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भाग एक 

अध्ययन सम्बन्िी पररचय 

१.१ पषृ्ठभमूी 
नेपाल सरकार वैिाधनक कानून, २००४ को िारा १२ मा प्रिान कानूनी सल्लाहकारहरूको 
धनयघुक्त गने व्यवस्थाबाि नेपालमा महान्यायाधिवक्ताको पररकल्पना गरेको भएपधन यो कानून 
लागू हनु सकेन । नेपाल प्रिान न्यायालय ऐन, २००८ को पवहलो संशोिन २००९ ले पवहलो 
पिक एिनी जनरलको व्यवस्था गरी धनजको काम, किाव्य िथा सेवा शिा वारे व्यवस्था गरेको 
धथयो । धब.स. २०१२ सालमा जारी गररएको न्याय प्रशासन (पनुगठा न) ऐनले सरकारी मदु्दाको 
िहवककाि एवं मदु्दा चलाउने समेिको काम कारवाही घप्लडर िथा प्रोधसक्यिुर (अधभयोक्ता) बाि 
गने भने्न कानूनी व्यवस्था गरेको भएपधन यो ऐन कायाान्वयनमा आउन सकेको पाइदैन । सवेच्च 
अदालि ऐन, २०१३ अन्िगाि राजपत्रमा आदेश जारी गरी २०१३ साल श्रावर् मवहनामा 
गभमेन्ि एड्भोकेिको धनयघुक्त भए पधन सरकारवादी मदु्दा नचलाउने स्पष्ट कानूनी अधिकार 
ददएको देघखदैन । 

२०१६ साल भार मवहना कायाकाररर्ी धनर्ायवाि एिनी जनरलको धनयघुक्त गरी काम, किाव्य र 
अधिकार िोवकएसंगै सरकारी वकीलको केन्रीय धनकायको रूपमा महान्यायाधिवक्ताको 
कायाालयको स्थापना भयो ।  

वव.स. २०१७ सालमा सरकारी मदु्दा सम्बन्िी ऐन, जारी भई २०१८ साल बैशाख देघख लाग ु
भयो । यस ऐनले पवहलो पिक सरकारी वकीलको पररभाषा गदै सरकारवादी हनेु मदु्दामा 
िहवककाि एवं अनसुन्िान गने िथा अदालिमा मदु्दा दायर गने काया प्रहरी र सरकारी 
वकीलबाि हनेु व्यवस्था भयो । नेपालको संधबिान, २०१९ जारी भएपधि भाग १४ मा 
महान्यायाधिवक्ताको िुटै्ट संवैिाधनक व्यवस्था गरेकोमा सरकारवादी मदु्दा नचलाउने 
महान्यायाधिवक्ताको अधिकारको वारेमा स्पष्ट हनु सकेको धथएन ।  

नेपाल अधिराज्यको संवविान, २०४७ जारी भएपधि पवहलो पिक सरकारको हकवहि एवं 
सरोकार पने मदु्दा चल्ने नचल्ने धनर्ाय महान्यायाधिवक्ताबाि हनेु संवैिाधनक व्यवस्था भयो ।  

नेपालको संवविानको िारा १५८ को उपिारा (२) ले समेि संवविानमा अन्यथा व्यवस्था 
भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारको िर्ा बाि मदु्दा चलाउने वा नचलाउने भने्न कुराको अघन्िम 
धनर्ाय गने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेको ि ।   

महान्यायाधिवक्ताले आरू्मा धनवहि काम, किाव्य र अधिकार िोवकएको शिाको अधिनमा रही 
प्रयोग र पालना गने गरी मािहिका सरकारी वकीलमा प्रत्यायोजन गनासक्ने सवैिाधनक व्यवस्था 
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बमोघजम २०७२ साल अशोज ३ गिेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाघशि गरी नेपाल 
सरकारको िर्ा वाि दायर हनेु मदु्दामा सबिु प्रमार्को मलु्याङ्कनवाि मदु्दा चलाउन ुनपने देखेमा 
आिार र कारर् सवहि सम्बघन्िि सरकारी वकीलले उच्च सरकारी वकील कायाालयका 
सहन्यायाधिवक्ता समक्ष र सहन्यायाधिवक्ताले महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश गरी धनकाशा भए 
बमोघजम गने साथै आत्महत्या एवं प्रधिवादी नहनेु वा प्रधिवादी नखलेुका मदु्दामा भने 
सहन्यायाधिवक्ताले अघन्िम धनकाशा ददने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गररएको ि ।   

मािहिका कधिपय उच्च सरकारी वकील कायाालयहरुमा सहन्यायधिवक्ताको पदपूधिा  नभएको 
कारर् महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा कायारि सहन्यायाधिवक्तावाि प्रधिवादी नखलेुका मदु्दामा 
मदु्दा नचलाउने धनकाशा प्रदान गररएको भएिा पधन २०७२/६/३ को राजपत्रवाि अधिकार 
प्रत्यायोजन भए बमोघजम महान्यायाधिवक्तावाि प्रधिवादी खलेुका मदु्दामा मात्र मदु्दा नचलाउने गरी 
धनकाशा प्रदान हनेु भएकाले महान्यायाधिवक्ताको कायाालयवाि मदु्दा नचलाउने गरी भएका 
धनर्ायहरुको अनसुन्िानमूलक अध्ययन गरी प्रधिवेदन ियार पाना कायादल गठन गररएको हुाँदा  
यस अध्ययनमा कायादललाई ददएको कायाादेशको अधिनमा रही महान्यायाधिवक्तावाि मदु्दा नचल्ने 
गरी भएका धनर्ायहरुको अध्ययन गररएको ि ।  

 

१.२ कायादलको गठन र कायाादेश 

महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको धमधि २०७४।१०।२४ को धनर्ायानसुार यस कायाालयको दोस्रो 
पञ्चबषीय रर्नीधिक योजनाको कायाान्वयनको सन्दभामा स्वीकृि बावषाक कायाक्रम अनसुार 
सरकारवादी मदु्दा नचल्ने सम्वन्िी महान्यायाधिवक्ताको कायाालयका धनर्ायहरुको अनसुन्िानमूलक 
अध्ययन गरी प्रधिवेदन ियार पाना कायादल गठन गररएको ि । सो कायादलमा 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालयका नायव महान्यायाधिवक्ता श्री गरे्शबाब ु अयााल अनगुमनकिाा, 
सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद ररजाल संयोजक, उपन्यायाधिवक्ताहरु श्री हररप्रसाद रेग्मी सदस्य, 
श्री प्रकाश कोइराला सदस्य, प्रहरी प्रिान कायाालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक श्री डम्बर के.सी. 
सदस्य प्रधिधनधि, महान्यायाधिवक्ताको कायाालयका शाखा अधिकृिहरु श्री कल्पना राइा, श्री 
घनश्याम घघधमरे  सदस्य,  शाखा अधिकृि श्री नागेन्र लम्साल सदस्य सघचव र खररदार श्री सरेुन्र 
पाण्डे सहयोगी कमाचारी रहने महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको च.नं. ६९९३ धमधि 
२०७४।१०।२५ को पत्रमा उल्लेख ि । सदस्य सघचवमा िोवकन ुभएका शाखा अधिकृि श्री 
नागेन्र लम्साल र सहयोगी कमाचारी खररदार श्री सरेुन्र पाण्डे हाल सरुवा भइ अन्यत्र जान ुभएको 
अवस्था ि ।  

सरकारवादी मदु्दा नचल्ने सम्वन्िी महान्यायाधिवक्ताको कायाालयका धनर्ायहरुको अनसुन्िानमूलक 
अध्ययन प्रधिवेदन ियार गने सन्दभामा यस कायादललाइा देहाय बमोघजमको कायाादेश िोवकएको िः 
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क. कायादलले २०६३ साल देघख २०७४ असार मसान्ि सम्मका मदु्दा नचल्ने धनर्ायहरुको 
सवेक्षर् गनुापने 

ख. सवेक्षर् भए बमोघजमका मदु्दा नचल्ने धनर्ायहरुको सारसंक्षेप उल्लेख गनुापने 

ग. अध्ययन प्रधिवेदनको मस्यौदा उपर कघम्िमा एक पिक सम्वद्ध सरोकारवालासाँग समूहगि 
िलर्ल गरी सझुाव संकलन गनुापने 

घ. कायाादेश प्राप्त भएको धमधिले १५ ददनधभत्र अध्ययनको प्रारुप योजना, अनसुन्िान िथा 
अनगुमन ववभाग समक्ष पेश गनुापने 

ङ. काया सम्पादनको क्रममा कुनै धनकासा धलन ु परेमा सम्वघन्िि अनगुमन किाा वा योजना, 
अनसुन्िान िथा अनगुमन ववभागका नायव महान्यायाधिवक्ताबाि धलन सवकने 

