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सिोच्च अदालर्, संयकु्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश श्री रे्जबहादरु के.सी. 
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादरु मोक्तान 

फैसला 
०७२-CR-१९९३ 

मदु्दा:- कर्तव्य ज्यान। 

लहविर िटालाको छोरा जजल्ला काललकोट, मालकोट गाउँ विकास सलमलर्, िडा 
नं.९ घर भई र्त्कालीन जचर्िनजथिर् शजक्तखोर, जनमजुक्त सेनाको रे्स्रो लडलभजन 
विग्रलेडयर कमाण्डर पदमा कायतरर् गोविन्दबहादरु िटाला ------------ ----------१ 

विरुद्ध 

रलमला शे्रष्ठ समेर्को जाहेरीले नेपाल सरकार ----------------------------------१  
 

०७४-CR-०७८० 

रलमला शे्रष्ठ समेर्को जाहेरीले नेपाल सरकार-----------------------------------१ 

विरुद्ध 

लहविर िटालाको छोरा जजल्ला काललकोट, मालकोट गाउँ विकास सलमलर्, िडा नं.९ 
घर भई जचर्िनजथिर् शजक्तखोर रे्स्रो लडलभजन जनमजुक्त सेनाको विग्रलेडयर कमाण्डर 
पदमा कायतरर् गोविन्दबहादरु िटाला--------------------------------------------१  
टुक्राबहादरु काकीको छोरा जजल्ला लसन्धलुी, खटेु्टपानी गाउँ विकास सलमलर्, िडा नं.६ 
घर भई जनमजुक्त सेना रे्स्रो लडलभजन शजक्तखोरको चालक सेक्सन कमाण्डर संकल्प 
भन् ने अजुतन काकी--------------------------------------------------------------1 

 

प्रत्यिथी 
प्रलर्िादी 

पनुरािेदक 
प्रलर्िादी 

  

प्रत्यिथी 
िादी 

पनुरािेदक 
िादी 
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शरुु र्हमा फैसला गननेः माननीय जजल्ला न्यायाधीश श्री भोजराज अलधकारी 
    जचर्िन जजल्ला अदालर् 

                        फैसला लमलर् २०६८।2।17, 2068।8।20 

 

  पनुरािेदनमा फैसला गनन:  माननीय न्यायाधीश श्री लर्लप्रसाद शे्रष्ठ 

                 माननीय न्यायाधीश श्री लबनोदप्रसाद शमात 
     पनुरािेदन अदालर् हेटौंडा 

         फैसला लमलर् २०७०।१०।५ 

 

 न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ र्िा न्याय प्रशासन ऐन,2073 को दफा १२(१) को खण्ड 
(क) र (ख) बमोजजम मदु्दा दोहोर् याई पाउँ भनी िादी प्रलर्िादी दिैु पक्षको लनिेदन परी 
दोहोर् याई हेनन अनमुलर् प्रदान भई पनुरािेदन सरह दर्ात हनु कोको प्रथर्रु् मदु्दाको संजक्षत त र्यय 
ोिं ठहर यस प्रकार छेः-  

र्यय खण्ड 
1= जजल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपाललका, िडा नं.३५ कोटेश् िर लनिासी रामहरर 

शे्रष्ठको घरमा विगर् २ िर्तदेजख जनमजुक्त सेना नेपाल रे्श्रो लडलभजनको सम्पकत  कायातलय 
रहँदै कोकोमा उक्त घरमा लमलर् २०६४।१२।१४ गरे् रार्को १२ बजेको समयमा 
चोरी भोको घटनामा संलग्न केशि अलधकारी, गंगाराम िापा र रामहरर शे्रष्ठलाई छानविन 
गनतका लालग विग्रडे कमाण्डर जजविर् भन् ने गोविन्दबहादरु िटालाले ललोर कोको 
छानविनको क्रममा घटनामा संलग्न केशि अलधकारी, गंगाराम िापा र रामहरर शे्रष्ठले चोरी 
गरेको थिीकार गरेको कुरा लडलभजन कमाण्डरलाई लमलर् २०६५।१।३१ गरे् लबहान 
ररपोवटतङ्ग गरेको र्र चोरीको रहथय वकन खोललस ्भनी रामहरर शे्रष्ठलाई लम्जङु्ग भाररे्-८ 
थिायी घर भोका अलभयकु्त केशि अलधकारी र रुकुम घेत्मा-४ थिायी घर भोका अलभयकु्त 
गंगाराम िापाले कुटवपट गरेर मरणासन् न अिथिामा परु् याोको बेलामा हजथपटल लैजाँदै गदात 
रामहरर शे्रष्ठको बीच बाटोमा मतृ्य ु हनु गोको र मतृ्यपुश् चार् ्लासलाई नारायणी नदीमा 
फालेको रहथय गोविन्दबहादरु िटालाले लडलभजन हेडक्िाटरमा ररपोवटतङ्ग गरेपलछ लनज 
गोविन्दबहादरु िटालालाई किश्यक कानूनी कारिाहीको लालग पठाइोको र अलभयकु्त 
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केशि अलधकारी, गंगाराम िापा फरार रहेकोले खोजी कायत भैरहेको भन् नेसमेर् बेहोराको 
जनमजुक्त सेना नेपाल रे्श्रो लडलभजन शजक्तखोर जचर्िनको लमलर् २०६५।२।३ को पत्र। 

2= जजल्ला जचर्िन, दाहाखानी, गाउँ विकास सलमलर्, िडा नं.९ भालढुुङ्गाजथिर् पूितमा भीरपाखा 
नारायणगढ मजुग्लङ्ग सडक खण्ड, पजश् चममा भीर पाखा उतर-दजक्षण लत्रशलुी नदी मालि 
पूित-पजश् चम लोलङु्गे पलु रहेको सोही लोलङु्गे पलुबाट लमलर् २०६५।१।२८ गरे् रार्ी 
रामहरर शे्रष्ठको लास लत्रशलुी नदीमा फालेको भनी देखाइोको चार वकल्लासवहर्को वििरण 
ठीक छ भन् नेसमेर् बेहोराको  लमलर् २०६५।२।३ को पत्र। 

3= जजल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपाललका, िडा नं.३५ कोटेश् िर सरथिर्ी मागतजथिर् 
ने.क.पा.(माओिादी) रे्श्रो लडलभजन सम्पकत  कायातलय रहेको घरधनी रामहरर शे्रष्ठलाई 
जजविर् भलनने माओिादी कायतकर्ातको नेर्तृ्िमा कोको टोलीले सानो काम छ भनी 
कब्जामा ललई लगेको हाल जचर्िन लडलभजन जशविरमा रहेको भलनो र्ापलन हालसम्म 
सम्पकत  हनु नसकेकोले खोजी गरी ददन ु हनु अनरुोध छ भन् ने रलमला शे्रष्ठले िडा प्रहरी 
कायातलय नयाँ बानेश्वरलाई ददोको लनिेदनको फ्याक्स पत्र। 

4= जजल्ला जचर्िन, शजक्तखोर गाउँ विकास सलमलर्, िडा नं.९ जनमजुक्त सेना रे्श्रो लडलभजनको 
कम्पाउण्डजथिर् पूितमा जनमजुक्त सेना रे्श्रो लडलभजनको व्यारेक, पजश् चम जंगल, उतरमा 
सडक र्िा जंगल, दजक्षणमा जनमजुक्त सेना रे्श्रो लडलभजन व्यारेक यलर् चार वकल्लालभत्र 
उतर-दजक्षण लम्बाई ११८ वफट, पूित-पजिम चौडाई ३० वफट, पूितर्फत  ३ िटा ढोका, 
१० िटा झ्याल, पजिममा २ िटा ढोका १० िटा झ्याल भोको वटनको छाना िेरा 
भोको, भईुंमा लनलो रङ्गको जटु कापनट विछ्याइोको जनमजुक्त सेना रे्श्रो लडलभजन 
मखु्यालयको सभा हल रहेको, सो हलको दजक्षणर्फत  बास ुथमलृर् विग्रडे, प्रर्ाप थमलृर् विग्रडे, 
िेिान थमलृर् विग्रडे, कल्याण थमलृर् विग्रडे लेखी लणु्डाइोको वटनको पार्ा रहेको, सोही 
सभा हलमा जजल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपाललका, िडा नं.३५ बथने रामहरर 
शे्रष्ठलाई िनुी केशि अलधकारी र गंगाराम िापाले लमलर् २०६५।१।२८ गरे् रार्ी ८ 
बजेको समयमा कुटवपट गरी मरणासन् न अिथिामा परु् याोको भनी देखाइोको घटनाथिल 
चार वकल्ला वििरणको घटनाथिल मचुलु्का।  
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5= जनमजुक्त सेना रे्श्रो लडलभजन सम्पकत  कायातलय, जजल्ला काठमाडौं, काठमाडौं 
महानगरपाललका, िडा नं.३५ कोटेश् िर लनिासी रामहरर शे्रष्ठको घरमा रहेको, लमलर् 
२०६४।१२।१४ गरे् रार्ी १२ बजेको समयमा कालीबहादरु खामको अंगरक्षकलाई ३ 
जनाले लनयन्त्रणमा ललई नगद सत्र लाख र पेथर्ोल १ िान चोरी भोको। चैत्र १७ गरे् 
सो घरको ट्िाइलेटको खाडलमा गंगाराम िापाको वटसटतमा पोको पारेको अिथिामा सत्र 
लाख र भर् याङ्गमनुीबाट पेथर्ोल फेला परेको घटनाको अनसुन्धानको लागी मलाई रे्श्रो 
लडलभजन कायातलयले खटाोको हुँदा लमलर् २०६५।१।७ गरे् काठमाडौं गई सोधपछु गरी 
फवकत ोकोमा िैशाख १५ गरे् पनुेः काठमाडौं गई रार्ी २ बजे रामहरर शे्रष्ठ, केशि 
अलधकारी र गंगाराम िापालाई ललई जशविरमा ल्याई सोधपछु गदात रामहरर शे्रष्ठले चोरी 
गरेको कुरा थिीकार गरेको र्र अन्यले थिीकार नगरेका। २७ गरे् कडा रुपमा प्रथर्रु् 
भोपलछ अन्यले पलन चोरी गरेको कुरा थिीकार गरे। २८ गरे् रार्ी कोठा खोली हेदात 
रामहरर शे्रष्ठको टाउको, छार्ी, लर्घ्रा लगायर्मा चोट लियो। घटनाको पोल खलेुको कारण 
वपटेका हौं भनी गंगाराम र केशि अलधकारीले मलाई बर्ाो। उपचारको लालग गाडीमा 
राखी काठमाडौंर्फत  ल्याउँदा नारायणगढ मजुग्लङ्ग सडक खण्डको भालढंुुगामा पगुेपलछ 
लनजको मतृ्य ु भोकाले लासलाई जशविरलर्र फकातउन खोजेकोमा गंगाराम र केशिले 
लासलाई नारायणी नदीमा फाली ददने कुरा गरेकोमा मैले सहमलर् नददो पलन उनीहरुले 
लासलाई र्न् नामा राखी ढंुगा हाली लोलङु्गे पलुको बीचबाट नारायणी नदीमा फालेका हनु 
भन् नेसमेर् बेहोराको प्रलर्िादी गोविन्दबहादरु िटालाले अलधकारप्रात त अलधकारीसमक्ष गरेको 
बयान। 

6= लमलर् २०६५।१।२५ गरे् रार्ी ८:३० बजेको समयमा काठमाडौं लनिासी रामहरर 
शे्रष्ठलाई यस अथपर्ालमा उपचारको लागी ल्याइोको छैन, र्र जटुपानी ठेगाना लेखाउने 
३० िवर्तय रामहरर शे्रष्ठलाई उपचाराित रार्ी ८:४५ बजे ल्याईोको लियो। लनजको 
रक्तचाप र मगृौला फेल भोको कारण उपचारकै क्रममा ८।५।२००८ लबहान १०:१५ 
मा लनधन भोको हो भन् नेसमेर् बेहोराको कलेज अफ मेलडकल साइन्स जशक्षण अथपर्ाल 
भरर्परुको लमलर् २०६५।२।८ को पत्र। 
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7= रामहरर शे्रष्ठको लास फाललोको भन् ने थिान जजल्ला जचर्िन, दाहाखानी ६ भालढंुुगादेजख 
जचर्िन भरर्परु नगरपाललका, िडा नं.३ नारायणी पलुमनुी कररब २६ वक.लम. सम्म 
थिानीय श्रोर् साधन राजफ्टङ्ग समेर्द्वारा लास खोजर्लास गदात फेला नपरेको भन् नेसमेर् 
बेहोराको लमलर् २०६५।२।९ को मचुलु्का र्िा सोही बेहोराको प्र.लन. प्रकाश मल्लको 
प्रलर्िेदन। 

