ु
सर्वोच्च अदालत, सं य क्त
इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बमकु मार श्रे ष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री कु मार रे ग्मी
फै सला मममत : २०७७।४।२१
०७५-CR-०८४७

ु ा:- कतत व् य ज्यान
म द्द
े दक / र्वादी : भोलादास तात्मको जाहे रीले ने पाल सरकार
ु
प नरार्व
वर्वरूद्ध

ु
ु नी जजल्ला र्थाना जयनगर
प्रत्यर्थी / प्रमतर्वादी : यदनन्दन
ठाकुरको छोरा वर्वदेश भारत, वर्वहार राज्य मध र्व
ग्रामपोष्ट कमलर्वारी ग्राम घर भई हाल जजल्ला मसराहा, मसराहा नगरपामलका र्वडा नं . १७ जथर्थत रामजानकी
ु
मजन्दरमा प जारी
भई बथने पररक्षण भन् ने रामपररक्षण ठाकु र

ु बारेमा मृत्य ु हुनभन्दा
ु
मृत्यकालीन घोषणाको सम्बन्धमा मृतकले आफ्नो मृत्यको
अगामड आमधकाररक रूपमा
ु े ।
आफ्ना भनाइहरू राखेको हुनपन

ु े
कुनै आमधकाररक व्यजक्तको रोहर्वरमा मृतकको भनाइ व्यक्त नभएको र त्यसलाई प्रामाजणक मान्यता ददनपन
आर्वश्यक रोह रीत नपगु े कोमा मृतकले मृत्य ु हुनपु ूर्वत व्यक्त गरेको भनाइले प्रामाजणक मूल्य र मान्यता राख् न
नसक्ने ।
(प्रकरण नं.८)

े दक / र्वादीका तफतबाट : वर्वद्वान् उपन्यायामधर्वक्ता श्री ररवद्धनार्थ मनरौला
ु
पनरार्व
प्रत्यर्थी / प्रमतर्वादीका तफतबाट :
अर्वलजम्बत नजजर :
सम्बद्ध कानून :

प्रमाण ऐन, २०३१
ु तहमा फैसला गन े अदालत :
सरू
मा.न्या.श्री वर्वनोदकुमार पोखरेल

मसराहा जजल्ला अदालत
े दन तहमा फैसला गन े अदालत :
ु
पनरार्व
मा.न्या.श्री गोपाल भट्टराई

मा.न्या.श्री नसरूल्लाह अन्सारी

उच्च अदालत जनकपर,ु राजवर्वराज इजलास

फैसला

न्या.बमकुमार श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन,२०७३ को दफा ९(१) बमोजजम दतात भई मनणत यार्थत यस इजलाससमक्ष
ु
पेस हुन आएको प्रथततु मद्दाको
संजक्षप्त तथ्य एर्वं ठहर यसप्रकार छ:तथ्य खण्ड

ु
ु मार दासको दायााँ कानको मामर्थको
जजल्ला थर्वाथथ्य कायातलय, मसराहाको शर्व गृहमा राजखएको मृतक सबोधक
भागमा २ इन्च कावटएको, मामर्थपवट्टको एउटा दााँत भााँजचएको, दायााँ गालामा ३ से.मी. गोलो वपजल्सएको घाउ

रहे को, दायााँपवट्ट मनधारदेजख टाउकोसम्म २ इन्च काटी १० र्वटा टााँका लगाएको, दायााँ कानमामर्थ टाउकोमा डेढ
इन्च काटी ५ र्वटा टााँका लगाएको र दायााँ आखीभौंमा आधा इन्च काटी एउटा टााँका लगाएको देजखएको भन्ने
ु ल्का
ु
बेह ोराको घटनाथर्थल लास मच
।

ु
ु मार दास काम वर्वशेषले भारतको जयनगर गई सोही ददन फकी
मममत २०७१।९।१५ गते मेरो दाज ु सबोधक

आई जजल्ला मसराहा, मसराहा नगरपामलका र्वडा नं. १७ माडर जथर्थत रामजानकी मजन्दरमा बास बथदा रातको

ु
समयमा को-कसले सोही थर्थानमा मेरो दाज लाई
धाररलो हमतयारले काटी गम्भीर घाइते बनाई उपचारको क्रममा
मममत २०७१।९।१६ गते मसराहा जजल्ला अथपतालमा मृत्य ु भएको हुाँदा उक्त लास दाह संथकारको लामग
ु पाउाँ भन्ने बेह ोराको प्रमोदकुमार दासको मनर्वेदन ।
जजम्मा बझी

जजल्ला मसराहा, मसराहा नगरपामलका र्वडा नं. १७ जथर्थत रामजानकी मजन्दरमा रहेको वपलरको पूर्वत लाइनमा रगत

ु े को देजखएको, सोही मजन्दरको उत्तरपवट्टको कोठामा रहेको कालो झोलामभत्र मनलो रङ्गको जजन्स पाइन्ट
लागी सक
र्थान-१, हररयो रङ्गको वटसटत र्थान-१, रातो खैरो रङ्गको तौमलया र्थान-१, सोही झोलाको अकोपवट्ट गोजीमा भारतीय
नगद रू.६५०।- फेला पारी उक्त कपडा, रकम र झोलासमेत प्रहरीले बरामद गरी लगेको भन्नेसमेत बेहोराको
ु ल्का
ु
घटनाथर्थल मच
।

ु
ु मार दासको टाउकोमा चोट लागी मृत्य ु भएको भन्ने बेहोराको पोष्टमाटत म ररपोटत ।
सबोधक

ु
ु मार दास मममत २०७१।९।१५ गते बवहनीको घर भारत जयनगर गई सोही ददन फकंदा
मेरो छोरा सबोधक
े को
ु
रात पनत गएकोले जजल्ला मसराहा, नगरपामलका र्वडा नं. १७ जथर्थत रामजानकी मजन्दरमा बास मागी समतरह

ु
अर्वथर्थामा के-कुन ररसइर्वीको कारण सोही मजन्दरका पजारी
पररक्षण ठाकुरले मेरो छोराको टाउकोमा बन्चरोले
ु नजजकका मामनसहरू आएकाले पजारी
ु
प्रहार गदात मेरो छोरा छट्पटाई जचच्याएकोले सो आर्वाज सनी
सो
थर्थानबाट भागी गएका हुन्, सोपश्चात् उक्त थर्थानबाट मसमेतलाई घटनाको जानकारी गराएकोले म घटनाथर्थलमा
आई मेरो छोरालाई उपचारको लामग लाने क्रममा “कसले यथतो घटना घटायो ?” भनी सोध्दा मेरो छोराले