च. कायादललाइाअनसुन्िान कायाका लाधगिुट्याइएको रु. एक लाख बजेि प्रचधलि आधथाक 
प्रशासन सम्वन्िी काननु बमोघजम खचा गनुापने 

ि. कायादलले कायाादेश प्राप्त भएको धमधिले ३ मवहना धभत्र अनसुन्िानमूलक अध्ययन प्रधिवेदनको 
ढााँचामा अघन्िम प्रधिवेदन ियार पारी महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा पेश गनुापने ।  

 

१.३ अध्ययनको उदे्दश्य 

सरकारवादी मदु्दाको सर्लिाको संख्यात्मक प्रधिशि दर उत्साहजनक िैन । प्रधिवादीहरुले 
ववधभन्न िहका अदालिवाि लामो समय पधि अधभयोग मागदावीवाि सर्ाइ पाएिा पधन राज्यबाि 
कुनै क्षधिपूधिा पाउने कानूनी व्यवस्थाको अभाव ि । प्रमार् नभएको मदु्दामा पधन जवजास्िी 
अधभयोजन गररने,  कसरु गरेका अधभयकु्तलाइा अधभयोग नलगाइ उन्मघुक्त ददइने, सरकारी 
ववकलहरुले मदु्दा चल्ने नचल्ने धनर्ाय धलदा संवविान िथा कानून प्रदत्त अधिकारको सर्ल 
कायाान्वयन िर्ा  ध्यान नददने,  सरकारी ववकलले पदीय घजम्मेवारी सक्षमिा र  धनष्पक्षिाका साथ 
कायाान्वयन गना नसक्दा धनदोष व्यघक्तले मदु्दा खेवपरहन ुपने बन्ने जस्िा सरकारी वकीलको काम 
कारबाही प्रधिका विका विप्पर्ी आउने गदािन ्।  

यी यावि कुराको खोजीधनिी यो अध्ययनले नगरे पधन यी कुरासंग सान्दधभाकिा राख्न ेसरकारवादी 
मदु्दा नचल्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको कायाालयवाि भएका धनर्ायहरुको ववधभन्न कोर्वाि ववश्लषेर् 
गरी आगामी ददनमा गररन ु पने सिुारका सम्बन्िमा सझुाव ददन ु यस अध्ययनको प्रमखु उद्देश्य 
रहेको ि ।  
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१.४ समस्याको पवहचान 

महान्यायाधिवक्ताको कायाालयवाि मदु्दा नचल्ने गरी भएका धनर्ायहरुको व्यवघस्थि रुपमा अधभलेख 
राख्न ेगररएको िैन, गररएका धनर्ायहरुमा पयााप्त आिार र कारर् िथा उल्लेख नगरी नहनेु वववरर् 
जस्िै ( घिना धमधि, स्थान सवहि वारदािको संघक्षप्त िथ्य, मदु्दा नचलाइएका प्रधिवादीहरु सवैको 
नाम) समेि खलुाउने नगररएको र चल्न ुपने मदु्दा पधन नचलाउने गरी धनर्ाय भएको ि िैन भने्न 
कुराको ववश्लषेर् गरी मदु्दा नचलाउने गरी धनर्ाय गदाा र धनर्ाय पश्चाि गररन ुपने कायाका सम्बन्िमा 
एउिा धनघश्चि ववधि र प्रकृया अपनाउने पद्धधिको धनमाार् र ववकास गना जरुरी भएको ।  

 

१.५ अध्ययनको धसमा 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालयले २०६७ साल देघख २०७४ असार मसान्ि सम्मको अवधिमा मदु्दा 
नचल्ने गरी भएका कायाालयमा उपलब्ि धनर्ायहरु कायाालय मै वसी सवेक्षर् गररएको ि । यद्यपी 
उक्त अवधिका मदु्दा नचल्ने धनर्ाहरु मध्ये प्रधिवादी नखलेुका मदु्दाहरुमा मािहि उच्च सरकारी 
वकील कायाालयमा अधिकार प्राप्त अधिकारी नभएको कारर् यस कायाालयका िोवकएका 
सहन्यायाधिवक्ताले गरेको मदु्दा नचल्ने धनर्ायको अध्ययन गररएको िैन । अनसुन्िानका क्रममा 
अधभयकु्त खलेुका िर मदु्दा नचल्ने गरी महान्यायाधिवक्तावाि धनर्ाय भएका भेविए सम्मका 
मदु्दाहरुको धनर्ायहरु संकलन गरी अध्ययन िथा ववश् लेषर् गररएको ि । यहााँ कुनै पधन मदु्दाको 
धमघशल अध्ययन गररएको िैन ।  धनर्ाय आदेशमा जे उल्लेख भएको ि सोही िथ्य संकलन र 
िाधलकीकरर् गरी त्यसैको आिारमा ववश् लेषर् र नधिजा धनकाधलएको ि ।  

१.६ अध्ययन सम्बन्िी कृयाकलाप 

कायादलले कायाालय समय बाहेक र ववदाका ददन उपयोग गरी आरू्लाई सघुम्पएको घजम्मेवारी धनवााह गरेको 
ि । कायादलका पदाधिकारीहरु वीच िलर्ल गरी कायादलको कायाादेशका वारेमा िलर्ल, जानकार भई 
कायादलले अध्ययन गने काया योजना धनमाार् गरी योजनाबद्ध ढंगले काया गने प्रयास गररएको ि । 
कायाालयको काया व्यस्ििाको कारर् काया योजनाको पूर्ा रुपमा पररपालना गना नसवकए पधन काया योजनाले 
िेरै हदसम्म पद्दिीमा काम गना ददशा धनदेश गरेको ि । शरुुका ददनमा कायादलका सदस्यहरु खास गरी 
शाखा अधिकृिज्यूहरुवाि महान्यायाधिवक्ताको कायाालयवाि मदु्दा नचल्ने गरी भएका धनर्ायहरुको खोजी गरी 
स्क्यान गरी कम्प्यिुरमा अधभलेख गने काम भयो । भकूम्पको प्रकोपवाि भएको असर र कायाालय सनुा 
पदााको पररघस्थिीले धनर्ायहरु खोज्न समस्या परेकोले  धनर्ायको प्राप्ती र अधभलेघखकरर्मा िेरै समय खघचान ु
पर् यो । िथापी धनरन्िरको प्रयास पधि आ.व. २०६६/०६७, २०६७/०६८, २०६८/०६९, 
२०६९/०७०, २०७२/०७३ र २०७३/०७४ गरी ६ आधथाक बषाका मदु्दा नचल्ने गरी भएका रे्ला 
पाना सवकएसम्मका धनर्ायहरु संकलन गने काम भएको ि ।  

संकधलि र अधभलेघखकृि मदु्दा नचल्ने धनर्ायहरुको वववरर्लाई प्रववष्ठ गने ढााँचा धनिाारर् गरी कायादलका 
पदाधिकारीहरु संलग्न भई  धनर्ाय सम्बन्िी वववरर् जसमा कायाादेशमा उल्लेख भए बमोघजम धनर्ायको 
सारसंक्षेप समेि उल्लेख भएको ि, लाई िाधलकामा प्रववष्ट गररएको ि । िाधलका बमोघजमको िथ्याङ्कलाई 
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ववधभन्न कोर्वाि पनुिााधलकीकरर् र ववश्लषेर् गररएको ि । यसरी ववश्लषेर् गदाा मदु्दा नचल्ने धनर्ायको 
सालवसाली वहसावले ववषयगि आिारमा, मदु्दा नचल्ने धनर्ाय गदाा धलएको आिार, मदु्दा नचल्ने गरी भएका 
मदु्दामा प्रधिवादी संख्या र लैधगक अवस्था, मदु्दा नचल्ने गरी भएका मदु्दाको भौगोधलक वविरर्, मदु्दा नचल्ने 
गरी धनर्ायको सन्दभामा गररएको विप्पर्ी वा धनदेशन आददलाई  ववचार गररएको ि ।  

कायादलवाि गररएका हरेक कृयाकलापमा सदस्यहरु वीचको औपचाररक/ अनौपचाररक िलर्ल र 
ववज्ञहरुसंगको परामशामा आिाररि रही गररएको ि । कायादलको प्रधिवेदनलाई वस्िपुरक वनाउने प्रयास 
गररएको ि । यस सन्दभामा ......... विा कायादलको औपचाररक वैठक र धमधि ......... मा कायादलको 
प्रारघम्भक प्रधिवेदन उपर सरोकारवाला िथा  ववज्ञसंगको अन्िरवक्रया गरी सझुाव संकलन प्रधिवेदनलाई 
पररमाजान समेि गररएको ि । 

