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िनण�य नं. ९९८६ - उ��ेषण / परमादेश
भाग: ६० साल: २०७५ म�हना: �ावण अकं: ४

 फैसला �म�त :२०७४/०६/०२  ४१४

सव��च अदालत, पणू� इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे

माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

आदशे िमित : २०७४।६।२

०७३-WF-०००३

 

 िवषयः उ��ेषण / परमादशे

 

िनवेदक / प� : का.िज. महादवे�थान गा.िव.स. वडा नं.१ (हाल च��ािगरी न.पा. वडा नं.८) ब�ने सान ु��ेसमते

िव��

��यथ� / िवप�ी : नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समते

 

स�पि�को अिधकारस�ब�धी िविधशा�ीय मा�यतामा साव�जिनक िहतका लािग राि��य स�पि�उपर रा�यको पिहलो

हक (Eminent domain) रा�यमा अ�तिन�िहत रहने र स�पि� �ा� गन� स�दभ�मा रा�यलाई उ� िस�ा�तअ�तग�त

�यि�को स�पि� बहृ�र राि��य िहतका लािग रा�यले िनय��ण, िनयमन र अकुंश लगाउन स�ने ।

(�करण नं.३)
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रा�यलाई साव�जिनक िहतका लािग नाग�रकको स�पि� आव�यक परी अिध�हण गनु�पन� भएमा काननूले िनधा�रण

गरेको �ि�या प�ु याएर मा�ै अिध�हण गन� सिकने ।

(�करण नं.४)

सडकको सीमा तो�दमैा ज�गाधनीको हक, �वािम�व समा� ह�न स�दनै र सरकारको उ� स�पि�मा हक �थापना भई

भोगािधकार �ा� ह�न स�ने र अिधकारको सजृना गरी क�जा गन� िवशषे प�रि�थितमा बाहके स�ने दिेखदँनै । नाग�रकको

िनजी स�पि�मािथ रा�यले अिधकार सजृना गन�का लािग ज�गा �ाि�स�ब�धी �चिलत काननू ज�गा �ाि� ऐन, २०३४

अन�ुपको काय� अिनवाय� �पमा गनु�पन� ।

(�करण नं.९)

िनयिमत काय�को �पमा स�प� न गनु�पन� िवकास िनमा�ण र सोको पवूा�धारको िनमा�णको लािग ज�गा �ा� नगरी सरकारको

अिधकार सजृना ह�ने वा �ा� ज�गाको मआु�जा िदन ुनपन� भ� ने क�पनास�म पिन गन� स�ने अव�था नरहने । 

स�पि�को सरु�ा ��याभतू गन� संवैधािनक र काननूी �यव�थाको �ितकूल काय� गन� सिक�छ भनी मा�यता �दान गन� हो

भने सरकार र मातहत िनकाय वा पदािधकारीको इ�छा र चाहनाले काननूमािथ शासन गन� प�ुदछ जो सव�था काननूी

शासनको िस�ा�तको �ितकूल ह�न जाने ।

(�करण नं.११)

वाता��ारा ज�गा �ा� गदा� ज�गा �ाि� ऐनले तोकेका अ�य �ि�याह� परूा नगरी सरकारले ज�गामा हक �थािपत गन�

स�नकुा साथै नेपाल सरकारले �ा� गन� चाहकेो ज�गालाई वाता�को मा�यम�ारा �वे�छापवू�क �यि�लाई आ�नो हक

�वािम�व छोडाई सरकारको हक �वािम�व �थापना गन� स�ने अिधकार अ��य� �पमा �दान गरेको छ । य�तो

अपवादको अव�थामा बाहके अ�य अव�थामा ज�गा �ाि� ऐनले तोकेका स�पणू� पवू� सत�ह� पालना भएप�ात ्मा�

नाग�रकको िनजी स�पि�मािथ ह�त�ेप गन� स�ने । 

(�करण नं.१२)

स�पि� आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन� र अ�य कारोबार गन� हक �दान गरी सोअन�ुप काननूबमोिजम आिज�त र

सि�चत स�पि�को सरु�णको लािग �ितपिूत� �दान गरी नाग�रकको स�पि�को हकको सिुनि�तता �दान गन� मौिलक

हकको �ावधान राखकेो संिवधान र सोअ�तग�त िनिम�त काननूको अ�र, भावना र मम�लाई आ�मसात ्गरी �ितपादन

भएका िस�ा�तलाई अनशुरण गनु�पन� । 

(�करण नं.१५)
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िनण�य काया��वयन �ि�यामा मािथ�लो तहबाट भएको िनण�यलाई असल िनयतपवू�क त�लो तहबाट काया��वयन

गनु�पन�मा सो नगरी मािथ�लो तहबाट भएको िनण�यिवपरीत मआु�जा निदई सडक िव�तार गन� गरी सिचव �तरबाट

भएको िनण�य काननूबमोिजम नदिेखने । 

(�करण नं.१७)

कलंक� थानकोट सडक िव�तार स�ब�धमा नेपाल सरकारले िमित २०३०।९।९ मा अिध�हण गनु�पन� ज�गाको िव�ततृ

सचूना नेपाल राजप�मा �कािशत गरी मआु�जा िवतरण ग�रएको ज�गा िमित २०५२।८।२२ मा सचूना �कािशत गरी

कलंक� थानकोट �े�को दायाँ बायाँ ८/८ िमटर सडक िव�तार भएको कुरा राजप�मा �कािशत सचूनाबाट दिेखदँा

पिहले सोही सडक िव�तार गदा� �ितपिूत� िदएको दिेखएको हाल सोही �े�को सडक िव�तार गन�का लािग �ा� गनु�पन�

थप ३/३ िमटर ज�गाको �ितपिूत� िदन ुनपन� भ� ने नेपाल सरकारको िनण�य समानताको िस�ा�तिवपरीत दिेखने ।

(�करण नं.१८)

 

िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान ् व�र� अिधव�ाह� �ी ह�रहर दाहाल, �ी श�भ ुथापा, िव�ान ् अिधव�ाह� �ी िजते��

ब�ाचाय�, डा. �ी च��का�त �वाली, �ी शकंर िल�ब,ू �ी पणू��साद राजवंशी, �ी िवरे�� महज�न, �ी पदमबहादरु ��े,

�ी िवमल ��े

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान ् सह�यायािधव�ाह� �ी खमेराज �वाली, �ी रमा पराजलुी, �ी उ�व पडुासैनी, िव�ान ्

अिधव�ाह� �ी हरेराम ितवारी, �ी �भकृु�ण कोइराला, �ी शलेै��कुमार दाहाल, �ी दामोदर खड्का, �ी ब�ीराज भ�

अवलि�बत निजर :

नेकाप २०५८, अकं १, २, िन.नं.६९७०

नेकाप २०५८, िन.नं.७०४०, प.ृ५९१

नेकाप २०६२, िन.नं.७५४४, अकं ५, प.ृ६१८

नेकाप २०७०, अकं १, िन.नं.८९४२

नेकाप २०७२, अकं १२, ९५०८

स.अ.ब.ु२०६६, अकं १३, प.ृ११
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स.अ.ब.ु२०७०, अकं ९, प.ृ३

स�ब� काननू :

नेपाल अिधरा�यको संिवधान, २०४७

नगर िवकास ऐन, २०४५

काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण ऐन, २०४५

ज�गा �ाि� ऐन, २०३४

 

आदशे

�या. ह�रकृ�ण काक� : नेपालको संिवधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोिजम यसै अदालतको अिधकार �े�िभ� पन�

भई सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(घ) बमोिजम पणू� इजलाससम� पेस ह�नआएको ��ततु �रट

िनवेदनको संि�� त त� य र आदशे यस�कार छ:-

 

�रट िनवेदनको बेहोरा

हामी �रट िनवेदकह� कलंक�दिेख नागढंुगास�मका सडक ख�डका दायाँ बायाँ घरबास गरी बसेका �थायी बािस�दा ह�

। िनवेदकह�म�ये प�ुत� प�ुता आ�ना िपतापखुा�दिेख बसोबास गरी आएका छ� । केही काननूबमोिजम घरज�गा ख�रद

गरी आ�ना नाममा ज�गाधनी �माण पजुा� भएको आ�ना िनजी �वािम�वका घर ज�गामा घर िनमा�ण गरी बसोबास गरी

आएका छ� । िनवेदकह�म�येका म िवमल ��ेका नाममा का.िज. बल�ब ुवडा नं.४(ख) िक.नं.११९ �े�फल

०-३-०-० मा घरज�गा रहकेो छ । िनवेदक म सान ु��ेको नाममा का.िज. महादवे�थान वडा नं.१(ख) िक.नं.३३६

�े�फल ०-४-२-२ घरज�गा रहकेो । �यसैगरी �मश: िनवेदकह� पदमबहादरु ख�ीको नाममा का.िज. थानकोट वडा

नं.९(ख) िक.नं.१३८ �े�फल ०-५-२-०, नेमकृ�ण मान�धरको नाममा का.िज. नयाँ नैकाप गा.िव.स. वडा नं.२

िक.नं.४२० �े�फल ०-०-३-०, ई��मान गोपालीको नाममा का.िज. थानकोट गा.िव.स. वडा नं.९(ग) िक.नं.१ �े�फल

०-४-१-०, रोशनी ��ेको नाममा का.िज. सतुंगल गा.िव.स. वडा नं.९(क) िक.नं.९०६ र ९०९ �े�फल �मश:

०-८-२-० र ०-१-१-१, ब�ी नारायण ��ेको नाममा का.िज. थानकोट गा.िव.स. वडा नं.७ िक.नं. २१५,२१६ र २१७

�े�फल �मश ०-५-०-०, ०-५-०-० र ०-५-०-०, महाल�मी ��ेको नाममा का.िज. ितनथाना गा.िव.स. वडा नं. ८
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िक.नं.३३२ �े�फल �मश: ०-१-१-०, च�बहादरु गोपालीको नाममा का.िज. थानकोट गा.िव.स. वडा नं.७ िक.नं.८१

�े�फल २८५ ब.िमटर पणू�दवेी ��ेको नाममा का.िज. नयाँ नैकाप गा.िव.स. वडा नं.२ िक.नं.५०६ र ५०८ �े�फल

�मश: ०-८-३-० र ०-३-०-२, गणशेबहादरु ��ेको नाममा का.िज. नयाँ नैकाप गा.िव.स. वडा नं.२ िक.नं.५०५ र

५०२ �े�फल �मश: ०-८-३-० र ०-३-०-२, शकंर मान�धरको नाममा का.िज. थानकोट गा.िव.स. वडा नं.९(ख)

िक.नं.४१३ �े�फल ०-३-१-०, ब�ु र� न मान�धरको नाममा का.िज.थानकोट गा.िव.स. वडा नं.९ िक.नं.४११ �े�फल

०-४-२-०, सर�वती मान�धरको नाममा का.िज. थानकोट गा.िव.स. वडा नं.९ िक.नं.४१२ �े�फल ०-४-२-०, राजमान

��ेको नाममा का.िज. थानकोट गा.िव.स. वडा नं. ८(ग) िक.नं.३४० �े�फल ०-४-३-२, हष�बहादरु गोपालीको नाममा

का.िज. थानकोट गा.िव.स. वडा नं.६(ख) िक.नं.१४५ र १२३ �े�फल �मश: ०-३-२-० र ०-२-२-२, र� नबहादरु

गोपालीको नाममा का.िज. थानकोट गा.िव.स. वडा नं. ६ख िक.नं. �े�फल ०-४-०-०, मयैाँ मान�धरको नाममा का.िज.

महादवे�थान वडा नं.१ िक.नं.३८२ �े�फल ०-१-२-०, का�छा ��ेको नाममा का.िज. महादवे�थान वडा नं.२(ख)

िक.नं.३९४ �े�फल ०-२-२-०, भ� ��ेको नाममा का.िज. महादवे�थान वडा नं.५ िक.नं.३४८ र ७०९ �े�फल

१-४-१ र ०-२-३-२, ब�चरुाम िघिमरेको नाममा का.िज.महादवे�थान वडा नं.२(ख) िक.नं.३१२ र ३१३, िकशोरकुमार

मान�धरको नाममा का.िज.महादवे�थान वडा नं.५ िक.नं.६२० �े�फल ०-३-०-०, सभु�ा ��ेको नाममा का.िज.

महादवे�थान वडा नं.५ िक.नं.३५८ �े�फल ०-२-३-३, पणु�लाल ��ेको नाममा का.िज. महादवे�थान वडा नं.७ िक.नं.

१७० �े�फल ०-१-०-०, िहराबहादरु महज�नको नाममा का.िज. महादवे�थान वडा नं.१(ख) ज�गा श�ुमा ��ेको नाममा

का.िज. महादवे�थान वडा नं.१(क) िक.नं.८१७ र ८१९ �े�फल ०-४-०-१ र ०-०-३-०, िचर�जीवी महज�नको नाममा

का.िज. महादवे�थान वडा नं.५ िक.नं.४४८ �े�फल ०-५-०-०, भवुने�री ��ेको नाममा का.िज. सतुंगल गा.िव.स.

वडा नं.८(ख) िक.नं.१३८ �े�फल �मश: ०-३-२-०, ब�ु कुमारी मान�धरको नाममा का.िज. सतुंगल गा.िव.स. वडा

नं.८(ख) िक.नं.१३७ �े�फल ०-४-२-०, हरी महज�नको नाममा का.िज. सतुंगल गा.िव.स. वडा नं.८ िक.नं.३५२, २८०

�े�फल �मश: ०-१३-२-० र ०-७-०-०, कृ�ण�साद ��ेको नाममा का.िज. सतुंगल गा.िव.स. वडा नं.९(क)

िक.नं.३२१ �े�फल ०-१४-३-१, सानबुाब ुमहज�नको नाममा का.िज. सतुंगल गा.िव.स. वडा नं.९ िक.नं.३५३, २८२

�े�फल �मश: ०-१३-२-० र ०-७-०-०, तयु ु��ेको नाममा का.िज. सतुंगल गा.िव.स. वडा नं.८ िक.नं.२० �े�फल

०-५-०-०, ई�वरी बलामीको नाममा का.िज. महादवे�थान वडा नं.५ िक.नं.४५९ र ४५० �े�फल ०-२-३-० र

०-१३-३-०, ह�रबहादरु ट�डनको महादवे�थान वडा नं.५ िक.नं.६१९ �े�फल ०-३-१-०, �यामलाल बलामीको

महादवे�थान वडा नं.५ िक.नं.१२१, ४४२, ७८० र ८३९ �े�फल ०-१-०-०, १-१-०-०, ०-३-०-० र ०-९-३-०, र�न

��ेको का.िज. महादवे�थान वडा नं.७ िक.नं.३४४ �े�फल ०-७-२-२, रामभ� ��ेको का.िज. महादवे�थान वडा नं.७

िक.नं.१५२ �े�फल ०-९-०-०, रामच�� खड्काको का.िज. ितनथाना गा.िव.स. वडा नं.९ िक.नं.७२७ �े�फल

०-६-०-०, ह�र�साद आचाय�को का.िज. ितनथाना गा.िव.स. वडा नं.७ िक.नं.१०० �े�फल ०-६-०-०, िव�णहुरी

थापाको का.िज. ितनथाना गा.िव.स. वडा नं.९ िक.नं.७१ �े�फल ०-१०-२-०, रामकुमारी मान�धरको का.िज. नयाँ

नैकाप गा.िव.स. वडा नं.२ िक.नं.४१० र ४२६ �े�फल ०-२-३-१ र ०-०-३-० समतेका घरज�गा रहकेा छन ्। �माण

यसै िनवेदनसाथ ज.ध.�माण पजुा�, हालस�म ितरो ितरेको रिसद तथा घरको कर ितरेको �माणप�समते यसैसाथ पेस
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गरेका छ� । हामी बसेको उि�लिखत ज�गा भएको �थान हाल मा� २०७१ सालमा च��ािगरी नगरपािलका कायम

भएको छ । नगरपािलका कायम ह�नअुगािड गा.िव.स.मा न�सा पास गन� �चलन नरहकेोले पास गरेको न�सा नभए पिन

हाल उ� ज�गाह�मा हामी िनवेदकह�को घरबास रहकेो छ । िवप�ी ��यथ�ह�बाट काननूबमोिजमको ज�गा �ा�

नगरी मआु�जा निदई बल जोरजबरज�ती सडक िव�तार गरेमा िनवेदकह�को उि�लिखत ज�गा तथा �यसमा रहकेा

घरह� भि�कने र सडकमा पन� जाने अव�था रहकेो छ । 

िमित २०७२।१०।७ मा एकाएक �हरीको सरु�ा घरेा बनाई केही �यि�ह�ले उ� सडक के�� रेखाबाट ११/११ िमटर

अथा�त ् ज�मा २२ िमटरको बाटो बनाउने भनी हामीह�को घरघरमा िच� लगाउँद ैिहडेँकोले �यसबारे सोधखोज गदा�

सडक िव�तार गन� भ� नेस�म कुरा गरी अ�य िव�ततृ�पमा कुनै िकिसमको जानकारी गराइएन । हामी िनवेदकह�को

घरबास रहकेो �यि�गत घरज�गा एकाएक सडक िव�तार गन� लािगएको हो भनी सोधीखोजी गद� ��यथ�ह� काठमाड�

उप�यका सडक िव�तार आयोजना, सडक िवभाग तथा भौितक पवूा�धार तथा यातायात म��ालयसम� माग गदा�

��यथ� म��ालयबाट िमित २०७१।८।१५ मा नेपाल सरकार (सिचव�तर) को िनण�य भएको छ भनी सोको

छायाँ�ितस�म उपल�ध गराइएकोले िट�पणी सदर ग�रएको सो िट�पणी आदशे तथा सो िट�पणी आदशे काया��वयनको

लािग सडक िवभागमा पठाइएको िमित २०७१।०८।२६ च.नं.५९० को प� यसैसाथ पेस गरेका छ� । स�कल

��यथ�ह�बाटै िझकाई बिुझपाऊँ । िवकास  िनमा�णको लािग हामी िनवेदक बाधक ब�दनै� । साव�जिनक िहतको लािग

सडक िव�तारको कुरामा �यसरी बाधक ब� ने हामी िनवेदकको इ�छा पिन होइन । अिधकरण गन� लागेको ज�गाको

उिचत मआु�जा िदई ज�गा अिध�हण गन� काननूी �ि�याको अवल�बन नै नगरी नेपाल सरकार (सिचव�तर) को एउटा

िट�पणी आदशेले बलात �पमा िनवेदकह�को घरटहरा भ�काई सडक िव�तार गन� काय�ले काननूी राजको उपहास

भएको छ । 

२०३० साल पौष ९ गते राजप�मा सचूना �कािशत गरी कािलमाटी कलंक��थानदिेख थानकोटस�म के��रेखादिेख

दायाँ बायाँ ८/८ िमटर गरी ज�मा १६ िमटर सडक फरािकलो पान� ज�गाधनीह�लाई िविधवत ् मआु�जा िवतरण गरी

अिध�हण गरी भएकोमा हामीले सडक के�� रेखाबाट ८/८ िमटर ज�गा छाडी घर िनमा�ण गरी बसोबास गरी आएका

िथय� । त�कालीन �ी ५ को सरकार िनमा�ण तथा यातायात म��ालय, सडक िवभाग, िडिभजन सडक काया�लय नं. २

काठमाड�बाट िमित २०५२।८।२२ मा ज�गा �ाि� ऐन, २०१८ को दफा ७(१) ले िदएको अिधकार �योग गरी �ी ५ को

सरकारले अिध�हण गरी िलएको िमित २०३०।९।९ को राजप�मा �कािशत ज�गामा सडक चौडा गरी िनमा�ण काय�

ह�दँा कािलमाटी–थानकोट सडकको (कलंक� �यचुाटारतफ�  जाने बाटोबाट थानकोटस�म) सडकको १६ िमटरको

चौडाइिभ� िनमा�ण ग�रएका घर, टहरा, क�पाउ�डवाल हटाउन सचूना �कािशत भएको 

िथयो । सडकको के��रेखाबाट ८/८ िमटर यसअिघ नै हामी �थानीय बािस�दाबाट छािडसकेको अव�था 



7/10/2019 नेपाल काननू प��का

nkp.gov.np/full_detail/9037 7/32

छ । िमित २०६५।११।१७ को गोरखाप�मा साव�जिनक सचूना �कािशत गरी सो�टीमोड–कलंक�–नागढंुगा सडक

िव�तार काय�को लािग हाललाई सडक के��िव�ददुिेख दायाँ बायाँ ११/११ िमटरिभ� पन� सरोकारवालाह�को

�वािम�वमा रहकेो घर तथा टहराह� हटाई ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा (५) अनसुार ज�गा �ा� गरी सडक िव�तार

गन� भिनएकामा कुनै कारबाही नगरी हाल आएर सडक िवभाग तथा भौितक पवूा�धार तथा यातायात म��ालयबाट िमित

२०७१।८।१५ मा नेपाल सरकार (सिचव�तर) को िनण�य भएको छ भनी िमित २०७२।१०।७ मा एकाएक �हरीको

सरु�ा घरेा बनाई केही �यि�ह�ले उ� सडक के�� रेखाबाट ११/११ िमटर अथा�त ् ज�मा २२ िमटरको बाटो बनाउने

भनी हामीह�को घरघरमा िच� लगाउँद ैिहडेंकोले हामीह�को हक भोगको स�पि�मा अित�मण ह�ने भएकाले

स�मािनत अदालतमा उपि�थत भएका छ� ।

साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ ले कुनै पिन सडक िनमा�ण, िव�तार वा सधुार गन�का लािग �चिलत

काननूबमोिजम ज�गा �ा� गनु�पन� �ावधान 

छ । ज�गा �ा� गन� �चिलत काननू भनेको ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ नै हो । यसका अलावा त�कालीन नगर िवकास ऐन,

२०४५ को दफा १६ तथा काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण ऐन, २०४५ को दफा ११ ले पिन �चिलत नेपाल

काननूबमोिजम ज�गा �ा� गनु�पन� �ावधान छ । हामी िनवेदकह�को के कित ज�गा सडक िव�तारका लािग िलन

खोिजएको हो, कुन कुन िक�ा न�बरबाट के कित �े�फल ज�गा, पखा�ल, घर, टहरा वा �थायी संरचना �ा� गन� हो, नाप

न�सा गरी स�पणू� िववरण खलुाई राजप�मा िविधवत ् सचूना �कािशत गनु�पन�मा सो ग�रएको छैन । �यसैगरी हामी

घरज�गाधनीले के कुन िहसाबमा मआु�जा, के कित रकम �ितपिूत� पाउने हो यिकन ग�रन ुपद�छ । यस स�ब�धमा

��यथ�बाट सडक िव�तार गन�का लािग ज�गा �ाि� ऐनमा उि�लिखत कुनैपिन �ि�या अवल�बन नगरी िमित २०६५।

११।१७ को गोरखाप�मा �कािशत सचूनाकै आधारमा पिन ज�गा �ा� गन� �ारि�भक �ि�या स�ु गन� भनी ��यथ�

नेपाल सरकार (म��ी�तर) को िमित २०६५।११।२ को िनण�यअनसुार हामी िनवेदकह�लाई मआु�जा उपल�ध गराई

िविधवत ् ज�गा �ा� गरेर मा�ै सडक िव�तार गन� स�ने अव�था िनिव�वाद दिेख�छ । 

कलंक� नागढंुगा सडक िमित २०२३।११।२२ को राजप�मा �कािशत सचूनाअनसुार िव�णमुित पलुदिेख रिवभवन

मोडस�मको १३० फुटिभ�को ज�गा �ा� गदा� पिन मआु�जा िदई काननूबमोिजम नै ज�गा �ा� गरेको र राजप�को

सचूनामा पिन कािलमाटीको िव�णमुती पलुदिेख रिवभवनको मोडस�मको सडक भनी उ�लेख भएको दिेख�छ । िमित

२०३०।९।९ र २०३०।९।११ को राजप�मा �कािशत सचूनामा कािलमाटी थानकोट सडक फरािकलो गन� सािबक

न�सामा भएकोबाट दायाँ बायाँ ८/८ िमटर गरी १६ िमटर चौडाइिभ�को ज�गा अिध�हण गरी ज�गा �ा� गदा�

कािलमाटी थानकोट सडक फरािकलो गन� भनी सचूना �कािशत भई िव�ता�रत सडकिभ� पन� घर ज�गा र

�े�फलअनसुारको मआु�जा िदइएको अव�था छ । �यसबाहके हाल िव�तार गन� खोिजएको सडकको िविधवत ्

मआु�जा उपल�ध गराई ज�गा �ा� गन� भनी ��यथ� नेपाल सरकारबाट हालस�म कुनै �ि�या अवल�बन ग�रएको छैन

।
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साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को ��तावनाम ैसडकको वग�करण गरी ितनीह�को िनमा�ण, स�भार, िव�तार वा सधुार

गन� आव�यक पन� ज�गा �ा� गन� र �यसको लािग मनुािसब मािफकको मआु�जा िवतरण गन� भनी ��तावनाम ैउ�लेख

भएबाट र रा�यले ज�गा �ाि� तथा पनुवा�स नीित, २०७१ पा�रत गरी जनताका िनजी स�पि� �ा� गदा� �चिलत चलन

च�तीको मोल िदनपुन�, �ासक�ी गन� नपाइने, िव�थािपतलाई अ�य� पनुवा�स ग�रन ुपन�, वैकि�पक उपाय अवल�बन

गनु�पन� नीित पा�रत भइसकेको अव�था छ । िनवेदकह�को हकमा कलंक�–थानकोट सडक िव�तारको �ममा यी

उि�लिखत कुनैपिन ऐन काननू नीित िनयमलाई ��यथ� सरकारी िनकायह�बाट अनशुरण ग�रएको छैन । हामी

िनवेदकलाई मआु�जा उपल�ध नगराई घर टहरा भ�काई घरबासिवहीन बनाउने ��यथ�ह�को गैरकाननूी काम

कारबाहीको िव�� मागबमोिजमको �रट आदशे जारी ह�नपुन� िनिव�वाद रहकेो छ । 

नेपालको संिवधानको धारा २५ ले ��येक नाग�रकलाई काननूको अधीनमा रही स�पि� आज�न गन�, भोग गन�,

बेचिबखन गन�, �यावसाियक लाभ �ा� गन� र स�पि�को अ�य कारोबार गन� हक ��याभिूत गद� स�पि�स�ब�धी

अिधकार संिवधानको भाग ३ मा मौिलक हकको �पमा ��याभतू गरेको छ । �यसैगरी धारा १६(१) स�मानपवू�क बाँ�न

पाउने हक, धारा १७(२)(ङ)(च) �वत��पवू�क बसोबास गन�, पेसा �यवसाय तथा रोजगार गन� पाउने हक ��याभिूत

गरेको छ भने धारा १८(१)(२) ले काननूको अगािड समान र काननूको समान संर�णबाट कसैलाई वि�चत नगन�

समानताको हक ��याभिूत ग�रएकोमा सो हकसमते ��यथ�बाट कुि�ठत गन� अव�था सजृना भएको छ । धारा ३७ ले

नाग�रकको आवासको हकको �यारे�टी गरेकोमा �यसलाई पणू�तया ल�याउने काम भएको छ । संिवधानको धारा २५(२)

(३) मा रा�यले नाग�रकको स�पि� साव�जिनक िहतकै लािग अिध�हण गरे पिन िविधवत ् �ितपिूत� उपल�ध गराएर

मा�ै गन� स�ने मौिलक हक ��याभतू गरेको छ । संिवधानले ��याभतू गरेका स�पणू� स�पि�स�ब�धी हकलगायतका

मौिलक हकमािथ ठाडै आघात प�ु याई सो हकको �चलन गन� पाउनबाट िनवेदकह�लाई वि�चत ग�रएकोले यो �रट

िनवेदन दायर गन� आएका छ� । 

ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ५ बमोिजम �ारि�भक काय� स�ु गन� नेपाल सरकारले दफा ३ वा ४ बमोिजम िविधवत ्

�ा� गन� िनण�य ग�रएको ज�गामा मा�ै िम�छ । �यसको लािग स�बि�धत िनकायको काया�लय �मखुले के कुन ठाउँबाट

के कित ज�गा �ा� गनु�पन� हो सोको यिकन गन�लाई �ारि�भक कारबाही चलाउने �यव�था गरेकोले ��यथ� नेपाल

सरकार (म��ी�तर) को िमित २०६५।११।२ को िनण�यबाट दफा ५ बमोिजमको �ारि�भक कारबाही चलाउने भनेकोमा

सो भनेकै दफा ३ वा ४ बमोिजम िविधवत ् मआु�जा िदएर मा�ै ज�गा �ा� गन� िम�ने हो । 

(झ) स�मािनत सव��च अदालतबाट समते कुनैपिन जनताको िनजी �वािम�वका घरज�गा काननूबमोिजम उिचत

मआु�जा, �ितपिूत� �दान नगरी नाग�रकको ई�छा िव�� हकभोग �वािम�वको िनजी घर र ज�गा रा�यले जबरज�ती

सडक िव�तारका नाममा िलन स�दनै निम�ने भनी मापद�डमा नै उि�लिखत कितपय सडक िकनाराका बािस�दाले

समते �ितपिूत� मआु�जा पाउने फैसला भएको छ । यस स�ब�धमा ब�ी�साद शमा� िव. �ी ५ को सरकार मि��प�रषद्

सिचवालयसमते (ने.का.प.२०५८, िन.नं. ७०४०, प�ृ ५९१) कृ�णराज पा�डे िव. काठमाड� महानगरपािलकासमते
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(ने.का.प. २०६२, िन.नं. ७५४४, अकं ५, प.ृ ६१८), भीमबहादरु ��ेसमते िव. पि�मा�चल सडक िडिभजन काया�लय

५ नं. िशवपरुसमते (स.अ.ब.ु २०६६, अकं १३, प.ृ ११) उप�यका नगर िवकास सिमित िव. सनुकेशरी जोशीसमते

(स.अ.ब.ु २०७०, अकं ९, प.ृ ३), िव�णदु� भ� िव. िज.िव.स. कैलालीसमते (स.अ.ब.ु २०६८, अकं ८, प.ृ ३५),

गणशेबहादरु बोहरासमते िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्काया�लयसमते (स.अ.ब.ु२०६८ अकं २० प.ृ३) का म�ुामा

�रट आदशे जारी गरी िस�ा�त �ितपादन गरेको अव�था छ । हामी िनवेदकको हकमा उि�लिखत निजर िस�ा�तह�को

समते �ितकूल ��यथ�ह�को काम काय� रहकेोले मागबमोिजमको �रट आदशे जारी गरी �याय पाऊँ । 

(ञ) हामी िनवेदकह�को नाम दता�मा रही घरबाससमते रहकेो उ� उि�लिखत घरज�गा िविधवत ् मआु�जा िदई

अिध�हण नै नगरी एकतफ��पमा बलज�ती सडक िव�तारको नाममा घर टहरा भ�काउने ग�रएको ��यथ�ह�को काम

कारबाहीबाट हामी िनवेदकह�लाई नेपालको संिवधानको धारा १६(१), १७(२)(ङ)(च), १८(१)(२), २५(१)(२)(३),

३७, ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३, ४, ५, साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४, काठमाड� उप�यका

िवकास �ािधकरण ऐन, २०४५ को दफा ११ समते �ारा ��याभतू मौिलक तथा काननूी हक अिधकारको �चलनमा

बाधा सजृना ग�रएकोले अ�य वैकि�पक उपचारको अभावमा संिवधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोिजम स�मािनत

अदालतसम� यो �रट िनवेदन दायर गन� आएका छ� । िनवेदकह�लाई काननूबमोिजम मआु�जा उपल�ध नगराई सडक

िव�तार गन� भनी िट�पणी उठाई सदर ग�रएको नेपाल सरकार (सिचव�तर) िमित २०७१।८।२५ को िनण�य तथा सो

िनण�य काया��वयनको लािग पठाइएको िमित २०७१।०८।२६ च.नं.५९० को प�लगायत सो स�ब�धमा ��यथ�ह�बाट

भए गरेका अ�य स�पणू� िनण�य, िट�पणी, आदशे, िचठीप� संिवधानको धारा १३३(२)(३) बमोिजम उ��ेषणको

आदशेबाट बदर गरी िनवेदकह�लाई िविधवत ् मआु�जा उपल�ध नगराई गैरकाननूी�पमा स�पि�को हक कुि�ठत गरी

घरटहरा भ�काई सडक िव�तार गन� काय� नगनु� नगराउन ुभनी �ितषधेको आदशे तथा साव�जिनक िहत र िवकासको

लािग सडक िव�तार गन� िनवेदकह�को ज�गा आव�यक परेको भए िनवेदकह�लाई ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा

३, ४, ५ तथा साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ समतेका काननूी �यव�थाबमोिजम िविधवत ् मआु�जा

उपल�ध गराई ज�गा अिध�हण गरी मा�ै सडक िव�तारको काय� गनु� गराउन ुभनी िवप�ी ��यथ�ह�को नाममा

परमादशेसमतेको जो चािहने उपय�ु आ�ा आदशे वा पजु� जारी गरी पणू� �याय पाऊँ । ��ततु �रट िनवेदनउपर अि�तम

िकनारा नलागेस�म िनवेदकह�को घर टहरा भ�काई सडक िव�तार गन� काय� नगनु� नगराउन ुभनी सव��च अदालत

िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदशेसमते जारी गरी सनुवुाइमा अ�ािधकार �दान गरी

ह�ेरपाउँ भ� नेसमते बेहोराको सान ु��ेसमते ४७ जनाको िनवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदन िजिकरबमोिजम आदशे जारी गनु� नपन� भए कारणसिहत बाटाका �यादबाहके १५

िदनिभ� िवप�ीह�म�येका नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, १०, १२, १३ र १४ का हकमा महा�यायािधव�ाको

काया�लयमाफ� त र अ�य िवप�ीह�को हकमा आफँै वा आ�नो काननूबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ पेस

गनु� भनी आदशे र िनवेदनको �ितिलिपसमते साथै राखी िवप�ीह�का नाममा �याद सचूना जारी गरी िलिखत जवाफ
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परे वा अविध नाघपेिछ िनयमानसुार गरी पेस गनू� । अ�त�रम आदशेको हकमा अक� प�को िजिकर सनेुर मा� आदशे

गन� उपय�ु ह�ने ह�दँा त�स�ब�धी छलफलको लािग िमित २०७२।११।२७ को तारेख तोक� स�बि�धत प�ह�लाई सोको

जानकारीसमते गराई काननूबमोिजम गरी पेस गनु� भ� ने यस अदालतबाट भएको आदशे । 

िवप�ी �रट िनवेदकह�ले �रट िनवेदनमा िलएको िवषय स�ब�धमा ि�परेु�रदिेख कािलमाटी कंलक� नागढंुगा सडक

िव�तारको �ममा ठे�का �यव�थापन भई िनमा�ण काय� स�ु भइसकेको िव�मान अव�थामा कंलक� नागढंुगा सडक

ख�डमा आयोजनाका �ािविधकह� तथा िनमा�ण �यवसायीबाट काम गन� �ममा �थानीय बािस�दाह�बाट उ� काय�मा

अवरोध िसज�ना गन� पखा�ल िनमाण�को लािग लगाइएको िकला उख�ेने ज�ता काय�बाट िनमा�ण काय�मा बाधा अवरोध

भएको ह�दँा िनमाण� काय�लाई सहज�पमा बढाउन आव�यक सरु�ा �यव�था िमलाई िदन ुभनी काठमाड� उप�यका

सडक िव�तार आयोजनाको च.न.५०५ िमित २०७२।१०।१५ गतेको िज�ला �शासन काया�लय काठमाड�लाई

लेिखएको प� िज�ला �शासन काया�लय काठमाड�को च.न.२६१४ िमित २०७२।१०।१९ गतेको प�साथ यस

काया�लयमा शाि�त सरु�ा स�ब�धमा लेखी आएको ह�दँा उि�लिखत प� स�ब�धमा आव�यक शाि�त सरु�ा �यव�था

िमलाउन ुह�न भनी यस काया�लयको च.न.२३८२ िमित २०७२।१०।१८ गतेको प��ारा महानगरीय �हरी व�ृ

कािलमाटी थानकोटसमतेलाई प�ाचार ग�रएकोस�म हो । सोदिेख बाहके �रट िनवेदनमा िलएको िजिकरअनसुारको

काय� यस प�रसरबाट नभएको नग�रएको अव�थामा कपोलकि�पत झ�ुा बेहोरा उ�लेख गरी यस प�रसरसमतेलाई

िवप�ी बनाई स�मािनत अदालतसम� िदएको �रट िनवेदन खारेज ग�रपाउँ भ� ने बेहोराको महानगरीय �हरी प�रसर

काठमाड�को तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।

िनवेदकह�ले ि�भवुन राजपथ कहाँबाट स�ु ह�ने हो भनी अ�प� रहकेो भनी िनराधार िववाद सजृना गनु�भएको छ ।

ि�भवुन राजपथ काठमाड� ि�परेु�रको ि�भवुनको सािलकदिेख स�ु भई र�सौलस�म पद�छ । सोको ल�बाई ज�मा

१६९ िक.िम. पद�छ । र�सौलदिेख ना�दा पिन ि�भवुन राजपथ ि�परेु�रको ि�भवुनको सािलकस�म पद�छ । सो कुरामा

िवप�ी िद��िमत ह�नपुन� अव�था छैन । जहाँस�म िवकास िवरोधी होइन�, मआु�जा �ितपिूत�िवना घर टहरा भ�काउन

िददँनै� भ� ने स�ब�धमा जनु दाबी छ सोमा घर टहरा जित पद�छ सोको �ितपिूत� आ�नो �माण प�ु याई माग गनु�भएको

ख�डमा पाई नै हा�न ुह�नेछ । िवप�ीह� हालस�म �ितपिूत� पाउँ भनी माग गन� आउन ुभएको छैन होइन । यस राजमाग�

ह�दँ ैउप�यकाबािहर र उप�यकािभ� �वेश गन� म�ुय सडक भएको सो सडक रा�यको म�ेद�डको �पमा रहकेो ह�दँा उ�

सडक अित नै साँघरुो भई घ�ट� जाम ह�ने गरेको कुरामा सबै िनकाय तथा �यस भगेका जनता सा�ा�कार ह�नहु��छ

रा��को म�ेद�डको �पमा रहकेो सडक िव�तार काय�लाई िनर�तरता िदनपुन� ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन खारेज भागी छ

। 

िवप�ीह�ले आ�नो िनवेदनमा सरकारको नीित िनद�शनबमोिजम सडकको ज�गा छाडी घर बनाई बसोबास गरी

आएको भनी उ�लेख गनु�भएको छ । तर किहलेदिेख न�सा पास गरी घर बनाई बसोबास गनु�भएको हो, सो कुरा

िनवेदनमा किहकँतै उ�लेख गन� स�नभुएको छैन । सोबाट पिन िवप�ीको �रट िनवेदन दाबी झ�ुा हो, खारेज ग�रपाऊँ ।
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साथै िवप�ीह�ले आ�नो �रट िनवेदनमा सडकको के��िव�द ु८-८ िमटर छाडी घर िनमा�ण गरेको उ�लेख गनु�भएकोमा

साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को ख�ड क मा उ� सडक राजमाग� भनी उ�लेख भएको र राजमाग�को

मापद�ड सडक के��दिेख दवुैतफ�  बराबर २५/२५ िमटर गरी ज�मा ५० िमटर चौडा ह�ने बेहोरा अनरुोध छ । सो

स�ब�धमा नेपाल सरकारबाट पिन २०३४।३।२० को राजप�मा उ�लेख भएको छ । सो राजप�मा िनकािलएको

सचूनालाई �वीकार गरी बसी हाल आएर मापद�डको स�ब�धमा िववाद सजृना गन� िवप�ीलाई हकदयैा छैन । 

��ततु राजमाग�को मापद�ड सडक के��बाट दायाँ बायाँ २५/२५ िमटर भए तापिन हाललाई नेपाल सरकारको

िनद�शनबमोिजम केही सहज गराउन मौजदुा सडकको के��िव�दबुाट दवुैतफ� ११/११ िमटर गरी ज�मा २२ िमटर

चौडाइको सडक ह�ने गरी िच� लगाई सो ११ /११ िमटरिभ� बनेका भौितक संरचना हटाउन िज�ला आय�ुको

काया�लय काठमाड�ले अनरुोधस�म ग�रएको ह�दँा िवप�ीले �रट िनवेदनमा उ�लेख गरेज�तो �ेत आतंक म�चाउने

ज�तो काय� यस िनद�शनालयबाट नग�रएको र यस िनद�शनालयले म��ालय तथा िवभागको नीित िनद�शनबमोिजम काय�

गरी आएको र िवप�ीह�को कुनै संवैधािनक एवं काननूी हकमा आघात प�ुने गरी कुनै काय� नगरी भएको ह�दँा

िवप�ीको झ�ुा �रट िनवेदन खारेजभागी छ, खारेज ग�रपाउँ भ� ने बेहोराको नेपाल सरकार सडक िवभाग म�यमा�चल

�े�ीय सडक िनद�शनालय बबरमहल काठमाड�को िलिखत जवाफ । 

��ततु �रट िनवेदनका स�ब�धमा सडक िव�तारको िवषय यस काया�लयको �े�ािधकारिभ� पद�न । साव�जिनक

उपयोगका लािग ज�गा �ाि� गन� नगन� / मआु�जा उपल�ध गराउन ुपन� नपन� भ� ने िवषय नेपाल सरकारको नीितगत

िनण�यको िवषय 

हो । नेपाल सरकारबाट मआु�जा उपल�ध गराउने गरी िनण�य भएको अव�थामा ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा १३

बमोिजम गिठत सिमितमा �मखु िज�ला अिधकारीसमते रहने �ावधान रहकेो छ । ऐजन दफा ३८ मा यस ऐनबमोिजम

कुनै काम गन� अिधकार पाएको कुनै अिधकारीले आफूले गनु�पन� कामको िसलिसलामा �मखु िज�ला अिधकारीको

म�त माग गन� स�ने र �यसरी म�त मािगएकोमा �मखु िज�ला अिधकारीले म�त िदनपुन� �यव�था छ । मआु�जा

उपल�ध गराउन ुनपन� गरी नेपाल सरकारबाट िनण�य भएको अव�थामा ज�गा अिध�हण र मआु�जा स�ब�धमा �मखु

िज�ला अिधकारीको कुनै भिूमका रहदँनै । सरकारको नीित तथा िनण�य काया��वयन गनु�, सरकारी स�पि�को संर�ण गनु�

र शाि�त सरु�ा कायम गनु� �मखु िज�ला अिधकारीको कत��य हो । सोही आधारमा नै उि�लिखत सडक िव�तारको

िसलिसलामा आव�यक सरु�ा �यव�था िमलाइएको हो । िनवेदकह�ले यस काया�लयलाई िवप�ी बनाउन ुपन� कुनै

कारण नै 

छैन । तसथ� िवकास �ि�यामा अवरोध गन� िनयतले दायर ��ततु �रट िनवेदन यस काया�लयको हकमा खारेज ग�रपाउँ

भ� ने बेहोराको िज�ला �शासन काया�लय काठमाड�को िलिखत जवाफ ।
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सरु�ा �यव�था िमलाउन ह�न भ� ने महानगरीय �हरी व�ृ, थानकोटको च.नं.१५४७ िमित २०७२।१०।१८ को

आदशेानसुार सडक िव�तारको �ममा सरु�ा �यव�था िमलाइएको हो । सरु�ा �यव�थाबाहके अ�य काय� यस

�भागबाट भएको नह�दँा झठुा बेहोरा उ�लेख गरी दायर भएको �रट िनवेदन खारेज ग�रपाउँ भ� ने बेहोराको महानगरीय

�हरी �भाग, बल�बकुो तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ । 

कलंक� नागढंुगा सडक िव�तारको �ममा सरु�ा �यव�था िमलाउन ह�न भ� ने महानगरीय �हरी प�रसर काठमाड�को

च.नं.२३८२ िमित २०७२।१०।१८ को प�ानसुार सडक िव�तारको �ममा सरु�ा �यव�था िमलाइएको हो । सरु�ाका

अलावा अ�य िवषय यस काया�लयसँग स�बि�धत नरहकेाले �रट िनवेदन खारेज ग�रपाउँ भ� ने बेहोराको महानगरीय

�हरी व�ृ थानकोटको तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ । 

नेपाल सरकारको िनण�यले च��ािगरी नगरपािलका २०७१ मा �थािपत भएको र न.पा. �थापना ह�नअुगािड न�सा

पासको �चलन नरहकेो कुरा िनवेदकले �वीकार गनु�भएको छ । �रट िनवेदन माग सडक िव�तारसँग रहकेो ह�दँा यस

नगरपािलकाको �े�ािधकारअ�तग�त नपन� र सो माग स�ब�धमा नेपाल सरकार, म��ालय तथा सडक िव�तारअ�तग�त

रहकेा िनकायले गरेको िनण�यबमोिजम नगरपािलकाले गनु�पन� ह�दँा �रट िनवेदन खारेज ग�रपाउँ भ� ने बेहोराको च��ािगरी

नगरपािलकाको तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफ । 

साव�जिनक सडकह�को वग�करण गरी ितनीह�को िनमा�ण, मम�त, स�भार, सधुार र सोको लािग आव�यक पन� ज�गा

�ा� गन� र �यसको लािग मनुािसब मािफकको मआु�जा िवतरण गन� साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ जारी भएको छ ।

साव�जिनक सडकलाई नेपाल सरकारले राजमाग�, सहायक माग�, िज�ला माग� र सहरी माग�मा वग�करण गरी �य�तो

सडकको के�� रेखाबाट दायाँ बायाँ दवुैितर एकतीस िमटरमा नबढाई सडक सीमा तो�ने �यव�था साव�जिनक सडक ऐन,

२०३१ को दफा ३ मा गरेको छ । यसरी सडक सीमा तोिकएकोमा सडक सीमाको र सडक सीमा नतोिकएकोमा

साव�जिनक सडकको िकनारबाट ६/६ िमटरमा नबढ्ने गरी तोकेको फासलािभ� पखा�लबाहके अ�य कुनै िकिसमको

�थायी संरचना वा भवन िनमा�ण गन� नपाउने गरी िनषधे गन� स�ने र नगर िवकासस�ब�धी योजना लाग ूभएको �े�मा

त�स�ब�धी �चिलत काननूबमोिजम ह�ने �यव�था सोही ऐनको दफा ३क. मा ग�रएको छ । नगर िवकास योजना लागू

भएको �े�मा नगर िवकास सिमितले बनाएको िनमा�णस�ब�धी मापद�डबमोिजम भौितक संरचनाको िनमा�ण गनु�पन� र

कसैले मापद�डिवपरीत तथा सडक सीमा अित�मण गरी िनमा�ण काय� गरेमा �यसरी बनाइएका कुनैपिन भौितक

संरचनाह� हटाउन, भ�काउन र िनषधे गन� स�ने काननूी �यव�था रहकेो छ । काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरणले

बनाएको िनमा�णस�ब�धी मापद�ड काठमाड� उप�यकािभ�का नगरपािलका र नगरो�मखु गा.िव.स. का बािस�दाह�

सबैले पणू��पमा पालना गनु�पन� �यव�था गरेको छ । �यसरी मापद�डिवपरीत सडकको सीमा अित�मण गरी िनमा�ण

ग�रएका भौितक संरचनाह� उ� �ािधकरणबाट हटाइएको ि�परेु�र-कािलमाटी-कलंक� ख�डको िव�तार तथा

�तरो� नित गन� िमित २०७१।८।२५ मा िनण�य भएकोले �रट िनवेदन औिच�यपणू� (Reasonableness) नदिेखएको ह�दँा

खारेजभागी छ, खारेज ग�रपाउँ भ� ने बेहोराको भौितक पवूा�धार तथा यातायात �यव�था म��ालयको िलिखत जवाफ ।
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िवप�ीह�ले आ�नो िनवेदनमा सरकारको नीित िनद�शनबमोिजम सडकको ज�गा छाडी घर बनाई बसोबास गरी

आएको उ�लेख गनु�भएको रहछे । किहलेदिेख घर बनाई बसोबास गनु�भएको हो िनवेदकह�को िनवेदनमा उ�लेख गन�

स�नभुएको छैन । तर िवप�ीले िववाद गनु�भएको सडक राजमाग� (ि�भवुन राजपथ) हो । िनवेदनमा सडकको

के��िव�दबुाट ८/८ िमटर छाडी घर बनाएको उ�लेख गनु�भएको सडक साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को

ख�ड (क) मा राजमाग� भनी उ�लेख भएको र राजमाग� सडकको के�� रेखादिेख दवुैतफ�  बराबर २५/२५ िम. गरी ५०

िमटर चौडाइको सडक हो । सो स�ब�धमा नेपाल सरकारबाट २०३४।३।२० को राजप�मा उ�लेख भएकामा सो

स�ब�धमा िनवेदनमा िववाद नगरी �वीकार ग�रएको र नेपाल सरकारबाट काठमाड� उप�यकािभ�का नगरपािलका र

नगरो�मखु गा.िव.स. ह�मा ग�रने िनमा�णस�ब�धी मापद�डमा पिन सो मापद�डको प�ृ ४० मा सडकको �यव�था गरी

दहेाय (ख) मा राजमाग� भनी सडक िवभागबाट राजमाग� तोिकएकोमा के�� रेखादिेख २५ िमटर दवुैतफ�  �थायी खालका

िनमा�ण काय� गन� निदने र यसअ�तग�त अरिनको राजमाग� ि�भवुन राजपथ उ�लेख भएबाट नै िवप�ीह�ले िववाद गन�

पाउने होइन । जहाँस�म ि�भवुन राजपथ काठमाड�को कहाँबाट स�ु ह�ने भनी अ�प� रहकेो िनराधार िववाद सजृना

गनु�भएको छ सो सरासर गलत छ । ि�भवुन राजपथ ि�परेु�रको ि�भवुनको सािलकदिेख स�ु ह�नेमा िनवेदकह�

िद��िमत ह�नपुन� अव�था नै छैन । जहाँस�म िवकास िवरोधी होइन� मआु�जा पाउनपुछ� भ� ने िनवेदन दाबी छ सो

स�ब�धमा नेपाल सरकारको स�बि�धत िनकायबाट �प� ह�ने नै छ । यस �ािधकरणले काठमाड� उप�यका िवकास

�ािधकरण ऐन, २०४५ को दफा २६ बमोिजम नेपाल सरकारको नीित िनद�शनबमोिजम काय� गन� िनकाय भएको ह�दँा

हाललाई ि�भवुन राजपथ २५/२५ िमटर गरी ५० िमटर भए तापिन हाललाई नेपाल सरकारको िनद�शनबमोिजम केही

सहज गराउन मौजदुा सडकको के��िव�दबुाट दवुैतफ�  ११/११ िमटर गरी २२ िमटर चौडाइको सडक ह�ने गरी  िच�

लगाई सो ११/११ िमटरिभ� बनेको भौितक संरचना हटाउन लगाइएको बेहोरा अनरुोध छ भ� ने बेहोराको काठमाड�

उप�यका िवकास �ािधकरण र ऐ. िज�ला आय�ुको िलिखत जवाफ ।

ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा नेपाल सरकारको कुनै साव�जिनक कामको िनिम� कुनै ज�गा �ा� गन� आव�यक

ठहराएमा यस ऐनबमोिजमको मआु�जा िदने गरी नेपाल सरकारको जनुसकैु ठाउँका जितसकैु ज�गा �ा� गन� स�नेछ

भ� ने तथा दफा ५(१) मा दफा ३ वा ४ को �योजनको लािग ज�गा �ा� गन� गरी नेपाल सरकारले िनण�य गरेपिछ जनु

काया�लयको िनिम� ज�गा �ा� ग�रने हो सो काया�लयको क�तीमा राजप�ाङ्िकत ततृीय �णेीको कम�चारी वा

राजप�ाङ्िकत कम�चारी नभएमा काया�लय �मखुले र कुनै प�रयोजनाको लािग भए स�बि�धत प�रयोजना �मखुले कुन

ठाउँमा के कित ज�गा �ा� गनु�पन� हो सो यिकन गन�को लािग �ारि�भक कारबाही चलाउन स�नेछ भ� ने

�यव�थाबमोिजम नेपाल सरकार (सिचव�तर) बाट साव�जिनक िहतको लािग सडक िव�तार गन� िनण�य भएको र सोको

काया��वयनको लािग सडक िवभागमा लेखी 

पठाएको । साव�जिनक िहतको लािग सडक िव�तार गन� ज�तो पिव� काय�मा िनवेदकह�बाट सरकारलाई सहयोग

गनु�पन�मा बाधकको �पमा खडा भएको दिेखदँा गलत मनसाय िलई दायर भएको �रट िनवेदन बदरभागी छ, बदर

ग�रपाउँ भ� ने बेहोराको नेपाल सरकार, गहृ म��ालयको िलिखत जवाफ । 
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यस काया�लयले साइड ि�लयर भएपिछ मा� आ�नो �े�ािधकारिभ�को सडक िनमा�ण गन� काय� गद�छ । िवप�ीले

�रटमा उ�लेख गनु�भएको सडक ि�भवुन राजपथ यस िडिभजन सडक काया�लयको �े�ािधकारिभ� पन� सडकसमते

होइन । आ�नो �े�ािधकारिभ� नपन� सडकमा यस काया�लयसमतेको उपि�थितमा �रटमा उ�लेख गरे ज�तो िवप�ीह�

बसी आएको घरज�गामा जबरज�ती�पमा �वेश गरी सडक िव�तारको नाममा डोजर लगाई �ेत आतंक म�चाउने,

िवप�ीह�को स�पि�मािथ ठाडो ह�त�ेप गन� र िनजी स�पि� ह�याउने काय� यस काया�लयबाट भए गरेको होइन । सबै

सरकारी िनकायले आ-आ�नो �े�ािधकारिभ� रहरे �े�ािधकारिभ�को सडकस�म िनमा�ण तथा िव�तार गन� हो । तसथ�

िवप�ीले �रट िनवेदनको िविभ� न �करणमा लगाउन ुभएको आरोप िम�या, झ�ुा तथा कपोलकि�पत ह�न ्। �रट

िनवेदनमा उ�लेख गरेको आरोप ज�ता कुनैपिन काय� यस काया�लयबाट केही नग�रएको ह�दँा तथा �े�ािधकारभ�दा

बािहरको सडकमा कुनै िकिसमको कतैबाट पिन संल�न नभएको काया�लयलाई के कुन कारणले िवप�ी बनाउन ुभएको

हो सो कुरा �रटको कुनै हरफमा ले� न स�नभुएको नह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन खारेज ग�रपाउँ भ� ने बेहोराको नेपाल

सरकार सडक िवभाग िडिभजन सडक काया�लको िलिखत जवाफ ।

सव�साधारण जनताको सिुवधा तथा आिथ�क िहत कायम रा� नको लािग सबै िकिसमको साव�जिनक सडकह�को

वग�करण गरी ितनीह�को िनमा�ण, स�भार, िव�तार वा सधुार गन� आव�यक पन� ज�गा �ा� गन� र �यसको लािग

मनुािसब मािफकको मआु�जा िवतरण गन� साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ जारी भएको पाइ�छ । उ� ऐनमा साव�जिनक

सडकको वग�करण, िनमा�ण, स�भार, िव�तार वा सधुारस�ब�धी िव�ततृ �यव�था रहकेो छ । साव�जिनक सडक

अित�मण गरी घर, टहरा वा अ�य भौितक संरचना िनमा�ण गन� वा अ�य उपयोग गन� कारणले गदा� साव�जिनक सडकमा

सवारी साधन आवतजावत गन� र पैदल या�हु� िहड्ँडुल गन�समते अ�य�त किठन ह�न गई साव�जिनक जीवन नै

असरुि�त ह�दँ ैगएको कारणले गदा� सवारी साधन एवं पैदल या�हु�लाई िहड्ँडुल गन� सहज बनाउने र साव�जिनक

जीवनको सरु�ा गन�समते उ��ेयले नेपाल सरकारले हालैका िदनह�मा अित�िमत साव�जिनक सडक खाली गराउने एवं

सडक िव�तार गन� काय�लाई �ाथिमकता �दान गरी सोहीअन�ुप काय� गद� आएको छ । राजधानीलाई �व�छ, सफा

तथा हराभरा बनाई सवारी साधनलगायत नाग�रकलाई सहज र सरल�पमा आवागमन गन�स�ने वातावरण सजृना गन�

एवं नगर िवकास सिमितले लाग ूगरेको भौितक संरचनास�ब�धी मापद�डिवपरीत साव�जिनक सडक तथा ज�गा

अित�मण रो�ने उ��ेयले नै सडक िनमा�ण तथा िव�तारस�ब�धी काय� भएको 

हो । काननूी रा�यमा सरकारका सबै काम, कारबाही, िनण�य, गितिविध र ि�याकलाप काननूमा आधा�रत रहनपुन� भ� ने

अवधारणालाई आ�मसात ्गरेरै �चिलत काननूबमोिजम उ� काय�ह� ह�दँ ैआएको छ । जहाँस�म ज�गाको

मआु�जास�ब�धी िवषय छ, त�स�ब�धमा उ� काय� गन� अि�तयारी �ा� िनकायको िलिखत जवाफबाट �प� ह�ने नै

ह�दँा सो काय�सँग अस�बि�धत यस काया�लयको हकमा िनवेदन खारेज ग�रपाउँ भ� ने बेहोराको नेपाल सरकार,

�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्काया�लयको िलिखत जवाफ । 

ि�भवुन राजपथ काठमाड� ि�परेु�रको ि�भवुनको सािलकदिेख स�ु भई र�सौलस�म 
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पद�छ । सोको ल�बाई ज�मा १६९ िक.मी. पद�छ । सो कुरामा िवप�ी िद��िमत ह�नपुन� अव�था छैन । जहाँस�म िवकास

िवरोधी होइन�, मआु�जा �ितिवना घर टहरा भ�काउन िददँनैौ भ� ने स�ब�धमा जनु दाबी छ सोमा घर टहरा जित पद�छ

सोको �ितपिूत� आ�नो �माण प�ु याई माग गनु�भएको ख�डमा पाई नै हा�न ुह�नेछ । िवप�ीह� हालस�म �ितपिूत� पाउँ

भनी माग गन� आउन ुभएको छैन । यस राजमाग� ह�दँ ैउप�यकाबािहर र उप�यकािभ� �वेश गन� म�ुय सडक भएको सो

सडक रा�यको म�ेद�डको �पमा रहकेो ह�दँा उ� सडक अित नै साँघरुो भई घ�ट� जाम ह�ने गरेको कुरामा सबै िनकाय

तथा �यस भगेका जनता सा�ा�कार ह�नहु��छ । िव�तार नगरी नह�ने रा��को म�ेद�डको �पमा रहकेो सडक िव�तार

काय�लाई िनर�तरता िदनपुन� ह�दँा िव�तार काय�को थालनी भएको हो ।

िवप�ीह�ले िनवेदनमा सरकारको नीित िनद�शनबमोिजम सडकको ज�गा छाडी घर बनाई बसोबास गरी आएको भनी

उ�लेख गरे पिन किहलेदिेख न�सा पास गरी घर बनाई बसोबास गनु�भएको हो, सो कुरा िनवेदनमा किहकँतै उ�लेख गन�

स�नभुएको 

छैन । िनवेदनमा सडकको के��िव�द ु८-८ िमटर छाडी घर िनमा�ण गरेको उ�लेख गनु�भएकोमा साव�जिनक सडक ऐन,

२०३१ को दफा ३ को ख�ड क मा उ� सडक राजमाग� भनी उ�लेख भएको र राजमाग�को मापद�ड सडक के��दिेख

दवुैतफ�  बराबर २५।२५ िमटर गरी ज�मा ५० िमटर चौडा ह�ने स�ब�धमा नेपाल सरकारबाट पिन २०३४।३।२० को

राजप�मा उ�लेख भएको छ । सो राजप�मा िनकािलएको सचूनालाई �वीकार गरी बसी हाल आएर मापद�डको

स�ब�धमा िववाद सजृना गन� िवप�ीह�ले पाउने होइन । नेपाल सरकार सडक िवभागबाट समय समयमा राजमाग�िभ�

पन� तथा अ�य सडकह�मा समते सडक मापद�डिभ� �थायी खालका िनमा�ण काय� नगनु� नगराउन ुभनी सचूना जारी

ग�रएको र ��ततु राजमाग�को मापद�ड सडक के��बाट दायाँ बायाँ २५/२५ िमटर भए तापिन हाललाई नेपाल

सरकारको िनद�शनबमोिजम केही सहज गराउन मौजदुा सडकको के��िव�दबुाट दवुैतफ�  ११/११ िमटर गरी ज�मा २२

िमटर चौडाइको सडक ह�ने गरी िच� लगाई सो ११/११ िमटरिभ� बनेका भौितक संरचना हटाउन अनरुोधस�म ग�रएको

ह�दँा िवप�ीले �रट िनवेदनमा उ�लेख गरेज�तो �ेत आतंक म�चाउने ज�तो काय� यस आयोजनाबाट भएको 

छैन । यस िनद�शनालयले म��ालय तथा िवभागको नीित िनद�शनबमोिजम काय� गरी आएको र िवप�ीह�को कुनै

संवैधािनक एवं काननूी हकमा आघात प�ुने गरी कुनै काय� नग�रएको ह�दँा िवप�ीको झ�ुा �रट िनवेदन खारेज ग�रपाउँ

भ� ने बेहोराको नेपाल सरकार, सडक िवभाग उप�यका सडक िव�तार आयोजना काठमाड�को िलिखत जवाफ ।

िवप�ी �रट िनवेदकह�ले कलंक�दिेख नागढंुगास�मको सडक ख�डको दायाँ बायाँ घर, टहरा िनमा�ण गरी बसेको भनी

�रट िनवेदनमा �वीकार गनु�भएको छ । काठमाड�को ि�परेु�रमा रहकेो ि�भवुनको शािलकदिेख नै ि�भवुन राजपथ स�ु

ह�ने भएकोले य�ता राजमाग� के��िव�दबुाट दवुैतफ�  २५/२५ िमटर गरी कुल ५० िमटरस�म कुनै पिन घर टहरालगायतका

संरचना िनमा�ण नगरी िवकासको गितिविधलाई सचुा� बनाउन ु��येक नाग�रकको कत��य हो । यसरी राजमाग� सडकको

के��िव�दबुाट दायाँ बायाँ २५/२५ िमटरस�म कुनैपिन संरचना नबनाई रा�यले गन� सडक िव�तारलगायतको िवकास

गितिविधलाई नाग�रकले सघाउन ुपन�मा उ�टै घर टहरालगायतका संरचना बनाई बसेकोले �रट िनवेदकह�ले मआु�जा
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पाउनपुछ� भनी दाबी गन� िम�ने होइन । साथै सडक चौडा गन� �ममा काननूबमोिजमको िनण�यानसुार भएको काम

कारबाही बदर ह�नपुन� होइन, ��ततु �रट िनवेदन खारेजभागी छ, खारेज ग�रपाउँ भ� ने बेहोराको सहरी िवकास

म��ालयको िलिखत जवाफ । 

िनवेदकह�ले सरकारको नीित िनद�शनबमोिजम सडकलाई आव�यक पन� ज�गा छाडी घर िनमा�ण गरेको भने पिन

किहले र कुन िनकायको �वीकृित िलई घर िनमा�ण गरेको हो, सो कुरा किहकँतै �प��पमा उ�लेख गन� नसकेको

दिेखएकोले पिन िवप�ीको �रट िनवेदन झ�ुा र िनराधार रहकेो भ� ने �प� ह��छ । राजमाग� (िनमा�ण �यव�था) ऐन, २०२१

को दफा ३ बमोिजम �कािशत िमित २०२१।११।११ को राजप�ले उ� सडकको सडक सीमा २५/२५ गज र

साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ बमोिजम �कािशत िमित २०३४।३।२० को राजप�ले उ� सडकको सडक

सीमा के�� रेखादिेख दायाँ बायाँ २५/२५ िमटर सडक सीमा िनधा�रण ग�रएको अव�थामा उ� राजप�मा �कािशत

सचूनालाई �वीकार गरी हाल आएर सडक मापद�डको िवषयलाई िलएर िववाद सजृना गनु� काननूस�मत छैन । िमित

२०२१।११।११ र िमित २०३४।३।२० मा नेपाल राजप�मा �कािशत सचूनाबमोिजम नेपालका िविभ� न सडकह�लाई

राजमाग�को �पमा घोषणा गरी �य�ता सडकको सडक सीमासमते �प��पमा िनधा�रण गरेको छ । िमित २०२१।११।११

को राजप�ले राजमाग�को सडक सीमा सडक के�� रेखाबाट दायाँ बायाँ दवुैितर २५/२५ गज र िमित २०३४।३।२० को

राजप�ले २५/२५ िमटर सडक सीमा कायम गरेको िवषयमा स�मािनत �ी सव��च अदालतबाट �रट िनवेदक लोकनाथ

��े िव. मि��प�रषदक्ो सिचवालयसमते भएको (२०५३ सालको �रट नं. ३१७२) उ��ेषण म�ुामा िमित २०२१।११।

११ र २०२५।११।३० को नेपाल राजप�मा सचूना �कािशत गरी तोिकएको राजमाग�को के�� रेखादिेख दायाँ बायाँ

२५/२५ गज राजमाग� �े�भ�दा बढी २०३४।३।२० को नेपाल राजप�मा �कािशत सचूनाबमोिजम सडक के��

रेखादिेख दायाँ बायाँ २५/२५ िमटरिभ�को ज�गा आव�यक पन� भए काननूबमोिजम गरी लगत क�ा गन�समतेको काय�

गनु� भनी आदशे भई उ� आदशेानसुार कितपय ठाउँमा मआु�जा िदई सिकएको छ भने बाँक� रहकेो ठाउँमा समते

�िमक �पमा मआु�जा िवतरण गन� �ि�यामा रहकेो ह�दँा �रट िनवेदन खारेजभागी छ, खारेज ग�रपाउँ भ� ने बेहोराको

नेपाल सरकार, भौितक पवूा�धार तथा यातायात म��ालय सडक िवभाग लिलतपरुको िलिखत जवाफ ।  

यसमा कलंक�दिेख नागढंुगा ख�डको सडक िव�तारको लािग आ�नो घर ज�गा काननूी �ि�या परूा नगरी �योग गन�

थािलयो भ� ने िनवेदकह�को िनवेदन िजिकर रहकेो र िव�तार गन� लािगएको सडकमा िनवेदकह�म�ये केहीको