“सोही मजन्दरका बाबाजीले बन्चरोले हानेको ।’’ भनी जानकारी गराएपश्चात् मेरो छोरालाई मसराहा अथपतालमा
े बन्चरोले
ु
उपचार गराउने क्रममा मृत्य ु भएको हो । मेरो छोरालाई के कुन ररसइर्वीको कारण अन्यायी पजारील
प्रहार गरी हत्या गरेको हुाँदा मनज अन्यायीलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजजम कारबाही गररपाउाँ भन्ने बेहोराको
भोला दास तत्माको जाहरी दरखाथत ।

र्वारदातपश्चात् फरार रहे का प्रमतर्वादी रामपररक्षण ठाकुरलाई फेला पारी पक्राउ गरी दाजखला गरेको भन्ने
बेह ोराको प्रहरी प्रमतर्वेदन ।
ु
मममत २०७१।९।१५ गते रामत २१:३० बजेको समयमा म पजारी
भएको रामजानकी मजन्दरमा म आगो
ु
ु मार दास तत्मा झोला बोकी सोही थर्थानमा आई
ताप्दै बमसरहे को अर्वथर्थामा हाल नाम र्थाहा भएका सबोधक

बास पाइन्छ वक पाइाँदैन भनी सोधेकोले मैले हुन्छ भनी सोही मजन्दरको उत्तरपवट्ट रहेको कोठा देखाई २ र्वटा

ु
ु मार दास तत्मा उठी वपसाब
कम्मल ददई फकी आई आगो ताप्दै गााँजा बनाइरहेको अर्वथर्थामा मनज सबोधक

फेरी म भएको थर्थानमा आई म पमन गााँजा खान्छु भनेकोले मैले अमलकमत तानी मनजलाई पमन ददए,ाँ सोपश्चात्
ु जना गफ गदै बमसरहे को अर्वथर्थामा मनजले अजघ खाएको गााँजा जचत्तै बझ
ु े न, फेरी खानपछत
ु
हामी दर्वै
भनेकोले रामत
ु गााँजा बनाई जचमलममा हाली सल्काउन लाग्दा मनज सबोधक
ु
ु मार
अन्दाजी ०१:१५ बजेको समयमा मैले पन:

दास तत्माले उक्त जचमलम खोसी आफैँले सल्काई गााँजा खााँदै हो-हल्ला गनत लाग्दा मैले मनजलाई मतमी माती
सकेका छौं, अब नखाउ भन्दा मनजले अरू ददन ४/४ चक्की नाइट्रोसन खााँदा त केही हुाँदैन मर्थयो, आज २ चक्की
मात्र खाएको छु, के मात्न ु भन्दै अपशब्द बोल्न र्थालेकोले मैले मनजको हातबाट उक्त जचमलम खोथन लाग्दा
ु
मनजले सोही जचमलमले मेरो अनहारमा
एक्कासी वहकातउाँदा मैले सोही थर्थानमा आगो बाल्न ल्याएको बााँसको भाटा

हातमा उठाउाँदा मनजले मलाई गाली गदै बरण्डामतर गएकोले मैले मेरो हातमा भएको उक्त भाटाले मनजको

टाउकोमा ४/५ पटक वहकातएपमछ मनज रगताम्य भई सोही मजन्दरको बरण्डामा लडेकोले म सो थर्थानबाट भागी
ु
ु मार दास तत्माको
मेरो हातमा भएको बााँसको भाटा खेतमा फाली भारततफत गई बसेको मर्थए,ाँ पमछ मनज सबोधक
ु र्थाहा पाएको हुाँ, म २१/२२ ददन भारतमा बथदा मेरो खोज खबर
उपचारको क्रममा मृत्य ु भएको भनी सनी
नभएकोले फकी आई सोही मजन्दरमतर वहाँ ड्डल
ु गरररहेको अर्वथर्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो, मैले यसभन्दा
ु
अगामड पमन आफ्नै श्रीमती र भाइलाई कततव्य गरी मारी भारतबाट फरार भई नेपालमा आई लवकमछपी
बसेको
मर्थए ाँ भन्ने बेह ोराको प्रमतर्वादी रामपररक्षण ठाकुरले सामबत भई अमधकारप्राप्त अमधकारीसमक्ष गरेको बयान ।

जजल्ला मसराहा, मसराहा नगरपामलका र्वडा नं. १७ जथर्थत रामजानकी मजन्दरको पररसरमभत्र बााँसको भाटा ३ र्थान
ु ल्का
ु
र माटाको जचमलम १ र्थान फेला पारी बरामद गरेको भन्ने बेहोराको बरामदी मच
।
े को मर्थए,ाँ सोही समयमा जाहेरर्वाला मेरो घरमा आई मेरो छोरा
ु
र्वारदात मममत, समयमा म आफ्नै घरमा समतरह
ु
ु मार दास माडरमा रहे को रामजानकी मजन्दरमा घाइते अर्वथर्थामा छ, उपचारको लामग लानपर्
ु यो, सहयोग
सबोधक

गररददन ु भनेकोले म पमन सो थर्थानमा जााँदा जाहेरर्वालाको छोरालाई घाइते अर्वथर्थामा देखी मसमेत भई मनजलाई
उपचारको लामग मसराहा अथपतालमा ल्याउने क्रममा मतमीलाई को, कथले कुटवपट गर्यो भनी सोध्दा मनजले
ु
ु र्थाहा पाएको हुाँ, मनज घाइतेको उपचारको
मजन्दरको पजारी
बाबाले मलाई कुटवपट गरेको हो भन्दा मैले सनी

ु
क्रममा मृत्य ु भएको हो, मनज पजारी
रामपररक्षण ठाकुरलाई कानूनबमोजजम कारबाही होस् भन्ने बेहोराको राजेवर
दास तत्माले गररददएको घटना वर्वर्वरण कागज ।
ु
ु मार दास मेरो घरमा
मममत २०७१।९।१५ गतेको ददन अन्दाजी १५:०० बजेको समयमा मेरो भाइ सबोधक

