श्री
उच्च अदालत, पाटन
ु इजलास
सं यक्त

माननीय न्द्यायाधीश श्री प्रेमराज ढकाल

माननीय न्द्यायाधीश श्री कृष्णलाल भट्टराई
फैसला

सम्ित् २०75 सालको ०75-CS-1537
ननणवय नं . 556
इजलास नं . ६
मुद्ा:- केही सािवजननक अपराध ।

जजल्ला प्रशासन कायावलय, नसन्द्धुली समेतको जाहे रीले नेपाल सरकार -----------1 पुनरािेदक
िादी
विरुद्ध
जजल्ला नसन्द्धुली, कमलामाई नगरपानलका िडा नं .7 माझीटार बस्ने सुरेन्द्रश्वर
मोक्तान --------------------------------------------------------------------1

प्रत्यथी
प्रनतिादी

ऐ.ऐ. बस्ने उक्त बहादुर थापा -----------------------------------------------1
शुरु फैसला गने कायावलय

:-

श्री जजल्ला प्रशासन कायावलय नसन्द्धुली

शुरु फैसला गने अनधकारी

:-

प्र.जज.अ. श्री ज्ञान प्रसाद ढकाल

शुरु फैसला नमनत

:-

२०७५।५।२०

पुनरािेदन फैसला गने अदालत

:-

श्री नसन्द्धुली जजल्ला अदालत

पुनरािेदन फैसला गने न्द्यायाधीश

:-

मा.जज.न्द्या. श्री वकरणप्रसाद जशिाकोटी

पुनरािेदन फैसला नमनत

:-

2075।9।5

पुनरािेदन मुद्ा नं .

:-

075-GD-0001

न्द्याय प्रशासन ऐन, २०73 को दफा ८(3) बमोजजम यसै अदालतको क्षेत्रानधकार नभत्र पने
भइ दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्ाको सं जक्षप्त तथ्य एिं ठहर यस प्रकार छाःतथ्य खण्ड

1)

यस आयोजनाको लाईन ननमावण कायव दोलखा जजल्लाको शहरे गा.वि.स. जखम्तीबाट शुरु
भई रामेछाप, नसन्द्धुली, महोत्तरी हुुँदै धनुषा जजल्लाको ढल्केबर सम्म ७५ वक.मी. लाईन
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ननमावण कायव मध्ये अन्द्य जजल्लामा नबगत ४ िषव अगानड नै ननमावण कायव सम्पन्न भए तापनन

नसन्द्धुली जजल्लामा विनभन्न माग राखी सं घषव सनमनतद्वारा आंजशक रुपमा ननमावण कायव
अिरोध पाररएको, अिरोध अगानड नै जजल्ला नसन्द्धुली, कमलामाई नगरपानलका िडा नं .७
बदे उटार जस्थत टािर नं . २९/३ को फाउण्डे सन कायव तथा ऐ. ऐ. ठु लीटार जस्थत टािर
नं . ३१/० को जडान कायव भइसकेको अिस्थामा सं घषव सनमनतद्वारा बारम्बार टािर काट्ने

ढाल्ने समेतको धम्की आईरहे कोमा हाल ननमावण कायव सुचारु भई ननरीक्षणको क्रममा
टािर नं . २९/३ को एउटा जचम्नीमा जडान भएको स्टीलको Stub काटी लगी काम
नलाग्ने गरी क्षनतग्रस्त अिस्थामा पाइएको र टािर नं . ३१/० को टािर पाटवहरु समेत
काटे र लगेको हुुँदा सािवजननक सम्पजत्त वहनानमना गने दोषी पत्ता लगाई आिश्यक कानूनी
कारिाही गरी क्षनतपूनतव समेत असुल उपर गराई ददनु हुन भन्ने समेत बेहोराको जखम्तीढल्केबर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना साईड कायावलय नसन्द्धुलीको पत्र ।
2)

जजल्ला नसन्द्धुली, कमलामाई नगरपानलका िडा नं . ७ बदे उटार र ठु लीटार जस्थत जखम्तीढल्केिर २२० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाद्वारा ननमावण गररएको टािर नं . २९/३ को

