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मदु्दाः अपरानधक समूह स्मापना र संचालन गरी सनु चोरी पैठारी ननकासीको 
 अरै्वध कारोर्वार, अपहरण तमा शरीर बन्धक र कताव्य ज्यान सम त। 

 

उच्च अदालत नबराटनगर 
यसमा उच्च अदालत नबराटनगरको आद श बदर गररपाउँ भनी पना आएको ननर्व दन तमा कैवियत 

प्रनतर्व दन सवहतको सवपूणा नमनसल अध्ययन गरी ननर्व दक तमा वर्वपक्षी/र्वादी न पाल सरकारको तिा बाट 
उपम्स्मत वर्वद्वान सह-न्यायानधर्वक्ता श्री सूयाराज दाहाल, वर्वद्वान उप-न्यायानधर्वक्ता द्वय श्री मह श प्रसाद 
खत्री र श्री वर्वना दाहाल तमा ननवन ननर्व दक/प्रनतर्वादीहरु र सहभागी हनु आएका प्रनतर्वादीहरुका तिा बाट 
उपम्स्मत ननवन वर्वद्वान कानून व्यर्वसायीहरुल  गनुाभएको बहस सम त सनुनयो।  

क्र.सं. प्रनतर्वादीको नाम कानून व्यर्वसायीको नाम 

१. संजय बहादरु राउत र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री शवभ ुमापा 
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र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री कृष् ण प्रसाद सापकोटा 
अनधर्वक्ता श्री वटकाराम भट्टराई 

अनधर्वक्ता श्री अवर्वर राउत 

२. चाचा जी भन् न  महावर्वर प्रसाद 
गोल्यान 

र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री कृष् ण प्रसाद सापकोटा 
र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री सनतशकृष् ण खर ल 

३. तलुाराम मारु र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री गोपालकृष् ण म्िनमर  
अनधर्वक्ता श्री सनुनल कुमार पोखर ल 

अनधर्वक्ता श्री सरु शकुमार पौि ल 

अनधर्वक्ता श्री र्वलराम सरु्व दी 
४. रामकुमार नतर्वारी अनधर्वक्ता श्री म िराज पोखर ल 

अनधर्वक्ता श्री रामबहादरु ख्का 
अनधर्वक्ता श्री ईश् र्वर अनधकारी 

५. राजन मापा अनधर्वक्ता श्री प्रकाश महजान 

अनधर्वक्ता श्री म्शर्वहरर नतमम्ल्सना 
६. ह मन्त गौतम अनधर्वक्ता श्री ज्योनत बाननया 
७. सम्वर्वर प्रसाद तोलाङ्ग  अनधर्वक्ता श्री रनमता महजान 

अनधर्वक्ता श्री सनुनल कुमार नसंह 
८. मदन नसलर्वाल अनधर्वक्ता श्री म िराज पोखर ल 

अनधर्वक्ता श्री ईश् र्वर अनधकारी 
९. बालकृष् ण श्र ष् ठ अनधर्वक्ता श्री नभमबहादरु गरुुङ्ग 
१०. गोपाल कुमार श्र ष् ठ र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री राज ुबस्न त 

अनधर्वक्ता श्री उद्धर्वचन्र म्िनमर  
११. अमरमान िंगोल अनधर्वक्ता श्री रम श महजान 

अनधर्वक्ता श्री राम बहादरु ख्का 
अनधर्वक्ता श्री भरत प्रसाद खर ल 

१२. माधर्व भन् न  मदनप्रसाद म्िनमर  र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री श र बहादरु क .सी. 
अनधर्वक्ता श्री योग न्र बहादरु अनधकारी 
अनधर्वक्ता श्री नरबहादरु योगी 

१३. राजकुमार दारुका र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री महाद र्व प्रसाद यादर्व 

र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री राम प्रसाद श्र ष् ठ 

अनधर्वक्ता श्री अरुण कुमार ज्ञर्वाली 
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१४. लाक्पा श पाा - 
१५. श्याम बहादरु खत्री अनधर्वक्ता श्री वटकाराम भट्टराई 

अनधर्वक्ता श्री रामबन्ध ुशमाा 
१६. राज न्र कुमार शाक्य र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री बरी बहादरु काककी 

अनधर्वक्ता श्री क दार प्रसाद दाहाल 

अनधर्वक्ता श्री वर्वनोद श्र ष् ठ 
१७. वर्वमल पोद्दार र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री रामकृष् ण ननराला 
१८. िब्ब ुभन् न  ईम्वतयाज उदद्दन र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री कृष् ण सापकोटा 
१९. प्रभात अग्रर्वाल अनधर्वक्ता श्री नर्वराज उपाध्याय 

अनधर्वक्ता श्री जयनारायण पौि ल 
२०. पणु्यप्रसाद लामा तामाङ्ग र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री राज ुबस्न त 

अनधर्वक्ता श्री उद्धर्वचन्र म्िनमर  
२१. शैयद अकर्वर साह र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री सवर्वता बराल 

र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री कृष् ण प्रसाद सापकोटा 
अनधर्वक्ता श्री वर्वकास मापा 

२२. राज ुमहजान र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री ममु्क्त प्रधान 
२३. िा.ि वर्वट भन् न  निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल  र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री वर्वश् र्वराज भट्टराई 

अनधर्वक्ता श्री सरोज अनधकारी 
अनधर्वक्ता श्री सान ुख्का 
अनधर्वक्ता श्री श्याम कुमार वर्वश् र्वकमाा 

२४. भजुङु्ग गरुुङ्ग र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री रमन कुमार श्र ष् ठ 

अनधर्वक्ता श्री म िराज पोखर ल 
२५. दोराम खत्री र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री राज ुबस्न त 

र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री सूया ढंुग ल 

अनधर्वक्ता श्री नसताराम दाहाल 

अनधर्वक्ता श्री उद्धर्वचन्र म्िनमर  
२६. वर्वर न्रमान श्र ष् ठ र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री नैनवर्वनोद न्यौपान  

अनधर्वक्ता श्री उद्धर्वचन्र म्िनमर  
२७. कवपलराज परुी र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री ममप्रसाद मपनलया 

र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री शवभ ुप्रसाद पोखर ल 

अनधर्वक्ता श्री माधर्व बस्न त 
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२८. वर्वकासराज खनाल (सहभागी) र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री उप न्रक शरी न्यौपान  
र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री यदनुाम खनाल 

अनधर्वक्ता श्री जयनारायण पौि ल 

अनधर्वक्ता श्री वर्वकास मापा 
अनधर्वक्ता श्री आम्शष अनधकारी 

29. गोवर्वन्द प्रसाद ननरौला (सहभागी)  र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री शवभ ुमापा 
अनधर्वक्ता श्री भानभुक्त ननरौला 
अनधर्वक्ता श्री नललामणी पौि ल 

३०. र्वालकृष् ण संज ल (सहभागी) अनधर्वक्ता श्री आम्शष अनधकारी 
अनधर्वक्ता श्री नमलन राई 

३१. ददर्व श लोहनी (सहभागी)  र्वररष् ठ अनधर्वक्ता श्री सशुील कुमार पन्त 

अनधर्वक्ता श्री रामचन्र सरु्व दी 
३२. प्रम्जत क .सी. (सहभागी) अनधर्वक्ता श्री रामचन्र गौतम 

अनधर्वक्ता श्री रमणकुमार कणा 
३३. बालकृष् ण ख्का (सहभागी) अनधर्वक्ता श्री क दार प्रसाद दाहाल 
३४. ठाकुर प्रसाद ढंुगाना (सहभागी) अनधर्वक्ता श्री र्वासदु र्व ज्ञर्वाली 

अनधर्वक्ता श्री एकराज पन्त 
 

अब प्रस्ततु ननर्व दनहरुका सवबन्धमा क  कसो हो भनी अध्ययन गदाा ननवन बमोम्जम हनु  द म्खयो । 

 

१. प्रनतर्वादी संजय बहादरु राउत (075-RE-0०९८) 
 

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च)को कसूरमा सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७० को दिा ३(3) र दिा ५ को कसूरमा दिा ९(क) 
बमोम्जम मप सजाय र दिा ९(ग) बमोम्जम सजाय हनु । 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी संजय बहादरु राउतलाई मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट 

नमनत २०७५।२।८ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत नबराटनगरबाट नमनत 
२०७५।५।२८ मा सदर भए उपर मनुामा राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न पाउन ुपनह भन् न  ननज 
प्रनतर्वादीको ननर्व दन पना आएको ि। सो सवबन्धमा नबचार गदाा, यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी नमनत २०७२।५।९ 
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द म्ख २०७४।५।१२ सवम नत्रभरु्वन अन्तरााम्ष् िय वर्वमानस्मलमा कायारत रह िन।् सनु तस्करीमा संलग्न 
गोर  भन् न  चिुामम्ण उप्र नतसँगको कल निट ल्स, बरामद रम्जष् टरमा उल्ल म्खत वहसार्व वकतार्वको अनभल खर्वाट 
रकम नलएको द म्खएको र सह प्रनतर्वादी वर्वष्णबुहादरु ख्काको पोल सम तको आधारमा यी ननर्व दक उपर 
उल्ल म्खत अनभयोग लगाइएकोमा ननज आरोवपत कसूरमा इन्कार रह का िन।् अनभयोगपत्रमा उल्ल म्खत 
Delight Fancy long book/Register no.4, Universal Delux Fancy Register no.2 मा ननजल  २०७३ 
रै्वशाखद म्ख मंनसरसवम वर्वनभन् न नमनतमा रकम नलएको भन् न  आरोप लगाइएको ि। सो रम्जष् टरमा ४ पटक 
नि.एस.वप.लाई रकम ददएको उल्ल ख ि भन  एक पटककोमा संजय नि.एस.वप. मामालाई ददएको भन् न  
उल्ल ख रह ि। सो रम्जष् टरमा उल्ल म्खत व्यम्क्तका सवबन्धमा सह प्रनतर्वादी वर्वष् णबुहादरु ख्काल  मौकामा 
अनधकारप्राप् त अनधकारी समक्ष बयान गदाा नि.एस.वप. मामा भन् न  व्यम्क्त संजय बहादरु राउत सर हो, मोहन 
काफ्ल  लगायतल  सनु नलएर इनमग्र सन सवम आउन  र ननजहरुको पासपोटामा इनमग्र सनको िाप लाग  पश् चात 
संजय राउत सरल  एस्कटा गर र एस.एस.पी. श्याम बहादरु खत्री सरको अविसमा परु् याउन  गर को भनी पोल 
गर को पाइयो।  

यी ननर्व दन/प्रनतर्वादी आरोवपत कसूरमा इन्कार रह  तापनन आिू वर्वमानस्मलमा कायारत हुँदा प्रनतर्वादी 
गोर  भन् न  चिुामम्ण उप्र नतसँग भ ट भएको र र्व लार्व लामा िोन सवपका  भएको स्र्वीकार गर का िन।् बरामद 
रम्जष् टरबाट ननजल  आनमाक लाभ नलएको द म्खएको र सो सवबन्धमा प्रनतर्वादी वर्वष् णबुहादरु ख्काल  सम त 
पोल गर को अर्वस्मामा उक्त रम्जष् टरको कानूनी हैनसयतका सवबन्धमा सम त पनि प्रमाण बु् दै जाँदा ठहर  
बमोम्जम हनु  तमा हाल मनुि कको प्रयोजनका लानग प्रमाणमा नलन नमल्न  नै हुँदा ननज ननर्व दक/प्रनतर्वादी 
संजय बहादरु राउतलाई संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ४१ तमा मलुकुी ऐन, अ.रं्व. 
११८(2) बमोम्जम पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गरी मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट नमनत २०७५।२।८ गत  
भएको आद श सदर गनह गर को त्यस अदालतको नमनत २०७५।५।२८को आद श र्व ररतको नद म्खंदा 
पररर्वतान गरररहन ुपर न।      

 

२. प्रनतर्वादी चाचाजी भन् न  महार्वीर प्रसाद गोल्यान अग्रर्वाल (075-RE-0११९)  
 

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च) को कसूरमा सजाय हनु 

(ख)  संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७० को दिा ३(3) र दिा ५को कसूरमा दिा ९(क)बमोम्जम 
मप सजाय र दिा ९(ग) बमोम्जम सजाय हनु  
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(ग) मलुकुी ऐन, अपहरण गनह तमा शरीर बन्धक नलन  महलको ३ र ४ नं. बमोम्जम सजाय गरी ऐ 
७नं. बमोम्जम मप सजाय हनु 

(ि) मलुकुी ऐन, ज्यान सवबन्धी महलको १नं. वर्वपररत १३(४)नं. को कसूरमा ऐ १३(४)नं. बमोम्जम 
सजाय हनु 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननजलाई मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट नमनत 2075।2।8 
मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  भनी गर को आद श उच्च अदालत नबराटनगरबाट नमनत २०७५।५।५ मा 
सदर भए उपर मनुामा राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न पाउन ुपनह भनी ननज प्रनतर्वादीको ननर्व दन पना 
आएको ि। सो सवबन्धमा नबचार गदाा, यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी महार्वीर प्रसाद गोल्यान अग्रर्वाल अनधकारप्राप्त 
अनधकारी समक्षको बयानमा सम त आरोवपत कसूरमा इन्कार रह का िन।् ननजलाई सह अनभयकु्त ट कराज 
मल्ल ठकुरी, भजुङु्ग गरुुङ्ग र कृष् ण भन् न  नर न्र काककी सम तको पोलका आधारमा गोर को अपरानधक 
संगठनको संस्मापक सदस्य रही आरोवपत कसूरमा संलग्न रह को द म्खएको भनी पपुाक्षको लानग मनुामा 
राख् न  आद श भएको ि। प्रस्ततु मदु्दामा मखु्य अनभयकु्त भननएका गोर  भन् न  चिुामम्ण उप्र नतको अदालतमा 
भएको बयानको स.ज. ३ मा प्रनतर्वादी मध्य का चाचाजी भन् न  महावर्वर प्रसाद गोल्यानलाई म्चम्न्दन भन का 
िन ्भन  स.ज. ४४ मा ननज इम्ण्ियन व्यापारीको माननस भएको र ननजल  आफ्ना माननससँग सनु बरु र 
इम्ण्िया पठाउन  काम गमह भनी वर्वरोधाभाषपूणा बयान गर को पाइन्ि।  

यी ननर्व दकलाई पोल गनह भननएका प्रनतर्वादी मध्य का ट कराज मल्ल ठकुरील  चाचाजी भन् न  व्यम्क्त 
सनुको काम गनह भन् न  सवम बयान गर को, ननजल  क  कसरी सनुको काम गनह भनी खलुाएको द म्खंदैन । 
सामै आिूल  ननजको पररचय खलु्न  गरी म्चन को र्वा ननज कहाँ सनु परु् याएको भन् न  भन् न नसक को अर्वस्मामा 
चाचाजी भन् न  महावर्वर प्रसाद गोल्यानलाई म्चनन सनाखत गररददएको पाइयो। अकाा प्रनतर्वादी कृष् ण भन् न  
नर न्रल  चाचाजीलाई सनु ददन  क्रममा म्चन को भन् न  सवम बयान गर को तर ननजको नाम सम त खलुाउन 
सक को द म्खंदैन। अनभयोगपत्रमा उल्ल म्खत वर्वनभन् न रम्जष् टरहरुबाट द म्खएको सनु ल्याउन  व्यम्क्तको नामको 
तानलकामा ननजको नाम उल्ल ख भएको पनन द म्खएन।  

अकाा प्रनतर्वादी भजुङु्ग गरुुङ्गको बयानमा सनु ल्याउन  कायामा यी ननर्व दक/प्रनतर्वादीको नाम उल्ल ख 
नगर कोमा सनु हराएपनि ननज सम त बसी ज  जसरी भएपनन ज्यानै नलनपुनह अर्वस्मा आएपनन सनु पत्ता 
लगाउन ुभनी ननदहशन ददएको भन् न  सवम उल्ल ख भएको द म्खयो। अनभयोगपत्रमा पनन ननजका हकमा अन्य 
प्रनतर्वादीहरुको सम त नाम ल खी अलग अलग समूहमा िलिलमा बस को, अपराधको पोल खोल्न नखोज्न  
र हराएको सनु खोज्न  योजना बनाएको भन्दै एकमषु् ट अनभयोग लगाएको पाइन्ि।  
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उपरोक्त बमोम्जम यी ननर्व दक/प्रनतर्वादीका सवबन्धमा सहअनभयकु्तहरुल  गर को पोलबाट ननजको 
सनु तस्करीको कारोर्वारमा क  कस्तो संलग्नता रह  भएको हो स्पष् ट नभएको र अन्य नमनसल संलग्न 
प्रमाणबाट सम त ननज प्रनतर्वादी महार्वीर प्रसाद गोल्यान अग्रर्वालको उपयुाक्त आरोप बमोम्जमको कायामा 
संलग्नता नद म्खएको अर्वस्मामा नमनसल संलग्न तत्कालप्राप् त प्रमाणका आधारमा मनुामै राखी पपुाक्ष गनुा पनह 
अर्वस्मा द म्खन आएन। ननजको कसूरमा संलग्नताका सवबन्धमा पनि प्रमाण बु् दैजाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  
नै हुँदा ननजका हकमा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गरी भएको मोरङ्ग म्जल्ला अदालतको नमनत 
२०७५।२।८ को आद श सदर गनह गर को त्यस अदालतको नमनत २०७५।५।५ को आद श सो हदसवम 
नमल को नद म्खंदा बदर गररददएको ि। अर्व ननजका हकमा सहप्रनतर्वादीहरुको पोल सम तलाई मध्यनजर 
राखी पनि प्रमाण बु् दैजाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  गरी हाल पपुाक्षको लानग मलुकुी ऐन, अ.रं्व. ११८(5)(10) 
नं. तमा मलुकुी िौजदारी कायावर्वनध संवहता, २०७४ को दिा ६८ बमोम्जम रु.१०,00,000।– (दश 
लाख रुपैयाँ) धरौटी र्वा ज मा र्वा बैंक जमानत ददए नलई तार खमा राख् न,ु अन्यमा कानून बमोम्जम गनुाहोला।   

 

३. प्रनतर्वादी तलुाराम मारु (075-RE-0१२२)  
 

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च) को कसूरमा सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3) र दिा ५ को कसूरमा दिा ९(क) 
बमोम्जम मप सजाय र दिा ९(ग) बमोम्जम सजाय हनु 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननजलाई मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट नमनत 2075।2।8 
मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  भनी गर को आद श उच्च अदालत नबराटनगरबाट नमनत २०७५।५।२६ 
मा सदर भए उपर मनुामा राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न पाउन ुपनह भन् न  ननज प्रनतर्वादीको ननर्व दन 
पना आएको ि। सो सवबन्धमा नबचार गदाा, यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी सवहतका नत्रभरु्वन अन्तरााम्ष् िय 
वर्वमानस्मलमा ग्राउण्ि ह्याण्िनलममा कायारत कमाचारी राजन मापा, अमरमान िंगोल सम तल  न पाल र्वाय ु
स र्वा ननगमल  सञ् चालन गनह सटल यात्र ुर्वसको नसट पिािी बनाएको गोप्य स्मानमा गोर  भन् न  चिुामम्ण 
उप्र नतका संगदठत समूहका सदस्यल  Fly Dubai बाट ल्याएको सनु लकुाई ल्याई ननदह म्शत व्यम्क्त तमा 
स्मानमा परु् याउन  गर को भन् न  अनभयोग रह को द म्खन्ि। ननज आिूल  अकाा प्रनतर्वादी राज ुमहजानल  भन  
बमोम्जम वर्वद शबाट आउन  यात्रलु  ल्याएको सनु अमरमान िंगोलल  आिूल  चलाउन  गािीमा राख पनि नलएर 
आउन  र यात्र ुरर पनि सनुको रोला राज ुमहजानल  नलएर जान , सो काम गर बापत कनमशन ददन  गर को 
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भनी आरोवपत कसूरमा सावर्वती भई बयान गर का िन ्भन  सहअनभयकु्तहरु अमरमान िंगोल, राज ुमहजानल  
सम त सनु तस्करीमा सहयोग गर कोमा आिू सावर्वत भई यी ननर्व दकलाई पोल गर को सम त द म्खन्ि।  

यसरी नमनसल संलग्न तत्काल प्राप् त प्रमाणबाट यी ननर्व दक प्रनतर्वादी अनभयोग दार्वी बमोम्जमको 
कसूरमा संलग्न रह भएको द म्खएको अर्वस्मामा पनि प्रमाण बु् दैजाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  नै हुँदा हाल 
पपुाक्षको लानग संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७० को दिा ४१ तमा मलुकुी ऐन, अ.रं्व. ११८(2) नं. 
बमोम्जम मनुामा राख् न  गरी भएको मोरङ्ग म्जल्ला अदालतको नमनत २०७५।२।८ को आद श सदर गर को 
त्यस अदालतको नमनत २०७५।५।२६ को आद श र्व ररतको नद म्खंदा पररर्वतान गरररहन पर न।  

 

४. प्रनतर्वादी रामकुमार नतर्वारी (075-RE-0१२३) 
 

अनभयोग माग दार्वी (पूरक अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।३।२०) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को तत्कानलन कायम दिा ५७(१)(च)को कसूरमा ५७(3)बमोम्जम सजाय 

हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3)को कसूरमा ९(क) बमोम्जम मप सजाय र 
ऐ दिा ३(4)को कसूरमा ऐ दिा ९(ख) बमोम्जम सजाय हनु 

  

 उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननजलाई मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट नमनत २०७५।३।२५ 
मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  भनी गर को आद श उच्च अदालत नबराटनगरबाट नमनत २०७५।५।३१ 
मा बदर भई रु. ५,00,000।- धरौट माग गनह आद श भए उपर धरौटी राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा 
बस्न पाउन ुपनह भन् न  ननज प्रनतर्वादीको र मनुामा राखी मदु्दाको पपुाक्ष गनुापनह भन् न  र्वादी न पाल सरकारको 
सम त दोहोरो ननर्व दन (075-RE-0१२३) पना आएको ि। सो सवबन्धमा नबचार गदाा, यी 
ननर्व दक/प्रनतर्वादी उपर प्रनतर्वादीहरु गोर  भन्न  चिुामणी उप्र ती, भजुङु्ग गरुुङ्ग, िा.ि वर्वट भन्न  निररङ्ग 
र्वाङ्ग ल िल लाई आपरानधक समूह स्मापना र सञ् चालन गरी सनु चोरी पैठारी र ननकासीको अरै्वध 
कारोर्वार गनह कायामा सहयोगीको भनूमका ननर्वााह गर को भन्न  आधारमा प्रस्ततु पूरक अनभयोग लगाएको 
द म्खन्ि। सनम शाक्यको लाश बरामद भएको भोनलपल्ट भएको िोन र्वातााको अनियोमा काठमािौंमा 
तपाईंहरुलाई रामकुमार नतर्वारील  भ ट्ि मद्दत गिा भन को र ननजको गोर  भन्न  चिुामणी उप्र ती, भजुङु्ग 
गरुुङ्ग सम त सँग म्चनजान भएको भनी सो आरोप लगाएको द म्खयो। मूल अनभयोगमा सम त ननजको 
नाम कहीीँ उल्ल ख नभएको र प्रस्ततु परुक अनभयोगमा पनन ननजल  क  कसरी सनुको चोरी ननकासी 
पैठारीमा कुन प्रकृनतको सहयोग गर को भनी खलुाउन सक को पाईंदैन। ननजको आफ्नो बयानमा 
आफ्नो म्चनजानको मम्ण भण्िारील  गोर लाई म्चनाई ददएको, गािी वकनब च गराएको र िर वर्वक्रीको 
सम त कुरा गररददएको, भजुङु्गको जग्गा वर्वक्री गनह बैना सम तको काया गर को भन्न  सवम उल्ल ख 
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गर का िन।् वर्वर्वाददत हराएको सनु सवबन्धमा 2074 मािमा चिुामणीसँग भ ट हुँदा सनु भजुङु्ग 
गरुुङ्ग र ननजको सालो ि वर्वटल  लग को हनु सक्ि एकपटक सोध्ननु भनी ि वर्वट भन्न को िोन ददन्िु 
भन को तर ददएन, भजुङु्गलाई िोन गरी सोधपिु गदाा माहा िैन, ि वर्वटल  लग को हनु सक्ि भन कोल  
सो कुराको जानकारी गराएको भन्न  पनन बयान गर का िन।्  

 उपरोक्त बमोम्जम यी ननर्व दक प्रनतर्वादी गोर  भन्न  चिुामणी उप्र तीको आपरानधक संगठनमा संलग्न 
भई सनु चोरी पैठारी ननकासीको काममा सहयोग गर को भन्न  नमनसल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट 
स्पष् ट रुपमा नद म्खए तापनन सनु चोरी भइ सक पनि सो सवबन्धमा ननजल  जानकारी पाई अन्य प्रनतर्वादीको 
भनाईमा सोधखोज गर को भनी अनधकारप्राप् त अनधकारी समक्षको बयानमा म्स्र्वकार नै गर को द म्खंदा ननज 
पूणा रुपमा ननदोष नै रह िन ्भनी तत्काल नै भन्न सवकन  अर्वस्मा पनन भएन। अत: ननजका हकमा पनि 
प्रमाण बु् दै जाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  नै हुँदा हाल पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गरी मोरङ्ग म्जल्ला 
अदालतबाट नमनत 2075/3/25 गत  भएको आद श र्वदर गरी रु.5,00,000।– (पाँच लाख रुपैयाँ) 
धरौट, ज मा जमानत र्वा बैंक जमानत ददए तार खमा राख् न  गरी भएको त्यस अदालतको नमनत 
2075/5/31 को आद श र्व ररतको नद म्खंदा पररर्वतान गरररहन पर न। 

५. प्रनतर्वादी राजन मापा (075-RE-0१६४) 
  
अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च)को कसूरमा सजाय हनु 

(ख)  संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3) र दिा ५को कसूरमा दिा ९(क)बमोम्जम 
मप सजाय र दिा ९(ग)बमोम्जम सजाय हनु 

 

 उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी राजन मापालाई मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट 

