत्तको हकलाई मौसलक 
हकको रुपमा प्रत्प्र्ाभतू गरेको र नेपालको संववधानको धारा २५ ले सम्पजत्तको हकको प्रत्प्र्ाभतू 
गरी उपधारा (२) मा सावाजसनक वहतका लासग बाहेक राज्र्ले कुनै व्र्जक्तको सम्पजत्त असधग्रहण 
गने, प्राप्त गने वा त्प्र्स्तो सम्पजत्त उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै असधकारको सजृना गने छैन भन्ने 
व्र्वस्था र उपधारा (३) मा सावाजसनक वहतको लासग राज्र्ले कुनै पसन व्र्जक्तको सम्पजत्त 
असधग्रहण गदाा क्षसतपूसताको आधार र कार्ाप्रणाली ऐन बमोजजम हनेुछ भन्ने व्र्वस्था गरी राज्र्ले 
सावाजसनक वहतका लासग बाहेक अन्द्र् अवस्थामा नागररकको सम्पजत्तमा कुनै पसन वकससमको 
हक ससजाना गने वा असतक्रमण गने गनु्द्जार्स रहेको पाइदैन। सावाजसनक वहतको लासग भने 
कानून बमोजजम क्षसतपूसता वा मआुब्जा ददएर राज्र्ले व्र्जक्तको सम्पजत्त असधग्रहण गना सक्ने 
मान्द्र्तालाई संववधानले समेत छुट ददएको देजखर्ो। 

व्र्जक्तको सम्पजत्त सावाजसनक वहतको प्रर्ोजनका लासग राज्र्ले असधग्रहण वा प्राप्त गना 
सक्ने उक्त संवैधासनक व्र्वस्था भएकोमा हाल व्र्जक्तको सम्पजत्त प्राप्त गने प्रवक्रर्ाका सम्बन्द्धमा 
जग्गा प्राप्त  ऐन, २०३४, सावाजसनक सडक ऐन, २०३१ र नगर ववकास ऐन, २०४५ 
प्रचलनमा रहेको देजखन्द्छ भने राज्र्ले व्र्जक्तको सम्पजत्त असधग्रहण गदाा सोही कानून  
व्र्वस्थामा भएको प्रवक्रर्ा अवलम्बन गरी प्राप्त गदै आएको पाइन्द्छ। उक्त जग्गा प्राप्त  ऐन, 

२०३४ मा समेत जग्गा प्राप्त गदाा मआुब्जा तथा क्षसतपूसता ददने भन्ने व्र्वस्था भएको देजखए पसन 
त्प्र्स्तो मआुब्जा तथा क्षसतपूसता कसरी सनधाारण गने, कसत र कवहले सनधाारण गने, त्प्र्स्तो 
सम्पजत्त असधग्रहण गरी ववकास सनमााण गदाा मकाा पने व्र्जक्तलाई हनु सक्ने लाभ वा हान को 
ववश्लषेण गने र वास्तववक हान को ववचार गरी क्षसतपूसता ददने लगार्तका ववववध ववषर्मा 
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समर्ानकुुल व्र्वस्था गना सकेको देजखुँदैन। स्पि मापदण्ड सवहतको कानून  व्र्वस्थाका 
अभावमा सावाजसनक वहतको लासग सम्पजत्त एवं आवास असधग्रहण गदाा कतै चलनचल्त को मूल्र् 
भन्द्दा सनकै बढी (खास गरी ववदेश  दात ृ सनकार्को अनदुान तथा सहर्ोगमा सनमााण हनेु 
पररर्ोजना) र कतै चलनचल्त को मूल्र्भन्द्दा पसन धेरै कतै नगन्द्र् रुपमा मात्र मआुब्जा वापत 
ददने गररएको र पाइरहेको जस्थसत ववद्यमान छ। संववधानको धारा २५(३) मा भएको 
सावाजसनक वहतको लासग राज्र्ले व्र्जक्तको सम्पजत्त असधग्रहण गदाा क्षसतपूसताको आधार र 
कार्ाप्रणाली ऐन बमोजजम हनेुछ भन्ने व्र्वस्था बमोजजम पसन सरकारले क्षसतपूसताको आधार र 
कार्ाप्रणाली समेत सनधाारण गरी ववद्यमान कानूनलाई समसामवर्क पररमाजान वा सनमााण गनुापने 
देजखन्द्छ।  

