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नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषदको कार्ाालर् ससंहदरिार, काठमाडौं-1 

नेपाल सरकार गहृ मन्त्रालर् ससंहदरिार, काठमाडौं---------------------------१ 

नेपाल सरकार उजाा मन्त्रालर्, काठमाडौं------------------------------------१ 
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नेपाल सरकार भौसतक पिुााधार तथा र्ातार्ात व्र्िस्था मन्त्रालर्, सडक विभाग 
काठमाडौं-------------------------------------------------------------------१ 

नेपाल विद्यतु प्रासधकरण केन्रीर् कार्ाालर् रत्प् नपाका , काठमाडौं----------१ 
जखम्ती ढल्केिर २२० विद्यतु प्रसारण पररर्ोजना तथा प्रमखु कन्हैर्ा कुमार 
मानन्धर, नेपाल विद्यतु प्रासधकरण केन्रीर् कार्ाालर् काठमाडौं-----------------१ 

प्रमखु जजल्ला असधकारी जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् ससन्धलुी--------------------१ 

शसस्त्र प्रहरी बल सरुक्षा बेसक्र्ाम्पा ससन्धलुी---------------------------------१ 

विपक्षी 
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जजल्ला प्रहरी कार्ाालर् ससन्धलुी----------------------------------------------१ 

सडसभजन सडक कार्ाालर् मजेुसलर्ा जनकपरु----------------------------------१ 
 

नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजजम दार्र भई पेश हनु 
आएको प्रस्ततु ररट सनिेदनको संजक्षप् त त्र् एिं आदेश र्सप्रकार रहेको छ:-     

हामी सनिेदकहरु ससन्धलुी जजल्लाको कमलामाई नगरपासलका र आसपासका गा.वि.स. 
हरुमा बसोबास गने स्थानीर् बाससन्दा हौं। विपक्षीहरुबाट पानीटंकी-बदेउटार-माझीटार-गडौली 
खोला हुुँदै बदीिास-िनेपा लोकमागा जोड्ने विडर सडक सनमााण सूचनाबाट पीसडत नागररक हौं। 
विपक्षी जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् ससन्धलुीले जारी गरेको जगागा प्राती ी सम्बन्धी सूचनाबाट हामी 
ररट सनिेदकहरुको संविधान तथा कानून प्रदद्ध असधकारबाट बज चत हनु पगुेका छौं। 
विपक्षीहरुको उक्त कार्ाबाट हामीलाई सनजी सम्पजि प्रर्ोग िा उपभोग गनाबाट बज चत गरेको 
तथा र्रबास भत्प्काइ उवठिास गराउने पररजस्थसतको सजृना भई नेपालको अन्तररम संविधान, 
२०६३ द्बारा प्रदि सम्पजि सम्बन्धी असधकारमा आर्ात पगुेकोले र्ो ररट सनिेदन सलई उपजस्थत 
भएका छौं। 

जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् ससन्धलुीबाट समसत २०६९/१२/११ गतेको गोरखापत्रमा 
ससन्धलुी जजल्लाका पानीटंकी हदैु बवदािास िनेपासम्म जोड्ने विडर सडक सनमााणको लासग केन्र 
देजख दार्ाुँ बार्ाुँ १५/१५ मीटर तपसील बमोजजमका जगागाहरु तथा स्थार्ी रुपले सनमााण भएका 
र्र समेत प्राती  गनुा पने भन्ने सनणार् भएकाले जगागा प्रासती  ऐन, २०३४ को दिा ९ को 
प्रर्ोजनको लासग भनी सूचना प्रकाजशत भएको सथर्ो। सूचनामा ३० वदनसभत्र मआुव्जा दािी गना 
आउन ुभनी उल्लेख भएको सथर्ो। मन्त्रीस्तरको सनणार् बमोजजम सनमााण हनु लागेको उक्त विडर 
सडक जखम्ती ढल्केिर २२० के.भी.ए. प्रसारण लाइन सनमााण गने उजाा मन्त्रालर् विद्यतु 
प्रासधकरणको पररर्ोजनासुँग सम्बजन्धत छ। 

उक्त जखम्ती ढल्केिर २२० के.भी प्रसारण लाइन पररर्ोजना िैकजल्पक बाटो हुुँदाहदैु 
पवहले सिे गरेको ठाउुँबाट नलगी जिरजस्ती पूिाक हामी सनिेदकहरुको िासस्थान र 
जजविकोपाजानको जगागाहरु, विद्यालर्, मजन्दर तथा ऐसतहाससक स्थलबाट लैजान खोजेकाले उक्त 
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पररर्ोजना विरुद्धमा सिोच्च अदालतमा ररट दार्र गरी हाल विचाराधीन अिस्थामा रहेको छ। 
उक्त ररट सनिेदनमा विपक्षीहरुले जगागा प्रासती को लासग सम्पूणा कार्ा परुा गररसकेको भनी उल्लेख 
गरेको तर जगागा प्रासती  गने प्रारम्भीक कार्ा नै नगरेको हुुँदा उक्त प्रसारण लाइनको लासग जगागा 
असधग्रहण गना कानूनी रुपमा समल्दैन। प्रस्तावित सडक भनी नामाकरण गरी प्रसारण लाइनको 
लासग आिश्र्क पने जगागा असधग्रहण र ररट सनिेदनलाई नकारात्प्मक असर पाने उद्देश्र्ले मात्र 
सो सूचना प्रकाजशत भएको हो। 