नमनत 2075।2।8 मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत नबराटनगरबाट नमनत 
२०७५।५।५ मा सदर भए उपर मनुामा राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न पाउन ुपनह भन् न  ननज 
प्रनतर्वादीको ननर्व दन पना आएको ि। सो सवबन्धमा नबचार गदाा, यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी सवहतका नत्रभरु्वन 
अन्तरााम्ष् िय वर्वमानस्मलमा ग्राउण्ि ह्याण्िनलममा कायारत कमाचारी तलुाराम मारु, अमरमान िंगोल सम तल  
न पाल र्वाय ुस र्वा ननगमल  सञ् चालन गनह यात्र ुबसको पिानि बनाएको गोप्य स्मानमा गोर  भन् न  चिुामम्ण 
उप्र नतका संगदठत समूहका सदस्यल  Fly Dubai बाट ल्याएको सनु लकुाई ल्याई ननदह म्शत व्यम्क्त तमा 
स्मानमा परु् याउन  गर को भन् न  अनभयोग रह को द म्खन्ि। ननज ननर्व दक अनसुन्धान अनधकारी  समक्ष बयान 
गदाा आिूलाई प्र मलाल चौधरील  फ्लाई दरु्वईका यात्रलु  ल्याएको सनु राज ुमहजानल  गािीमा हाल र ल्याएपनि 
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लग  बापत ५० हजार ददन्िु भन कोल  सो बमोम्जम बसमा ल्याएको सनु हैंगरबाट िोम म्स्टक ग टद म्ख कररर्व 
१०० नमटर जनत पम्श् चम लगी पावका ङ्ग गरी राख को कारको पिानिको नसट मनुन लगी राख को भनी कसूरमा 
सावर्वत रह का िन ्भन  सह अनभयकु्त राज ुमहजानल  पनन सोही बमोम्जम पोल गर को द म्खन्ि।   

यसरी नमनसल संलग्न तत्काल प्राप् त प्रमाणबाट यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी अनभयोग दार्वी बमोम्जमको 
कसूरमा संलग्न रह भएको द म्खएको अर्वस्मामा पनि प्रमाण बु् दैजाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  नै हुँदा हाल 
पपुाक्षको लानग संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ४१ तमा मलुकुी ऐन, अ.रं्व. ११८(2) नं. 
बमोम्जम मनुामा राख् न  गरी भएको मोरङ्ग म्जल्ला अदालतको नमनत २०७५।२।८को आद श सदर गर को 
त्यस अदालतको नमनत २०७५।५।५ आद श र्व ररतको नद म्खंदा पररर्वतान गरररहन पर न।  

 

६. प्रनतर्वादी ह मन्त गौतम (075-RE-0२२३) 
  

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च)को कसूरमा सजाय हनु 

(ख)  संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3) र दिा ५को कसूरमा दिा ९(क)बमोम्जम 
मप सजाय र दिा ९(ग)बमोम्जम सजाय हनु 

(ग) मलुकुी ऐन, अपहरण गनह तमा शरीर बन्धक नलन  महलको ३ र ४ नं.बमोम्जम सजाय गरी ऐ 
७नं.बमोम्जम मप सजाय हनु 

(ि) मलुकुी ऐन, ज्यान सवबन्धी महलको १नं. वर्वपररत १३(४)नं.को कसूरमा ऐ १३(४)नं.बमोम्जम 
सजाय हनु 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी ह मन्त गौतमलाई मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट 

नमनत 2075।2।8 मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत नबराटनगरबाट नमनत 
२०७५।५।५ मा सदर भए उपर मनुामा राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न पाउन ुपनह भन् न  ननज 
प्रनतर्वादीको ननर्व दन पना आएको ि। सो सवबन्धमा नबचार गदाा, यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी लगायत माई 
एयरलाइन्सको नत्रभरु्वन अन्तरााम्ष् िय वर्वमानस्मलको ईम्न्जननयररङ्ग वर्वभाग अन्तगात कायारत कमाचारीहरु 
वर्वर न्रमान श्र ष् ठ, तक्ल  भन् न  पणु्यप्रसाद लामा तामाङ्ग, दोराम खत्री, बालकृष् ण श्र ष् ठ, कवपलराज परुी, एल. 
वर्व. मगर भन् न  लालबहादरु मगर, सम्वबर प्रसाद तोलाङ्ग  सम तलाई गोपाल कुमार श्र ष् ठको न ततृ्र्वमा गोर  
भन् न  चिुामम्ण उप्र नतल  स्मापना र सञ् चालन गर को भननएको आपरानधक समूहको सञ् जालको सदस्य भई 
सनु चोरी पैठारी गनह क्रममा न पाल नभनत्रएको साढ  त त्तीस क .जी. सनु बोकी वहंि को बखत हराएकोल  सो 
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खोजी गनह क्रममा समूहका सदस्यहरुलाई अपहरण गना आद श र दरुुत्साहन गर  बमोम्जम आद श पालना 
गर को, यातना ददएको, वर्वनभन् न एकान्त र अज्ञात स्मानमा लगी शरीर बन्धक नलएको, सनम शाक्यको सोही 
बमोम्जम यातना ददन  क्रममा मतृ्य ुसम त भएको भनी उल्ल म्खत ऐनहरु अनसुारको दार्वी नलई अनभयोगपत्र 
दायर भएको द म्खयो।  

यी ननर्व दक/प्रनतर्वादील  अनधकारप्राप् त अनधकारी समक्ष आिूल  गोपाल कुमार श्र ष् ठल  भन  अनसुार 
दोराम खत्री, वर्वर न्रमान श्र ष् ठ, सान ुर्वन, कवपलराज परुी, एल.वर्व. मगर भन् न  लालबहादरु मगर, तक्ल  भन् न  
पणु्य प्रसाद लामा तामाङ्ग र बालकृष् ण श्र ष् ठसँग सल्लाह गरी जहाजमा लालबहादरु मगरल  भर् याङ्ग जिान 
गनह, यात्रहुरु उनत्रसक पनि दोराम खत्री जहाज नभत्र गई ट्र्वाइल टको िस्टवर्वनमा भजुङु्ग गरुुङ्ग लगायतका 
माननसहरुल  ल्याईराख को सनु ननकाली प्ल नमा जोि को भर् याङ्गमा बनाइराख को प्र्वालमा निराउन  ब लामा 
आिू र बालकृष् ण श्र ष् ठल  ि क्न  काम गर को, गोपाल कुमार श्र ष् ठ र वर्वर न्रमान श्र ष् ठल  माननसहरुको 
आर्वत जार्वतको व्यर्वस्मापन गर को, सो पनि क  भयो माहा भएन, त्यसरी काम गर बापत पटक पटक पैसा 
पाएको भनी आिू कसूरमा सावर्वत भई अन्य प्रनतर्वादीहरुलाई पनन पोल गर को पाइन्ि। त्यस्तै सहअनभयकु्त 
बालकृष् ण श्र ष् ठल  पनन आिू र ह मन्तल  अन्य माननसहरुल  माहा नपाउन  गरी आर्वत जार्वतको व्यर्वस्मापन 
गरी लालबहादरु र वर्वर न्रमान श्र ष् ठल  भर् याङ्ग ननकाली पावका ङ्ग स्मलमा लगी क  कसरी कसलाई ददए माहा 
भएन, पनि बु् दा वर्वर न्रमान र गोपाल कुमार सम तल  भजुङु्ग गरुुङ्गको िरमा लगी म्जवमा लगाउन  रह िन ्
भन्दै साढ  त त्तीस वकलो सनु हराएपनि सरै्वलाई सोधपिु क रकारको लानग बोलाई यातना सम त ददन  गर को, 
सनु खोज्न गोर लाई पैसा आर्वश्यक पर् यो भन कोल  सरै्वबाट संकलन गरी पैसा सम त ददएको भनी एक 
आपसमा पोल गरी सावर्वती बयान ददएको पाइन्ि। सहअनभयकु्त दोराम खत्री पनन सोही बमोम्जमको 
योजनामा आिूल  जहाजको िस्टवर्वनबाट सनु ननकाली भर् याङ्गको प्र्वालमा हाल र सो सनु वर्वर न्र र गोपालल  
भजुङु्गकहाँ परु् याउन  गर को भनी सवपूणा िटना वर्वर्वरण सनु हराएको सोधपिुको क्रममा यातना ददएको तमा 
आिूहरुल  रकम संकलन गरी बरुाएको सम तमा एक आपसमा पोल गरी सावर्वत भएका िन।् सोही 
अनसुार अन्य सह अनभयकु्तहरु गोपाल कुमार श्र ष् ठ, वर्वर न्रमान श्र ष् ठ, तक्ल  भन् न  पणु्यप्रसाद लामा तामाङ्ग, 
एल.वर्व.भन् न  लालबहादरु मगरल  सम त एक आपसमा पोल गरी कसूरमा सावर्वत रह का िन ्भन  अकाा सह 
अनभयकु्त कवपलराज परुी पनन गोपाल कुमार श्र ष् ठल  भन  अनसुार सरै्वलाई निउटी नमलाई सनु तस्करीको 
काममा सहयोग गर को भनी कसूरमा सावर्वत रह का िन।् 

यसरी नमनसल संलग्न तत्काल प्राप् त प्रमाणबाट यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी सम त सामूवहक रुपमा योजना 
बनाई सनु तस्करीको कायामा संलग्न भएको र सनु हराएपनि भएका अपहरण शरीर बन्धक र ज्यान मानह 
सम तको योजनामा मत सल्लाहमा पस को भन् न  द म्खएको अर्वस्मामा ननजहरुको अदालतमा भएको इन्कारी 
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बयान सम तका सवबन्धमा पनि प्रमाण बु् दैजाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  नै हुँदा हाल ननजलाई पपुाक्षको लानग 
मनुामा राख् न  गरी मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट भएको नमनत 2075।2।8 को आद श सदर गर को त्यस 
अदालतको नमनत 2075।5।5को आद श ब ररतको नद म्खंदा पररर्वतान गरररहन पर न।   

 

७. प्रनतर्वादी सम्वर्वर प्रसाद तोलाङ्ग  (075-RE-0२२४)  

 

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च)को कसूरमा सजाय हनु 

(ख)  संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3) र दिा ५को कसूरमा दिा ९(क)बमोम्जम 
मप सजाय र दिा ९(ग)बमोम्जम सजाय हनु 

(ग) मलुकुी ऐन, अपहरण गनह तमा शरीर बन्धक नलन  महलको ३ र ४ नं.बमोम्जम सजाय गरी ऐ 
७नं.बमोम्जम मप सजाय हनु 

(ि) मलुकुी ऐन, ज्यान सवबन्धी महलको १नं. वर्वपररत १३(४)नं.को कसूरमा ऐ १३(४)नं.बमोम्जम 
सजाय हनु 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी सम्वर्वर प्रसाद तोलाङ्ग लाई मोरङ्ग म्जल्ला 
अदालतबाट नमनत 2075।2।8 मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत 
नबराटनगरबाट नमनत 2075।4।31 मा सदर भए उपर मनुामा राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न 
पाउन ुपनह भन् न  ननज प्रनतर्वादीको ननर्व दन पना आएको ि। सो सवबन्धमा नबचार गदाा, यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी 
लगायत माई एयरलाइन्सको नत्रभरु्वन अन्तरााम्ष् िय वर्वमानस्मलको ईम्न्जननयररङ्ग वर्वभाग अन्तगात कायारत 
कमाचारीहरु वर्वर न्रमान श्र ष् ठ, तक्ल  भन् न  पणु्यप्रसाद लामा तामाङ्ग, दोराम खत्री, बालकृष् ण श्र ष् ठ, कवपलराज 
परुी, एल. वर्व. मगर भन् न  लालबहादरु मगर सम तलाई गोपाल कुमार श्र ष् ठको न ततृ्र्वमा गोर  भन् न  चिुामम्ण 
उप्र नतल  स्मापना र सञ् चालन गर को भननएको आपरानधक समूहको सञ् जालको सदस्य भई सनु चोरी पैठारी 
गनह क्रममा न पाल नभनत्रएको साढ  त त्तीस क .जी. सनु बोकी वहंि को बखत हराएकोल  सो खोजी गनह क्रममा 
समूहका सदस्यहरुलाई अपहरण गना आद श र दरुुत्साहन गर  बमोम्जम आद श पालना गर को, यातना 
ददएको, वर्वनभन् न एकान्त र अज्ञात स्मानमा लगी शरीर बन्धक नलएको, सनम शाक्यको सोही बमोम्जम 
यातना ददन  क्रममा मतृ्य ुसम त भएको भनी उल्ल म्खत ऐनहरु अनसुारको दार्वी नलई अनभयोगपत्र दायर 
भएको द म्खयो।  



20 
 

यी ननर्व दक/प्रनतर्वादील  अनधकारप्राप् त अनधकारी समक्ष आिूल  गोपाल कुमार श्र ष् ठल  भन  अनसुार 
दोराम खत्री, वर्वर न्रमान श्र ष् ठ, सान ुर्वन, कवपलराज परुी, एल.वर्व. मगर भन् न  लालबहादरु मगर, तक्ल  भन् न  
पणु्य प्रसाद लामा तामाङ्ग र बालकृष् ण श्र ष् ठसँग सल्लाह गरी जहाजमा लालबहादरु मगरल  भर् याङ्ग जिान 
गनह, यात्रहुरु उनत्रसक पनि दोराम खत्री जहाज नभत्र गई ट्र्वाइल टको िस्टवर्वनमा भजुङु्ग गरुुङ्ग लगायतका 
माननसहरुल  ल्याईराख को सनु ननकाली प्ल नमा जोि को भर् याङ्गमा बनाइराख को प्र्वालमा निराउन  ब लामा 
ह मन्त गौतम र बालकृष् ण श्र ष् ठल  ि क्न  काम गर को, गोपाल कुमार श्र ष् ठ र वर्वर न्रमान श्र ष् ठल  माननसहरुको 
आर्वत जार्वतको व्यर्वस्मापन गर को, सो पनि क  भयो माहा भएन, त्यसरी काम गर बापत पटक पटक पैसा 
पाएको भनी आिू कसूरमा सावर्वत भई अन्य प्रनतर्वादीहरुलाई पनन पोल गर को पाइन्ि। त्यस्तै सह अनभयकु्त 
बालकृष् ण श्र ष् ठल  पनन आिू र ह मन्तल  अन्य माननसहरुल  माहा नपाउन  गरी आर्वत जार्वतको व्यर्वस्मापन 
गरी लालबहादरु र वर्वर न्रमान श्र ष् ठल  भर् याङ्ग ननकाली पावका ङ्ग स्मलमा लगी क  कसरी कसलाई ददए माहा 
भएन, पनि बु् दा वर्वर न्रमान र गोपाल कुमार सम तल  भजुङु्ग गरुुङ्गको िरमा लगी म्जवमा लगाउन  रह िन ्
भन्दै साढ  त त्तीस वकलो सनु हराएपनि सरै्वलाई सोधपिु क रकारको लानग बोलाई यातना सम त ददन  गर को, 
सनु खोज्न गोर लाई पैसा आर्वश्यक पर् यो भन कोल  सरै्वबाट संकलन गरी पैसा सम त ददएको भनी एक 
आपसमा पोल गरी सावर्वती बयान ददएको पाइन्ि। सह अनभयकु्त दोराम खत्री पनन सोही बमोम्जमको 
योजनामा आिूल  जहाजको िस्टवर्वनबाट सनु ननकाली भर् याङ्गको प्र्वालमा हाल र सो सनु वर्वर न्र र गोपालल  
भजुङु्गकहाँ परु् याउन  गर को भनी सवपूणा िटना वर्वर्वरण, सनु हराएको, सोधपिुको क्रममा यातना ददएको 
तमा आिूहरुल  रकम संकलन गरी बरुाएको सम तमा एक आपसमा पोल गरी सावर्वत भएका िन।् सोही 
अनसुार अन्य सह अनभयकु्तहरु गोपाल कुमार श्र ष् ठ, वर्वर न्रमान श्र ष् ठ, तक्ल  भन् न  पणु्यप्रसाद लामा तामाङ्ग, 
एल.वर्व.भन् न  लालबहादरु मगरल  सम त एक आपसमा पोल गरी कसूरमा सावर्वत रह का िन ्भन  अकाा सह 
अनभयकु्त कवपलराज परुी पनन गोपाल कुमार श्र ष् ठल  भन  अनसुार सरै्वलाई निउटी नमलाई सनु तस्करीको 
काममा सहयोग गर को भनी कसूरमा सावर्वत रह का िन।् 

यसरी नमनसल संलग्न तत्काल प्राप् त प्रमाणबाट यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी सम त सामवुहक रुपमा योजना 
बनाई सनु तस्करीको कायामा संलग्न भएको र सनु हराएपनि भएका अपहरण शरीर बन्धक र ज्यान मानह 
सम तको योजनामा मत सल्लाहमा पस को भन् न  द म्खएको अर्वस्मामा ननजहरुको अदालतमा भएको इन्कारी 
बयान सम तका सवबन्धमा पनि प्रमाण बु् दै जाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  नै हुँदा हाल ननजलाई पपुाक्षको लानग 
मनुामा राख् न  गरी मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट भएको नमनत 2075।2।8 को आद श सदर गर को त्यस 
अदालतको नमनत 2075।४।३१ को आद श ब ररतको नद म्खंदा पररर्वतान गरररहन पर न।   

 

८. प्रनतर्वादी मदन नसलर्वाल (075-RE-0२३९) 
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अनभयोग माग दार्वी (पूरक अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।३।२०)  
 (क)  भन्सार ऐन,२०६४ को तत्कानलन कायम दिा ५७(१)(च)को कसूरमा ५७(3)बमोम्जम सजाय 

हनु 

 (ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3)को कसूरमा ९(क) बमोम्जम मप सजाय र 
ऐ दिा ३(4)को कसूरमा ऐ दिा ९(ख) बमोम्जम सजाय हनु 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी मदन नसलर्वाललाई मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट 
नमनत 2075।३।२५ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत नबराटनगरबाट नमनत 
2075।७।२९ मा बदर भई रु.५,00,000।- धरौट माग गनह आद श भए उपर धरौटी राख् न ुपनह 
होइन शदु्ध तार खमा बस्न पाउन ुपनह भन् न  ननज प्रनतर्वादीको र मनुामा राखी मदु्दाको पपुाक्ष गनुापनह भन् न  
र्वादी न पाल सरकारको (075-RE-0२३८) सम त दोहोरो ननर्व दन पना आएको ि।सो सवबन्धमा नबचार 
गदाा, सनुको आयात र्वा खररद नबक्रीमा यी प्रनतर्वादी मदन नसलर्वालको संलग्नता भएको कुनै प्रनतर्वादीको 
पोल रह को पाईंदैन। पूरक अनभयोगपत्रमा अन्य प्रनतर्वादी रोशन भन् न  गपु् तलाल भसूालल  पटक पटक अरै्वध 
रुपमा सनु पैठारी गर को, ननज भसूाल गोर  भन् न  चिुामम्ण उप्र नतका अपरानधक संगठनको सदस्य भएको र 
ननज भसूाललाई यी प्रनतर्वादी मदन नसलर्वालको संचालनमा रह को मनी िान्सिर कवपनीबाट अम रीकी िलर 
७० हजार ददई रु. ७० लाख नलएको भन् न  आधारमा आरोप लगाइएको ि। यी प्रनतर्वादील  सञ् चालन 
गर को िमा र कवपनील  रै्वधाननक रुपमा कारोर्वार गरी आएको भन् न  अदालतको बयानबाट द म्खन्ि। 
प्रनतर्वादी गोर  भन् न  चिुामम्ण उप्र नतको अदालत समक्षको बयानमा यी प्रनतर्वादी मदन नसलर्वाललाई पोनलएको 
सम त िैन। अनधकारप्राप् त अनधकारी समक्षको बयान सवबन्धमा यी प्रनतर्वादील  आिूलाई पाँच िण्टासवम 
टचार ददई ननजहरुल  आिैं ल  ल खी तैयार पार को कागज पढ्न लगाई नभनियो बनाएको हो, स्र्व च्िाल  ददएको 
बयान होइन भनी ईन्कारी बयान ददएको द म्खन्ि। ननजको बयानकै आधारमा वर्वद शी वर्वननमय सवबन्धमा 
कुनै कारर्वाही भएको र्वा उक्त बयान पमु्ष् ट गना तत्काल कुनै स्र्वतन्त्र प्रमाण ि ला पर को नमनसलबाट 
द म्खएन। र्वादी तिा बाट सनम शाक्यको मोर्वाईलबाट २०१८ जनर्वरी १९ मा सनुको दरर ट सोध कै कारण 
यी वर्वद शी वर्वननमयको कारोर्वार गनह व्यम्क्तलाई मनुामै राखी मदु्दाको पपुाक्ष गनुा पनह अपररहायाता नद म्खएको 
हुँदा र्वादी न पाल सरकारको ननर्व दन म्जवकरसँग सहमत हनु सवकएन। अर्व यी ननर्व दकल  उच्च अदालत 
वर्वराटनगरको आद शबाट माग भएको धरौटी त्रवुटपूणा ि भनी प श गर को ननर्व दनतिा  नबचार गदाा तत्काल 
प्राप् त प्रमाणबाट मनुामै राख् न  अर्वस्मा वर्वयमान नभएपनन पनि ननजको वर्वद शी वर्वननमयको कारोर्वार कुनै 
प्रकृनतबाट आरोवपत कसूरसँग जोनिएको हो होइन भन् न  सवबन्धमा प्रमाण बु् न बाँकी नै रह को अर्वस्मा 
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हुँदा यी प्रनतर्वादीलाई शरुु अदालतबाट पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गरी भएको आद श बदर गरी 
रु.५,00,000।– (पाँच लाख रुपैया) नगद धरौटी र्वा जमानत नलई ददए तार खमा राखी पपुाक्ष गनुा भनी 
भएको नमनत 2075।7।29 को त्यस अदालतको आद श नमल कै द म्खंदा र्व ररतको भन् न नमल न।  

 

९. प्रनतर्वादी बालकृष्ण श्र ष् ठ (075-RE-0२४५) 
 

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च)को कसूरमा सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3) र दिा ५को कसूरमा ऐ दिा 
९(क)बमोम्जम मप सजाय र ऐ दिा ९(ग)बमोम्जम सजाय हनु 

(ग)  मलुकुी ऐन, अपहरण गनह तमा शरीर बन्धक नलन  महलको ३ र ४ नं.बमोम्जम सजाय गरी ऐ 
७नं.बमोम्जम मप सजाय हनु 

(ि) मलुकुी ऐन, ज्यान सवबन्धी महलको १नं. वर्वपररत १३(४)नं.को कसूरमा ऐ १३(४)नं.बमोम्जम 
सजाय हनु 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी बालकृष्ण श्र ष् ठलाई मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट 
नमनत 2075।2।8 मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत नबराटनगरबाट नमनत 
नमनत 2075।8।6मा सदर भए उपर मनुामा राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न पाउन ुपनह भन् न  ननज 
प्रनतर्वादीको ननर्व दन पना आएको ि। सो सवबन्धमा नबचार गदाा, यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी लगायत माई 
एयरलाइन्सको नत्रभरु्वन अन्तरााम्ष् िय वर्वमानस्मलको ईम्न्जननयररङ्ग वर्वभाग अन्तगात कायारत कमाचारीहरु 
वर्वर न्रमान श्र ष् ठ, तक्ल  भन् न  पणु्यप्रसाद लामा तामाङ्ग, दोराम खत्री, ह मन्त गौतम, कवपलराज परुी, एल. 
वर्व. मगर भन् न  लालबहादरु मगर, सम्वबर प्रसाद तोलाङ्ग  सम तलाई गोपाल कुमार श्र ष् ठको न ततृ्र्वमा गोर  
भन् न  चिुामम्ण उप्र नतल  स्मापना र सञ् चालन गर को भननएको आपरानधक समूहको सञ् जालको सदस्य भई 
सनु चोरी पैठारी गनह क्रममा न पाल नभनत्रएको साढ  त त्तीस क .जी. सनु बोकी वहंि को बखत हराएकोल  सो 
खोजी गनह क्रममा समूहका सदस्यहरुलाई अपहरण गना आद श र दरुुत्साहन गर  बमोम्जम आद श पालना 
गर को, यातना ददएको, वर्वनभन् न एकान्त र अज्ञात स्मानमा लगी शरीर बन्धक नलएको, सनम शाक्यको सोही 
बमोम्जम यातना ददन  क्रममा मतृ्य ुसम त भएको भनी उल्ल म्खत ऐनहरु अनसुारको दार्वी नलई अनभयोगपत्र 
दायर भएको द म्खयो।  
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यी ननर्व दक/प्रनतर्वादील  अनधकारप्राप् त अनधकारी समक्ष आिूल  गोपाल कुमार श्र ष् ठल  भन  अनसुार 
दोराम खत्री, वर्वर न्रमान श्र ष् ठ, सान ुर्वन, कवपलराज परुी, एल.वर्व. मगर भन् न  लालबहादरु मगर, ह मन्त 
गौतम, तक्ल  भन् न  पणु्य प्रसाद लामा तामाङ्ग र सम्वबर प्रसाद तोलाङ्ग सँग सल्लाह गरी जहाजमा लालबहादरु 
मगरल  भर् याङ्ग जिान गनह, यात्रहुरु उनत्रसक पनि दोराम खत्री जहाज नभत्र गई ट्र्वाइल टको िस्टवर्वनमा 
भजुङु्ग गरुुङ्ग लगायतका माननसहरुल  ल्याईराख को सनु ननकाली प्ल नमा जोि को भर् याङ्गमा बनाइराख को 
प्र्वालमा निराउन  ब लामा आिू र ह मन्त गौतमल  ि क्न  काम गर को, गोपाल कुमार श्र ष् ठ र वर्वर न्रमान 
श्र ष् ठल  माननसहरुको आर्वत जार्वतको व्यर्वस्मापन गर को, सो पनि क  भयो माहा भएन, त्यसरी काम 
गर बापत पटक पटक पैसा पाएको भनी आिू कसूरमा सावर्वत भई अन्य प्रनतर्वादीहरुलाई पनन पोल गर को 
पाइन्ि। त्यस्तै सहअनभयकु्त ह मन्त गोयलल  पनन आिू र बालकृष् ण श्र ष् ठल  अन्य माननसहरुल  माहा 
नपाउन  गरी आर्वत जार्वतको व्यर्वस्मापन गर को, लालबहादरु र वर्वर न्रमान श्र ष् ठल  भर् याङ्ग ननकाली पावका ङ्ग 
स्मलमा लगी सनु क  कसरी कसलाई ददए माहा भएन, पनि बु् दा वर्वर न्रमान र गोपाल कुमार सम तल  
भजुङु्ग गरुुङ्गको िरमा लगी म्जवमा लगाउन  रह िन ्भन्दै साढ  त त्तीस वकलो सनु हराएपनि सरै्वलाई सोधपिु 
क रकारको लानग बोलाई यातना सम त ददन  गर को, सनु खोज्न गोर लाई पैसा आर्वश्यक पर् यो भन कोल  
सरै्वबाट संकलन गरी पैसा सम त ददएको भनी एक आपसमा पोल गरी सावर्वती बयान ददएको पाइन्ि। सह 
अनभयकु्त दोराम खत्री पनन सोही बमोम्जमको योजनामा आिूल  जहाजको िस्टवर्वनबाट सनु ननकाली भर् याङ्गको 
प्र्वालमा हाल र सो सनु वर्वर न्र र गोपालल  भजुङु्गकहाँ परु् याउन  गर को भनी सवपूणा िटना वर्वर्वरण सनु 
हराएको सोधपिुको क्रममा यातना ददएको तमा आिूहरुल  रकम संकलन गरी बरुाएको सम तमा एक 
आपसमा पोल गरी सावर्वत भएका िन।् सोही अनसुार अन्य सह अनभयकु्तहरु सम्वर्वर प्रसाद तोलाङ्ग , गोपाल 
कुमार श्र ष् ठ, वर्वर न्रमान श्र ष् ठ, तक्ल  भन् न  पणु्यप्रसाद लामा तामाङ्ग, एल.वर्व.भन् न  लालबहादरु मगरल  सम त 
एक आपसमा पोल गरी कसूरमा सावर्वत रह का िन ्भन  अकाा सह अनभयकु्त कवपलराज परुी पनन गोपाल 
कुमार श्र ष् ठल  भन  अनसुार सरै्वलाई निउटी नमलाई सनु तस्करीको काममा सहयोग गर को भनी कसूरमा 
सावर्वत रह का िन।् 