एउटा जचम्नीमा जडान भएको जस्टलको Stub काटी काम नलाग्ने गरी क्षेतीग्रस्त अिस्थामा
पाइएको र टािर नं . ३१/० को टािर पाटव हरु समेत काटे र लगी क्षेनत पुयावएको हुुँदा
सािवजननक सम्पजत्त हानी नोक्सानी गनेलाई खोजतलास गरी कानून बमोजजम कारिाही
गनुह
व न
ु अनुरोध भन्ने जजल्ला प्रशासन कायावलय, नसन्द्धुलीको पत्र ।
3)

नमनत २०७२।१२।२८ गते दे खी आयोजनाको अिरुद्ध भएको ननमावण कायव शुरु भए
पश्चात् नमनत २०७३।१।११ गते नबहान १०:३० बजेको समयमा टािरमा ननमावणको
लानग ननरीक्षण गनव जाुँदा टािर नं . २९/३ को एउटा जचम्नी जडान भएको स्टीलको stub
काटे र क्षनतग्रस्त अिस्थामा पाइएको तथा टािर नं . ३१/० को पाटव हरु समेत काटे को
पाइएको बेहोरा अनुरोध छ भन्ने बेहोराको जखम्ती-ढल्केबर २२० के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना साईड कायावलय नसन्द्धुलीको पत्र ।

4)

जजल्ला नसन्द्धुली, कमलामाई नगरपानलका िडा नं .७ ठु लीटार टािर नं . ३१/० का उत्तर
साइडको ४ िटा र पूि व पट्टीको ३ िटा स्टील डण्डी काटी क्षनत भएको भन्ने समेत
बेहोराको घटनास्थल मुच ुल्का । जजल्ला नसन्द्धुली, कमलामाई नगरपानलका िडा नं . ७
बदे उटार जस्थत टािर नं . २९/३ मा जडान चारखुट्टे जचम्नी मानथ रहे को स्टीलको पत्ता
भाग काटी ढलान फुटाई क्षनतग्रस्त अिस्थामा रहे को भन्ने समेत बेहोराको घटनास्थल
मुच ुल्का ।

5)

जखम्ती-ढल्केबर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजनाद्वारा जजल्ला नसन्द्धुली, कमलामाई

नगरपानलका िडा नं .७ ठु लीटार जस्थत तयारी हालतमा रहे को ३०/१ नं . को टािर र ऐ.
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बदे उटार जस्थतमा रहे को सम्पूणव भार बहन गने २९/३ नं . को जचम्नी क्षेती पुयावएकोमा

हामी प्रहरी टोली खटी गई पत्ता लगाउुँदै जाने क्रममा बढी मुआब्जा पाउने उद्ेश्यले सं घषव
सनमनतका अध्यक्ष सुरेन्द्रश्वर मोक्तान र उक्तबहादुर थापाले स्थानीय केही युिाहरुलाई

उचाली आफूहरु पनन सं लग्न भई नमनत २०७३।१।११ गते नबहान अं ४: ०० बजेको

समयमा २९/३ नं .को टािरको जचम्नी १ को फलामको भाग काटी वपलर फुटाई क्षनत
पुयावएको र ३०/० नं . को टािरको पत्ताहरु काटी क्षनत पुयावएको स्थानीय माननसहरुबाट

बुजझन आएको हुुँदा ननज सुरेन्द्रश्वर मोक्तान र उक्त बहादुर थापालाई पक्राउ गरी क्षनतपूनतव
समेत ददलाई भराई पाउुँ भन्ने समेत बेहोराको प्र.ना.नन. अशोककुमार झा समेतको प्रहरी
प्रनतिेदन ।
6)

नमनत २०७३।१।११ गते अं . ४:०० बजेको समयमा म आफ्नो घरमा सुनतरहे को नथए,ुँ
सोही समयमा सं घषव सनमनतको अध्यक्ष सुरेन्द्रश्वर मोक्तान र उक्तबहादुर थापा समेतले

