ु इजलाि
ििोच्च अदालत, िं र्क्त
िम्माननीर् प्रधान न्र्ार्ाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीर् न्र्ार्ाधीश श्री तेज बहादुर के.िी.
आदे श
०६९-WO-११८७
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नेपालको अन्तररम िं विधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजजम दार्र भई पेश हुन
आएको प्रथतुत ररट सनिेदनको िं जक्षप्त त्र् एिं आदे श र्िप्रकार रहे को ::ररट सनिेदक सिन्धुली मा.सब. सिन्धुली जजल्लाको कमलामाई नगरपासलका िडा नं . ७
को वक.नं . १६६८ को जग्गामा कक्षा १ दे जख १० िम्म िञ्चासलत वियालालर् हो। र्ि
वियालालर्ले आसथाक रुपमा विपन्न िमुहका वियालाथीहरुलाई पठन पाठन गराउदै आएको :।
समसत २०६९/१२/११ मा गोरखापत्रमा प्रकाजशत िूचना अनुिार विपक्षीहरुबाट पानीटं कीबदे उटार-माझीटार-गडौली खोला हुुँदै बदीिाि-िनेपा लोकमागा जोड्ने वर्डर िडक सनमााण
िूचनाबाट बालबासलकाहरु नेपालको अन्तररम िं विधान, २०६३ द्बारा प्रदत्त असधकारबाट
बजञ्चत हुने र वियालालर् नै नरहने अिथथाको िृजना भएकोले र्ो ररट सनिेदन सलई उपजथथत
भएका :ौं।
जजल्ला प्रशािन कार्ाालर् सिन्धुलीबाट समसत २०६९/१२/११ गतेको गोरखापत्रमा
सिन्धुली जजल्लाका पानीटं की हुदै बर्दािाि िनेपािम्म जोड्ने वर्डर िडक सनमााणको लासग केन्द्र
दे जख दार्ाुँ बार्ाुँ १५/१५ मीटर तपिील बमोजजमका जग्गाहरु तथा थथार्ी रुपले सनमााण
भएका घर िमेत प्राप्त गनुा पने भन्ने सनणार् भएकाले जग्गा प्रासप्त ऐन, २०३४ को दर्ा ९ को
प्रर्ोजनको लासग भनी िू चना प्रकाजशत भएको सथर्ो। िूचनामा ३० र्दनसभत्र मुआव्जा दािी गना
आउनु भनी उल्लेख भएको सथर्ो। उक्त िूचना अनुिार सनिेदक वियालालर्को वक.नं . १६६८
को 0-३-१६ रोपनी जग्गा िमेत असधग्रहण गने िूचनामा उल्लेख भएको :।
विपक्षीले प्रकाशन गरे को िूचनामा प्रथतावित िडकको लासग जग्गा आिश्र्क परे को भन्ने
उल्लेख भएपसन िो ठाउुँबाट िडक लैजान उपर्ुक्त दे जखदै न। प्रथतावित िडक भनेको थथानमा
बाटो नै :ै न। िोही ठाउुँको आिपािमा विसभन्न िडकहरु सनमााण भई हाल चालु अिथथामा
रहे का र थप बाटोको आिश्र्कता :ै न। थथानीर्िािीलाई आिश्र्क नभएको कुनैपसन
सनकार्को र्ोजनामा नभएको बाटो जिरजथती रुपमा बनाउन खोजजएको :। उक्त प्रथतावित
भसनएको बाट थथानीर्िािीको लासग आिश्र्क नभई घरिाि विवहनमात्र बनाउ:। उक्त बाटो
जोसडने भनेको मुल बाटो नै १५ वर्टको मात्र भएकाले पसन उक्त थथानमा बाटो सनमााणको
आिश्र्कता :ै न। िो ठाउुँमा िडक सनमााण गररएमा वियालालर्को बीचबाट दुिै तर्ा १५/१५
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मीटर जग्गा र वियालालर्को भिन िमेत जाने अिथथा :। र्िबाट वियालालर्को भिन नै
भत्प्काउनु पने अिथथा आउुँ:। वियालालर्को अन्र्त्र कतै कुनै िम्पजत्त :ै न र िरपर
वियालाथीहरुका लासग पार्क पने वियालालर् िमेत नभएकाले र्ि वियालालर्मा अध्र्र्नरत
वियालाथीहरु जशक्षाबाट बजञ्चत हुन ु पने अिथथा :।
गोरखापत्रमा प्रकाजशत िूचनामा नै प्रथतावित िडक भसनएको तर नेपाल िरकारले
थिीकृत नगरे को िडकको लासग जग्गा असधग्रहण गने भनी प्रकाजशत गरे को िूचना नै गैर
कानूनी :। िािाजसनक वहतको लासग व्र्जक्तको जग्गा कानून बमोजजम सलन िक्ने भएपसन
वियालालर्को जग्गा सलन वियालालर्िुँग िमन्िर् नगरी िल प्रर्ोग गरी वियालालर् नै बन्द गराउने,
वियालाथीलाई आतं वकत पाने सनर्तले जग्गा रोक्का तथा असधग्रहण गने िूचना प्रकाशन गररएको
:। नेपालको अन्तररम