यसरी नमनसल संलग्न तत्काल प्राप् त प्रमाणबाट यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी सम त सामूवहक रुपमा योजना 
बनाई सनु तस्करीको कायामा संलग्न भएको र सनु हराएपनि भएका अपहरण शरीर बन्धक र ज्यान मानह 
सम तको योजनामा मत सल्लाहमा पस को भन् न  द म्खएको अर्वस्मामा ननजहरुको अदालतमा भएको इन्कारी 
बयान सम तका सवबन्धमा पनि प्रमाण बु् दैजाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  नै हुँदा हाल ननजलाई पपुाक्षको लानग 
मनुामा राख् न  गरी मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट भएको नमनत 2075।2।8 को आद श सदर गर को त्यस 
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अदालतको नमनत 2075।८।६ को आद श ब ररतको नद म्खंदा पररर्वतान गरररहन पर न। कानून बमोम्जम 
गनुाहोला।   

 

१०. प्रनतर्वादी गोपाल कुमार श्र ष् ठ (075-RE-0३७७) 
 

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च)को कसूरमा सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3) र दिा ५को कसूरमा ऐ दिा 
९(क)बमोम्जम मप सजाय र ऐ दिा ९(ग) बमोम्जम सजाय हनु 

(ग)  मलुकुी ऐन, अपहरण गनह तमा शरीर बन्धक नलन  महलको ३ र ४ नं.बमोम्जम सजाय गरी ऐ 
७ नं.बमोम्जम मप सजाय हनु 

(ि) मलुकुी ऐन, ज्यान सवबन्धी महलको १नं. वर्वपररत १३(४)नं.को कसूरमा ऐ १३(४)नं.बमोम्जम 
सजाय हनु 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी गोपाल कुमार श्र ष् ठलाई मोरङ्ग म्जल्ला 
अदालतबाट नमनत 2075।2।8 मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत 
नबराटनगरबाट नमनत 2075।6।18 मा सदर भए उपर मनुामा राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न 
पाउन ुपनह भन् न  ननज प्रनतर्वादीको ननर्व दन पना आएको ि। सो सवबन्धमा नबचार गदाा, यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी 
लगायत माई एयरलाइन्सको नत्रभरु्वन अन्तरााम्ष् िय वर्वमानस्मलको ईम्न्जननयररङ्ग वर्वभाग अन्तगात कायारत 
कमाचारीहरु वर्वर न्रमान श्र ष् ठ, तक्ल  भन् न  पणु्यप्रसाद लामा तामाङ्ग, दोराम खत्री, ह मन्त गौतम, कवपलराज 
परुी, एल. वर्व. मगर भन् न  लालबहादरु मगर, सम्वबर प्रसाद तोलाङ्ग , बालकृष्ण श्र ष् ठ सम तलाई आफ्नो 
न ततृ्र्वमा गोर  भन् न  चिुामम्ण उप्र नतल  स्मापना र सञ् चालन गर को भननएको आपरानधक समूहको सञ् जालको 
सदस्य भई सनु चोरी पैठारी गनह क्रममा न पाल नभनत्रएको साढ  त त्तीस क .जी. सनु बोकी वहंि को बखत 
हराएकोल  सो खोजी गनह क्रममा समूहका सदस्यहरुलाई अपहरण गना आद श र दरुुत्साहन गर  बमोम्जम 
आद श पालना गर को, यातना ददएको, वर्वनभन् न एकान्त र अज्ञात स्मानमा लगी शरीर बन्धक नलएको, सनम 
शाक्यको सोही बमोम्जम यातना ददन  क्रममा मतृ्य ुसम त भएको भनी उल्ल म्खत ऐनहरु अनसुारको दार्वी 
नलई अनभयोगपत्र दायर भएको द म्खयो।  

यी ननर्व दक/प्रनतर्वादील  अनधकारप्राप् त अनधकारी समक्ष आिूल  भन  अनसुार दोराम खत्री, वर्वर न्रमान 
श्र ष् ठ, सान ुर्वन, कवपलराज परुी, एल.वर्व. मगर भन् न  लालबहादरु मगर, ह मन्त गौतम, तक्ल  भन् न  पणु्य 
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प्रसाद लामा तामाङ्ग र सम्वबर प्रसाद तोलाङ्ग सँग सल्लाह गरी जहाजमा लालबहादरु मगरल  भर् याङ्ग जिान 
गनह, यात्रहुरु उनत्रसक पनि दोराम खत्री जहाज नभत्र गई ट्र्वाइल टको िस्टवर्वनमा भजुङु्ग गरुुङ्ग लगायतका 
माननसहरुल  ल्याईराख को सनु ननकाली प्ल नमा जोि को भर् याङ्गमा बनाइराख को प्र्वालमा निराउन  ब लामा 
बालकृष् ण श्र ष् ठ र ह मन्त गौतमल  ि क्न  काम गर को, आिू र वर्वर न्रमान श्र ष् ठल  माननसहरुको आर्वत 
जार्वतको व्यर्वस्मापन गर को, सो पनि क  भयो माहा भएन, त्यसरी काम गर बापत पटक पटक पैसा पाएको 
भनी आिू कसूरमा सावर्वत भई अन्य प्रनतर्वादीहरुलाई पनन पोल गर को पाइन्ि। त्यस्तै सह अनभयकु्त 
बालकृष् ण श्र ष् ठल  पनन आिू र ह मन्तल  अन्य माननसहरुल  माहा नपाउन  गरी आर्वत जार्वतको व्यर्वस्मापन 
गरी लालबहादरु र वर्वर न्रमान श्र ष् ठल  भर् याङ्ग ननकाली पावका ङ्ग स्मलमा लगी सनु क  कसरी कसलाई ददए 
माहा भएन, पनि बु् दा वर्वर न्रमान र गोपाल कुमार सम तल  भजुङु्ग गरुुङ्गको िरमा लगी म्जवमा लगाउन  
रह िन ्भन्दै साढ  त त्तीस वकलो सनु हराएपनि सरै्वलाई सोधपिु क रकारको लानग बोलाई यातना सम त ददन  
गर को, सनु खोज्न गोर लाई पैसा आर्वश्यक पर् यो भन कोल  सरै्वबाट संकलन गरी पैसा सम त ददएको भनी 
एक आपसमा पोल गरी सावर्वती बयान ददएको पाइन्ि। सह अनभयकु्त दोराम खत्री पनन सोही बमोम्जमको 
योजनामा आिूल  जहाजको िस्टवर्वनबाट सनु ननकाली भर् याङ्गको प्र्वालमा हाल र सो सनु वर्वर न्र र मैल  
भजुङु्गकहाँ परु् याउन  गर को भनी सवपूणा िटना वर्वर्वरण सनु हराएको सोधपिुको क्रममा यातना ददएको तमा 
आिूहरुल  रकम संकलन गरी बरुाएको सम तमा एक आपसमा पोल गरी सावर्वत भएका िन।् सोही 
अनसुार अन्य सह अनभयकु्तहरु सम्वर्वर प्रसाद तोलाङ्ग , वर्वर न्रमान श्र ष् ठ, तक्ल  भन् न  पणु्यप्रसाद लामा तामाङ्ग, 
एल.वर्व.भन् न  लालबहादरु मगरल  सम त एक आपसमा पोल गरी कसूरमा सावर्वत रह का िन ्भन  अकाा सह 
अनभयकु्त कवपलराज परुी पनन मैल  भन  अनसुार सरै्वलाई निउटी नमलाई सनु तस्करीको काममा सहयोग 
गर को भनी कसूरमा सावर्वत रह का िन।् 

यसरी नमनसल संलग्न तत्काल प्राप् त प्रमाणबाट यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी सम त सामूवहक रुपमा योजना 
बनाई सनु तस्करीको कायामा संलग्न भएको र सनु हराएपनि भएका अपहरण शरीर बन्धक र ज्यान मानह 
सम तको योजनामा मत सल्लाहमा पस को भन् न  द म्खएको अर्वस्मामा ननजहरुको अदालतमा भएको इन्कारी 
बयान सम तका सवबन्धमा पनि प्रमाण बु् दैजाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  नै हुँदा हाल ननजलाई पपुाक्षको लानग 
मनुामा राख् न  गरी मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट भएको नमनत 2075।2।8 को आद श सदर गर को त्यस 
अदालतको नमनत 2075।६।१८को आद श ब ररतको नद म्खंदा पररर्वतान गरररहन पर न। कानून बमोम्जम 
गनुाहोला। 

 

११. प्रनतर्वादी अमरमान िंगोल (075-RE-0३७९) 
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अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)   भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च)को कसूरमा सजाय हनु 

(ख)   संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3) र दिा ५को कसूरमा ऐ दिा 
९(क)बमोम्जम मप सजाय र ऐ दिा ९(ग)बमोम्जम सजाय हनु 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी अमरमान िंगोललाई मोरङ्ग म्जल्ला 
अदालतबाट नमनत 2075।2।8 मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत 
नबराटनगरबाट नमनत 2075।१०।३ मा सदर भए उपर मनुामा राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न 
पाउन ुपनह भन् न  ननजको ननर्व दन पना आएको ि। सो सवबन्धमा नबचार गदाा, यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी सवहतका 
नत्रभरु्वन अन्तरााम्ष् िय वर्वमानस्मलमा ग्राउण्ि ह्याण्िनलममा कायारत कमाचारी तलुाराम मारु, राजन मापा 
सम तल  न पाल र्वाय ुस र्वा ननगमल  सञ् चालन गनह सटल यात्र ुबसको पिानि बनाएको गोप्य स्मानमा गोर  
भन् न  चिुामम्ण उप्र नतका संगदठत समूहका सदस्यल  Fly Dubai बाट ल्याएको सनु लकुाई ल्याई ननदह म्शत 
व्यम्क्त तमा स्मानमा परु् याउन  गर को भन् न  अनभयोग रह को द म्खन्ि। ननज ननर्व दक अनसुन्धान अनधकारी  
समक्ष बयान गदाा आिू सम तलाई  सँगै काम गनह राज ुमहजानल  दरु्वई िमुाउन लगी िकह पनि राज ु
महजानल  वर्वद शबाट माननसहरुल  नलएर आएको सनु बसमा राख् न ुभनी सनु नलएर आउन  माननसको िोटो 
द खाई ननजल  बोक्न  ब्याग र लगाउन  लगुाको बार मा सम त जानकारी गराई सो प्यास न्जरलाई ननजल  भन  
बमोम्जमको गािीमा राखी ल्याउन ुभन  बमोम्जम यात्र ुराख र लग को र सो बापत २ ददन पनि कनमसन 
ददएको, सो बमोम्जम आिूल  ४ पटक तस्करी गर को भनी कसूरमा सावर्वत भई बयान गर को पाइन्ि। सह 
अनभयकु्त राज ुमहजान र तलुाराम मारुल  ननज ननर्व दक/प्रनतर्वादीलाई पोल सम त गर को द म्खयो।   

यसरी नमनसल संलग्न तत्काल प्राप् त प्रमाणबाट यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी अनभयोग दार्वी बमोम्जमको 
कसूरमा संलग्न रह भएको द म्खएको अर्वस्मामा पनि प्रमाण बु् दैजाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  नै हुँदा हाल 
पपुाक्षको लानग संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ४१ तमा मलुकुी ऐन, अ.रं्व. ११८(2) नं. 
बमोम्जम मनुामा राख् न  गरी भएको मोरङ्ग म्जल्ला अदालतको नमनत २०७५।२।८को आद श सदर गर को 
त्यस अदालतको नमनत २०७५।१०।३को आद श र्व ररतको नद म्खंदा पररर्वतान गरररहन पर न।  

 

१२. प्रनतर्वादी माधर्व भन् न  मदन प्रसाद म्िनमर  (075-RE-0३८०) 
 

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च) को कसूरमा सजाय हनु 
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(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3)(क) र ऐ दिा ५को कसूरमा ऐ ९(क) 
बमोम्जम मप सजाय र ऐ ९(ग) बमोम्जम सजाय हनु 

(ग)  मलुकुी ऐन, अपहरण गनह तमा शरीर बन्धक नलन  महलको १नं.को कसूरमा ३नं.बमोम्जम सजाय 
गरी ऐ ७नं. बमोम्जम मप सजाय हनु 

(ि) मलुकुी ऐन, ज्यान सवबन्धी महलको १ र १३(१)नं.को कसूरमा ऐ १३(१)नं.बमोम्जम सजाय 
हनु 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी माधर्व भन् न  मदन प्रसाद म्िनमर लाई मोरङ्ग 
म्जल्ला अदालतबाट नमनत 2075।२।८ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत 
नबराटनगरबाट नमनत 2075।९।१९ मा बदर भई रु.१०,00,000।- धरौट माग गनह आद श भए 
उपर धरौटी राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न पाउन ुपनह भन् न  ननज प्रनतर्वादीको र मनुामा राखी मदु्दाको 
पपुाक्ष गनुापनह भन् न  र्वादी न पाल सरकारको सम त दोहोरो ननर्व दन (075-RE-0३७८) पना आएको ि। 
सो सवबन्धमा नबचार गदाा, यी ननर्व दक प्रनतर्वादी उपर प्रनतर्वादी गोर  भन्न  चिुामणी उप्र तीको आपरानधक 
संगठनमा लामो समयद म्ख सदस्य भई सनु तस्करीमा संलग्न रह को, गोर को आपरानधक लाभबाट 
आजान गर को सवपनत लगानी गररददन , गोर  सम तको होट लको खानवपनको कायाक्रममा सहभानगता 
हनु  गर को भन्न  सम त आधारमा सनु पत्ता लगाउन संगठन नभत्रका सदस्यहरुलाई अपहरण तमा शरीर 
बन्धक नलन , वर्वनभन्न एकान्त ठाँउमा लगी यातना ददन  ददलाउन  क्रममा उलाार्वारीमा मतृ्य ुभएका 
सनम शाक्यको लाश दर्वाउनका लानग वर्वनभन्न प्रयत् न गनह गराउन  काया गर को भनी मोरंग म्जल्ला 
अदालतबाट पपुाक्षको लानग मनुामा राख्न  आद श भएको रह ि। ननज प्रनतर्वादी आरोवपत कसूरमा 
इन्कार रह को द म्खन्ि । गोर  सम तका प्रनतर्वादीहरुसँग म्चनजान भएको, ननजहरुल  होटलमा 
बोलाएकोसवम म्स्र्वकार गरी बयान गर को तमा नमनत 2074/11/18 गत  पनन गोर ल  बोलाएको 
भन र लगी िटनास्मलमा परु् याएपनि नर न्र काककी, सनम शाक्य सम त म्चम्न्तत अर्वस्मामा बनसरह को, 
गोर ल  सनमल  पैंसा राख्न ददएको भन को ि र  उसको बार मा क  माहा ि भनी सोधपिु गर को भन्न  
सवम ल खाएको पाइन्ि। कुनै पनन सहअनभयकु्तहरुल  यी प्रनतर्वादी माधर्व भन्न  मदन प्रसाद म्िनमर ल  
यो यस वकनसकल  अनभयोग दार्वी बमोम्जमको कसूर गर को भनी पोल गना सक को अर्वस्मा िैन। गोर  
भन्न  चिुामणी उप्र तीको बयानमा पनन माधर्व म्िनमर  सबैल  मान का माननस हुँदा ननजलाई बोलाएर 
िलिल गदाा सनु पत्ता लाग्ि की भनी नलएर आएको सवम उल्ल ख भएको द म्खंदा आरोवपत कसूरमा 
कुन चरण र्वा अर्वस्मामा ननजको क  कस्तो वकनसमको संलग्नता रह को भन्न  स्पष् ट द म्खएको िैन। 
अत: नमनसल संलग्न तत्काल प्राप् त प्रमाणबाट यी प्रनतर्वादी माधर्व भन्न  मदन प्रसाद म्िनमर लाई पपुाक्षका 
लागी मनुा मै राख्न ुपनह अर्वस्मा द म्खएन। ननजको बयान सम तबाट ननज िटनास्मलमा गई िलिल 
गर को भन्न  सवम द म्खएकोल  ननजलाई पनि प्रमाण बु् दै जादा ठहर  बमोम्जम हनु  हुँदा मनुामा राख्न  
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गरी भएको मोरंग म्जल्ला अदालतको नमनत 2075/2/8 को आद श बदर गरी तत्कानलन मलुकुी 
ऐन, अ.रं्व. 118(5) नं. बमोम्जम रु.10,00,000/-(दश लाख रुपैयाँ) धरौट र्वा जमानत नलन  
गरी भएको त्यस अदालतको नमनत 2075/9/19 को आद श र्व ररतको नद म्खंदा पररर्वतान गरररहन 
पर न। 

 

१३. प्रनतर्वादी आर.नि. राज ुभन् न  राजकुमार दारुका (075-RE-0३८१) 
 

अनभयोग माग दार्वी (पूरक अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।५।७, शरुु मदु्दा नं.27-075-00639) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को तत्कानलन कायम दिा ५७(१)(च)को कसूरमा सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3)को कसूरमा ऐ दिा ९(क) बमोम्जम मप 
सजाय र ऐ दिा ५को कसूरमा ऐ दिा ९(ग) बमोम्जम सजाय हनु 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी आर.नि.भन् न  राजकुमार दारुकालाई मोरङ्ग 
म्जल्ला अदालतबाट नमनत 2075।५।१३ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत 
नबराटनगरबाट नमनत 2075।९।१९ मा बदर भई रु.१०,00,000।- धरौटी माग गनह आद श भए उपर 
धरौटी राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न पाउन ुपनह भन् न  ननज प्रनतर्वादीको र मनुामै राखी मदु्दाको पपुाक्ष 
गनुापनह भन् न  र्वादी न पाल सरकारको सम त दोहोरो ननर्व दन (075-RE-0३७८) पना आएको ि।सो 
सवबन्धमा नबचार गदाा, यी प्रनतर्वादी राजकुमार दारुकाको नाम मूल अनभयोगपत्रमा नरह को तर प्रनतर्वादी 
निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल ल  सवपम्त्त सवुद्धकरण (मनन लाउण्िररङ्ग) ननर्वारण ऐन, २०६४ को प्रयोजनामा प्रारम्वभक 
जाँचबरुको क्रममा बयान गदाा अरै्वध सनु खररदमा संलग्नता र नमलोमतो रह को भनी खलुाएको आधारमा 
गहृ मन्त्रालय वर्वश ष अनसुन्धान टोलील  पक्राउ गरी कारर्वाही चलाएको द म्खन्ि। यी प्रनतर्वादी राजकुमार 
दारुकाल  सम त वर्वद श दरु्वईबाट संगदठत तररकाल  अरै्वध सनु नभत्र्याउन  अपरानधक समूहको सदस्य भई 
जानी जानी भन्सार ऐन, 2064 को तत्कानलन कायम दिा ५७(1)(च) बमोम्जम ३७,99,559ग्रामको 
बजार मूल्य रु.१७,01,80,71,413।90 बराबर सनु अरै्वध तररकाल  चोरी पैठारी गर को अनभयोग 
लगाइए पनन तत्काल प्राप् त प्रमाणबाट क  कुन नमनतको सनु पैठारीमा यी प्रनतर्वादीको लगानी र्वा संलग्नता 
र्वा कारोर्वार नमयो, को कस सँग कस्तो सवपका  गररयो भन् न  प्रस्ततु पूरक अनभयोगपत्रबाट खलु्न आएको 
िैन। प्रनतर्वादी निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल को बयान प्रस्ततु मदु्दासँग सवबम्न्धत नभई सवपम्त्त सवुद्धकरण सवबन्धी 
वर्वषयमा भएको र सो अनसुन्धानको क्रममा अन्य ननकायमा भएको बयानको पमु्ष् ट अदालतमा सम त भएको 
भनी र्वादी पक्षबाट कुनै प्रमाण प श भएको द म्खंदैन। ती प्रनतर्वादी निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल ल  प्रस्ततु मदु्दामा मोरङ्ग 
म्जल्ला अदालतमा बयान गदाा यी प्रनतर्वादी राजकुमार दारुकालाई पोल को द म्खंदैन। यी प्रनतर्वादी 
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अनसुन्धानको क्रममा अन्य प्रनतर्वादीको सनु खररद गरी कारोर्वार गर को भनी सावर्वती भए पनन सो बयान 
करकापबाट गराइएको भनी अनभयोगपत्र दायर हनु ुअगारै्व मोरङ्ग म्जल्ला अदालतमा ननर्व दन दताा गराएको 
पनन द म्खन्ि। अदालतमा वयनील  गर को बयानमा वयनीलाई नमनत २०७५।३।११ गत  अन् नपूणा होटलबाटै 
पक्राउ गरी लग को भनी उल्ल ख गरी प्रमाण सम त प श गर कोबाट वयनीलाई पक्राउ गर को नमनत पनन 
वर्वर्वाददत रह को ि। यी प्रनतर्वादी लगायत ५ जनालाई काठमािौं म्जल्ला काठमािौं महानगरपानलका र्विा 
नं. ११ म्स्मत एकै स्मानबाट एकै पटक एकै नमनत 2075।3।19 मा पक्राउ गर को, सोही राती स्र्वास््य 
परीक्षण भएको र वर्वश ष अनसुन्धान टोली समक्ष सोही नमनत 2075।3।19 मै बयान गराइएको 
नमनसलबाट द म्खए पनन सो बयानको शीरमा उक्त बयान म्ज.प्र.का.मोरङ्ग पठाउन  भनी नमनत २०७५।३।१७ 
को नमनत राखी तोक र हस्ताक्षर भएको द म्खंदा सो शंकास्पद बयानकै आधारमा प्रनतर्वादीलाई मनुामै राखी 
मदु्दाको पपुाक्ष गनुा पनह भन् न  र्वादीको ननर्व दन म्जवकरसँग सहमत हनु सवकएन। अर्व यी प्रनतर्वादील  आिूलाई 
उच्च अदालत नबराटनगरबाट रु. १० लाख धरौटी माग गर को ब ररतको आद श बदर गररपाउँ भनी ददएको 
ननर्व दन सवबन्धमा नबचार गदाा यी प्रनतर्वादील  अदालत समक्ष गर को बयानमा आिूल  बैंकबाट सनु खररद 
गरी गरगहना बनाई नबक्री गनह गर को भन् न  उल्ल ख गर बाट यी प्रनतर्वादी सनु कारोर्वारमा संलग्न रह को 
पमु्ष् ट भएको अर्वस्मामा अर्व त्यस्तो सनुको श्रोतको बैधता र आरोवपत कसूरमा ननजको सँलग्नता बार  अन्य 
प्रमाण बु् दै जाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  गरी हाललाई यी प्रनतर्वादी राजकुमार दारुकाबाट रु.१०,00,000।– 
(दश लाख रुपैयाँ) नगदै र्वा सो बराबरको धरौटी र्वा ज मा जमानी नलई तार खमा राखी मदु्दाको पपुाक्ष गनुा 
भनी त्यस अदालतबाट भएको नमनत 2075।9।19 को आद श ब ररतको द म्खएन।  

 

१४. प्रनतर्वादी लाक्पा श पाा (075-RE-0३८२) 
 

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च)को कसूरमा सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3)(क) र ऐ दिा ५को कसूरमा ऐ ९(क) 
बमोम्जम मप सजाय र ऐ ९(ग) बमोम्जम सजाय हनु 

(ग)  मलुकुी ऐन, अपहरण गनह तमा शरीर बन्धक नलन  महलको १नं.को कसूरमा ३नं.बमोम्जम सजाय 
गरी ऐ ७नं.बमोम्जम मप सजाय हनु 