ववद्यमान नेपालको संववधान तथा प्रचसलत ऐन कानूनले सावाजसनक वहतको लासग राज्र्ले 
व्र्जक्तको सम्पजत्त असधग्रहण गना पाउने र त्प्र्सरी असधग्रहण गदाा सम्पजत्तको उजचत क्षसतपूसता 
ददने व्र्वस्था भएपसन सम्पजत्त असधग्रहण वा प्राप्त का ववषर्मा एकरुपता तथा क्षसतपसुता सनधाारण 
सम्बन्द्ध  स्पि मापदण्ड नभएका कारण जग्गा वा िर असधग्रहण एवं क्षसतपूसता सनधाारणसुँग 
सम्बजन्द्धत सर्ौ वववाद अदालत सम्म आई रहने गरेको देजखन्द्छ। वहृद सावाजसनक वहतको 
लासग राज्र्ले व्र्जक्तको सम्पजत्त असधग्रहण गना नपाउने भन्ने देजखुँदैन। तर त्प्र्सरी असधग्रहण 
गदाा ददनपुने क्षसतपूसता तथा ववकास सनमााणमा स्थान र् स्तरमा प्रभाववत नागररकहरुको 
सहभासगतालाई ववकास सनमााणको प्रसतफल एंव लाभ सत नागररकहरुले उपभोग गने सम्बन्द्धमा 
वववादहरु ससजाना भइरहने गरेको पाइन्द्छ। राज्र्ले सावाजसनक वहतको रक्षा गदाा व्र्जक्त 
ववशेषको सम्पजत्तको अवमलु्र्न हनेु र आसथाक दृविकोणले उसनहरुको वहतमा असर पने गरी 
काम गनुा वा आसथाक पक्षसुँग जोसडएको व्र्जक्तगत वहतलाई गौण मान्न हुुँदैन। सावाजसनक 
वहतलाई बढावा ददुँदा नागररकको सम्पजत्त असधग्रहण गदााको अवस्थामा नागररकलाई ददनपुने 
क्षसतपूसतासुँग सम्बजन्द्धत व्र्जक्तगत वहतको रक्षा गना समानान्द्तर रुपमा राज्र्ले अझ बढी चासो 
ददने र व्र्जक्तगत वहत संरक्षणमा सजगता अपनाउन ुपने हनु्द्छ।  

सम्पजत्त तथा आवास सम्बन्द्ध  हकलाई मौसलक हकको रुपमा संववधानमा सलवपवद्ध गरी 
त्प्र्सको कार्ाान्द्वर्न र अन्द्तराावष्ट्रर् प्रसतवद्धता परुा गने ददशामा राज्र्ले चासो नददएको भन्ने 
अवस्था रहेको पसन देजखुँदैन। राज्र्ले आफ्नो नागररक प्रसतको दावर्त्प्व परुा गना भसूमवहन 
सकुुम्बास लाई जग्गा ववतरण, हसलर्ाहरु तथा कमैर्ा मजुक्त गरी जग्गा ववतरण र आवास 
सनमााणको लासग अनदुान ववतरण, ववपन्नहरुको लासग आवास सनमााण कार्ाक्रम लागू गरी आफ्नो 
कताव्र् सनवााह गदै आईरहेको पाइन्द्छ। र्सरी नागररक प्रसतको दावर्त्प्व सनवााह गदै सम्पजत्त तथा 
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आवासलाई मानव असधकारको आधारभतू तत्प्वको रुपमा स्व कार गरी जग्गा उपलब्ध गराउने 
र आवास सनमााण गना अनदुान ददुँदै आएको अवस्थामा राज्र्को लासग अथाात सावाजसनक वहतको 
प्रर्ोजनको लासग आफ्नो सनज  सम्पजत्त समपाण गने नागररकले प डा महशसु गनुा राम्रो कुरा 
होइन। त्प्र्सरी व्र्जक्तको सम्पजत्त सावाजसनक वहतको लासग असधग्रहण गदाा ददनपुने उजचत 
क्षसतपूसता सनधाारणलाई पारदशी बनाउन समेत ववद्यमान कानूनमा समर्ानकुुल सधुार एवं 
पररमाजान गररन ुपने हनु्द्छ।  