स्थानीय युिाहरुलाई उचाली आफू पनन सं लग्न भई घटनास्थलहरुमा रहे को टािरहरु
तोडफोड गरी काटी क्षनत गरे को हो । ननज प्रनतिादीहरुले नै बढी मुआब्जा नलने उद्ेश्यले
सं घषव सनमनत बनाई विनभन्न वकनसमको माग राखी ननमावण कायवहरुमा अिरोध गदै आएको
हो भन्ने समेत बेहोराको सीताराम श्रे ष्ठ समेतका माननसहरुले खुलाई ददएको िस्तुजस्थनत
मुच ुल्का ।
7)

टािर नं . ३१/० को मेम्बरहरु काटे को रु. ८६,०००।- टािर नं . २९/३ मा एउटा
लेगको स्टब काटे र रु. १,४८,८१७।५५ गरी जम्मा २,३४,८१७/५५ क्षनत भएको भन्ने
समेत व्यहोराको जखम्ती-ढल्केबर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजनाको पत्र ।

8)

प्रनतिादी सुरेन्द्रश्वर मोक्तान र उक्तबहादुर थापाले टािर नं . ३१/० र टािर नं . २९/३
काटी क्षनत पुयावई केही सािवजननक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ को दफा २ को दे हाय
घ च अनुसारको ननषेनधत कसुर अपराध गरे को हुुँदा प्रनतिादीहरु सुरेन्द्रश्वर मोक्तान र उक्त

बहादुर थापालाई सोही ऐनको दफा ६(१) बमोजजम सजाय हुन र ननज प्रनतिादीहरुको
आपरानधक कायवबाट क्षनत भएको रु. २,३४,८१७।५५ बराबरको क्षनतपूनतव रकम समेत
ननज प्रनतिादीहरुबाट जखम्ती-ढल्केबर २२० के.भी. प्रशारण लाइन आयोजना साइड

कायावलय, नसन्द्धुलीलाई ऐ. ऐनको दफा ६(१) बमोजजम ददलाई भराई पाउन िादी नेपाल
सरकारको तफवबाट दायर हुन आएको अनभयोग मागदािी ।
9)

जखम्ती-ढल्केबर २२० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनासुँग सम्बजन्द्धत टािरहरुको क्षनत

पर्याउने कायवमा मेरो सं लग्नता छै न । कसले आयोजनाको टािरहरुमा क्षनत पुयावयो मलाई
थाहा भएन । मैले अनभयोग बमोजजमको अपराध गरे को छै न । म लगायत १०३ जनाले

यस आयोजनाको हाइटे न्द्सनको विषयमा सिोच्च अदालतमा उजुरी ननिेदन ददएका हौं ।
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त्यसपनछ हामीले राविय मानि अनधकार आयोग र विश्व बैंकको इन्द्स्पेक्सन प्यानलमा पनन

उजुरी ननिेदन ददयौं । यसरी कानूनी प्रकृया अपनाई समस्याको समाधानका लानग अगानड
बढ्न प्रयास गने मैले कसरी यस्तो अपराध गनव सक्छु । सो सरासर झुठा आरोप हो ।
म बेकसुर छु भन्ने समेत बेहोराको प्रनतिादी उक्तबहादुर थापाले गरे को बयान ।
10)

जखम्ती-ढल्केबर २२० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनासुँग सम्बजन्द्धत टािरहरुको क्षनत

पुर्याउने कायवमा मेरो सं लग्नता छै न । कसले आयोजनाको टािरहरुमा क्षनत पुयावयो मलाई
थाहा भएन । मैले अनभयोग बमोजजमको अपराध गरे को छै न । म लगायत १०३ जनाले

यस आयोजनाको हाइटे न्द्सनको विषयमा सिोच्च अदालतमा उजुरी ननिेदन ददएका हौं ।
त्यसपनछ हामीले राविय मानि अनधकार आयोग र विश्व बैंकको इन्द्स्पेक्सन प्यानलमा पनन

उजुरी ननिेदन ददयौं । यसरी कानूनी प्रकृया अपनाई समस्याको समाधानका लानग अगानड
बढ्न प्रयास गने मैले कसरी यस्तो अपराध गनव सक्छु । सो सरासर झुठा आरोप हो ।
म बेकसुर छु भन्ने समेत बेहोराको प्रनतिादी सुरेन्द्रश्वर मोक्तानले गरे को बयान ।
11)