(ि) मलुकुी ऐन, ज्यान सवबन्धी महलको १ र १३(१)नं.को कसूरमा ऐ १३(१)नं.बमोम्जम सजाय 
हनु 
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 उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी लाक्पा श पाालाई मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट 
नमनत 2075।२।८ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत नबराटनगरबाट नमनत 
2075।५।२७ मा सदर भए उपर मनुामा राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न पाउन ुपनह भन् न  ननज 
प्रनतर्वादीको ननर्व दन पना आएको ि। सो सवबन्धमा नबचार गदाा, यी प्रनतर्वादी लाक्पा श पाा अकाा प्रनतर्वादी 
गोर  भन्न  चिुामणी उप्र तीको सर्वारी चालक रह को, हराएको सनु खोजी गनह क्रममा ननज गोर  भन्न  
चिुामणी उप्र ती कै साम र्वा ननजल  अर् हाएको काम गररआएको, मतृक सनम शाक्यलाई यी प्रनतर्वादी 
गोर  भन्न  चिुामणी उप्र तीको बयानमा पनन यी लाक्पा श पााल  सम तल  रुखमा बाँनध कुटपीट गर को 
भनी पोल गर बाट नमनसल संलग्न प्रमाण कागजातहरुबाट यी प्रनतर्वादी लाक्पा श पाालाई सम त प्रमाण 
बु् दै जाँदा पनि ठहर  बमोम्जम हनु  गरी मदु्दाको पपुाक्षको लानग मनुामा राख को सरुु मोरङ्ग म्जल्ला 
अदालतको आद श सदर गनह त्यस अदालतको नमनत 2075/5/27 को आद श र्व ररतको द म्खएन। 
 

१५. प्रनतर्वादी श्याम बहादरु खत्री (075-RE-0३८३) 
 

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च)को कसूरमा सजाय हनु 

(ख)  संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3) र दिा ५को कसूरमा दिा ९(क) बमोम्जम 
मप सजाय र दिा ९(ग) बमोम्जम सजाय हनु  

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी श्याम बहादरु खत्रीलाई मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट 
नमनत २०७५।२।१७ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत नबराटनगरबाट नमनत 
२०७५।१०।३ मा सदर भए उपर मनुामा राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न पाउन ुपनह भन् न  ननज 
प्रनतर्वादीको ननर्व दन पना आएको ि। सो सवबन्धमा नबचार गदाा, ननज प्रनतर्वादी श्याम बहादरु खत्री २०७२ 
असोज द म्ख २०७३ पौषसवम नत्रभरु्वन अन्तरााम्ष् िय वर्वमानस्मलमा कायारत रह को र आरोवपत कसूरका 
सवबन्धमा सहप्रनतर्वादीहरु मोहन काफ्ल , नर न्र काककील  आिू लगायतल  वर्वद शबाट ल्याएको सनु 
कवहल काही ीँ एस.एस.पी. श्याम खत्रीको कोठामा लग र ददएपनि ननजको अंगरक्षक र सर्वारी चालक लगायतल  
र्वावहर पास गराउन  गर को, सो र्वापतमा ननजलाई रकम ददन  गर को र सनु पास गराई ददए र्वापत १ करोि 
ददन बाँकी ि भनी गोर  भन् न  चिुामम्ण उप्र नतल  भन को भनी मौकामा पोल गरी बयान गर का िन ्भन  अकाा 
प्रनतर्वादी ननजकै ड्राइभर वर्वष् णबुहादरु ख्काल  पनन आिूल  सनु नलई आउन हरुलाई श्याम बहादरु खत्रीको 
कोठामा परु् याउन  गर को र बरामद रम्जष् टरमा रकम नलएका एस.एस.पी. भन् न  व्यम्क्त श्याम बहादरु खत्री 
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हनु ्भनी बयान गर को र उक्त रम्जष् टरमा नमनत २०७३।१।८ द म्ख २०७३।९।२१ सवम वर्वनभन् न 
नमनतमा गरी १ करोि भन्दा बढी रकम ननजलाई बरुाएको भनी उल्ल ख गर को द म्खन्ि।  

मौकामा िटना वर्वर्वरण कागज गनह प्रहरी नायर्व ननरीक्षक गज न्र रार्वलको कागजबाट पनन एस.एस.पी. 
श्याम खत्रील  गोर  भन् न  चिुामम्ण उप्र नतलाई भाञ् जा भन् न  गर को र प्रहरी नायर्व ननरीक्षक र्वालकृष् ण 
संज ललाई भाञ् जालाई गोली हान्िु भन को हो भनी सोध्दै भाञ् जालाई क ही नगर भनी सवराएको भन बाट 
ननजको चिुामम्ण उप्र नतसँगको सवबन्ध द म्खइरह को ि। 

सनु आएको भन को नमनत २०७४।१०।९ मा आिू एयरपोटामा नभएको, नमनत २०७३।९।२१ मा 
बरामद ३३ क .जी.सनु सवबन्धमा आिू सम त उपर काठमािौं म्जल्ला अदालतमा मदु्दा दताा भई वर्वचारानधन 
रह को, रम्जष् टरमा भएको एस.एस.पी. मामा आिू भन् न  कतैबाट प्रमाम्णत हनु नसक को भन् न  सम त ननज 
ननर्व दक/प्रनतर्वादीको ननर्व दन म्जवकर रह को ि। प्रस्ततु मदु्दामा बरामद भएका वर्वनभन् न रम्जष् टरहरुका 
आधारमा २०६९ द म्ख अरै्वध रुपमा सनु ल्याएको भनी वर्वनभन् न नमनत खलु को र नखलु को वर्वर्वरण सवहत 
कुल वर्वगो कायम गरी मदु्दा चलाइएको द म्खन्ि। सो बमोम्जम आिूहरुल  सनु ल्याएको स्र्वीकारी 
सहप्रनतर्वादीहरुल  सनु पास गराउन नबमानस्मल सरुक्षाका म्जवम र्वारी बोक का यी ननर्व दक/प्रनतर्वादील  सहयोग 
गर को भनी मौकामा बयान गर को द म्खंदा उक्त तत्काल प्राप् त प्रमाण कागजातलाई मनुि कका क्रममा ग्रहण 
गना नमल्न  नै द म्खयो। ननर्व दकका वर्वरुद्धमा काठमािौं म्जल्ला अदालतमा चल को मदु्दामा उल्ल म्खत दसी 
सम तको वर्वगो यसमा पनन समार्व श भए नभएको नबषयमा नबगोमा सवम िरक पनह तमा मदु्दामा आधार 
नलइएको बरामद भएका वर्वनभन् न रम्जष् टरहरुको कानूनी हैनसयतका सवबन्धमा पनि प्रमाण बु् दैजाँदा ठहर  
बमोम्जम हनु  नै हुँदा हाल पपुाक्षको लानग नमनसल संलग्न तत्काल प्राप् त प्रमाणका आधारमा ननज ननर्व दक 
श्याम बहादरु खत्रीलाई संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७० को दिा ४१ तमा मलुकुी ऐन, अ.रं्व. 
११८(2) बमोम्जम पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गरी मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट नमनत २०७५।२।१७ 
गत  भएको आद श सदर गनह गर को त्यस अदालतको नमनत २०७५।१०।३को आद श र्व ररतको नद म्खंदा 
पररर्वतान गरररहन पर न।  

 

१६. प्रनतर्वादी आर.क .भन् न  राज न्र कुमार शाक्य (075-RE-0३८४) 
 

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च)को कसूरमा सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3) र दिा ५ को कसूरमा ऐ दिा 
९(क)बमोम्जम मप सजाय र ऐ दिा ९(ग)बमोम्जम सजाय हनु 
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(ग)  मलुकुी ऐन, अपहरण गनह तमा शरीर बन्धक नलन  महलको ३ र ४ नं.बमोम्जम सजाय गरी ऐ 
७नं.बमोम्जम मप सजाय हनु 

(ि) मलुकुी ऐन, ज्यान सवबन्धी महलको १नं. वर्वपररत १३(४)नं.को कसूरमा ऐ १३(४)नं.बमोम्जम 
सजाय हनु 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी आर.क .भन् न  राज न्र कुमार शाक्यलाई मोरङ्ग 
म्जल्ला अदालतबाट नमनत 2075।२।८ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत 
नबराटनगरबाट नमनत 2075।८।२७ मा बदर भई रु.१०,00,000।- धरौट माग गनह आद श भए उपर 
धरौटी राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न पाउन ुपनह भन् न  ननज प्रनतर्वादीको र मनुामा राखी मदु्दाको पपुाक्ष 
गनुापनह भन् न  र्वादी न पाल सरकारको (075-RE-0३७८) ननर्व दन पना आएको ि।सो सवबन्धमा नबचार 
गदाा, यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी उपर २०६९ सालद म्ख सनुको अरै्वध कारोर्वारका लानग गोर  भन् न  चिुामम्ण 
उप्र नतलाई न ततृ्र्व ददई आपरानधक सञ् जाल वर्वस्तार गनह सदस्यहरु बीच सरसल्लाह बमोम्रम सनु खररद गनह 
रकम जटुाउन , चोरी पैठारी गरी ल्याइएको सनुको व्यर्वस्मापनको म्जवमा नलएको, सनु हराएपनि खोजी गनह 
क्रममा अलग अलग समूहमा िलिल गरी योजना बनाएको, अपहरण गनह तमा शरीर बन्धकमा तमा ज्यान 
मानह सम तको दरुुत्साहन ददएको भनी उल्ल म्खत कसूरको अनभयोग लगाएको पाइन्ि। ननजल  अनसुन्धानको 
क्रममा बयान गदाा आफ् नो आर.क .ज्र्व लसा सञ् चालन गनह क्रममा २०७२ सालनतर बैंकल  बजारको माग 
बमोम्जम सनु ददन नसक कोल  रै्वकम्ल्पक बाटो खोज्न ुपर को भन्दै पक्राउ पर को ३३ क .जी. सनु सवबन्धी 
मदु्दामा रामहरर काककी भन् न  माननसल  आर.क . िाइमण्िमा काम गनह स्टाि शनन श्र ष् ठलाई एक पटक सनु 
नबक्री गर को भन् न  पत्रपनत्रका मािा त माहा पाई ५ मवहना कलकत्तामै बसी २०७४ असारमा काठमािौं 
आई अदालतमा हाम्जर हुँदा धरौटीमा िुट को भनी आिू उपर यस भन्दा अम्ि पनन सनु पैठारी मदु्दा चल को 
म्स्र्वकार का िन।् प्रस्ततु हराएको सनु तमा सो खोज्न  क्रममा सनम शाक्यको मतृ्य ुभएको भन् न  सवबन्धमा 
हल्ला भएको भन् न  ननजको बयान भई उक्त िटनामा आफ्नो संलग्नता सवबन्धमा क ही खलुाएको पाइएन। 
सहअनभयकु्तमध्य का मोहन काफ्ल ल  आिू कसूरमा सावर्वत भई आएको सनु दरर्वारमागा म्स्मत आर.क . 
िाइमण्िका मखु्य सञ् चालक आर.क .भन् न लाई सनु बरुाएको भनी पोल गर का िन ्भन  मोहन काफ्ल को 
िरबाट बरामद भएको भननएको रम्जष् टरको उतारमा सनु मगाउन  व्यम्क्तल  तानलकामा पटक पटक R.K. 

भन् न  उल्ल ख भएको द म्खन्ि। उक्त रम्जष् टरको बैधाननकता सवबन्धमा बहसको क्रममा गम्वभर प्रश् न उठ को 
तमा गोर  भन् न  चिुामम्ण उप्र नतल  अदालतमा बयान गदाा R.K. भन् न  राजन कुमार अग्रर्वाल हो भन बाट सम त 

R.K. भन् न  राज न्र शाक्य हो होइन, सो रम्जष् टरको कानूनी हैनसयत क  हनु  भन् न  सवबन्धमा पनि प्रमाण 
बु् दै जान  क्रममा शरुु अदालतबाट ननक्यौल हनु  वर्वषय हो।  
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हाल मनुि कको क्रममा नबचार गदाा नमनसल संलग्न तत्काल प्राप् त प्रमाणबाट ननजल  चोरी पैठारी 
गरी ल्याएको सनु नलएको भन् न  सवम पोल रह को द म्खएपनन सो पोल स्र्वतन्त्र प्रमाणबाट सममान भैसक को 
अर्वस्मा नरह को, अपरानधक सञ् जालमा संलग् न भई सो सनु ल्याएको र्वा हराएको सनु खोज्न  सवबन्धमा 
ननजल  क  कस्तो दर्वार्व ददई सनम शाक्यको मतृ्य ुसवम भएको भन् न  स्पष् ट प्रमाणबाट नद म्खएको अर्वस्मामा 
ननजलाई पपुाक्षको लानग मनुामै राख् न ुपनह द म्खएन। ययवप ननज सनुका कारोर्वारी भएको र कारोबारको 
नसलनसलामा सनु नलएको भन् न  सम त सहअनभयकु्तहरुको पोल र रम्जष् टरमा R.K. भन्न  द म्खएकोल  पनि 
प्रमाण बु् दैजाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  गरी हाल ननजलाई पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गरी मोरङ्ग म्जल्ला 
अदालतबाट भएको नमनत 2075।2।8 को आद श बदर गरी रु.१०,00,000।– (दश लाख रुपैयाँ) 
धरौट माग्न  गरी भएको त्यस अदालतको नमनत २०७५।८।२७ को आद श र्व ररतको नद म्खंदा पररर्वतान 
गरररहन पर न।     

 

१७. प्रनतर्वादी वर्वमल पोद्दार (075-RE-0३८५) 
 

अनभयोग माग दार्वी(पूरक अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।५।७, शरुु मदु्दा नं.27-075-00639) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को तत्कानलन कायम दिा ५७(१)(च)को कसूरमा सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3)को कसूरमा ऐ दिा ९(क) बमोम्जम मप 
सजाय र ऐ दिा ५को कसूरमा ऐ दिा ९(ग) बमोम्जम सजाय हनु 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी वर्वमल पोद्दारलाई मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट 
नमनत 2075।५।१३ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  भनी गर को आद श उच्च अदालत नबराटनगरबाट 
नमनत 2075।८।२७ मा बदर भई रु.१०,00,000।- धरौटी माग गनह आद श भए उपर धरौटी राख् न ु
पनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न पाउन ुपनह भन् न  ननज प्रनतर्वादीको र मनुामा राखी मदु्दाको पपुाक्ष गनुापनह भन् न  
र्वादी न पाल सरकारको (075-RE-0३७८) सम त दोहोरो ननर्व दन पना आएको ि। सो सवबन्धमा नबचार 
गदाा, यी प्रनतर्वादी वर्वमल पोद्दारको नाम मूल अनभयोगपत्रमा नरह को तर प्रनतर्वादी निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल ल  
सवपम्त्त सवुद्धकरण (मनन लाउण्िररङ्ग) ननर्वारण ऐन, २०६४ बमोम्जम प्रारम्वभक जाँचबरुको क्रममा बयान 
गदाा अरै्वध सनु खररदमा संलग्नता र नमलोमतो रह को भनी खलुाएको आधारमा गहृ मन्त्रालय वर्वश ष 
अनसुन्धान टोलील  पक्राउ गरी कारर्वाही चलाएको द म्खन्ि। यी प्रनतर्वादी वर्वमल पोद्दारल  सम त वर्वद श 
दरु्वईबाट संगदठत तररकाल  अरै्वध सनु नभत्र्याउन  अपरानधक समूहको सदस्य भई जानी जानी भन्सार ऐन, 
2064 को तत्कानलन कायम दिा ५७(1)(च) बमोम्जम ३७,99,559 ग्रामको बजार मूल्य रु. 
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१७,01,80,71,413।90 बराबर सनु अरै्वध तररकाल  चोरी पैठारी गर को अनभयोग लगाइए पनन तत्काल 
प्राप् त प्रमाणबाट क  कुन नमनतको सनु पैठारीमा यी प्रनतर्वादीको लगानी र्वा संलग्नता र्वा कारोर्वार नमयो भन् न  
प्रस्ततु पूरक अनभयोगपत्रबाट खलु्न आएको िैन। प्रनतर्वादी निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल को बयान प्रस्ततु मदु्दासँग 
सवबम्न्धत नभई सवपम्त्त सवुद्धकरण सवबन्धी वर्वषयमा भएको र सो बयानको पमु्ष् ट अदालतमा सम त भएको 
भनी र्वादी पक्षबाट कुनै प्रमाण प श भएको द म्खंदैन। ती प्रनतर्वादी निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल ल  मोरङ्ग म्जल्ला 
अदालतमा बयान गदाा यी प्रनतर्वादी वर्वमल पोद्दारलाई पोल को द म्खंदैन। यी प्रनतर्वादी लगायत ५ जनालाई 
काठमािौं म्जल्ला काठमािौं महानगरपानलका र्विा नं. ११ म्स्मत एकै स्मानबाट एकै पटक एकै नमनत 
2075।3।19 मा पक्राउ गर को, सोही ब लकुी स्र्वास््य परीक्षण भएको र वर्वश ष अनसुन्धान टोली समक्ष 
सोही नमनत 2075।3।19 मै बयान गराइएको नमनसलबाट द म्खन्ि। एकै ददन एकै समय एकै स्मानमा 
पक्राउ पर का र एकै पटक गराइएका बयानमध्य  अकाा प्रनतर्वादी राजकुमार दारुकाको बयानको शीरमा 
उक्त बयान म्ज.प्र.का. मोरङ्ग पठाउन  भनी नमनत २०७५।३।१७ मै तोक र हस्ताक्षर भएको द म्खंदा यस्ता 
शंकास्पद बयान तत्काल प्राप् त अन्य स्र्वतन्त्र कुनै सर्वदु प्रमाणबाट समनमात हनु नसक को अर्वस्मामा यी 
प्रनतर्वादी वर्वमल पोद्दारलाई मनुामै राखी मदु्दाको पपुाक्ष गनुा पनह भन् न  र्वादीको ननर्व दन म्जवकरसँग सहमत हनु 
सवकएन। अर्व यी प्रनतर्वादील  आिूलाई उच्च अदालत नबराटनगरबाट रु. १० लाख धरौटी माग गर को 
ब ररतको आद श बदर गररपाउँ भनी ददएको ननर्व दन सवबन्धमा नबचार गदाा यी प्रनतर्वादील  अदालत समक्ष 
गर को बयानमा आिूल  ईवर्वस ुज्र्व लसा खररद गरी सञ् चालन गर को र बैंक मािा त सनु खररद गरी नबक्री 
गनह गर को भन् न  उल्ल ख गर बाट यी प्रनतर्वादी सनु कारोर्वारमा संलग्न रह को पमु्ष् ट भएको अर्वस्मामा अर्व 
यी प्रनतर्वादीको कारोर्वारमा प्रयोग भएका त्यस्तो सनुको श्रोतको बैधाननकता बार  अन्य प्रमाण बु् दैजाँदा 
ठहर  बमोम्जम हनु  गरी हाललाई यी प्रनतर्वादी वर्वमल पोद्दारबाट रु.१०,00,000।– (दश लाख रुपैयाँ) 
नगदै र्वा सो बराबरको धरौटी र्वा ज मा जमानी नलई तार खमा राखी मदु्दाको पपुाक्ष गनुा भनी त्यस अदालतबाट 
भएको नमनत 2075।८।२७ को आद श ब ररतको द म्खएन।   

 

१८. प्रनतर्वादी िब्ब ुभन् न  ईम्वतयाज उद्दीन (075-RE-0३८७) 
 

अनभयोग माग दार्वी(पूरक अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।५।७, शरुु मदु्दा नं.27-075-00639) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को तत्कानलन कायम दिा ५७(१)(च)को कसूरमा सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3)को कसूरमा ऐ दिा ९(क) बमोम्जम मप 
सजाय र ऐ दिा ५को कसूरमा ऐ दिा ९(ग) बमोम्जम सजाय हनु 
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उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी िब्ब ुभन् न  ईम्वतयाज उद्दीनलाई मोरङ्ग म्जल्ला 
अदालतबाट नमनत 2075।५।१३ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गरी गर को आद श उच्च अदालत 
नबराटनगरबाट नमनत 2075।१०।२४मा बदर भई रु.१०,00,000।- धरौट माग गनह आद श भए उपर 
धरौटी राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न पाउन ुपनह भन् न  ननज प्रनतर्वादीको र मनुामा राखी मदु्दाको पपुाक्ष 
गनुापनह भन् न  र्वादी न पाल सरकारको (075-RE-0३८६) सम त दोहोरो ननर्व दन पना आएको ि। सो 
सवबन्धमा नबचार गदाा, यी प्रनतर्वादी िब्ब ुभन् न  ईम्वतयाज उद्दीनको नाम मूल अनभयोगपत्रमा नरह को तर 
प्रनतर्वादी निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल ल  सवपम्त्त सवुद्धकरण (मनन लाउण्िररङ्ग) ननर्वारण ऐन, २०६४ बमोम्जम 
प्रारम्वभक जाँचबरुको क्रममा बयान गदाा अरै्वध सनु खररदमा संलग्नता र नमलोमतो रह को भनी खलुाएको 
आधारमा गहृ मन्त्रालय वर्वश ष अनसुन्धान टोलील  पक्राउ गरी कारर्वाही चलाएको द म्खन्ि। यी प्रनतर्वादी 
िब्ब ुभन् न  ईम्वतयाज उद्दीनल  सम त वर्वद श दरु्वईबाट संगदठत तररकाल  अरै्वध सनु नभत्र्याउन  अपरानधक 
समूहको सदस्य भई जानी जानी भन्सार ऐन, 2064को तत्कानलन कायम दिा ५७(1)(च) बमोम्जम 
३७,99,559 ग्रामको बजार मूल्य रु.१७,01,80,71,413।90 बराबर सनु अरै्वध तररकाल  चोरी 
पैठारी गर को अनभयोग लगाइए पनन तत्काल प्राप् त प्रमाणबाट क  कुन नमनतको सनु पैठारीमा यी प्रनतर्वादीको 
लगानी र्वा संलग्नता र्वा कारोर्वार नमयो भन् न  प्रस्ततु पूरक अनभयोगपत्रबाट खलु्न आएको िैन। प्रनतर्वादी 
निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल को बयान प्रस्ततु मदु्दासँग सवबम्न्धत नभई सवपम्त्त सवुद्धकरण सवबन्धी वर्वषयमा भएको 
द म्खन्ि तर तत्सवबन्धमा अदालतमा मदु्दा दायर भई सो बयानको पमु्ष् ट अदालतमा सम त भएको भनी र्वादी 
पक्षबाट कुनै प्रमाण प श भएको द म्खंदैन। ती प्रनतर्वादी निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल ल  मोरङ्ग म्जल्ला अदालतमा बयान 
गदाा यी प्रनतर्वादी िब्ब ुभन् न  ईम्वतयाज उद्दीनलाई पोल को द म्खंदैन। यी प्रनतर्वादी लगायत ५ जनालाई 
काठमािौं म्जल्ला काठमािौं महानगरपानलका र्विा नं. ११ म्स्मत एकै स्मानबाट एकै पटक एकै नमनत 
2075।3।19मा पक्राउ गर को, सोही ददन स्र्वास््य परीक्षण भएको र वर्वश ष अनसुन्धान टोली समक्ष 
सोही नमनत 2075।3।19 मै बयान गराइएको नमनसलबाट द म्खन्ि। एकै ददन गराइएका बयानमध्य  
अकाा प्रनतर्वादी राजकुमार दारुकाको बयानको शीरमा उक्त बयान म्ज.प्र.का. मोरङ्ग पठाउन  भनी नमनत 
२०७५।३।१७ मै तोक र हस्ताक्षर भएको द म्खंदा यस्ता शंकास्पद बयान तत्काल प्राप् त अन्य स्र्वतन्त्र 
कुनै सर्वदु प्रमाणबाट समनमात हनु नसक को अर्वस्मामा यी प्रनतर्वादी िब्ब ुभन् न  ईम्वतयाज उद्दीनलाई मनुामै 
राखी मदु्दाको पपुाक्ष गनुा पनह भन् न  र्वादीको ननर्व दन म्जवकरसँग सहमत हनु सवकएन। अर्व यी प्रनतर्वादील  
आिूलाई उच्च अदालत नबराटनगरबाट रु. १० लाख धरौटी माग गर को ब ररतको आद श बदर गररपाउँ 
भनी ददएको ननर्व दन सवबन्धमा नबचार गदाा यी प्रनतर्वादील  अदालत समक्ष गर को बयानमा आिूल  सनुको 
कारोर्वार गददान भनी ईन्कारी बयान गर को द म्खन्ि। तर यी प्रनतर्वादीको ती अकाा प्रनतर्वादी निरङ्ग र्वाङ्गदा 
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िल सँग म्चनजान रह को भनी म्स्र्वकार गर को अर्वस्मामा  अन्य प्रमाण बु् दैजाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  गरी 
हाललाई यी प्रनतर्वादी वर्वमल पोद्दारबाट रु.१०,00,000।– (दश लाख रुपैयाँ) नगदै र्वा सो बराबरको 
धरौटी र्वा ज मा जमानी नलई तार खमा राखी मदु्दाको पपुाक्ष गनुा भनी त्यस अदालतबाट भएको नमनत 
2075।१०।२४ को आद श ब ररतको द म्खएन।  

 

१९. प्रनतर्वादी संजय ख तान भन् न  प्रभात अग्रर्वाल (075-RE-0३८८) 
 