प्रस्ततु ररट सनवेदन खारेज हनेु ठहर भएपसन राज्र्ले नागररकको सवोपरी वहतमा ववकास 
सनमााणको कार्ा गदाा नागररकको सम्पजत्त प्राप्त गनुा पने भएमा उजचत क्षसतपूसता ददन ु पने तथा 
ववकास सनमााणको कार्ामा स्थान र् बाससन्द्दा एंव नागररकलाई समेत अपनत्प्व भएको महशसु हनेु 
गरी सहभाग  गराउने र उसनहरुले समेत त्प्र्स्तो स्थान र् ववकास सनमााणबाट लाभ प्राप्त गना 
सक्ने पररजस्थसतको ससजाना गनुा पने र आफ्नो व्र्जक्तगत सम्पजत्तको उपभोग गना पाउने 
असधकारलाई सरुजक्षत गने व्र्वस्था सवहतको कानून सनमााण गनुा गराउन ुभन  ववपक्ष का नाममा 
देहार्का सनदेशन सवहतको सनदेशनात्प्मक आदेश जारी गररददएको छ।  

१)  नेपाल सरकारले गने ववकास सनमााणको कार्ाबाट पगु्न सक्ने एंव पगु्न गएको स्थान र् 
वाससन्द्दाको सम्पजत्तको मलु्र् त्प्र्स्तो ववकास सनमााणको कार्ा गनुा पूवा कसत पने सथर्ो? 
आर्ोजना सम्पन्न भइसकेपसछ त्प्र्सबाट स्थान र् नागररकले पाउने सवुवधा र फाइदालाई 
पसन नागररकको सम्पजत्तसुँग जोड  सोको उजचत मलु्र्ाङ्कन गने सम्बन्द्धमा उपर्कु्त 
कानूनको सनमााण गनुा गराउन।ु 

२)  सडक, ववद्यतु, ढल, खानेपान  वा अन्द्र् र्स्तै प्रकृसतका ववकाससुँग सम्बजन्द्धत कार्ाहरु 
गदाा त्प्र्स ठाउुँका नागररकलाई पने असर र उसनहरुले त्प्र्सबाट प्राप्त गने लाभ तथा 
नागररकलाई हनु सक्ने क्षसत एंव हान को बारेमा व्र्जक्त एंव संस्थालाई अलग अलग 
रुपमा हेरी त्प्र्सको उजचत व्र्वस्थापन गने। 

३)  ववकास सनमााणको लासग व्र्जक्तको सम्पजत्त असधग्रहण गदाा ददन ु पने क्षसतपूसताको प्रश्न 
उठेमा कस्तो कस्तो अवस्थामा क्षसतपूसता पाउने र कस्तो कस्तो अवस्थामा क्षसतपूसता 
नपाउने भन्ने सम्बन्द्धमा एंव क्षसतपूसता पसन असधग्रहण गदाासम्मको चल्त को मलु्र्मा 
सनधाारण गरी तरुुन्द्तै ददन ु पने र तरुुन्द्तै ददन नसकी त न मवहनाभन्द्दा वढलो हनु गएमा 
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क्षसतपूसता ददनेसम्मको चल्त को मलु्र्को आधारमा क्षसतपूसता ददन ुपने भन  स्पि व्र्वस्था 
सवहतको कानून सनमााण गने गराउने। 