8= विगर् २ िर्तदेजख विविध भलनने कालीबहादरु खाममगर र माओिादीका जनमजुक्त सेनाहरुले 
मेरो घरको दोश्रो र्ल्ला भाडामा ललई बथदै कोका लिो। लमलर् २०६५।१।१५ गरे् 
रार्ी २ बजेको समयमा जनमजुक्त सेनाका विग्रडे कमाण्डर जजविर् भलनने गोविन्दबहादरु 
िटाला र लनजका सािमा अन्य ३ जना व्यजक्तहरु म जाहेरिालाको घरमा कई मेरो पलर् 
रामहरर शे्रष्ठसमेर्का पररिार सलुर्रहेको अिथिामा केही कुराहरु बझु्नछ र्पाईलाई हाम्रो 
कमाण्डर विविध भलनने कालीबहादरु खामले ल्याउन ु भनेको छ भनी पेथर्ोल देखाई डर 
त्रासमा पारी घरबाट अपहरण गरी लगेकोमा पलछ फोन गदात सोधपछु सवकोपलछ वफर्ात 
गरी ददन्छौं भनी कालीबहादरु खामले भन् न ुभोको र्र बैशाखको अन्त्यसम्ममा पलन वफर्ात 
गरी ददोनन।् लमलर् २०६५।२।२ गरे् शजक्तखोरबाट फोन गरी मालनस ललन कउनसु ्
भनी बोलाोकाले म समेर् शजक्तखोर जाँदा कालीबहादरु खामले रामहरर शे्रष्ठको मतृ्य ु
कुटवपटबाट भोको भनी बर्ाोको र लास माग गदात नारायणी नदीमा फाललोको भनी लास 
पलन ददोनन।् कालीबहादरु खाम र्िा गोविन्दबहादरु िटालाको प्रत्यक्ष लनदनशन ोिम ्
संलग्नर्ामा मेरो पलर् रामहरर शे्रष्ठलाई अपहरण गरी शजक्तखोर जशविरमा ललग िितरर्ापूितक 
अमानिीय ढंगले गम्भीर रुपमा कुटवपट गरेको कारणबाट नै पलर्को मतृ्य ु हनु गोकाले 
अन्य संलग्न व्यजक्तसमेर् खलुाई अपरहण र्िा कर्तव्य ज्यान अपराधमा संलग्न सम्पूणत 
अपराधीहरुलाई सजाय गरी पाउँ भन् नेसमेर् बेहोराको रलमला शे्रष्ठको लमलर् २०६५।२।८ 
को जाहेरी। 

9= लमलर् २०६५।२।१२ को लबहान म दधु ललई जगुेडी बजारमा कउँदा पलुबाट नदीको 
वकनारामा परुुर् मालनसको लास देखेको र विलभन् न संचार माध्यमबाट रामहरर शे्रष्ठको लास 
माओिादी जनसेनाले लत्रशलुी नदीमा फालेको, लास िेपता भोकोले प्रहरीले खोजी 
गरररहेको भन् ने िाहा हनु कोकोले उक्त लास रामहररकै हनु सक्ने भनी मैले जगुेडी 
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प्रहरीमा खबर गरेकी हुँ भन् नेसमेर् बेहोराको भगिर्ी सिेुदीको लमलर् २०६५।२।१२ को 
कागज। 

10= जगुेडीजथिर् लत्रशलुी वकनारामा मलाई देखाइोको लास मैले कफ्नो बयानमा जजल्ला 
जचर्िन, दाहाखानी ६ भालढंुुगाबाट लत्रशलुी नदीमा फालेको भनी लेखाइोको रामहरर 
शे्रष्ठको लास हो भन् नेसमेर् बेहोराको प्रलर्िादी गोविन्दबहादरु िटालाले गररददोको लमलर् 
२०६५।२।१२ को सनाखर् कागज। 

11= जजल्ला जचर्िन जगुेडीजथिर् लत्रशलुी नदीको वकनारमा पानीको सर्हमा रै्रररहेको लास 
लनकाली हेदात टाउको मालिको कपाल खइुललोको, कखँा दिैु बन्द, नाक, कान अनहुार 
पानीले फुलेको, सजुन् नोको कारण कुवहोको जथर्ो अिथिा रहेको, लासको छार्ी पाखरुा 
लर्घ्रा पैंर्ालासमेर्मा रार्ो जचम्याइलो माटो लागेको, शरीरको विलभन् न भागमा छाला 
लछललोको लनलडाम रहेको, बायाँ लर्घ्रा पछालडर्फत को भागमा मास ुलरेको चोट रहेको, लास 
सडेको अिथिामा रहेको भन् नेसमेर् बेहोराको लास प्रकृलर् मचुलु्का। 

12= मरृ्क रामहरर शे्रष्ठ भलनोका व्यजक्तको लासको शरीरमा लागेको माटो, िरपरको माटो र्िा 
नदीको पानी १ ललटर लमलनरल िाटरको बोर्लमा उठाइोको भन् ने मचुलु्का। 

13= उपचारको क्रममा लमलर् २०६५।१।२६ मा मेलडकल कलेज जशक्षण अथपर्ाल भरर्परुमा 
मतृ्य ुभोको व्यजक्त र फोरेजन्सक मेलडलसन विभाग महाराजगञ्जको मचतरी रुपमा रहेको मरृ्क 
लासको शारीररक बनोट उमेर नाम लमल्दोजलु्दो देजखोकाले उक्त लास र हामीहरुले 
उपचार गदातगदै मतृ्य ु भोका व्यजक्त ोउटै हो वक जथर्ो लागे र्ापलन वकटानीसाि भन् न 
सक्दैनौँ भन् नेसमेर् बेहोराको डा. अमन अग्रिालसमेर्ले गररददोको कागज। 

14= फोरेजन्सक मेलडलसन विभाग काठमाडौंमा देखाइोको लास मेरै पलर् रामहरर शे्रष्ठको हो। 
लनज पलर्लाई माओिादी भोको बर्ाउने गोविन्दबहादरु िटाला र अकात ोकजना व्यजक्तले 
लमलर् २०६५।१।१५ मा कफ्नै घरबाट अपहरण गरी लगेका लिो। पलछ हत्या गरी 
फालेका रहेछन ्भन् नेसमेर् बेहोराको जाहेरिाला रलमला शे्रष्ठको सनाखर् कागज। 

15= लमलर् २०६५।१।२५ गरे् जजल्ला जचर्िन, जटुपानी-३ ठेगाना लेखाई अन्दाजी िर्त ३० 
को रामहरर शे्रष्ठलाई ३/४ जना व्यजक्तहरुले ककजथमक कक्षमा ल्याई भनात गराोकोमा 
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उपचार हुँदाहुँदै मतृ्य ुभोको हो। उपचार गरेको व्यजक्त र देखाइोको शिमा केही कुरा 
लमल्दाजलु्दा देजखो पलन ोकै व्यजक्तको हो भनी ोवकन गनत सक्दैनौं भन् नेसमेर् बेहोराको 
जशक्षण अथपर्ाल भरर्परुका डा. भोजराज अलधकारीसमेर्ले गररददोको कागज। 

16= रामहरर शे्रष्ठलाई लमलर् २०६५।१।१५ गरे् रार्ी २ बजेको समयमा कफ्नै घरबाट 
जनमजुक्त सेना रे्श्रो लडलभजनका जजविर् भन् ने गोविन्दबहादरु िटालासमेर्ले पेथर्ोल देखाई, 
डर, त्रासमा पारी लगेको कुरा रलमला शे्रष्ठबाट जानकारी भोको हो। पलछ ोटम र रघ ु
भन् ने व्यजक्तले रामहररलाई कुटवपट गरी उपचारका लालग लैजाँदा बाटोमा मतृ्य ुभै लासलाई 
लत्रशलुी नदीमा फालेको भन् ने जानकारी हनु कयो। रामहररलाई विविध भन् ने कालीबहादरु 
खाम, गोविन्दबहादरु िटालाको योजनामा अपहरण गरी हत्या गरेका हनु ् भन् नेसमेर् 
बेहोराको श्यामकाजी शे्रष्ठसमेर्ले गररददोको कागज। 

17= जाहेरी दरखाथर्मा उल्लेख भोको दथर्खर् मेरो हो र महानगरीय प्रहरी ितृ बानेश्वरमा 
जाहेरी ददोको हुँ। मेरो श्रीमान ्रामहरर शे्रष्ठसँग अपहरणपलछ लमलर् २०६५।१।२५ गरे् 
लबहान १० बजेको समयमा मोबाइलमा जजविर् भन् ने गोविन्दबहादरु िटालाले १ पटक 
मात्र फोन सम्पकत  गराोका हनु,् सो बेला मेरो श्रीमान ्को थिर थपष्ट नभई विमारीको 
किाज जथर्ो लियो। सो बेला गोविन्दबहादरु िटालाले अब ४/५ ददनमा र्पाईंको श्रीमान ्
कउन ु हनु्छ भनेका लिो। लमलर् २०६५।१।२६ गरे् मेरो श्रीमान ् रामहरर शे्रष्ठसँग 
फोनमा कुराकानी भोको लिोन भन् नेसमेर् बेहोराको जाहेरिाली रलमला शे्रष्ठले गरेको 
कागज। 

18= मरृ्क रामहरर शे्रष्ठको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको कारण मतृ्य ु भोको हो भन् ने 
बेहोराको जशक्षण अथपर्ाल महाराजगञ्ज काठमाडौंको शि परीक्षण प्रलर्िेदन। 

19= जटुपानी ३ मा लमलर् २०६५।१।२६ गरे् कसैको पलन मतृ्य ु नभोको र रामहरर शे्रष्ठ 
भन् ने व्यजक्त रहेको र्र जजविर् रहेको भन् नेसमेर् बेहोराको गाउँ विकास सलमलर् कायातलय 
जटुपानीको लमलर् २०६५।२।२१ को पत्र। 

20= मेलडकल कलेज भरर्परुमा ल्याोको मतृ्य ु भोको भन् ने मरृ्क रामहरर शे्रष्ठ को हनु ् म 
जचजन्दन। मैले सोधपछुका लागी ल्याोको कोटेश् िर लनिासी रामहरर शे्रष्ठ लमलर् 
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२०६५।१।१५ गरे्देजख मसँगै लिो। लनजलाई उपचार गनत मेलडकल कलेज भरर्परु 
लगायर् कही ंकरै् लगेको छैन। लमलर् २०६५।१।२८ गरे् उपचाराित काठमाडौं लाने 
क्रममा बाटोमा मतृ्य ु भोकोले भालढंुुगाजथिर् लत्रशलुी नदीमा फालेका हनु ् भन् नेसमेर् 
बेहोराको प्रलर्िादी गोविन्दबहादरु िटालाले अलधकारप्रात त अलधकारीसमक्ष लमलर् 
२०६५।२।२३ मा गरेको र्लर्म्िा बयान। 

21= लमलर् २०६५।१।२५ गरे् रार्ी ९ बजेलर्र म ककजथमक कक्षमा विरामी हेनत जाँदा 
रामहरर शे्रष्ठ नामको विरामी ल्याोको रहेछ। वपठँु्मा दईु ठाउँमा लनलडाम लियो। लनजको 
ररपोटत हेरेपलछ मेलडलसन डक्टरलाई बोलाउन ु भनी जानकारी गराो।ँ भोललपल्ट लनजको 
मतृ्य ु भोको सनुी िाहा पाो ँ भन् नेसमेर् बेहोराको डाक्टर अमन अग्रिालले गरेको घटना 
वििरण कागज। 