अनभयोग माग दार्वी (पूरक अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।५।७, शरुु मदु्दा नं.27-075-00639) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को तत्कानलन कायम दिा ५७(१)(च)को कसूरमा सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3)को कसूरमा ऐ दिा ९(क) बमोम्जम मप 
सजाय र ऐ दिा ५को कसूरमा ऐ दिा ९(ग) बमोम्जम सजाय हनु 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी संजय ख तान भन् न  प्रभात अग्रर्वाललाई मोरङ्ग 
म्जल्ला अदालतबाट नमनत 2075।५।१३ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत 
नबराटनगरबाट नमनत 2075।७।२९ मा बदर भई रु.५,00,000।- धरौट माग गनह आद श भए उपर 
धरौटी राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न पाउन ुपनह भन् न  ननज प्रनतर्वादीको र मनुामा राखी मदु्दाको पपुाक्ष 
गनुापनह भन् न  र्वादी न पाल सरकारको (075-RE-0२३८) सम त दोहोरो ननर्व दन पना आएको ि।सो 
सवबन्धमा नबचार गदाा, यी प्रनतर्वादी प्रभात अग्रर्वालको नाम मूल अनभयोगपत्रमा नरह को तर प्रनतर्वादी निररङ्ग 
र्वाङ्ग ल िल ल  सवपम्त्त सवुद्धकरण (मनन लाउण्िररङ्ग) ननर्वारण ऐन, २०६४ बमोम्जम प्रारम्वभक जाँचबरुको 
क्रममा बयान गदाा अरै्वध सनु खररदमा संलग्नता र नमलोमतो रह को भनी खलुाएको आधारमा गहृ मन्त्रालय 
वर्वश ष अनसुन्धान टोलील  पक्राउ गरी कारर्वाही चलाएको द म्खन्ि। यी प्रनतर्वादी प्रभात अग्रर्वालल  सम त 
वर्वद श दरु्वईबाट संगदठत तररकाल  अरै्वध सनु नभत्र्याउन  अपरानधक समूहको सदस्य भई जानी जानी भन्सार 
ऐन, 2064 को तत्कानलन कायम दिा ५७(1)(च) बमोम्जम ३७,99,559ग्रामको बजार मूल्य 
रु.१७,01,80,71,413।90 बराबर सनु अरै्वध तररकाल  चोरी पैठारी गर को अनभयोग लगाइए पनन 
तत्काल प्राप् त प्रमाणबाट क  कुन नमनतको सनु पैठारीमा यी प्रनतर्वादीको लगानी र्वा संलग्नता र्वा कारोर्वार 
नमयो भन् न  प्रस्ततु पूरक अनभयोगपत्रबाट खलु्न आएको िैन। प्रनतर्वादी निररङ्ग र्वाम ल िल को बयान प्रस्ततु 
मदु्दासँग सवबम्न्धत नभई सवपम्त्त सवुद्धकरण सवबन्धी वर्वषयमा भएको र सो बयानको पमु्ष् ट अदालतमा सम त 
भएको भनी र्वादी पक्षबाट कुनै प्रमाण प श भएको द म्खंदैन। ती प्रनतर्वादी निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल ल  मोरङ्ग म्जल्ला 
अदालतमा बयान गदाा यी प्रनतर्वादी प्रभात अग्रर्वाललाई पोल को द म्खंदैन। यी प्रनतर्वादी लगायत ५ जनालाई 
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काठमािौं म्जल्ला काठमािौं महानगरपानलका र्विा नं. ११ म्स्मत एकै स्मानबाट एकै पटक एकै नमनत 
2075।3।19मा पक्राउ गर को, सोही र्व लकुी स्र्वास््य परीक्षण भएको र वर्वश ष अनसुन्धान टोली समक्ष 
सोही नमनत 2075।3।19 मै बयान गराइएको नमनसलबाट द म्खन्ि। एकै ददन गराइएका बयानमध्य  
अकाा प्रनतर्वादी राजकुमार दारुकाको बयानको शीरमा उक्त बयान म्ज.प्र.का. मोरङ्ग पठाउन  भनी नमनत 
२०७५।३।१७ मै तोक र हस्ताक्षर भएको द म्खंदा यस्ता शंकास्पद बयान तत्काल प्राप् त अन्य स्र्वतन्त्र 
कुनै सर्वदु प्रमाणबाट समनमात हनु नसक को अर्वस्मामा यी प्रनतर्वादी प्रभात अग्रर्वाललाई मनुामै राखी मदु्दाको 
पपुाक्ष गनुा पनह भन् न  र्वादीको ननर्व दन म्जवकरसँग सहमत हनु सवकएन। अर्व यी प्रनतर्वादील  आिूलाई उच्च 
अदालत नबराटनगरबाट रु. ५ लाख धरौटी माग गर को ब ररतको आद श बदर गररपाउँ भनी ददएको ननर्व दन 
सवबन्धमा नबचार गदाा यी प्रनतर्वादील  अदालत समक्ष गर को बयानमा आफ्नो कुनै उपनाम िैन, ननजलाई 
संजय ख तान भन्दैनन ् भनी नाम मै ईन्कार रह को द म्खन्ि। पररचयकै सवबन्धमा नबर्वाद रह को यस 
अर्वस्मामा पनि प्रमाण बु् दैजाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  गरी हाललाई यी प्रनतर्वादी प्रभात अग्रर्वालबाट 
रु.५,00,000।– (पाँच लाख रुपैयाँ) नगदै र्वा सो बराबरको धरौटी र्वा ज मा जमानी नलई तार खमा राखी 
मदु्दाको पपुाक्ष गनुा भनी त्यस अदालतबाट भएको नमनत 2075।७।२९को आद श ब ररतको द म्खएन।    

 

२०. प्रनतर्वादी तक्ल  भन् न  पणु्यप्रसाद लामा तामाङ्ग (075-RE-0३८९) 
 

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च)को कसूरमा सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3) र दिा ५को कसूरमा ऐ दिा 
९(क)बमोम्जम मप सजाय र ऐ दिा ९(ग)बमोम्जम सजाय हनु 

(ग)  मलुकुी ऐन, अपहरण गनह तमा शरीर बन्धक नलन  महलको ३ र ४ नं.बमोम्जम सजाय गरी ऐ 
७नं.बमोम्जम मप सजाय हनु 

(ि) मलुकुी ऐन, ज्यान सवबन्धी महलको १नं. वर्वपररत १३(४)नं.को कसूरमा ऐ १३(४)नं.बमोम्जम 
सजाय हनु 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी तक्ल  भन् न  पणु्यप्रसाद लामा तामाङ्गलाई 
मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट नमनत 2075।२।८ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च 
अदालत नबराटनगरबाट नमनत 2075।४।३१ मा सदर भए उपर मनुामा राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा 
बस्न पाउन ु पनह भन् न  ननज प्रनतर्वादीको ननर्व दन पना आएको ि। सो सवबन्धमा नबचार गदाा, यी 



38 

 

ननर्व दक/प्रनतर्वादी लगायत माई एयरलाइन्सको नत्रभरु्वन अन्तरााम्ष् िय वर्वमानस्मलको ईम्न्जननयररङ्ग वर्वभाग 
अन्तगात कायारत कमाचारीहरु वर्वर न्रमान श्र ष् ठ, ह मन्त गौतम, दोराम खत्री, बालकृष् ण श्र ष् ठ, कवपलराज 
परुी, एल. वर्व. मगर भन् न  लालबहादरु मगर, सम्वबर प्रसाद तोलाङ्ग  सम तलाई गोपाल कुमार श्र ष् ठको 
न ततृ्र्वमा गोर  भन् न  चिुामम्ण उप्र नतल  स्मापना र सञ् चालन गर को भननएको आपरानधक समूहको सञ् जालको 
सदस्य भई सनु चोरी पैठारी गनह क्रममा न पाल नभनत्रएको साढ  त त्तीस क .जी. सनु बोकी वहंि को बखत 
हराएकोल  सो खोजी गनह क्रममा समूहका सदस्यहरुलाई अपहरण गना आद श र दरुुत्साहन गर  बमोम्जम 
आद श पालना गर को, यातना ददएको, वर्वनभन् न एकान्त र अज्ञात स्मानमा लगी शरीर बन्धक नलएको, सनम 
शाक्यको सोही बमोम्जम यातना ददन  क्रममा मतृ्य ुसम त भएको भनी उल्ल म्खत ऐनहरु अनसुारको दार्वी 
नलई अनभयोगपत्र दायर भएको द म्खयो।  

यी ननर्व दक/प्रनतर्वादील  अनधकारप्राप् त अनधकारी समक्ष आिूल  गोपाल कुमार श्र ष् ठल  भन  अनसुार 
दोराम खत्री, वर्वर न्रमान श्र ष् ठ, सान ुर्वन, कवपलराज परुी, एल.वर्व. मगर भन् न  लालबहादरु मगर, ह मन्त 
गौतम र बालकृष् ण श्र ष् ठसँग सल्लाह गरी जहाजमा लालबहादरु मगरल  भर् याङ्ग जिान गनह, यात्रहुरु 
उनत्रसक पनि दोराम खत्री जहाज नभत्र गई ट्र्वाइल टको िस्टवर्वनमा भजुङु्ग गरुुङ्ग लगायतका माननसहरुल  
ल्याईराख को सनु ननकाली प्ल नमा जोि को भर् याङ्गमा बनाइराख को प्र्वालमा निराउन  ब लामा आिू र 
बालकृष् ण श्र ष् ठल  ि क्न  काम गर को, गोपाल कुमार श्र ष् ठ र वर्वर न्रमान श्र ष् ठल  माननसहरुको आर्वत 
जार्वतको व्यर्वस्मापन गर को, सो पनि क  भयो माहा भएन, त्यसरी काम गर बापत पटक पटक पैसा पाएको 
भनी आिू कसूरमा सावर्वत भई अन्य प्रनतर्वादीहरुलाई पनन पोल गर को पाइन्ि। त्यस्तै सहअनभयकु्त 
बालकृष् ण श्र ष् ठल  पनन आिू र ह मन्तल  अन्य माननसहरुल  माहा नपाउन  गरी आर्वत जार्वतको व्यर्वस्मापन 
गर को तर लालबहादरु र वर्वर न्रमान श्र ष् ठल  भर् याङ्ग ननकाली पावका ङ्ग स्मलमा लगी क  कसरी कसलाई ददए 
माहा भएन, पनि बु् दा वर्वर न्रमान र गोपाल कुमार सम तल  भजुङु्ग गरुुङ्गको िरमा लगी म्जवमा लगाउन  
रह िन ्भन्दै साढ  त त्तीस वकलो सनु हराएपनि सरै्वलाई सोधपिु क रकारको लानग बोलाई यातना सम त ददन  
गर को, सनु खोज्न गोर लाई पैसा आर्वश्यक पर् यो भन कोल  सबैबाट संकलन गरी पैसा सम त ददएको भनी 
एक आपसमा पोल गरी सावर्वती बयान ददएको पाइन्ि। सहअनभयकु्त दोराम खत्री पनन सोही बमोम्जमको 
योजनामा आिूल  जहाजको िस्टवर्वनबाट सनु ननकाली भर् याङ्गको प्र्वालमा हाल र सो सनु वर्वर न्र र गोपालल  
भजुङु्गकहाँ परु् याउन  गर को भनी सवपूणा िटना वर्वर्वरण सनु हराएको सोधपिुको क्रममा यातना ददएको तमा 
आिूहरुल  रकम संकलन गरी बरुाएको सम तमा एक आपसमा पोल गरी सावर्वत भएका िन।् सोही 
अनसुार अन्य सह अनभयकु्तहरु सम्वर्वर प्रसाद तोलाङ्ग , गोपाल कुमार श्र ष् ठ, वर्वर न्रमान श्र ष् ठ, एल.वर्व.भन् न  
लालबहादरु मगरल  सम त एक आपसमा पोल गरी कसूरमा सावर्वत रह का िन ्भन  अकाा सह अनभयकु्त 
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कवपलराज परुी पनन गोपाल कुमार श्र ष् ठल  भन  अनसुार सरै्वलाई निउटी नमलाई सनु तस्करीको काममा 
सहयोग गर को भनी कसूरमा सावर्वत रह का िन।् 

यसरी नमनसल संलग्न तत्काल प्राप् त प्रमाणबाट यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी सम त सामूवहक रुपमा योजना 
बनाई सनु तस्करीको कायामा संलग्न भएको र सनु हराएपनि भएका अपहरण शरीर बन्धक र ज्यान मानह 
सम तको योजनामा मत सल्लाहमा पस को भन् न  द म्खएको अर्वस्मामा ननजहरुको अदालतमा भएको इन्कारी 
बयान सम तका सवबन्धमा पनि प्रमाण बु् दै जाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  नै हुँदा हाल ननजलाई पपुाक्षको लानग 
मनुामा राख् न  गरी मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट भएको नमनत 2075।2।8को आद श सदर गर को त्यस 
अदालतको नमनत 2075।४।३१ को आद श ब ररतको नद म्खंदा पररर्वतान गरररहन पर न।   

  

२१. प्रनतर्वादी सलमान खान भन् न  शैयद अकबर साह (075-RE-0३९०) 
 

अनभयोग माग दार्वी (पूरक अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।५।७, शरुु मदु्दा नं.27-075-00639) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को तत्कानलन कायम दिा ५७(१)(च)को कसूरमा सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3)को कसूरमा ऐ दिा ९(क) बमोम्जम मप 
सजाय र ऐ दिा ५को कसूरमा ऐ दिा ९(ग) बमोम्जम सजाय हनु 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी सलमान खान भन् न  शैयद अकबर साहलाई 
मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट नमनत 2075।५।१३ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  भनी गर को आद श उच्च 
अदालत नबराटनगरबाट नमनत 2075।१०।२४मा बदर भई रु.१०,00,000।- धरौट माग गनह आद श 
भए उपर धरौटी राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न पाउन ुपनह भन् न  ननज प्रनतर्वादीको र मनुामा राखी 
मदु्दाको पपुाक्ष गनुा पनह भन् न  र्वादी न पाल सरकारको (075-RE-0३८६) सम त दोहोरो ननर्व दन पना आएको 
ि। सो सवबन्धमा नबचार गदाा, यी प्रनतर्वादी सलमान खान भन् न  शैयद अकबर साहको नाम मूल 
अनभयोगपत्रमा नरह को तर प्रनतर्वादी निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल ल  सवपम्त्त सवुद्धकरण (मनन लाउण्िररङ्ग) ननर्वारण 
ऐन, २०६४ बमोम्जम प्रारम्वभक जाँचबरुको क्रममा बयान गदाा अरै्वध सनु खररदमा संलग्नता र नमलोमतो 
रह को भनी खलुाएको आधारमा गहृ मन्त्रालय वर्वश ष अनसुन्धान टोलील  पक्राउ गरी कारर्वाही चलाएको 
द म्खन्ि। यी प्रनतर्वादी सलमान खान भन् न  शैयद अकबर साहल  सम त वर्वद श दरु्वईबाट संगदठत तररकाल  
अरै्वध सनु नभत्र्याउन  अपरानधक समूहको सदस्य भई जानी जानी भन्सार ऐन, 2064को तत्कानलन कायम 
दिा ५७(1)(च) बमोम्जम ३७,99,559 ग्रामको बजार मूल्य रु.१७,01,80,71,413।90 बराबर 
सनु अरै्वध तररकाल  चोरी पैठारी गर को अनभयोग लगाइए पनन तत्काल प्राप् त प्रमाणबाट क  कुन नमनतको 
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सनु पैठारीमा यी प्रनतर्वादीको लगानी र्वा संलग्नता र्वा कारोर्वार नमयो भन् न  प्रस्ततु पूरक अनभयोगपत्रबाट 
खलु्न आएको िैन। प्रनतर्वादी निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल को बयान प्रस्ततु मदु्दासँग सवबम्न्धत नभई सवपम्त्त 
सवुद्धकरण सवबन्धी वर्वषयमा भएको र सो बयानको पमु्ष् ट अदालतमा सम त भएको भनी र्वादी पक्षबाट कुनै 
प्रमाण प श भएको द म्खंदैन। ती प्रनतर्वादी निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल ल  मोरङ्ग म्जल्ला अदालतमा बयान गदाा यी 
प्रनतर्वादी सलमान खान भन् न  शैयद अकबर साहलाई पोल को द म्खंदैन। यी प्रनतर्वादी लगायत ५ जनालाई 
काठमािौं म्जल्ला काठमािौं महानगरपानलका र्विा नं. ११ म्स्मत एकै स्मानबाट एकै पटक एकै नमनत 
2075।3।19 मा पक्राउ गर को, सोही ब लकुी स्र्वास््य परीक्षण भएको र वर्वश ष अनसुन्धान टोली समक्ष 
सोही नमनत 2075।3।19 मै बयान गराइएको नमनसलबाट द म्खन्ि। एकै ददन गराइएका बयानमध्य  
अकाा प्रनतर्वादी राजकुमार दारुकाको बयानको शीरमा उक्त बयान म्ज. प्र. का. मोरङ्ग पठाउन  भनी नमनत 
२०७५।३।१७ मै तोक र हस्ताक्षर भएको द म्खंदा यस्ता शंकास्पद बयान तत्काल प्राप् त अन्य स्र्वतन्त्र 
कुनै सर्वदु प्रमाणबाट समनमात हनु नसक को अर्वस्मामा यी प्रनतर्वादी सलमान खान भन् न  शैयद अकबर 
साहलाई मनुामै राखी मदु्दाको पपुाक्ष गनुा पनह भन् न  र्वादीको ननर्व दन म्जवकरसँग सहमत हनु सवकएन। अर्व 
यी प्रनतर्वादील  आिूलाई उच्च अदालत नबराटनगरबाट रु. १० लाख धरौटी माग गर को ब ररतको आद श 
बदर गररपाउँ भनी ददएको ननर्व दन सवबन्धमा नबचार गदाा यी प्रनतर्वादील  अदालत समक्ष गर को बयानमा 
आिू सलमान र्वा सलमान खान भन् न  माननस होइन भनी पररचयमै ईन्कार रह  पनन बरामद भएको भननएको 
APPOLO भन् न  रम्जष् टरमा उम्ल्लम्खत सलमान भन् न  नामको सवबन्धमा प्रमाण बु् न बाँकी नै रह को हुँदा 
पनि अन्य प्रमाण बु् दैजाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  गरी हाललाई यी प्रनतर्वादी सलमान खान भन् न  शैयद अकबर 
साहबाट रु.१०,00,000।– (दश लाख रुपैयाँ) नगदै र्वा सो बराबरको धरौटी र्वा ज मा जमानी नलई 
तार खमा राखी मदु्दाको पपुाक्ष गनुा भनी त्यस अदालतबाट भएको नमनत 2075।१०।२४को आद श ब ररतको 
द म्खएन।    

 

२२. प्रनतर्वादी राज ुमहजान (075-RE-0३९१) 
 

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च)को कसूरमा सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3) र दिा ५को कसूरमा ऐ दिा 
९(क)बमोम्जम मप सजाय र ऐ दिा ९(ग)बमोम्जम सजाय हनु 

(ग)  मलुकुी ऐन, अपहरण गनह तमा शरीर बन्धक नलन  महलको ३ र ४ नं.बमोम्जम सजाय गरी ऐ 
७नं.बमोम्जम मप सजाय हनु 
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(ि) मलुकुी ऐन, ज्यान सवबन्धी महलको १नं. वर्वपररत १३(४)नं.को कसूरमा ऐ १३(४)नं.बमोम्जम 
सजाय हनु 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी राज ुमहजानलाई मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट 
नमनत 2075।२।८ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत नबराटनगरबाट नमनत 
2075।१०।२४ मा सदर भए उपर मनुामा राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न पाउन ुपनह भन् न  ननज 
प्रनतर्वादीको ननर्व दन पना आएको ि। सो सवबन्धमा नबचार गदाा, यी ननर्व दक/प्रनतर्वादील  अनसुन्धान 
अनधकारी समक्ष बयान गदाा माई एयरलाइन्समा काम गनह सान ुर्वनल  आिू लगायत नत्रभरु्वन अन्तरााम्ष् िय 
वर्वमानस्मलमा काम गनह प्र मलाल चौधरी र राजन मापालाई भ ट र दरु्वईबाट जहाजमा यात्रलु  सनु ल्याउन 
सहयोग गनुापर् यो भन को र गोर  भन् न  चिुामम्ण उप्र नतसँग पनन भ ट को, ननजसँग सनु तस्करी गनह सहमनत 
गर  बमोम्जम आिू सँगै काम गनह तलुाराम मारु र अमरमान िंगोललाई दरु्वई िमुाउन लग को, २०७३ 
िागणु चैत्र नतर सान ुर्वनल  फ्लाई दरु्वईबाट सनु आउँदैि भन् न  जानकारी गराएको, फ्लाई दरु्वईको र्वस 
नभएकोल  न पाल एयरलाइन्सको बस प्रयोग गनह भएकोल  पूर्वा सल्लाह बमोम्जम प्यास न्जर नलएर आएपनि 
सान ुर्वनल  बसको नसटमा प्यास न्जरल  िाि र गएको सनुको रोला नलएर गई भोनलपल्ट कनमसन ददएको, 
त्यसरी सनुको कारोर्वार गनह क्रममा सान ुर्वनल  नभ्याएको समयमा आिूल  सनु नलएर माई एयरको अविसमा 
िा्न  गर को भनी आरोवपत कसूरमा सावर्वत रह का िन।् सहअनभयकु्तहरु अमरमान िंगोल, तलुाराम मारुल  
पनन ननज ननर्व दक/प्रनतर्वादीलाई पोल गर को पाईन्ि।   

यसरी नमनसल संलग्न तत्काल प्राप् त प्रमाणबाट यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी अनभयोग दार्वी बमोम्जमको 
कसूरमा संलग्न रह भएको द म्खएको अर्वस्मामा पनि प्रमाण बु् दैजाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  नै हुँदा हाल 
पपुाक्षको लानग संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ४१ तमा मलुकुी ऐन, अ.रं्व. ११८(2) नं. 
बमोम्जम मनुामा राख् न  गरी भएको मोरङ्ग म्जल्ला अदालतको नमनत २०७५।२।८ को आद श सदर गर को 
त्यस अदालतको नमनत २०७५।१०।२४ को आद श र्व ररतको नद म्खंदा पररर्वतान गरररहन पर न।  

 

२३. प्रनतर्वादी ि नबट/िा. भन् न  निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल  (075-RE-0३९२) 
 

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च)को कसूरमा सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3) र दिा ५को कसूरमा ऐ दिा 
९(क)बमोम्जम मप सजाय र ऐ दिा ९(ग) बमोम्जम सजाय हनु 
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(ग)  मलुकुी ऐन, अपहरण गनह तमा शरीर बन्धक नलन  महलको ३ र ४ नं.बमोम्जम सजाय गरी ऐ 
७नं.बमोम्जम मप सजाय हनु 

(ि) मलुकुी ऐन, ज्यान सवबन्धी महलको १नं. वर्वपररत १३(४)नं.को कसूरमा ऐ १३(४)नं.बमोम्जम 
सजाय हनु 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी ि नबट/िा. भन् न  निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल लाई 
मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट नमनत 2075।२।२० मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च 
अदालत नबराटनगरबाट नमनत 2075।१०।२४ मा सदर भए उपर मनुामा राख् न ु पनह होइन शदु्ध 
तार खमा बस्न पाउन ुपनह भन् न  ननज प्रनतर्वादीको ननर्व दन पना आएको ि। सो सवबन्धमा नबचार गदाा, 
अकाा प्रनतर्वादी भजुङु्ग गरुुङ्गल  अनधकारप्राप्त अनधकारी समक्ष बयान गदाा वर्व.सं. 2069 नतर म गोर  
भन्न  चिुामणी उप्र ती, यी प्रनतर्वादी ि वर्वट/िा. भन्न  निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल , एम.क . भन्न  मोहन कुमार 
अग्रर्वाल लगायतका माननसहरु भ ट गरी सनुको कारोबार गनह िलिल गर को भनी र अकाा प्रनतर्वादी 
गोपाल कुमार श्र ष् ठल  सम त मवहनामा 7/8 पटक द म्ख 15/20 पटक सवम तस्करीको सनु आउन  
गदा्यो, हाम्रो वटम र भजुङु्ग गरुुङ्ग, ि वर्वट िा. भन्न  निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल  बस र सरसल्लाह भईरहन््यो 
भनी पोल गर को पाईयो। हराएको भननएको सनु पत्ता लगाउन यी प्रनतर्वादीको अन्य सह 
अनभयकु्तहरुसगँ बैठक बस को, सांनग्रला होट लमा भएको बैठकमा यी प्रनतर्वादी तमा मतृक सान ुर्वन 
सम त उपम्स्मत रह को भन्न  तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट द म्खन आउँि। प्रनतर्वादी गोर  भन्न  चिुामणी 
उप्र तील  अदालत समक्ष बयान गदाा प्रनतर्वादी निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल ल  सनु तस्करीको धन्दा चलाउिन ्
भन्दै बरामद भएको रम्जष् टरमा D.Dong, निररङ्ग DR., निररङ्ग भन्न  व्यम्क्त यी प्रनतर्वादी ि नबट/िा. 
भन् न  निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल  नै हनु,् निररङ्गल  एयरपोटा बावहरको DIG मािा त एयरपोटा नभत्रको SSP श्याम 
खत्रीसंग लाइन नमलाए भनी ददएको बयान सम तबाट तत्काल प्राप् त प्रमाणलाई आधार मानी यी 
प्रनतर्वादी ि वर्वट/िा. भन्न  निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल लाई मदु्दा पपुाक्षको लागी मनुामा राख् न  गरी भएको त्यस 
अदालतको नमनत 2075/10/24 को आद श ब रीतको द म्खएन। 
 

२४. प्रनतर्वादी भजुङु्ग गरुुङ्ग (075-RE-0३९३) 
 

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च)को कसूरमा सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3) र दिा ५को कसूरमा ऐ दिा 
९(क)बमोम्जम मप सजाय र ऐ दिा ९(ग)बमोम्जम सजाय हनु 
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(ग)  मलुकुी ऐन, अपहरण गनह तमा शरीर बन्धक नलन  महलको ३ र ४ नं.बमोम्जम सजाय गरी ऐ 
७नं.बमोम्जम मप सजाय हनु 