 

१.७ अध्ययन प्रधिवेदनको स्वरुप 

कायादलको प्रधिवेदन पााँच भागमा ववभक्त ि; पवहलो भागमा अध्ययन सम्बन्िी पररचय अन्िरगि पषृ्ठभमूी, 
कायादलको गठन र कायाादेश, अध्ययनको उदे्दश्य, समस्याको पवहचान, अध्ययनको धसमा, अध्ययन सम्बन्िी 
कृयाकलाप र अध्ययन प्रधिवेदनको स्वरुपका वारेमा उल्लेख गररएको ि । दोस्रो भागमा ववषय बस्िकुो 
अध्ययन घशषाकमा ६ आधथाक बषाका महान्यायाधिवक्ताको कायाालयवाि भएका मदु्दा नचल्ने धनर्ायहरुको 
सारसंक्षेपलाई धनिााररि िाधलकामा उल्लेखन गररएको ि । िेस्रो भाग ववषय बस्िकुो ववश्लषेर् भाग हो 
जसमा, मदु्दा नचल्ने धनर्ायको सालवसाली वहसावले ववषयगि िाधलकीकरर् र ववश् लेषर्, मदु्दा नचल्ने 
धनर्ायको आिारको ववश् लेषर्, मदु्दा नचल्ने गरी भएका मदु्दामा प्रधिवादी संख्या र लैधगक अवस्था, मदु्दा 
नचल्ने गरी भएका मदु्दाको भौगोधलक वविरर्को ववश् लेषर्, मदु्दा नचल्ने गरी धनर्ायको सन्दभामा गररएको 
विप्पर्ी वा धनदेशनको ववश्लषेर् उप घशषाकहरुमा संकधलि िथ्यको िाधलकीकरर् गरी ववश्लषेर् समेि गररएको 
ि । चौथो भागमा अध्ययनको धनचोड र सझुाव िथा पाचौ भागमा उपसंहार राघखएको ि । यसरी यो 
प्रधिवेदन जम्मा ....... पषृ्ठको रहेको ि ।  
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भाग दईु 

विषयबस्तकुो अध्ययन 
 

२.१ सरकारिादी मदु्दा नचल्ने ननर्णयहरुको सारसंके्षपः  

(तानिका १) 
नस. 
नं. 

जिल्िा िाहेरिािा प्रनतिादीको नामथर निङ्ग मदु्दा िारदात नमनत घटनाको संजक्षप् त त्य मदु्दा नचल्ने ननर्णय 
नमनत 

ननर्णयको संजक्षप् त ्यहोरा कैवियत 

1.  महोत्तरी 
 
 
 

नगेन्द्र प्रसाद 
यादि 

नमोन्द्र प्रसाद 
यादि 

परुुष ज्यान 

(1) 
२०६६।१०।३ रामरती देविको मतृ्य ुनमगी 

रोगको कारर् भएको । 
२०६७।०२।२९ राम रनत देविको मतृ्य ु नमगी रोगको कारर् 

भएको भने्न िाहेरी, मतृ्यकुो कारर् टाउकोमा 
चोट भने्न शि पररक्षर् प्रनतिेदन र मतृकिाई 
कोवह कसैिे मारको होईन, आिै िनि मतृ्य ु
भएको हो भनी   अनसुन्द्धानको क्रममा 
िजुिएका माननसहरुिे गरीददएको कागि 
समेतिाट प्रनतिादी उपर मदु्दा चिाउन ुनपने  

 

आ.ब. 
२०६६ 
/ 
०६७ 

2.  कंचनपरु िि िहादरु 
पाि 

ियराि िोशी,  

िनक चन्द्द िोसी, 
धनिहादरु चन्द्द  

परुुष 

,, 
,, 

भवित्य 
ज्यान 

(2) 

२०६४।४।१० 

 

मतृकको मखुमा घाउचोट 
भएको, खटु्टको ननिहािमा 
खोनिएको भै 
प्रनतिादीहरूिे सनुनयोजित 
तबरिे मारेको हनुसक्ने 
सम्भािना रहेको । 

२०६७।२।२७ िाहेरीमा शंका सम्म ्यक्त गरेको र हािसम्म 
प्राप्त प्रमार्िाट पानीमा ििेुर मरेको भएता पनन 
कसैको कतण् यिाट नै पानीमा िु् ने सम्मको 
कायण भएको हो भने्न ठोस प्रमार् िेिा परेमा 
मदु्दा चिाउन सवकने नै हदुााँ हाििाई 
तामेिीमा राख्न े। 

 

3.  रौतहट विन्द्देश्वरी राय पल्टन चौधरी,  

पनु्द्य प्रसाद सहनी, 
चन्द्र देि सहनी,  

राम अयोध्या राय, 
िदर राउत  

परुुष 

,, 
,, 
,, 
,, 

िन 
पैदािार 
ओसारपसा
र 

(1) 

नखिेुको अिैध तिरिे िन पैदािार 
ओसारपसार गरेको । 

२०६७।२।०४ प्रनतिादीहरुिे जिल्िा िन पैदािार आपतुी 
सनमनतिाट खररद गरेको छोिपिुी िमोजिमको 
काठ भएकोिे मदु्दा चिाउन नपने । 

 

4.  नखिेुको िनक िहादरु 
शाही 

 राम पकुार राउत 
प्रविर् कुमार िा 

परुुष 

,, 
प्रनतिजन्द्धत 
कुरा 
प्रकाशन 
गरेको । 

नखिेुको संयकु्त िनताजन्द्िक तराई 
मजुक्त मोचाणका 
संयोिकिाई ननिम्िन 
गरेको समाचार  प्रकाशन 

२०६७।२।०३ छापाखाना र प्रकाशन सम्िजन्द्ध ऐनिे नेपािको 
शाजन्द्त शरुक्षा र ्यािसायमा खिि पाने 
समाचार  प्रकाशनामा प्रनतिन्द्ध िगाएकोिे 
उक्त प्रकाजशत समाचारिे यस प्रकारको कायण 
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(1) गरी सो पावटणिाई 
प्रोत्साहन र शाजन्द्त 
शरुक्षामा असर पारेको । 

गरेको नदेजखदााँ मदु्दा चिाउन ुनपने । 

5.  नखिेुको अजखि नेपाि 
िुटिि सघ 

कुमार जघनमरे परुुष ठगी 
(1) 

नखिेुको अनानधकृत रुपमा वटकट 
छपाई गरी विवक्र वितरर् 
िा वकते गरे गराएको । 

२०६७।२।३० सो वटकट नक्किी भने्न तिण   एवकन 
नगराईएको र सोिाट  

िुटिि सघिाई कुनै ठगी गरेको अिस्था 
समेत नदेजखएको । 

  
 

6.  नखिेुको नमन ुशे्रष्ठ कृष्र् िहादरु 
तामाङ 

परुुष 
 

सिारी 
अंगभग 

(1) 

नखिेुको प्रनतिादीिे सिारी 
अंगभगको कसरु गरेको 

२०६७।२।२२ सिारी दघुणटनािाट घाईते भएका र चािकिाई 
पगेुको चोट सामान्द्य रहेको, पीनितिाई 
टाउकोमा चोट पगेुको भएपनन कुनै अंगभग 
नभएको, सिारी अंगभग दघुणटनािाट सामान्द्य 
चोटपटक घटना पनन अनसुचुी  मा समािेश 
भएपनन त्यस्तोमा सिाय हनेु ्यिस्था ऐनमा 
नभएको र पीनितिे घाउ उपचार खचण पनन 
प्राप्त गररसकेको । 

 

 

7.  काठमा
न्द्िौ 

भीम श्रीष रुपेस भने्न तोया 
प्रसाद खनतििा 
समेत 

परुुष ज्यान माने 
उद्योग 

(३) 

नखिेुको प्रनतिादीहरुिे भािा, 
खकुुरी रि समेतका 
िोजखमी हनतयार प्रहार 
गरी ज्यान माने उद्दोग 
गरेको । 

२०६७।२।३० सो घटना विधाथीहरु विचको वििाद रहेको 
ज्यान माने सम्मको जस्थनत नरहेको भने्न 
िजुिएका माननसहरुको कागि, घटनाको 
प्रकृनत सामान्द्य रहेको र आरोवपत ्यजक्तहरु 
पक्राउ नै नपरी ियान नै नगरी मदु्दा चिाउने 
तिण  गररने ननर्णयिे ताजत्िक नभन्नता नहनेु ।  

 

8.  नखिेुको 
(पाटन) 

राजिि शमाण वकशोर कुमार 
मगर समेत 

परुुष ठगी र 
िैंङवकङ 
कसरु (२) 