22= प्रलर्िादी रघ ु भन् ने केशि अलधकारी, ोटम भन् ने गंगाराम िापा र जजविर् भन् ने 
गोविन्दबहादरु िटालासमेर्कै कुटवपटबाट मरृ्कको मतृ्य ु भोको देजखोकोले लनजहरुलाई 
मलुकुी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको महलको १ नं. र्िा १३(३) को कसूरमा १३(३) नं. 
बमोजजम र सोही महलको ४ नं. अनसुार िप सजायसमेर् गरी पाउँ। प्रलर्िादीहरु 
कालीबहादरु खामले मरृ्कलाई अपहरण गरी छानविन गनत लनदनशन ददई ज्यान माननसम्मको 
कायत गनत लगाोको भन् ने वकटानी जाहेरी दरखाथर्, पीलडर् पक्षको कागज ोिं प्रलर्िादी 
गोविन्दबहादरु िटालाले अनसुन्धानको क्रममा गरेको बयानबाट समेर् पवुष्ट हनु कोकोले 
प्रलर्िादी कालीबहादरु खामको सो कायत मलुकुी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको महलको १६ नं. 
अनसुारको कसूर देजखन कोकोले लनज प्रलर्िादीलाई सोही महलको १६ नं. अनसुार 
सजाय गरी पाउँ। सािै प्रलर्िादी संकल्प भन् ने अजुतन काकीले रामहरर शे्रष्ठलाई कर्तव्य 
गरी मारेको िाहा पाउँदापाउँदै लासलाई गाडीमा राखी लासलाई नदीमा फाल्ने ठाउँसम्म 
गाडी चलाई लगी कर्तव्यबाट मतृ्य ु भोका रामहरर शे्रष्ठको सम्बन्धमा कही ं करै् खबर 
नगरी लास दबाउने कायतमा सहयोग परु् याोको देजखँदा लनजलाई ज्यान सम्बन्धीको महलको 
२५ नं. र्िा ४ नं. अनसुार िप सजायसमेर् गरी पाउँ भन् नेसमेर् बेहोराको अलभयोगपत्र। 

23= विगर् २ िर्तदेजख रे्श्रो लडलभजनको सम्पकत  कायातलय, कोटेश् िरमा रहेकोमा त्यहाँबाट 
२०६४।१२।१४ गरे् रार्ी १२ बजे १७,००,०००।- लाख नगद र ब्राउजजङ्ग पेथर्ोल 
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चोरी भोको लियो। उक्त चोरी भोको विर्यमा छानविन गनतका लागी लडलभजन 
हेडक्िाटतरले लमलर् २०६५।१।७ गरे् मलाई जजम्मा ददोको लियो। छानविन गदै जाने 
क्रममा सोही घरका घरमूली रामहरर शे्रष्ठ र सोही घरमा डेरा गरी बथने जनमजुक्त सेना 
रे्श्रो लडलभजनका विगेड कमाण्डर केशि अलधकारी र गंगाराम िापा ३ जनालाई शंका 
लागी छानविन गनन काम अगालड बढाइयो। लमलर् २०६५।१।१५ गरे् रार्ी रामहरर शे्रष्ठ, 
केशि अलधकारी र गंगाराम िापालाई घर पररिारलाई जानकारी गराई रार्ी २ बजे 
साितजलनक भाडाको बसमा जचर्िनमा ललोर को,ँ त्यसपलछ र्ीनै जनालाई छानविन कायत 
अगालड बढाो।ँ २०६५।१।२५ गरे् रामहरर शे्रष्ठले कफू लगायर् गंगाराम िापा, केशि 
अलधकारीले चोरी गरेको कुरा थिीकारे। गंगाराम र केशि अलधकारीलाई २६ गरे् रामहरर 
शे्रष्ठलाई सँगै राखेर सोधपछु गनन काम भयो, २६ गरे् थिीकारेनन,् २७ गरे् केशि 
अलधकारी र गंगाराम िापालाई मैले रामहररले थिीकारे र्पाईंहरु पलन संलग्न हनुहुनु्छ भन् ने 
प्रमाण जवुटसके, र्पाईंहरु के कारणले थिीकानुत हनु् न भन्दा अन्र्मा दिैु जनाले चोरी गरेको 
कुरा थिीकारे। सो रार्ी र्ीनै जनालाई सँगै राजखयो। भोललपल्ट १० बजेलर्र मैले र्ीनै 
जनालाई भेटें । घटनाको बारेमा अन्य केही भन् न ुछ की भनी सोध्दा उनीहरुले यो घटना 
घटाउने मखु्य उद्देश्य पैसा चोनन र पाटीबाट बावहररने व्यजक्तगर् जीिनयापन गनन भनी भने। 
हलर्यार ललोर त्यो केशलाई राजनैलर्क कारण बनाउने त्यसो गदात माओिादीहरुले संविधान 
सभाको चनुािमा जजर् हालसल गर् यो भने पाटीमै बथने, पैसा घर व्यिहारमा प्रयोग गनन, यदद 
हारेमा बावहर जाने, जीिनयापन गनन भन् ने उद्देश्य रहेछ। २७ गरे् रार्ी ९ बजे म भेट्न 
गो।ँ र्ीनैजनालाई भेट्दा रामहरर शे्रष्ठ िेहोस अिथिामा फेला पारेको लिो।ँ रामहरर 
बोलेनन।् २ जनालाई सोधपछु गदात हामीलाई िाहा छैन भनी भने, वकन िाहा छैन, ोकै 
कोठामा बथनेलाई भनी सोद्धा नथिीकानन प्रलर्बद्धर्ा हुँदा हुँदै रामहररले चोरीको घटनालाई 
खलुासा गरेकाले लनजलाई घटना वकन थिीकारेको भनी वपट्ने काम गरेका हौँ भनी कसूर 
थिीकार गरेका हनु।् लनजहरु रहेको कोठामा बावहरबाट र्ाला लगाउने गररन्ययो। त्यो 
भिनमा रामहररको अिथिा नाजकु देखेपलछ उपचारको लागी लडलभजन हेडक्िाटतरको गाडी 
र ड्राइभरलाई बोलाोर १० बजे रार्ी रामहरर शे्रष्ठ, केशि अलधकारी, गंगाराम िापा, 
ड्राइभर र म ५ जना शजक्तखोरबाट काठमाडौं जान भनी कयौं। भालढंुुगा भन् ने थिानमा 
पगु्दा रामहररको मतृ्य ुभयो, के गनन भन् ने सल्लाह गदात मैले क्याम्पमा पाटीलाई जानकारी 
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गरौं भने, केशि अलधकारी र गंगाराम िापाले मानेनन,् केशिलाई त्यहाँ लोलङु्गे पलु छ 
भन् ने िाहा रहेछ। उसले पलुबाट लास फालौं भनेर कुरा राख्यो त्यो मैले अथिीकार गरें , 
र्पाईंले सहमर्ी जनाउने भो जनाउनहुोस ्हामी २ जनाले त्यो लासलाई यही ंफाल्छौं भनी 
लास जलकेर र्न् नामा हाली खोलालर्र लगे, पलुमा लगेर लास राखे, र्न् नामा ढंुगा हालेर 
लास पलुको बीचबाट नदीमा खसाले। त्यहाँबाट वफर्ात हुँदा म वपसाब फेनत लागें। उनीहरु 
२ जना त्यलर्बेला नै भागे। त्यसपलछ मैले ड्राइभरलाई सोद्धा िाहा छैन भन्यो। १५।२० 
लमनेट जलर् खोज्यौं, नभेटेपलछ नारायणगढ हुँदै ३ बजेलर्र क्याम्पमा गयौं। रामहरर शे्रष्ठको 
मेलडकल कलेजमा मतृ्य ुभोको पलन होइन। मैले उपचार गनत लगेको पलन होइन। लास 
र्न् नामा बेरेर ढंुगा पलन लास सँगै बेरेर राखेको हनुाले गोर्ाखोर लगायर् र् याजफ्टङ्गबाट त्यो 
लास पता लागेन। मेरो सोचाईमा र्न् ना कुवहयो, ढंुगा खसे अलन लास धेरै ददनपलछ मालि 
लनथकेर देजखोको हनुसक्छ। मैले अलभयोग दािीबमोजजमको कसूर नगरेको हुँदा सजाय 
हनुपुनन होइन भन् नेसमेर् बेहोराको प्रलर्िादी गोविन्दबहादरु िटालाले जचर्िन जजल्ला 
अदालर्मा गरेको बयान। 

24= प्रलर्िादी गोविन्दबहादरु िटालालाई अदालर्ी बन्दोिथर्को ११८ को देहाय २ नं. बमोजजम 
िनुामा राख् न ुभन् ने जचर्िन जजल्ला अदालर्को लमलर् २०६५।२।२९ को कदेश। 

25= लमलर् २०६५।१।१५ गरे् रार्ी २ बजेको समयमा गोविन्दबहादरु िटाला लगायर्का दईु 
जना कई कालीबहादरु खाम विविधले बोलाोका छन ्भनी पेथर्ोल देखाई धम्काई मेरो 
पलर् रामहरर शे्रष्ठलाई लगेका हनु।् विविधसँग सम्पकत  हुँदा २/४ ददनमा छोडी ददन्छौँ 
भनेका लिो। बैशाख २५ गरे् िटालाको मोिाइलबाट मेरो पलर्सँग सम्पकत  भोको लियो। 
३१ गरे्सम्म मेरो श्रीमान ्लाई नछाडी ददोपलछ प्रहरी र्िा माओिादी कायातलयमा समेर् 
लनिेदन ददोकी हुँ। ३ जनालाई कोठामा  कफैले साँचो लगाई राखेको कुरा िटाला 
कफैले भन् न ुभोको र लास फाल्दासमेर् कफू पलन उपजथिर् भै रघ ुभन् ने केशि अलधकारी 
र ोटम भन् ने गंगाराम िापा भै फालेकाले मेरो श्रीमान ्को हत्या यीनै अपराधीहरुले गरेका 
हनु।् हत्या शजक्तखोरजथिर् क्यान्टोनमेन्टलभत्र भोको हो भन् नेसमेर् बेहोराको जाहेरिाली 
रलमला शे्रष्ठले शरुु अदालर्मा गरेको बकपत्र।  
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26= रामहरर शे्रष्ठलाई विरामी अिथिामा देखेपलछ गोविन्दबहादरु िटालाले उपचारका लालग लग्न ु
भोको हो। लनज लनदोर् छन।् दोर्ी गंगाराम िापा र केशि अलधकारी हनु ् भन् नेसमेर् 
बेहोराको प्रलर्िादी गोविन्दबहादरु िटालाको साक्षी बीरबहादरु जज.यम. को बकपत्र र सोही 
बेहोरा लमलानको विनोद गौर्म, रामप्रसाद फुयाँल, लललाबहादरु रायमाली, पदमबहादरु 
अथिानीले गरेको बकपत्र। 

27= लमलर् २०६५।१।१५ गरे् रार्ी गोविन्दबहादरु िटालासमेर् भै रामहररलाई लगेको कुरा 
बहुारीबाट िाहा भोको हो। रामहररलाई अनसुन्धानका क्रममा लगेको भनेको सनेुकोमा 
यार्ना ददई कुटवपट गरेको कारणबाट मतृ्य ुभोको कुरा कालीबहादरु खामले भनेको हुँदा 
सनेुको हुँ। रघ ु र ोटमले कुटवपट गरेको कुरा कालीबहादरुले भनेका लिो भन् नेसमेर् 
बेहोराको मौकामा कागज गनन डनु्जराज शे्रष्ठले गरेको बकपत्र।  

28= लमलर् २०६५।१।१५ गरे् रार्ी गोविन्दबहादरु िटालाले रामहरर शे्रष्ठलाई अपहरणको 
शैलीमा पेथर्ोल देखाई लगेको कुरा रलमलाले मलाई बर्ाोकी हनु।् सो विर्यमा माओिादी 
सभासद र्िा अध्यक्षसमेर्सँग कुराकानी भोकोमा उहाँलाई छाडी ददने कुरा भोको लियो। 
त्यसरी कुदात पलन नछाडी ददोपलछ प्रहरीमा लनिेदन ददोको हो। कालीबहादरु खामले 
बोलाो अनसुार म समेर् भै जचर्िन शजक्तखोर गोकोमा रामहरर शे्रष्ठ हामीहरुबीच रहन ु
भोन, केही गलर् मान्छेहरुले वपटी मरणासन् न हनेु अिथिामा परु् याोकोमा उपचारका लालग 
लग्दा मतृ्य ुभोकाले केशि अलधकारी र गंगाराम िापाले लत्रशलुी नदीमा फाली ददोछन 
भनी कालीबहादरु खाम लगायर्ले हामीलाई बर्ाो। त्यसपलछ हामी काठमाडौं कयौं। 
यसमा मखु्य दोर्ी कालीबहादरु खाम र गोविन्दबहादरु िटाला लगायर् घटनामा संलग्न 
सबैलाई कडा कारिाही हनुपुदतछ भन् नेसमेर् बेहोराको मौकामा कागज गनन श्यामकाजी 
शे्रष्ठले गरेको बकपत्र। 