घरबाससिहतको संरचनासमते रहकेो भने रहकेोले िनवेदनमा उठाइएको िवषयको टुङ्गो नलागी सडक िव�तार ग�रएमा

िनवेदकह�लाई अपरूणीय �ित पन� जाने र यसै िववादको िवषयमा यस अदालतबाट गोपालकृ�ण नकम�को िनवेदन

(०७२-WO-०७१९) मा िमित २०७३।१।१४ र िव�ण�ुसाद ��ेको िनवेदन (०७२-WO-०८३५) मा िमित २०७३।१।

२० मा अ�त�रम आदशे भएकोसमते पाइएकोले सिुवधा स�तलुनलाई �ि�गत गरी ��ततु िनवेदनको अि�तम टुङ्गो

नलागेस�म िनवेदकह�को घरज�गालाई �ित प�ुने गरी  िव�तार गन� काय� नगनु� भनी िवप�ीह�को नाउँमा सव��च

अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदशे जारी ग�रएको छ । आदशेको जानकारी
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िवप�ीह�लाई िदन ू। साथै ि�भवुन राजपथ िव�तारको िवषय राि��य सरोकारको िवषय ह�दँा यो िवषयको िछटो टुङ्गो

ला�न ुआव�यक ह�दँा मािथ उि�लिखत िनवेदनह� समते साथै राखी ��ततु िनवेदनलाई अ�ािधकार िदई पेस गनु� भ� ने

यस अदालतको िमित २०७३।४।२३ को आदशे । 

यसमा १० िदनिभ� बहसनोट माग गरी १५ िदनिभ� पेस गन� गरी पेसी �यव�थापन गनु� गराउन ुभ� ने यस अदालतको

िमित २०७३।७।४ को आदशे बमोिजम बहस नोट पेस भई िमिसल संल�न रहछे ।

नेपालको संिवधानको धारा २५ ले ��येक नाग�रकलाई स�पि�स�ब�धी हक ��याभतू गद� साव�जिनक िहतको लािग

�यि�को स�पि� अिध�हण गदा� �ितपिूत� िदनपुन�, सो �ितपिूत�को आधार र काय��णाली ऐनबमोिजम ह�ने �यव�था

गरेको 

पाइ�छ । संिवधानको यो �यव�थाको स�दभ�मा साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३, ३(क) वा दफा ४ को

�या�या कसरी गन�, एकपटक सडक सीमा तोिकएको वा सडक सीमाको लािग ज�गा �ा� गनु�पन� ि�थितमा वा सडक

िव�तारको लािग ज�गा उपयोग गनु�पन� ि�थितमा काननूबमोिजम ज�गा �ा� नगरी सडक िव�तार गन� िम�छ वा िम�दनै,

�यसैगरी काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण ऐन, २०४५ को दफा ११ मा भौितक िवकास योजना गन� आव�यक

पन� ज�गा �चिलत काननूबमोिजम �ा� गरी �ािधकरणलाई उपल�ध गराइने छ भ� ने उ�लेख भएको ि�थितमा ज�गा

�ा� नै नगरी भौितक िवकास योजना स�चालन ह�नस�छ वा स�दनै र सोही ऐनको दफा २६ बमोिजम सरकारको नीित

िनद�शनबमोिजम च�ने िनकाय हो भ� ने आधारमा ज�गा �ा� नै नगरी स�पि�को हक अित�मण ह�ने गरी काय� गन�

िम�छ वा िम�दनै, �य�तै गरी �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा २५८ को �यव�थाको िवपरीत ग�रएका

काय�ह�मा �थानीय िनकायको संल�नता ह�नस�छ वा स�दनै भ� ने �� नह� ��ततु र लगाउका म�ुाह�मा उ�प� न भएको

छ ।

मलुकुको सवा�ङ्गीण िवकासको िनि�त सडक, रेल, नहर, जलाशयय�ु आयोजना, िव�तु,् खानेपानी, औ�ोिगक

�े�लगायतका साव�जिनक िहतका �े�मा िनमा�ण र िव�तार आव�यक ह��छ । तर िवकास िनमा�णको काय� र नाग�रकको

संिवधान �द� हकबीच के क�तो स�तलुन आव�यक ह��छ । के क�तो सत�मा के कुन �ि�या�ारा स�पि�को हकमा

संकुचन ह�नस�छ भ� ने कुरा �याय िन�पणको �ममा साव�जिनक मह�वको �� न ब� न गएको छ । संिवधानमा

स�पि�स�ब�धी हकको ��याभिूत नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १९ र वत�मान नेपालको संिवधानको

धारा २५ मा ग�रएको र ज�गा �ा� गन� िवषयका काननूह� सोपवू� िनमा�ण भएको अव�था छ । तसथ� संिवधानको

�यव�थाह�का प�र�े�यमा मािथ उि�लिखत ऐनह�को साम�ज�यपणू� �या�या ह�न ज�री दिेख�छ । य�ता िवषयह�मा

सव�कालीन र सव�जनीन �या�या ह�न स�यो भने सरकारलाई उपय�ु िनद�शन ह�ने र एकै �कृितका िवषयमा पटकपटक

अदालतमा �रट िनवेदन दता� गनु�पन� अव�थाको अ��य ह�ने ह��छ । 
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यस अदालत संय�ु इजलासबाट ब�ी�साद शमा�समते िव. मि��प�रषदस्मते (ने.का.प.२०५८, िन.नं.७०४० प.ृ५९१),

िनवेदक कृ�णराज पा�डे िव. काठमाड� महानगरपािलकासमते (२०६१ �रट नं.३६२०), मह�तलाल ��ेसमते िव. नेपाल

सरकार मि��प�रषदस्मते (०७१-WO-०८०८) का �रट िनवेदकह�मा साव�जिनक िहतको लािग ज�गा �ाि�को

अव�थामा �ितपिूत� �ा� गन� हक �थािपत भएको 

छ । �यसैगरी भाइकाजी ितवारी िव. चतभुु�ज भ�समते भएको �रट िनवेदन (ने.का.प. २०७२, िन.नं.९५०८, प.ृ२१४५)

मा यस अदालतबाट सडक िव�तारको स�ब�धमा ११ बुँदाको िनद�शनसमते जारी भएको 

छ । तर सडक िव�तारकै �ममा सडक ऐन, २०३१ अ�तग�त सडक सीमा तोिकएको आधारमा गोकुलमान

त�डुकारसमते िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमते भएको �रट िनवेदन (ने.का.प. २०७०, िन.नं.८९६६,

प.ृ२६३) मा �रट िनवेदन खारेज भएको अव�था पिन छ । साव�जिनक िहतको लािग ज�गा �ा� गरेको ि�थितमा

�ितपिूत�को आधार के ह�ने, ज�गा �ा� गन� िनण�य गदा�को अव�थाको म�ूय ह�ने वा वा�तिवक �ितपिूत� ितदा�को

अव�थाको म�ूय ह�ने, �ितपिूत� िनधा�रण गदा� घर वा ज�गाको के कित िह�सा वा �ितशत �ा� ह�न गएको छ, ज�गा �ा�

गरेको कारणबाट �यि�को बसोबास र स�पि�को आिथ�क म�ूय (Economic Value) बढ्ने वा घट्ने ि�थित के रहकेो

छ, पवूा�धारको िनमा�णबाट �य�तो �यि�लाई फाइदा वा नो�सान के ह�ने ि�थित छ, सरकारबाट ह�ता�तरण भएका र

समदुायले �यव�थापन गरेका सामदुाियक वा कबिुलयत वन आिद समदुायको अधरुो हक (Inchoate Right) भएका

�ोतह� �ा� गरेको अव�थामा ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ आकिष�त ह�ने वा नह�ने, �ितपिूत� ितनु�पन� वा नपन�, ितनु�पन� हो

भने सोको आधार के ह�ने ज�ता �� नह�को पिन यस अदालतबाट रा�ोसँग िन�पण भई नसकेको अव�था छ । सम�मा

हदेा�, संिवधान�ारा ��याभतू स�पि�स�ब�धी हकमा आघात परेको वा पन� सम� अव�थाह�लाई हरेी सो हकमा

िनय��ण वा संकुचन ह�न स�ने अव�था �ितपिूत� र सोको आधारबारे �यायपणू� र सव�कालीन एवं सव�जनीन �ि�कोणको

िवकास ह�न अझ ैबाँक� रहकेो दिेखयो । 

यस अदालतमा परेको ��ततु �रट िनवेदनह�म�ये कुनैमा अ�त�रम आदशे भएको र कुनैमा अ�त�रम आदशे नभई

अि�तम िनण�य ह�दँा बोिलने भ� ने �ि�कोण िलइएको दिेखयो । तर अदालतमा िवचाराधीन िवषयमा फैसला ह�नअुिघ नै

घर पखा�ल भ�काइने र ज�गा सडक िव�तारमा मािसने ि�थित ब� न जाँदा नाग�रकह�को स�पि�स�ब�धी हक र

आवासस�ब�धी हकसमतेको सरु�ा कसरी ह�न स�छ, ज�गा �ाि� वा �ितपिूत� िवषयमा कुनै िनण�यस�म पिन नगरी

बलज�ती सडक िव�तार गन� िम�ने हो वा होइन भ� ने �� नह� यहाँ उ�प� न भएको छ । �यायको िनि�त अदालत आएका

प�ह�को सरु�ा �याय नमन� गरी कसरी ह�न स�छ? िवकास िनमा�ण र �यि�गत हक अिधकारबीच उपय�ु स�तलुन

कसरी ह�न स�छ? यी �� नह�को जवाफ इजलाससम� पेस भएका यी �रट िनवेदनह�को स�दभ�मा �यायपणू� ढङ्गले

खोिजन ुआव�यक दिेख�छ । 
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अतः मािथ उि�लिखत संय�ु इजलासबाट भएका फैसलाह�मा सवा�ङ्गीण �ि�कोण निलइएको र यहाँ उठाइएका

सम�त �� नह�को �थायी िन�पण पणू� इजलासबाट ह�नपुन� दिेखदँा सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम

३(१)(घ) बमोिजम ��ततु �रट िनवेदन पणू� इजलासमा पेस गनू� । िवषयव�तकुो गा�भीय�लाई हरेी सव��च अदालत

िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३(३) बमोिजम ��ततु �रट िनवेदनह�लाई अ�ािधकारसमते �दान ग�रएको छ भ� ने

यस अदालतको िमित २०७३।९।२५ को आदशेानसुार ��ततु �रट िनवेदन पणू� इजलाससम� पेस भएको रहछे ।

िनयमबमोिजम पेसी सचूीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको िमिसल अ�ययन ग�रयो । िनवेदकह� तफ� बाट

उपि�थत िव�ान ् व�र� अिधव�ाह� �ी ह�रहर दाहाल, �ी श�भ ुथापा, िव�ान ् अिधव�ाह� �ी िजते�� ब�ाचाय�,

डा. �ी च��का�त �वाली, �ी शकंर िल�ब,ू �ी पणू��साद राजवंशी, �ी िवरे�� महज�न, �ी पदमबहादरु ��े, �ी िवमल

��ेले सरकारले सडक सीमा तो�दमैा �यि� िवशषेको हक भोगको घर तथा ज�गा �वतः सरकारको �वािम�वमा जाँदनै

। घर तथा ज�गाको उिचत मआु�जा, �ितपिूत� िदनपुन� र काननूस�मत त�रकाबाट ज�गा अिध�हण गनु�पन� �यव�था

ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ ले गरेको स�दभ�मा सडक िव�तारका लािग यी िनवेदकह�को घर, ज�गा काननूबमोिजम

अिध�हण गरी �ितपिूत� िदएर मा�ै िव�तार गनु�पन�मा सो नगरी सडक िव�तारका लािग घर भ�काउने भनी नाग�रकको

सा�पि�क हक कुि�ठत ह�ने गरी भएको िनण�य बदर गरी िविधवत ्ज�गाको मआु�जा उपल�ध गराई सडक िव�तारको

काय� गनु� गराउन ुभ� ने परमादशेको आदशे ग�रपाउँ भनी बहस ��ततु गनु�भयो । 

िवप�ी नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्काया�लयसमतेका तफ� बाट उपि�थत िव�ान ् सह�यायािधव�ाह� �ी खमेराज

�वाली, �ी रमा पराजलुी, �ी उ�व पडुासैनीले ि�भवुन राजपथ काठमाड� ि�परेु�रदिेख िसिस�या बोडरस�म भएको

न�सा र िविभ� न द�तावेजबाट �मािणत भएको र पिहला नै सीमा तोकेको सडक िव�तार गदा� �ितपिूत� आकिष�त नह�ने

ह�दँा �रट िनवेदन खारेज ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो । िवप�ी काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरणका तफ� बाट

उपि�थत िव�ान ् अिधव�ाह� �ी हरेराम ितवारी, �ी �भकृु�ण कोइराला, �ी शलेै��कुमार दाहाल, काठमाड�

महानगरपािलकाको तफ� बाट उपि�थत िव�ान ् अिधव�ा �ी दामोदर खड्का, च��ािगरी नगरपािलकाको तफ� बाट

उपि�थत िव�ान ् अिधव�ा �ी ब�ीराज भ�ले सडक िव�तार स�ब�धमा पिहले नै िसमाना यिकन भएको र हाल

काया��वयनका �ममा पनुः अिध�हण गरी �ितपिूत� िदइरहन ुपन� नह�दँा �रट िनवेदन खारेज ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु

गनु�भयो । 

�रट िनवेदनको बेहोरा, िमिसल संल�न �माण कागज र िव�ान ्ह�को बहससमते सनुी िव�ान ् व�र� अिधव�ाह� र

अिधव�ाह�बाट पेस भएका िलिखत बहसनोटसमते अ�ययन गरी िनण�य सनुाउने �योजनाथ� आज पेस भएको ��ततु

�रट िनवेदनमा िनवेदकह� काठमाड� कलंक�दिेख नागढंुगास�म सडकको दायाँ बायाँ �े�मा बसोबास गरेका बािस�दा

भएका र सडक िव�तारका �ममा सडक सीमामा ज�गा, घर परेको कारण ज�गाको �वािम�व गमुाउन पन� ह�दँा सडक

िव�तारमा परेको ज�गाको �चिलत म�ूयबमोिजम �ितपिूत� िदई ज�गा अिध�हण गरेर मा� सडक िव�तार गनु� गराउनु

भ� ने आदशे ग�रपाउँ भनी ��ततु �रट िनवेदन िदएको दिेख�छ । िवप�ीह�ले सडक सीमा स�ब�धमा काठमाड�
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कलंक�दिेख नागढंुगास�मको सडक राजमाग� भनी साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ ले उ�लेख गरी नेपाल सरकारबाट

िमित २०३४।३।२० मा �य�तो राजमाग� सडकको के�� िव�दबुाट दायाँ बायाँ २५/२५ िमटर कायम ग�रसकेको भए पिन

हाललाई नेपाल सरकारको िनण�यबमोिजम सडक के�� िव�दबुाट दायाँ बायाँ गरी ११/११ िमटर कायम गरी सडक सीमा

िव�तार गन� िच� लगाइएको र िनवेदकह�ले सडक ऐन, २०३१ लाग ूभएपिछ के किहले घर बनाउन ुभएको हो न�सा

पास गरी घर बनाएको भनी �माण पेस गन� सकेको नदिेखदँा सडक िव�तार गन� काय�मा अवरोध गन� िम�ने होइन �रट

िनवेदन खारेजभागी छ भ� ने िलिखत जवाफ रहकेामा पणू� इजलाससम� पेस गन� भनी यस अदालत संय�ु इजलासबाट

उठाइएका �� नह�को िन�पणका साथै दहेायका �� नह�मा िनण�य गनु�पन� दिेखन आयो ।

१. सडक िव�तारका लािग अिध�हण गरेको स�पि�को मआु�जा (�ितपिूत�) िदनपुन� हो?  होइन ? 

२. िनवेदन मागबमोिजम आदशे जारी ह�नपुन� हो? होइन ? 

