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तडतभजन सडक कार्ाालर् मजेुतलर्ा जनकपरु----------------------------------१ 

जजल्ला जशक्षा कार्ाालर्, तसन्द्धलुी---------------------------------------------१ 
 

नेपालको अन्द्िररम संववधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजजम दार्र भई पेश हनु 
आएको प्रथििु ररट तनवेदनको संजक्षप् ि ि्र् एवं आदेश र्सप्रकार रहेको ::-     

ररट तनवेदक तसन्द्धलुी मा.तब. तसन्द्धलुी जजल्लाको कमलामाई नगरपातलका वडा नं. ७ 
को वक.नं. १९३२ मा रहेको र्ो ववकास केन्द्रमा त्प्र्स ठाउँका अन्द्धा अपाङ्गिा भएका ५० 
जना ववद्याथीहरु अध्र्र्न गने ववद्यालर् हो। ववपक्षीहरुबाट तमति २०६९/१२/११ मा 
गोरखापरमा प्रकाजशि सूचना अनसुार ववपक्षीहरुबाट पानीटंकी-बदेउटार-माझीटार-गडौली खोला 
हुँदै बदीवास-वनेपा लोकमागा जोड्ने वर्डर सडक तनमााण सूचनाबाट बालबातलकाहरु नेपालको 
अन्द्िररम संववधान, २०६३ द्बारा प्रदत्त अतधकारबाट बज चि हनेु र ववद्यालर् नै नरहने 
अवथथाको सजृना भएकोले र्ो ररट तनवेदन तलई उपजथथि भएका :ौं। 

जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् तसन्द्धलुीबाट तमति २०६९/१२/११ गिेको गोरखापरमा 
तसन्द्धलुी जजल्लाका पानीटंकी हदैु बर्दावास वनेपासम्म जोड्ने वर्डर सडक तनमााणको लातग केन्द्र 
देजख दार्ाँ बार्ाँ १५/१५ मीटर िपसील बमोजजमका जग्गाहरु िथा थथार्ी रुपले तनमााण 
भएका घर समेि प्राप्त गनुा पने भन्ने तनणार् भएकाले जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ को दर्ा ९ को 
प्रर्ोजनको लातग भनी सूचना प्रकाजशि भएको तथर्ो। सूचनामा ३० र्दनतभर मआुव्जा दावी गना 
आउन ुभनी उल्लेख भएको तथर्ो। उक्त सूचना अनसुार तनवेदक ववद्यालर्को वक.नं. १९३२ 
को 0-१-१०-२ रोपनी जग्गा समेि अतधग्रहण गने सूचनामा उल्लेख भएको :।  

ववपक्षीले प्रकाशन गरेको सूचनामा प्रथिाववि सडकको लातग जग्गा आवश्र्क परेको भन्ने 
उल्लेख भएपतन सो ठाउँबाट सडक लैजान उपर्कु्त देजखदैन। प्रथिाववि सडक भनेको थथानमा 
बाटो नै :ैन। सोही ठाउँको आसपासमा ववतभन्न सडकहरु तनमााण भई हाल चाल ुअवथथामा 
रहेका र थप बाटोको आवश्र्किा :ैन। थथानीर्वासीलाई आवश्र्क नभएको कुनैपतन 
तनकार्को र्ोजनामा नभएको बाटो जवरजथिी रुपमा बनाउन खोजजएको :। उक्त प्रथिाववि 
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भतनएको बाटो थथानीर्वासीको लातग आवश्र्क नभई घरवास वववहनमार बनाउ:। उक्त बाटो 
जोतडने भनेको मलु बाटो नै १५ वर्टको मार भएकाले पतन उक्त थथानमा बाटो तनमााणको 
आवश्र्किा :ैन। सो ठाउँमा सडक तनमााण गररएमा ववद्यालर्को बीचबाट दवैु िर्ा  १५/१५ 
मीटर जग्गा र ववद्यालर्को भवन समेि जाने अवथथा :। र्सबाट ववद्यालर्को भवन नै 
भत्प्काउन ु पने अवथथा आउँ:। ववद्यालर्को अन्द्र्र किै कुनै सम्पजत्त :ैन र वरपर 
ववद्याथीहरुका लातग पार्क पने ववद्यालर् समेि नभएकाले र्स ववद्यालर्मा अध्र्र्नरि 
ववद्याथीहरु जशक्षाबाट बज चि हनु ुपने अवथथा :।  