29= गोविन्दबहादरु िटालाउपर लागेको अलभयोग लटु्ठा हो, लनज लनदोर् छन भन् नेसमेर् बेहोराको 
गोविन्दबहादरु िटालाको साक्षी सदुशतन अलधकारीको बकपत्र। 

30= रामहररलाई मानतमा गोविन्दबहादरु िटालाको संलग्नर्ा छैन। लनजको मतृ्य ु को कसको 
कारणबाट भयो िाहा छैन। गोविन्दबहादरुले सफाइ पाउन ु पछत भन् नेसमेर् बेहोराको 
गोविन्दबहादरु िटालाको साक्षी यमबहादरु खड्काको बकपत्र। 
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31= रामहरर शे्रष्ठलाई लमलर् २०६५।१।१५ गरे् अपहरण गरी शजक्तखोरमा राखी कालीबहादरु 
खाम, गोविन्दबहादरु िटाला लगायर् ५ जनाले कुटीकुटी मारेका हनु ्भन् नेसमेर् बेहोराको 
मौकामा कागज गनन लललाबहादरु शे्रष्ठले गरेको बकपत्र। 

32= रलमला शे्रष्ठले बर्ाो अनसुार रामहररलाई िटाला, कालीबहादरु खामले अपहरण गरी 
लगेको िाहा पाोको हुँ। म समेर् सो बारेमा बझु्नका लालग शजक्तखोर गोका लियौं। 
त्यहाँको कमाण्डरले रामहररको गल्र्ी नहुँदा पलन सािीहरुको गल्र्ीले कुटवपट गदात 
अथपर्ाल लैजाँदा रामहररको मतृ्य ु भयो भनी भन् न ु भयो। कुटवपट गनन दईु जना फरार 
भोको र लनजहरुको नाम पलन भन् न ु भोको लियो। नाम मैले लबसें भन् नेसमेर् बेहोराको 
मौकामा कागज गनन जीर्बहादरु शे्रष्ठको बकपत्र। 

33= रामहरर शे्रष्ठको शि परीक्षण पिार् सम्भाविर् मतृ्यकुो कारण Blunt force head injuries हो 
भन् नेसमेर् बेहोराको डाक्टर प्रमोद शे्रष्ठले गरेको बकपत्र। 

34= प्रलर्िादीहरुमध्ये कालीबहादरु खाम, केशि अलधकारी, गंगाराम िापा र अजुतन काकीको 
हकमा प्रथर्रु् मदु्दा अदालर्ी बन्दोिथर्को १९० नं. ले मलु्र्िी राखी ददने ठहछत। 
प्रलर्िादी गोविन्दबहादरु िटालाको हकमा लनजलाई ज्यान सम्बन्धीको महलको १३(३) नं. 
बमोजजम सजाय गरी पाउँ भन् ने िादी अलभयोग दािी पगु्न नसकी ज्यान सम्बन्धीको 
महलको १७(३) नं. बमोजजमको कसूर गरेको देजखोकाले सोही १७(३) नं. बमोजजम ३ 
िर्त कैद हनेु र्िा ज्यान सम्बन्धीको महलको ४ नं. बमोजजम िप सजायसमेर् गरी पाउँ 
भन् ने अलभयोग दािी पगु्न नसक्ने ठहछत भन् नेसमेर् बेहोराको जचर्िन जजल्ला अदालर्बाट 
लमलर् २०६८।२।१७ मा भोको फैसला। 

35= म ड्राइभर हुँ। मलाई सरहरुले जलर्बेला बोलाो त्यलर्बेला कउनपुनन हनु्छ। रामहरर शे्रष्ठ 
भन् ने र्त्काल मलाई िाहा लिोन। विरामीलाई उपचारका लागी लान पर् यो भनी जजविर् 
भन् ने गोविन्दबहादरु िटालाले बोलाउन ुभोपलछ म कइ विरामी ललोर काठमाडौं जान भनी 
जजविर्, म, ोटम, रघ ु भै कोका हौं। बाटामा कोपलछ विरामी रामहरर शे्रष्ठ हनु भन् ने 
िाहा पाो।ँ रामहरर मरेजथर्ो छ भनी कुरा गरेका र दासढंुगाभन्दा अगालड पगुेपलछ गाडी 
रोक्न लगाई जजविर् सरले हेडक्िाटतरमा फोन गनत बावहर लनथकन ुभयो। म ट्िाइलेटका 
लागी लनथकें । गाडीमा कइ पगु्दा रघ ुर ोटम दिैु जना लिोनन।् लमलर् २०६५।१।२८ 
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गरे् रार्ी रामहररलाई कुटवपट गरेको भन् ने मलाई िाहा छैन। घटनादेजख हालसम्म म 
शजक्तखोरमा नै छु। मैले अलभयोग दािी अनसुारको कसूर गरेको नहुँदा मलाई सजाय 
हनुपुनन होइन भन् नेसमेर् बेहोराको प्रलर्िादी संकल्प भन् ने अजुतन काकीले जचर्िन जजल्ला 
अदालर्मा गरेको बयान। 

36= प्रलर्िादी अजुतन काकीले मलुकुी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको महलको २५ नं. बमोजजम कसूर 
गरेको देजखँदा लनजलाई सोही नं. अनसुार रु.२० जररिाना हनेु ठहछत। ज्यान सम्बन्धीको 
महलको ४ नं. बमोजजम सजाय गरी पाउँ भन् ने हदसम्मको अलभयोग माग दािी पगु्न 
सक्दैन भन् ने जचर्िन जजल्ला अदालर्बाट लमलर् २०६८।०८।२० मा भोको फैसला। 

37= रामहरर शे्रष्ठको मतृ्य ु कर्तव्यबाट भोकोमा वििाद छैन। लनजको मतृ्य ु गोविन्दबहादरु 
िटालासमेर्को कर्तव्यबाट भोको र्यय फैसलाले थिीकार गरेको छ। प्रलर्िादीले 
रामहररलाई कफ्नो लनयन्त्रणमा राखेको कुरा थिीकार गरेका छन।् कफ्नो लनयन्त्रणमा 
ललोका व्यजक्तको मतृ्य ुकुटवपटबाट हनु्छ भने कर्तव्य गनतमा लनयन्त्रणमा ललनेको प्रत्यक्ष 
संलग्नर्ा पवुष्ट हनु्छ। यी प्रलर्िादी मलर्यार नभई प्रिम थर्रका अपराधकर्ात रहेको 
देजखन्छ। योजनाबद्ध रुपमा अपराध भोको, मरृ्कलाई कुटवपट गरी सख्र् घाइरे् बनाो 
पश् चार् भरर्परु अथपर्ालमा लगी उपचार गदातगदै लनजको मतृ्य ुभोपश् चार् मरृ्कको दाज ु
इश्वर कफूहरु नै बनी लास दबाउन लछपाउन लास बलुी ललई गई लास लत्रशलुीमा 
फाललोको र्यय थिावपर् देजखन्छ। यी प्रलर्िादीको बयान समेर्बाट उक्त र्ययहरु उजागर 
भोकै अिथिा छ। यी प्रलर्िादीले िारदार्मा कफ्नो संलग्नर्ा लछपाउन कफ्नो थिीकृलर् 
विना बयानमा मरृ्क रामहररको लास रघ ुर ोटमले फालेको भनेका छन।् हलर्यार ोिं 
नगद चोरेको लसललसलामा मरृ्कसँगै अनसुन्धानका लसललसलामा जशविरलभत्र राजखोका 
भलनोका व्यजक्तको लास दबाउन लछपाउनमा अजन्र्म अिथिासम्म संलग्न रहेको भन् ने 
खलेुका र्ययगर् अिथिाबाटै मरृ्कलाई सामूवहक रुपमा चोट प्रहार गरी कर्तव्य गररोको 
देजखँदा देजखँदै शरुु अदालर्बाट प्रलर्िादीलाई कम सजाय ठहर गरेको फैसला त्रवुटपूणत 
हुँदा बदर गरी प्रलर्िादीलाई अलभयोग माग दािीबमोजजम सजाय गरी पाउँ भन् नेसमेर् 
बेहोराको िादी नेपाल सरकारको पनुरािेदन अदालर् हेटौँडामा परेको पनुरािेदनपत्र।  
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38= म पनुरािेदकले रामहररलाई घाइरे् अिथिामा देखेपलछ लनजलाई बचाउन सवकन्छ वक भनी 
उद्धारपूणत काम गरेको छु। घटनाको कलर्पय जानकारी भोको कफूले िाहा पाोको 
घटनाबारे कफ्नो सम्बजन्धर् लनकायमा र सरकारी गिाह सरहको व्यजक्तको रुपमा सहयोग 
गरेको छु। मैले मरृ्क रामहरर शे्रष्ठलाई मानुत पनन कारण िा मानत संयोगको अिथिा 
शृ्रजना गनुत पनन केही छैन र लमलसलबाट समेर् पवुष्ट भोको छैन। मरृ्क रामहरर शे्रष्ठको 
मतृ्यकुो कारण र्िा उनको मतृ्यमुा संलग्न व्यजक्तहरु लमलसलबाट प्रष्ट खलुी रहेको 
अिथिामा म लनदोर् व्यजक्तलाई ज्यान सम्बन्धीको महलको १७(३) नं. को कसूरदार 
ठहर गरेको शरुु फैसला त्रवुटपूणत भोकोले सो हदसम्म उक्त फैसला बदर गरी म 
पनुरािेदकलाई अलभयोग दािीबाट पूणतरुपमा सफाइ पाउने ठहर् याई न्याय पाउँ भन् नेसमेर् 
बेहोराको पनुरािेदक प्रलर्िादी जजविर् भन् ने गोविन्दबहादरु िटालाको पनुरािेदन अदालर् 
हेटौँडामा परेको पनुरािेदनपत्र। 

39= यसमा िादी नेपाल सरकारको र्फत बाट र प्रलर्िादी गोविन्दबहादरु िटालाको र्फत बाट 
पनुरािेदन परेकोले दोहोरो पनुरािेदन पनत कोको हुँदा अदालर्ी बन्दोिथर्को २०२ नं. 
को प्रयोजनाित दिैु पनुरािेदनको जानकारी परथपरमा ददई लनयमानसुार पेश गनुत भन् ने 
पनुरािेदन अदालर् हेटौंडाबाट लमलर् २०६८।११।२ मा भोको कदेश। 

40= प्रलर्िादीले चलाोको गाडीमा मरृ्क रामहरर शे्रष्ठको लास ललई गोको र नारायणगढ 
मजुग्लन सडक खण्डको भालढंुुगाजथिर् लोलङु्गे पलुबाट मरृ्कको लास र्न् नामा बेरी ढंुगा 
बाँधी नारायणी नदीमा फालेको र्यय थिीकार गदै सहअलभयकु्त गोविन्दबहादरु िटालाले 
गरेको बयान समेर्बाट कफूले चलाई ल्याोको गाडीमा मरृ्क रामहरर शे्रष्ठको लास 
रहेको र उक्त लास भालढंुुगाको लोलङु्गे पलुबाट नारायण नदीमा फाल्दासमेर् यी 
प्रलर्िादीसँगै रहे भोबाट प्रलर्िादी संकल्प भन् ने अजुतन काकीलाई ज्यान सम्बन्धीको 
महलको ४ नं. को कसूरबाट सफाइ ददने गरी भोको शरुु फैसला त्रवुटपूणत भोकोले बदर 
गरी अलभयोग माग दािीबमोजजम सजाय गरी पाउँ भन् नेसमेर् बेहोराको िादी नेपाल 
सरकारको पनुरािेदनपत्र। 