प्रनतिादीहरु उक्तबहादुर थापा र सुरेन्द्रश्वर मोक्तानले केही सािवजननक (अपराध र सजाय)

ऐन, २०२७ को दफा २ को दे हाय (घ) र (च) अनुसारको ननषेनधत कसुर अपराध गरे को
तथ्य पुवि हुन आएकोले सोही ऐनको दफा ६ (१) बमोजजम ननज प्रनतिादीहरुलाई जनही
ु ा साथै ननजहरुको आपरानधक कायवबाट नेपाल विद्युत
रु.५,०००।- जररिाना हुनक

प्रानधकरण, जखम्ती-ढल्केबर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजनामा क्षनत भएको हुुँदा ननज

प्रनतिादीहरुबाट रु. २,३४,८१७।५५ (रु. दुई लाख चौतीस हजार आठ सय सत्र पैसा
पचपन्न) दामासाहीले जाहे रिाला नेपाल विद्युत प्रानधकरण जखम्ती-ढल्केबर २२० के.भी.
प्रसारण लाईन आयोजनालाई भराईददने ठहछव भन्ने समेत बेहोराको जजल्ला प्रशासन
कायावलय नसन्द्धुलीिाट भएको नमनत २०७५।०५।२० को शुरु फैसला ।
12)

जजल्ला प्रशासन कायावलय, नसन्द्धुली समेतको जाहे रीले नेपाल सरकार रहे को मुद्ामा
हामीहरुलाई जनही रु.५,०००।- जररिाना र हामी प्रनतिादीहरु उक्तबहादुर थापा र
सुरेन्द्रश्वर मोक्तानलाई क्षनतपूनतव िापत दामासाहीले रु. २,३४,८१७।५५ भराउने गरी नमनत
२०७५।५।२० मा जजल्ला प्रशासन कायावलय, नसन्द्धुलीले गरे को शुरु फैसला हामीहरुलाई
जचत्त बुझेन । उक्त फैसला कानूनी रुपमा त्रुटीपूणव रहे कोले सो फैसला बदर गरी झुठा
मुद्ा खारे ज गरी न्द्याय ददलाई पाउुँ भन्ने समेत बेहोराको प्रनतिादीहरु सुरेन्द्रश्वर मोक्तान र
ु पुनरािेदन पत्र ।
उक्त बहादुर थापाको नमनत २०७५।६।१५ को सं यक्त

13)

िादीले आफ्नो साक्षी सम्म उपजस्थत गराउन सकेको नमनसलबाट दे जखुँदैन । प्रनतिादीहरुको
इन्द्कारी बयान रहे कोमा केबल शं काको भरमा प्रनतिादी बनाई सो कुरालाई पुवि नगररएको

अिस्थामा अनभयोग दािी तथा पत्राचार भएका पत्रको बेहोरा सम्म उल्लेख गरी सोही
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आधारमा कसुरदार ठहराई यी पुनरािेदकहरुबाट क्षनतपूनतव समेत भराउने गरी जजल्ला

प्रशासन कायावलय, नसन्द्धुलीबाट नमनत २०७५।५।२० मा भएको फैसला कानून तथा
न्द्यायको रोहमा नमल्ने नदे जखुँदा उक्त फैसला उल्टी भई प्रनतिादी पुनरािेदकहरुले सफाई
पाउने ठहछव भन्ने नसन्द्धुली जजल्ला अदालतबाट नमनत २०७५।९।१२ मा भएको
फैसला ।
14)