विपक्षीहरुले प्रकाशन गरेको सूचनामा प्रस्तावित सडकको लासग जगागा आिश्र्क परेको 
भन्ने उल्लेख भएपसन सो ठाउुँबाट सडक लैजान कुनै पसन कोणबाट उपर्कु्त देजखदैन। प्रस्तावित 
सडक भनेको स्थानमा बाटो नै छैन। सोही ठाउुँको आसपासमा विसभन्न सडकहरु सनमााण भई 
हाल चाल ुअिस्थामा रहेका र थप बाटोको आिश्र्कता नै छैन। स्थानीर्िासीलाई आिश्र्क 
नभएको कुनैपसन सनकार्को र्ोजनामा नभएको बाटो जिरजस्ती रुपमा बनाउन खोजजएको छ। 
उक्त प्रस्तावित भसनएको बाट स्थानीर्िासीको लासग आिश्र्क नभई र्रिास विवहनमात्र 
बनाउछ। उक्त बाटो जोसडने भनेको मलु बाटो नै १५ विटको मात्र भएकाले पसन उक्त स्थानमा 
बाटो सनमााणको लासग नभई प्रसारण लाइन सनमााण गनाको लासग सूचना प्रकाजशत गरेको 
देजखन्छ। 

हामीलाई कुनै जानकारी नै नवदई हाम्रा जगागाहरु र्स पूिा नै प्रसारण लाइन सनमााणको 
लासग भनी रोक्का राजखएको छ। र्सरी पवहला नै जगागा रोक्का राख्न ेबल पूिाक सनमााण कार्ा गरी 
जनतालाई आतंवकत पाने, डर धाक धम्की वदने र र्रबास छाड्न बाध्र् बनाउने कार्ा गररएको 
छ। सूचनामा नै प्रस्तावित भसनएको तर नेपाल सरकारले स्िीकृत नगरेको सडकको लासग जगागा 
असधग्रहण गने भनी प्रकाजशत गरेको सूचना नै गैर कानूनी छ। र्स पूिा सनमााण गना लागेको 
जखम्ती ढल्केिर प्रसारण लाइनको पररर्ोजना विरुद्ध हामीले दार्र गरेको ररट अदालतमा 
विचाराधीन रहेको अिस्थामा उक्त ररट सनिेदनलाई असर पगुाने गरी तथा अदालतलाई झकु्र्ानमा 
पारी सोही रुटलाई सचुारु गना सडक बनाउने भनी गररएको सनणार् तथा सूचनाले हामीहरुको 
सम्पजि सम्बन्धी असधकारमा आर्ात परेको छ। र्सरी विपक्षीहरुबाट सडक सनमााण गने 
बहानामा पवहला नै वििादमा आएको विद्यतु प्रसारण लाइन सनमााण गने िदसनर्तले गररएको 
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सनणार् तथा सूचनाले हाम्रो संविधान तथा कानून प्रदि हकमा आर्ात पगुेकाले मन्त्रीस्तरबाट 
समसत २०६९/६/२१ मा भएको सनणार्का आधारमा जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् ससन्धलुीबाट 
जगागा प्राती ी सम्बन्धी भनी समसत २०६९/१२/११ को गोरखापत्रमा प्रकाजशत सूचना र सोको 
आधारमा भएका सम्पूणा कार्ाहरु उत्प्प्रषेणको आदेशले बदर गरी नेपालको अन्तररम संविधान, 
२०६३ को धारा १०७ बमोजजम जो चावहने आदेश जारी गररपाउुँ साथै प्रहरी पररचालन गरी 
जबरजस्ती मआुव्जा बनु न लगाउने र सडक सनमााण गने र्ोजना रहेको हुुँदा गैर कानूनी सडक 
सनमााण तत्प्काल नगनुा नगराउन ुभनी अन्तररम आदेश जारी गररपाउुँ भन्ने समसत २०७०/१/३ 
को ररट सनिेदन।   

र्समा के कसो भएको हो? सनिेदकको मागबमोजजमको आदेश वकन जारी हनु नपने हो? 
जारी हनु ुनपने कुनै कारण भए सो को आधार र कारण खलुाई र्ो आदेश प्राप् त भएको समसतले 
बाटाका म्र्ाद बाहेक १५ वदन सभत्र विपक्षी नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ९, १०, ११ र १२ का 
हकमा महान्र्ार्ासधिक्ताको कार्ाालर् मािा त र अन्र् विपक्षीहरुका हकमा आिैं  िा आफ्नो 
प्रसतसनसधमािा त सलजखत जिाि पेश गनुा भनी विपक्षीहरुका नाममा र्ो आदेश र ररट सनबेदनको 
प्रसतसलपी साथै राखी सूचना पठाई सलजखत जिाि पेश भएपसछ िा अिसध नारे्पसछ सनर्मानसुार 
पेश गनूा। अन्तररम आदेशको सम्बन्धमा प्रस्ततु ररट सनिेदन तथा ररट नं. ०६९-WO-०७४९ 
को विषर्िस्त ु समान भईरहेको देजखएको र सोमा अन्तररम आदेश जारी नहनेु भनी र्स 
अदालतको संर्कु्त इजलासबाट आदेश भएको देजखएको जस्थसतमा प्रस्ततु ररट सनिेदनमा अन्तररम 
आदेश जारी गनुा पने देजखन आएन। उक्त ररट नं. ०६९-WO-०७४९ को ररट सनिेदन साथै 
राखी पेश गनुा भन्ने र्स अदालतको समसत २०७०/१/४ को आदेश। 