ु ् भनेकोले मैले भारतीय रू.१,०००।आई म जयनगर बजारमा सामान वकन्न आएको हुाँ अमलकमत पैसा ददनहोस
ददएपश्चात् मेरो भाइ जयनगर बजारतफत गएको मर्थयो, सोको भोमलपल्ट मबहान फोनमाफतत् मेरो भाइ घाइते छ
ु
ु
भन्ने जानकारी प्राप्त भएपश्चात म माइतीघर आइपग्दा
मेरो भाइको मृत्य ु भइसकेको मर्थयो, पमछ बझ्दा
मेरो भाइ
जयनगरबाट घर फवकतने क्रममा रात परेकोले मसराहाको माडरमा रहेको रामजानकी मजन्दरमा बास बसेको
ु
अर्वथर्थामा सोही मजन्दरमा पजारी
रामपररक्षण ठाकुरले मेरो भाइलाई कुटवपट गरी घाइते बनाई उपचारको

ु र्थाहा पाएको हुाँ, मनज प्रमतर्वादीलाई कानूनबमोजजम कारबाही हुनपछत
ु
क्रममा मृत्य ु भएको भनी सनी
भन्ने बेहोराको
ु े र्वी दास तत्माले गररददएको घटना वर्वर्वरण कागज ।
सधाद
े को अर्वथर्थामा रामजानकी मजन्दरतफत हो-हल्ला भएको आर्वाज
ु
र्वारदात मममत, समयमा म आफ्नै घरमा समतरह

ु उक्त थर्थानमा गई हे दात सो मजन्दरको बरण्डामा जाहेरर्वालाको छोरा सबोधक
ु
ु मार दासको टाउकोमा चोट
सनी

लागी घाइते अर्वथर्थामा लमडरहे को देखी मैले फोनमाफतत जाहेरर्वालालाई घटनाको जानकारी गराएपश्चात्

जाहे रर्वालासमेतका मामनसहरू आई मनज घाइतेलाई उपचारको लामग लगी उपचार गराउने क्रममा मनजको मत्ृ य ु
ु
ु
ु
ु मार दासलाई
भएको हो, पमछ बझ्दा
सोही मजन्दरका पजारी
रामपररक्षण ठाकुरले बााँसको भाटाले मनज सबोधक
कुटवपट गरी घाइते बनाई उपचारको क्रममा मृत्य ु भएको हुाँदा मनज प्रमतर्वादीलाई कानूनबमोजजम कारबाही होस्
भन्ने बेह ोराको महे न्स साहले गररददएको घटना वर्वर्वरण कागज ।

े को अर्वथर्थामा जाहेरर्वाला हाम्रो घरमा आई मेरो छोरा सबोधक
ु
ु
ु मार दास
र्वारदात मममत, समयमा हामी समतरह
मसराहाको माडरमा रहे को रामजानकी मजन्दरमा घाइते अर्वथर्थामा छ, भनी मलाई फोन आएको मर्थयो, सहयोग

ु
ु मार दासको टाउको ३/४ ठाउाँमा
गररददन ु पर्यो भनेकोले हामी उक्त थर्थानमा जााँदा जाहेरर्वालाको छोरा सबोधक
काटी चोट लागी रगताम्य भई सोही मजन्दरको बरण्डामा लडेको देखी हामीसमेत भई उपचारको लामग मसराहा
ु
अथपताल ल्याउने क्रममा को-कसले कुटवपट गर्यो भनी सोध्दा मनजले मजन्दरको पजारी
बाबाले कुटवपट गरेको

ु
ु मार दासको उपचारको क्रममा मृत्य ु भएको हो, पमछ बझ्दा
ु
ु
ु मार
हो भनी बताएका हुन्, मनज सबोधक
मनज सबोधक
ु
दास भारतको जयनगर गई फकंदा रात परेकोले सोही मजन्दरमा बास बथदा सोही मजन्दरका पजारी
र मनज
ु
ु मार दासले रामत गााँजा बनाई खाने क्रममा मनजहरूमबच र्वादवर्वर्वाद हुाँदा आगो बाल्न ल्याएको बााँसको
सबोधक

ु
ु
ु मार दासको टाउकोमा प्रहार गरी घाइते बनाई फरार भएको भनी
भाटाले पजारी
रामपररक्षण ठाकुरले सबोधक
ु बझी
ु र्थाहा पाएको हुाँदा मनज राम पररक्षण ठाकुरलाई कानूनबमोजजम सजाय होस् भन्ने बेहोराको रंजनकुमार
सनी
दास र सेर्वकलाल दासले एकै ममलान हुने गरी गररददएको घटना वर्वर्वरण कागज ।

ु के भएछ भनी उक्त थर्थानमा गई हेदात जाहेरर्वालाको छोरा
र्वारदात मममत, समय, थर्थानमा हो-हल्ला भएको सनी
ु
ु मार दासको टाउकोमा चोट लागी रगताम्य भई सोही रामजानकी मजन्दरको बरण्डामा लमडरहेको
सबोधक

अर्वथर्थामा देखी सो थर्थानमा जम्मा भएका मामनसहरूले को-कसले कुटवपट गरेको भनी बताएपश्चात् मनज घाइतेका
आफन्तहरू आई मनजलाई उपचारको लामग मसराहातफत लगी उपचार गराउने क्रममा मनजको मृत्य ु भएको भनी
ु र्थाहा पाएका हौं, पमछ के कसरी उक्त घटना घट्यो भनी बझ्दा
ु
ु
ु
ु मार
सनी
सोही मजन्दरका पजारी
र मनज सबोधक

ु
दासले रामत गााँजा बनाई खाने क्रममा मनजहरूमबच र्वादवर्वर्वाद हुाँदा आगो बाल्न ल्याएको बााँसको भाटाले पजारी
ु
ु मार दासको टाउकोमा प्रहार गरी घाइते बनाई फरार भएको भनी सनी
ु बझी
ु र्थाहा
रामपररक्षण ठाकुरले सबोधक
पाएका हौं, मनज प्रमतर्वादी रामपररक्षण ठाकुरलाई कानूनबमोजजम सजाय होस् भन्ने बेहोराको नारायण मसंह ,
ु
ु ल्का
ु
अजयकुमार साह र रामकुमार पासर्वानसमेतले गररददएको र्वथतजथर्थमत
मच
।
ु दायर भएको कागजातहरू मममसल संलग्न
वर्वदेश भारतमा प्रमतर्वादी रामपररक्षण ठाकु रउपर कततव्य ज्यान मद्दा
रहे को ।

संकमलत कागजात आधार प्रमाणहरूबाट मममत २०७१।९।१६ गते मबहानको रामत अन्दाजी ०१:१५ बजेको
समयमा जजल्ला मसराहा, मसराहा नगरपामलका र्वडा नं. १७ माडर जथर्थत रामजानकी मजन्दरमा बास बसेको
ु
ु मार दासको टाउकोजथतो
अर्वथर्थामा प्रमतर्वादी रामपररक्षण ठाकुरले जोजखमी बााँसको धाररलो भाटाले मृतक सबोधक
ु
ु मार दासको उपचारको क्रममा मृत्य ु भएको पवष्ट
ु हुन
संर्वेदनशील अङ्गमा प्रहार गदात घाइते भई मनज सबोधक
ु की
ु
आई प्रमतर्वादी रामपररक्षण ठाकुरले मल
ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(३) नं. वर्वपरीतको कसरु