राविय गौरिको जखजम्त ढल्केिर २२० के.नभ. विद्युत प्रशारण लाईनको तार जचम्नी पोल
समेत प्रनतिादीहरुले तोडफोड हानी नोक्सानी गरी विगो रु. २,३४,८१७।५५ बरािरको
धनमाल क्षनत पुराएको तथ्य नमनसल सं लग्न बस्तुननष्ठ प्रमाणिाट पुवि भएकाले ननजहरुलाई
कसूरदायर कायम गने गरी जजल्ला प्रशासन कायावलय नसन्द्धुलीिाट फैसला भएकोमा सो
फैसला उल्टी गरी प्रनतिादीहरुलाई ननदोष मानी सफाई ददने गरी भएको नसन्द्धुली जजल्ला
अदालतको फैसला कानून सम्मत नदे जखदा उक्त फैसला बदर गरी प्रनतिादीहरुलाई

कसूरदार कायम गरी सजाय तथा क्षनतपूनतव भराउने गरी भएको शुरु जजल्ला प्रशासन
कायावलय नसन्द्धुलीको फैसला सदर गरी पाुँउ भन्ने समेत बेहोराको िादी नेपाल सरकारको
पुनरािेदन पत्र ।

ठहर खण्ड
15)

ननयमबमोजजम साप्तावहक तथा दै ननक पेशी सूचीमा चढी ननणवयाथव यस इजलाश समक्ष पेश
हुन आएको प्रस्तुत पुनरािेदन पत्रसवहतको नमनसल सं लग्न कागजातहरुको अध्ययन गरी
पुनरािेदक िादी नेपाल सरकारको तफवबाट उपजस्थत उच्च सरकारी िकील कायावलय,
पाटनका विद्वान शाखा अनधकृत श्री इन्द्दु जघनमरे ले गनुव भएको िहस समेत सुनीयो ।

16)

नसन्द्धुली कमलामाई न.पा. िडा नं .7 ठलीटार जस्थत तयारी हालतमा रहे को विद्युत प्रशारण

लाइनको 30/1 नं . को टािर 29/3 को जचम्नी काटी क्षनत पुर्याएको हुुँदा सुरेन्द्रश्वर
मोक्तान र उत्तम बहादुर थापालाई कारिाही गरी पाउुँ भनी अनभयोग पत्र दायर भएकोमा

शुरु जजल्ला प्रशासन कायावलयबाट प्रनतिादीहरुलाई केही सािवजननक (अपराध र सजाय)

ऐन, 2027 को दफा 2 को दे हाय घ र च को कसूरमा ऐ. ऐनको दफा 6(1) बमोजजम
सजाय गरी क्षनतपूनतवसमेत भराउने गरी नमनत 2075।5।20 मा फैसला भएको
दे जखन्द्छ ।
17)

जजल्ला प्रशासन कायावलयबाट उक्त नमनतमा भएको फैसला उपर प्रनतिादीहरुको जजल्ला

अदालतमा नसन्द्धुलीमा पुनरािेदन परे कोमा कसूर पुवि नभएको अिस्थामा शं काको भरमा
प्रनतिादीलाई कसूरदार ठहर्याई पुनरािेदकबाट क्षनतपूनतवसमेत भराउने गरी जजल्ला प्रशासन
कायावलय नसन्द्धुलीबाट भएको फैसला उल्टी भै प्रनतिादीहरुले सफाई पाउने ठहछव भनी
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नसन्द्धुली जजल्ला अदालतिाट नमनत 2075।9।5 मा भएको फैसला उपर िादी नेपाल
सरकारको प्रस्तुत पुनरािेदन दायर हुन आएको दे जखयो ।
18)

िादी नेपाल सरकारको पुनरािेदन जजकीरका सन्द्दभवमा नसन्द्धुली जजल्ला अदालतबाट
प्रनतिादीहरुलाई सफाई ददने गरी उक्त नमनतमा भएको फैसला नमलेको छ, छै न ? भन्ने
विषयमा नै ननणवय ननरुपण गनुव पने दे जखयो ।

19)

नमनसल सं लग्न कागज प्रमाणका आधारमा ननणवय तफव विचार गदाव, टािर र जचम्नीसमेत

काटी हानी नोक्सानी पुर्याएको हुुँदा सािवजननक सम्पजत्त वहनानमना गने दोषी पत्ता लगाई
कारिाही गरी पाउुँ भनी जखजम्त ढल्केिर 220 के.भी. प्रशारण लाईन आयोजनाको पत्र
प्राप्त भएको र सो सम्बन्द्धमा बुझ्दै जाुँदा सुरेन्द्रश्वर मोक्तान र उक्त बहादुर थापाबाट घटना
घटे को भन्ने समेत प्र.ना.नन. अशोक कुमार झाको प्रनतिेदन रहे को दे जखन्द्छ ।
20)