सडक सनमााण सम्बन्धमा कार्ाान्िर्न गने जजम्मेिारी भौसतक पूिााधार तथा र्ातार्ात 
मन्त्रालर्को र गहृ मन्त्रालर्को क्षेत्रासधकार सभत्रको विषर् हो। सनिेदकहरुलाई पररर्ोजनाबाट 
धासमाक, आसथाक र सांस्कृसतक हकको हनन ् हनेु िा मकाा पना गएमा िातािरणीर् प्रभाि 
मलु्र्ाङ्कनबाट सम्बोधन हनु सक्ने देजखन्छ। सनिेदकले दािी गरेका स्थानहरु प्राचीन स्मारक सभत्र 
पने भएमा परुातत्प्ि विभागमािा त संरक्षण हनेु नै हुुँदा ररट सनिेदनको कुनै औजचत्प्र् नभएकाले ररट 
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सनिेदन खारेज गररपाउुँ भन्ने संस्कृसत पर्ाटन तथा नागररक उड् डर्न मन्त्रालर्को सलजखत 
जिाि। 

र्स मन्त्रालर्को के कस्तो काम कारिाहीबाट सनिेदकहरुको के कस्तो संिैधासनक तथा 
कानूनी हक असधकार हनन भएको हो भन्ने सम्बन्धमा सनिेदनमा खलुाउन सकेको देजखुँदैन। 
उपर्कु्त क्षमता तथा आिश्र्कता अनसुारको प्रशारण लाइन सनमााण हनु नसकेका कारण देशमा 
हाल उजाा संकट देखा परेको छ। उक्त संकट समाधान गने उद्देश्र्ले जखम्ती ढल्केिर २२० 
के.भी. प्रशारण लाइन सनमााण हनु लागेको हो। उक्त प्रशारण लाइन सनमााण गने र लाइन मनुी 
परेका जगागामा र्र लगार्तका संरचना सनमााण गना नपाउने र रुख रोप्न नपाउने गरी नेपाल 
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाजशत गरेको र लाइन मनुी परेका जगागाको मआुब्जा 
सनणाारण गरी वितरण तथा र्रको क्षसतपूसता सनधाारण गरी वितरण गना प्रमखु जजल्ला असधकारीको 
संर्ोजकत्प्िमा ससमसत गठन गरी कानून बमोजजम मआुब्जा तथा क्षसतपूसता वितरण समेत भइसकेको 
छ। भौसतक र्ोजना पूिााधार तथा र्ातार्ात व्र्िस्था मन्त्रालर् सडक विभाग सडसभजन सडक 
कार्ाालर् जनकपरुले सनमााण गना लागेको प्रस्तावित सडकको केन्रदेजख दार्ाुँ बार्ाुँ १५/१५ 
मीटर जगागा असधग्रहण गने भनी सूचना प्रकाजशत गररएको हो। प्रस्तावित सडक जखम्ती ढल्केिर 
२२० के.भी. प्रसारण लाइनको Right of way बाट नै लैजाने भएकाले कम नोक्सानी तथा क्षेसत 
हनेु र मआुव्जा समेत कम वितरण गनुा पने भएकाले सोही ठाउुँबाट सडक सनमााण गना लासगएको 
हो। ररट सनिेदन खारेजभागी भएकाले खारेज गररपाउुँ भन्ने उजाा मन्त्रालर्को सलजखत जिाि।  

विपक्षीहरुले ररट सनिेदनमा दािी गरेको कुरा सनतान्त झठु्ठा हनु। र्स कार्ाालर्ले जजल्ला 
प्रशासनको आदेशानसुार शाजन्त सरुक्षा कार्म गने सम्म हो। सनिेदकहरुलाई पक्राउ गने तथा 
र्ातना वदने काम भएको छैन। प्रहरी कार्ाालर् तथा कमाचारीलाई बदनाम गराउने उद्देश्र्ले झठु्ठा 
ररट सनिेदन दार्र भएकाले खारेज गररपाउुँ भन्ने जजल्ला प्रहरी कार्ाालर् ससन्धलुीको सलजखत 
जिाि। 

र्स मन्त्रालर्लाई विपक्षी बनाउन ु पने कुनै कारण छैन। सो कुरा सनिेदनमा खलुाउन 
सकेको समेत देजखुँदैन। सनिेदकले उठाएको सडक सनमााणको विषर् र्स मन्त्रालर्को कार्ाक्षेत्र 
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सभत्रको नभएकाले र्स मन्त्रालर्को हकमा ररट सनिेदन खारेज गररपाउुँ भन्ने स्िास््र् तथा 
जनसंख्र्ा मन्त्रालर्को सलजखत जिाि। 

राविर् गौरिका आर्ोजनाबाट उत्प्पावदत विद्यतु आन्तररक खपत तथा सनर्ाातका लासग 
पररर्ोजना सम्पन्न गना उजाा मन्त्रालर्को पत्रानसुार ५० जनाको शसस्त्र प्रहरी िलको बेशक्र्ाम्प 
स्थापना भएको हो। ररट सनिेदनमा उल्लेख गरेजस्तो सनिेदकहरुको संविधान प्रदि हक 
असधकारमा कुनै बाधा पाने काम गररएको छैन। ररट सनिेदन त्र्हीन भएकाले खारेज गररपाउुँ 
भन्ने सशस्त्र प्रहरी बल बेश क्र्ाम्पको तिा बाट पेश भएको सलजखत जिाि। 