ु हुन आएकोले मनज भारतीय नागररक प्रमतर्वादी रामपररक्षण ठाकुरलाई सोही महलको १३(३)
अपराध गरेको पवष्ट
नं. बमोजजम सजाय गररपाउाँ भन्नेसमेत बेहोराको अमभयोग-पत्र ।
ु
ु
म माडरजथर्थत रामजानकी मजन्दरमा ४ र्वषतदेजख पजारी
भई काम गदै आएको छु । त्यसभन्दा पवहला जनकपरको
वर्वसरा भन्ने ठाउाँमा मर्थए ाँ । मममत २०७१।९।१५ गते म मजन्दरमा नै मर्थए । रामत ८:३० बजेको समयमा

ु
मृतक सबोध
दाससाँग भेट भएको मर्थयो र मैले जचनेकोसमेत मर्थयो । मलाई प्रहरीले मममत २०७१।१०।१२

ु
गतेमा रामजानकी मजन्दरबाट पक्राउ गरी ल्याएको हो । मैले सबोध
दासलाई काटी कततव्य गरी मारेको छैन,
ु े मलाई कुटेर भागेका हुन् भनी मृतकले
होइन । वर्वनोद साह तेली, सरु े श साह तेली, श्री वकशोर साह सडील

मनतभु न्दा पवहला मलाई भनेको हो । मनजलाई उपचारको लामग मसराहा ल्याउाँदै गदात मृत्य ु भएको भन्ने मैले
र्थाहा पाएको छु । अमधकारप्राप्त अमधकारीसमक्ष बयान गदात मैले मनज वर्वनोद साह तेलीसमेतको नाम भनेको
ु ाँ दा सो नाम उल्लेख नगरी बयान कागज लेजखएको रहेछ, वकन मैले भनेको
मर्थए । यहााँ अवहले बयान सनाउ

ु
ु मार दासलाई कुटवपट गरी मारेको छैन , होइन । मलाई
कुरा नलेखेका हुन्, मनज नै जाननु ् । मैले सबोधक
ु े होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रमतर्वादी पररक्षण भन्ने रामपररक्षण ठाकुरले
अमभयोग मागदाबीबमोजजम सजाय हुनपन
मममत २०७१।११।१० गते अदालतमा गरेको बयान ।

मेरो छोरालाई प्रमतर्वादी रामपररक्षण ठाकुरले कततव्य गरी ज्यान मारेको हो । जाहेरी बेहोरा र सहीछाप मेरै हो
भन्ने बेह ोराको जाहे रर्वाला भोला दास तत्माले मममत २०७२।१।१७ गतेमा अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रको
संजक्षप्त बेह ोरा ।

ु
बेह ोरा र सहीछाप मेरै हो । जाहे रर्वालाको छोरा सबोध
दासलाई प्रमतर्वादी रामपररक्षण ठाकुरले बन्चरोले
टाउकोमा प्रहार गरी घाइते बनाई उपचारको क्रममा मसराहा अथपतालमा मृत्य ु भएको हो भन्ने समेत बेहोराको
ु ल्काको
ु
घटनाथर्थल मच
मामनस राजेथर्वर दासले मममत २०७२।१।१७ गतेमा अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रको
संजक्षप्त बेह ोरा ।

ु
घाउ चोटको अर्वथर्था वर्वर्वादको सरूर्वात
एर्वं प्रहार गदातको पररजथर्थमत र साधनसमेतलाई वर्वचार गदात , प्रथततु

र्वारदात आर्वेशप्रेररतको कसरु रहे कोमा वर्वर्वाद देजखन आएन । तसर्थत, प्रमतर्वादी पररक्षण भन्ने रामपररक्षण ठाकुरले
ु की
ु ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजजमको कसरु अपराध गरेको देजखन आएकोले प्रमतर्वादीलाई
मल
ु मसराहा जजल्ला अदालतको मममत २०७२।२।४ को फैसला
१०(दश) र्वषत कैद सजाय हुने ठहछत भनी सरू
।

घाउचोटको प्रकृमत हे दात एक ठाउाँमा मात्र मनज प्रमतर्वादीले मृतकलाई प्रहार गरेको नदेजखई धेरै पटक र
संर्वेदनशील अङ्गहरूमा चोट प्रहार गरेको दे जखन्छ । यथता क्रूर र अमानर्वीय हत्याको र्वारदातमा आपरामधक

ृ हुने हुाँदा मनसाय तत्त्र्वको मनरपेक्ष खोजी गनत आर्वश्यक
कायतबाट नै मनसाय मन:सत
ु
ु मार दासको मृत्य ु भएको पवष्ट
ु हुाँदाहुाँदै सरू
ु जजल्ला
देजखाँदैन । अत: प्रमतर्वादीको कततव्यबाट मृतक सर्वोधक

ु र्वथतगत
ु
अदालतबाट प्रमतर्वादीलाई आर्वेशप्रेररत हत्याको कसरु ठहराई भएको उक्त फैसला मौज दा
प्रमाणको

ु ूणत हुाँदा
मूल्याङ्कन एर्वं कानूनको प्रयोग एर्वं व्याख्या र प्रमतपाददत नजजर मसद्धान्तको प्रमतकूलसमेत रही त्रवटप
ु
प्रमतर्वादीलाई अमभयोग दाबीबमोजजम सजाय हुन सम्मामनत अदालतसमक्ष सादर अनरोध
गररन्छ भन्ने बेहोराको

े दन ।
ु
र्वादी नेपाल सरकारको उच्च अदालत राजवर्वराजमा परेको पनरार्व
पूर्वतइर्वी पररचय र मानतपु न े कारणसमेत नरहे का मृतकलाई गााँजा खाने मनहुाँमा पटकपटक वर्वर्वाद भई पवहले नशा
लागेका मृतकले नै प्रमतर्वादीलाई जचमलमले प्रहार गदात आर्वेशमा बााँसको जचरपट प्रहार भएको भन्ने प्रमतर्वादीको