गोरखापरमा प्रकाजशि सूचनामा नै प्रथिाववि सडक भतनएको िर नेपाल सरकारले 
थवीकृि नगरेको सडकको लातग जग्गा अतधग्रहण गने भनी प्रकाजशि गरेको सूचना नै गैर 
कानूनी :। सावाजतनक वहिको लातग व्र्जक्तको जग्गा कानून बमोजजम तलन सक्ने भएपतन 
ववद्यालर्को जग्गा तलन ववद्यालर्सँग समन्द्वर् नगरी वल प्रर्ोग गरी ववद्यालर् नै बन्द्द गराउने, 
ववद्याथीलाई आिंवकि पाने तनर्िले जग्गा रोक्का िथा अतधग्रहण गने सूचना प्रकाशन गररएको 
:। नेपालको अन्द्िररम संववधान, २०६३ र बालबातलका सम्बन्द्धी ऐन, २०४८ ले 
बालबातलकाको हक अतधकार अहरणीर् भनी ज्ञारेन्द्टी गरेको :। ववद्यालर्को जग्गा ववद्यालर् 
नै बन्द्द हनेु गरी अतधग्रहण गना तमल्ने होइन भनी सम्बजन्द्धि तनकार्मा अनरुोध गदाा समेि कुनै 
सनुवुाई भएको :ैन।  

र्सरी ववपक्षीहरुबाट सडक तनमााण गने बहानामा बालबातलकाले पठन पाठन गदै 
आएको ववद्यालर् नै बन्द्द गराउने र ववद्याथीलाई जशक्षाबाट बज चि गने गरी ववद्यालर्को जग्गा 
अतधग्रहण गने गरी मन्द्रीथिरबाट तमति २०६९/६/२१ मा भएको तनणार्का आधारमा जजल्ला 
प्रशासन कार्ाालर् तसन्द्धलुीबाट जग्गा प्राप्ती सम्बन्द्धी तमति २०६९/१२/११ को गोरखापरमा 
प्रकाजशि सूचना र सोको आधारमा भएका सम्पूणा कार्ाहरु उत्प्प्रषेणको आदेशले बदर गरी 
नेपालको अन्द्िररम संववधान, २०६३ को धारा १०७ बमोजजम जो चावहने आदेश जारी गररपाउँ 
साथै प्रहरी पररचालन गरी जबरजथिी मआुव्जा बनु न लगाउने र सडक तनमााण गने र्ोजना 
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रहेको हुँदा गैर कानूनी सडक तनमााण ित्प्काल नगनुा नगराउन ु भनी अन्द्िररम आदेश जारी 
गररपाउँ भन्ने तमति २०७०/१/२७ को ररट तनवेदन।   

र्समा के कसो भएको हो? तनवेदकको मागबमोजजमको आदेश वकन जारी हनु नपने हो? 
आदेश जारी हनु ु नपने भए सो को आधार र कारण सवहि र्ो आदेश प्राप् ि भएको तमतिले 
बाटाका म्र्ाद बाहेक १५ र्दन तभर महान्द्र्ार्ातधवक्ताको कार्ाालर् मार्ा ि तलजखि जवार् पेश 
गनुा भनी र्ो आदेश र ररट तनबेदनको प्रतितलपी साथै राखी म्र्ाद सूचना पठाई तलजखि जवार् 
पेश भएपत: वा अवतध नाघेपत: तनर्मानसुार पेश गनूा। अन्द्िररम आदेश जारी हनेु नहनेु 
सम्बन्द्धमा ववपक्षीहरुको समेि कुरा सनुी तनणार् गने पने देजखएकाले तमति २०७०/२/१४ का 
र्दन अन्द्िररम आदेश :लर्लको लातग ववपक्षीलाई समेि सूचना र्दई पेश गनुा भन्ने र्स 
अदालिको तमति २०७०/२/५ को आदेश। 