41= यसमा नेपाल सरकार र गोविन्दबहादरु िटालाको दोहोरो पनुरािेदन भोकाले परथपरमा 
सनुाउने गरी कदेश भैसकेको भो पलन नेपाल सरकारको र्फत बाट परेको संकल्प भन् ने 
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अजुतन काकीको हकमा परेको पनुरािेदनको सन्दभतमा सहअलभयकु्त गोविन्दबहादरु िटालाले 
अजुतन काकीलाई पोल गरी लेखाोको किनको विश्लरे्ण र वििेचनाको अभािमा भोको 
शरुु फैसला अजुतन काकीको हकमा पलन प्रमाण मूल्याङ्कनको पररप्रके्ष्यमा विचारणीय भै 
फरक पनत सक्ने देजखोकोले छलफलको लागी प्रत्यिथी संकल्प भन् ने अजुतन काकीलाई 
सूचना म्याद जारी गरी लनयमानसुार गरी पेश गनुत भन् ने पनुरािेदन अदालर् हेटौंडाबाट 
लमलर् २०६९।११।१४ मा भोको कदेश।  

42= प्रलर्िादी गोविन्दबहादरु िटालाको हकमा अलभयोग दािी ठहर नभई ज्यान सम्बन्धीको 
महलको १७(३) नं. को कसूरमा सजाय गरेको शरुु जचर्िन जजल्ला अदालर्को लमलर् 
२०६८।२।१७ को फैसला र प्रलर्िादी अजुतन काकीको हकमा ज्यान सम्बन्धीको 
महलको २५ नं. को कसूर ठहर गरी सजाय गरेको लमलर् २०६८।८।२० को शरुु 
जचर्िन जजल्ला अदालर्को फैसला लमलेकै देजखँदा सदर हनेु ठहछत। िादी नेपाल 
सरकारको र प्रलर्िादी गोविन्दबहादरु िटालाको पनुरािेदन जजकीर पगु्न सक्दैन भन्ने 
पनुरािेदन अदालर् हेटौंडाबाट लमलर् २०७०।१०।५ मा भोको फैसला। 

43= शरुु जजल्ला अदालर् र पनुरािेदन अदालर्समेर्ले कफ्नो फैसलामा मरृ्क रामहरर 
शे्रष्ठलाई हत्या गनन मनसाय र उद्देश्यसमेर् नरहेको भन् ने र्ययलाई थिीकार गरेको छ। 
लनज रामहरर शे्रष्ठलाई काठमाडौंबाट जचर्िनसम्म ललई कउने कायत मबाट भोको र्र 
लनजले चोरी गरेको विर्यमा अनसुन्धान गनतका लालग म नखवटोको र लनजलाई मानतमा 
मेरो संलग्नर्ासमेर् नरहेको अिथिामा मरृ्क रामहरर शे्रष्ठ, गंगाराम िापा र केशि 
अलधकारीसमेर् ोक कपसमा लमली नगद र्िा हलर्यार समेर् चोरी गनन योजना बनाोका र 
उक्त योजना ोक अकोबाट नखलुाउने सहमर्ी विपरीर् रामहरर शे्रष्ठले घटनाको बारेमा 
चोरी किलु गरेकोले सोही विर्यमा उनीहरु बीच िादवििाद समेर् भै कुटवपट भोको र्यय 
लमलसल संलग्न प्रमाणहरुबाट पवुष्ट भोको र मरृ्कलाई मानतमा म लनिेदकको कुनै 
संलग्नर्ा, मनसाय, र्यारी र्िा योजनासमेर् नरहेको भन् ने र्यय फैसलामा समेर् थिीकार 
गरेपलछ म लनिेदकलाई सफाइ ददनपुननमा मलाई ज्यान सम्बन्धीको महलको १७(३) नं. 
बमोजजम ३ िर्त कैद सजाय गनन गरी भोको फैसला त्रवुटपूणत छ।  
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44= उक्त िारदार्मा मैले मरृ्क रामहरर शे्रष्ठलाई मानतको लालग प्रलर्िादीमध्येका रघ ु र 
ोटमसँग मर् सल्लाहमा पसेको, मानन ठाउँमा गई मरृ्कलाई मानत लाग्दा पलन केही नगरी 
हेरररहेको कारणबाट मरृ्कको मतृ्य ु भोको र्यय ठोस र थिर्न्त्र प्रमाणबाट पवुष्ट 
हनुपुदतछ। मैले अलधकारप्रात त अलधकारीसमक्षको बयान र शरुु जजल्ला अदालर्को बयानमा 
समेर् मानन कायतमा मेरो संलग्नर्ा नरहेको भनी बयान गरेको छु। मरृ्कसमेर् ३ जनालाई 
मात्र ोउटा कोठामा छाडी कफू अन्यत्र सतु् न गोको भनी मैले मौकामा कफ्नो बयानमा 
उल्लेख गरेकोमा उक्त र्ययलाई प्रमाणमा नललई केिल हचिुाको भरमा ज्यान सम्बन्धीको 
महलको १७(३) नं. मा िजणतर् र्यय र प्रमाण विना फैसला गररोको छ।  

45= पनुरािेदन अदालर् हेटौंडाले फैसला गदात मरृ्कलाई गोविन्दबहादरु िटालाले कुटवपट 
गरेका होइनन।् केशि अलधकारी र गंगाराम िापाले कुटवपट गरेका हनु ् भनी 
गोविन्दबहादरु िटालाका साक्षीसमेर्को किन रहेकोले यी प्रलर्िादीको कुटवपटमा 
संलग्नर्ा रहेको मान् न लमलेन भनी फैसलामा कधार ललइोको छ। कुटवपटमा संलग्नर्ा 
नरहन,ु कुनै योजना नबनाउन ु मानन उद्देश्य र मनसायसमेर् नरहन ु जथर्ा र्ययलाई 
फैसलाले कधार ललई सकेपलछ ज्यान सम्बन्धीको महलको १७(३) बमोजजमको अलभयोग 
प्रमाजणर् हनु मरृ्कलाई मानतमा संयोगको अिथिा शृ्रजना गरी ददन ुपनन हनु्छ। मानतलाई 
मर्लिमा पसेको थिर्न्त्र र ठोस प्रमाणबाट पवुष्ट हनु ुपदतछ िा अन्य कुनै कायतबाट उक्त 
कायतको मर्लिी पलन देजखन ु पदतछ उक्त कानूनी व्यिथिा बमोजजम िारदार्मा उक्त 
र्ययलाई प्रमाजणर् गनन प्रमाण िादी नेपाल सरकारबाट जटुाउन सवकोको छैन। म 
लनिेदकले कुटवपट गरेको छैन कुटवपट भोको समयमा सो ठाउँमा उपजथिर् पलन छैन। 
म लनिेदकले मरृ्क रामहरर शे्रष्ठलाई घाइरे् अिथिामा देख् ने विलर्कै लनजलाई बचाउने 
प्रयास थिरुप अथपर्ाल लैजानको लालग सम्पूणत र्यारी गरेको छु, घटनाको बारेमा 
कफूलाई िाहा पाोको र्यय सम्बजन्धर् लनकायमा जानकारी गराई सरकारी गिाह सरह 
अनसुन्धान कायतमा सहयोग गरेको सािै मरृ्क लासलाई फाल्ने कायतमा मेरो कुनै 
संलग्नर्ा नभोको भन् ने र्यय ड्राइभरको बयानबाट पवुष्टसमेर् भैरहेकोमा म लनिेदकलाई 
ज्यान सम्बन्धी महलको १७(३) नं. बमोजजम ३ िर्त सजाय गनन गरी भोको शरुु जचर्िन 
जजल्ला अदालर्को लमलर् २०६८।८।२० को फैसलालाई सदर गनन गरी भोको 
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पनुरािेदन अदालर् हेटौंडाको लमलर् २०७०।१०।५ गरे्को फैसला उल्टी गरी म 
लनिेदकले सफाइ पाउने गरी न्याय पाउँ भन्ने लनिेदक प्रलर्िादी गोविन्दबहादरु िटालाको 
यस अदालर्मा दायर हनु कोको मदु्दा दोहोर् याई पाउँ भन्ने लनिेदन।   

46= यसमा पनुरािेदन अदालर्को फैसलाको प्रकरण ५१ मा उजल्लजखर् बेहोरा र ज्यान 
सम्बन्धी महलको १७ नं. को देहाय ३ मा भोको कानूनी व्यिथिा ोक कपसमा मेल 
खाोको नदेजखँदा पनुरािेदन अदालर् हेटौंडाबाट लमलर् २०७०/१०/५ मा भोको 
फैसलामा उक्त १७ नं. को देहाय ३ को व्याख्यात्मक त्रवुट देजखनकुा सािै अ.िं.१८४क, 

१८५ नं. र्िा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ समेर्को त्रवुट देजखँदा न्याय प्रशासन 
ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को कधारमा प्रथर्रु् मदु्दा दोहोर् याई हेनन लनथसा प्रदान 
गररददोको छ। शरुु, रेकडत र भो प्रमाण लमलसल र्िा विपक्षीसमेर् जलकाई लनयमानसुार 
पेश गनूत भन्ने यस अदालर्बाट भोको लमलर् २०७३।२।२० को कदेश।  

47= प्रथर्रु् िारदार् योजनाबद्ध ढङ्गले घवटर् भोको देजखन कउँछ। मरृ्कलाई कुटवपट गरी 
सख्र् घाइरे् बनाो पिार् भरर्परु अथपर्ालमा लगी उपचार गदातगदै लनजको मतृ्य ु
भोपिार् मरृ्कको दाज ुइश्वर कफूहरु नै बनी लास दिाउन लछपाउन लास बलुी ललई 
गई उक्त लास लत्रशलुीमा फाललोको र्यय थिावपर् भोको देजखन्छ। यी प्रलर्िादीको बयान 
समेर्बाट उक्त र्ययहरु उजागर भोकै अिथिा छ। यी प्रलर्िादीले िारदार्मा कफ्नो 
संलग्नर्ा नरहेको देखाउन कफ्नो थिीकृलर् लबना मरृ्क रामहररको लास रघ ु र ोटमले 
फालेको भनेका छन।् हलर्यार ोिं नगद चोरीका लसललसलामा मरृ्कसँगै अनसुन्धानका 
लसललसलामा जशविर लभत्र राजखोका भलनोका व्यजक्तको लास दबाउन लछपाउनमा अजन्र्म 
अिथिासम्म संलग्न रहेको भन् ने खलेुका र्ययगर् अिथिाबाटै मरृ्कलाई सामूवहक रुपमा 
चोट पीडा प्रहार गरी कर्तब्य गररोको देजखन्छ। लनजको मतृ्यपुिार् लास दबाउने 
समेर्को अपरालधक कायतमा यी प्रलर्िादीको सहभालगर्ा ोिं संलग्नर्ा रहेको अपराधमा यी 
प्रलर्िादीको सवक्रय भलूमका रहेकोबाट अन्य प्रलर्िादीसमेर्को कर्तब्यबाट मरृ्क माररोका 
र लनजको लास सामूवहक रुपमा लगी दबाउन लछपाउन फाललोको पवुष्ट भैरहेको अिथिामा 
यी प्रलर्िादीलाई कम सजाय ठहर गरेको फैसला त्रवुटपूणत छ। 
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48= मरृ्कलाई काठमाडौंजथिर् लनजको लनिासबाट उल्लेजखर् माओिादी जशविरलभत्र ललई बन्दी 
बनाई राख् ने ोिं कुटवपट गनन गराउने र मतृ्यपुिार् लास फाल्ने समेर्का अजन्र्म 
विन्दसुम्म यी प्रलर्िादीको सामूवहक रुपमा संलग्नर्ा र सहभालगर्ा रहेको र्यय थिावपर् 
छ। मरृ्कको लास फाल्दासमेर् यी प्रलर्िादी कफ्नो अन्य मलर्यारहरुको सँगसािमा 
रहेको लनजकै बयानबाट खलेुको छ। लनजले ोटम र रघलेु मरृ्कलाई कुटवपट गरी 
मारेको र लास फालेको भनी सम्पूणत दोर् अन्य फरार प्रलर्िादीहरु उपर मात्र िोपरी 
कफूले कसूर अपराधबाट उन्मजुक्त ललन खोजेको अिथिा थपष्ट देजखन्छ। यथर्ो अिथिामा 
यी प्रलर्िादीलाई ज्यान सम्बन्धीको महलको ४ नं. बमोजजम िप सजायसमेर् हनुपुननमा 
लनजको लटु्ठा र बनािटी बयानलाई कधार ललई गररोको फैसला त्रवुटपूणत हुँदा बदरभागी 
छ। 