ु मसराहा जजल्ला अदालतबाट वर्वर्वादको सरूर्वात,
ु
मौकाको कर्थन अन्यर्था देजखाँदैन । तसर्थत सरू
घाउचोटको
ु साधनसमेतलाई मध्यनजर गरी प्रथततु र्वारदातलाई आर्वेशप्रेररत
अर्वथर्था, प्रहार गदातको पररजथर्थमत र प्रयक्त
ु की
ु ऐन, ज्यानसम्बन्धीको
ठहराएको अन्यर्था देजखएन । अत: प्रमतर्वादी पररक्षण भन्ने रामपररक्षण ठाकुरले मल
ु
ु मसराहा जजल्ला
१४ नं. अनसारको
कसरु गरेको ठहराई मनजलाई कैद र्वषत १०(दश) हुने ठहराएको सरू

अदालतको फैसला ममलेकै देजखाँदा सदर हुने ठहछत भन्ने बेहोराको उच्च अदालत जनकपर,ु राजवर्वराज इजलासको
मममत २०७४।१।८ को फैसला ।
प्रमतर्वादी र मृतकमबच गााँजा खाने वर्वषयमा उठेको वर्वर्वादका कारण प्रमतर्वादीले पटकपटक टाउकोजथतो

ु े नै तत्काल उठेको ररस र्थाम्न नसकी लाठी, लात,
संर्वेदनशील भागमा भाटाजथतो जोखमी हमतयारले प्रहार गनतल

ु ा, मक्का
ु इत्याददले एकपटक मात्र हानेको अर्वथर्था नदेजखई प्रमतर्वादी मात्रैले एकोहोरो पटकपटक प्रहार गनतल
ु े
ढङ्ग
नै आर्वेशको थतर र अर्वथर्था मनयन्त्रणबावहर मर्थयो भन्न नसवकने हुाँदा मनसाय थर्थावपत भइरहेको अर्वथर्था छ ।

यसर्थत उच्च अदालत जनकपरु राजवर्वराज इजलासले तथ्य र प्रमाणको गलत मूल्याङ्कन गरी प्रमतर्वादीलाई अमभयोग
ु अदालतको फैसलाको सदर गरी कम सजाय गन े गरी गरेको फैसला
मागदाबीभन्दा फरक दफा प्रयोग गरी सरू
ु ूणत हुाँदा उक्त फैसला बदर गरी उजल्लजखत प्रमतर्वादीलाई अमभयोग मागदाबीबमोजजम सजाय गररपाउाँ भन्ने
त्रवटप
े दन ।
ु
बेह ोराको र्वादी नेपाल सरकारको तफतबाट यस अदालतमा परेको पनरार्व
अदालतको ठहर

मनयमबमोजजम पेसी सूचीमा चढी मनणत यार्थत आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रथततु मममसल अध्ययन

े दक र्वादी नेपाल सरकारको तफतबाट बहसमा उपजथर्थत वर्वद्वान् उपन्यायामधर्वक्ता श्री ररवद्धनार्थ मनरौलाले
ु
गरी पनरार्व
े दन जजवकरलाई समर्थतन गदै आफ्नो बहसको प्रथतमतमा
ु
ु
ु े मृतकलाई प्रमतर्वादीले मानर्व
पनरार्व
भाटाजथतो र्वथतल
ु की
ु ऐन,
शरीरको टाउकोजथतो संर्वेदनशील अङ्गमा पटकपटक प्रहार गररएको अर्वथर्थामा दाबीबमोजजम नगरी मल
ु ूणत हुाँदा
ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. लगाएको उच्च अदालत जनकपर,ु राजवर्वराज इजलासको फैसला त्रवटप
सो फैसला बदर भई अमभयोग दाबीबमोजजम प्रमतर्वादीलाई सजाय होस् भनी भन्नुभयो ।

ु ानसारको
ु
उपयतक्त
तथ्य रहे को प्रथततु मममसलमा वर्वद्वान् उपन्यायामधर्वक्ताले राख् न ु भएको बहस जजवकरलाई समेत
ु मनणत यतफत वर्वचार गदात मूलत घवटत र्वारदात मल
ु की
ु ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. अन्तगततको हो
सनी

े दन
ु
ु
र्वा होइन ? अमभयोग मागअनसार
ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजजम सजाय गररपाउाँ भन्ने पनरार्व

ु सक्छ, सक्तैन ? र उच्च अदालत जनकपर,ु राजवर्वराज इजलासबाट प्रमतर्वादीले ज्यानसम्बन्धी महलको
जजवकर पग्न
१४ नं. को कसरु गरेको ठहराई भएको फैसला ममलेको छ छैन ? भनी यसै वर्वषयको मनरूपण गरी मनणत य
ु े देजखन आयो ।
ददनपन

२. अब मनणत यतफत वर्वचार गरी हे दात मममसल संलग्न प्रमाण कागजात, बकपत्र गन े व्यजक्तको बकपत्र बेहोरा,
ु
अनसन्धान
अमधकारीसमक्ष प्रमतर्वादी थर्वयंले गरेको बयान बेहोरासमेतबाट मृतक सो रात प्रमतर्वादी रहेबसेको
मजन्दरमा बास बथन आएको र गााँजा खाने क्रममा एक्कासी वर्वर्वाद भई सोही क्रममा मबना तयारी एकाएक

आर्वेगमा आई प्रमतर्वादीले मृतकलाई बााँसको भाटाले हानेको र उपचारको क्रममा मृतकको मृत्य ु भएको भन्ने
देजखएको छ ।

ृ क सबोधक
ु
ु मार दासको टाउकोजथतो
३. अमभयोग दाबीबाट प्रमतर्वादीले जोखमी बााँसको धाररलो भाटाले मत
ु भएकोले
संर्वेदनशील अङ्गमा प्रहार गदात घाइते भई मनजको उपचारको क्रममा मृत्य ु भएको प्रमाणद्वारा पवष्ट

ु जजल्ला अदालतबाट घवटत
ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजजम सजाय होस् भन्ने दाबी मलएकोमा सरू

े दन
ु
र्वारदातलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजजमको कसरु ठहर गरी फैसला भएको र सोउपर पनरार्व
े दन अदालतबाट समेत सरू
ु
ु जजल्ला अदालतको सोही फैसला सदर हुने ठहर्याएको देजखन्छ ।
परी पनरार्व
४. प्रमतर्वादी र मृतकमबच गााँजा खाने वर्वषयमा सामान्य वर्वर्वाद भई सोही कारणबाट प्रमतर्वादीले पटकपटक

टाउकोजथतो संर्वेदनशील अङ्गमा बााँसको भाटाले प्रहार गनतबु ाट नै प्रमतर्वादी वर्वरूद्धको आरोप प्रमाजणत भइरहेको