नेपाल सरकार भौसतक र्ोजना तथा र्ातार्ात मन्त्रालर् सडसभजन सडक कार्ाालर् जनकपरु 
अन्तरगत सनिेदन दािी गरेको खण्डको सडक सनमााण कार्ाको लासग आिश्र्क जगागा प्राती ीका 
लासग नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट समसत २०६९/६/१ को सनणार् अनसुार जगागा प्राती ी ऐन, 
२०३४ को दिा ५ बमोजजम प्रारजम्भक कारिाही चलाउने सम्बन्धी जगागा एवकनको प्रसतिेदन 
प्राती  भएपसछ प्रस्तावित सडकको केन्र देजख दार्ाुँबार्ाुँ १५/१५ मीटर जगागा र सो जगागामा 
बनेका र्र तथा अन्र् संरचना ऐनको दिा ९ बमोजजमको लासग ३० वदनको मआुव्जा दािी गना 
आउने भनी सूचना प्रकाशन गररएको हो। ररट सनिेदनमा उल्लेख गरेजस्तो सनिेदकहरुको हक 
असधकार हनन ्गने कार्ा र्स कार्ाालर्बाट नभएको हुुँदा ररट खारेज गररपाउुँ भन्ने व्र्होराको 
जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् ससन्धलुीको सलजखत जिाि। 

सनिेदकहरुले सनिेदनमा उल्लेख गरेजस्तो र्स मन्त्रालर्बाट कुनै पसन नागररकको चल 
अचल सम्पजि हानी नोक्सानी गने िासस्थान तथा जगागामा हानी हनेु काम भएको छैन। नेपाल 
सरकारको नीसत अनरुुप विकास सनमााण गदाा िा बाटो बनाउदा कसैको सनजी सम्पजि असधग्रहण 
गनुा परेमा कानून बमोजजम मआुव्जा वददै आएको छ। सनिेदनमा दािी गरेको बाटो सनमााण गदाा 
बाटोमा पने जगागा तथा संरचनाको मआुव्जा सलन आउन जजल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले सूचना 
प्रकाशन गरेको हो। सनिेदनमा उठाए जस्तो जखम्ती ढल्केिर २२० के.भी. प्रसारण लाइन र 
प्रस्ततु सडकको कुनै सम्बन्ध छैन। सनिेदनमा उल्लेख गरेजस्तो सनिेदकहरुको हक असधकार 
हनन ्हनेु काम र्स मन्त्रालर्बाट नभएको हुुँदा ररट सनिेदन खारेज गररपाउुँ भन्ने नेपाल सरकार 
गहृ मन्त्रालर्को सलजखत जिाि। 
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जगागा प्रासती  ऐन, २०३४ को दिा ३ मा सरकारले सािाजसनक वहतको लासग जगागा प्राती  
गना सक्ने असधकार नेपाल सरकारलाई भएको देजखन्छ। साथै सािाजसनक सडक ऐन, २०३१ 
को दिा ४ प्रचसलत कानून बमोजजम सडक र सडक सीमाको लासग जगागा प्राती  गना सक्ने भन्ने 
व्र्िस्था बमोजजम सडसभजन सडक कार्ाालर् जनकपरुले सनिेदनमा उल्लेजखत सडक सनमााणको 
लासग मआुव्जा वदने प्रवक्रर्ा अगासड बढाएको हो। नेपाल सरकारको सनकार्ले प्रचसलत कानून 
बमोजजमको प्रवक्रर्ा अपनाई गना लागेको विकास सनमााण सम्बन्धी काममा अिरोध गने उद्देश्र्ले 
मात्र प्रस्ततु ररट दार्र भएको छ। ररट सनिेदकहरुको हक असधकार हनन ्हनेु गरी कुनै पसन 
काम कारिाही नभएको हुुँदा ररट सनिेदन खारेज गररपाउुँ भन्ने भौसतक पूिााधार तथा र्ातार्ात 
मन्त्रालर् सडक विभागको तिा बाट पेश भएको सलजखत जिाि। 

नेपाल विद्यतु प्रासधकरणले देशको उजाा शंकट अन्त्प्र् गने उद्देश्र्ले प्राथसमकका प्राती  
जखम्ती ढल्केिर २२० के.भी.ए. प्रसारण लाइन सनमााण गने लक्ष्र् राखेको सथर्ो। उक्त आर्ोजना 
दोलखा, रामेछाप हुुँदै ससन्धलुी जजल्लाको खकुोटबाट ससन्धलुीगढी महाभारत शृ्रङखला पार गरी 
कमलामाई नगरपासलकाको पूिी भाग तथा रानीचरुी खण्डबाट महोिरी धनषुा हुुँदै ढल्केिर सि 
स्टेशनमा जोसडने पररर्ोजना हो। प्रशारण लाइन सनमााणको लासग मध्रे् रेखाबाट १५/१५ मीटर 
दार्ाुँ बार्ाुँ परेका जगागाहरु जगागा प्राती ी ऐन, २०३४ बमोजजम मआुब्जा वदई जगागा असधग्रहण 
गररएको र विद्यतु सनर्मािली, २०५० अनसुार लाइन मनुी परेका र्रहरुको क्षसतपूसता वदने 
व्र्िस्था छ। आर्ोजना सनमााणको लासग िातािरणीर् प्रभाि मलु्र्ाङ्कन गरी सो प्रसतिेदनमा WHO 
ले तोकेको भन्दा न्रू्न असर पने भन्ने उल्लेख भएको र सो प्रसतिेदनले औल्र्ाएका कार्ाहरु 
समेत गररएको छ। हाल पररर्ोजना सनमााण कार्ा कररि अजन्तम चरणमा पगुेको छ।  