िं विधान,

२०६३

र बालबासलका िम्बन्धी

ऐन,

२०४८

ले

बालबासलकाको हक असधकार अहरणीर् भनी ज्ञारे न्टी गरे को :। वियालालर्को जग्गा वियालालर्
नै बन्द हुने गरी असधग्रहण गना समल्ने होइन भनी िम्बजन्धत सनकार्मा अनुरोध गदाा िमेत कुनै
ु ाई भएको :ै न।
िुनि
र्िरी विपक्षीहरुबाट िडक सनमााण गने बहानामा बालबासलकाले पठन पाठन गदै
आएको वियालालर् नै बन्द गराउने र वियालाथीलाई जशक्षाबाट बजञ्चत गने गरी वियालालर्को जग्गा
असधग्रहण गने गरी मन्त्रीथतरबाट समसत २०६९/६/२१ मा भएको सनणार्का आधारमा जजल्ला
प्रशािन कार्ाालर् सिन्धुलीबाट जग्गा प्राप्ती िम्बन्धी समसत २०६९/१२/११ को गोरखापत्रमा
प्रकाजशत िूचना र िोको आधारमा भएका िम्पूणा कार्ाहरु उत्प्प्रेषणको आदे शले बदर गरी
नेपालको अन्तररम िं विधान, २०६३ को धारा १०७ बमोजजम जो चावहने आदे श जारी गररपाउुँ
िाथै प्रहरी पररचालन गरी जबरजथती मुआव्जा बुझ्न लगाउने र िडक सनमााण गने र्ोजना
रहे को हुुँदा गैर कानूनी िडक सनमााण तत्प्काल नगनुा नगराउनु भनी अन्तररम आदे श जारी
गररपाउुँ भन्ने समसत २०७०/१/२७ को ररट सनिेदन।
र्िमा के किो भएको हो? सनिेदकको मागबमोजजमको आदे श वकन जारी हुन नपने हो?
आदे श जारी हुन ु नपने भए िो को आधार र कारण िवहत र्ो आदे श प्राप्त भएको समसतले
बाटाका म्र्ाद बाहे क १५ र्दन सभत्र महान्र्ार्ासधिक्ताको कार्ाालर् मार्ात सलजखत जिार् पेश
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गनुा भनी र्ो आदे श र ररट सनबेदनको प्रसतसलपी िाथै राखी म्र्ाद िूचना पठाई सलजखत जिार्
पेश भएपस: िा अिसध नाघेपस: सनर्मानुिार पेश गनू।
ा
अन्तररम आदे श जारी हुने नहुने
िम्बन्धमा विपक्षीहरुको िमेत कुरा िुनी सनणार् गने पने दे जखएकाले समसत २०७०/२/१४ का
र्दन अन्तररम आदे श :लर्लको लासग विपक्षीलाई िमेत िूचना र्दई पेश गनुा भन्ने र्ि
अदालतको समसत २०७०/२/५ को आदे श।
र्ि मन्त्रालर् तथा कार्ाालर्को के कथतो काम कारिाहीले सनिेदकको के कथतो हक
असधकार हनन् हुन गएको हो भन्ने िम्बन्धमा सनिेदकले उल्लेख गना िकेको दे जखदै न।
किै लाई विपक्षी बनाई ररट सनिेदन दार्र गदाा िो सनकार्को के कुन काम कारिाहीले आफ्नो
के कथतो असधकार हनन् भएको हो भन्ने थपष्ट रुपमा खुलाउन िक्नु पदा:। विना आधार दािी
सलं दैमा ररट जारी हुन िक्दै न। नेपालको अन्तररम िं विधान, २०६३ ले िािाजसनक वहतको
लासग बाहे क व्र्जक्तको िम्पजत्त असधग्रहण तथा जर्त गररने :ै न भन्ने व्र्िथथा गरे को :।
नेपाल िरकारले िािाजसनक वहतको लासग िडक सनमााण गना जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ बमोजजम
िडक सनमााण तथा विथतारमा परे का जग्गाको मुआब्जा तथा घरको क्षसतपूसता िमेत प्रदान गरी
असधग्रहण गने प्रर्ोजनका लासग िूचना प्रकाशन गररएको हुुँदा उक्त कार्ालाई गैर कानूनी भन्न