प्रनतिादीहरु मौकामा पक्राउ नभएबाट ियान नभएको र म्यादमा हाजजर भै बयान गदाव
आरोवपत कसूरमा इन्द्कार रहे को पाइन्द्छ । यी प्रनतिादीले तोडफोड गरे को अथावत घटना
घटाएको दे ख्ने कोही रहे भएको दे जखं दैन । क्षनत भयो भनी कारिाहीको ननम्ती पत्राचार
गने कायावलयले कोही कसै को नाम उल्लेख गनव नसकेको र यी प्रनतिादीहरु उपर शं का

व्यक्त गने प्र.ना.नन.ले के आधार र कारणबाट अथावत को कसबाट थाहा जानकारी भएर

प्रनतिादीको नाम उल्लेख गरे को हो ? सो प्रनतिेदनमा केही खुलाएको दे जखं दैन । सो
प्रनतिेदन गने लगायत कोही पनन अदालतमा आई बकपत्र गरे को समेत दे जखं दैन ।
21)

यसरी प्रनतिादी आरोवपत कसूरमा इन्द्कार रहे कोमा यी प्रनतिादीबाट घटना घटे को भन्ने
दे ख्ने कोही रहे भएको नदे जखएको, यी प्रनतिादीले कसूर गरको भन्ने नमनसल सं लग्न कुनै

पनन कागज प्रमाणबाट पुवि हुन आएको नदे जखं दा सबुत प्रमाणको अभािमा शुरु जजल्ला
प्रशासन कायावलयको फैसला उल्टी गरी प्रनतिादीहरुलाई सफाई ददने गरी भएको नसन्द्धुली

जजल्ला अदालतको फैसला नमनसल सं लग्न कागज प्रमाणको आधारमा त्रुवटपूणव नहुुँदा उक्त
फैसलालाई अन्द्यथा गनुव पने दे जखन आएन ।
22)

अताः मानथ वििेजचत आधार, कारणसमेतबाट शुरु जजल्ला प्रशासन कायावलय नसन्द्धुलीबाट
भएको फैसला उल्टी गरी प्रनतिादीहरुलाई सफाई ददने गरी नसन्द्धुली जजल्ला अदालतबाट

नमनत 2075।9।5 मा भएको फैसला नमलेको दे जखं दा सदर हुने ठहछव । िादी नेपाल
सरकारको पुनरािेदन जजकीर पुग्न सक्दै न । अरुमा तपनसल बमोजजम गनू व ।
तपनसल खण्ड
 प्रस्तुत फैसलाको सरोकारिालाले नक्कल माग गरे लाग्ने दस्तूर नलइव नक्कल ददनु.............1

 प्रस्तुत फैसलाको प्रनतनलवपसवहत जानकारी उच्च सरकारी िकील कायावलय, पाटनलाई
ददनु ........................................................................................................2
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 प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रनत अपलोड गरी वपठमा जनाउनु....................................3

 प्रस्तुत मुद्ाको दायरीको लगत कट्टा गरी शुरु नमनसल शुरु जजल्ला अदालतमा पठाई रे कडव
नमनसल ननयमानुसार अनभलेख शाखामा िुझाइव ददनु.................................................4

(प्रेमराज ढकाल)
न्द्यायाधीश

उक्त रायमा म सहमत छु ,
(कृष्णलाल भट्टराई)
न्द्यायाधीश

इजलास अनधकृताः अनन्द्तराज मरानसनी

कम्प्युटर टाइप गनेाः बसन्द्त दशवनधारी
इनत सम्ित् २०७6 साल बैशाख 30 गते रोज 2 शुभम् ...........................................।
प्रमाणीकरण नमनत

न्द्यायाधीशको दस्तखत
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अदालतको छाप
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