नखिेुको ठगी र िैंङवकङ कसरु 
गरेको । 

२०६७।२।४ िैंङवकङ कसरु अनभयोगपि पेश भएको ।  

9.  नसन्द्धपुा
ल्चोक 

प्रहरी 
प्रनतिेदन 

ददनेश तामाङ,  

िक्ष्मी तामाङ  
परुुष 
मवहिा 

के.सा.अ. 
(१) 

नखिेुको प्रनतिादीिे केवह 
सािणिननक अपराध गरेको 
। 

२०६६।१०।०६ मदु्दा चिाउने हदम्याद समाप्त भैसकेको 
अिस्थामा मदु्दा चिाउन ुनपने । 

 

10.  नखिेुको राम िहादरु 
कावकण  

देिराि मल्ि परुुष ठगी 
(३) 

नखिेुको प्रनतिादीिे एउटा िग्गा 
भनी अके िग्गा विवक्र 
गरेको र विवक्र गरेको 
िग्गा मािपोत 

२०६७।२।२० पाररत िग्गा प्रनतिादी र  ननिको श्रीमतीिाट 
प्राप्त गरी निएको सप्रमार् निखतिाट 
देजखएकोिे  िाहेरीमा भनेिस्तो ठगी नभएको 
। 
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कायाणियिाट निखत पररत 
भएको । 

11.  काठमा
न्द्िौ 

अनमर कुमार 
के.सी. 

वकशोर कुमार 
के.सी. 

परुुष नागररकता 
ठगी 
(४) 

२०६७।२।२ प्रनतिाददिे िाहेरिािािाई 
ठगी गरेको । 

२०६७।२।०४ िाहेरिािा र प्रनतिादी िीच आपसी करार 
भएको र करार िमोजिमको िेनदेन कायण 
समेत नमनि सकेको अिस्थामा ठगीको कसरु 
अन्द्तगणत नपने । 

िम्मा 
११ 
थान 

12.  दाङ िि िहादरु 
के.सी. 

दि िहादरु 
िढुाथोकी 

परुुष ज्यान माने 
उद्योग 

(४) 

नखिेुको प्रनतिादीिे गोविन्द्द िहादरु 
के.सी. िाई ढुङ्गािे 
टाउकोमा हानी घाईते 
िनाई नगद र सनुको 
नसवक्र समेत िवुट िगेको 
। 

२०६८।०३।२० मैिे गािी गरेको कारर् प्रनतिादीिे सामान्द्य 
वकनसमिे घकेल्दा ढुङ्गामा परर चोट िागेको हो 
ज्यान माने ननयतिे धकेिेको होईन भनी 
घाईते र प्रनतिादीिे अनसुन्द्धानको क्रममा 
कागि तथा ियान गरेको, घाईतेको घाउ िााँच 
केश िारम नभएको र प्रनतिादीसाँग पीनितको 
ज्यान निनपुने सम्मको ररस इिी रहे भएको 
पनन नदेजखएको । 

आ. ब. 
२०६७ 
/ 
०६८ 

13.   

नखिेुको 
 

 

कानिका देिी 
िास्तोिा 

अननरुद्द िास्तोिा 
समेत 

परुुष िह ुवििाह 

(१) 
नखिेुको प्रनतिादीिे िहवुििाह 

गरेको । 
२०६८।०२।२७ प्रनतिादी र िाहेरिािा िीच अंश निई 

छुवट्टएको अिस्थामा 
प्रनतिादीिे दोिो वििाह गरेकोिे मदु्दा चिाउन 
नपने ।  

 

14.  काठमा
न्द्िौ 

चजडिका 
पोखरेि 

तेिकरर् िैन  परुुष कािोििार 

(2) 
नखिेुको आफ्नो टेड्रमाकण को रुपमा 

रहेको मख्खन अरेन्द्ि 
व्राडिको चामि कै िस्तै 
हिुह ु नमल्दो व्रान्द्िको 
चामि विवक्र गरी आफ्नो 
उद्दोगिाई क्षनत एिं 
उपभोक्तािाई ठगी र 
कािोििार गरेको । 

२०६८।०२।२९ कािोििार अन्द्तगणतको मदु्दामा मदु्दा नचल्ने 
ननर्णय गदाणको अिस्थामा नै हदम्याद समाप्त 
भैसकेको अिस्थामा मदु्दा चिाउन नमिेन, 
अन्द्य विषयमा उद्दोग  विभागिे कारिावह  

सम्पन्न गनुण भनी िेजख पठाउने ,  साथै यस 
मदु्दामा हदम्याद नाघी अनसुन्द्धन भएको 
विषयमा सम्िजन्द्धत अनसुन्द्धान कताणिाई 
कारिावह गने िेजख पठाउने ननर्णय । 

 

15.  नसन्द्धपुा
ल्चोक 

िािजित 
तामाङ 

घम्मर िहादरु शे्रष्ठ 
समेत 

परुुष ज्यान माने 
उद्योग 

(५) 

नखिेुको प्रनतिादीहरु समेतिे ज्यान 
माने उदे्दश्यिे हातहतयार 
प्रहार गरी कुटवपट गरेको 
। 

२०६८।०३।०६ पीनितको कागि ्यहोरामा एक्कासी ५।६ िना 
आई कुटवपट गरी सो चोटको उपचार वटजचङ 
अस्पतािमा गरेको सो को केस िारम एिं 
अन्द्य रेकिण नभएको हदुााँ ज्यान माने उद्दोग 
तिण  मदु्दा चिाउन मनानसि नदेजखए पनन 
वपनितिाई कुटवपट महि िमोजिम मदु्दा 
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चिाउन स.म.ुस.ऐन, २०४९ को दिा २३ 
िमोजिम गनण िाहेरिािािाई िानकारी ददने र 
ज्यान माने उददोग तिण  मदु्दा नचिाउने । 

16.  िापा प्रनमिा विष्ट राम िहादरु 
खिका 

परुुष ज्यान माने 
उद्योग 

(६) 

२०६७।२।२८ प्रनतिादीिे पीनितको 
घावटमा आएको ट्युमर 
काटी ज्यान माने उद्दोग 
गरेको । 

२०६८।३।०६ िहुारीको घावटमा आएको ट्युमर उपचार गनण 
भनी टु्यमर काटी रताम्मे पारेको भने्न घटना 
उपर कारिावह माग गरेको भएपनन घर पररिार 
कै ्यजक्त प्रनतिादीिे उपचार गरेको सम्मको 
अिस्था भएको र िघन्द्य िवटि अिस्था नभै 
सामान्द्य देजखदााँ कुटवपट िा ज्यान माने 
सम्मको उददोग देजखएन ्। 

 

17.  काठमा
न्द्िौ 

ददघण िहादरु 
िोगटी 

विषराम चौधरी परुुष आगिागी 
(१) 

२०६६।।०२ िम्मर कुमारीिाई ठक्कर 
ददएको विषयमा उक्त 
िसमा आगो िगाई 
ददएको कारर् िस परु्ण 
रुपमा ििी क्षनत भएको र 
सो िारदातमा प्रनतिादीको 
संिग्नता रहेको । 

२०६८।०३।०६ आरोवपत प्रनतिादीको सम्िन्द्धमा एवकन प्रमार् 
नभएका कारर् हाजिर िमानीमा छानिएको 
देजखदााँ ननिका सम्िन्द्धमा हाि मदु्दा चिाउन ु
पने देजखएन ्।  

 

18.  जचतिन ददिमाया 
ठािा मगर 

िोचन शमाण,  

सनुनता शमाण,  

रािन शे्रष्ठ  

परुुष 

मवहिा 
परुुष 

चोरी 
(१) 

नखिेुको प्रनतिादीहरुिे फु्रवटमा 
िाग ु औषध खिुाई चोरी 
गरेको । 

२०६८।३।२६ प्रनतिादीहरु रािन शे्रष्ठ र सनुनता शमाण पक्राउ 
पनण नसकेका र ननिहरुको ितन समेत खलु्न 
नसकेको, दशीका सामानहरु िरामद हनु 
नसकेको, िरामददत फु्रवटको िट्टमा कुनै पनन 
औसधी िेिा नपरेको र पक्राउ प्रनतिादीिे 
कसरुमा ईन्द्कार रवह ियान गरेको । 

 

19.  नखिेुको राममाया शे्रष्ठ राि नारायर् 
निम्ि,ु अनपु 
कावकण  समेत 

परुुष ज्यान माने 
उद्योग 
(७) 

नखिेुको प्रनतिादीहरुिे ज्यान माने 
उद्दोग गरेको । 

२०६७।१०।२८ पीनितको चोट सामान्द्य प्रकृनतको रहेको, ज्यान 
माने सम्मको ईवि िगिा गरेको नभै सामान्द्य 
वििादिाट उत्पन्न िगिासम्म भएको भनी 
वपनित कै भनाई रहेकोिे वपनितिाई कुटवपट 
तिण  नािेश गनण िानकारी ददने । 