समल्दै न। कानून बमोजजमको प्रविर्ा अपनाई उक्त िडकमा पने जग्गाको मुआव्जा र घरको
क्षसतपूसता र्दने प्रर्ोजनका लासग प्रकाशन गररएको िूचना कानून प्रसतकुल नभएकोले सनिेदन माग
बमोजजम ररट जारी हुन िक्ने अिथथा नभएकाले ररट सनिेदन खारे ज गररपाउुँ भन्ने प्रधानमन्त्री
तथा मजन्त्रपररषदको कार्ाालर्को तर्ाबाट पेश भएको सलजखत जिार्।
नेपाल िरकार भौसतक र्ोजना तथा र्ातार्ात मन्त्रालर् सडसभजन िडक कार्ाालर्
जनकपुर अन्तरगत सनिेदन दािी गरे को खण्डको िडक सनमााण कार्ाको लासग आिश्र्क जग्गा
प्राप्तीका लासग नेपाल िरकार मन्त्रीथतरबाट समसत २०६९/६/१ को सनणार् अनुिार जग्गा
प्राप्ती ऐन, २०३४ को दर्ा ५ बमोजजम प्रारजम्भक कारिाही चलाउने िम्बन्धी जग्गा एवकनको
प्रसतिेदन प्राप्त भएपस: प्रथतावित िडकको केन्द्र दे जख दार्ाुँबार्ाुँ १५/१५ मीटर जग्गा र िो
जग्गामा बनेका घर तथा अन्र् िं रचना ऐनको दर्ा ९ बमोजजमको लासग ३० र्दनको मुआव्जा
दािी गना आउने भनी िूचना प्रकाशन गररएको हो। ररट सनिेदनमा उल्लेख गरे जथतो
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सनिेदकको हक असधकार हनन् गने कार्ा र्ि कार्ाालर्बाट नभएको हुुँदा ररट खारे ज गररपाउुँ
भन्ने व्र्होराको जजल्ला प्रशािन कार्ाालर् सिन्धुलीको सलजखत जिार्।
सनिेदकले उल्लेख गरे को िर्दािाि-िनेपा लोकमागा जोड्ने वर्डर िडक सनमााणको लासग
जग्गा प्राप्त गना िूचना प्रकाशन गने कार्ामा र्ि मन्त्रालर्को कुनै िं लग्नता रहे को :ै न। उक्त
िडक सनमााण गना असधकार प्राप्त सनकार्बाट कानूनको प्रविर्ा पुरा गरी जग्गा प्राप्त गना
कारिाही भएको हुुँदा ररट सनिेदकको माग दािी आधारहीन रहे काले ररट सनिेदन खारे ज
गररपाउुँ भन्ने जशक्षा मन्त्रालर्को सलजखत जिार्।
सनिेदकले सनिेदनमा उल्लेख गरे जथतो र्ि मन्त्रालर्बाट वियालालर्को चल अचल िम्पजत्त
हानी नोक्िानी गने भिन तथा जग्गामा हानी हुने काम गरे को :ै न। नेपाल िरकारको नीसत
अनुरुप विकाि सनमााण गदाा िा बाटो बनाउदा किै को सनजी िम्पजत्त असधग्रहण गनुा परे मा
कानून बमोजजम मुआव्जा र्ददै आएको :। सनिेदनमा दािी गरे को बाटो सनमााण गदाा बाटोमा
पने जग्गा तथा िं रचनाको मुआव्जा सलन आउन जजल्ला प्रशािन कार्ाालर्ले िूचना प्रकाशन
गरे को हो। ररट सनिेदनमा उल्लेख भए बमोजजम वियालालर्को भिन जोजखम हुने काम भएको
:ै न। सनिेदनमा उल्लेख गरे जथतो सनिेदकको हक असधकार हनन् हुने काम र्ि मन्त्रालर्बाट
नभएको हुुँदा ररट सनिेदन खारे ज गररपाउुँ भन्ने नेपाल िरकार गृह मन्त्रालर्को सलजखत जिार्।
र्ि मन्त्रालर्लाई विपक्षी बनाउनु पने कुनै कारण :ै न। िो कुरा सनिेदनमा खुलाउन
िकेको िमेत दे जखुँदैन। सनिेदकले उठाएको िडक सनमााणको विषर् र्ि मन्त्रालर्को कार्ाक्षेत्र