छ । त्यसैले आर्वेशमा आई एक्कासी गरेको प्रहारबाट मृतकको मृत्य ु भएको भन्ने अर्वथर्था छैन भनी नेपाल

े दन जजवकरको सन्दभतमा हेदात; प्रर्थमत: पूणत अपराध हुनको लामग आर्वश्यक
ु
सरकारको तफतबाट मलइएको पनरार्व
ु
पन े तत्त्र्वहरूकै बारेमा हे नतपु न े देजखयो । सो सम्बन्धमा फौजदारी न्यायका मसद्धान्तअनसार
पूणत अपराधको लामग
मनम्न तत्त्र्वहरू आर्वश्यक हुन्छन् :
(क) मनसाय (Mens Rea)

ु
(ख) सोअनसारको
पूर्वततयारी (Premediation)

ु
(ग) तैयारी मतामबकको
कायत (Actus rea)
(घ) कानूनले मनषेध गरेको कायत (Illegal Act)
५. उल्लजखत यी चार चरण र्वा चार तत्त्र्व एउटा पूणत अपराधको लामग आर्वश्यक हुने देजखन्छ । हत्याजथतो

अपराधमा समेत यी चरणको पूणत ता: को अर्वथर्था र्वा अभार्वको आधारमा त्यसको गम्भीरता मनधातरण गररन्छ ।
ु फरक भनेकै
मनसायप्ररे रत अपराध (Premediated Crime) र आर्वेशप्ररे रत अपराध (Prevocational Crime) का मबचको मख्य
आर्वेशप्रेररत अपराधमा मनसाय, पूर्वततयारी मबना नै काम भएको हुन्छ । अर्थातत् आर्वेशप्रेररत हत्या (Prevocational
Murder) र आपरामधक हत्या (Premediated Murder) मा मूलत हुने मभन्नता र्वा फरक यसैलाई मामनन्छ । आपरामधक
हत्यामा मनसायपूर्वतक तयारीका सार्थ काम सम्पन्न गररन्छ भने आर्वेश प्रेररत हत्यामा मनसाय र पूर्वततयारीको

अभार्वमा तत्काल उठेको ररसको कारणले घटना घटाइएको हुन्छ । त्यसैगरी भवर्वतव्य हत्या (Accidental Murder)
मा मनसाय र्वा आर्वेश तत्र्वको वर्वद्यमानता नरही केही गदातगदै अचानक घटना घट्न गई कसैको मृत्य ु भएको
ु छ ।
हुनपदत

६. प्रथततु मममसलको सन्दभतमा घवटत र्वारदातको अर्वथर्था र प्रकृमतलाई हेन े हो भने घटनामा मृतक र प्रमतर्वादीको
ु
मात्र उपजथर्थमत रहे को देजखन्छ । मृतकको जजउ (शरीर) मा एउटा / दइटा
२” कावटएको घाउ रहेको भन्ने
ु ल्कामा
ु
लास जााँच मच
उल्लेख भई आएको र शर्व परीक्षण प्रमतर्वेदनबाट मृतकको मृत्य ु टाउकोमा चोट लागी

ु ल्कामा
ु
भएको भन्ने देजखन्छ । मनधारदेजख टाउकोसम्मको चोटको नाप ८” भनी लास प्रकृमत मच
उल्लेख भएको
पाइन्छ ।

ु नजजकको मामनसहरू
७. मौकामा परेको जाहे री दरखाथतको बेहोराबाट मृतक जचच्याएको आर्वाज सनी
ु
ु
घटनाथर्थलमा पग्दा
प्रमतर्वादी (पजारी)
भागी गएका र घटनाबारेमा तत्काल मलाई जानकारी भई घटनाथर्थलमा
ु
ु
म पग्दा
छोराले मजन्दरको पजारी
बाबाजीले बन्चरोले हाने भनी जानकारी गराएका

मर्थए । मृतक छोरालाई मसराहा अथपतालमा लगी उपचार गराउने क्रममा मनजको मृत्य ु भएको हो । अन्यायीलाई
पक्राउ गरी कानूनबमोजजम कारबाही गररपाउाँ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
८. जाहे रर्वालाले घटनाबाट पीमडत मृतकले आफू घाइते भएपमछ उपचारको लामग लाने क्रममा आफूलाई

े बन्चरोले हानी यो अर्वथर्थामा पर्ु याए भनी भनेका मर्थए भन्दै मृतकले मौकामा
ु
रामजानकी मजन्दरको पजारील
ु
भनेको कुरा लेखाए पमन त्यस कुराको प्रामाजणक मूल्यको सन्दभतमा वर्वचार गदात मृतकको सो भनाइले मत्ृ यकालीन

घोषणा (Dying Declaration) को मान्यता पाउने अर्वथर्था छ छैन भन्नेमा वर्वचार गनतपु न े देजखयो । प्रमाण ऐन,२०३१

ु
को दफा ११ मा मृत्यकालीन
घोषणाबारे “कुनै मरेको व्यजक्तले आफू मनत लागेको अर्वथर्थामा होस छाँदै आफ्नो
ु कारणका सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा मलन हुन्छ” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । मत्ृ यकालीन
मृत्यको
ु बारेमा मृत्य ु हुनभन्दा
ु
घोषणाको सम्बन्धमा मृतकले आफ्नो मृत्यको
अगामड आमधकाररक रूपमा आफ्ना भनाइहरू

ु छ । तर प्रथततु मममसलमा कुनै आमधकाररक व्यजक्तको रोहर्वरमा मृतकको सो भनाइ व्यक्त
राखेको हुनपदत

ु े आर्वश्यक रोह रीत पर्ु याएको भन्ने नदेजखएबाट जाहेरीमा उल्लेख
नभएको र त्यसलाई प्रामाजणक मान्यता ददनपन
भएको मृतकले मृत्य ु हुनपु ूर्वत व्यक्त गरेको भमनएको भनाइले प्रामाजणक मूल्य र मान्यता राख् न सक्ने अर्वथर्था
ु
देजखाँदैन । यसका सार्थै मममसलमा उल्लेख भएअनसार
मृतक र प्रमतर्वादीमबच गााँजा खाने क्रममा वर्वर्वाद भएको