 

20.  नखिेुको निल्िी शावह शरेुश कुमार 
के.सी. िक्षमर् 
नतनमल्सेना, 
रामचन्द्र सावह 

परुुष ज्यान मानण 
उद्योग 
(८) 

२०६७।८।२३ प्रनतिाददिे रामचन्द्र 
शावहिाई ज्यान माने 
उद्दोग गरेको । 

२०६७।१०।२८ अनसुन्द्धानको क्रममा िजुि कागि गराईएका 
हरुिे आपसी िगिाका क्रममा भागदौि हदुााँ 
िस्तापातामा ठोवकई कावटएको भनी स्ियं 
वपनििे कागि गरेको र घाउचोट घातक नभै 

प.ुस 

.ि.का 
ददपायि 
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समेत 

 
सामान्द्य प्रकृनतको रहेकोिे ज्यान मानण 
उद्दोगमा मदु्दा चिाउन नपने । 

21.  जचतिन शंकर प्रसाद 
आचायण 

िक्ष्मर् चौधरी 
समेत 

परुुष ज्यान मानण 
उद्योग 
(९) 

२०५५।९ ।६ प्रनतिादीिे ज्यान माने 
उद्दोग गरेको । 

२०६७।१०।७ िारदात भएको होईन भनी िाहेरिािािे 
ननिेदन ददएको, सामन्द्य कुटवपट भएको 
विषयमा उिरु परेको, प्रनतिादी र पीनित िीच 
कुनै ररसईिी रहेको नदेजखएको र वपनितको 
कागि नभएको एिं िजुिइएका माननस र 
प्रनतिादी समेतिे सो िारदात भएको होईन 
भनी िेखाईददएको । 

 

22.  कास्की सविन 
अनधकारी  

राि ुअनधकारी परुुष के.सा.अ. 
(२) 

२०६७।६।२५ केस नमिाउन निएको 
रकम मघ्ये केवह विताण 
ददएको र केही िावक 
रहेकोिे विताण गरी पााँउ 

२०६७।०९।२६ मदु्दा के.सा.अ प्रकृनतको पनन नभएको र मदु्दा 
चिाउने हदम्याद पनन समाप्त भैसकेको । 

 

23.  मोरङ अम्िर बहादरु 
गरुुङ 

ददिस भने्न देउमान 
राई 

परुुष ज्यान माने 
उद्योग 
(१०) 

नखिेुको प्रनतिादीिे ज्यान माने 
उद्दोग गरेको । 

२०६७।०।४ िाहेरिािा र प्रनतिादी िीच नमिापिको 
कागि, ररसईिीको कारर् िाहेरी ददएको भने्न 
िाहेरिािाको कागि र शरीरमा क्षनत पगेुको 
अिस्था समेत नभएको । 

 

24.  नखिेुको परराष्ट्र 
मन्द्िािय 

िानकी कुमारी 
शे्रष्ठ, िक्ष्मी 
कुमारी खिका  

मवहिा 
मवहिा 

नागररकता 
वकते (१) 

नखिेुको प्रनतिादीको उमेर आशका 
भएको र ननिहरुिे 
अविभािकको मंिरुी विना 
ििाई िकाई विदेश िान 
खोिेको । 

२०६७। 

१०।२० 
प्रनतिादीहरुको नागररकताको प्रमार्पिको 
रेकिण सम्िजन्द्धत प्र.जि.अ. कायाणियिाट प्राप्त 
भएकोिे नागररकता वकतेमा मदु्दा चिाउन 
नपने । 

 

25.  ईिाम नगता भट्टराई  विन्द्द ुराई,  

तारा खिका 
मवहिा 
मवहिा 

िहवुििाह 

(२) 
नखिेुको प्रनतिादीसगाँ भएको 

शाररररक सम्िन्द्धिाट 
िच्चा िजन्द्मएको र नाता 
कायम भएकोमा अको 
प्रनतिादी तारा खिकासगाँ 
वििाह गरेको । 

२०६७।०९।३ अनसुन्द्धान कारिावहको क्रमका कागििाट 
तारा खिका सगाँ वििाह भएको होईन रहेछ 
भनी स्ियं नगता राईकै कागििाट अन्द्यथा भै 
िहवुििाहको िारदात घवटत भएको भएको 
नदेजखदााँ मदु्दा नचिाउने । 

 

26.  सनुसरी छवििाि 
भन्द्िारी 

विसाि साह  परुुष िाग ु
औषध 

(१) 

नखिेुको प्रनतिादीहरुिे िाग ुऔषध 
कारोिार गरेको । 

२०६७।०९।०९ िरामद भएको भननएको औषधी विनध विग्यान 
प्रयोगशािािाट पररक्षर् भै आउदााँ िाग ुऔषध 
भएको नदेजखदााँ मदु्दा चिाउन ुनपने । 

 

27.  काठमा प्रहरी अनभनि कसि ु, परुुष प्रनतनिपी नखिेुको प्रनतिादीहरुिे संचािन २०६७।०८।२९ प्रनतिादीहरुिे ियान गदाण विदेशी चिजचिको  
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न्द्िौ प्रनतिेदन  ददप संकर कसि ु परुुष अनधकार 
उल्िङ्घन 

(३) 

गरेको Dren and ideas 
नामक कम्पननिे प्रनतनिपी 
अनधकारको उल्िङगन 
गरेको । 

कवप गरेको हो भनी िेखाएको देजखन्द्छ । 
प्रनतनिपी अनधकार ऐन, २०५९ िे कसरु र 
सिाय हनु रचवयता र प्रनतनिपी अनधकार धनन 
हनुपुने र संरजक्षत अनधकारको उल्िगन गने 
्यजक्तिाट नोक्सानी के्षनतपतुी भराउन ु पनेमा 
यस सम्िन्द्धमा  

एवकन नभएको हदुााँ मदु्दा चिाउन ुनपने । 
28.  नखिेुको पासाङ नोिुण 

शेपाण 
नमिन राई,  

नकुि राई,  

कुमार राई,  

सिुास राई  

परुुष 

परुुष 

परुुष 

परुुष 

ज्यान माने 
उद्योग 
(११) 

नखिेुको ननमा शेपाणिाई ििार गई 
िकेने क्रममा खकुुरी 
प्रहार गरी कुटवपट गरेको 
। 

२०६७।०९।२५ अनसुन्द्धान गररएका माननसहरुको ईन्द्कारी, 
पीनित र िाहेरिािािे यी ्यजक्त िारदातमा 
संिग्न नरहेको अरु नै ्यजक्त रहेको 
िेखाएको, घाईतेको चोटको प्रकृती िघन्द्य र 
ज्यान माने सम्मको भएपनन प्रनतिादीिाई मदु्दा 
चिाउने प्रमार्को अभाि रहेको । 

 

29.  मोरङ िन्द्दना वि.क. अशोक प्रधान परुुष ििरिस्ती 
करर्ी 
(१) 

२०६७।७।९ प्रनतिादीिे आिु 
सनुतरहेको िेिा मेरो गािा 
र छानतमा टोक्ने तथा 
योनीमा निङ्ग दिेको । 

२०६७।०८।२४ वपनितको शाररररक िाच हदुााँ शरररमा चोट 
पटक नभएको, जचवकत्सक र िजुिएका 
माननसहरुिे प्रनतिादीिे ि.क. गरेको हो भनी 
िेखाउन नसकेको, वपनितवक आमािे छोरीिाई 
ििरिस्ती करर्ी गरेको होईन भनी िेखाएको 
समेतिाट मदु्दा चिाउन नपने । 

 

30.  िाग्िङु नर िहादरु 
सनुार 

ग्यानेन्द्र पोख्रिे परुुष ज्यान माने 
उद्योग 
(१२) 

२०६७।७।३ प्रनतिादीहरुिे दयाराम 
सनुारिाई टाउकोमा 
खकुुरीप्रहार गरी  ज्यान 
माने उद्दोग गरेको । 

 

२०६७।०९।०४ प्रनतिादीहरुिे दयाराम सनुारिाई कुटवपट 
गरेको पवुष्ट भएको, उक्त कुटवपट सामान्द्य 
रहेको, वपनित स्ियंिे कागि गदाण िगिा सम्म 
भएको ज्यान मानण होईन भनी िेखाई ददएिाट 
ज्यान माने उद्दोगमा मदु्दा चिाउन ुनपने । 

 

31.  भक्तपरु मजुक्तनाथ 
खरेि 

ददपेश खिी समेत परुष के.सा.अ. 
(३) 