सभत्रको नभएकाले र्ि मन्त्रालर्को हकमा ररट सनिेदन खारे ज गररपाउुँ भन्ने थिाथ्र् तथा
जनिं ख्र्ा मन्त्रालर्को सलजखत जिार्।
िडक सनमााण िम्बन्धमा कार्ाान्िर्न गने जजम्मेिारी भौसतक पूिााधार तथा र्ातार्ात
मन्त्रालर्को र गृह मन्त्रालर्को क्षेत्रासधकार सभत्रको विषर् हो। सनिेदकलाई पररर्ोजनाबाट
धासमाक, आसथाक र िांथकृसतक हकको हनन् हुने िा मकाा पना गएमा िातािरणीर् प्रभाि
मुल्र्ाङ्कनबाट िम्बोधन हुन िक्ने दे जखन्:। सनिेदकले दािीको विषर् र्ि मन्त्रालर्को
नभएकाले ररट सनिेदन खारे ज गररपाउुँ भन्ने िं थकृसत पर्ाटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को
सलजखत जिार्।
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जग्गा प्रासप्त ऐन, २०३४ को दर्ा ३ मा िरकारले िािाजसनक वहतको लासग जग्गा प्राप्त
गना िक्ने असधकार नेपाल िरकारलाई भएको दे जखन्:। िाथै िािाजसनक िडक ऐन, २०३१
को दर्ा ४ प्रचसलत कानून बमोजजम िडक र िडक िीमाको लासग जग्गा प्राप्त गना िक्ने भन्ने
व्र्िथथा बमोजजम सडसभजन िडक कार्ाालर् जनकपुरले सनिेदनमा उल्लेजखत िडक सनमााणको
लासग मुआव्जा र्दने प्रविर्ा अगासड बढाएको हो। नेपाल िरकारको सनकार्ले प्रचसलत कानून
बमोजजमको प्रविर्ा अपनाई गना लागेको विकाि सनमााण िम्बन्धी काममा अिरोध गने उद्देश्र्ले
मात्र प्रथतुत ररट दार्र भएको :। ररट सनिेदकको हक असधकार हनन् हुने गरी कुनै पसन
काम कारिाही नभएको हुुँदा ररट सनिेदन खारे ज गररपाउुँ भन्ने भौसतक पूिााधार तथा र्ातार्ात
मन्त्रालर् िडक विभागको तर्ाबाट पेश भएको सलजखत जिार्।
सनिेदनमा उल्लेख भएको सिन्धुली जजल्लाको पानीटं की-बदे उटार-माझीटार-गडौली खोला
हुुँदै बदीिाि-िनेपा लोकमागा जोड्ने वर्डर िडक र्ि िडक सडसभजन कार्ाालर्ले सनमााण गना
लागेको हो। नेपाल िरकारले जखम्ती ढल्केिर २२० के.भी. प्रिारण लाइन मुनी वर्डर िडक
सनमााण गने सनणार् भए बमोजजम र्ि सडसभजन कार्ाालर्का सडसभजन प्रमुखलाई प्रारजम्भक
कारिाही चलाउन असधकार र्दए बमोजजम उक्त कार्ा अगासड बढाइएको हो। उक्त िडक
सनमााण गदाा िडकमा पने जग्गा र घरको क्षसतपूसता दािी गना आउनु भनी जग्गा प्राप्ती ऐन,
२०३४ को दर्ा ९ बमोजजम िूचना प्रकाशन गररएको हो। उक्त िडकमा पने जग्गा
असधग्रहण गना र िभे गना भनी रु. ११ करोड विसनर्ोजन भईिकेको :। िािाजसनक वहतको
लासग नेपाल िरकारले उजचत मुआव्जा र्दई व्र्जक्तको जग्गा असधग्रहण गना िक्ने कानूनी
व्र्िथथा हुने हुुँदा िािाजसनक िडक सनमााणको लासग सनिेदक वियालालर्को केही जग्गा असधग्रहण
गने भनी प्रकाजशत भएको िूचनालाई गैर कानूनी मान्न समल्दै न। कानूनी प्रविर्ा पुरा गरी
मुआब्जा तथा क्षसतपूसता दािी गना आउनु भनी प्रकाजशत िूचना कानूनिम्मत भएकाले ररट
सनिेदन खारे ज गररपाउुँ भन्ने सडसभजन िडक कार्ाालर् नं . ८ जनकपुरले पेश गरे को सलजखत