नेपाल सरकार जलस्रोत मन्त्रालर्ले समसत २०६४/८/१७ मा प्रशारण लाइनको मनुी 
दार्ाुँ बार्ाुँ १५/१५ मीटरमा कुनै सनमााण कार्ा गना िा रुख रोप्न नपाउने भनी विद्यतु ऐन, 
२०४९ को दिा ३३(३) र विद्यतु सनर्मािली, २०५० को सनर्म ६६(१) बमोजजम सूचना 
प्रकाशन गरेको सथर्ो। प्रसारण लाइनको मनुी पने जगागा असधग्रण गने भनी जजल्ला प्रशासन 
कार्ाालर्बाट सूचना प्रकाशन भई मआुब्जा वितरणको लासग पररर्ोजनाबाट जजल्ला प्रशासन 
कार्ाालर्का नाममा रकम सनकासा भई गएको छ। आिश्र्क कानूनी प्रवक्रर्ा परुा गरी 
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पररर्ोजना स चालन गरर सनमााण कार्ा अजन्तम चरणमा रहेको छ। सोही प्रसारण लाइनको मनुी 
पने ROW मा सडक बाटो बनाउन लासगएको हो। सािाजसनक वहतको लासग बाटो सनमााण गना 
कानून बमोजजम जगागा प्राती ी गना नपाउने भन्ने हुुँदैन। सनिेदकहरुले उल्लेख गरे जस्तो क्षसत 
नहनेु भएकाले ररट सनिेदन खारेज गररपाउुँ भन्ने नेपाल विद्यतु प्रासधकरण केन्रीर् कार्ाालर्को 
तिा बाट कार्ाकारी सनदेशक रामेश्वर र्ादि तथा जखम्ती ढल्केिर २२० के.भी. प्रशारण लाइन 
पररर्ोजनाको तिा बाट आर्ोजना प्रमखु कन्हैर्ा कुमार मानन्धरले पेश गरेको संर्कु्त सलजखत 
जिाि। 

र्स मन्त्रालर् तथा कार्ाालर्को के कस्तो काम कारिाहीले सनिेदकहरुको के कस्तो हक 
असधकार हनन ् हनु गएको हो भन्ने सम्बन्धमा सनिेदकहरुले उल्लेख गना सकेको देजखदैन। 
कसैलाई विपक्षी बनाई ररट सनिेदन दार्र गदाा सो सनकार्को के कुन काम कारिाहीले आफ्नो 
के कस्तो असधकार हनन ्भएको हो भन्ने स्पष्ट रुपमा खलुाउन सक्न ुपदाछ। विना आधार दािी 
सलंदैमा ररट जारी हनु सक्दैन। नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३ ले सािाजसनक वहतको लासग 
बाहेक व्र्जक्तको सम्पजि असधग्रहण तथा जित गररने छैन भन्ने व्र्िस्था गरेको छ। नेपाल 
सरकारले सािाजसनक वहतको लासग सडक सनमााण गना जगागा प्राती ी ऐन, २०३४ बमोजजम सडक 
सनमााण तथा विस्तारमा परेका जगागाको मआुब्जा तथा र्रको क्षसतपूसता समेत प्रदान गरी असधग्रहण 
गने प्रर्ोजनका लासग सूचना प्रकाशन गररएको हुुँदा उक्त कार्ालाई गैर कानूनी भन्न समल्दैन। 
कानून बमोजजमको प्रवक्रर्ा अपनाई उक्त सडकमा पने जगागाको मआुव्जा र र्रको क्षसतपूसता वदने 
प्रर्ोजनका लासग प्रकाशन गररएको सूचना कानून प्रसतकुल नभएकोले सनिेदन माग बमोजजम ररट 
जारी हनु सक्ने अिस्था नभएकाले ररट सनिेदन खारेज गररपाउुँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा 
मजन्त्रपररषदको कार्ाालर्को तिा बाट पेश भएको सलजखत जिाि। 

सनिेदनमा उल्लेख भएको ससन्धलुी जजल्लाको पानीटंकी-बदेउटार-माझीटार-गडौली खोला 
हुुँदै बदीिास-िनेपा लोकमागा जोड्ने विडर सडक र्स सडक सडसभजन कार्ाालर्ले सनमााण गना 
लागेको हो। नेपाल सरकारले जखम्ती ढल्केिर २२० के.भी. प्रसारण लाइन मनुी विडर सडक 
सनमााण गने सनणार् भए बमोजजम र्स सडसभजन कार्ाालर्का सडसभजन प्रमखुलाई प्रारजम्भक 
कारिाही चलाउन असधकार वदए बमोजजम उक्त कार्ा अगासड बढाइएको हो। उक्त सडक सनमााण 
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गदाा सडकमा पने जगागा र र्रको क्षसतपूसता दािी गना आउन ुभनी जगागा प्राती ी ऐन, २०३४ को 
दिा ९ बमोजजम सूचना प्रकाशन गररएको हो। उक्त सडकमा पने जगागा असधग्रहण गना र सभे 
गना भनी रु. ११ करोड विसनर्ोजन भईसकेको छ। सािाजसनक वहतको लासग नेपाल सरकारले 
उजचत मआुव्जा वदई व्र्जक्तको जगागा असधग्रहण गना सक्ने कानूनी व्र्िस्था हनेु हुुँदा सािाजसनक 
सडक सनमााणको लासग सनिेदकहरुका केही जगागा असधग्रहण गने भनी प्रकाजशत भएको सूचनालाई 
गैर कानूनी मान्न समल्दैन। कानूनी प्रवक्रर्ा परुा गरी मआुब्जा तथा क्षसतपूसता दािी गना आउन ु
भनी प्रकाजशत सूचना कानूनसम्मत भएकाले ररट सनिेदन खारेज गररपाउुँ भन्ने सडसभजन सडक 
कार्ाालर् नं. ८ जनकपरुले पेश गरेको सलजखत जिाि। 