र्स मन्द्रालर् िथा कार्ाालर्को के कथिो काम कारवाहीले तनवेदकको के कथिो हक 
अतधकार हनन ् हनु गएको हो भन्ने सम्बन्द्धमा तनवेदकले उल्लेख गना सकेको देजखदैन। 
कसैलाई ववपक्षी बनाई ररट तनवेदन दार्र गदाा सो तनकार्को के कुन काम कारवाहीले आफ्नो 
के कथिो अतधकार हनन ्भएको हो भन्ने थपष्ट रुपमा खलुाउन सक्न ुपदा:। ववना आधार दावी 
तलंदैमा ररट जारी हनु सक्दैन। नेपालको अन्द्िररम संववधान, २०६३ ले सावाजतनक वहिको 
लातग बाहेक व्र्जक्तको सम्पजत्त अतधग्रहण िथा जर्ि गररने :ैन भन्ने व्र्वथथा गरेको :। 
नेपाल सरकारले सावाजतनक वहिको लातग सडक तनमााण गना जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ बमोजजम 
सडक तनमााण िथा ववथिारमा परेका जग्गाको मआुब्जा िथा घरको क्षतिपूतिा समेि प्रदान गरी 
अतधग्रहण गने प्रर्ोजनका लातग सूचना प्रकाशन गररएको हुँदा उक्त कार्ालाई गैर कानूनी भन्न 
तमल्दैन। कानून बमोजजमको प्रविर्ा अपनाई उक्त सडकमा पने जग्गाको मआुव्जा र घरको 
क्षतिपूतिा र्दने प्रर्ोजनका लातग प्रकाशन गररएको सूचना कानून प्रतिकुल नभएकोले तनवेदन माग 
बमोजजम ररट जारी हनु सक्ने अवथथा नभएकाले ररट तनवेदन खारेज गररपाउँ भन्ने प्रधानमन्द्री 
िथा मजन्द्रपररषदको कार्ाालर्को िर्ा बाट पेश भएको तलजखि जवार्। 
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तनवेदकले उल्लेख गरेको वर्दावास-वनेपा लोकमागा जोड्ने वर्डर सडक तनमााणको लातग 
जग्गा प्राप्त गना सूचना प्रकाशन गने कार्ामा र्स मन्द्रालर्को कुनै संलग्निा रहेको :ैन। उक्त 
सडक तनमााण गना अतधकार प्राप्त तनकार्बाट कानूनको प्रविर्ा परुा गरी जग्गा प्राप्त गना 
कारवाही भएको हुँदा ररट तनवेदकको माग दावी आधारहीन रहेकाले ररट तनवेदन खारेज 
गररपाउँ भन्ने जशक्षा मन्द्रालर्को तलजखि जवार्। 

तनवेदकले तनवेदनमा उल्लेख गरेजथिो र्स मन्द्रालर्बाट ववद्यालर्को चल अचल सम्पजत्त 
हानी नोक्सानी गने भवन िथा जग्गामा हानी हनेु काम गरेको :ैन। नेपाल सरकारको नीति 
अनरुुप ववकास तनमााण गदाा वा बाटो बनाउदा कसैको तनजी सम्पजत्त अतधग्रहण गनुा परेमा 
कानून बमोजजम मआुव्जा र्ददै आएको :। तनवेदनमा दावी गरेको बाटो तनमााण गदाा बाटोमा 
पने जग्गा िथा संरचनाको मआुव्जा तलन आउन जजल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले सूचना प्रकाशन 
गरेको हो। ररट तनवेदनमा उल्लेख भए बमोजजम ववद्यालर्को भवन जोजखम हनेु काम भएको 
:ैन। तनवेदनमा उल्लेख गरेजथिो तनवेदकको हक अतधकार हनन ्हनेु काम र्स मन्द्रालर्बाट 
नभएको हुँदा ररट तनवेदन खारेज गररपाउँ भन्ने नेपाल सरकार गहृ मन्द्रालर्को तलजखि जवार्। 

र्स मन्द्रालर्लाई ववपक्षी बनाउन ुपने कुनै कारण :ैन। सो कुरा तनवेदनमा खलुाउन 
सकेको समेि देजखँदैन। तनवेदकले उठाएको सडक तनमााणको ववषर् र्स मन्द्रालर्को कार्ाक्षेर 
तभरको नभएकाले र्स मन्द्रालर्को हकमा ररट तनवेदन खारेज गररपाउँ भन्ने थवाथ्र् िथा 
जनसंख्र्ा मन्द्रालर्को तलजखि जवार्। 