49= अकात प्रलर्िादी संकल्प भन् ने अजुतन काकीले चलाोको गाडीमा मरृ्क रामहरर शे्रष्ठको लास 
ललई गोको र नारायणगढ मजुग्लङ सडक खण्डको भालढंुुगा भन् ने थिानमा पगुेपलछ लोलङु्ग े
पलुबाट मरृ्कको लासलाई र्न् नामा बेरी ढंुगा बाँधी नारायणी नदीमा फालेको र्यय 
थिीकार गदै सहअलभयकु्त गोविन्दबहादरु िटालाले बयान गरेको, लनज प्रलर्िादीले चलाई 
ल्याोको गाडीमा मरृ्क रामहरर शे्रष्ठको लास रहेको र उक्त लास भालढंुुगाको लोलङु्गे 
पलुबाट नारायणी नदीमा फाल्दासमेर् यी प्रलर्िादी अन्य प्रलर्िादीहरुसँग सािमा रहेको 
र्ययलाई यी प्रलर्िादी अजुतन काकीले थिीकार गदातगदै यी प्रलर्िादीलाई ज्यान सम्बन्धीको 
महलको २५ नं. बमोजजम मात्र सजाय गरी ऐ. ४ नं. बमोजजमको कसूरबाट सफाइ ददने 
गरी भोको शरुु फैसलालाई सदर गनन गरी गरेको पनुरािेदन अदालर् हेटौंडाबाट भोको 
फैसला कानूनी रुपमा त्रवुटपूणत हुँदा बदरभागी छ भन्ने लनिेदक िादी नेपाल सरकारको यस 
अदालर्मा दायर हनु कोको मदु्दा दोहोर् याई पाउँ भन्ने लनिेदन।   

50= यसमा मरृ्क रामहरर शे्रष्ठलाई काठमाडौंबाट जचर्िनजथिर् शजक्तखोरमा लगेको र 
प्रलर्िादीको लनयन्त्रणमा रहेकै अिथिामा भोको कुटवपटबाट लनजको मतृ्य ु भै मरृ्कको 
लास फाल्ने कायत हुँदा सम्म यी प्रलर्िादी गोविन्दबहादरु िटालाको उपजथिलर् रहेकोमा 
वििाद नरहेको र लास खोलामा फाल्दाको अिथिामा प्रलर्िादी संकल्प भन् ने अजुतन 
काकीको उपजथिलर् समेर् रहेको देजखँदा प्रलर्िादी गोविन्दबहादरु िटालालाई ज्यान 
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सम्बन्धी महलको १७ नं. को देहाय ३ र प्रलर्िादी संकल्प भन् ने अजुतन काकीलाई ज्यान 
सम्बन्धी महलको २५ नं. बमोजजम सजाय गनन गरी भोको पनुरािेदन अदालर् हेटौंडाको 
लमलर् २०७०।१०।५ को फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३,  ५४, ज्यान 
सम्बन्धी महलको १ नं., ४ नं., १३(३) नं. र १७(३) नं. र यस अदालर्बाट ने.का.प. 
२०५० अंक १ लन.नं.४६८६ पषृ्ठ ३ मा प्रलर्पाददर् लसद्धान्र्को व्याख्यात्मक प्रश् न 
समािेश भोकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ र्िा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा 
१२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजजम मदु्दा दोहोर् याई हेनन अनमुलर् प्रदान 
गररददोको छ। कानून बमोजजम गनुतहोला भन् ने यस अदालर्बाट भोको लमलर् 
२०७४।१०।९ को कदेश। 

ठहर खण्ड 

51= लनयमबमोजजम पेशी सूचीमा चढी पेश हनु कोको प्रथर्रु् मदु्दामा िादी नेपाल सरकारको 
र्फत बाट उपजथिर् विद्वान उपन्यायालधिक्ता श्री रुद्रप्रसाद कचायतले प्रलर्िादी गोविन्द 
बहादरु िटालाले मरृ्कलाई कफ्नो लनयन्त्रणमा राखी लनज समेर्का अन्य प्रलर्िादीहरुले 
मरृ्क रामहरर शे्रष् ठलाई कुटवपट गरी मारी लत्रशलुी नदीमा लास फालेको ठाउँमा उपजथिर्  
रहेको भनी बयान गरेको देजखँदा देजखँदै लनजलाई ज्यान सम्बन्धीको महलको 13(3) नं. 
बमोजजम सजाय गनुत पननमा सो नगरी सोही महलको 17(3) बमोजजम सजाय गरी सोही 
महलको 4 नं. बमोजजम िप सजाय समेर् नगरेको र्िा अजुतन काकीलाई सोही महलको 
25 नं. बमोजजम सजाय गरी सोही 4 नं. बमोजजम िप सजाय नगरेको हदसम्म शरुु र्िा 
पनुरािेदन अदालर्को फैसला नलमलेकोले उजल्ट गरी अलभयोग दािी बमोजजम सजाय 
हनुपुछत भनी बहस प्रथर्रु् गनुतभयो। 

52= प्रलर्िादी गोविन्द बहादरु िटालाको र्फत बाट उपजथिर् विद्वान ् िररष् ठ अलधिक्ताद्वय श्री 
मजुक्तनारायण प्रधान र श्री रमनकुमार शे्रष् ठ, विद्बान ्अलधिक्ताहरु श्री रामबहादरु खडका, 
श्री केशिप्रसाद गौर्म, श्री सान ुडंगोल, श्री सलर्शराज मैनालीले प्रलर्िादीले मरृ्कको लास 
लत्रशलुी नदीमा फाल्ने थिानमा उपजथिर् रहेको र्यय जथिकानुतलाई कसूर जथिकार गरेको 
भन् न लमल्दैन। लनजले कुटवपट गरी मारेको र्यय पजुष् ट हनु सकेको छैन। यी प्रलर्िादीमा 
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मरृ्कलाई माननसम्मको मनसाय रहेको पजुष् ट हनु नसकेको अिथिामा अलभयोग दािीबाट 
सफाई पाउनपुछत भनी बहस प्रथर्रु् गनुतभयो। 

53= यसमा सरुु जचर्िन जजल्ला अदालर्बाट भोको फैसला सदर गरेको पनुरािेदन अदालर् 
हेटौँडाको फैसला लमलेको छ, छैन? िादी प्रलर्िादीको पनुरािेदन जजवकर पगु्न सक्छ, 
सक्दैन? भन्ने सम्बन्धमा लनणतय ददनपुनन देजखयो। 

54= लनणतयर्फत  विचार गदात, प्रलर्िादी रघ ुभन् ने केशि अलधकारी, ोटम भन् ने गंगाराम िापा र 
जजविर् भन् ने गोविन्दबहादरु िटालासमेर्कै कुटवपटबाट मरृ्कको मतृ्य ुभोको देजखोकोले 
लनजहरुलाई मलुकुी ऐन ज्यान सम्बन्धीको महलको १ नं. र्िा १३(३) को कसूरमा 
१३(३) नं. बमोजजम र सोही महलको ४ नं. अनसुार िप सजायसमेर् गरी पाउँ। 
प्रलर्िादीहरु कालीबहादरु खामले मरृ्कलाई अपहरण गरी छानविन गनत लनदनशन ददई 
ज्यान माननसम्मको कायत गनत लगाोको भन् ने वकटानी जाहेरी दरखाथर्, पीलडर् पक्षको 
कागज ोिं प्रलर्िादी गोविन्दबहादरु िटालाले अनसुन्धानको क्रममा गरेको बयानबाट समेर् 
पवुष्ट हनु कोकोले प्रलर्िादी कालीबहादरु खामको सो कायत मलुकुी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको 
महलको १६ नं. अनसुारको कसूर देजखन कोकोले लनज प्रलर्िादीलाई सोही महलको १६ 
नं. अनसुार सजाय गरी पाउँ। सािै प्रलर्िादी संकल्प भन् ने अजुतन काकीले रामहरर 
शे्रष्ठलाई कर्तव्य गरी मारेको िाहा पाउँदापाउँदै लासलाई गाडीमा राखी लासलाई नदीमा 
फाल्ने ठाउँसम्म गाडी चलाई लगी कर्तव्यबाट मतृ्य ु भोका रामहरर शे्रष्ठको सम्बन्धमा 
कही ंकरै् खबर नगरी लास दबाउने कायतमा सहयोग परु् याोको देजखँदा लनजलाई ज्यान 
सम्बन्धीको महलको २५ नं. र्िा ४ नं. अनसुार िप सजायसमेर् गरी पाउँ भन् नेसमेर् 
बेहोराको अलभयोग मागदािी रहेकोमा प्रलर्िादीहरुमध्ये कालीबहादरु खाम, केशि 
अलधकारी, गंगाराम िापा र अजुतन काकीको हकमा प्रथर्रु् मदु्दा अ.िं.१९० नं. ले मलु्र्िी 
राखी ददने ठहछत। प्रलर्िादी गोविन्दबहादरु िटालाको हकमा लनजलाई ज्यान सम्बन्धीको 
महलको १३(३) नं. बमोजजम सजाय गरी पाउँ भन् ने अलभयोग दािी पगु्न नसकी ज्यान 
सम्बन्धीको महलको १७(३) नं. बमोजजमको कसूर गरेको देजखोकाले सोही १७(३) नं. 
बमोजजम ३ िर्त कैद हनेु र्िा ज्यान सम्बन्धीको महलको ४ नं. बमोजजम िप 
सजायसमेर् गरी पाउँ भन् ने अलभयोग दािी पगु्न नसक्ने ठहरी जचर्िन जजल्ला अदालर्बाट 
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लमलर् २०६८।२।१७ मा फैसला भोकोमा प्रलर्िादी अजुतन काकी लमलर् 
2068।8।20 मा लनिेदन सवहर् शरुु अदालर्मा उपजथिर् भई बयान गरेका लनजले 
मलुकुी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको महलको २५ नं. बमोजजम कसूर गरेको देजखँदा लनजलाई 
सोही नं. अनसुार रु.२० जररिाना हनेु ठहछत। ज्यान सम्बन्धीको महलको ४ नं. बमोजजम 
सजाय गरी पाउँ भन् ने हदसम्मको अलभयोग माग दािी पगु्न नसक्ने ठहरी जचर्िन जजल्ला 
अदालर्बाट लमलर् 2068।8।20 फैसला भोकोमा सो फैसला सदर हनेु ठहरी 
पनुरािेदन अदालर् हेटौडाबाट भोको फैसला उपर जचत नबलुाइ िादी प्रलर्िादी दिैु 
पक्षको पनुरािेदन परी पेश भोको पाइयो। 

55= सो सन्दभतमा विचार गदात, प्रलर्िादीहरु कालीबहादरु खाम, केशि अलधकारी, गंगाराम 
िापाको हकमा प्रथर्रु् मदु्दा अ.िं. १९० नं. ले मलु्र्िी रहेकाले लनजहरुका हकमा 
वििेचना गनुत परेन। 

56= अब प्रलर्िादीहरु रघ ुभन् ने केशि अलधकारी, ोटम भन् ने गंगाराम िापा र जजविर् भन् ने 