(ि) मलुकुी ऐन, ज्यान सवबन्धी महलको १नं. वर्वपररत १३(४)नं.को कसूरमा ऐ १३(४)नं.बमोम्जम 
सजाय हनु 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी भजुङु्ग गरुुङ्गलाई मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट 
नमनत 2075।२।८ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत नबराटनगरबाट नमनत 
2075।१०।२४ मा सदर भए उपर मनुामा राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न पाउन ुपनह भन् न  ननज 
प्रनतर्वादीको ननर्व दन पना आएको ि। सो सवबन्धमा नबचार गदाा, यी प्रनतर्वादील  अनधकारप्राप् त अनधकारी 
समक्ष बयान गदाा सनुको कारोबारमा कवहल  द म्ख क  कस्तो संलग्नता नमयो भनी वर्वस्ततृ व्यहोरा खलुाई 
नमनत 2074।10।09 मा हराएको साढ  33 वकलो सनु नबमानस्मलबाट ननकाली मतृक सान ुर्वन र 
प्रनतर्वादी तक्ल  भन्न  पणु्यप्रसाद लामा तामाङ्गल  अनामनगर म्स्मत प्रनतर्वादी गोर  भन्न  चिुामणी उप्र तीको 
कायाालय लैंजादा लवुटएको, सोही ब लकुी ि वर्वट/िा. भन्न  निररङ्ग र्वाङ्ग ल िल  सम तसँग बैठक गर को, सनु 
मानलक एम.क . भन्न  मोहन कुमार अग्रर्वालको सनु पत्ता लगाउनै पनह दर्वार्व आएको भन्दै सनु भन्सार 
चोरी पैठारी गनामा आफ्नो संलग्नता म्स्र्वकार गर को द म्खयो। यसरी सनु हराउँदा आफ्नो लगानी सम तको 
सनु हराउन सक्न  भएकोल  अकाा प्रनतर्वादी गोर  भन्न  चिुामणी उप्र तीलाई जसरी भएपनन सनु खोज्न  
म्जवम र्वारी ददएको भन्न  कुरा पनन म्स्र्वकार गर को द म्खयो। मौकामा बयान गनह प्रनतर्वादीहरु गोपाल कुमार 
श्र ष् ठ, र्वीर न्र मान श्र ष् ठ, तक्ल  भन्न  पणु् य प्रसाद लामा, दोराम खत्री, ह मन्त गौतम तमा कवपलराज परुील  
सम त यी प्रनतर्वादीलाई पोल गर को र सनु हराएपनि होट ल साँनग्रलामा बैठक गदाा सनु हराउनमा संलग्न 
भनी प्रनतर्वादी गोर  भन्न  चिुामणील  शंका गर का र प्रनतर्वादीहरुको उपम्स्मत रह को पनन द म्खन्ि। यी 
प्रनतर्वादीका चालक िाल्टुम िुल्दमु भन्न  लक्षुबहादरु गरुुङ्गल  यी प्रनतर्वादी कै अरोटमा वर्वमानस्मलबाट 
ननम्स्कएको सनु गन्तव्यसवम पयुााउन स्कवटागको काम गर को भनी पोल गर को पनन पाईयो। सनु हराएकै 
जररयाबाट उठान भएको िटनाक्रममा रही सान ुर्वन तमा सनम शाक्यको सम त मतृ्य ुभएको ननवर्वार्वाददत 
त्य पनन नमनसलबाट द म्खन्ि। यसरी सह अनभयकु्तको पोल र माननस सम त मर का िटनाक्रमको किी 
यी प्रनतर्वादी भजुङु्ग गरुुङ्गको तत्कालै गररएको सांनग्रला होट लको बैठकसंग सम त जोनिन गएको ि। अर्व 
यी प्रनतर्वादीका कानून व्यर्वसायील  प्रनतर्वादी गोर  भन्न  चिुामणी उप्र तीको अदालतमा भएको बयानमा यी 
प्रनतर्वादी भजुङु्ग गरुुङ्गल  सनुमा लगानी गदैनन ्भनी उल्ल ख गर को, प्रनतर्वादी मोहन काफ्ल को िरबाट 
बरामद भएको भननएको िायरीमा यी प्रनतर्वादीको नाम ि भनी भन्न नसक को तर सो िायरीहरु 
अनसुन्धानकतााहरुल  तत्काल अनभयोग पत्रमा संलग्न गरी पूणा स्र्वरुपमा इमान्दारीसाम मोरम म्जल्ला 
अदालतमा प श नगरी मप प्रमाण बु् न  बहाना बनाई आिैं संग राख बाट सो िायरीमा भएका पानाहरु 
हटाउन , नाम हटाउन  र्वा मप गनह, कुनै िायरी नै गायर्व गरी महत्र्वपूणा प्रमाण नष् ट गनह जस्ता गवभीर 
कायाको संभार्वना द खाई प्रनतर्वादी गोर  भन्न  चिुामणी उप्र तीको बयानको स.ज. 59 मा उम्ल्लम्खत “सनु 
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तस्करी गनह कायामा प्रहरीका उच्च अनधकारी र राजनैनतक पाटीका ठूला माननसको नमल मतो हनु  गदाि” 
भन्न  जस्तो महत्र्वपूणा जानकारीलाई मर ल पना ददई, त्यस्ता ब्यम्क्तहरुलाई उन्ममु्क्त ददन अदालतमा सम त 
मप बयान नसोनधएको र अदालतल  पनन मूल प्रमाणको रुपमा मूल्यांकन गनुापनह िायरीहरु सरुक्षीत राख्न 
तत्काल आफ्नो कब्जामा ननलएको भन्न  गम्वभर वर्वषयमा आफ्नो र्वहस क म्न्रत गनुा भए तिा  इजालसको 
ध्यानकषाण भएको ि। यस्तो महत्र्वपूणा प्रमाण तमा ननज प्रनतर्वादी गोर  भन्न  चिुामणी उप्र तीको बयानको 
स.ज. 59 बीच प्रत्यक्ष सवबन्ध रह को र त्यसबाट र्वास्तवर्वकता उजागर हनु  भयल  अनसुन्धानकतााल  
त्यस्ता सवबद्ध व्यम्क्तहरुको प्रभार्व र दर्वार्वमा िायरीहरु तत्काल अदालतमा प श नगरी मप अनसुन्धानको 
नाममा त्यसबाट उपरोक्त स.ज. 59 बाट खलु्न सक्न  नाम लकुाउन यी प्रनतर्वादी भजुङु्ग गरुुङ्गको नाम 
अगानि सार को भनी ननजका कानून व्यर्वसायील  शंका व्यक्त गरी गनुा भएको र्वहस सवबन्धमा सरुु 
अदालतल  मदु्दाको कारर्वाहीको क्रममा त्यस्तो प्रमाणहरुलाई आफ्नो कब्जामा नलन  र त्यस्मा कुनै कैवियत 
ि िैन सो सकु्ष्म रुपमा ह नै पनह हनु्ि । महत्र्वपूणा प्रमाणसँग ख ल्न , त्य लकुाउन , निपाउन  र्वा अपूणा 
र्वा अदालतलाई भ्रममा पारी र्वास्तवर्वक अपराधीलाई कानूनको दायरामा नल्याउन  जस्ता कायाको क ही 
मात्र गन्ध द म्खएमा पनन न्याय सवपादनमा त्यसरी अर्वरोध र्वा भ्रम सजृना गनह अनसुन्धानमा संलग्न र्वा 
अन्य जो सकैु भए पनन अदालतल  त्यसतिा  कठोर कदम चाल्नै पनह हनु्ि । तर यी प्रनतर्वादीका कानून 
व्यर्वसायीको सोही मात्र आशंकाको आधारमा यी प्रनतर्वादीलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा मनुामकु्त 
गरी तार खमा र्वा धरौटीमा िा्न सवकन  अर्वस्मा द म्खएन। अत: त्यस अदालतको नमनत 
2075।10।24 को आद श र्व ररतको नद म्खएको हुँदा सो आद श पररर्वतान गनुा पर न।  

 

२५. प्रनतर्वादी दोराम खत्री (075-RE-0३९४) 
 

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च)को कसूरमा सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3) र दिा ५को कसूरमा ऐ दिा 
९(क)बमोम्जम मप सजाय र ऐ दिा ९(ग)बमोम्जम सजाय हनु 

(ग)  मलुकुी ऐन, अपहरण गनह तमा शरीर बन्धक नलन  महलको ३ र ४ नं.बमोम्जम सजाय गरी ऐ 
७नं.बमोम्जम मप सजाय हनु 

(ि) मलुकुी ऐन, ज्यान सवबन्धी महलको १नं. वर्वपररत १३(४)नं.को कसूरमा ऐ १३(४)नं.बमोम्जम 
सजाय हनु 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी दोराम खत्रीलाई मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट 
नमनत 2075।२।८ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत नबराटनगरबाट नमनत 
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2075।१०।२४ मा सदर भए उपर मनुामा राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न पाउन ुपनह भन् न  ननज 
प्रनतर्वादीको ननर्व दन पना आएको ि। सो सवबन्धमा नबचार गदाा, यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी लगायत माई 
एयरलाइन्सको नत्रभरु्वन अन्तरााम्ष् िय वर्वमानस्मलको ईम्न्जननयररङ्ग वर्वभाग अन्तगात कायारत कमाचारीहरु 
वर्वर न्रमान श्र ष् ठ, तक्ल  भन् न  पणु्यप्रसाद लामा तामाङ्ग, ह मन्त गौतम, बालकृष् ण श्र ष् ठ, कवपलराज परुी, एल. 
वर्व. मगर भन् न  लालबहादरु मगर, सम्वबर प्रसाद तोलाङ्ग  सम तलाई गोपाल कुमार श्र ष् ठको न ततृ्र्वमा गोर  
भन् न  चिुामम्ण उप्र नतल  स्मापना र सञ् चालन गर को भननएको आपरानधक समूहको सञ् जालको सदस्य भई 
सनु चोरी पैठारी गनह क्रममा न पाल नभनत्रएको साढ  ३३ क .जी. सनु बोकी वहंि को बखत हराएकोल  सो 
खोजी गनह क्रममा समूहका सदस्यहरुलाई अपहरण गना आद श र दरुुत्साहन गर  बमोम्जम आद श पालना 
गर को, यातना ददएको, वर्वनभन् न एकान्त र अज्ञात स्मानमा लगी शरीर बन्धक नलएको, सनम शाक्यको सोही 
बमोम्जम यातना ददन  क्रममा मतृ्य ुसम त भएको भनी उल्ल म्खत ऐनहरु अनसुारको दार्वी नलई अनभयोगपत्र 
दायर भएको द म्खयो।  

यी ननर्व दक/प्रनतर्वादील  अनधकारप्राप् त अनधकारी समक्ष आिूल  गोपाल कुमार श्र ष् ठल  भन  अनसुार 
वर्वर न्रमान श्र ष् ठ, सान ुर्वन, कवपलराज परुी, एल.वर्व. मगर भन् न  लालबहादरु मगर, ह मन्त गौतम, तक्ल  
भन् न  पणु्य प्रसाद लामा तामाङ्ग र बालकृष् ण श्र ष् ठसँग सल्लाह गरी जहाजमा लालबहादरु मगरल  भर् याङ्ग 
जिान गनह, यात्रहुरु उनत्रसक पनि दोराम खत्री जहाज नभत्र गई ट्र्वाइल टको िस्टवर्वनमा भजुङु्ग गरुुङ्ग 
लगायतका माननसहरुल  ल्याईराख को सनु ननकाली प्ल नमा जोि को भर् याङ्गमा बनाइराख को प्र्वालमा निराउन  
ब लामा ह मन्त गौतम र बालकृष् ण श्र ष् ठल  ि क्न  काम गर को, गोपाल कुमार श्र ष् ठ र वर्वर न्रमान श्र ष् ठल  
माननसहरुको आर्वत जार्वतको व्यर्वस्मापन गर को, त्यसरी काम गर बापत पटक पटक पैसा पाएको भनी 
आिू कसूरमा सावर्वत भई अन्य प्रनतर्वादीहरुलाई पनन पोल गर को पाइन्ि। त्यस्तै सहअनभयकु्त बालकृष् ण 
श्र ष् ठल  पनन आिू र ह मन्तल  अन्य माननसहरुल  माहा नपाउन  गरी आर्वत जार्वतको व्यर्वस्मापन गरी 
लालबहादरु र वर्वर न्रमान श्र ष् ठल  भर् याङ्ग ननकाली पावका ङ्ग स्मलमा लगी क  कसरी कसलाई ददए माहा भएन, 
पनि बु् दा वर्वर न्रमान र गोपाल कुमार सम तल  भजुङु्ग गरुुङ्गको िरमा लगी म्जवमा लगाउन  रह िन ्भन्दै 
साढ  त त्तीस वकलो सनु हराएपनि सरै्वलाई सोधपिु क रकारको लानग बोलाई यातना सम त ददन  गर को, सनु 
खोज्न गोर लाई पैसा आर्वश्यक पर् यो भन कोल  सरै्वबाट संकलन गरी पैसा सम त ददएको भनी एक आपसमा 
पोल गरी सावर्वती बयान ददएको पाइन्ि। आिूल  पनन सोही बमोम्जमको योजनामा जहाजको िस्टवर्वनबाट 
सनु ननकाली भर् याङ्गको प्र्वालमा हाल र सो सनु वर्वर न्र र गोपालल  भजुङु्गकहाँ परु् याउन  गर को भनी सवपूणा 
िटना वर्वर्वरण सनु हराएको सोधपिुको क्रममा यातना ददएको तमा आिूहरुल  रकम संकलन गरी बरुाएको 
सम तमा एक आपसमा पोल गरी सावर्वत भएको द म्खन्ि। सोही अनसुार अन्य सह अनभयकु्तहरु ह मन्त 
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गौतम, गोपाल कुमार श्र ष् ठ, वर्वर न्रमान श्र ष् ठ, तक्ल  भन् न  पणु्यप्रसाद लामा तामाङ्ग, एल.वर्व.भन् न  लालबहादरु 
मगरल  सम त एक आपसमा पोल गरी कसूरमा सावर्वत रह का िन ्भन  अकाा सह अनभयकु्त कवपलराज परुी 
पनन गोपाल कुमार श्र ष् ठल  भन  अनसुार सरै्वलाई निउटी नमलाई सनु तस्करीको काममा सहयोग गर को भनी 
कसूरमा सावर्वत रह का िन।् 

यसरी नमनसल संलग्न तत्काल प्राप् त प्रमाणबाट यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी सम त सामूवहक रुपमा योजना 
बनाई सनु तस्करीको कायामा संलग्न भएको र सनु हराएपनि भएका अपहरण शरीर बन्धक र ज्यान मानह 
सम तको योजनामा मत सल्लाहमा पस को भन् न  द म्खएको अर्वस्मामा ननजहरुको अदालतमा भएको इन्कारी 
बयान सम तका सवबन्धमा पनि प्रमाण बु् दैजाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  नै हुँदा हाल ननजलाई पपुाक्षको लानग 
मनुामा राख् न  गरी मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट भएको नमनत 2075।2।8 को आद श सदर गर को त्यस 
अदालतको नमनत 2075।१०।२४ को आद श ब ररतको नद म्खंदा पररर्वतान गरररहन पर न।  

 

२६. प्रनतर्वादी चन्दन भन् न  वर्वर न्रमान श्र ष् ठ (075-RE-0३९५) 
 

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च) को कसूरमा सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3) र दिा ५को कसूरमा ऐ दिा 
९(क)बमोम्जम मप सजाय र ऐ दिा ९(ग)बमोम्जम सजाय हनु 

(ग)  मलुकुी ऐन, अपहरण गनह तमा शरीर बन्धक नलन  महलको ३ र ४ नं.बमोम्जम सजाय गरी ऐ 
७नं.बमोम्जम मप सजाय हनु 

(ि) मलुकुी ऐन, ज्यान सवबन्धी महलको १नं. वर्वपररत १३(४)नं.को कसूरमा ऐ १३(४)नं.बमोम्जम 
सजाय हनु 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी चन्दन भन् न  वर्वर न्रमान श्र ष् ठलाई मोरङ्ग 
म्जल्ला अदालतबाट नमनत 2075।२।८ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत 
नबराटनगरबाट नमनत 2075।१०।२४ मा सदर भए उपर मनुामा राख् न ुपनह होइन शदु्ध तार खमा बस्न 
पाउन ुपनह भन् न  ननज प्रनतर्वादीको ननर्व दन पना आएको ि। सो सवबन्धमा नबचार गदाा, यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी 
लगायत माई एयरर्व जको नत्रभरु्वन अन्तरााम्ष् िय वर्वमानस्मलको ईम्न्जननयररङ्ग वर्वभाग अन्तगात कायारत 
कमाचारीहरु ह मन्त गौतम, तक्ल  भन् न  पणु्यप्रसाद लामा तामाङ्ग, दोराम खत्री, बालकृष् ण श्र ष् ठ, कवपलराज 
परुी, एल. वर्व. मगर भन् न  लालबहादरु मगर, सम्वबर प्रसाद तोलाङ्ग  सम तलाई गोपाल कुमार श्र ष् ठको 
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न ततृ्र्वमा गोर  भन् न  चिुामम्ण उप्र नतल  स्मापना र सञ् चालन गर को भननएको आपरानधक समूहको सञ् जालको 
सदस्य भई सनु चोरी पैठारी गनह क्रममा न पाल नभनत्रएको साढ  त त्तीस क .जी. सनु बोकी वहंि को बखत 
हराएकोल  सो खोजी गनह क्रममा समूहका सदस्यहरुलाई अपहरण गना आद श र दरुुत्साहन गर  बमोम्जम 
आद श पालना गर को, यातना ददएको, वर्वनभन् न एकान्त र अज्ञात स्मानमा लगी शरीर बन्धक नलएको, सनम 
शाक्यको सोही बमोम्जम यातना ददन  क्रममा मतृ्य ुसम त भएको भनी उल्ल म्खत ऐनहरु अनसुारको दार्वी 
नलई अनभयोगपत्र दायर भएको द म्खयो।  

यी ननर्व दक/प्रनतर्वादील  अनधकारप्राप् त अनधकारी समक्ष आिूल  गोपाल कुमार श्र ष् ठल  भन  अनसुार 
दोराम खत्री, सान ुर्वन, कवपलराज परुी, एल.वर्व. मगर भन् न  लालबहादरु मगर, तक्ल  भन् न  पणु्य प्रसाद 
लामा तामाङ्ग र बालकृष् ण श्र ष् ठसँग सल्लाह गरी जहाजमा लालबहादरु मगरल  भर् याङ्ग जिान गनह, यात्रहुरु 
उनत्रसक पनि दोराम खत्री जहाज नभत्र गई ट्र्वाइल टको िस्टवर्वनमा भजुङु्ग गरुुङ्ग लगायतका माननसहरुल  
ल्याईराख को सनु ननकाली प्ल नमा जोि को भर् याङ्गमा बनाइराख को प्र्वालमा निराउन  ब लामा ह मन्त गौतम 
र बालकृष् ण श्र ष् ठल  ि क्न  काम गर को, गोपाल कुमार श्र ष् ठ र आिूल  माननसहरुको आर्वत जार्वतको 
व्यर्वस्मापन गर को, सो पनि क  भयो माहा भएन, त्यसरी काम गर बापत पटक पटक पैसा पाएको भनी 
आिू कसूरमा सावर्वत भई अन्य प्रनतर्वादीहरुलाई पनन पोल गर को पाइन्ि। त्यस्तै सह अनभयकु्त बालकृष् ण 
श्र ष् ठल  पनन आिू र ह मन्तल  अन्य माननसहरुल  माहा नपाउन  गरी आर्वत जार्वतको व्यर्वस्मापन गरी 
लालबहादरु र वर्वर न्रमान श्र ष् ठल  भर् याङ्ग ननकाली पावका ङ्ग स्मलमा लगी क  कसरी कसलाई ददए माहा भएन, 
पनि बु् दा वर्वर न्रमान र गोपाल कुमार सम तल  भजुङु्ग गरुुङ्गको िरमा लगी म्जवमा लगाउन  रह िन ्भन्दै 
साढ  त त्तीस वकलो सनु हराएपनि सरै्वलाई सोधपिु क रकारको लानग बोलाई यातना सम त ददन  गर को, सनु 
खोज्न गोर लाई पैसा आर्वश्यक पर् यो भन कोल  सरै्वबाट संकलन गरी पैसा सम त ददएको भनी एक आपसमा 
पोल गरी सावर्वती बयान ददएको पाइन्ि। सह अनभयकु्त दोराम खत्री पनन सोही बमोम्जमको योजनामा 
आिूल  जहाजको िस्टवर्वनबाट सनु ननकाली भर् याङ्गको प्र्वालमा हाल र सो सनु वर्वर न्र र गोपालल  भजुङु्गकहाँ 
परु् याउन  गर को भनी सवपूणा िटना वर्वर्वरण सनु हराएको सोधपिुको क्रममा यातना ददएको तमा आिूहरुल  
रकम संकलन गरी बरुाएको सम तमा एक आपसमा पोल गरी सावर्वत भएका िन।् सोही अनसुार अन्य 
सह अनभयकु्तहरु सम्वर्वर प्रसाद तोलाङ्ग , गोपाल कुमार श्र ष् ठ, तक्ल  भन् न  पणु्यप्रसाद लामा तामाङ्ग, एल.वर्व.भन् न  
लालबहादरु मगरल  सम त एक आपसमा पोल गरी कसूरमा सावर्वत रह का िन ्भन  अकाा सह अनभयकु्त 
कवपलराज परुी पनन गोपाल कुमार श्र ष् ठल  भन  अनसुार सरै्वलाई निउटी नमलाई सनु तस्करीको काममा 
सहयोग गर को भनी कसूरमा सावर्वत रह का िन।् 
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यसरी नमनसल संलग्न तत्काल प्राप् त प्रमाणबाट यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी सम त सामूवहक रुपमा योजना 
बनाई सनु तस्करीको कायामा संलग्न भएको र सनु हराएपनि भएका अपहरण शरीर बन्धक र ज्यान मानह 
सम तको योजनामा मत सल्लाहमा पस को भन् न  द म्खएको अर्वस्मामा ननजहरुको अदालतमा भएको इन्कारी 
बयान सम तका सवबन्धमा पनि प्रमाण बु् दैजाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  नै हुँदा हाल ननजलाई पपुाक्षको लानग 
मनुामा राख् न  गरी मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट भएको नमनत 2075।2।8को आद श सदर गर को त्यस 
अदालतको नमनत 2075।१०।२४को आद श ब ररतको नद म्खंदा पररर्वतान गरररहन पर न।  

 

२७. प्रनतर्वादी कवपलराज परुी (075-RE-0३९६) 
 

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च) को कसूरमा सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७० को दिा ३(3) र दिा ५ को कसूरमा ऐ दिा 
९(क)बमोम्जम मप सजाय र ऐ दिा ९(ग) बमोम्जम सजाय हनु 

(ग)  मलुकुी ऐन, अपहरण गनह तमा शरीर बन्धक नलन  महलको ३ र ४ नं. बमोम्जम सजाय गरी ऐ 
७नं.बमोम्जम मप सजाय हनु 

(ि) मलुकुी ऐन, ज्यान सवबन्धी महलको १नं. वर्वपररत १३(४)नं. को कसूरमा ऐ १३(४)नं. बमोम्जम 
सजाय हनु 

 

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी कवपलराज परुीलाई मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट 
नमनत 2075।२।८ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत नबराटनगरबाट नमनत 
2075।१०।२४ मा सदर भए उपर मनुामा राख् न ु पनह होइन तार खमा बस्न पाउन ु पनह भन् न  ननज 
प्रनतर्वादीको ननर्व दन पना आएको ि। सो सवबन्धमा नबचार गदाा, यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी लगायत माई 
एयरर्व जको नत्रभरु्वन अन्तरााम्ष् िय वर्वमानस्मलको ईम्न्जननयररङ्ग वर्वभाग अन्तगात कायारत कमाचारीहरु ह मन्त 
गौतम, तक्ल  भन् न  पणु्यप्रसाद लामा तामाङ्ग, दोराम खत्री, बालकृष् ण श्र ष् ठ, वर्वर न्रमान श्र ष् ठ, एल. वर्व. मगर 
भन् न  लालबहादरु मगर, सम्वबर प्रसाद तोलाङ्ग  सम तलाई गोपाल कुमार श्र ष् ठको न ततृ्र्वमा गोर  भन् न  चिुामम्ण 
उप्र नतल  स्मापना र सञ् चालन गर को भननएको आपरानधक समूहको सञ् जालको सदस्य भई सनु चोरी पैठारी 
गनह क्रममा न पाल नभनत्रएको साढ  त त्तीस क .जी. सनु बोकी वहंि को बखत हराएकोल  सो खोजी गनह क्रममा 
समूहका सदस्यहरुलाई अपहरण गना आद श र दरुुत्साहन गर  बमोम्जम आद श पालना गर को, यातना 
ददएको, वर्वनभन् न एकान्त र अज्ञात स्मानमा लगी शरीर बन्धक नलएको, सनम शाक्यको सोही बमोम्जम 
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यातना ददन  क्रममा मतृ्य ुसम त भएको भनी उल्ल म्खत ऐनहरु अनसुारको दार्वी नलई अनभयोगपत्र दायर 
भएको द म्खयो।  