सडक तनमााण सम्बन्द्धमा कार्ाान्द्वर्न गने जजम्मेवारी भौतिक पूवााधार िथा र्ािार्ाि 
मन्द्रालर्को र गहृ मन्द्रालर्को क्षेरातधकार तभरको ववषर् हो। तनवेदकलाई पररर्ोजनाबाट 
धातमाक, आतथाक र सांथकृतिक हकको हनन ् हनेु वा मकाा पना गएमा वािावरणीर् प्रभाव 
मलु्र्ाङ्कनबाट सम्बोधन हनु सक्ने देजखन्द्:। तनवेदकले दावीको ववषर् र्स मन्द्रालर्को 
नभएकाले ररट तनवेदन खारेज गररपाउँ भन्ने संथकृति पर्ाटन िथा नागररक उड् डर्न मन्द्रालर्को 
तलजखि जवार्। 
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जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ को दर्ा ३ मा सरकारले सावाजतनक वहिको लातग जग्गा प्राप्त 
गना सक्ने अतधकार नेपाल सरकारलाई भएको देजखन्द्:। साथै सावाजतनक सडक ऐन, २०३१ 
को दर्ा ४ प्रचतलि कानून बमोजजम सडक र सडक सीमाको लातग जग्गा प्राप्त गना सक्ने भन्ने 
व्र्वथथा बमोजजम तडतभजन सडक कार्ाालर् जनकपरुले तनवेदनमा उल्लेजखि सडक तनमााणको 
लातग मआुव्जा र्दने प्रविर्ा अगातड बढाएको हो। नेपाल सरकारको तनकार्ले प्रचतलि कानून 
बमोजजमको प्रविर्ा अपनाई गना लागेको ववकास तनमााण सम्बन्द्धी काममा अवरोध गने उद्देश्र्ले 
मार प्रथििु ररट दार्र भएको :। ररट तनवेदकको हक अतधकार हनन ् हनेु गरी कुनै पतन 
काम कारवाही नभएको हुँदा ररट तनवेदन खारेज गररपाउँ भन्ने भौतिक पूवााधार िथा र्ािार्ाि 
मन्द्रालर् सडक ववभागको िर्ा बाट पेश भएको तलजखि जवार्। 

तनवेदनमा उल्लेख भएको तसन्द्धलुी जजल्लाको पानीटंकी-बदेउटार-माझीटार-गडौली खोला 
हुँदै बदीवास-वनेपा लोकमागा जोड्ने वर्डर सडक र्स सडक तडतभजन कार्ाालर्ले तनमााण गना 
लागेको हो। नेपाल सरकारले जखम्िी ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाइन मनुी वर्डर सडक 
तनमााण गने तनणार् भए बमोजजम र्स तडतभजन कार्ाालर्का तडतभजन प्रमखुलाई प्रारजम्भक 
कारवाही चलाउन अतधकार र्दए बमोजजम उक्त कार्ा अगातड बढाइएको हो। उक्त सडक 
तनमााण गदाा सडकमा पने जग्गा र घरको क्षतिपूतिा दावी गना आउन ु भनी जग्गा प्राप्ती ऐन, 
२०३४ को दर्ा ९ बमोजजम सूचना प्रकाशन गररएको हो। उक्त सडकमा पने जग्गा 
अतधग्रहण गना र सभे गना भनी रु. ११ करोड ववतनर्ोजन भईसकेको :। सावाजतनक वहिको 
लातग नेपाल सरकारले उजचि मआुव्जा र्दई व्र्जक्तको जग्गा अतधग्रहण गना सक्ने कानूनी 
व्र्वथथा हनेु हुँदा सावाजतनक सडक तनमााणको लातग तनवेदक ववद्यालर्को केही जग्गा अतधग्रहण 
गने भनी प्रकाजशि भएको सूचनालाई गैर कानूनी मान्न तमल्दैन। कानूनी प्रविर्ा परुा गरी 
मआुब्जा िथा क्षतिपूतिा दावी गना आउन ु भनी प्रकाजशि सूचना कानूनसम्मि भएकाले ररट 
तनवेदन खारेज गररपाउँ भन्ने तडतभजन सडक कार्ाालर् नं. ८ जनकपरुले पेश गरेको तलजखि 
जवार्। 
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र्समा तलजखि जवार् पररसकेको देजखँदा पूणा सनुवुाईको लातग पेश गनुा भन्ने र्स 
अदालिको तमति २०७०/५/१८ को आदेश। 