 

२. यी िनवेदकह� कलंक�दिेख नागढंुगास�मको �थायी बािस�दा रहकेा िनजह�को �वािम�वमा रहकेा ज�गा र घरह�

सडक िव�तारको �ममा परी ११/११ िमटर सडकको के�� िव�दबुाट दायाँ बायाँ िच� लगाई भ�काउनका लािग िमित

२०७१।८।२५ मा साव�जिनक सचूना जारी भएपिछ ज�गा काननूबमोिजम अिध�हण नगरी घर भ�काउन र ज�गा

अिध�हण गन� पाउने होइन । सडक िव�तारमा आ�नो ज�गा पन� अव�था भएमा अिध�हण गनु�पन� ज�गाको �चिलत

म�ूयबमोिजम �ितपिूत� िदएर मा�ै अिध�हण गरी िव�तार गनु�पन� र आफूह� िवकास िवरोधी नभएको भनी िनवेदन

दाबी िलनभुएको 

पाइ�छ । कलंक� नागढंुगा सडक िव�तारका �ममा सडकको के�� िव�दबुाट दायाँ बायाँ ११/११ िमटरको सडक

िव�तार गन� काय� साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ लाग ूभएपिछ नेपाल सरकारले िमित २०३४।३।२० को राजप�मा

�कािशत सचूनाबमोिजम ि�भवुन राजमाग� (काठमाड�-र�सौल) भनी नामाकरण गरी सडकको चौडाई �े�फल खलुाई

सचूना �कािशत गरी हाल काया��वयनको �ममा लिगएको हो । अिध�हणको िवषय होइन । िमित २०३४।३।२० को

सचूनामा ि�भवुन राजमाग�को सडकको चौडाई सडकको के��बाट २५/२५ िमटर फरािकलो ह�ने उ�लेख ग�रए पिन

हाललाई नेपाल सरकारको िनद�शनबमोिजम सडक िव�तारमा केही सहज गराउन मौजदुा सडकको के��िव�दबुाट

दवुैतफ�  ११/११ िमटर गरी ज�मा २२ िमटर फरािकलो सडक ह�ने उ�लेख गरी भौितक संरचना हटाउन अनरुोध ग�रएको

कुरा िलिखत जवाफबाट दिेख�छ ।

३. साव�जिनक िहतका लािग सरकारले �यि�को िनजी स�पि� िलन स�ने हो होइन भ� ने स�ब�धमा भएको हा�ो

संवैधािनक िवकास�म र �चिलत काननूी �यव�था हदेा� नेपालको संिवधान २०१९ मा स�पि�को हकलाई मौिलक

हकमा राखी स�पि�को हकस�ब�धी धारा १५ मा काननूबमोिजम बाहके कुनै पिन �यि�को स�पि� अपहरण ह�ने छैन ।
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�य�तै नेपाल अिधरा�यको संिवधान, २०४७ को मौिलक हकअ�तग�त धारा १७ मा साव�जिनक िहतका लािगबाहके

रा�यले कुनै �यि�को स�पि� अिध�हण वा �ा� गन� वा �य�तो स�पि�उपर अ� कुनै अिधकारको सजृना गन� छैन ।

साव�जिनक िहतका लािग रा�यले कुनै �यि�को स�पि� अिध�हण गदा� िदनपुन� �ितपिूत� काननू�ारा िनधा��रत

भएबमोिजम ह�नेछ । भ� ने र नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १९ स�पि�को हकअ�तग�त साव�जिनक

िहतका लािग रा�यले कुनै �यि�को स�पि� अिध�हण वा �ा� गन� वा �य�तो स�पि�उपर कुनै अिधकारको सजृना गदा�

काननूबमोिजम �ितपिूत� िदइनेछ । भ� ने र वत�मान नेपालको संिवधानको धारा २५(२) मा साव�जिनक िहतका

लािगबाहके रा�यले कुनै �यि�को स�पि� अिध�हण गन�, �ा� गन� वा �य�तो स�पि�उपर अ� कुनै �कारले कुनै

�कारको अिधकार सजृना गन� छैन भनी र धारा २५(३) मा उपधारा २ बमोिजम साव�जिनक िहतका लािग रा�यले

कुनैपिन �यि�को स�पि� अिध�हण गदा� �ितपिूत�को आधार र काय� �णाली ऐनबमोिजम ह�नेछ भनी स�पि�को

हकलाई ��येक संिवधानले �यारे�टी �दान गरेको छ । ज�गा अिध�हण गन� स�ब�धमा �चलनमा रहकेो ज�गा �ाि� ऐन,

२०३४ को ��तावनामा ज�गा �ा� गन�स�ब�धी �चिलत नेपाल काननूमा संशोधन र एक�करण गन� वा�छनीय भएको

भ� ने उ�लेख भई जारी भएको उ� ऐनको दफा ३ मा नेपाल सरकारले कुनै साव�जिनक कामको िनिम� कुनै ज�गा �ा�

गन� आव�यक ठहराएमा यस ऐनबमोिजमको मआु�जा िदने गरी नेपाल सरकारले जनुसकैु ठाउँको जितसकैु ज�गा �ा�

गन� स�नेछ भ� ने उ�लेख भएको दिेख�छ । स�पि�को अिधकारस�ब�धी िविधशा�ीय मा�यतामा साव�जिनक िहतका

लािग राि��य स�पि�उपर रा�यको पिहलो हक (Eminent domain) रा�यमा अ�तिन�िहत रहने र स�पि� �ा� गन�

स�दभ�मा रा�यलाई उ� िस�ा�तअ�तग�त �यि�को स�पि� बहृ�र राि��य िहतका लािग रा�यले िनय��ण, िनयमन र

अकुंश लगाउन स�ने दिेखयो । यस स�ब�धमा िनवेदकह�ले चनुौती िदएको नदिेखदँा थप िववेचना गनु�पन� आव�यकता

रहने ।

४. उपयु�� संवैधािनक र काननूी �यव�थाको सम� सार भनेको काय�पािलकाको �वे�छाचारी अित�मणबाट कसैको

स�पि�को अपहरण नहोस ्भनी �यि�को स�पि� संर�णका लािग रा�यले गरेको �ितब�ता हो । रा�यलाई साव�जिनक

िहतका लािग नाग�रकको स�पि� आव�यक परी अिध�हण गनु�पन� भएमा काननूले िनधा�रण गरेको �ि�या प�ु याएर

मा�ै अिध�हण गन� सिकने गरी नेपालको संिवधान र �चिलत काननूले �यव�था गरेको दिेखन आयो ।

५. सडक िव�तारका लािग �चिलत काननूको अधीनमा रही रा�यले �यि�का स�पि� अिध�हण गन� स�ने भएबाट

�य�तो स�पि� अिध�हण गदा� (मआु�जा) �ितपिूत� िदनपुन� हो ? होइन ? भ� ने �� नतफ�  हदेा� यी िनवेदकह�ले आ�नो

बास�थानका घरह� भ�काउने गरी सडक िव�तार गन� िनकायह�ले ११/११ िमटर िसमानािभ�को घरको र

ज�गासमतेको मआु�जा माग गरेको दिेख�छ । िवकास िनमा�णमा आफूह� बाधक नरहकेो तर नेपाल सरकारको

नीितबमोिजम सडक िव�तारका लािग पिहले ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ बमोिजम आव�यक पन� घर, ज�गा अिध�हण गरी

मआु�जा िदएर मा�ै सडक िव�तार गनु�पन� भ� ने िनवेदन दाबी रहकेोमा रा�यले सडक िव�तारलगायत साव�जिनक

उपभोगका काय� गदा� ज�गा �ाि� गरेर मा�ै िव�तार गन� पाउने हो वा िलिखत जवाफमा उ�लेख भएबमोिजम िमित

२०३४।३।२० मा नेपाल सरकारबाट राजप�मा सचूना �कािशत गरी ि�भवुन राजपथ २५/२५ िमटरको ह�ने उ�लेख
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भएको सचूनाको आधारमा हाल सडक िव�तार गन� ज�गा अिध�हण गरी �ितपिूत� िदन ुनपन� हो भ� ने स�दभ�मा हदेा�

साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ ले राजमाग�ह�को वग�करण गरेको नेपाल सरकारले िमित २०३४।३।२० मा नेपाल

राजप�मा सचूना �कािशत गरी ि�भवुन राजपथ (काठमाड�-र�सौल) सडक के�� िव�दबुाट २५/२५ िमटर ह�ने भनी

सीमा तोिकएको दिेख�छ । यसरी िमित २०३४।३।२० मा सीमाना कायम गरेको सडकको चौडाई िव�तार गन� नेपाल

सरकारले स�ु गरेको र हाललाई २५ िमटरको स�ा सडक के�� िव�दबुाट ११/११ िमटर �े�फल कायम गन� गरी िनण�य

गरेको दिेख�छ ।

६. सहरीकरणलाई �यवि�थत गन� स�ब�धमा जारी ग�रएका नगर िवकास ऐन, २०४५ र काठमाड� उप�यका िवकास

�ािधकरण ऐन, २०४५ लाई पिन ��ततु �रट िनवेदनको स�दभ�मा हनेु�पन� दिेखन 

आयो । बढ्दो जनसं�या तथा सहरीकरणको प�र�े�यमा भइरहकेो नगरह�को पनुः िनमा�ण िव�तार र िवकासको साथै

नयाँ नगरह�को िनमा�ण गरी नगरवासीह�लाई आव�यक सेवा र सिुवधा प�ु याउन तथा सव�साधारण जनताको सेवा

सिुवधा र आिथ�क िहत कायम रा� ने उ��ेयले जारी भएको नगर िवकास ऐन, २०४५ ले िनद�िशत ज�गा िवकास

काय��म स�चालन गदा� पिन ज�गाधनीह�को सहभािगता जटुाई काय��म स�चालन गनु�पन� साथै सोही ऐनको दफा १६

ले नेपाल सरकारले नगर योजना काया��वयन गन� आव�यक पन� ज�गा �चिलत काननूबमोिजम �ा� गरी सिमितलाई

उपल�ध गराउन स�नेछ भ� ने र काठमाड� उप�यकामा बढ्दो जनसं�या र सहरीकरणको प�र�े�यमा भइरहकेो

नगरह�को पनुः िनमा�ण िव�तार र िवकासको साथै योजनाब� �पमा भौितक िवकास र जनसाधारणलाई आव�यक

सेवा सिुवधा प�ु याउने उ��ेयले जारी भएको काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण ऐन, २०४५ को दफा ११ मा नेपाल

सरकारले भौितक िवकास योजना काया��वयन गन� आव�यक पन� ज�गा �चिलत नेपाल काननूबमोिजम �ा� गरी

�ािधकरणलाई उपल�ध गराई िदन स�नेछ  भ� ने दिेख�छ । 

७. उपयु�� नगर िवकास ऐन, २०४५ र काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण ऐन, २०४५ समतेले ज�गाधनीको

सहमित भएको अव�थामा बाहके �यि�को ज�गा �ा� गन� �चिलत नेपाल काननूबमोिजम ज�गा अिध�हण गनु�पन� र

सो काय� नेपाल सरकारले गरी ज�गा उपल�ध गराउन ुपन� भनी �चिलत नेपाल काननू ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को

�ि�यालाई अिनवाय� �पमा पालना गन�तफ�  िनद�िशत गरेको दिेखन आयो । उ� काननूको �या�या सोअन�ुप भएमा नै

�यि�को िनजी स�पि� �ा� गदा� �ितपिूत� िदनपुछ� भ� ने संवैधािनक �यव�थाअनकूुल ह��छ र काननूको �या�या गदा�

संिवधानको अ�र र भावनाअन�ुप ह�ने गरेर नै गनु� पद�छ ।

८. अब िनवेदन मागबमोिजम आ�नो ज�गा सडक िव�तारमा पन� भए ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ बमोिजम मआु�जा

िवतरण गरी ज�गा �ा� गरेपिछ मा�ै सडक िव�तार गनु� गराउन ुभनी परमादशे माग ग�रएकामा िनवेदकको हक भोग

�वािम�वका उि�लिखत ज�गाको �वािम�व यी िनवेदकह�मा रहकेो दिेख�छ । िव�तार गन� लािगएको सडकको दायाँ

बायाँतफ�  बनाएका घरह� सडकको के�� िव�दबुाट ८/८ िमटर छाडी घर बनाई बसेको भ� ने �वयं िनवेदककै भनाई

साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ख�ड (क) मा सडक राजमाग� भनी उ�लेख भएको र नेपाल सरकारबाट िमित
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२०३४।३।२० मा �कािशत भएको राजप�मा सडक राजमाग�को चौडाई २५/२५ िमटर ह�ने भनी उ�लेख भए पिन नेपाल

सरकारको िनद�शनबमोिजम हाललाई ११/११ िमटर कायम ग�रएकोले �ितपिूत� िदनपुन� होइन भ� ने नेपाल सरकार,

सडक िवभाग उप�यका सडक िव�तार आयोजनाको िलिखत जवाफ रहकेो र उ� िलिखत जवाफमा घर टहराको

�ितपिूत� मा�न आएका बखत िनवेदकह�ले पाई हा�न ुह�नेछ भ� ने उ�लेख गरी पिहले सडकको सीमा िनधा�रण

भइसकेको ह�दँा ज�गा अिध�हण गरी मआु�जा िदनपुन� होइन भ� ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफ र िव�ान ्ह�को

बहसबाट दिेखन आयो । सो स�ब�धमा हदेा� साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को काननूी �यव�थाको िववेचना गनु�पन�

दिेखन आयो । साव�जिनक सडक ऐनको ��तावनामा सव�साधारण जनताको सिुवधा तथा आिथ�क िहत कायम रा�नको

लािग सबै िकिसमको साव�जिनक सडकह�को वग�करण गरी ितनीह�को िनमा�ण, स�भार, िव�तार वा सधुार गन�

आव�यक पन� ज�गा �ा� गन� र �यसको लािग मनुािसब मािफकको मआु�जा िवतरण गन� साव�जिनक सडकबाट

लाभाि�वत ह�ने सडक छेउका ज�गावालाह�बाट िवकास कर असलु गन� �यव�था समते गन� वा�छनीय भएको भ� ने र

दफा ३ मा साव�जिनक सडकह�को वग�करण तथा ितनको सडक सीमा नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सचूना

�कािशत गरी साव�जिनक सडकलाई दहेायबमोिजम वग�करण गरी �य�तो सडकको के�� रेखादिेख दायाँ बायाँ दवुैितर

एकतीस िमटरमा नबढाई सडक सीमा तो�नेछ । तर एकै िकिसमको सडकको स�पणू� ल�बाईमा पिन भौगोिलक ि�थित

(टोपो�ाफ�) र ब�तीको कारण �य�तो सडक सीमा कम वेग गन� वा पलु तथा पलुको वरपर नदीको तटब�ध सरु�ाको

लािग चार िक�लासमते खोली आव�यक सीमा तो�न स�नेछ ।

(क) राजमाग�,

(ख) सहायक माग�,

(ग) िज�ला माग� र

(घ) सहरी माग� ।

३क. तोिकएको फासलािभ� भवन आिद बनाउन िनषधे गन� सिकनेः (१) दफा ३ बमोिजम सडक सीमा तोिकएकोमा

सडक सीमाको र सडक सीमा नतोिकएकोमा साव�जिनक सडकको िकनाराबाट ६/६ िमटरमा नबढ्ने गरी नेपाल

सरकारले नेपाल राजप�मा सचूना �कािशत गरी तोकेको फासलािभ� पखा�लबाहके अ�य कुनै िकिसमको �थायी बनौट

(���चर) वा भवन कसैले िनमा�ण गन� नपाउने गरी िनषधे गन� स�नेछ । तर नगर िवकासस�ब�धी योजना लाग ूभएको

�े�मा त�स�ब�धी �चिलत नेपाल काननूमा �यव�था भएबमोिजम 

ह�नेछ । (२) उपदफा (१) बमोिजम िनषधे ग�रएको फासलािभ� कसैले कुनै िकिसमको �थायी बनौट वा भवन िनमा�ण

गरेमा �य�तो बनौट वा भवन सडक िवभागको आदशेले भ�काउन सिकनेछ । सडक िवभागले �य�तो बनौट वा भवन

भ�काउँदा लागेको खच�समते स�बि�धत �यि�बाट भराउन 
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स�नेछ । �य�तै दफा ४ अनसुार साव�जिनक सडक र सडक सीमाको िनिम� ज�गा �ा� गन� सिकने - साव�जिनक

सडकको िनमा�ण, िव�तार वा सधुार गन� वा सडक सीमाको िनिम� कुनै ज�गा �ा� गनु� परेमा नेपाल सरकारले ज�गा

�ाि�स�ब�धी �चिलत काननूबमोिजम ज�गा �ा� गन� स�नेछ भनी �यव�था ग�रएको छ । 

 

९. उ� काननूी �यव�थालाई हदेा� सडकको सीमा तो�दमैा ज�गाधनीको हक, �वािम�व समा� ह�न स�दनै र सरकारको

उ� स�पि�मा हक �थापना भई भोगािधकार �ा� ह�न स�ने र अिधकारको सजृना गरी क�जा गन� िवशषे प�रि�थितमा

बाहके स�ने 

दिेखदँनै । नाग�रकको िनजी स�पि�मािथ रा�यले अिधकार सजृना गन�का लािग ज�गा �ाि�स�ब�धी �चिलत काननू

ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ अन�ुपको काय� अिनवाय��पमा गनु�पन� दिेख�छ । 

१०. ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा नेपाल सरकारले कुनै साव�जिनक कामको िनिम� कुनै ज�गा �ा� गन�

आव�यक ठहराएमा यस ऐनबमोिजमको मआु�जा िदने गरी नेपाल सरकारले जनुसकैु ठाउँको जितसकैु ज�गा �ा� गन�

स�नेछ भ� ने दिेख�छ । दफा १३ मा मआु�जाको िकिसम, िनधा�रण गन� सिमित, मआु�जाको दर िनधा�रणस�ब�धी

�यव�था गरेको छ । दफा १४ ले ज�गा स�ामा िदने �यव�था गरेको छ भने दफा १६ मा मआु�जा िनधा�रण गदा� िवचार

रा� न ुपन� कुराह�को �यव�था गरेको पाइ�छ । दफा १८ मा मआु�जा पाउनेको नामावली र �यसउपरको उजरुीस�ब�धी

�यव�था गरेको छ । यी सम� काननूी �यव�थाह�को अ�ययनबाट साव�जिनक कामको लािग सरकारले ज�गा �ा� गन�

स�छ तर मआु�जा िनधा�रण गरी मआु�जा (�ितपिूत�) िदएर मा� भ� ने सहज िन�कष� िन�क�छ । दफा २५ को

�यव�थाले यसलाई अझ बढी उजागर गरेको छ । उ� काननूी �यव�था हदेा� दफा २५. िवशषे प�रि�थितमा ज�गा �ा�

गन� स�ने िवशषे अिधकारः (१) नदीले एकाएक धार बदलेको वा कुनै दवैी परेको कारणले यातायात वा स�चारको

साधनलाई यथावत ्चाल ुरा� न वा धनजनको �यापक �ितबाट बचावट गन� वा अ�य कुनै साव�जिनक स�पि�को

संर�णको िनिम� वा अ�य कुनै असाधारण अव�था परी नेपाल सरकारले कुनै ज�गा त�कालै �ा� गनु� परेमा यस ऐनमा

अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सो स�ब�धमा नेपाल सरकारले िनण�य गरी �य�तो ज�गा �ा� गन�तफ�

कारबाही चलाउन �थानीय अिधकारीलाई आदशे िदन स�नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कामको िनिम� �ा� गनु�पन� ज�गाको स�ब�धमा दफा ९ को उपदफा (१) मा उि�लिखत

कुराह�म�ये उपल�ध भएस�मका कुराह� खलुाई सरोकारवाला �यि�ह�को जानकारीको लािग सचूना जारी गन�छ र

�य�तो सचूना जारी गदा� सरोकारवाला �यि�ह�ले शी�ितशी� जानकारी पाउन स�ने भनी �थानीय अिधकारीले

उपय�ु ठहराएको त�रकाबाट जारी गन� सिकनेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोिजमको सचूना टाँस भएपिछ जनुसकैु बखत �थानीय अिधकारीले ज�गा क�जामा िलन स�नेछ र

�यसरी क�जामा िलएकै िमितदिेख �य�तो ज�गामा नेपाल सरकारको �वािम�व कायम ह�न जानेछ ।

(४) यस दफाबमोिजम ज�गा �ा� गदा� �य�तो ज�गामा लागेको बाली तथा �ख र �यसमा बनेको घर, पखा�ल

आिदसमते �ा� ग�रने भएमा �यसबापत सरोकारवाला �यि�ले �ितपिूत� पाउनेछ ।

(५) यस दफाबमोिजम �ा� ग�रने ज�गाको मआु�जाको िनधा�रण दफा १३ बमोिजमको मआु�जा िनधा�रण सिमितले

गन�छ ।

(६) यस दफाबमोिजम �ा� ग�रएको ज�गाको मआु�जा वा �ितपिूत�को रकममा िच� नबझुकेोमा बाहके ज�गा �ा�

ग�रन ुनपन� भ� ने िवषयमा उजरु ला�ने छैन ।

(७) �ितपिूत� वा मआु�जामा िच� नब�ुने �यि�ले �ितपिूत� वा मआु�जा िनधा�रण भएको सचूना जारी भएको िमितले

प�� िदनिभ� नेपाल सरकार, गहृ म��ालयसम� उजरु गन� स�नेछ र �य�तोमा नेपाल सरकार, गहृ म��ालयको िनण�य

अि�तम ह�नेछ ।

(८) यस दफाबमोिजम �ा� ग�रएको ज�गाको मालपोतको लगत क�ा गन� स�ब�धमा दफा २३ को काय�िविध अपनाई

�थानीय अिधकारीले कारबाही चलाउनेछ र �य�तो ज�गाको स�ब�धमा दफा २४ को कुरा पिन लाग ूह�नेछ ।

 

११. उ� काननूी �यव�थामा नदीले एकाएक धार बदलेको वा कुनै दवैी परेको कारणबाट उ�प� न प�रि�थितमा यातायात

वा स�चारको साधनलाई यथावत ्चाल ुरा� नका लािग र धनजनको �यापक �ितबाट बचाउन वा अ�य कुनै साव�जिनक

स�पि�को संर�ण गनु�पन� प�रक�पना गरेको पाइ�छ । यसबाहके अ�य असाधारण अव�था पन� स�नेसमते प�रक�पना

गरी सो अव�थामा काननूका स�पणू� �ि�या पालना गनु� अस�भव �ायः ह��छ । य�तो अव�थामा �ित ह�न निदन वा

�ितलाई �यनूीकरण गन�का लािग त�कालै ज�गा �ा� गन� स�ने अिधकार काननूले सरकारलाई �दान गरेको छ । ज�गा

�ा� गरी त�कालै क�जा गन� स�ने अिधकार पिन साथसाथै �दान गरेको छ । य�तो असाधारण र िवशषे प�रि�थित परी

�ा� गरेका ज�गाको पिन मआु�जा र �ितपिूत� िदनै पन� अिनवाय� र बा�या�मक �यव�था गरेको छ । यस अव�थामा

िनयिमत काय�को �पमा स�प� न गनु�पन� िवकास िनमा�ण र सोको पवूा�धारको िनमा�णको लािग ज�गा �ा� नगरी सरकारको

अिधकार सजृना ह�ने वा �ा� ज�गाको मआु�जा िदन ुनपन� भ� ने क�पनास�म पिन गन� स�ने अव�था रहदँनै । स�पि�को

सरु�ा ��याभतू गन� संवैधािनक र काननूी �यव�थाको �ितकूल काय� गन� सिक�छ भनी मा�यता �दान गन� हो भने

सरकार र मातहत िनकाय वा पदािधकारीको इ�छा र चाहनाले काननूमािथ शासन गन� प�ुदछ जो सव�था काननूी

शासनको िस�ा�तको �ितकूल ह�न जा�छ । 
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१२. सोही ऐनको दफा २७ मा वाता��ारा ज�गा �ा� गन� सिकनेः यस ऐनमा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन

नेपाल सरकारले साव�जिनक कामको लािग कुनै ज�गा स�बि�धत ज�गावालािसत वाता��ारा �ा� गन� स�नेछ र �यसरी

वाता��ारा ज�गा �ा� गदा� यस ऐनमा लेिखएको अ�य रीत प�ु याई रहन ुपन� छैन भ�ने काननूी �यव�था भएको दिेख�छ ।

यसरी वाता��ारा ज�गा �ा� गदा� ज�गा �ाि� ऐनले तोकेका अ�य �ि�याह� परूा नगरी सरकारले ज�गामा हक �थािपत

गन� स�नकुा साथै नेपाल सरकारले �ा� गन� चाहकेो ज�गालाई वाता�को मा�यम�ारा �वे�छापवू�क �यि�लाई आ�नो

हक �वािम�व छोडाई सरकारको हक �वािम�व �थापना गन� स�ने अिधकार अ��य� �पमा �दान गरेको 

छ । य�तो अपवादको अव�थामा बाहके अ�य अव�थामा ज�गा �ाि� ऐनले तोकेका स�पणू� पवू� सत�ह� पालना

भएप�ात ्मा� नाग�रकको िनजी स�पि�मािथ ह�त�ेप गन� स�ने दिेखयो ।  

१३. रा�यले �यि�को स�पि� अिध�हण गदा� काननूले तोकेको �ि�या परूा गरेर गनु�पन� र �ितपिूत� अिनवाय� सत�को

�पमा रहने भनी यस अदालतबाट भएका िविभ� न िनण�यसमते ��ततु म�ुामा सा�दिभ�क भई िववेचना गनु�पन� दिेखन 

आयो । नेपाल अिधरा�यको संिवधान, २०४७ को धारा १७(३) अनसुार साव�जिनक िहतको लािग रा�यले कुनै

�यि�को स�पि� अिध�हण वा �ा� गदा� वा �य�तो स�पि�उपर कुनै अिधकारको सजृना गदा� िदनपुन� �ितपिूत� �यसको

आधार र काय� �णाली काननू�ारा िनधा��रत गरेर िदनपुन� �ावधान तोकेको भएपिछ सोअनसुार भएको छ गरेको छ भनी

दखेाउन स�नपुन�मा सो दखेाउन बताउन सकेको पाइदँनै । �ितपिूत� निदई कसैको स�पि� अिध�हण वा �ा� गन� सिकने

अव�था नदिेखएको भनी सव��च अदालत पणू� इजलासबाट िनण�य भई (ने.का.प. २०५८ अकं १, २ िन.नं.६९७० मा) 

िस�ा�त �ितपादन भएको छ ।

१४. कुनै योजना वा काय�को िनिम� �यि�ले आ�नो ज�गा �वे�छाले �दान गनु� �वेि�छक काय� हो । य�तो अव�थामा

�ितपिूत� वा मआु�जाको �� न आउँदनै । तर कसैको ज�गा िनजको इ�छा िव�� �योग गन� सिकने �यव�था संिवधानले

प�रक�पना गरेको दिेखन आउँदनै । िनवेदकह� आ�नो ज�गाबाट सडक बनाउन िदन म�जरु नरहकेो भ� ने िनजह�कै

िनवेदनबाट दिेखएको ह�दँा िनजह�को ज�गाबाट िनजह�को म�जरुीबेगर काननूबमोिजम �ितपिूत� निदई सडक बनाउन

सिकने अव�था नआएबाट आयोजनाबमोिजम सडकमा परेको ज�गाको मआु�जा िदन ु। साव�जिनक आयोजनाका लािग

�यि�को स�पि� �चिलत काननूबमोिजम अिध�हण नगरी गराएका काय�ले मा�यता नपाउने ज�गा �ाि� ऐन, २०३४

को बा�या�मक काननूी �यव�थाको अवल�बन गरी ज�गा �ाि� ग�रसकेपिछ मा�ै सडक िव�तार लगायतका

आयोजनाको काय� गनू� । भनी यसै अदालतबाट ब�ी�साद शमा� िव. �ी ५ को सरकार, मि��प�रषद ् सिचवालयसमते

(ने.का.प.२०५८, िन.नं.७०४०, प�ृ ५९१) आदशे भएको दिेख�छ । 

१५. सडक िव�तार गनु� परेमा काननूको अि�तयारबमोिजम िनण�य गरी �चिलत काननूबमोिजम ज�गा अिधकरण गरी

मआु�जा िदई गरेमा आ�नो सहमित भएको भ� ने कुरा िनवेदन बेहोरामा उ�लेख भएको अव�था दिेखदँा र िवकास

काय��मको अप�रहाय�ता र जन�वा��य एवं वातावरण स�तलुनसमतेका कुरालाई य�ता काम कारबाही िव�तार गन�
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�ममा यथोिचत �यान प�ु याउन नसके नेपाल अिधरा�यको संिवधान, २०४७ को भाग ४ �ारा िनद�िशत नीित एवं

िस�ा�तसमते साथ�क रहन नस�ने ।  सडक िव�तार गनु�पन� भए �ि�या परूा गरी �चिलत काननूबमोिजम ज�गा �ा� गरी

काय� गनु� भ� ने परमादशेको आदशे जारी ह�ने भनी कृ�णराज पा�डे िव. काठमाड� महानगरपािलकासमते (ने.का.प.

२०६२, िन.नं. ७५४४, अकं ५, प�ृ ६१८), य�तै िवषय समावेश भएको िनवेदनमा ने.का.प.२०७० अकं १ िन.नं.

८९४२, रामकुमार आचाय� िव�� नेपाल सरकार भएको �रट िनवेदनमा ��तािवत आयोजनाको स�ा अ�य कुनै िवक�प

छ र यस िवक�पको अनशुरण गदा� वातावरणीय नो�सानीलाई बचाउन सिकने ि�थित छ भने िवक�पले नै सवा�िधक

�ाथिमकता पाउन ुपन� र सडक अ�याव�यक नै भए वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ को दफा ६(४) र ५ समतेमा

उि�लिखत स�पणू� काननूी �ि�याह� परूा गरी सरोकारवाला िवप�ी वन तथा भ-ूसंर�ण म��ालय र राि��य िनकु�ज

तथा व�यज�त ुसंर�ण िवभागसमतेको संल�नतामा स�पणू� िवक�पह�को िव�ेषण गरी बिद�या राि��य िनकु�जमा

कमभ�दा कम �ित ह�ने तथा �ित �यनूीकरण गन� सिकने उपय�ु िवक�पको पिहचान र छनौट गरी �ितवेदन �वीकृत

गन� िनण�य गनु� गराउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा परमादशेको आदशे जारी ह�ने ठहछ� भनी आदशे भएको पाइ�छ ।

�य�तै भाइकाजी ितवारी िव. चतभुु�ज भ�समते भएको उ��ेषण / परमादशे (ने.का.प.२०७२ अकं १२ िन.नं.९५०८) �रट

िनवेदनमा एक पटक �चिलत काननूबमोिजम घर िनमा�णको लािग इजाजत िलई िवप�ी िनवेदकह�को बसोबासको

लािग घर िनमा�ण भइसकेपिछ �य�तो घर रहकेो ज�गा नेपाल सरकार वा �यसको कुनै िनकायले फरािकलो पान�

�योजनको लािग वा अ�य कुनै साव�जिनक �योजनका लािग िलनपुन� भएमा �चिलत काननूबमोिजम कारबाही चलाई

िनवेदकह�लाई उिचत र िविधस�मत �पमा �ितपिूत� िदई �ा� गनु�पन� भ� ने आदशे भएको दिेख�छ । भीमबहादरु

��ेसमते िव. पि�मा�चल सडक िडिभजन काया�लय ५ नं. िशवपरुसमते (स.अ.ब.ु २०६६, अकं १३, प�ृ ११)

उप�यका नगर िवकास सिमित िव. सनुकेशरी जोशीसमते (स.अ.ब.ु२०७०, अकं ९, प�ृ ३) मा सडक िनमा�ण गदा� वा

िनमा�ण भइसकेको सडक साँघरुो भई िव�तार गनु�पदा� सो सडकले िव�थािपत गरेको ज�गा घर टहरा पखा�ललगायतको

अचल स�पि�को �वािम�ववालालाई काननूबमोिजम मआु�जा वा �ितपिूत� िदनपुन� ह��छ भ� ने आदशे जारी भई

िस�ा�त �ितपादन भएको अव�था छ । सव��च अदालतबाट �ितपािदत यी िस�ा�तह�ले नाग�रकको िनजी स�पि�

िनजह�को �वे�छाले बाहके सरकारले �ा� गदा� ज�गा �ाि� ऐनले तोकेको �ि�या परूा गरी मआु�जा र �ितपिूत� �दान

गनु�पन� भ� ने काननूको अिनवाय� सत� हो भ� ने िस�ा�तलाई अगंीकार गरेको पाइ�छ । स�पि� आज�न गन�, भोग गन�,

बेचिबखन गन� र अ�य कारोबार गन� हक �दान गरी सोअन�ुप काननूबमोिजम आिज�त र सि�चत स�पि�को सरु�णको

लािग �ितपिूत� �दान गरी नाग�रकको स�पि�को हकको सिुनि�तता �दान गन� मौिलक हकको �ावधान राखकेो

संिवधान र सोअ�तग�त िनिम�त काननूको अ�र, भावना र मम�लाई आ�मसात ्गरी �ितपादन भएका िस�ा�तलाई

अनशुरण गनु�पन� दिेखयो ।

१६. ��ततु सडक िव�तार स�ब�धमा काठमाड� उप�यका सडक िव�तार आयोजनाले घर टहरा हटाई ज�गा �ा� गन�

भनी िमित २०६५।१०।२१ मा काठमाड� उप�यका सडक िव�तार आयोजनाअ�तग�त सो�टी मोड, कलंक�, नागढंुगा

�े�को सडक िव�तार गन� �ममा मआु�जा िदई सडक िव�तार गनु�पन� भएको र ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा ५ को
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उपदफा (१) बमोिजम योजना �मखु �ी सयू�बहादरु भाटलाई �ारि�भक कारबाही चलाउने अिधकार तो�न सिकने राय

पेस भई माननीय म��ी�तरबाट सदर भएको दिेख�छ । यसरी �ारि�भक कारबाही चलाउने अिधकार तोिकएपिछ सो