जिार्।
सनर्मबमोजजम पेशी िूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रथतुत ररट सनिेदनमा सनिेदकको
तर्ाबाट उपजथथत विद्धान असधिक्ताद्बर् श्री भीम राई र श्री शं कर सलम्िुले बाटोको कुनै
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आिश्र्कता र िम्भािना नै नभएको थथानमा बाटो सनमााण गने भनी जजल्ला प्रशािन कार्ाालर्
सिन्धुलीले जग्गाको मुआब्जा तथा क्षसतपूसता बुझ्न आउनु भनी िूचना प्रकाशन गरी सनिेदक
वियालालर्लाई जग्गा तथा भिन विहीन बनाउन लागेको :। सनिेदक वियालालर्को अन्र्त्र जग्गा
तथा भिन नभएकाले प्रथतावित िडक सनमााण भएमा वियालालर्मा अध्र्र्नरत वियालाथीहरु जशक्षा
िुविधाबाट बजञ्चत हुन ु पने अिथथा :। उक्त सनमााण गने भसनएको िडक थिीकृत भएको
िमेत :ै न। जजल्ला प्रशािन कार्ाालर्ले प्रकाशन गरे को िू चनामा नै प्रथतावित िडक सनमाण
गने प्रर्ोजनका लासग भन्ने उल्लेख भएबाट िो कुराको पुष्टी भएको :। िडक सनमााण गने
भनेको थथानको आिपािमा अन्र् िडक सनमााण भइ चालु अिथथामा भएकाले पसन उक्त
िडकको कुनै आिश्र्कता :ै न। नेपाल वियालुत प्रासधकरणले सनमााण गना लागेको जखम्ती
ढल्केिर २२० के.भी.ए. प्रिारण लाइनबाट िडक सनमााण गने भनी िूचना प्रकाजशत गररएको
:। जखम्ती ढल्केिर २२० के.भी. प्रशारण लाइन सनमााण गना लागे उपर ििोच्च अदालतमा
ररट दार्र भई विचाराधीन रहे को अिथथामा उक्त ररट सनिेदनलाई प्रभाि पाने गरी िोही
थथानमा िडक सनमााण गने प्रर्ोजनका लासग भनी िूचना प्रकाजशत गररएको हुुँदा सनिेदन माग
बमोजजम आदे श जारी हुन ु पने हो भनी गनुा भएको बहि िुसनर्ो।
विपक्षीहरु मध्र्े नेपाल िरकारको तर्ाबाट उपजथथत विद्बान िह न्र्ार्ासधिक्ता श्री
िं जीिराज रे ग्मीले जखम्ती ढल्केिर २२० के.भी.ए. प्रिारण लाइन सनमााण गने कार्ा िम्पन्न
भईिकेको :। प्रिारण लाइनमा पने जग्गाको मुआब्जा र घरको क्षसतपूसता दािी गना आउनु
भनी िूचना प्रकाजशत भई मुआब्जा तथा क्षसतपूसता वितरण भइिकेको :। प्रार्ाः िबैले मुआब्जा
तथा क्षसतपूसता बुजझिकेका :न। िोही प्रिारण लाइनको मुनी पने गरी वर्डर िडक सनमााण
गना जजल्ला प्रशािन कार्ाालर् सिन्धुलीले मुआब्जा दािी गना आउनु भनी िूचना प्रकाशन गरे को
हो। नेपाल िरकारले जिरजथती जग्गा असधग्रहण गना लागेको होइन। िो िडक सनमााणको
लासग सडसभजन िडक कार्ाालर् जनकपुरले िडक सभत्र पने जग्गाको मुआब्जा तथा क्षसतपूसता
वितरण गने नै हुुँदा हाल माग बमोजजम आदे श जारी हुने अिथथा :ै न। ररट सनिेदक
वियालालर्को मात्र जग्गा िडकमा परे को नभई अन्र् व्र्जक्तको जग्गािमेत परे को :। जजल्ला
प्रशािन कार्ाालर्को िू चना हे दाा पसन िािाजसनक वहतको लासग िडक सनमााण गनुा पने भन्ने
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उल्लेख भएको दे जखएको :। प्रिारण लाइन मुनी पने गरी वर्डर िडक सनमााण गने