तनर्मबमोजजम पेशी सूचीमा चढी पेश हनु आएको प्रथििु ररट तनवेदनमा तनवेदकको 
िर्ा बाट उपजथथि ववद्धान अतधवक्ताद्बर् श्री भीम राई र श्री शंकर तलम्वलेु बाटोको कुनै 
आवश्र्किा र सम्भावना नै नभएको थथानमा बाटो तनमााण गने भनी जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् 
तसन्द्धलुीले जग्गाको मआुब्जा िथा क्षतिपूतिा बनु न आउन ु भनी सूचना प्रकाशन गरी तनवेदक 
संथथाद्बारा स चातलि ववद्यालर्लाई जग्गा िथा भवन ववहीन बनाउन लागेको :। प्रथिाववि 
सडक तनमााण भएमा ववद्यालर्मा अध्र्र्नरि अपाङ्गिा भएका ववद्याथीहरु जशक्षा सवुवधाबाट 
बज चि हनु ुपने अवथथा :। उक्त तनमााण गने भतनएको सडक थवीकृि भएको समेि :ैन। 
जजल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले प्रकाशन गरेको सूचनामा नै प्रथिाववि सडक तनमाण गने प्रर्ोजनका 
लातग भन्ने उल्लेख भएबाट सो कुराको पषु्टी भएको :। सडक तनमााण गने भनेको थथानको 
आसपासमा अन्द्र् सडक तनमााण भइ चाल ु अवथथामा भएकाले पतन उक्त सडकको कुनै 
आवश्र्किा :ैन। नेपाल ववद्यिु प्रातधकरणले तनमााण गना लागेको जखम्िी ढल्केवर २२० 
के.भी.ए. प्रसारण लाइनबाट सडक तनमााण गने भनी सूचना प्रकाजशि गररएको :। जखम्िी 
ढल्केवर २२० के.भी. प्रशारण लाइन तनमााण गना लागे उपर सवोच्च अदालिमा ररट दार्र भई 
ववचाराधीन रहेको अवथथामा उक्त ररट तनवेदनलाई प्रभाव पाने गरी सोही थथानमा सडक तनमााण 
गने प्रर्ोजनका लातग भनी सूचना प्रकाजशि गररएको हुँदा तनवेदन माग बमोजजम आदेश जारी 
हनु ुपने हो भनी गनुा भएको बहस सतुनर्ो। 

ववपक्षीहरु मध्रे् नेपाल सरकारको िर्ा बाट उपजथथि ववद्बान सह न्द्र्ार्ातधवक्ता श्री 
संजीवराज रेग्मीले जखम्िी ढल्केवर २२० के.भी.ए. प्रसारण लाइन तनमााण गने कार्ा सम्पन्न 
भईसकेको :। प्रसारण लाइनमा पने जग्गाको मआुब्जा र घरको क्षतिपूतिा दावी गना आउन ु
भनी सूचना प्रकाजशि भई मआुब्जा िथा क्षतिपूतिा वविरण भइसकेको :। प्रार्ाः सबैले मआुब्जा 
िथा क्षतिपूतिा बजुझसकेका :न। सोही प्रसारण लाइनको मनुी पने गरी वर्डर सडक तनमााण 
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गना जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् तसन्द्धलुीले मआुब्जा दावी गना आउन ुभनी सूचना प्रकाशन गरेको 
हो। नेपाल सरकारले जवरजथिी जग्गा अतधग्रहण गना लागेको होइन। सो सडक तनमााणको 
लातग तडतभजन सडक कार्ाालर् जनकपरुले सडक तभर पने जग्गाको मआुब्जा िथा क्षतिपूतिा 
वविरण गने नै हुँदा हाल माग बमोजजम आदेश जारी हनेु अवथथा :ैन। ररट तनवेदक संथथाको 
मार जग्गा सडकमा परेको नभई अन्द्र् व्र्जक्तको जग्गासमेि परेको :। जजल्ला प्रशासन 
कार्ाालर्को सूचना हेदाा पतन सावाजतनक वहिको लातग सडक तनमााण गनुा पने भन्ने उल्लेख 
भएको देजखएको :। प्रसारण लाइन मनुी पने गरी वर्डर सडक तनमााण गने प्रर्ोजनका लातग 
सडकमा पने जग्गाको मआुब्जा दावी गना आउन ु भनी प्रकाशन गरेको सूचना कानूनसम्मि 
भएकाले माग बमोजजम आदेश जारी हनेु अवथथा :ैन। ररट तनवेदन खारेज हनु ुपने हो भनी 
गनुा भएको बहस समेि सतुनर्ो। 

उपरोक्तानसुारको दबैु िर्ा बाट प्रथििु भएको बहस सनुी प्रथििु ररट तनवेदन सवहिको 
तमतसल संलग्न कागजाि समेि अध्र्र्न गरी हेदाा तनवेदकको तनवेदन माग बमोजजम उत्प्प्रषेण 
िथा परमादेश जारी हनेु हो होईन? भन्ने सम्बन्द्धमा तनणार् र्दन ुपने देजखन आर्ो। 