अिधकारीले अिध�हण गनु�पन�स�मको िववरण खलुाई �ितवेदन �थानीय अिधकारीसम� िदनपुन� र �यसरी �ितवेदन

पठाउँदा िनधा��रत �ितपिूत�को रकम र नो�सानीको स�पणू� िववरणसमते उ�लेख गनु�पन� �यव�था ज�गा �ाि� ऐन,

२०३४ को दफा ७ मा दिेख�छ । यसरी �ारि�भक अिधकारी तोिकनकुो उ��ेय भनेको सडक ११/११ िमटर चौडा पारी

िव�तार गदा� ह�ने �ितको आकलन र मआु�जा िनधा�रण गनु�पन� भए गरी ज�गा अिध�हण गरी सडक िव�तारका लािग

कारबाही चलाउन �ारि�भक अिधकारी तोिकएको हो भ� ने ब�ुन ुपन� दिेखन आएकोमा उ� सचूनाप�ात ्ज�गा �ाि�

ऐन, २०३४ को दफा (५) अनसुारको �ारि�भक कारबाही चलाउने अिधकार �ा� अिधकारीले सचूना �काशन गन�

काय�स�म गरेको, सोबाहके उ� ऐनको दफा ६, ७ र ८ ले तोकेको कुनै काय�ह� भएको र �ारि�भक कारबाहीको काय�

स�प� न भएप�ात ्उ� ऐनको दफा ९ भ�दा पिछ ज�गा �ाि�का लािग गनु�पन� कुनैपिन काय� भएको भ� ने िलिखत

जवाफबाट आउनसकेको दिेखएन । काठमाड� उप�यका सडक िव�तार आयोजनाको सडक िव�तार काय�मा ह�न स�ने

स�भािवत अि�य घटनाह�लाई म�यनजर राखी सरु�ा �ब�ध ग�रएको भनी महानगरीय �हरी �भाग बल�ब,ु

काठमाड�को तफ� बाट �हरी िनरी�कबाट पेस भएको िलिखत जवाफमा उ�लेख भएबाट शि�को �योग गरी

संरचनाह� भ�काउन गएको पिु� ह��छ । यस�कार ज�गा �ाि� नै नगरी बल �योग गनु� �यि�गत स�पि�मािथको

ह�त�ेप ह��छ जो काननूी रा�यको िस�ा�त र मा�यतािवपरीत ह��छ ।

१७. नेपाल सरकार, मि���तरीय �ारि�भक कारबाही गन� अिधकारी तोिकएपिछ िमित २०६५।११।१७ मा घर टहरा

हटाई ज�गा �ाि� गन� बारेको सचूना �कािशत भएकोमा अ�य �ि�या अगािड नबढाई पनुः िमित २०७१।८।१६ मा

सोही सडक िव�तारका लािग �ि�या अगािड बढाइएको र िमित २०७१।८।२५ मा मआु�जा उपल�ध नगराई सडक

िव�तार गन� भनी िट�पणी उठाई सिचव�तरबाट सदर ग�रएको दिेखन आयो । िमित २०६५।१०।२१ मा म��ी�तरबाट

भएको ज�गा अिध�हणका  लािग  �ारि�भक  कारबाही  चलाउने  गरी  भएको  िनण�यबमोिजम काय� स�प� न नगरी उ�

िनण�यबमोिजमको काय� भएको दिेखएन । सोही सडक िव�तारमा पिहले म��ी�तरबाट भएको िनण�यको िवपरीत

मआु�जा उपल�ध नगराई सडक िव�तार गन� गरी नेपाल सरकार सिचव�तरबाट िमित २०७१।८।२५ मा भएको िनण�य

�वतः काननू र वैधताको िस�ा�तिवपरीत दिेखयो । िनण�य काया��वयन �ि�यामा मािथ�लो तहबाट भएको िनण�यलाई

असल िनयतपवू�क त�लो तहबाट काया��वयन गनु�पन�मा सो नगरी मािथ�लो तहबाट भएको िनण�यिवपरीत मआु�जा

निदई सडक िव�तार गन� गरी सिचव �तरबाट भएको िनण�य काननूबमोिजम दिेखएन । 

१८. सोही �थानको ज�गा अिध�हण गन�लगायतका काय� गन� भनी िमित २०६५।१०।२१ मा नेपाल सरकार

म��ी�तरबाट भएको िनण�यलाई िन�तेज ह�ने गरी हाल आएर �ितपिूत� निदई िनवेदकह�का ज�गाह� र सडक

के��िव�दबुाट ११/११ िमटर �े�फलिभ�का घर टहरा हटाउने िनण�य गदा� िनवेदकह�को �वािम�वमा रहकेो स�पि�मा

अनिधकृत ह�त�ेप ह�न जाने दिेखयो । नेपालको संिवधानको धारा २५ को उपधारा (२) (३) र ज�गा �ाि� ऐन, २०३४

को दफा ३ ले साव�जिनक िहतको लािग रा�यले �यि�को ज�गा अिध�हण गन�स�ने सोबापत �ितपिूत� / मआु�जा
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िदनपुन� भ� ने संवैधािनक र काननूी �यव�थाको पालना नेपाल सरकारले गनु�पन�मा सो नगरी िमित २०७१।८।२५ को

नेपाल सरकार सिचव �तरीय िनण�यले सरकारले िव�तार गन� लागेको कलंक�, थानकोट नागढंुगा सडकको दायाँ बायाँ

पन� यी िनवेदकह�को ज�गाको �ितपिूत� सडक सीमा िनधा�रण गदा�का बखत तथा हालस�म पिन िदएको दिेखन 

आएन । कलंक� थानकोट सडक िव�तार स�ब�धमा नेपाल सरकारले िमित २०३०।९।९ मा अिध�हण गनु�पन� ज�गाको

िव�ततृ सचूना नेपाल राजप�मा �कािशत गरी मआु�जा िवतरण ग�रएको ज�गा िमित २०५२।८।२२ मा सचूना

�कािशत गरी कलंक� थानकोट �े�को दायाँ बायाँ ८/८ िमटर सडक िव�तार भएको कुरा राजप�मा �कािशत

सचूनाबाट दिेखदँा पिहले सोही सडक िव�तार गदा� �ितपिूत� िदएको दिेखएको हाल सोही �े�को सडक िव�तार गन�का

लािग �ा� गनु�पन� थप ३/३ िमटर ज�गाको �ितपिूत� िदन ुनपन� भ� ने नेपाल सरकारको िनण�य समानताको

िस�ा�तिवपरीत दिेखयो । सडक िव�तार गदा� ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को काननूी �यव�थाबमोिजम मआु�जा  िनधा�रण 

गरी ज�गा  अिध�हण गरेर मा�ै  सडक  िव�तार गनु�पन�  दिेखयो । साथै रीतपवू�क न�सा पास भएका घरको मा�

�ितपिूत� िदइने भ�ने िलिखत जवाफ र िवप�ीतफ� बाट बहसको �ममा उ�लेख भई िनवेदकह�म�ये केहीले घरको

�ितपिूत� बिुझसकेको भ�ने दिेखदँा घर िनमा�ण गदा�का अव�थामा न�सा पास गनु�पन� काननूी �यव�था नभई घर िनमा�ण

भएको दिेखएमा घर बनेको वष� र घर कर ितरेको �माणसमतेलाई आधार मानी �ितपिूत� िनधा�रण गनु�पन� दिेखयो । 

१९. अब िनवेदन मागबमोिजम आदशे जारी ह�नपुन� हो, होइन? भनी िवचार गदा� मािथ िववेिचत संवैधािनक र काननूी

�यव�था तथा सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमतेका आधार र कारणबाट िनवेदकह�को ि�भवुन राजपथ

कलंक�, नागढंुगा सडकको के�� िव�दबुाट ११/११ िमटरको �े�मा पन� घर टहरा हटाई सडक िव�तारका लािग सचूना

�कािशत गन�लगायतका काय� गदा� साव�जिनक सडक ऐन, २०३१, नगर िवकास ऐन, २०४५, काठमाड� उप�यका

िवकास �ािधकरण ऐन, २०४५ र ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ बमोिजम ज�गा �ा� गरेको र िनवेदकह�लाई मआु�जा र

�ितपिूत� काननूी �ि�या प�ु याएर िदएको नदिेखदँा यी िनवेदकह�को हकमा नेपाल सरकार, भौितक पवूा�धार तथा

यातायात म��ालयबाट िमित २०७१।८।२५ मा भएको सिचव�तरीय िनण�य, सोबमोिजम �कािशत सचूना र भए

ग�रएका प�ाचारह� समते उ��ेषणको आदशेबाट बदर ग�रिदएको छ । अब िनवेदकह�को ज�गासमते पन� गरी

सािबकमा रहकेो के��रेखाबाट ८/८ िमटरको बाटो िव�तार गरी ११/११ िमटरको बनाउने भनी िमित २०७१।८।२५ को

सिचव�त�रय िनण�यअन�ुप �कािशत सचूनाका आधारमा ३/३ िमटर ज�गाको स�ब�धमा ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ का

िवक�पह�म�येबाट ज�गाको मआु�जा र �ितपिूत�को िवषय टुङ्गो लगाउन ुर ��ततु सडकको अिधकांश भागमा सडक

िव�तार भइरहकेो र सीिमत �े�मा सडक िव�तारको काय� रोिकन गई सडक िव�तारले पणू�ता नपाउँदा साव�जिनक

यातायातमा अवरोध प�ुन गई िवकास िनमा�णको काय�मा समते असर पन� र सो �े�को पया�वरणमा समते �ितकूल असर

पन� दिेखएकाले मआु�जा / �ितपिूत� उपल�ध गराउने काय�को साथसाथै सडक िव�तारको काय� स�प� न गनु� भ� ने

परमादशेसमते जारी ह�ने ठहछ� ।
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२०. स�पि� आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन� र काननूको प�रिधिभ� अ�य उपय�ु तवरबाट �यव�थापन गन�

अिधकार �दान गरी नाग�रकको स�पि�, काननूबमोिजम बाहके अहरणीय ह�ने ��याभिूत संिवधानले �दान गरेको

अिधकारको स�दभ�मा िविभ� न समयमा िविभ� न म�ुाह�मा िस�ा�त �ितपादन गरी नाग�रक अिधकारको संर�णमा

अिभभावक�य भिूमका सव��च अदालतले िनवा�ह ग�ररहकेो छ । सव��च अदालतमा आएका म�ुाह�को िन�पणका

लािग ��ततु िवषयको आलोकमा सव��च अदालतले िवकास िनमा�णको सरकारको दािय�व र नाग�रक अिधकारको

बीचमा स�तलुन कायम गनु�पन� आव�यकतालाई पिन औ�ंयाएको छ । �यसैगरी िवकास िनमा�ण गदा� वातावरण

संर�ण�ितको अ�तरा�ि��य �ितब�तालाई समते �यानमा राखी वातावरणमा �ितकूल असर नपन� गरी गनु�पन� त�यलाई

पिन सश� ढंगबाट नै उठाएको छ । संिवधानको धारा ३६ को आवासको हकलाई स�मान गनु�पन�तफ�  इिंगत गरेको छ ।

लोकताि��क म�ूय र मा�यतामा आधा�रत काननूी काम�ित �ितब� संिवधानअ�तग�त िनिम�त सरकार, िविभ� न िनकाय

र पदािधकारीले शि�को आडमा बलपवू�क िनजी स�पि�मािथ ह�त�ेप ग�रन ुअनपेि�त ह�ने त�यलाई पिन आ�ना

िस�ा�तह�मा �ितिवि�बत गरेको छ ।

२१. सव��च अदालतबाट �ितपािदत भई िवकिसत र �थािपत िस�ा�तको �पमा रिहरहदँा पिन सव��च अदालतले

�ितपादन गरेका िस�ा�तअन�ुप काय� नभई नाग�रक हक अपह�रत भएका, वातावरणमा �ितकूल असर परेको,

परुाताि�वक मह�वका सामा�ी वा �थलमा �ितकूल असर परेका ज�ता िवषयह� उठान भई सव��च अदालत र उ�च

अदालतमा म�ुाह� परी िवचाराधीन रहकेा, य�ता म�ुाह� पन� �म जारी रहकेोतफ�  �यानाकष�ण भई ियनै िवषयह�

स�बोधन गन� आव�यक ठहर गद� यस अदालतको संय�ु इजलासबाट ��ततु म�ुा पणू� इजलासमा पठाएको पाइ�छ । यी

िवषयह�का साथै स�पि�को अिधकारमािथको हकबाट वि�चत ह�दँा संिवधान�ारा ��याभतू अ�य हकह� ज�तै

नेपालको कुनै पिन भागमा आवतजावत र बसोबास गन�, पेसा रोजगार गन�, उ�ोग, �यापार �यवसायको �थापना

स�चालन गन� �वत��ताको हक धारा १७(ङ) र (च), �व�छ वातावरणको हक धारा ३०, आवासको हक धारा ३७

समतेमा ��य��पमा असर प�ुने दिेखएको छ भने अझ �यापकतामा जाँदा िश�ास�ब�धी हक धारा ३१, धािम�क

�वत��ताको हक धारा २६, भाषा तथा सं�कृितको हक धारा ३२ पिन �भािवत ह�ने दिेख�छ । यसबाट आम �पमा

आिथ�क �पमा िवप� न समदुायका नाग�रकह� अ�यायमा पन� दिेख�छ । 

२२. संिवधान र सोको अधीनमा रही �चलनमा रहकेा काननूह�को पणू� पालना र सव��च अदालतबाट �ितपािदत

िस�ा�तह�को अनशुरण गरी िवकास िनमा�णस�ब�धी आयोजनाह� स�चालन भएमा संिवधानको धारा ४२(२) मा

�द� आिथ�क िवप� न समदुायले �ा� गरेको हकसमते संरि�त ह�ने र िवकास िनमा�णमा सरोकारवाला नाग�रकह�को

सहभािगता अिभविृ� भई िवकास आयोजनामा सरोकारवालाको अपन�व कायम भई लि�त िवकास आयोजनाह�

समयमा नै स�प� न भई िवकासको �ितफल सबै नाग�रकले उपभोग गन� र िवकास आयोजनामा भएको िढलाईका कारण

बढ्ने लागत पिन कम ह�ने �प� ैदिेखएको ह�दँा अब ज�गा �ा� गदा� िन�नानसुार गन� िनद�शना�मक आदशे जारी

ग�रिदएको छ ।
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(१) साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ ले सडक सीमाको िनि�त ज�गा �ा� गनु�पन� �यव�था गरेको ह�दँा

काननूबमोिजम ज�गा �ा� गरेर मा� सडक सीमा तो�न ू।

(२) आवासको हकबाट वि�चत गन� काय�लाई अ�य�तै संवेदनशील ढंगले �हण गरी िवक�पहीन अव�थामा बाहके

आवासको सरु�ालाई �ितकूल असर पन� गरी काय� नगनु� नगराउन ू।  

(३) आवास �े�बाट सडक िनमा�ण गनु�पन� अव�था उ�प� न भएमा बालबािलकाको िश�ाको हकलाई समते आ�मसात्

गरी उपय�ु िवक�पको �यव�था गरी ला�ने यथोिचत समय �दान गरी �ितकूल असर नपन� गरी �यव�थापन गनू� ।

(४) सहज, सरल, �भावकारी र िनिव�वाद �पमा ज�गा �ाि� गन� मा�यम वाता� भएको ह�दँा िव� समहूबाट

सरोकारवालासँग वाता� गरी ज�गा �ा� गन� काय�लाई उ�च �ाथिमकतामा  रा� न ू।

(५) ज�गा �ाि� गदा� स�पणू� ज�गा आयोजनामा परी वा अिधक ज�गा परी केही ज�गा मा� बाँक� रही उपयोिगतािवहीन

भई िव�थािपत ह�ने, सो ठाउँमा भएको िनमा�णबाट अिधकतम लाभ वा लाभ �ा� गन� वग�मा िवभािजत गरी िव�थािपत

ह�नेह�को पनुवा�स र पनु�था�पनाको हकसमते स�बोधन ह�ने गरी सम�याियक आधारमा ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को दफा

१३, १६ र ज�गा �ाि� िनयमावली, २०२६ को �यव�थाअन�ुप मआु�जा र �ितपिूत� िनधा�रण गनू� । 

(६) वातावरण संर�ण र परुाताि�वक मह�व रा� ने �थलह�को संर�णलाई के�� िव�दमुा राखरे िवकास आयोजना

स�चालन र िनमा�ण गनू� । 

       

उ� रायमा हामी सहमत छ� ।

�या. केदार�साद चािलसे

�या. प�ुषो�म भ�डारी

 

इजलास अिधकृत : ई�री�साद भ�डारी

इित संवत ्२०७४ साल असोज २ गते रोज २ शभुम ्।

भख�रै �कािशत निजरह�
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