२०६७।६। निउटीमा रहेका प्रहरीिाई 
गानि गिौि गरेको । 

२०६७।०७।०९ प्रस्ततु मदु्दाको हदम्याद समाप्त भैसकेकोिे मदु्दा 
चिाई रहन ुनपने । 

 

32.  नखिेुको हेमन्द्त िस्नेत िंगिहादरु िािती, 
अननि,  

आनसस  

परुुष 

परुुष 

परुुष 

ज्यान माने 
उद्योग 
(१३) 

नखिेुको चक्र िहादरु निम्बिुाई 
माने ननयतिे कुटवपट 
गरेको । 

२०६७।०९।२५ घाईते चक्र िहादरु निम्िकुो कागििाट पनन 
ज्यान माने सम्मको कसरु घवटत भएको होईन 
भनी देजखएको र चोट प्रकृनतिाट पनन ज्यान 
माने सम्मको अिस्था नदेजखएको । 

 

33.  मोरङ नननतिािा 
नसह समेत 

रामस्िरुप खिका परुुष िग्गा रोक्क, 
नागररकता 

नखिेुको प्रनतिादी भारतीय नागरीक 
भएकोिे ननिको िग्गा 

२०६७।०७।१० प्रनतिादीिे ना.प्र.प. ५८८ िाट िन्द्मनसद्द 
नेपािी नागररकता प्राप्त गरेको र आिु नेपािी 
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(४) िित गरी पाउ । ह ु भनी ियान गरेको हदुााँ ननि विरुद्दा मदु्दा 
चिाउन ुनपने । 

34.  स्याङिा िक्ष्मी देिी 
सिेुदी 

गिेन्द्र िाग्िे परुुष ििरिस्ती 
करर्ी 
(२) 

२०६७।५।२० प्रनतिादीिे हािनाता 
नभिकी कान्द्छी आमा 
पनेिाई िरिासमा पारी 
िोरििुमु गरी ििरिस्ती 
करर्ी गरेको । 

२०६७।०७।१० िारदात २०६७।५।२० कायम गरी मदु्दा 
अनसुन्द्धान भएको देजखदााँ  त्य नभि प्रिेश 
गरी मदु्दा चल्ने ननर्णय गनुण परेन । 

 

35.  दाङ कृष्र्राि 
अनधकारी 

गोपाि नमया समेत परुुष गौिध  

(१) 
२०६७।।३ प्रनतिादीिे गाईको मास ु

काटेको । 
२०६७।१०।२५ प्रनतिादीको ईन्द्कारी ियान समेतिाट ननििे 

जिउदो गाई काटेको भने्न नदेजखदााँ मदु्दा 
चिाउन ुपने देजखएन । 

 

36.  जचतिन हठनराम 
महतो 

जशब नारायर् 
महतो 

परुुष सिारी 
ज्यान 

(२) 

नखिेुको सिारी दघुणटना  २०६७।०७।८ मतृककी पत्नी र िजुिएका माननसहरुको 
कागििाट मतृक आिैिे नसक्ने क्रममा 
दघुणटना भएको हो कसैको संल्नता छैन भनी 
िेखाइददएकोिे कोवह कसै उपर सिारी ज्यान 
मदु्दा चिाउन ुनपने ।  

 

37.  नखिेुको िोम नछररङ दिुाङ शेपाण परुुष ज्यान माने 
उद्योग 
(१४) 

नखिेुको प्रनतिादीिे शजश गरुुङ 
समेतिाई कुटवपट गरर 
ज्यान माने उद्दोग गरेको 
। 

२०६७।१०।२० वपनितको घाउ िाच केस िारम, िोटो, 
िजुिएका मानसुहरूको भनाई एिं प्रनतिादीको 
भनाईिाट िघन्द्य वकनसमको घटना भएको 
देजखएन । हातमकु्का िाहेक अन्द्य कुनै 
हातहनतयार प्रयोग र चोट नदेजखएकोिे 
कुटवपट तिण  कारिावह गनण िाहेरिािािाई 
सचुना ददने । 

 

38.  नखिेुको परराष्ट्र 
मन्द्िािय 

दि िहादरु वि.सी. परुुष सरकारी 
छाप 
दस्तखत 
वकते (२) 

नखिेुको नागररकताको प्रमार् पि 
तयार गरी सरकारी छाप 
दस्तखत वकते गरेको । 

२०६७।०९।२५ प्रनतिादीिे नागररकतािाई राहदानी प्रयोिनको 
िानग पेश गदाण this is color copy भनेकोमा 
संवकत िनीइ अनसुन्द्धान हदुााँ उक्त ना.प. 
सम्िजन्द्धत कायाणियिाट िारी भएको देजखदााँ 
मदु्दा चिाउन ुपने देजखएन । 

 

39.  नखिेुको नारायर् 
पासिान 

उमेश कुमार 
मडिि 

परुुष ज्यान माने 
उद्योग 
(१५) 

नखिेुको प्रनतिादीिे ज्यान माने 
उद्दोग गरेको । 

२०६७।०९।०४ घाईतेको घाउिाच समेत नरहेको, वकटानी 
िाहेरी िाहेक अन्द्य प्रमार् नमनसि संिग्न गनण 
नसकेको अिस्थामा मदु्दा चिाउन ुनपने ।  

 

40.  नखिेुको गंगा िहादरु 
निम्ि ु

रािमान आङदम्िे, 
िक्ष्मी राइ  

परुुष 

मवहिा 
िहवुििाह 

(३) 
नखिेुको रािमानिे िक्ष्मी राईिाई 

वििाह गरेको । 
२०६७।०८।२९ मेरो श्रीमानिे िहवुििाहा गरेको होईन भनी 

प्रनतिादी की श्रीमती, िजुिएका माननसहरुिे 
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कागि गररददएिाट प्रनतिादीिे िहवुििाह गरेको 
नदेजखएको । 

41.  रौतहट वििय कुमार 
गपु्ता 

विगरुाम यादि परुुष ज्यान माने 
उद्योग 
(१६) 

नखिेुको प्रनतिादीिे ज्यान माने 
उद्दोग गरेको । 

२०६७।०७।१० प्रनतिादीहरुको ियान, वपनितको घाउ केस 
िारमिाट वय प्रनतिादीिे नै कुटवपट गरेको 
नदेजखदााँ मदु्दा चिाउन नपने । 

 

42.  नखिेुको शम्भिुाि 
साह  

ियराम प्रसाद 
यादि समेत 

परुुष िााँका 
(२) 

नखिेुको प्रनतिादीिे िाका गरेको 
। 

२०६७।०७।१० प्रनतिादीिाट सामान िरामद पनन नभएको, 
िाहेरिािा र िजुिएका माननसहरुिे पनन िाका 
गरेको होईन भनी कागि गरेकोिे मदु्दा 
चिाउन नपने । 

 

43.  पशाण रेखा किेि रेखा किेि मवहिा िजुन्द्ि 
आत्महत्या 
(१७) 

नखिेुको प्रनतिादीिे िोग्नेिाई 
कतण् य गरी मारेको । 

२०६७।०७।१० मतृकको शरररमा संघषणका जचन्द्हहरु 
नदेजखएको, िजुिएका माननसहरुिे पनन वकटान 
साथ मारेको भनी िेखाउन नसकेको, िास 
िनु्द्िेर मरेकै प्रकृनतको रहेको समेतिाट कसै 
उपर पनन मदु्दा नचिाउने । 

 

44.  खोटाङ जित िहादरु 
राई 

उमेस राई, वकसोर 
राई 

परुुष ज्यान माने 
उद्योग 
(१८) 

२०६७।४।८ माने ननयतिे कुटवपट 
गरेको । 

२०६७।७।०८ अनभयकु्तहरु वपनिको नजिकका माननस भएको, 
उनीहरुिे नै वपनितको उपचार गराएको, घाउ 
िाच केश िारमिाट वपनित मने सम्मको 
अिस्थामा नरेहेको, ररसको आिेशमा सो 
िारदात भएको सामान्द्य कुटवपट सम्म भएको 
देखीने । 

 

45.  भक्तपरु िदुद्दिाि 
संजितकार 

रामकािी 
रंजितकार समेत 

परुुष के.सा.अ. 
(४) 

२०६६।०५।०
७ 

के.सा.अ गरेको । २०६७।५।५ िारदात २०६६।०५।०७ मा भएकोमा सो 
हदम्याद भन्द्दा पनछ दायर गनण नसवकने । 

 

 

46.  पााँचथर अशोक राि 
अनधकारी 

नभम हेम्पा समेत परुुष ज्यान माने 
उद्योग 
(१९) 

२०६७।।२७  प्रनतिादीहरुिे ज्यान माने 
उद्दोग गरेको 

२०६७।७।६ प्रनतिादीहरुको ईन्द्कारी ियान, सामन्द्य 
प्रकारको घाईतेको चोट, स्ियं िाहेरिािाको 
कागि समेतिाट घटना पवुष्ट हनु नसक्ने । 