र्समा तनवेदक संथथाद्बारा स चातलि ववद्यालर् रहेको तसन्द्धलुी जजल्ला कमलामाई 
नगरपातलका वडा नं. ७ को ववद्यालर्को नामको वक.नं. १९३२ को जग्गामा तसन्द्धलुी 
जजल्लाको पानीटंकी-बदेउटार-माझीटार-गडौली हुँदै बर्दावास वनेपा लोकमागामा जोड्ने वर्डर 
सडक तनमााण गने प्रर्ोजनका लातग उक्त सडकमा पने जग्गाको केन्द्र भागबाट दार्ाँबार्ाँ 
१५/१५ मीटर जग्गाको मआुब्जा र सो जग्गामा पने घरको क्षतिपूतिा दावी गना आउन ुभनी 
गोरखापरमा सूचना प्रकाशन भएको :। सो थथानमा सडक आवश्र्क नभएको, आसपासका 
क्षेरमा सडकहरु बनी चाल ु अवथथामा रहेका :न। सडक आवश्र्किा नभएको थथानमा 
पवहला तनमााण गना लागेको जखम्िी ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाइनको ववषर्मा उठेको 
वववादलाई प्रभाव पाने गरी सडक तनमााण गने भनी सूचना प्रकाशन गररएको हुँदा मन्द्रीथिरबाट 
तमति २०६९/६/२१ मा भएको तनणार् र सो आधारमा जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् तसन्द्धलुीले 
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तमति २०६९/१२/११ मा गोरखापरमा प्रकाशन गरेको सूचना बदर गररपाउँ भन्ने ररट तनवेदन 
व्र्होरा रहेको देजखर्ो। 

ववपक्षीहरुको तलजखि जवार् हेदाा जखम्िी ढल्केवर प्रसारण लाइन तनमााण भइसकेको 
:। सो प्रसारण लाइनमा परेका जग्गाको मआुब्जा र घरको क्षतिपूतिा वविरण भइसकेको हुँदा 
उक्त प्रसारण लाइन तनमााणको सम्बन्द्धमा कुनै वववाद :ैन। उक्त जखम्िी ढल्केवर २२० 
के.भी. प्रसारण लाइन मनुीबाट वर्डर सडक तनमााण गने भन्ने नेपाल सरकारको तनणार् बमोजजम 
उक्त क्षेरमा पने जग्गाको मआुब्जा िथा घरको क्षतिपूतिा दावी गना आउन ुभनी जजल्ला प्रशासन 
कार्ाालर् तसन्द्धलुीले गोरखापरमा सूचना प्रकाशन गरेको हुँदा सो सूचनाबाट तनवेदकको हक 
हनन ्नभएकाले माग बमोजजम आदेश जारी हनु ुपने होइन भन्ने उल्लेख भएको देजखर्ो। 

तनणार् िर्ा  ववचार गदाा, नेपाल सरकार जलस्रोि मन्द्रालर्को तनणार् बमोजजम नेपाल 
ववद्यिु प्रातधकरणले तनमााण गरेको जखम्िी-ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाइन दोलखा 
जजल्लाबाट प्रारम्भ भई रामे:ाप, तसन्द्धलुी हदैु महोत्तरीको गौरीबासबाट धनषुा जजल्लाको ढल्केवर 
सव थटेशनमा जोतडने पररर्ोजना तनमााण कार्ा सम्पन्न भएको भन्ने देजखन्द्:। उक्त प्रसारण 
लाइन मनुीबाट वर्डर सडक तनमााण गने भन्ने नेपाल सरकार मन्द्रीथिरको तमति 
२०६९/६/२१ को तनणार् अनसुार सडक तनमााणको Detailed Project Report िर्ार पाना र  
जग्गा प्राप्ती प्रविर्ा शरुु गने प्रविर्ा अगाडी बढाइएको र सोही प्रविर्ा अनसुार उक्त सडकमा 
पने जग्गाको मआुब्जा दावी गना आउन ुभनी जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् तसन्द्धलुीले जारी गरेको 
सूचना समेि बदरको माग गरी प्रथििु ररट तनवेदन दार्र भएको देजखर्ो। सावाजतनक सडक 
तनमााण गने प्रर्ोजनका लातग जग्गा अतधग्रहण गना सूचना जारी भएकोमा तनवेदकसमेि सहमि 
भएको देजखन्द्:। सावाजतनक सडक सबैको लातग खलुा हनेु र त्प्र्सबाट सवासाधारणले सवुवधा 
तलन सक्ने भएकाले सावाजतनक सडक तनमााण कार्ा सावाजतनक वहि र सरोकारसँग सम्बजन्द्धि 
रहेको हनु्द्:। उक्त सडक तनमााण पररर्ोजनाको थवरुप हेदाा बहृि वकतसमको देजखएको र 
सावाजतनक वहिको लातग तनमााण हनु लागेको देजखन्द्:। साथै सो पररर्ोजनालाई ररट तनवेदकले 
समेि सावाजतनक वहिको लातग नभएको भनी भन्न सकेको देजखदैन। 
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तसद्धान्द्िाः सरकारले कुनैपतन व्र्जक्तको सम्पजत्त सावाजतनक वहिको लातग बाहेक अन्द्र् 
प्रर्ोजनका लातग अतधग्रहण वा प्राप्त गना सक्दैन। सो कुरालाई नेपालको अन्द्िररम संववधान, 