ाँ लन गनत सवकन्छ । त्यस
भन्ने कुराबाट पमन मृतक मातेको (Intoxicated) अर्वथर्थामा रहेको भन्ने कुरा सहजै आक
ु
अर्वथर्थामा मृतकको भनाइअनसार
प्रमतर्वादीले बन्चरोले प्रहार गरेको भन्ने कुरा वर्ववसनीय देजखाँदैन । यसै
ु
ु
सन्दभतमा Smt. Laxmi v. Om Prakash and others को मद्दामा
मृत्यकालीन
घोषणाको वर्ववसनीयताको बारेमा भारतको

सर्वोच्च अदालतबाट “If the court finds that the capacity of the maker of the statement to narrate the facts was impaired or the court
entertains grave doubts whether the deceased was in a fit physical and mental state to make the statement, the court may in the absence of
corroborative evidence lending assurance to the contents of the declaration refuse to act on it.”
भन्ने वर्वचार व्यक्त भएको पाइन्छ । यथतो अयायास प्रचलनमा रहे भएको अर्वथर्थामा उजचत प्रमाणको अभार्वमा

ु गामड गरेको घोषणाको भरमा मात्र त्यस घोषणालाई मृत्यकालीन
ु
केर्वल मृतकले मनतअ
घोषणा भन्न ममल्दैन ।
ु
त्यस घोषणालाई प्रमाजणत गन े उजचत प्रमाण र पररजथर्थमतसमेत मममसलबाट देजखनपछत
। मृतकलाई बन्चरो प्रहार

भएको मर्थयो भन्ने घटनाको सन्दभतमा घटनामा प्रयोग भएको बन्चरो बरामद भएको भन्ने नदेजखएपमछ थर्वतन्त्र
प्रमाणबाट सममर्थतत हुन नसकेको व्यजक्तको त्यथतो भनाइ प्रमाणको लामग ग्रहणयोग्यसमेत देजखाँदैन ।
९. प्रमतर्वादीले मौकामा अमधकारप्राप्त अमधकारीसमक्ष बयान गदात मममत २०७१।९।१५ गते रामत २१:३०

ु
बजेको समयमा म पजारी
भएको रामजानकी मजन्दरमा आगो ताप्दै बमसरहेको अर्वथर्थामा हाल नाम र्थाहा भएका
ु
ु मार दास तत्मा झोला बोकी सोही थर्थानमा आई बास पाइन्छ वक पाइाँदैन भनी सोधेकोले मैले हुन्छ
सबोधक

भनी सोही मजन्दरको उत्तरपवट्ट रहे को कोठा देखाई २ र्वटा कम्मल ददई फकी आई आगो ताप्दै गााँजा बनाइरहेको
ु
ु मार दास तत्मा उठी वपसाब फेरी म भएको थर्थानमा आई म पमन गााँजा खान्छु भनेकोले
अर्वथर्थामा मनज सबोधक
ु जना गफ गदै बमसरहेको अर्वथर्थामा मनजले अजघ
मैले अमलकमत तानी मनजलाई पमन ददए,ाँ सोपश्चात् हामी दर्वै

ु े न, फेरी खानपछत
ु
ु गााँजा बनाई
खाएको गााँजा जचत्तै बझ
भनेकोले रामत अन्दाजी ०१:१५ बजेको समयमा मैले पन:

ु
ु मार दास तत्माले उक्त जचमलम खोसी आफैँले सल्काई गााँजा
जचमलममा हाली सल्काउन लाग्दा मनज सबोधक
खााँदै हो-हल्ला गनत लाग्दा मैले मनजलाई मतमी माती सकेका छौं, अब नखाउ भन्दा मनजले अरू ददन ४/४ चक्की
नाइट्रोसन खााँदा त केही हुाँदैन मर्थयो, आज २ चक्की मात्र खाएको छु, के मात्न ु भन्दै अपशब्द बोल्न र्थालेकोले
ु
मैले मनजको हातबाट उक्त जचमलम खोथन लाग्दा मनजले सोही जचमलमले मेरो अनहारमा
एक्कासी वहकातउाँदा मैले

सोही थर्थानमा आगो बाल्न ल्याएको बााँसको भाटा हातमा उठाउाँदा मनजले मलाई गाली गदै बरन्डामतर गएकोले
मैले मेरो हातमा भएको उक्त भाटाले मनजको टाउकोमा ४/५ पटक वहकातएपमछ मनज रगताम्य भई सोही
मजन्दरको बरन्डामा लडेकोले म सो थर्थानबाट भागी मेरो हातमा भएको बााँसको भाटा खेतमा फाली भारततफत
ु
ु मार दास तत्माको उपचारको क्रममा मृत्य ु भएको भनी सनी
ु र्थाहा पाएको
गई बसेको मर्थए,ाँ पमछ मनज सबोधक

हुाँ, म २१/२२ ददन भारतमा बथदा मेरो खोज खबर नभएकोले फकी आई सोही मजन्दरमतर वहाँड्डल
ु गरररहेको
अर्वथर्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो भन्ने बेहोरा लेखाएको पाइन्छ भने अदालतमा बयान गदात आरोवपत

ु
कसरलाई
इन्कार गरी बयान गरे पमन मौकाको आफ्नो बयान थर्वेच्छाबेगरको हो भनी सो कुरा प्रमाजणत गराउन
सकेको पाइाँदैन ।

ु
ु
ु मार दास
१०. अब घटनाक्रमको सन्दभतमा हे दात प्रमतर्वादीले अनसन्धान
अमधकारीसमक्ष मौकामा “मनज सबोधक

तत्माले उक्त जचमलम खोसी आफैँले सल्काई गााँजा खााँदै हो-हल्ला गनत लाग्दा मैले मनजलाई मतमी माती सकेका
छौ, अब नखाउ भन्दा मनजले अरू ददन ४/४ चक्की नाइट्रोसन खााँदा त केही हुाँदैन मर्थयो, आज २ चक्की मात्र
खाएको छु, के मात्न ु भन्दै अपशब्द बोल्न र्थालेकोले मैले मनजको हातबाट जचमलम खोथन लाग्दा मनजले सोही
ु
जचमलमले मेरो अनहारमा
एक्कासी वहकातउाँदा मैले सोही थर्थानमा आगो बाल्न ल्याएको बााँसको भाटा हातमा
उठाउाँदा मनजले मलाई गाली गदै बरन्डामतर गएकोले मैले मेरो हातमा भएको उक्त भाटाले मनजको टाउकोमा