 

47.  महोत्तरी दजुख सदा 
अन्द्सारी 

रामबकृ्ष मडिि 

नमठु िरही 
तावहर नट अन्द्सारी 

परुुष 

परुुष 

परुुष 

ज्यान 

(२०) 

२०४८।४।० आमा बाबिुाई खोज्न 
विििापरु - ििुी बिारमा 
गएको अिस्था पासपत 
सदािाई चोर भनी नाम 
नजचनेका ३-४ िनािे 
कुटवपट गरी उपचारको 

२०६८।४।५ अनसुन्द्धानिाट कतण् यिािा पषु्ठी हनेु प्रमार् 
नरहेको र ज्यान सम्बन्द्धीको २० नं. को 
हदम्यादको अभाि रहेको । 

आ. ब. 
२०६८ 
/ 
०६९ 
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क्रममा मतृ्य ुभएको  

48.  जचतिन उमाशंकर 
अग्रिाि 

पषु्पकमि दाहाि 

नसंह बहादरु गोिे 

सषु्मा खनाि 

इश्वर सापकोटा 
यज्ञ चौधरी 
रामचन्द्र पौिेि 

परुुष 

परुुष 

मवहिा 
परुुष 

परुुष 

परुुष 

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(१) 

२०६६।२।२२ माओिादीहरुिे ना.३.ख 
३८५० नं. को बस र 
ना.२.ख. ६९४० नं. को 
ट्रकमा आगिनी गरी 
नोक्सान पाररददएको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार । तर ननर्णयमा नेपाि सरकारको 
ननर्णय नमनत नखिेुको । 

 

49.  जचतिन श्यामनन्द्द 
थन्द्दार 

पषु्पकमि दाहाि 

सम्िना शे्रष्ठ 

नारायर् कुाँ िर 

घनश्याम दाहाि 

रामबहादरु पररयार 

दडिपार्ी पौिेि 

परुुष 

मवहिा 
परुुष 

परुुष 

परुुष 

परुुष 

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(२) 

२०६२।।२४ मनराि तामाङ र रामचन्द्र 
तामाङिाई माओिादीहरुिे 
गोिी हानी हत्या हरेको  

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार  

 

,, 

50.  जचतिन प्र.ना.नन. ईन्द्र 
बहादरु मल्ि 

पषु्पकमि दाहाि 

रामबहादरु थापा 
िािरुाम भट्टराई 

कृष्र्बहादरु महरा 
जचिबहादरु शे्रष्ठ 

भमेुश्वर कंिेि 

विश्व ओिा 
इश्वरी ररिाि 

मानबहादरु तामाङ 

नसंह बहादरु गोिे 

परुुष 

परुुष 

परुुष 

परुुष 

परुुष 

परुुष 

परुुष 

परुुष 

परुुष 

परुष 

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(३) 

ननर्णयमा नखिुाएको माओिादीहरुिे इिाका 
प्रहरी कायाणिय, खैरहनीमा 
आक्रमर् गरी ० िाख 
बराबरको के्षनत परु् याएको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार  

 

,, 

51.  जचतिन प्र.स.नन. रवि 
कुमार पौिेि 

पषु्पकमि दाहाि 

रामबहादरु थापा 
िािरुाम भट्टराई 

घनश्यास दाहाि 

नसंह बहादरु गोिे 

मधरु नेपाि 

राम पररयार 

 

परुुष 

परुुष 

परुुष 

परुुष 

परुुष 

परुुष 

परुुष 

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(४) 

२०६६।२।२३ यािबुाहक बसमा 
माओिादीहरुिे विद्यतुीय 
धराप विस्िोटन गराई 
३३ िना यािकुो  मतृ्य ु
भएको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार  

 

,, 

52.  नसराहा खेम नारायर् ििा प्रहरी - गोिी िानग २०६६।४।५ काठमाडिौिाट पक्राउ २०६८।६।३ गोिी हाने्निाई नबिेुकोिे थप अनसुन्द्धान गनण  
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चौधरी कायाणिय िाहान मतृ्य ु

(२१) 
गरी नसराहा िाने क्रममा 
पसुणराम यादि भाग्न 
खोिेकोिे गोिी चिाउदा 
घाइते भइ मतृ्य ुभएको 

नमजशि विताण पठाउने 

53.  उदयपरु उदयपरु 
नसमेडट 
उद्योग 

सरोि कुमार थापा 
समेत ५ िना 

परुुष उपभोक्ता 
संरक्षर् 
ऐन 
अन्द्तरगत
को कसूर 

(५) 

२०६८।३।२ विराटनगरिाट ना.४ख. 
३४३९ को टेङ्करिाट 
उदयपरु िगेको िनेस 
आयि अनिोि गदाण पानी 
नमनसएको पाइएको 

२०६८।४।९ पररक्षर् प्रनतिेदनिाट गरु्स्तर यवकन हनु 
नसक्नकुा साथै प्रनतिादीिे कसूर गरेको पषु्टी 
हनेु प्रमार्को अभाि रहेको 

सिै 
प्रनतिादी
को नाम 
उल्िेख 
नभएको 

54.  सिाणही प्र.स.नन. 
वपताम्बर 
आचायण 

मोतीिाि महतो परुुष िागू 
औषध 

(२) 

नखिेुको प्रनतिादीको मोती मेनिकि 
हििाट proxyvon 

क्यापसिु बरामद भएको 

२०६८।५।६ बरामदी िस्त ु िागू औषध भने्न पररक्षर्िाट  
नदेजखएको 

 

55.  सिाणही गौरी नारायर् 
साह 

रामपदारथ साह 
समेत 

 

परुुष िााँका 
(३) 

२०६६।।७ प्र. समेतिे िाहेरिािाको 
घरमा िााँका गरी धनमाि 
िगेको  

२०६८।५।६ िाहेरिािा कै निजखत ििािमा िााँका भएको 
होइन भनेको र दशी बरामद नभएकोिे कसूर 
पषु्टी हनेु प्रमार् नभएको र हदम्याद समेत 
नाघेको । सिै प्रनतिादीको नाम ननर्णयमा 
नखिुाएको । 

 

56.  मकिानपु
र 

प्र.स.नन. होम 
बहादरु 
चौहान 

ओम पकुार भगत 
बरै 

रामेश्वर शाह 

परुुष 

परुुष 
कस्तरुीको 
विना 
(२) 

नखिेुको प्र. ओम पकुार भगत 
बरैिाट कस्तरुीको विना 
बरामद भएको 

२०६८।६।३० बरामद िस्त ु कस्तरुीको विना नभएको भने्न 
पररक्षर् प्रनतिेदन भएको 

 

57.  रसिुा केजन्द्रय प्रहरी 
ब्यरुो 

जचिमान िंगोि परुुष धमण 
पररितणन 

(६) 

नखिेुको प्रनतिादीिे विद्याियमा गई 
धमण पररितणन गराएको भने्न 
ईमेििाट प्राप्त िाहेरी 

२०६९।२।८ कसूर पषु्टी कुनै प्रमार् नभएको  

58.  रसिुा केजन्द्रय प्रहरी 
ब्यरुो 

जचिमान िंगोि परुुष खोटा 
चिन (७) 

नखिेुको प्रनतिादीिे खोटा चिन 
गरेको 

२०६९।२।८ मदु्दा चिाउन ुपने अिस्थाको प्रमार्को अभाि  

59.  काठमा
डिौ 

केजन्द्रय 
राहदानी 
कायाणियको 
पि 

ददिमायााँ नेपािी मवहिा िािी 
राहदानी 
(८) 

२०५९।२।९ राहदानी दरुुपयोग गरेको 
भने्न 

२०६८।३।३ राहदानी ऐन अन्द्तरगतको कसूर गरेको पषु्टी 
हनेु प्रमार् नभएको 

 

60.  जचतिन प्र.ना.नन. िमु 
बहादरु पनु 

शारदा शे्रष्ठ 

चडिीका पौिेि 

हरर सिेुदी 

मवहिा 
परुुष 

परुुष 

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म

२०५९।।४ गोिी प्रहार गरी हत्या 
गरेको 

२०७९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
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विकाश अनधकारी परुुष क  
अपराध 

(५) 

अनसुार । मतृकको नाम ननर्णयमा नखिुाएको 

61.  जचतिन नारायंर् 
बहादरु 
अनधकारी 
समेत 

टंक रेग्मी 
सान ुके.नस. 
कञ्चन खनाि 

िेखनाथ भट्ट 

रामचन्द्र पौिेि 

शोभा कटे्टि 

शषु्मा खनाि 

गोपी महतो 
जियन महतो 

परुुष 

परुुष 

मवहिा 
परुुष 

परुुष 

मवहिा 
म 

प ु

प ु

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(६) 