२०६३ को धारा १९(२) ले सावाजतनक वहिको लातग बाहेक राज्र्ले कुनै व्र्जक्तको सम्पजत्त 
अतधग्रहण वा प्राप्त गने वा त्प्र्थिो सम्पजत्त उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अतधकारको तसजाना गने 
:ैन भनी सावाजतनक वहिको लातग बाहेक व्र्जक्तको सम्पजत्त अनतििम्र् हनेु हकको प्रत्प्र्ाभतूि 
गरेको पाइन्द्:। साथै नेपालको संववधानको धारा २५(२) ले समेि सम्पजत्त सम्बन्द्धी सो 
अतधकारलाई संरजक्षि गरेको देजखन्द्:। तनवेदकको तनवेदन जजकीर हेदाा प्रसारण लाइन मनुी 
वर्डर तनमााण गदाा सडकमा परेका जग्गाको मआुब्जा र घरको क्षतिपूतिा दावी गना आउन ुभनी 
जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् तसन्द्धलुीले प्रकाशन गरेको सूचना बदर गररपाउँ भन्ने मखु्र् मागदावी 
रहेको देजखन्द्:।  

नेपालको अन्द्िररम संववधान, २०६३ िथा नेपालको विामान संववधानमा भएको सम्पजत्त 
सम्बन्द्धी हकमा राज्र्ले सावाजतनक वहिको लातग व्र्जक्तको जग्गा अतधग्रहण गना सक्ने 
देजखएको र त्प्र्सरी अतधग्रहण वा प्राप्ती गदाा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४, सावाजतनक सडक ऐन, 

२०३१ मा िोकेको प्रविर्ा अपनाई जग्गाको मआुब्जा िथा घर संरचना परेको भए सोको 
क्षतिपूतिा र्दएर मार अतधग्रहण गना सक्ने देजखन्द्:। नागररकको आवश्र्किा र चाहाना 
अनसुारको ववकास तनमााण गदाा त्प्र्थिो ववकास तनमााण सावाजतनक िथा नागररकको वहिको 
लातग : :ैन भन्ने दृवष्टकोणले हेनुा पने हनु्द्:। राज्र्ले सावाजतनक वहिको लातग गने ववकास 
तनमााण र त्प्र्थिो ववकास तनमााणबाट असर पने व्र्जक्तको वहि संरक्षणमा ववशेष ध्र्ान र्दन ुपने 
हनु्द्:। सावाजतनक वहिको लातग जग्गा िथा अन्द्र् संरचना अतधग्रहण गदाा कुनै व्र्जक्तको हकमा 
असर पने भएकाले असर पने त्प्र्थिो व्र्जक्त, संथथा एंव तनकार्को हकमा मकाा नपने गरी 
चलन चल्िीको मलु्र्मा उजचि क्षतिपूतिा र्दएर मार त्प्र्थिो ववकास तनमााणको कार्ालाई 
तनरन्द्िरिा र्दन ुपने हनु्द्:। ववकास तनमााण भनेको तनिान्द्ि रुपमा सावाजतनक वहिको लातग हनु ु
पने र त्प्र्सरी सावाजतनक वहिको लातग जनुसकैु वकतसमको ववकास तनमााण गदाा कुनैपतन 
नागररक िथा संथथाको तनजी सम्पजत्तमा कुनै वकतसमले हानी नोक्सानी हनेु अवथथा देजखएमा सो 
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को उजचि क्षतिपूतिा र्दई नागररकको हकको संरक्षण गरेर मार ववकास तनमााण गनुा पने हनु्द्:। 
प्रथििु वववादमा जखम्िी ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाइन मनुी वर्डर सडक तनमााण गदाा 
तनवेदक संथथाद्बारा स चातलि ववद्यालर् लगाएि अन्द्र् थथानीर् वासीको जग्गा र घर समेि उक्त 
सडकमा पना गएको भन्ने देजखन्द्:। तनवेदकको तनवेदन दावी िथा ववपक्षीहरुको तलजखि जवार् 
व्र्होराबाट उक्त वर्डर सडक तनमााण गदाा सडकमा पने जग्गा िथा अन्द्र् संरचनाको मआुब्जा 
एंव क्षतिपूतिा दावी गना आउन ुभन्ने सूचना प्रकाशन भएको अवथथा देजखँदा नेपाल सरकारका 
तनकार्हरुले सडकमा पने जग्गाको मआुब्जा र संरचनाको क्षतिपूतिा नर्दई सम्पजत्त ववना 
मआुब्जा िथा क्षतिपूतिा हडप्न खोजेको देजखन आएन।  