४)  सावाजसनक वहतको लासग नागररकको सम्पजत्त असधग्रहण गदाा व्र्जक्तगत वहतलाई पसन 
पूणाताः उपेक्षा नगरी नागररकको र सावाजसनक दबैुको वहतलाई समानान्द्तर एंव 
समन्द्वर्ात्प्मक दृविकोणबाट ससुनजित गने व्र्वस्था गने। 

५)  सावाजसनक वहतको लासग व्र्जक्तको सम्पजत्त असधग्रहण गदाा त्प्र्स स्थानबाट ववस्थावपत 
हनुपुने अवस्थाका बालबासलका, बदृ्ध, सतु्प्केरी वा गभावत  मवहला तथा अशक्तको सवोत्तम 
वहतलाई प्राथसमकता ददएर समर्मै अथवा अगावै त्प्र्स्ता वगाहरुको समजुचत व्र्वस्थापन 
गने।  

६)  ववकास सनमााणको लासग नागररकको जग्गा एंव आवासलाई असर पने अवस्था हनु गएमा 
भरसक आवासलाई सरुक्षा गनुापने र कदंकदाजचत आवासलाई असर पना गएमा 
नागररकको आवासको लासग वैकजल्पक जग्गा एंव आवास नभै दाुःख कि भोग्न ु पने 
अवस्थामा त्प्र्स्ता नागररकलाई आवास सनमााणको लासग वैकजल्पक िडेरी जग्गा एंव 
क्षसतपूसता वापत रकम कै व्र्वस्था असनवार्ा रुपमा गनुापने।  

७)  र्ोजना छनौट गदाा वहृद रुपमा वातावरण र् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गरी नागररकलाई 
वातावरण र् दृविकोणबाट कुनै पसन क्षसत नहनेु वैकजल्पक उपार्को बारेमा अध्र्र्न 
ववश्लषेण गरी त्प्र्स सम्बन्द्धमा स्थान र् समदुार्सुँग पसन छलफल तथा प्रसतवक्रर्ा सलई 
नागररकको सम्पजत्त एंव स्वास््र्मा हान  नोक्सान  नहनेु उपार्हरु अवलम्बन गरी र्ोजना 
तजुामा गनुापने। 

८)  र्ोजना तजुामा गदाा सरोकार सनकार्, दात ृ सनकार् एवं सम्वद्ध सरोकारवाला पक्षसुँग 
परामशा तथा समन्द्वर् गरी र्ोजना छनौट भएपसछ मात्र उजचत एंव प्रर्ाप्त समर् ददएर 
जग्गा तथा आवास असधग्रहणको प्रवक्रर्ा अगासड बढाउने र उक्त प्रवक्रर्ा पारदशी 
हनुपुने।  

९)  जग्गा वा आवास असधग्रहण गदाा गररने सनणार् पक्षपातपूणा एंव पूवााग्रही भै त्प्र्समा जचत्त 
नबझु्ने पक्षले त्प्र्स्तो सनणार्लाई चनुौसत ददन चाहेमा उपचार प्राप्त गने कानून  व्र्वस्थाको 
ससुनजितता हनुपुने। 
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प्रस्ततु सनदेशनात्प्मक आदेशको प्रसतसलवप सवहतको जानकारी महान्द्र्ार्ासधवक्ताको 
कार्ाालर् माफा त ववपक्ष  सरकारी सनकार्हरुलाई ददई र्ो सनदेशनात्प्मक आदेशको पालना भए 
नभए सम्बन्द्धमा अनगुमन गनुा भन  र्स अदालतको फैसला कार्ाान्द्वर्न सनदेशनालर्लाई आदेश 
सवहतको जानकारी ददनू । प्रस्ततु ररटको दार्री तफा को लगत कट्टा गरी समससल सनर्मानसुार 
बझुाई ददनू ।                          

                                                     प्रधान न्द्र्ार्ाध श 

उक्त रार्मा म सहमत छु।                      

                       न्द्र्ार्ाध श      

इजलास असधकृताः दगुााप्रसाद खनाल 

इसत संवत ्२०७४ साल माि मवहना १५ गते रोज २ शभुम ्---------------------- ।    