गोविन्दबहादरु िटालाले मरृ्क रामहरर शे्रष् ठलाई काठमाडौंबाट जचर्िनजथिर् शजक्तखोरमा 
लगेको र प्रलर्िादीको लनयन्त्रणमा रहेकै अिथिामा भोको कुटवपटबाट लनजको मतृ्य ु भै 
मरृ्कको लास फालेको भनी यी प्रलर्िादीहरुउपर वकटानी जाहेरी परेको छ। जजल्ला 
जचर्िन जगुेडीजथिर् लत्रशलुी नदीको वकनारमा पानीको सर्हमा रै्रररहेको लास लनकाली 
हेदात टाउको मालिको कपाल खइुललोको, कखँा दिैु बन्द, नाक, कान अनहुार पानीले 
फुलेको, सजुन् नोको कारण कुवहोको जथर्ो अिथिा रहेको, लासको छार्ी पाखरुा लर्घ्रा 
पैंर्ालासमेर्मा रार्ो जचम्याइलो माटो लागेको, शरीरको विलभन् न भागमा छाला लछललोको 
लनलडाम रहेको, बायाँ लर्घ्रा पछालडर्फत को भागमा मास ुलरेको चोट रहेको, लास सडेको 
अिथिामा रहेको भन् नेसमेर् बेहोराको लास प्रकृलर् मचुलु्कामा उल्लेख भोको देजखन्छ। 
मरृ्कको मतृ्यकुो कारणमा मरृ्क रामहरर शे्रष्ठको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको कारण 
मतृ्य ुभोको हो भन् ने बेहोराको जशक्षण अथपर्ाल महाराजगञ्ज काठमाडौंको शि परीक्षण 
प्रलर्िेदनबाट समेर् देजखन कोको छ। मरृ्क लासमा देजखोको यी लक्षणबाट मरृ्कको 
मतृ्य ुटाउको र्िा शरीरका अन्य भागमा प्रहार गरेको विलभन् न चोटहरुको कारण भोको 
देजखन्छ। 

57= उक्त िारदार्मा को कथको संलगनर्ा लियो भन् ने सन्दभतमा विचार गदात प्रलर्िादी जजविर् 
भन् ने गोविन्दबहादरु िटालाको हकमा हेदात, यी प्रलर्िादीले अनसुन्धान अलधकारी समक्ष 
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बयान गदात जनमजुक्त सेना रे्श्रो लडलभजन सम्पकत  कायातलय, जजल्ला काठमाडौं, काठमाडौं 
महानगरपाललका, िडा नं.३५ कोटेश् िर लनिासी रामहरर शे्रष्ठको घरमा रहेकोमा लमलर् 
२०६४।१२।१४ गरे् रार्ी १२ बजेको समयमा कालीबहादरु खामको अंगरक्षकलाई 
३ जनाले लनयन्त्रणमा ललई नगद सत्र लाख र पेथर्ोल १ िान चोरी भोकोमा सोही चैत्र 
१७ गरे् सो घरको ट्िाइलेटको खाडलमा गंगाराम िापाको वटसटतमा पोको पारेको 
अिथिामा सत्र लाख र भर् याङ्गमनुीबाट पेथर्ोल फेला परेको घटनाको अनसुन्धानको लागी 
कफूलाई रे्श्रो लडलभजन कायातलयले खटाोको हुँदा लमलर् २०६५।१।७ गरे् काठमाडौं 
गई सोधपछु गरी फवकत ोकोमा िैशाख १५ गरे् पनुेः काठमाडौं गई रार्ी २ बजे रामहरर 
शे्रष्ठ, केशि अलधकारी र गंगाराम िापालाई ललई जशविरमा ल्याई सोधपछु गदात रामहरर 
शे्रष्ठले चोरी गरेको कुरा थिीकार गरेको र अन्य प्रलर्िादहरुले थिीकार गरेका लिोनन।् 
२७ गरे् कडा रुपमा प्रथर्रु् भोपलछ अन्यले पलन चोरी गरेको कुरा थिीकार गरेका 
लिो। २८ गरे् रार्ी कोठा खोली हेदात रामहरर शे्रष्ठको टाउको, छार्ी, लर्घ्रा लगायर्मा 
चोट लियो। घटनाको पोल खलेुको कारण वपटेका हौं भनी गंगाराम र केशि अलधकारीले 
कफूलाई बर्ाो पलछ उपचारको लालग गाडीमा राखी काठमाडौंर्फत  ल्याउँदा नारायणगढ 
मजुग्लङ सडक खण्डको भालढंुुगामा पगुेपलछ लनजको मतृ्य ुभोकाले लासलाई जशविरलर्र 
फकातउन खोजेकोमा गंगाराम र केशिले लासलाई नारायणी नदीमा फाली ददने कुरा 
गरेकोमा मैले सहमलर् नददो पलन उनीहरुले लासलाई र्न् नामा राखी ढंुगा हाली लोलङु्गे 
पलुको बीचबाट नारायणी नदीमा फालेका हनु भन् नेसमेर् बेहोराको प्रलर्िादी 
गोविन्दबहादरु िटालाले अलधकारप्रात त अलधकारीसमक्ष र्िा अदालर्मा कसूरमा ईन्कारी 
भई बयान गरेको देजखन्छ। 

58= प्रलर्िादी जजविर् भन् ने गोविन्दबहादरु िटालाले कुटपीट गरेको भन् ने लमलसल संलग्न कुनै 
पलन र्यय प्रमाणहरुबाट खलु्न कोको देजखँदैन। लनज प्रलर्िादीले मरृ्कलाई कुटपीट 
गरेको होइन भनी बयान गरेको देजखन्छ। करोवपर् कसूरमा नै साविर्ी हनु ु र सम्िद्ध 
र्ययलाई सम्म थिीकार गनुत पिृक कुरा हो। र्ययको थिीकारोक्तीलाई नै साविर्ी सरह 
लनजको विरुद्ध प्रमाणमा ग्रहण गनत लमल्ने होइन। लनज प्रलर्िादीले उक्त चोरीको घटनाका 
सम्िन्धमा छानविन गनत कफूलाई खटाईोको सोधपछुसम्म गरेको भनी र्यय थिीकार 
गरेकोलाई कसूर थिीकार गरेको भनी अित गनत लमल्ने देजखँदैन। अकात प्रलर्िादी संकल्प 
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भन् ने अजुतन काकीले अदालर्मा बयान गदात कफू ड्राइभर भोको र विरामीलाई उपचारका 
लागी लान पर् यो भनी जजविर् भन् ने गोविन्दबहादरु िटालाले बोलाउन ु भोपलछ कइ 
विरामी ललोर काठमाडौं जान भनी जजविर्, कफू, ोटम, रघ ु भै कोका  र बाटामा 
कोपलछ विरामी रामहरर शे्रष्ठ हनु भन् ने िाहा पाोको हुँ। रामहरर मरेजथर्ो छ भनी कुरा 
गरेका र दासढंुगाभन्दा अगालड पगुेपलछ गाडी रोक्न लगाई जजविर् सरले हेडक्िाटतरमा 
फोन गनत बावहर लनथकन ुभयो। कफू पलन ट्िाइलेट गई फकी गाडीमा कइ पगु्दा रघ ु
र ोटम दबैु जना लिोनन ्कुटवपटको बारेमा कफूलाई िाहा नभोको भनी यी प्रलर्िादी 
जजविर् भन् ने गोविन्दबहादरु िटालालाई पोल गरी बयान गरेको पलन देजखँदैन।  

59= शंकारवहर् र्िरले पवुष्ट गनन प्रमाणको भार िादी पक्षमा रहने भोकोले यी प्रलर्िादी जजविर् 
भन् ने गोविन्दबहादरु िटालाले कसूर गरेको कुरा िथर्लुनष्ठ रुपमा िादी पक्षले पवुष्ट गनत 
सकेको देजखँदैन। िारदार्बारे प्रलर्िादी थियम ्ले नै जानकारी ददोपलछ मात्र वकटानी 
जाहेरी ददोको देजखन्छ। जाहेरी जे जथर्ो पषृ् ठभलूममा परे पलन सो लाई अन्य थिर्न्त्र 
प्रमाणहरुबाट समितन र पजुष् ट नभोसम्म जाहेरी कफैँ मा प्रमाण हनु सक्दैन। जाहेरी 
दरखाथर् घटना भोको िा घटना घट ने सम्भािना रहेको अिथिामा प्रारजम्भकरूपमा सूजचर् 
गनन माध्यम हो। यी प्रलर्िादीको संलग्नर्ा रहेको भनी ददोको जाहेरी अन्य कुनै 
प्रमाणबाट समलितर् नभोको अिथिामा यसको प्रामाजणक मूल्य रहेको मान् न लमल्दैन। 
यथर्ो अिथिामा केिल जाहेरी दरखाथर्को मात्र कधार ललई कर्तव्य ज्यान जथर्ो गम्भीर 
अपराधमा दोर्ी ठहर गनत लमल्ने देजखोन। प्रलर्िादी जजविर् भन् ने गोविन्दबहादरु 
िटालालाई अलभयोग दािी बमोजजम सजाय गरी पाउँ भन् ने िादी नेपाल सरकारको 
पनुरािेदन जजवकर र्यययकु्त देजखन कोन। 