यी ननर्व दक/प्रनतर्वादील  अनधकारप्राप् त अनधकारी समक्ष आिूल  गोपाल कुमार श्र ष् ठल  भन  अनसुार 
दोराम खत्री, सान ुर्वन, वर्वर न्रमान श्र ष् ठ, एल.वर्व. मगर भन् न  लालबहादरु मगर, तक्ल  भन् न  पणु्य प्रसाद 
लामा तामाङ्ग र बालकृष् ण श्र ष् ठसँग सल्लाह गरी जहाजमा लालबहादरु मगरल  भर् याङ्ग जिान गनह, यात्रहुरु 
उनत्रसक पनि दोराम खत्री जहाज नभत्र गई ट्र्वाइल टको िस्टवर्वनमा भजुङु्ग गरुुङ्ग लगायतका माननसहरुल  
ल्याईराख को सनु ननकाली प्ल नमा जोि को भर् याङ्गमा बनाइराख को प्र्वालमा निराउन  ब लामा ह मन्त गौतम 
र बालकृष् ण श्र ष् ठल  ि क्न  काम गर को, गोपाल कुमार श्र ष् ठ र वर्वर न्रमान श्र ष् ठल  माननसहरुको आर्वत 
जार्वतको व्यर्वस्मापन गर को, सो पनि क  भयो माहा भएन, त्यसरी काम गर बापत पटक पटक पैसा पाएको 
भनी आिू कसूरमा सावर्वत भई अन्य प्रनतर्वादीहरुलाई पनन पोल गर को पाइन्ि। त्यस्तै सह अनभयकु्त 
बालकृष् ण श्र ष् ठल  पनन आिू र ह मन्तल  अन्य माननसहरुल  माहा नपाउन  गरी आर्वत जार्वतको व्यर्वस्मापन 
गरी लालबहादरु र वर्वर न्रमान श्र ष् ठल  भर् याङ्ग ननकाली पावका ङ्ग स्मलमा लगी क  कसरी कसलाई ददए माहा 
भएन, पनि बु् दा वर्वर न्रमान र गोपाल कुमार सम तल  भजुङु्ग गरुुङ्गको िरमा लगी म्जवमा लगाउन  रह िन ्
भन्दै साढ  त त्तीस वकलो सनु हराएपनि सरै्वलाई सोधपिु क रकारको लानग बोलाई यातना सम त ददन  गर को, 
सनु खोज्न गोर लाई पैसा आर्वश्यक पर् यो भन कोल  सरै्वबाट संकलन गरी पैसा सम त ददएको भनी एक 
आपसमा पोल गरी सावर्वती बयान ददएको पाइन्ि। सह अनभयकु्त दोराम खत्री पनन सोही बमोम्जमको 
योजनामा आिूल  जहाजको िस्टवर्वनबाट सनु ननकाली भर् याङ्गको प्र्वालमा हाल र सो सनु वर्वर न्र र गोपालल  
भजुङु्गकहाँ परु् याउन  गर को भनी सवपूणा िटना वर्वर्वरण सनु हराएको सोधपिुको क्रममा यातना ददएको तमा 
आिूहरुल  रकम संकलन गरी बरुाएको सम तमा एक आपसमा पोल गरी सावर्वत भएका िन।् सोही 
अनसुार अन्य सह अनभयकु्तहरु सम्वर्वर प्रसाद तोलाङ्ग , गोपाल कुमार श्र ष् ठ, तक्ल  भन् न  पणु्यप्रसाद लामा 
तामाङ्ग, एल.वर्व.भन् न  लालबहादरु मगरल  सम त एक आपसमा पोल गरी कसूरमा सावर्वत रह का िन ्भन  
ननज प्रनतर्वादी कवपलराज परुी पनन गोपाल कुमार श्र ष् ठल  भन  अनसुार सरै्वलाई निउटी नमलाई सनु तस्करीको 
काममा सहयोग गर को भनी कसूरमा सावर्वत रह का िन।् 

यसरी नमनसल संलग्न तत्काल प्राप् त प्रमाणबाट यी ननर्व दक/प्रनतर्वादी सम त सामूवहक रुपमा योजना 
बनाई सनु तस्करीको कायामा संलग्न भएको र सनु हराएपनि भएका अपहरण शरीर बन्धक र ज्यान मानह 
सम तको योजनामा मत सल्लाहमा पस को भन् न  द म्खएको अर्वस्मामा ननजहरुको अदालतमा भएको इन्कारी 
बयान सम तका सवबन्धमा पनि प्रमाण बु् दैजाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  नै हुँदा हाल ननजलाई पपुाक्षको लानग 
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मनुामा राख् न  गरी मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट भएको नमनत 2075।2।8को आद श सदर गर को त्यस 
अदालतको नमनत 2075।१०।२४को आद श ब ररतको नद म्खंदा पररर्वतान गरररहन पर न।  

 

२८. ननर्व दक/र्वादी न पाल सरकार (075-RE-0१५०) 
 

यसमा ननवन प्रनतर्वादीहरु ३ जनालाई वर्वपक्षी बनाई र्वादी न पाल सरकारको तिा बाट यस अदालतमा ननर्व दन 
ददएकोमा ननवन बमोम्जम आद श गरीएको ि। 

 

(अ)  प्रनतर्वादी गोवर्वन्द प्रसाद ननरौलाका हकमा  

 

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क) भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च) को कसूरमा सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3) र दिा ५को कसूरमा दिा ९(क) 
बमोम्जम मप सजाय र दिा ९(ग) बमोम्जम सजाय हनु  

 

 उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी गोनबन्द प्रसाद ननरौलालाई मोरङ्ग म्जल्ला 
अदालतबाट नमनत २०७५।२।८ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत 
नबराटनगरबाट नमनत २०७५।६।११ मा बदर भईसाधारण ताररखमा राख् न  आद श भए उपर मनुामा 
राखी मदु्दाको पपुाक्ष गनुापनह भन् न  र्वादी न पाल सरकारको ननर्व दन पना आएको ि। ननज प्रनतर्वादील  
सनुरु्वाईमा सहभागी हनु यस अदालतमा ननर्व दन ददई सहभागी भएको अर्वस्मा ि। अर्व ननज प्रनतर्वादीका 
सवबन्धमा नबचार गदाा, यी प्रनतर्वादी गोनबन्द प्रसाद ननरौला तत्काल नत्रभरु्वन नबमानस्मल सरुक्षा गािामा 
कायारत रहँदा आनमाक प्रलोभनमा परी अकाा प्रनतर्वादी गोर  भन्न  चिुामणी उप्र नतको आपरानधक संजाललाई 
अरै्वध सनु चोरी पैठारी गनह कारोबारमा सहयोग गर को भनी सहअनभयकु्त नबष्ण ुबहादरु ख्काको पोल र 
मोहन काफ्ल को िरबाट बरामद गररएको भननएको रम्जष्टर नं. ४ मा नि.आई.जी. मामा भनी उल्ल ख 
भएको आधारमा प्रस्ततु अनभयोग लगाइएको द म्खन्ि । प्रनतर्वादी नबष्ण ु बहादरु ख्काल  रम्जष्टरमा 
उम्ल्लम्खत नि.आई.जी. मामा भन्न  गोनबन्द प्रसाद ननरौला भएको भनी पोल गर को र सो रम्जष्टरमा 
नि.आई.जी. मामालाई रकम ददएको भन्न  उल्ल ख भएको द म्खन्ि । तस्करी भई आएको सनु नि.एस.पी. 
संजय बहादरु राउत र एस.पी. नबकाश राज खनालल  एस्कटा गरी एस.एस.पी. श्याम खत्री र नि.आइ.जी. 
गोनबन्द प्रसाद ननरौलाको अविस कोठामा परुय्ाउन  गर को भन्न  ननज प्रनतर्वादी नबष्ण ुबहादरु खिकाको 
पोल रह को तर नमनसल संलग्न प्रमाणबाट यी गोनबन्द प्रसाद ननरौला र नबकाश राज खनाल एकै समयमा 
नबमानस्मलमा कायारत रह को द म्खदैन । सनु ल्याउन  भननएका अन्य प्रनतर्वादीहरुको बयानबाट यी 
प्रनतर्वादीका हकमा नबष्ण ुबहादरु खिकाको पोल समनमात हनु सक को िैन भन  प्रनतर्वादी गोनबन्द प्रसाद 
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ननरौला आरोवपत कसरुमा अनसुन्धानमै इन्कार रह को द म्खन्ि । अकाा प्रनतर्वादी गोर  भन्न  चिुामम्ण 
उप्र नतल  यी प्रनतर्वादी गोनबन्द प्रसाद ननरौलाल  सनु तस्करी गना सहयोग गर नन,् म रो बरु्वा न त्र प्रसाद 
उप्र नतको सामी हनु, म काका भन्िु पाररर्वारीक सवबन्ध ि, निररङ्गल  एयरपोटा बावहरको DIG मािा त 
एयरपोटा नभत्रका SSP श्याम खत्रीसंग लाइन नमलाए भनी अदालत समक्ष बयान गर को द म्खन्ि ।  

उपरोक्त बमोम्जम सहप्रनतर्वादी नबष्ण ुबहादरु खिकाल  अनसुन्धानको क्रममा सवम पोल गर को,  
अन्य प्रनतर्वादीहरुल  पोल गना नसक को अर्वस्मामा नमनसल संलग्न तत्कालप्राप्त प्रमाणका आधारमा यी 
प्रनतर्वादी गोनबन्द प्रसाद ननरौलालाई हाललाई पपुाक्षका लानग मनुामा राख्न ुपनह अपररहाया अर्वस्मा द म्खएन 
। पनि प्रमाण बु् दै जाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  नै हुँदा ननजलाई पपुाक्षका लानग मनुामा राख्न  गरी भएको 
मोरंग म्जल्ला अदालतको आद श बदर गरी तार खमा राख्न  गरी भएको त्यस अदालतको नमनत 
२०७५।६।११ को आद श ब रीतको नद म्खदा पररर्वतान गरीरहन ुपर न । 

 

(आ)  प्रनतर्वादी वर्वकासराज खनालका हकमा 
 

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क) भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च) को कसूरमा सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७० को दिा ३(3) र दिा ५ को कसूरमा दिा 
९(क) बमोम्जम मप सजाय र दिा ९(ग) बमोम्जम सजाय हनु  

  

उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननज प्रनतर्वादी वर्वकासराज खनाललाई मोरङ्ग म्जल्ला 
अदालतबाट नमनत २०७५।२।८ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत 
नबराटनगरबाट नमनत २०७५।६।२ मा बदर भई साधारण ताररखमा राख् न  आद श भए उपर मनुामा राखी 
मदु्दाको पपुाक्ष गनुापनह भन् न  र्वादी न पाल सरकारको ननर्व दन पना आएको ि। ननज प्रनतर्वादील  सनुरु्वाईमा 
सहभागी हनु यस अदालतमा ननर्व दन ददई सहभागी भएको अर्वस्मा ि। अर्व ननज प्रनतर्वादीका सवबन्धमा 
नबचार गदाा, यी प्रनतर्वादी तत्काल वर्वमानस्मल सरुक्षा गािामा कायारत रहँदा आनमाक प्रलोभनमा परी गोर  
भन् न  चिुामम्ण उप्र नतल  आपरानधक सञ् जाललाई अरै्वध सनु चोरी पैठारी गनह कारोर्वारमा सहयोग गर को 
भन् न  आधारमा उल्ल म्खत अनभयोग लगाएको द म्खन्ि। ननज उपरको उक्त अनभयोग मखु्य रुपमा सह 
प्रनतर्वादी वर्वष् णबुहादरु ख्काको पोल र मोहन काफ्ल को िरबाट बरामद गररएको भननएको रम्जष् टरको 
आधारमा लगाएको द म्खन्ि। प्रनतर्वादी वर्वष् णबुहादरु ख्काल  रम्जष् टरमा रकम ददएको उल्ल ख भएको SP 
मामा भन् न  व्यम्क्त एस.पी. वर्वकासराज हो भन्दै सनु तस्करीमा ननज सम त संलग्न भएको, मोहन काफ्ल  
लगायतल  सनु तस्करी गनह क्रममा वर्वद शबाट सनु नलएर इनमग्र सनसवम आई पासपोटामा िाप लाग  पश् चात 
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कवहल  नि.एस.पी. संजय राउतल  र कवहल  एस.पी. वर्वकासराज खनालल  एस्कटा गर र एस.एस.पी. श्याम 
बहादरु खत्री र नि.आई.जी. गोवर्वन्द प्रसाद ननरौलाको अविस कोठामा परु् याउन  गर को भनी पोल गर को 
पाइन्ि। तर सनु ल्याउन  भननएका प्रनतर्वादी मोहन काफ्ल , नर न्र काककी सम तल  ननज प्रनतर्वादी वर्वकासराज 
खनाललाई पोल नगरी नसधा एस.एस.पी. श्याम खत्री कहाँ लान  भनी बयान गर का िन।् प्रनतर्वादी 
वर्वकासराज खनाल आरोवपत कसूरमा इन्कार रही आिू २०७१ चैत्रद म्ख २०७२ पौष सवम मात्र एस.पी. 
भएर वर्वमानस्मलमा कायारत रह को भन का िन,् जबकी नि.आई.जी. गोवर्वन्द प्रसाद ननरौला २०७२ मािद म्ख 
२०७३ मािसवम वर्वमानस्मलमा कायारत द म्खन्ि। SSP श्याम खत्रील  पनन बयानमा ननजलाई पोल गर को 
द म्खंदैन।  

उपरोक्त बमोम्जम सहप्रनतर्वादी वर्वष् णबुहादरु ख्काल  अनसुन्धानको क्रममा सवम पोल गर को, 
अन्य प्रनतर्वादीहरुल  पोल गना नसक को र पोल गनह प्रनतर्वादीको कमन सम त ननजको कायाकालका सवबन्धमा 
नमल नभि को नद म्खएको अर्वस्मामा नमनसल संलग्न तत्काल प्रमाणका आधारमा पपुाक्षका लानग मनुामा राख् न ु
पनह अपररहाया अर्वस्मा द म्खएन। पनि प्रमाण बु् दैजाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  नै हुँदा ननजलाई पपुाक्षको लानग 
मनुामा राख् न  गरी मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट नमनत २०७५।२।८ गत  भएको आद श बदर गरी प्रनतर्वादी 
वर्वकासराज खनाललाई तार खमा राख् न  गरी भएको त्यस अदालतको नमनत २०७५।६।२को आद श र्व ररतको 
नद म्खंदा पररर्वतान गरररहन पर न।  

 

(इ)  प्रनतर्वादी रामकुमार नतर्वारीका हकमा  

ननज प्रनतर्वादी रामकुमार नतर्वारीका सवबन्धमा र्वादी प्रनतर्वादी दबैु पक्षको ननर्व दन पर को र सो 
ननर्व दन माँगहरु बमोम्जम उच्च अदालत नबराटनगरको आद शमा पररर्वतान गनुा पनह अर्वस्मा नरह को बार  
मानम प्रकरण नं. ४ मा वर्वर्व चना भैसक को हुँदा यहाँ पनुरार्वमृ्त्त गररएको िैन।  

 

२९. ननर्व दक/र्वादी न पाल सरकार (075-RE-0२३८) 
 

  यसमा ननवन प्रनतर्वादीहरु २ जनालाई वर्वपक्षी बनाई र्वादी न पाल सरकारको तिा बाट यस अदालतमा 
ननर्व दन ददएकोमा ननवन बमोम्जम आद श गररएको ि। 

 

(अ)  प्रनतर्वादी मदन नसलर्वालका हकमा  

ननज प्रनतर्वादी मदन नसलर्वालका सवबन्धमा र्वादी प्रनतर्वादी दबैु पक्षको ननर्व दन पर को र सो ननर्व दन 
माँगहरु बमोम्जम उच्च अदालत नबराटनगरको आद शमा पररर्वतान गनुा पनह अर्वस्मा नरह को बार  मानम 
प्रकरण नं. ८ मा वर्वर्व चना भैसक को हुँदा यहाँ पनुरार्वमृ्त्त गररएको िैन।  
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(आ)  प्रनतर्वादी संजय ख तान भन् न  प्रभात अग्रर्वालका हकमा 
ननज प्रनतर्वादी प्रभात अग्रर्वालका सवबन्धमा र्वादी प्रनतर्वादी दबैु पक्षको ननर्व दन पर को र सो ननर्व दन 

माँगहरु बमोम्जम उच्च अदालत नबराटनगरको आद शमा पररर्वतान गनुा पनह अर्वस्मा नरह को बार  मानम 
प्रकरण नं. १९ मा वर्वर्व चना भैसक को हुँदा यहाँ पनुरार्वमृ्त्त गररएको िैन।  

 

३०. ननर्व दक/र्वादी न पाल सरकार (075-RE-0३७८) 
यसमा ननवन प्रनतर्वादीहरु ७ जनालाई वर्वपक्षी बनाई र्वादी न पाल सरकारको तिा बाट यस अदालतमा 

ननर्व दन ददएकोमा ननवन बमोम्जम आद श गररएको ि। 

 

(अ)  प्रनतर्वादी र्वालकृष् ण संज लका हकमा 
 

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च)को कसूरमा सजाय 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3) र दिा ५को कसूरमा ऐ दिा 
९(क)बमोम्जम मप सजाय र ऐ दिा ९(ग)बमोम्जम सजाय हनु 

(ग)  मलुकुी ऐन, अपहरण गनह तमा शरीर बन्धक नलन  महलको ३ र ४ नं.बमोम्जम सजाय 
गरी ऐ ७नं.बमोम्जम मप सजाय हनु 

(ि) मलुकुी ऐन, ज्यान सवबन्धी महलको १नं. वर्वपररत १३(४)नं.को कसूरमा ऐ 
१३(४)नं.बमोम्जम सजाय हनु 

 

 प्रनतर्वादी र्वालकृष् ण संज लका हकमा उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननजलाई मोरङ्ग म्जल्ला 
अदालतबाट नमनत 2075।२।८ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गरी गर को आद श उच्च अदालत 
नबराटनगरबाट नमनत 2075।८।२० मा बदर भई साधारण ताररखमा राख् न  आद श भए उपर मनुामा 
राखी मदु्दाको पपुाक्ष गनुापनह भन् न  र्वादी न पाल सरकारको ननर्व दन पना आएको ि। ननज प्रनतर्वादील  सनुरु्वाईमा 
सहभागी हनु यस अदालतमा ननर्व दन ददई सहभागी भएको अर्वस्मा ि। अर्व ननज प्रनतर्वादीका सवबन्धमा 
नबचार गदाा, ननज प्रनतर्वादी र्वालकृष् ण संज ल अपराध महाशाखा ट कुमा कायारत रह को र ननजको कामको 
प्रकृनत ह दाा अपराध बार  वर्वनभन् न तररका अपनाई जानकारी प्राप् त गरी तमा अपराधीको पवहचान गरी गराई 
कानूनको दायरामा ल्याउन ुयी प्रनतर्वादीको कताव्य नभत्र पनह भए पनन यी प्रनतर्वादी र्वालकृष् ण संज ल अकाा 
प्रनतर्वादी गोर  भन् न  चिुामम्ण उप्र नतको अनत नम्जक सवपका  भएको माननस भएको र ननज चिुामम्ण उप्र नत 
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नबरुद्द काठमािौं म्जल्ला अदालतमा चल को ०७३-CR-1137 को मदु्दामा यकीन र्वतन नखलु का भनी 
प्रनतर्वादी कायम गना नसक को व्यम्क्त हनु ्भन् न  माहा हुँदाहुँदै पक्राउ नगराएको, आफ्नो िर बनाउन भनी 
रकमको ल नद न गर को र अरै क ही रकम गोर  भन् न  चिुामम्णलाई विताा ददन बाँकी रह को भनी ननज 
प्रनतर्वादी गोर  भन् न  चिुामम्णल  अदालतमा बयान गर को, Call details बाट हराएको सनु खोजी भएका 
अर्वनधमा अकाा प्रनतर्वादी गोर  भन् न  चिुामम्ण उप्र नतसँग पटक पटक सवपका  भएको, सनम शाक्यको हत्या 
भएको ददन सम त िोनको आदान प्रदान भएकोबाट यी प्रनतर्वादी सम तको सल्लाहबाट मतृक सनम शाक्यलाई 
यातना ददएको भन् न  व्यहोराको र्वादी न पाल सरकारको ननर्व दन म्जवकर रह को ि। यी प्रनतर्वादी र्वालकृष् ण 
संज लल  अनसुन्धान अनधकारी समक्षको बयानमा सनम शाक्यको हत्या भएको ददन नबहान द म्ख प्रनतर्वादी 
गोर  भन् न  चिुामम्ण उप्र नतसँग सनु हराएको बार  कुरा भएको त्य स्र्वीकार गर को पाइन्ि, तर माननस 
मर को िटना बार  ननज प्रनतर्वादी गोर  भन् न  चिुामम्ण उप्र नतबाट जानकारी पाएपनि तत्कालै आफ्नो मानमका 
दजााका र्वररष् ठ प्रहरी उपरीक्षक ददर्व श लोहनीलाई जानकारी गराएको र अकोतिा  प्रनतर्वादी चिुामम्ण 
उप्र नतसँग पनन सवपका मा रही जानकारी नलदै गर को द म्खन्ि। वर्वनभन् न अपराधको Under Cover अनसुन्धान 
गदाा यस प्रकृनतबाट अपरानधक गनतवर्वनध तमा समूह नभत्र पसी आफ्नो संगठनलाई अपरानधक गनतवर्वनधबार  
सूचना ददई अपराध अनसुन्धानमा संलग्न हनु  जस्तो काया प्रहरीको काम कताव्य एर्वम ्आचरण नभत्र पनह 
वर्वषय हो होइन, त्यस्तो काम गदाा अपरानधक कायामै प्रत्यक्ष अ प्रत्यक्ष संलग्न  ि िैन र्वा त्यस्तो काया 
लकुाउनका लानग व्यम्क्तगत िाइदा हनु  काम गर को ि िैन भन् न  जस्ता वर्वषयमा वर्वस्ततृ प्रमाण बरुी 
ननष् कषामा पगु्न ुपनह र सो बार  प्रमाण बु् न बाँकी नै रह को द म्खन्ि। यी प्रनतर्वादीको कामको प्रकृनत ह दाा 
अपरानधक कायामा संलग्न व्यम्क्तहरुसँग सवपका मा रही यी प्रनतर्वादील  माननस मार को जानकारी पाउनासाम 
आफ्ना मानमल्लो दजााका अनधकृतलाई सूम्चत गर को, यस कुराको जानकारी अनतररक्त प्रहरी महाननरीक्षक 
सवम ददइएको भनी अकाा प्रहरी ददर्व श लोहनीको बयान रह को र तत्सवबन्धमा मानमल्लो दजााका प्रहरी 
अनधकृतहरुबाट प्रमाण बु् न  काया बाँकी नै रह को तमा िटनामा संलग्न भननएका अनभयकु्तहरु पक्राउ गना 
पटक पटक कोम्शस गनह क्रममा वर्वनभन् न बहाना प्रलोभनमा पारी प्रनतर्वादी गोर  भन् न  चिुामणीलाई सम त 
ि ला पानह प्रयत् नरत रह को त्य ननज प्रनतर्वादी गोर  भन् न  चिुामम्णको अदालतमा भएको बयानको स.ज. 
३४मा “ तर मलाई ननजल  मलाई बचाउन आएको हैनन ्मलाई रकु्याउन रकम निल भएको जस्तो लाग र 
नि.एस.पी. प्रम्जत क .सी. र सई र्वालकृष् ण संज ललाई रकु्याएर इम्ण्ियातिा  गएको हुँ” भन् न  उल्ल ख गर बाट 
सम त पनि प्रमाण बु् दैजाँदा ठहर  बमोम्जम हनु  गरी हाललाई यी प्रनतर्वादीलाई साधारण तार खमा राखी 
मदु्दा पपुाक्ष गनह भन् न  त्यस अदालतको नमनत २०७५।८।२०।५ को आद श र्व ररतको द म्खएन ।  

 

(आ)  प्रनतर्वादी प्रम्जत क .सी.का हकमा 
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अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(४)को कसूरमा ऐ दिा ९(ख)बमोम्जम 

सजाय हनु 

 

 ननज प्रनतर्वादी प्रम्जत क .सी.का हकमा उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननजलाई मोरङ्ग 
म्जल्ला अदालतबाट नमनत 2075।२।८ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत 
नबराटनगरबाट नमनत 2075।५।३१ मा बदर भई साधारण ताररखमा राख् न  आद श भए उपर मनुामा 
राखी मदु्दाको पपुाक्ष गनुापनह भन् न  र्वादी न पाल सरकारको ननर्व दन पना आएको ि। ननज प्रनतर्वादील  सनुरु्वाईमा 
सहभागी हनु यस अदालतमा ननर्व दन ददई सहभागी भएको अर्वस्मा ि। अर्व न पाल सरकारबाट ननज 
प्रनतर्वादीका सवबन्धमा प श भएको ननर्व दनतिा  नबचार गदाा, यी प्रनतर्वादीलाई सम त ननजभन्दा मानमल्लो 
दजााका अनधकृत तमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका तत्कानलन कायाालय प्रमखु प्रहरी र्वररष् ठ 
उपरीक्षक ददर्व श लोहनीबाट नमनत २०७४।११।१८ गत  अपराधी पक्राउ गना प्रहरी नायर्व उपरीक्षक 
प्रनतर्वादी प्रम्जत क .सी.को कमाण्िमा टोली खटाएको भनी ननज प्रनतर्वादी ददर्व श लोहनीको अदालतमा भएको 
बयानबाट खलु्न आउँि। ननज प्रहरी नायर्व उपरीक्षक प्रम्जत क .सी.लाई सवर्वोधन गरी नमनत 
2074।11।18 च.नं. २९०७ को प्रहरी उपरीक्षक नर न्र प्रसाद उप्र तीद्वारा हस्ताक्षररत पत्रबाट सम त 
यी प्रनतर्वादीको कमाण्िमा रह को टोलीलाई सनुसरी म्जल्लातिा  खटाई पठाएको पत्र सम त जारी भएको 
द म्खन्ि। उपरोक्त पत्रलाई र्वादी न पाल सरकारल  अनभयोगपत्रमा प्रमाणको रुपमा नलएको द म्खंदैन। ननजको 
कमाण्िमा टोली खटाउन ुअम्ि प्रहरी र्वररष् ठ उपरीक्षक ददर्व श लोहनील  तत्कानलन संगठन प्रमखु प्रहरी 
अनतररक्त महाननरीक्षकलाई अर्वगत गराएको भनी ननज प्रहरी र्वररष् ठ उपरीक्षकल  आफ्नो बयानमा उल्ल ख 
गर को द म्खन्ि। प्रहरी संगठनको काया सञ् चालन वर्वनध ह दाा तत्काल गनुा पनह काया र चाल्न ुपनह कदमको 
अपररहायाताको अर्वस्मामा ददइन  यस्तो प्रकृनतको मौम्खक आद श मानम प्ररम्वभक रुपमै शंका गररहाल्न ुपनह 
अर्वस्मा द म्खंदैन। र्वादी न पाल सरकारकोतिा बाट अनसुन्धानको क्रममा प्रहरी अनतररक्त महाननरीक्षकलाई,  
नमनत 2074।11।18 को प.स.च.नं. २९०७ जारी गनह प्रहरी उपरीक्षक नर न्र प्रसाद उप्र तीलाई, यी 
प्रनतर्वादील  सवपका  गर को भन को ईलाका प्रहरी कायाालयका प्रहरी नायर्व उपरीक्षकलाई तमा र्वररष् ठ प्रहरी 
उपरीक्षकल  समन्र्वय गर को भननएको म्जल्ला प्रहरी कायाालयका प्रहरी उपरीक्षकलाई बरु को अर्वस्मा 
द म्खंदैन। यी प्रनतर्वादी उपर अनभयोग प श हुँदा संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, 2070को दिा ३(4) को 
कसूरमा सजाय हनु माग दार्वी नलइएको ि, तर अन्य कुनै कानून अन्तगात अनभयोग लगाएको द म्खंदैन। 
संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, 2070 अन्तगात कुनै काया स्र्वतन्त्र कसूरको रुपमा स्मावपत हनु  हो र्वा 
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अन्य कुनै कानून वर्वपररत अपराध गदाा संगदठत रुपमा गर को द म्खएमात्र यो ऐन बमोम्जम सम त कसूर 
कायम भई सजाय हनु  हो भन् न  बार  प्रस्ततु मदु्दाको वकनारा हुँदा व्याख्या गनुापनह वर्वषय भएकोल  यसै 
ननर्व दनको रोहमा त्यसतिा  र्वोल्न ु पनह द म्खएन। अतः उक्त आरोप सवबन्धी कानूनी व्यर्वस्मा तमा यी 
प्रनतर्वादीलाई ऐ ऐनको दिा ३(4) मात्रको आधारमा सजाय हनु सक्ि र्वा सक्दैन भन् न  वर्वषयमा व्याख्या 
हनु ुअगारै्व यी प्रनतर्वादीका हकमा तत्काल मनुामा राखी कारर्वाही गनुा पनह अर्वस्मा सम त वर्वयमानता ि 
िैन भन् न  सवबन्धमा वर्वचार गदाा यी प्रहरी स र्वाका कमाचारी भएको र वयनील  अनसुन्धान र्वा न्यावयक 
प्रवक्रयामा अर्वरोध परु् याउन  र्वा िरार हनु  खतरा र्वा प्रमाण लोप गनह र्वा साक्षीको सरुक्षामा प्रभार्व पाना सक्न  
अर्वस्मा र्वादी पक्षल  सन्तोषजनक रुपमा द खाउन नसक बाट सम त यी प्रनतर्वादीका हकमा त्यस अदालतर्वाट 
नमनत २०७५।५।३१ मा भएको आद श र्व ररतको द म्खएन।    