अिाः उल्लेजखि आधार कारणबाट नेपाल सरकारले सडक तनमााण प्रर्ोजनका लातग 
जग्गा िथा संरचना अतधग्रहण गने प्रर्ोजनका लातग सडकमा पने जग्गा िथा संरचनाको 
मआुब्जा िथा क्षतिपूतिा दावी गना आउन ुभनी प्रकाशन गरेको सूचनाले तनवेदकको संववधान िथा 
कानून प्रदत्त हकमा असर परेको भन्ने नदेजखएको र जग्गा अतधग्रहण िथा प्राप्ती गदाा कानून 
बमोजजम मआुब्जा एंव क्षतिपूतिा पाउन सक्ने नै देजखँदा तनवेदन माग बमोजजम उत्प्प्रषेणको आदेश 
जारी हनु सक्ने अवथथा नभएकोले प्रथििु ररट तनवेदन खारेज हनेु ठह:ा। साथै तनवेदक 
संथथाले ववद्यालर् स चालन गरेको र ववद्यालर् रहेको थथानबाट ववथथावपि हनेु अवथथा आउने 
सम्भावना रहेको भनी तनवेदनमा दावी गरी सम्भावनासम्म देखाएको पाइर्ो। ववद्यालर् नै 
ववथथावपि हनेु जथथतिको तसजाना भएमा सो ववद्यालर्मा अध्र्र्नरि ववद्याथीहरु जशक्षा आजान 
गनाबाट बज चि हनु सक्ने पररजथथतिको तसजाना हनु्द्:। ववद्यालर् त्प्र्ो पतन अपाङ्गिा भएका 
ववद्याथी अध्र्र्न गने ववद्यालर् भवन नै नरहने अवथथा देजखएमा ववद्यालर्को लातग वैकजल्पक 
व्र्वथथा गनुा ववद्यालर् स चालन गने संथथा िथा सरकारका तनकार्को दावर्त्प्व तभर पने ववषर् 
हो। ववद्यालर्को जग्गा अतधग्रहण गदाा ववद्यालर् नै ववथथावपि हनेु अवथथा आउन नर्दन 
वैकजल्पक उपार्को पवहचान गनुा र वैकजल्पक उपार्बाट सडक तनमााण हनु नसक्ने अवथथा 
देजखएमा र सडक तनमााण गदाा ववद्यालर्को भवन िथा जग्गा नै नरहने अवथथा देजखएमा 
ववद्यालर्को लातग पार्क पने थथानमा पर्ााप्त जग्गा सवहि भवन तनमााण हनेु र गने गरी एंव 
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भवन नै तनमााण गरी थथानान्द्िरण गना सहर्ोग गनुा गराउन ु िथा सावाजतनक वहिको लातग 
ववद्यालर्को सम्पजत्त अतधग्रहण एंव प्राप्ती गदाा संववधान एंव कानूनी व्र्वथथालाई ख्र्ाल गरी 
सरकारी मलु्र्ाङ्कन नभई चलन चल्िीको मलु्र्मा उजचि क्षतिपूतिा वा मआुब्जा तनधाारण गरी 
अनजुचि ववलम्ब नगरी वविरण गनुा गराउन ु भनी ववपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी हनेु 
ठह:ा। प्रथििु ररट तनवेदनको दार्रीको लगि कट्टा गरी तमतसल तनर्मानसुार अतभलेख शाखामा 
बझुाईर्दनू। 

 

                                                     प्रधान न्द्र्ार्ाधीश 

उक्त रार्मा म सहमि :ु।             

                       न्द्र्ार्ाधीश        

इजलास अतधकृिाः दगुााप्रसाद खनाल 

इति संवि ्२०७४ साल माघ मवहना १५ गिे रोज २ शभुम ्---------------------- ।    

  