60= िारदार्को प्रकृलर् हेदात का.म.न.पा. िडा नं.३५ कोटेश्वरजथिर् रामहरर शे्रष्ठको घरमा 
रहेको जनमजुक्त सेना रे्श्रो लडलभजन सम्पकत  कायातलयमा लमलर् २०6४।१२।१४ गरे् 
रार्ी भोको हलर्यार र नगद रुपैयाँको चोरीको करोपमा संलग्न केशि अलधकारी, 
गंगाराम िापा र रामहरर शे्रष्ठलाई छानविनको लालग लबग्रडे कमाण्डर जजविर् भन्ने 
प्रलर्िादी गोविन्दबहादरु िटालाले जचर्िनजथिर् शजक्तखोरमा लगी ोउटै कोठामा िनुी 
राखेको बखर् चोरीको रहथय वकन खोलेको? भनी प्रलर्िादी गंगाराम र केशि 
अलधकारीले मरृ्क रामहररलाई लनधातर् कुटपीट गरी मरणासन् न अिथिामा रहेको कुरा 
लमलर् 2065।1।28 गरे् कोठाको ढोका खोली हेदात प्रलर्िादी गोविन्दबहादरु िटालाले 
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देखी िाहा पाई सो बारे शजक्तखोरजथिर् हेड क्िाटतरमा ररपोवटतङ्ग गरी उपचार गनत 
लनजलाई गाडीमा राखी लैजादै गदात बीच बाटोमा नै लनजको मतृ्य ुभोपलछ अब लासलाई 
नारायणी नददमा फाली ददने भनी अन्य दईु प्रलर्िादीले भनेको कुरामा प्रलर्िादी 
गोविन्दबहादरु िटालाले सहमलर् नजनाोको र रामहररको मतृ्यकुो बारेमा शजक्तखोर जथिर् 
हेड क्िाटतरमा जानकारी ददन लनज गाडीबाट ओली मोिाइलमा कुरा गनत अली पर गोका 
बखर् प्रलर्िादी गंगाराम र केशि अलधकारीले लासलाई नजजकैको नारायणी नददमा 
फालेको भन्ने रहेको छ। िारदार्को उक्त अिथिालाई विचार गदात, प्रलर्िादी 
गोविन्दबहादरु िटालाले कफ्नै रे्श्रो लडलभजन सम्पकत  कायातलयबाट नगद र हलर्यार चोरी 
भोको विर्यमा छानविन गनत लर्नै जनालाई काठमाडौं कोटेश् िरबाट जचर्िनजथिर् 
शजक्तखोरसम्म लगेको देजखन्छ। सो िारदार्को विर्यमा लनजले मरृ्क लगायर् अन्य 
प्रलर्िादीहरुसँग शजक्त प्रयोग गरेर कुनै केरकार गरेको पलन देजखँदैन। प्रलर्िादी 
गोविन्दबहादरु िटालाले मरृ्कलाई कुटपीट गरेको र गनत लगाोको अिथिा समेर् छैन। 
मरृ्क रामहरर सवहर् अन्य दईु जना प्रलर्िादी गंगाराम र केशि अलधकारीलाई ोउटै 
कोठामा िनुी राखेको अिथिामा लनजको मतृ्य ु भोको अिथिा छ। लमलर् 
2065।1।28 गरे् लनजहरुलाई िनुामा राखेको कोठा खोली हेदात मरृ्क रामहरर 
कुटपीटबाट मरणासन्न अिथिामा रहेको देखी प्रलर्िादी गोविन्दबहादरु िटालाले उपचार 
गनत र्त्कालै गाडीमा राखी अथपर्ाल लगेको र जाँदा जाँदै मरृ्क रामहररको बाटैमा मतृ्य ु
भोको देजखन्छ। लनजको मतृ्यपुलछ र्त्कालै लासलाई जचर्िनजथिर् शजक्तखोरमा नै 
फकातउने िा के गनन भन्ने सम्बन्धमा प्रलर्िादी गोविन्द िटालाले हेड अवफस शजक्तखोरमा 
कुरा गनत लाग्दा अन्य प्रलर्िादीहरुले लासलाई नारायणी नदीमा फालेको लमलसलबाट 
देजखन्छ। त्यसरी लासलाई नारायणी नदीमा फाली ददने कायतमा प्रलर्िादी गोविन्दबहादरु 
िटालाको सल्लाह र सहमलर् भोको र लनजले लासलाई नारायणी नदीमा फालेको 
कायतसमेर् गरेको देजखँदैन। िारदार्को उपरोक्त शंृ्रखलाको कुनै चरणमा पलन प्रलर्िादी 
गोविन्दबहादरु िटालाको मरृ्क रामहरर शे्रष्ठलाई मानन र फाल्नेसम्मको कायतमा संलग्नर्ा 
रहेको नदेजखँदा प्रथर्रु् िारदार्मा लनज कुनै पलन प्रकृलर्को कसरुदार रहे भोको देजखन 
कउँदैन।    
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61= सािै प्रथर्रु् मदु्दासँग वयनै प्रलर्िादी विरुद्ध चलाइोको अपहरण र्िा शरीर बन्धक मदु्दाको 
सम्बन्धमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ररटसँग कुनै सम्बन्ध छ वक? भनी हेदात यी 
प्रलर्िादी गोविन्दबहादरु िटाला विरुद्ध सरुुमा कर्तव्य ज्यान र अपहरण र्िा शरीर 
बन्धकको अपराधमा जाहेरी परेको देजखन्छ। सरुुमा प्रलर्िादी विरुद्ध कर्तव्य ज्यान 
मदु्दामा मात्र अनसुन्धान कारिाही भै लनज विरुद्ध मलुकुी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको महलको 
१३(३) नं. बमोजजम सजाय हनु भनी दायर भोको अलभयोग माग दािीमा सरुु जचर्िन 
जजल्ला अदालर्बाट लनजलाई सोही महलको १७(३) नं. बमोजजम र्ीन िर्त मात्र भोको 
कैद सजाय साविकको पनुरािेदन अदालर् हेटौंडाबाट सदर नहुँदै लनज कैद भकु्तान गरी 
कारागारबाट लनथकेपलछ लनजलाई अपहरण र्िा शरीर बन्धकको अलभयोगमा पनुेः 
अनसुन्धानको लालग लगरफ्र्ार गरी मदु्दा दायर भोकोमा सो को पक्राउ र मदु्दा दायरीको 
विर्यमा प्रलर्िादीको श्रीमर्ीको र्फत बाट परेको सम्बर् ्०६७ सालको WH-००८३ नं. 
को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ररट लनिेदनमा मरृ्क रामहरर शे्रष्ठलाई अपहरण गररोको 
भलनोको र लनजको मतृ्य ु भोको िारदार् ोउटै कायत िा ोउटै लनरन्र्रर्ामा गररोका 
कायतहरुको समूहको पररणाम हो। ोउटै पररणामको अपेक्षा गररोको र ोउटै पररणाम 
लनथकने गरी गररोको कायत िा कायतहरु प्रारम्भदेजख अन्र्सम्म ोउटै िारदार्को विलभन्न 
चरणमा गररो र्ापलन लनजलाई अलग-अलग िारदार्को सम्म (part/part) नभई 
पररणाममूलक ोउटै समग्रर्ा सम्पन्न गररोको ोउटै िारदार् मान्नुपनन हनु्छ। अपहरण 
गररोको भलनोको घटना कर्तव्य ज्यानको िारदार्को ोक भाग मात्र हो, समवष्टगर्मा 
उक्त घटनादेजख ज्यान माररोको घटनासम्म ोउटै िारदार् भोको हुँदा त्यसको ोक 
भागलाई कधार बनाोर अलभयोगपत्र दायर गनुत नै परेछ भने पलन त्यो कर्तव्य ज्यान 
मदु्दाको अलभयोगको सािसािै अलधकारप्रात त अदालर्मा दायर गनुतपनन हनु्छ भनी यी 
प्रलर्िादीलाई अपहरण र्िा शररर बन्धक मदु्दाको अनसुन्धान र पपुतक्षको लसललसलामा 
िनुामा राजखोको कायत असंिैधालनक भोको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको कदेश जारी भोको 
देजखन्छ। 

62= प्रलर्िादी गोविन्दबहादरु िटालालाई मरृ्क रामहरर शे्रष्ठलाई काठमाडौंबाट जचर्िन जथिर् 
शजक्तखोरमा (जनमजुक्त सेनाको लडलभजन) ललग िनेुर राखेको अिथिामा लनजको मतृ्य ु
भोको ोउटै िारदार्मा लनज विरुद्ध पवहला कर्तव्य ज्यान मदु्दा दायर गरी सोमा लागेको 
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र्ीन िर्त कैद भकु्तान गरी लनज कैदबाट ररहा भोपलछ लनजलाई पनुेः पक्राउ गरी अपहरण 
र्िा शररर बन्धक मदु्दा दायर गरी लनज पपुतक्षको लालग िनुामा रहेको अिथिामा उक्त 
िारदार् ोउटै भोको हुँदा ोउटै िारदार्को अपराधलाई अलग गरी लनकै अजघ र पलछ 
गरी अलभयोगपत्र दायर गनत कानून र संविधान सम्मर् हुँदैन भन्ने दृवष्टकोणबाट उक्त 
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ररटमा कदेश जारी भोको हो। लनज विरुद्ध पलछ दायर भोको 
अपहरण र्िा शररर बन्धक मदु्दा अवहले पलन कारिाहीयकु्त अिथिामा रहेको भोपलन 
उक्त मदु्दा ोउटै िारदार्मा ोउटा मदु्दाको पररणाम विचार गरी लामो समयको अन्र्रालमा 
पनुेः अको मदु्दा चलाउन लमल्दैन भन् ने अलभप्रायका साि अदालर्बाट जारी भोको यो 
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको कदेशले महत्िहीन हनु गोको छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको कदेशमा 
ोउटै िारदार्लाई टुक्रयाोर पवहला दायर गरेको मदु्दाको पररणाम विचार गरी पवहला 
दायर भोको मदु्दामा प्रलर्िादी छुट्ने िा छुटेपलछ लामो समयको अन्र्रालमा पनुेः अको 
मदु्दा दायर गनत लमल्दैन भन्ने कसय सवहर्को लसद्धान्र् प्रलर्पादन भोको हुँदा उक्त 
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ररट लनिेदनमा भोको कदेशमा प्रलर्पाददर् लसद्धान्र् लनज विरुद्ध पलछ 
दायर भोको अपहरण र्िा शररर बन्धक मदु्दामा नै वक्रयाशील हनेु भोको देजखँदा उक्त 
ररट लनिेदनमा भोको कदेश र प्रलर्पादन भोको लसद्धान्र् प्रथर्रु् मदु्दासँग सम्बजन्धर् र 
सान्दलभतक रहेको समेर् देजखँदैन। ोउटै िारदार्लाई खजण्डर् गरी पवहला चलाोको 
कर्तव्य ज्यान मदु्दाको पररणाम विचार गरी पलछ दायर गरेको अपहरण र्िा शररर बन्धक 
मदु्दामा अलभयोगपत्र दायर भै प्रलर्िादी पपुतक्षको लालग िनुामा रहेको अिथिामा जारी 
भोको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको कदेशले प्रलर्िादी िनुामकु्त भोको र उक्त मदु्दा महत्ि ोिं 
औजचत्यहीन अिथिामा पगुेको कारणले सो मदु्दामा भोको कदेश ोिं लनणतय प्रथर्रु् 
मदु्दाको लालग कुनै पलन कानूनी ोिं संिैधालनक दृजष् टकोणबाट सान्दलभतक नदेजखँदा उक्त 
मदु्दामा भोको कदेश ोिं लनणतय र सोमा प्रलर्पाददर् लसद्धान्र्लाई प्रथर्रु् मदु्दासँग जोडेर 
केही उल्लेख र वििेचना गरररहन पनन कानूनी कधार देजखँदैन।  

63= अब, प्रलर्िादी संकल्प भन् ने अजुतन काकीको हकमा विचार गदात, लनजले अदालर्को 
बयानमा कसूरमा इन्कारी भई बयान गरेको देजखन्छ। अकात प्रलर्िादी जजविर् भन् ने 
गोविन्दबहादरु िटालाले अनसुन्धान अलधकारी समक्ष र्िा अदालर्को बयानमा यी 
प्रलर्िादी ड्राईभर भोकोले िारदार्मा लनजको कुनै संलग्नर्ा नभोको भनी बयान गरेका  
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छन ्। प्रलर्िादी संकल्प भन् ने अजुतन काकीको सािबाट कसूरसँग सम्बजन्धर् कुनै दशी 
बरामद हनु सकेको पलन छैन । जाहेरिाला रलमला शे्रष् ठले बकपत्र गदात प्रलर्िादी संकल्प 
भन् ने अजुतन काकीको संलग्नर्ा भो नभोको विर्यमा कुनै कुरा भनी िकपत्र गरेको 
पाईँदैन। प्रमाणको भार शंका रवहर् र्िरले पजुष् ट गनन भार िादी पक्षमा रहने भोकोले यी 
प्रलर्िादी संकल्प भन् ने अजुतन काकीले कसूर गरेको कुरा िथर्लुनष्ठ रुपमा िादी पक्षले 
पजुष् ट गनत सकेको देजखँदैन। यी प्रलर्िादी ड्राईभर भोकोले िारदार्मा लनजको कुनै 
संलग्नर्ा नभोको भनी बयान गरे र्ापलन कफ्नो गाडीमा रहेका मरृ्क रामहरर शे्रष् ठको 
मतृ्यकुो बारेमा यी प्रलर्िादीलाई उसैबेला जानकारी नभोको भन् न नलमल्ने हुँदा र सो कुरा 
लनजले जाहेरसम्म गरेको नदेजखँदा सरुु जचर्िन जजल्ला अदालर्ले लनज प्रलर्िादी संकल्प 
भन् ने अजुतन काकीलाई मलुकुी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको महलको २५ नं. बमोजजम कसूर 
कायम गरी सोही बमोजजम सजाय गरेको फैसला सदर गरेको पनुरािेदन अदालर् 
हेटौंडाको फैसला मनालसि नै देजखोकोले अन्यिा गरररहन परेन। 

64= र्सित, प्रलर्िादी संकल्प भन् ने अजुतन काकीलाई मलुकुी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको महलको 
२५ नं. विपरीर्को कसूरमा सोही नं. बमोजजम रु.20।- (बीस रुपैयाँ) जररिाना हनेु 
गरी भोको फैसला लमलेको नै देजखँदा लनजको हकमा सो फैसला सदर हनेु ठहछत। अकात 
प्रलर्िादी जजविर् भन् ने गोविन्दबहादरु िटालालाई मलुकुी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको महलको 
१७(३) नं. बमोजजमको कसूरमा ऐ. १७(३) नं. बमोजजम नै ३ िर्त कैद हनेु गरी 
जचर्िन जजल्ला अदालर्बाट लमलर् 2068।२।१७ मा भोको फैसलालाई सदर गनन गरी 
पनुरािेदन अदालर् हेटौंडाबाट लमलर् २०७०।१०।५ मा भोको फैसला नलमलेकोले सो 
हदसम्मको फैसला उजल्ट भई प्रलर्िादी जजविर् भन् ने गोविन्दबहादरु िटालाले अलभयोग 
दािीबाट सफाई पाउने ठहछत। अलभयोग दािी बमोजजम सजाय गरी पाउँ भन् ने िादी 
नेपाल सरकारको पनुरािेदन जजवकर पगु्न सक्दैन। प्रथर्रु् मदु्दाको दायरीको लगर् कट्टा 
गरी लमलसल अलभलेख शाखामा बलुाई ददनू।     

    

         न्यायाधीश 

उक्त रायमा सहमर् छु।     

               न्यायाधीश 

इजलास अलधकृर् : शोभा पाठक 
कम््यटुर : अलमररत् न महजतन 
इलर् सम्िर् ्207६ साल फागनु १८ गरे् रोज १ शभुम.्.....................................। 