प्रर्ोजनका लासग िडकमा पने जग्गाको मुआब्जा दािी गना आउनु भनी प्रकाशन गरे को िूचना
कानून िम्मत भएकाले माग बमोजजम आदे श जारी हुने अिथथा :ै न। ररट सनिेदन खारे ज हुन ु
पने हो भनी गनुा भएको बहि िमेत िुसनर्ो।
उपरोक्तानुिारको दुबै तर्ाबाट प्रथतुत भएको बहि िुनी प्रथतुत ररट सनिेदन िवहतको
समसिल िं लग्न कागजात िमेत अध्र्र्न गरी हे दाा सनिेदकको सनिेदन माग बमोजजम उत्प्प्रष
े ण
तथा परमादे श जारी हुने हो होईन? भन्ने िम्बन्धमा सनणार् र्दनु पने दे जखन आर्ो।
र्िमा सनिेदक वियालालर् रहे को सिन्धुली जजल्ला कमलामाई नगरपासलका िडा नं . ७ को
वियालालर्को नामको वक.नं . १६६८ को जग्गामा सिन्धुली जजल्लाको पानीटं की-बदे उटारमाझीटार-गडौली हुुँदै बर्दािाि िनेपा लोकमागामा जोड्ने िडक सनमााण गने प्रर्ोजनका लासग
उक्त िडकमा पने जग्गाको केन्द्र भागबाट दार्ाुँबार्ाुँ १५/१५ मीटर जग्गाको मुआब्जा र िो
जग्गामा पने घरको क्षसतपूसता दािी गना आउनु भनी गोरखापत्रमा िूचना प्रकाशन भएको :।
िो थथानमा िडक आिश्र्क नभएको, आिपािका क्षेत्रमा िडकहरु बनी चालु अिथथामा रहे का
:न। िडक आिश्र्कता नभएको थथानमा पवहला सनमााण गना लागेको जखम्ती ढल्केिर २२०
के.भी. प्रिारण लाइनको विषर्मा उठे को वििादलाई प्रभाि पाने गरी िडक सनमााण गने भनी
िूचना प्रकाशन गररएको हुुँदा मन्त्रीथतरबाट समसत २०६९/६/२१ मा भएको सनणार् र िो
आधारमा जजल्ला प्रशािन कार्ाालर् सिन्धुलीले समसत २०६९/१२/११ मा गोरखापत्रमा
प्रकाशन गरे को िूचना बदर गररपाउुँ भन्ने ररट सनिेदन व्र्होरा रहे को दे जखर्ो।
विपक्षीहरुको सलजखत जिार् हे दाा जखम्ती ढल्केिर प्रिारण लाइन सनमााण भई िञ्चालन
भइिकेको :। िो प्रिारण लाइनमा परे का जग्गाको मुआब्जा र घरको क्षसतपूसता वितरण
भइिकेको हुुँदा उक्त प्रिारण लाइन सनमााणको िम्बन्धमा कुनै वििाद :ै न। उक्त जखम्ती
ढल्केिर २२० के.भी. प्रिारण लाइन मुनीबाट वर्डर िडक सनमााण गने भन्ने नेपाल िरकारको
सनणार् बमोजजम उक्त क्षेत्रमा पने जग्गाको मुआब्जा तथा घरको क्षसतपूसता दािी गना आउनु भनी
जजल्ला प्रशािन कार्ाालर्ले िू चना प्रकाशन गरे को हुुँदा िो िूचनाबाट सनिेदकको हक हनन्
नभएकाले माग बमोजजम आदे श जारी हुन ु पने होइन भन्ने उल्लेख भएको दे जखर्ो।
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सनणार् तर्ा विचार गदाा, नेपाल िरकार जलस्रोत मन्त्रालर्को सनणार् बमोजजम नेपाल
वियालुत प्रासधकरणले सनमााण गरे को जखम्ती-ढल्केिर २२० के.भी. प्रिारण लाइन दोलखा
जजल्लाबाट प्रारम्भ भई रामे:ाप, सिन्धुली हुदै महोत्तरीको गौरीबािबाट धनुषा जजल्लाको ढल्केिर
िि थटे शनमा जोसडने पररर्ोजना सनमााण कार्ा िम्पन्न भएको भन्ने दे जखन्:। उक्त प्रिारण
लाइन