सनर्मबमोजजम पेशी सूचीमा चढी पेश हनु आएको प्रस्ततु ररट सनिेदनमा सनिेदकहरुको 
तिा बाट उपजस्थत विद्धान असधिक्ताद्बर् श्री भीम राई र श्री शंकर सलम्िलेु बाटोको कुनै 
आिश्र्कता र सम्भािना नै नभएको स्थानमा बाटो सनमााण गने भनी जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् 
ससन्धलुीले जगागाको मआुब्जा तथा क्षसतपूसता बनु न आउन ु भनी सूचना प्रकाशन गरी 
सनिेदकहरुलाई र्रिास विहीन बनाउन लागेको छ। उक्त सनमााण गने बाटो स्िीकृत भएको 
समेत छैन। जजल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले प्रकाशन गरेको सूचनामा नै प्रस्तावित सडक सनमाण गने 
प्रर्ोजनका लासग भन्ने उल्लेख भएबाट सो कुराको पषु्टी भएको छ। सडक सनमााण गने भनेको 
स्थानको आसपासमा प्रसस्त सडक सनमााण भइ चाल ुअिस्थामा भएकाले पसन उक्त सडकको कुनै 
आिश्र्कता छैन। नेपाल विद्यतु प्रासधकरणले सनमााण गना लागेको जखम्ती ढल्केिर २२० 
के.भी.ए. प्रसारण लाइन सनमााण गना लागेको स्थानबाट सडक सनमााण गने भनी सूचना प्रकाजशत 
गररएको छ। जखम्ती ढल्केिर २२० के.भी. प्रशारण लाइन सनमााण गना लागे उपर सनिेदकहरुले 
सिोच्च अदालतमा ररट दार्र गरी विचाराधीन रहेको अिस्थामा उक्त ररट सनिेदनलाई प्रभाि पाने 
गरी सोही स्थानमा सडक सनमााण गने प्रर्ोजनका लासग भनी सूचना प्रकाजशत गररएको हुुँदा 
सनिेदन माग बमोजजम आदेश जारी हनु ुपने हो भनी गनुा भएको बहस ससुनर्ो। 

विपक्षीहरु मध्रे् नेपाल सरकारको तिा बाट उपजस्थत विद्बान सह न्र्ार्ासधिक्ता श्री 
संजीिराज रेगामीले जखम्ती ढल्केिर २२० के.भी.ए. प्रसारण लाइन सनमााण गने कार्ा सम्पन्न 
भईसकेको छ। प्रसारण लाइनमा पने जगागाको मआुब्जा र र्रको क्षसतपूसता दािी गना आउन ुभनी 
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सूचना प्रकाजशत भई मआुब्जा तथा क्षसतपूसता वितरण भइसकेको छ। प्रार्ाः सबैले मआुब्जा तथा 
क्षसतपूसता बजुझसकेका छन। सोही प्रसारण लाइनको मनुी पने गरी विडर सडक सनमााण गना 
जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् ससन्धलुीले मआुब्जा दािी गना आउन ुभनी सूचना प्रकाशन गरेको हो। 
सो सडक सनमााणको लासग सडसभजन सडक कार्ाालर् जनकपरुले सडक सभत्र पने जगागाको 
मआुब्जा तथा क्षसतपूसता वितरण गने नै हुुँदा हाल माग बमोजजम आदेश जारी हनेु अिस्था छैन। 
ररट सनिेदकहरुको मात्र जगागा सडकमा परेको नभई अन्र् व्र्जक्तको जगागासमेत परेको छ। 
जजल्ला प्रशासन कार्ाालर्को सूचना हेदाा पसन सािाजसनक वहतको लासग सडक सनमााण गनुा पने 
भन्ने उल्लेख भएको देजखएको छ। सनिेदकहरुले दािी गरेजस्तो सडक आिश्र्क नभएको भन्ने 
होइन। प्रसारण लाइन मनुी पने गरी विडर सडक सनमााण गने प्रर्ोजनका लासग सडकमा पने 
जगागाको मआुब्जा दािी गना आउन ु भनी प्रकाशन गरेको सूचना कानून सम्मत भएकाले माग 
बमोजजम आदेश जारी हनेु अिस्था छैन। ररट सनिेदन खारेज हनु ुपने हो भनी गनुा भएको बहस 
समेत ससुनर्ो। 

उपरोक्तानसुारको दबैु तिा बाट प्रस्ततु भएको बहस सनुी प्रस्ततु ररट सनिेदन सवहतको 
समससल संलगान कागजात समेत अध्र्र्न गरी हेदाा सनिेदकको सनिेदन माग बमोजजम उत्प्प्रषेण 
तथा परमादेश जारी हनेु हो होईन? भन्ने सम्बन्धमा सनणार् वदन ुपने देजखन आर्ो। 