४/५ पटक वहकातएपमछ मनज रगताम्य भई सोही मजन्दरको बरन्डामा लडेको” भनी बयान गरेको पाइन्छ । सो
बयान बेह ोरामा बन्चरोले हानेको भन्ने उल्लेख नभई साँग ै बसी गााँजा खाने क्रममा मृतकले अपशब्द बोल्न
र्थालेका र मतमी माती सक्यौ अब गााँजा नखाउ भनी जचमलम खोथन लाग्दा सो जचमलमले नै मृतकले मेरो
ु
अनहारमा
एक्कासी वहकातउाँदा मैले पमन आगो बाल्न भनी ल्याएको बााँसको भाटाले मनजको टाउकोमा वहकातएपमछ
मनज रगताम्य भई मजन्दरको बरन्डामा लडेपमछ बााँसको भाटा खेतमा फाली गएको हुाँ भनी लेखाएको देजखन्छ

। सामान्यत: आगो बाल्नको लामग ल्याइएको बााँसको भाटा घातक वकमसमको नभई सामान्य नै हुने कुरा सहजै
ु
अनमान
गनतपु न े अर्वथर्था भएकोले अन्यर्था प्रमाजणत नभएको अर्वथर्थामा बाहेक बााँसको भाटा घातक मर्थयो भनी
ु
भन्न ममल्ने देजखाँदैन । यसै सन्दभतमा नेपाल सरकार वर्वरूद्ध ददपक खत्रीको मद्दामा
सर्वोच्च अदालतद्वारा आर्वेश

प्रेररत हत्याको वर्वषयमा “आर्वेश प्रेररत हत्यामा तत्कालै उठेको ररसको कारण मौकामा प्रहार गरी हत्या गरेको

हुाँदा त्यसमा मनसाय तत्त्र्वको अभार्व रहन्छ । आर्वेशमा उत्तेजजत अर्वथर्था कुन हदसम्म मर्थयो भनी गजणतीय
वहसाबले यवकन गनत नसवकने भए पमन प्रमतर्वादी र मृतकमबचको सम्बन्ध व्यर्वहार, मानर्वीय संर्वेदनशीलता, कुनै
ाँ लन गनत सवकन्छ......आर्वेशप्रेररत हत्यामा पीमडतको कुन ै कायतबाट
खास घटना र्वा पररजथर्थमत जथता कुरालाई आक
ु
प्रमतर्वादी उत्तेजजत भई आर्वेशमा आई आत्ममनयन्त्रण गमाई
पीमडतको कायतको प्रमतवक्रयाको रूपमा तत्कालीन
अर्वथर्थामा नै पीमडतउपर हमला गरेको र सोही कारणबाट पीमडतको मृत्य ु भएको हुन्छ । यथतो अर्वथर्थामा

ु
प्रमतर्वादीले आंजशक प्रमतरक्षाको जजवकर मलन र प्रमाजणत भएमा सो सवर्वधा
प्राप्त हुन सक्ने ”
भनी मसद्धान्त कायम भएको पाइन्छ । प्रथततु मममसलमा मृतक माती सकेकोले अब गााँजा नखाउ भनी प्रमतर्वादीले
ु
सम्झाउने क्रममा उल्टै जचमलमले प्रमतर्वादीको अनहारमा
वहकातएको कारणले तत्काल उठेको ररसको आर्वेगमा

ृ कलाई प्रहार गरेको र ८” को काटेको घाउ मृतकको मनधारदेजख
बााँसको सामान्य भाटाले प्रमतर्वादीले मत
टाउकोसम्म परेको भन्ने देजखए पमन घटनाको सम्बन्धमा प्रमतर्वादीको पूर्वतयोजना र मनसाय रहेको भन्ने कुरा
बास बथन आएको पाहुना भएको कारण एर्वं प्रहार गरेको भाटाजथतो र्वथत ु प्रयोग भएको अर्वथर्था र तत्काल
उठेको ररसको कारणबाट घटना घटेको भन्ने देजखाँदा घटना आर्वेशप्रेररत नभई मनसायप्रेररत मर्थयो भन्ने
े दकको पनरार्व
े दन जजवकरसाँग सहमत हुन सवकएन ।
ु
ु
पनरार्व

ु की
ु ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं. को व्यर्वथर्था हेदात,
११. यस सन्दभतमा तत्काल प्रचलनमा रहे को मल
ु स
े म्मको इर्वी पमन रहेनछ, लकी
ु चोररकन हानेको पमन रहेनछ, उसै
“ज्यान मानातको मनसाय रहे नछ, ज्यान मलनपन
ु
मौकामा उठेको कुनै कुरामा ररस र्थाम्न नसकी जोजखमी हमतयारले हानेको र्वा वर्वष खर्वाएकोमा
बाहेक साधारण

ु ा, लात, मक्का
ु इत्यादद हान्दा सोही चोट पीरले ऐनका म्यादमभत्र ज्यान मरेमा दश र्वषत कैद गनतपु छत ” भन्ने
लाठा, ढङ्ग
रहे को
पाइन्छ । त्यसैले मामर्थ वर्वर्वेचना भई वर्वश्लेषण गररएको आधार प्रमाण एर्वं कानूनी व्यर्वथर्थासमेतबाट प्रमतर्वादीबाट
भएको कायत मनसायपूर्वतक तयारीका सार्थ भएको नभई सामान्य वर्वर्वादको कारण मसजजत त आर्वेगको कारणबाट

सामान्य चोट प्रहार गरेको कारणले घवटत हुन गएको भन्ने देजखएकोले उच्च अदालत जनकपर,ु राजवर्वराज

ु की
ु ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. अनसारको
ु
इजलासबाट भएको प्रमतर्वादी पररक्षण भन्ने रामपररक्षण ठाकुरले मल
कसरु गरेको ठहराई मनजलाई कैद र्वषत १०(दश) हुने ठहराएको फैसला अन्यर्था देजखएन ।
१२. अत: मामर्थ उल्लेख भई वर्वर्वेचना र वर्वश्लेषण भएको आधार कारण एर्वं प्रमाणसमेतबाट प्रमतर्वादीले

ु
ु
ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. अनसारको
कसरु गरेको ठहर्याई भएको सरूको
फैसला सदर गरी उच्च
अदालत जनकपर,ु राजवर्वराज इजलासबाट मममत २०७४।१।८ मा भएको फैसला ममलेकै देजखाँदा सदर हुने
े दक नेपाल सरकारको पनरार्व
े दन जजवकर पग्न
ु
ु
ु सक्तैन । प्रथततु मद्दाको
ु
ठहछत । पनरार्व
दायरीको लगत कट्टा
ु
ु
गरी मममसल मनयमानसार
अमभलेख शाखामा बझाई
ददनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कुमार रेग्मी

ु गरूङ
ु
इजलास अमधकृत : मञ्ज ु शमात, मेज मी
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