मुनीबाट

वर्डर

िडक

सनमााण

गने

भन्ने

नेपाल

िरकार

मन्त्रीथतरको

समसत

२०६९/६/२१ को सनणार् अनुिार िडक सनमााणको Detailed Project Report तर्ार पाना र
जग्गा प्राप्ती प्रविर्ा शुरु गने प्रविर्ा अगाडी बढाइएको र िोही प्रविर्ा अनुिार उक्त िडकमा
पने जग्गाको मुआब्जा दािी गना आउनु भनी जजल्ला प्रशािन कार्ाालर् सिन्धुलीले जारी गरे को
िूचना िमेत बदरको माग गरी प्रथतुत ररट सनिेदन दार्र भएको दे जखर्ो। िािाजसनक िडक
सनमााण गने प्रर्ोजनका लासग जग्गा असधग्रहण गना िूचना जारी भएकोमा सनिेदकिमेत िहमत
भएको दे जखन्:। िािाजसनक िडक िबैको लासग खुला हुने र त्प्र्िबाट ििािाधारणले िुविधा
सलन िक्ने भएकाले िािाजसनक िडक सनमााण कार्ा िािाजसनक वहत र िरोकारिुँग िम्बजन्धत
रहे को हुन्:। उक्त िडक सनमााण पररर्ोजनाको थिरुप हे दाा बृहत वकसिमको दे जखएको र
िािाजसनक वहतको लासग सनमााण हुन लागेको भन्ने दे जखन्:। िाथै िो पररर्ोजनालाई ररट
सनिेदकले िमेत िािाजसनक वहतको लासग नभएको भनी भन्न िकेको दे जखदै न।
सिद्धान्ताः िरकारले कुनैपसन व्र्जक्तको िम्पजत्त िािाजसनक वहतको लासग बाहे क अन्र्
प्रर्ोजनका लासग असधग्रहण तथा प्राप्त गना िक्दै न। िो कुरालाई नेपालको अन्तररम िं विधान,
२०६३ को धारा १९(२) ले िािाजसनक वहतको लासग बाहे क राज्र्ले कुनै व्र्जक्तको िम्पजत्त
असधग्रहण िा प्राप्त गने िा त्प्र्थतो िम्पजत्त उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै असधकारको सिजाना गने
:ै न भनी िािाजसनक वहतको लासग बाहे क व्र्जक्तको िम्पजत्त अनसतिम्र् हुने हकको प्रत्प्र्ाभूसत
गरे को पाइन्:। िाथै नेपालको िं विधानको धारा २५(२) ले िमेत िम्पजत्त िम्बन्धी िो
असधकारलाई िं रजक्षत गरे को दे जखन्:। सनिेदकको सनिेदन जजकीर हे दाा प्रिारण लाइन मुनी
वर्डर सनमााण गदाा िडकमा परे का जग्गाको मुआब्जा र घरको क्षसतपूसता दािी गना आउनु भनी
जजल्ला प्रशािन कार्ाालर् सिन्धुलीले प्रकाशन गरे को िूचना बदर गररपाउुँ भन्ने मुख्र् मागदािी
रहे को दे जखन्:।
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नेपालको अन्तररम िं विधान, २०६३ तथा नेपालको ितामान िं विधानमा भएको िम्पजत्त
िम्बन्धी हकमा राज्र्ले िािाजसनक वहतको लासग व्र्जक्तको जग्गा असधग्रहण गना िक्ने
दे जखएको र त्प्र्िरी असधग्रहण िा प्राप्ती गदाा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४, िािाजसनक िडक ऐन,
२०३१ मा तोकेको प्रविर्ा अपनाई जग्गाको मुआब्जा तथा घर िं रचना परे को भए िोको
क्षसतपूसता र्दएर मात्र असधग्रहण गना िक्ने दे जखन्:। नागररकको आिश्र्कता र चाहना
अनुिारको विकाि सनमााण गदाा त्प्र्थतो विकाि सनमााण िािाजसनक तथा नागररकको वहतको
लासग : :ै न भन्ने दृवष्टकोणले हे न ा ु पने हुन्:। राज्र्ले िािाजसनक वहतको लासग गने विकाि
सनमााण र त्प्र्थतो विकाि सनमााणबाट र्ाइदा सलने उपभोक्ताहरुको वहत िं रक्षणमा विशेष ध्र्ान
र्दनु पने हुन्:। िािाजसनक वहतको लासग जग्गा तथा अन्र् िं रचना असधग्रहण गदाा कुनै
व्र्जक्तको हकमा अिर पने भएकाले अिर पने त्प्र्थता व्र्जक्तको हकमा मकाा नपने गरी चलन
चल्तीको वहिािमा उजचत क्षसतपूसता र्दएर मात्र त्प्र्थतो विकाि सनमााणको कार्ालाई सनरन्तरता