र्समा सनिेदकहरु बसोिास गने गरेको ससन्धलुी जजल्ला कमलामाई नगरपासलका िडा नं. 
७ का सनिेदकका जगागामा ससन्धलुी जजल्लाको पानीटंकी-बदेउटार-माझीटार-गडौली हुुँदै बवदािास 
िनेपा लोकमागामा जोड्ने सडक सनमााण गने प्रर्ोजनका लासग उक्त सडकमा पने जगागाको केन्र 
भागबाट दार्ाुँबार्ाुँ १५/१५ मीटर जगागाको मआुब्जा र सो जगागामा पने र्रको क्षसतपूसता दािी 
गना आउन ुभनी सूचना प्रकाशन भएको छ। सो स्थानमा सडक आिश्र्क नभएको, आसपासका 
क्षत्रमा सडकहरु बनी चाल ुअिस्थामा रहेका छन। सडक आिश्र्कता नभएको स्थानमा पवहला 
सनमााण गना लागेको जखम्ती ढल्केिर २२० के.भी. प्रसारण लाइनको विषर्मा उठेको वििादलाई 
प्रभाि पाने गरी सडक सनमााण गने भनी सूचना प्रकाशन गररएको हुुँदा मन्त्रीस्तरबाट समसत 
२०६९/६/२१ मा भएको सनणार् र सो आधारमा जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् ससन्धलुीले समसत 
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२०६९/१२/११ मा प्रकाशन गरेको सूचना बदर गरी उपर्कु्त आदेश जारी गररपाउुँ भन्ने ररट 
सनिेदन व्र्होरा रहेको देजखर्ो। 

विपक्षीहरुको सलजखत जिाि हेदाा जखम्ती ढल्केिर प्रसारण लाइन सनमााण भई स चालन 
भइसकेको छ। सो प्रसारण लाइनमा परेका जगागाको मआुब्जा र र्रको क्षसतपूसता वितरण 
भइसकेको हुुँदा उक्त प्रसारण लाइन सनमााणको सम्बन्धमा कुनै वििाद छैन। उक्त जखम्ती 
ढल्केिर २२० के.भी. प्रसारण लाइन मनुीबाट विडर सडक सनमााण गने भन्ने नेपाल सरकारको 
सनणार् बमोजजम उक्त क्षेत्रमा पने जगागाको मआुब्जा तथा र्रको क्षसतपूसता दािी गना आउन ुभनी 
जजल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले सूचना प्रकाशन गरेको हुुँदा सो सूचनाबाट सनिेदकहरुको संिैधासनक 
तथा कानूनी हक हनन ्नभएकाले माग बमोजजम आदेश जारी हनु ुपने होइन भन्ने उल्लेख भएको 
देजखर्ो। 

सनणार् तिा  विचार गदाा, नेपाल सरकार जलस्रोत मन्त्रालर्को सनणार् बमोजजम नेपाल 
विद्यतु प्रासधकरणले सनमााण गरेको जखम्ती-ढल्केिर २२० के.भी. प्रसारण लाइन दोलखा 
जजल्लाबाट प्रारम्भ भई रामेछाप, ससन्धलुी हदैु महोिरीको गौरीबासबाट धनषुा जजल्लाको ढल्केिर 
सि स्टेशनमा जोसडने पररर्ोजना सनमााण कार्ा सम्पन्न भएको भन्ने देजखन्छ। उक्त प्रसारण लाइन 
मनुीबाट विडर सडक सनमााण गने भन्ने नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको समसत २०६९/६/२१ को 
सनणार् अनसुार सडक सनमााणको Detailed Project Report तर्ार पाना र  जगागा प्राती ी प्रवक्रर्ा शरुु 
गने प्रवक्रर्ा अगाडी बढाइएको र सोही प्रवक्रर्ा अनसुार उक्त सडकमा पने जगागाको मआुब्जा 
दािी गना आउन ुभनी जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् ससन्धलुीले जारी गरेको सूचना समेत बदरको 
माग गरी प्रस्ततु ररट सनिेदन दार्र भएको देजखर्ो। सािाजसनक सडक सनमााण गने प्रर्ोजनका 
लासग जगागा असधग्रहण गना सूचना जारी भएकोमा सनिेदकहरु समेत सहमत भएको देजखन्छ। 
सािाजसनक सडक सबैको लासग खलुा हनेु र त्प्र्सबाट सिासाधारणले सवुिधा सलन सक्ने भएकाले 
सािाजसनक सडक सनमााण कार्ा सािाजसनक वहत र सरोकारसुँग सम्बजन्धत रहेको हनु्छ। उक्त 
सडक सनमााण पररर्ोजनाको स्िरुप हेदाा बहृत वकससमको देजखएको र सािाजसनक वहतको लासग 
सनमााण हनु लागेको भन्ने देजखन्छ। साथै सो पररर्ोजनालाई ररट सनिेदकहरुले समेत सािाजसनक 
वहतको लासग नभएको भनी भन्न सकेको देजखदैन। 
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ससद्धान्ताः सरकारले कुनैपसन नागररकको सम्पजि सािाजसनक वहतको लासग बाहेक अन्र् 
प्रर्ोजनका लासग असधग्रहण तथा प्राती  गना सक्दैन। सो कुरालाई नेपालको अन्तररम संविधान, 
२०६३ को धारा १९(२) ले सािाजसनक वहतको लासग बाहेक राज्र्ले कुनै व्र्जक्तको सम्पजि 
असधग्रहण िा प्राती  गने िा त्प्र्स्तो सम्पजि उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै असधकारको ससजाना गने 
छैन भनी सािाजसनक वहतको लासग बाहेक व्र्जक्तको सम्पजि अनसतक्रम्र् हनेु हकको प्रत्प्र्ाभसूत 
गरेको पाइन्छ। साथै नेपालको संविधानको धारा २५(२) ले समेत सम्पजि सम्बन्धी सो 
असधकारलाई संरजक्षत गरेको देजखन्छ। सनिेदकहरुको सनिेदन जजकीर हेदाा प्रसारण लाइन मनुी 
विडर सनमााण गदाा सडकमा परेका जगागाको मआुब्जा र र्रको क्षसतपूसता दािी गना आउन ुभनी 
जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् ससन्धलुीले प्रकाशन गरेको सूचना बदर गररपाउुँ भन्ने मखु्र् मागदािी 
रहेको देजखन्छ।  

नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३ तथा नेपालको ितामान संविधानमा भएको सम्पजि 
सम्बन्धी हकमा राज्र्ले सािाजसनक वहतको लासग व्र्जक्तको जगागा असधग्रहण गना सक्ने देजखएको 
र त्प्र्सरी असधग्रहण िा प्राती ी गदाा जगागा प्राती ी ऐन, २०३४, सािाजसनक सडक ऐन, २०३१ मा 
तोकेको प्रवक्रर्ा अपनाई जगागाको मआुब्जा तथा र्र संरचना परेको भए सोको क्षसतपूसता वदएर 
मात्र असधग्रहण गना सक्ने देजखन्छ। नागररकको आिश्र्कता र चाहाना अनसुारको विकास 
सनमााण गदाा त्प्र्स्तो विकास सनमााण सािाजसनक तथा नागररकको वहतको लासग छ छैन भन्ने 
दृवष्टकोणले हेनुा पने हनु्छ। राज्र्ले सािाजसनक वहतको लासग गने विकास सनमााण र त्प्र्स्तो 
विकास सनमााणबाट िाइदा सलने उपभोक्ताहरुको वहत संरक्षणमा विशेष ध्र्ान वदन ु पने हनु्छ। 
सािाजसनक वहतको लासग जगागा तथा अन्र् संरचना असधग्रहण गदाा कुनै व्र्जक्तको हकमा असर 
पने भएकाले असर पने त्प्र्स्तो व्र्जक्तको हकमा मकाा नपने गरी चलन चल्तीको मलु्र्मा उजचत 
क्षसतपूसता वदएर मात्र त्प्र्स्तो विकास सनमााणको कार्ालाई सनरन्तरता वदन ु पने हनु्छ। विकास 
सनमााण भनेको सनतान्त रुपमा सािाजसनक वहतको लासग हनु ु पने र त्प्र्सरी सािाजसनक वहतको 
लासग जनुसकैु वकससमको विकास सनमााण गदाा कुनैपसन नागररकको व्र्जक्तगत सम्पजिमा िा अन्र् 
कुनै वकससमले हानी नोक्सानी हनेु अिस्था देजखएमा सो को उजचत क्षसतपूसता वदई नागररकको 
हकको संरक्षण गरेर मात्र विकास सनमााण गनुा पने हनु्छ। प्रस्ततु वििादमा जखम्ती ढल्केिर 
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२२० के.भी. प्रसारण लाइन मनुी विडर सडक सनमााण गदाा सनिेदक लगाएत अन्र् स्थानीर् 
िासीको जगागा र र्र समेत उक्त सडकमा पना गएको भन्ने देजखन्छ। सनिेदकहरुको सनिेदन 
दािी तथा विपक्षीहरुको सलजखत जिाि व्र्होराबाट उक्त विडर सडक सनमााण गदाा सडकमा पने 
जगागा तथा अन्र् संरचनाको मआुब्जा एंि क्षसतपूसता दािी गना आउन ुभन्ने सूचना प्रकाशन भएको 
अिस्था देजखुँदा नेपाल सरकारका सनकार्हरुले सडकमा पने जगागाको मआुब्जा र संरचनाको 
क्षसतपूसता नवदई सम्पजि विना मआुब्जा तथा क्षसतपूसता हडप्न खोजेको देजखन आएन।  

अताः उल्लेजखत आधार कारणबाट नेपाल सरकारले सडक सनमााण प्रर्ोजनका लासग जगागा 
तथा संरचना असधग्रहण गने प्रर्ोजनका लासग सडकमा पने जगागा तथा संरचनाको मआुब्जा तथा 
क्षसतपूसता दािी गना आउन ु भनी प्रकाशन गरेको सूचनाले सनिेदकहरुको संविधान तथा कानून 
प्रदि हकमा असर परेको भन्ने नदेजखएको र जगागा असधग्रहण तथा प्राती ी गदाा कानून बमोजजम 
चलन चल्तीको मलु्र्मा मआुब्जा एंि क्षसतपूसता पाउन सक्ने नै देजखुँदा सनिेदन माग बमोजजम 
उत्प्प्रषेणको आदेश जारी हनु सक्ने अिस्था नभएकोले प्रस्ततु ररट सनिेदन खारेज हनेु ठहछा। 
साथै सािाजसनक वहतको लासग व्र्क्तको सम्पजि असधग्रहण एंि प्राती ी गदाा संविधान एंि कानूनी 
व्र्िस्थालाई ख्र्ाल गरी चलन चल्तीको मलु्र्मा उजचत क्षसतपूसता तथा मआुब्जा सनधाारण गरी 
समान रुपले वितरण गनुा गराउन ुभनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी हनेु ठहछा। प्रस्ततु 
ररट सनिेदनको दार्रीको लगत कट्टा गरी समससल सनर्मानसुार असभलेख शाखामा बझुाईवदनू। 
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