  

(इ)  प्रनतर्वादी ददर्व श लोहनीका हकमा  

 

अनभयोग माग दार्वी (मूल अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।१।१९, शरुु मदु्दा नं. 03196) 
(क)  संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(४)को कसूरमा ऐ दिा ९(ख)बमोम्जम 

सजाय हनु 

 

 यी प्रनतर्वादी ददर्व श लोहनीका हकमा उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननजलाई मोरङ्ग म्जल्ला 
अदालतबाट नमनत 2075।२।८ मा पपुाक्षको लानग मनुामा राख् न  गर को आद श उच्च अदालत 
नबराटनगरबाट नमनत 2075।५।२९ मा बदर भईसाधारण ताररखमा राख् न  आद श भए उपर मनुामा राखी 
मदु्दाको पपुाक्ष गनुापनह भन् न  र्वादी न पाल सरकारको ननर्व दन पना आएको ि। ननज प्रनतर्वादील  सनुरु्वाईमा 
सहभागी हनु यस अदालतमा ननर्व दन ददई सहभागी भएको अर्वस्मा ि। अर्व न पाल सरकारबाट ननज 
प्रनतर्वादीका सवबन्धमा प श भएको ननर्व दनतिा  नबचार गदाा, यी प्रनतर्वादीलाई प्रहरी प्रधान कायाालयको च.नं. 
२२९२ नमनत २०७५।१।१६ को पत्रबाट यमाम्शघ्र म्जल्ला प्रहरी कायाालय, मोरङ्गमा उपम्स्मत हनु  गरी 
खटाई पठाएको, उक्त पत्र भोनलपल्ट बरु को भन् न  प्रनतर्वादीको भनाई रह को, १८ गत  म  १को वर्वदा परी 
१९ गत  नै उपम्स्मत हुँदा एकानतर पक्राउ पूजी जारी गर को र अकोतिा  िरार िोवषत गरी अनभयोग पत्र 
दायर भएको द म्खन्ि। यी प्रनतर्वादी महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा कायाालय प्रमखु भई कायारत 
रह को अर्वस्मामा सोही कायाालयका प्र.ना.नन. र्वालकृष् ण संज लबाट माननस मार को जानकारी पाएपनि संगठन 
प्रमखु प्रहरी महाननरीक्षक प्रकाश अयााललाई सवपका  गदाा कल िाइभटा भई नननमत्त संगठन प्रमखु प्रहरी 
अनतररक्त महाननरीक्षक र्वमबहादरु भण्िारीलाई िटना बार  जानकारी गराई आर्वश्यक अनसुन्धानका लानग 
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नि.एस.वप. प्रम्जत क सीको कमाण्िमा टोली खटाई पठाएको भन् न  नमनसलबाट तमा बहसका क्रममा खलु्न 
आउँि। उक्त टोलीबाट महानगरीय अपराध महाशाखा (प्रशासन शाखा) को नमनत २०७४।११।१८ 
च.नं. २९०७ को पत्र प्रहरी उपरीक्षक नर न्र प्रसाद उप्र तीबाट जारी भई वर्वश ष िटना अनसुन्धानको लानग 
प्रहरी नायर्व उपरीक्षक प्रम्जत क .सी.को कमाण्िमा प्रहरी नायर्व ननरीक्षक र्वालकृष् ण संज ल, प्रहरी जर्वान 
सरु न्र काककी र प्रहरी जर्वान म षबहादरु राना सम तलाई पठाइएको पनन द म्खन्ि। यस वर्वषयमा नाम खलु्न 
आएका तमा तत्काल आद श ननदहशन ददन  हैनसयतमा रह का तत्कानलन संगठन प्रमखु प्रहरी अनतररक्त 
महाननरीक्षकसँग बरु को भन् न  नमनसलबाट खलु्न नआएबाट अत्यार्वश्यक रुपमा बु् न ुपनह नबषयमा अनसुन्धान 
बाँकी नै द म्खयो । ननज एर्वम ्कमाण्ि खटाउन  प्रहरी उपरीक्षक तमा ननज सम तल  खटाएका अनधकृतहरु 
सवपका मा रह को म्जल्ला स्तरीय अन्य अनधकृत सम तर्वाट उक्त अनसुन्धान र्वार  त्य प्रमाण बु् न बाँकी नै 
रह को पाइयो। यी प्रनतर्वादी उपर अनभयोग प श हुँदा संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा 
३(४)को कसूरमा सजाय हनु माग दार्वी नलइएको ि तर अन्य कुनै कानून अन्तगात अनभयोग लगाएको 
द म्खंदैन। संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७० अन्तगात कुनै काया स्र्वतन्त्र कसूरको रुपमा स्मावपत हनु  
हो र्वा अन्य कुनै कानून वर्वपररत अपराध गदाा संगदठत रुपमा गर को द म्खएमात्र यो ऐन बमोम्जम सम त 
कसूर कायम भई सजाय हनु  हो भन् न  बार  प्रस्ततु मदु्दाको वकनारा हुँदा व्याख्या गनुापनह वर्वषय भएकोल  यसै 
ननर्व दनको रोहमा त्यसतिा  र्वोल्न ु पनह द म्खएन। अतः उक्त आरोप सवबन्धी कानूनी व्यर्वस्मा तमा यी 
प्रनतर्वादीलाई ऐ ऐनको दिा ३(4) मात्रको आधारमा सजाय हनु सक्ि र्वा सक्दैन भन् न  वर्वषयमा व्याख्या 
हनु ुअगारै्व यी प्रनतर्वादीका हकमा तत्काल मनुामा राखी कारर्वाही गनुा पनह अर्वस्मा सम त वर्वयमानता ि 
िैन भन् न  सवबन्धमा वर्वचार गदाा यी प्रहरी स र्वाका कमाचारी भएको र वयनील  अनसुन्धान र्वा न्यावयक 
प्रवक्रयामा अर्वरोध परु् याउन  र्वा िरार हनु  खतरा र्वा प्रमाण लोप गनह र्वा साक्षीको सरुक्षामा प्रभार्व पाना सक्न  
अर्वस्मा र्वादी पक्षल  सन्तोषजनक रुपमा द खाउन नसक बाट सम त यी प्रनतर्वादीका हकमा त्यस अदालतर्वाट 
नमनत २०७५।५।२९।६ मा भएको आद श र्व ररतको द म्खएन।    

 

(ई)  प्रनतर्वादी वर्वमल पोद्दारका हकमा 
ननज प्रनतर्वादी वर्वमल पोद्दारका सवबन्धमा र्वादी प्रनतर्वादी दबैु पक्षको ननर्व दन पर को र सो ननर्व दन 

माँगहरु बमोम्जम उच्च अदालत नबराटनगरको आद शमा पररर्वतान गनुा पनह अर्वस्मा नरह को बार  मानम 
प्रकरण नं. १७ मा वर्वर्व चना भैसक को हुँदा यहाँ पनुरार्वमृ्त्त गररएको िैन।  

 

(उ)  प्रनतर्वादी राज न्र कुमार शाक्यका हकमा 
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ननज प्रनतर्वादी राज न्र कुमार शाक्यका सवबन्धमा र्वादी प्रनतर्वादी दबैु पक्षको ननर्व दन पर को र सो 
ननर्व दन माँगहरु बमोम्जम उच्च अदालत नबराटनगरको आद शमा पररर्वतान गनुा पनह अर्वस्मा नरह को बार  
मानम प्रकरण नं. १६ मा वर्वर्व चना भैसक को हुँदा यहाँ पनुरार्वमृ्त्त गररएको िैन।  

 

(ऊ)  प्रनतर्वादी माधर्व भन् न  मदन प्रसाद म्िनमर का हकमा 
ननज प्रनतर्वादी मदन प्रसाद म्िनमर का सवबन्धमा र्वादी प्रनतर्वादी दबैु पक्षको ननर्व दन पर को र सो 

ननर्व दन माँगहरु बमोम्जम उच्च अदालत नबराटनगरको आद शमा पररर्वतान गनुा पनह अर्वस्मा नरह को बार  
मानम प्रकरण नं. १२ मा वर्वर्व चना भैसक को हुँदा यहाँ पनुरार्वमृ्त्त गररएको िैन।  

  

(ए)  प्रनतर्वादी आर.नि.राज ुभन् न  राजकुमार दारुकाका हकमा 
ननज प्रनतर्वादी राजकुमार दारुकाका सवबन्धमा र्वादी प्रनतर्वादी दबैु पक्षको ननर्व दन पर को र सो 

ननर्व दन माँगहरु बमोम्जम उच्च अदालत नबराटनगरको आद शमा पररर्वतान गनुा पनह अर्वस्मा नरह को बार  
मानम प्रकरण नं. १३ मा वर्वर्व चना भैसक को हुँदा यहाँ पनुरार्वमृ्त्त गररएको िैन। 

 

३१. ननर्व दक/र्वादी न पाल सरकार (075-RE-0३८६) 
यसमा ननवन प्रनतर्वादीहरु ७ जनालाई वर्वपक्षी बनाई र्वादी न पाल सरकारको तिा बाट यस अदालतमा 

ननर्व दन ददएकोमा ननवन बमोम्जम आद श गरीएको ि। 

 

(अ) प्रनतर्वादी र र्वत भन् न  र र्वन्त कुमार आचायाका हकमा 
 

अनभयोग माग दार्वी (पूरक अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।३।२०) 
(क)  संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3)को कसूरमा ऐ दिा ९(क) बमोम्जम 

मप सजाय र ऐ दिा ३(४)को कसूरमा ऐ दिा ९(ख) बमोम्जम सजाय हनु 

(ख)  मलुकुी ऐन, ज्यान सवबन्धी महलको १७(1)नं.को कसूरमा ऐ नं.बमोम्जम सजाय हनु 

 

 ननज प्रनतर्वादी र र्वन्त कुमार आचायाका हकमा उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननजलाई 
मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट नमनत 2075।३।२ मा रु.1,21,500।- धरौट माग गनह गर को आद श 
उच्च अदालत नबराटनगरबाट नमनत 2075।१०।२४ मा सदर भए उपर मनुामा राखी मदु्दाको पपुाक्ष 
गनुापनह भन् न  र्वादी न पाल सरकारको ननर्व दन पना आएको ि । अर्व ननज प्रनतर्वादीका सवबन्धमा नबचार 
गदाा,  यी प्रनतर्वादी र र्वत भन्न  र र्वन्त कुमार आचायाल  ज्यान सवबन्धी अपराधमा ईन्कार रही बयान 
गर को पाइन्ि। बैिी मािा मानाको लानग खररद गरी पठाईददन ुभनी अकाा प्रनतर्वादी गोर  भन्न  चिुामणी 
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उप्र तील  भन कोमा ननज गोर कै ड्राइभर मािा त पठाई ददएको भनी बयानमा उल्ल ख गर को र मतृक 
सनम शाक्य र्वा अन्य कसैलाई शारीररक वपिा ददन  काम गना सो बैिी मगाएको भन्न  कुराको जानकारी 
यी प्रनतर्वादीलाई नमयो भन्न  तत्काल प्राप् त प्रमाणबाट द म्खंदैन। यस अर्वस्मामा पनि प्रमाण बु् दैजाँदा 
ठहर  बमोम्जम हनु  गरी सरुु मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट माग भएको रु. 1,21,500/- (एक लाख 
एक्काईस हजार पाँच सय) धरौटी सदर हनु  गरी भएको त्यस अदालतको नमनत 2075/10/24 को 
आद श र्व ररतको द म्खएन।  
 

(आ) प्रनतर्वादी वर्वनोद अनधकारीका हकमा 
 

अनभयोग माग दार्वी (पूरक अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।३।२०) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च)को कसूरमा ५७(3)बमोम्जम सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3)को कसूरमा ९(क) बमोम्जम मप 
सजाय र ऐ दिा ३(4)को कसूरमा ऐ दिा ९(ख) बमोम्जम सजाय हनु 

 

 ननज प्रनतर्वादी वर्वनोद अनधकारीका हकमा उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननजलाई मोरङ्ग 
म्जल्ला अदालतबाट नमनत2075।३।1८ मा रु.1,00,000।- धरौट माग गनह गर को आद श उच्च 
अदालत नबराटनगरबाट नमनत 2075।१०।२४ मा सदर भए उपर मनुामा राखी मदु्दाको पपुाक्ष गनुापनह 
भन् न  र्वादी न पाल सरकारको ननर्व दन पना आएको ि। अर्व ननज प्रनतर्वादीका सवबन्धमा नबचार गदाा, 
ननजको नाममा दताा भएको न्यू नसद्धकाली मनी िान्सिरमा ननजको सँगै पढ को सामी संददप ख्काल  
कवहल  नसधै ननजको प्रभ ुबैंकको खातामा र कवहल  बनब ननरौला भन्न  व्यम्क्तको खातामा रकम पठाउन  
गर को र ननजल  पनन सो रकम ननकाली यी प्रनतर्वादीलाई ददन  गर को र दरैु्व तर्वरबाट प्राप्त रकम मनन 
िान्सिर मािा त सवबम्न्धत व्यम्क्तलाई पठाईददन  गर को भन्न  द म्खन्ि। यी कारोबारहरु कानून 
बमोम्जम दताा भएका मनन िान्सिरबाट भएको र ती कारोबारको सवबन्ध सनु चोरी पैठारीसँग द म्खन  
कुनै प्रमाण नमनसल संलग्न नद म्खएबाट सरुु मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट पनि प्रमाण बु् दै जाँदा ठहर  
बमोम्जम हनु  गरी रु.1,00,000/- (एक लाख रुपैयाँ) धरौट, सो बराबरको बैंक जमानत ददए नलई 
तार खमा राख् न ु भनी भएको आद श ननजका हकमा सदर हनु  भनी भएको त्यस अदालतको नमनत 
2075/10/24 को आद श र्व ररतको द म्खएन। 

 

(इ) प्रनतर्वादी मोनतराम श्र ष् ठका हकमा 
 

अनभयोग माग दार्वी (पूरक अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।३।२०) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च)को कसूरमा ५७(3)बमोम्जम सजाय हनु 
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(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3)को कसूरमा ९(क) बमोम्जम मप 
सजाय र ऐ दिा ३(4)को कसूरमा ऐ दिा ९(ख) बमोम्जम सजाय हनु  

 

ननज प्रनतर्वादी मोनतराम श्र ष् ठका हकमा उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननजलाई मोरङ्ग म्जल्ला 
अदालतबाट नमनत 2075।३।1८ मा रु.1,00,000।- धरौट माग गनह गर को आद श उच्च अदालत 
नबराटनगरबाट नमनत 2075।१०।२४ मा सदर भए उपर मनुामा राखी मदु्दाको पपुाक्ष गनुापनह भन् न  र्वादी 
न पाल सरकारको ननर्व दन पना आएको ि। अर्व ननज प्रनतर्वादीका सवबन्धमा नबचार गदाा, तत्काल प्राप् त 
प्रमाणबाट वयनको अपरानधक संगठनमा रही कुनै काम गर को त्य खलु्न नआएको र संददप ख्काल  
सनुको कारोर्वार गर  नगर को सवबन्धमा यी प्रनतर्वादी मोनतराम श्र ष् ठ अननभज्ञ रह को भन् न  भनाई रह को 
म्स्मनतमा ननजबाट रु.१,00,000।– (एक लाख रुपैयाँ) नगदै धरौटी र्वा बैंक जमानत ददए नलई तार खमा 
राख् न  गरी भएको शरुु मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट भएको आद श सदर गनह गरी त्यस अदालतको नमनत 
2075।१०।24 को आद श र्व ररतको द म्खएन। 

 

(ई) प्रनतर्वादी बाला दाई भन् न  बालकृष् ण ख्काका हकमा 
 

अनभयोग माग दार्वी (पूरक अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।५।७, शरुु मदु्दा नं.27-075 
00639) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च)को कसूरमा ५७(3)बमोम्जम सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3)को कसूरमा ९(क) बमोम्जम मप 
सजाय हनु 

  

 ननज प्रनतर्वादी बालकृष् ण ख्काका हकमा उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननजलाई मोरङ्ग 
म्जल्ला अदालतबाट नमनत 2075।7।13 मा रु.1,00,000।- धरौट माग गनह गर को आद श उच्च 
अदालत नबराटनगरबाट नमनत 2075।१०।२४ मा सदर भए उपर मनुामा राखी मदु्दाको पपुाक्ष गनुापनह 
भन् न  र्वादी न पाल सरकारको ननर्व दन पना आएको ि।ननज प्रनतर्वादील  सनुरु्वाईमा सहभागी हनु यस 
अदालतमा ननर्व दन ददई सहभागी भएको अर्वस्मा ि। अर्व ननज प्रनतर्वादीका सवबन्धमा नबचार गदाा, यी 
प्रनतर्वादी र्वाला दाई भन्न  बालकृष् ण ख्काल  काठमािौं नागपोखरीमा नग्रनलाइन होनलि ज संचालन 
गरी आएको, बरामद भएको भननएको Dangol Stationary Udhyog भन्न  रम्जष् टरमा वयनीको नाम 
उल्ल ख भएको र अको प्रनतर्वादी मोहन काफ्ल ल  र्वाला भन्न  बालकृष् ण दरु्वईमा हमु्ण्ि र िाभल्सको 
काम गनह माननस हनु ्भनी पोल कै आधारमा उपयुाक्त बमोम्जम अनभयोग लगाईएको द म्खन्ि। हमु्ण्िको 
कारोबार गरी अपरानधक संगठनलाई सहयोग गर को हो भन  त्यस्तो कारोबार वर्वद शी वर्वननमय सवबन्धी 
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कानूनको दायरामा ल्याउन पनहमा हालसवम सो द म्खदैंन। वर्वर्वाददत सनुमा लगानी गनह प्रयोजनको 
लागी क  कवहल  कसरी कनत रकम हमु्ण्िबाट पठाएको भनी र्वादी पक्षबाट तत्काल प्रमाण प श हनु 
आएको पनन द म्खएन। यस अर्वस्मामा प्रनतर्वादी र्वाला दाई भन्न  बालकृष् ण ख्काको हकमा सरुु 
मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट पनि ठहर  बमोम्जम हनु  गरी  रु.1,00,000/- (एक लाख रुपैयाँ) नगद 
धरौटी र्वा बैंक जमानत नलई पूपाक्षको लानग तार खमा राख् न  आद श पररर्वतान गरररहन ुपर न भन्न  त्यस 
अदालतको नमनत 2075/10/24 को आद श ब ररतको नद म्खदा पररर्वतान गनुा पर न । 

  

(उ) प्रनतर्वादी ठाकुर प्रसाद ढंुगानाका हकमा 
 

अनभयोग माग दार्वी (पूरक अनभयोग पत्र, दताा नमनत २०७५।५।७, शरुु मदु्दा नं.27-075-
00639) 
(क)  भन्सार ऐन,२०६४ को दिा ५७(१)(च)को कसूरमा ५७(3)बमोम्जम सजाय हनु 

(ख) संगदठत अपराध ननर्वारण ऐन, २०७०को दिा ३(3)को कसूरमा ९(क) बमोम्जम मप 
सजाय हनु 

 

 ननज प्रनतर्वादी ठाकुर प्रसाद ढंुगानाका हकमा उपयुाक्त अनभयोग माग दार्वी भएकोमा ननजलाई 
मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट नमनत 2075।६।२१ मा रु.1,00,000।- धरौट माग गनह गर को आद श 
उच्च अदालत नबराटनगरबाट नमनत 2075।१०।२४ मा सदर भए उपर मनुामा राखी मदु्दाको पपुाक्ष 
गनुापनह भन् न  र्वादी न पाल सरकारको ननर्व दन पना आएको ि। ननज प्रनतर्वादील  सनुरु्वाईमा सहभागी हनु यस 
अदालतमा ननर्व दन ददई सहभागी भएको अर्वस्मा ि। अर्व ननज प्रनतर्वादीका सवबन्धमा नबचार गदाा, यी 
प्रनतर्वादी ठाकुर प्रसाद ढंुगाना दरु्वईमा बसी प्रनतर्वादी बालादाई भन् न  बालकृष् ण ख्कासँग नमली न पालमा 
एर्वल न पाल िाभल्स एण्ि टुसा  नाममा हणु्िीको कारोर्वार गरी अपरानधक समूहका सदस्यलाई सहयोग गदै 
आएको, बरामद भएको भननएको Dangol Stationary Udhyog भन् न  रम्जष् टरमा ननजको नाम उल्ल ख 
भएको भन् न  आधारमा आरोप लगाउँदा अकाा प्रनतर्वादी मोहन काफ्ल ल  अनधकारप्राप् त अनधकारी समक्षको 
तनतवर्वा बयानमा ठाकुर भन् न  माननस काम्न्तपरु िाभल्सका मानलक हनु ्र ननजको लाम्जवपाटमा वहमालयन 
िाभल्स सम त ि भनी पोल कै आधारमा उपयुाक्त अनभयोग लगाइएको द म्खन्ि। हणु्िीको कारोर्वार गरी 
अपरानधक संगठनलाई सहयोग गर को हो भन  त्यस्तो कारोर्वार वर्वद शी वर्वननमय सवबन्धी कारोर्वारको 
दायरामा ल्याउन ुपनहमा हालसवम सो द म्खंदैन। वर्वर्वाददत सनुमा लगानी गनह प्रयोजनको लानग क  कवहल  
कसरी कनत रकम हणु्िीबाट पठाएको भनी र्वादी पक्षबाट तत्काल प्रमाण प श हनु आएको पनन द म्खएन। 
तत्काल प्राप्त प्रमाणको अभार्वमा ननज प्रनतर्वादी ठाकुर प्रसाद ढंुगानाका हकमा शरुु मोरङ्ग म्जल्ला अदालतबाट 
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पनि ठहर  बमोम्जम हनु  गरी रु.१,00,000।– नगद धरौटी र्वा बैंक जमानत नलई पपुाक्षको लानग 
तार खमा राख् न  गरी भएको आद श पररर्वतान गरररहन ुपर न भन् न  त्यस अदालतको नमनत २०७५।१०।२४ 
को आद श ब ररतको द म्खएन । 

    

(ऊ)  प्रनतर्वादी सलमान खान भन् न  शैयद अकबर साहका हकमा 
ननज प्रनतर्वादी शैयद अकबर साहका सवबन्धमा र्वादी प्रनतर्वादी दबैु पक्षको ननर्व दन पर को र सो 

ननर्व दन माँगहरु बमोम्जम उच्च अदालत नबराटनगरको आद शमा पररर्वतान गनुा पनह अर्वस्मा नरह को बार  
मानम प्रकरण नं. २१ मा वर्वर्व चना भैसक को हुँदा यहाँ पनुरार्वमृ्त्त गररएको िैन। 

 

(ए)  प्रनतर्वादी िब्ब ुभन् न  ईम्वतयाज उद्दीनका हकमा 
ननज प्रनतर्वादी ईम्वतयाज उद्दीनका सवबन्धमा र्वादी प्रनतर्वादी दबैु पक्षको ननर्व दन पर को र सो 

ननर्व दन माँगहरु बमोम्जम उच्च अदालत नबराटनगरको आद शमा पररर्वतान गनुा पनह अर्वस्मा नरह को बार  
मानम प्रकरण नं. १८ मा वर्वर्व चना भैसक को हुँदा यहाँ पनुरार्वमृ्त्त गररएको िैन। 

 

उपयुाक्त बमोम्जम र्वादी प्रनतर्वादीहरुका तिा बाट पर का ननर्व दनहरुमा आद शहरु भएको र ध रै 
प्रनतर्वादीहरु मनुामा भएको गवभीर प्रकृनतको मदु्दा हुँदा यमानसघ्र प्रमाणहरु बु् न  कायाहरु सवपन्न गरी मदु्दाको 
टँुगो लगाउन ुहोला । 

 

 

 

    न्यायाधीश          न्यायाधीश 

 (सषु्मालता माम मा)      (अननल कुमार नसन्हा) 
 

ईनत सवर्वत २०७६ साल श्रार्वण १७ गत  रोज ६ शभुम ्। 

 

 

 

 