र्दनु पने हुन्:। विकाि सनमााण भनेको सनतान्त रुपमा िािाजसनक वहतको लासग हुन ु पने र
त्प्र्िरी िािाजसनक वहतको लासग जुनिुकै वकसिमको विकाि सनमााण गदाा कुनैपसन नागररक तथा
िं थथाको व्र्जक्तगत िम्पजत्तमा कुनै वकसिमले हानी नोक्िानी हुने अिथथा दे जखएमा िो को
उजचत क्षसतपूसता र्दई नागररकको हकको िं रक्षण गरे र मात्र विकाि सनमााण गनुा पने हुन्:।
प्रथतुत वििादमा जखम्ती ढल्केिर २२० के.भी. प्रिारण लाइन मुनी वर्डर िडक सनमााण गदाा
सनिेदक वियालालर् लगाएत अन्र् थथानीर् िािीको जग्गा र घर िमेत उक्त िडकमा पना गएको
भन्ने दे जखन्:। सनिेदकको सनिेदन दािी तथा विपक्षीहरुको सलजखत जिार् व्र्होराबाट उक्त
वर्डर िडक सनमााण गदाा िडकमा पने जग्गा तथा अन्र् िं रचनाको मुआब्जा एंि क्षसतपूसता दािी
गना आउनु भन्ने िूचना प्रकाशन भएको अिथथा दे जखुँदा नेपाल िरकारका सनकार्हरुले िडकमा
पने जग्गाको मुआब्जा र िं रचनाको क्षसतपूसता नर्दई िम्पजत्त विना मुआब्जा तथा क्षसतपूसता हडप्न
खोजेको दे जखन आएन।
अताः उल्लेजखत आधार कारणबाट नेपाल िरकारले िडक सनमााण प्रर्ोजनका लासग
जग्गा तथा िं रचना असधग्रहण गने प्रर्ोजनका लासग िडकमा पने जग्गा तथा िं रचनाको
मुआब्जा तथा क्षसतपूसता दािी गना आउनु भनी प्रकाशन गरे को िूचनाले सनिेदकको िं विधान तथा
सिन्धुली मा.वि. विरुद्ध प्र.म. तथा म.प. कार्ाालर् िमेत मुद्दा:- उत्प्प्रषे ण परमादे श, ०६९-WO-११८७
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कानून प्रदत्त हकमा अिर परे को भन्ने नदे जखएको र जग्गा असधग्रहण तथा प्राप्ती गदाा कानून
बमोजजम मुआब्जा एंि क्षसतपूसता पाउन िक्ने नै दे जखुँदा सनिेदन माग बमोजजम उत्प्प्रष
े णको आदे श
जारी हुन िक्ने अिथथा नभएकोले प्रथतुत ररट सनिेदन खारे ज हुने ठह:ा। िाथै सनिेदक
वियालालर् भएको र वियालालर् रहे को थथानबाट विथथावपत हुने अिथथा आएमा िो वियालालर्मा
अध्र्र्नरत िर्ौं वियालाथीहरु जशक्षा आजान गनाबाट बजञ्चत हुन िक्ने पररजथथसतको सिजाना हुने
िम्भािना दे जखएमा िा वियालालर् भिन नै नरहने अिथथा दे जखएमा वियालालर्को लासग जग्गा र
भिनको िम्बन्धमा िैकजल्पक व्र्िथथा गनुा िरकारका सनकार्को दावर्त्प्ि सभत्र पने विषर् हो।
वियालालर्को जग्गा असधग्रहण गदाा भरिक वियालालर् नै विथथावपत हुने अिथथा आउन नर्दन
िैकजल्पक उपार्को पवहचान गनुा र िैकजल्पक उपार्बाट िडक सनमााण हुन निक्ने अिथथा
दे जखएमा र िडक सनमााण गदाा वियालालर्को भिन तथा जग्गा नै नरहने अिथथा दे जखएमा
वियालालर्लाई पार्क पने थथानमा पर्ााप्त जग्गा िवहत आिाि सनमााण गररर्दने गरी थथानान्तरण
गना िहर्ोग गनुा गराउनु िा िािाजसनक वहतको लासग वियालालर्को िम्पजत्त असधग्रहण एंि प्राप्ती
गदाा िं विधान एंि कानूनी व्र्िथथालाई िमेत मनन गरी, जग्गाको व्र्िथथापन एंि भिन सनमााण
हुन िक्ने गरी उजचत क्षसतपूसता तथा मुआब्जा सनधाारण गरी वितरण गनुा गराउनु भनी
विपक्षीहरुका नाममा परमादे श जारी हुने ठह:ा। प्रथतुत ररट सनिेदनको दार्रीको लगत कट्टा
गरी समसिल सनर्मानुिार असभलेख शाखामा बुझाईर्दनू।

प्रधान न्र्ार्ाधीश
उक्त रार्मा म िहमत :ु ।
न्र्ार्ाधीश
इजलाि असधकृताः दुगााप्रिाद खनाल
इसत िं ित् २०७४ िाल माघ मवहना १५ गते रोज २ शुभम् ---------------------- ।
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