२०६१।२।९ माओिादीिे 
ना.२ख.६५,०८, ना.ख. 
९००२ को ट्रकमा 
आगिनी गरेको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 

 

62.  जचतिन नन्द्द प्रसाद 
अनधकारी 
समेत 

छवििाि पौिेि 

मेघनाथ पौिेि 

विष्र् ुनतिारी 
शभुरा नतिारी 
नसता अनधकारी 
कािी प्रसाद अनधकारी 
वहमिाि अनधकारी 
रामप्रसाद 
अनधकारी 
नभमसेन पौिेि 

प ु

प ु

प ु

म 

म 

प ु

प ु

प ु

प ु

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(७) 

२०६।२।२४ माओिादीहरुिे कृष्र् 
प्रसाद अनधकारीिाई गोिी 
प्रहार गरी हत्या गरेको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 

 

63.  जचतिन कृवष विकास 
बैंक भरतपरु 

पषु्पकमि दाहाि 

सम्िना शे्रष्ठ 

घनश्याम दाहाि 

रामबहादरु पररयार 

नारायर् कुाँ िर 

प ु

म 

प ु

प ु

प ु

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(८) 

२०६२।२।७ हनतयारधारी समूहिे 
३६३० नं. को िीपमा 
आगिनी गरी क्षनत 
परु् याएको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 

 

64.  जचतिन मधसुदुन 
धरेि 

पषु्पकमि दाहाि 

रामबहादरु थापा 
दडिपार्ी पौिेि 

प ु

प ु

प ु

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  

२०६।०।६ अपहरर् गरी गोिी हानी 
हत्या गरेको   

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 

मतृकको 
नाम 
नखोिे
को 



21 
 

अपराध 

(९) 
65.  िोल्पा भक्त बहादरु 

बोहोरा 
गम बहादरु गरुुङ 

 
प ु कतण् य 

ज्यान 
(२२) 

२०६२।४।९ िाहेरिािाका बाब ुमनराम 
बोहोरा िाई कतण् य गरी 
मारेको 

२०६८।५।२ प्रनतिादीको मतृ्य ु भएकोिे अ.बं. ७६ नं. 
बमोजिम मदु्दा नचल्ने 

 

66.  मोरङ रत्न बहादरु 
तामाङ 

सभुरा प्याकुरेि 

शभुि बमाण 
प ु

प ु
कतण् य 
ज्यान 
(२३) 

२०६८।२।८ प्रनतिादीको घरमा कामगनण 
बसेकी रोजिन तामाङिाई 
कतण् य गरी मारेको 

२०६८।६।२३ मतृकिे आिै िीउमा मट्टीिेि खन्द्याई 
आत्महत्या गरेको देजखएकोिे प्र.उपर कसूर 
स्थावपत हनेु सितु प्रमार्को अभाि रहेकको 

 

67.  जचतिन सञ्जय शे्रष्ठ रामबहादरु थापा 
िािरुाम भट्टराई 

कृष्र्बहादरु महरा 
नसंहबहादरु गोिे 

सषु्मा खनाि 

मानबहादरु तामाङ 

इश्वर सापकोटा 
घनश्याम दाहाि 

सदुशणन पौिेि 

पषु्पकमि दाहाि 

प ु

प ु

प ु

प ु

म 

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(१०) 

नखिेुको माओिादीिे िािेको 
बमको छराणिे घाइते 
भएको    

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 

 

68.  जचतिन प्र.नन.िसध्िि 
गरुुङ 

िेखनाथ भट्ट 

नखबहादरु गरुुङ 

प्रमे कु.शे्रष्ठ 

कुि प्र पौिेि 

जशिदत्त पौिेि 

चन्द्र ब. गरुुङ 

शारदा शे्रष्ठ 
िािडयराि पन्द्त 

कंचन खनाि 

शोभा कटे्टि 

इश्वरी खनाि 

दडिपार्ी पौिेि 

भनुमश्वर किेि 

तारा कुमाि 

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

म 

प ु

म 

म 

प ु

प ु

प ु

म 

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(११) 

२०५९।९ 

।५ 
माओिादीिे प्रहरी चौकीमा 
आक्रमर् गरी क्षनत 
परु् याएको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 
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नभम प्र. सापकोटा 
पोषराि पौिेि 

िास ुशमाण िानमछाने 

नसता बराि 

कमिा अधाकरी 
उनमणिा अनधकारी 
धनश्याम भट्टराई 

रोर्िाि ुनसिाकोटी 
विश्व बराि 

जचि ब. शे्रष्ठ 

 

प ु

प ु

प ु

म 

म 

म 

प ु

प ु

प ु

प ु

69.  जचतिन प्रकाश विष्ट पषु्पकमि दाहाि 

बाबरुाम भट्टराई 

दडिपार्ी पौिेि 

मोहन िैद्य 

सी.पी. गिरेुि 

वकरर् पौिेि 

कृष्र् बहादरु 
महरा 
रामबहादरु थापा 

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(१२) 

२०६।४।३ नसपाही कृष्र् बहादरु 
विष्टिाई माओिादीहरुिे 
गोिीहानी हत्या गरेको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 

 

70.  जचतिन उद्धि शे्रष्ठ दडिपार्ी पौिेि 

घनश्याम दाहाि 

राम ब. शे्रष्ठ 

राम ब. पररयार 

रामचन्द्र अनधकारी 
टेक ब. गरुुङ 

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(१३) 

२०६२।२।६ माओिादीहरुिे गोिीहानी 
हत्या गरेको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 

मतृकको 
नाम 
नखिेुको 

71.  जचतिन प्र.ना.नन. 
मोहनराि 
शे्रष्ट 

जचि ब.शे्रष्ठ 

शोभा कटे्टि 

दडिपार्ी पौिेि 

शारदा शे्रष्ठ 

कञ्चन खनाि 

वकरर् पौिेि 

प ु

म 

प ु

म 

म 

प ु

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(१४) 

२०५७।८।२३ ना. क. ९७९ को बसमा 
ओिादीिे पेट्रोि बम हानी 
आगिनी गरी क्षनत 
परु् याएको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 
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राधेश्याम भट्टराई 

वहराकािी नसिाकोटी 
विश्व बराि 

प ु

प ु

प ु
72.  जचतिन प्र.ना.नन. बेनी 

महादेि 
पौिेि 

पषु्पकमि दाहाि 

राम ब.थापा 
िािरुाम भट्टराई 

कृष्र् ब. महरा 
सरेुश आिे मगर 

सषु्मा खनाि 

नसंह ब. गोिे 

मान ब. तामाङ 

इश्वर सापकोटा 
घनश्याम दाहाि 

सदुशणन पौिेि 

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

म 

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(१५) 

नखिेुको माओबादीिे विद्यतुीय 
धराप थापी  िना मतृ्य ुर 
२० िना घाइते पारेको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 

मतृकको 
नाम 
नखिेुको 

73.  जचतिन कसरा 
्यारेक 

पषु्पकमि दाहाि 

राम ब.थापा 
िािरुाम भट्टराई 

कृष्र् ब. महरा 
मोहन िैद्य 

नस.पी. गिरेुि 

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(१६) 

नखिेुको माओिादीहरुिे गोिीहानी 
हत्या गरेको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 

मतृकको 
नाम 
नखिेुको 

74.  जचतिन नििा बहादरु 
पौिेि 

पषु्पकमि दाहाि 

दडिपार्ी पौिेि 

राम ब. थापा 
घनश्याम दाहाि 

रामचन्द्र अनधकारी 
रामबहादरु शे्रष्ठ 

कृष्र्प्रसाद ढकाि 

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(१७) 

२०६।२।२३ प्र.ि. खेम बहादरु 
पौिेििाई माओिादीहरुिे 
गोिीहानी हत्या गरेको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 

 

75.  जचतिन भरतपरु 
ब्यारेक 

पषु्पकमि दाहाि 

संिना शे्रष्ठ 

नारायर् कुाँ िर 

घनश्याम दाहाि 

राम बहादरु 

प ु

म 

प ु

प ु

प ु

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

२०६२।।२४ माओिादीहरुिे गोिीहानी 
हत्या गरेको 

२०६९।३।२ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 

मतृकको 
नाम 
नखिेुको 
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पररयार 

दडिपार्ी पौिेि 
प ु (१८) 

76.  जचतिन शाल्ट टे्रनिङ्ग 
कपोरेशन 

पषु्पकमि दाहाि 

राम ब.थापा 
दडिपार्ी पौिेि 

घनश्याम दाहाि 

राम बहादरु 
पररयार 

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(१९) 

२०६२।।२३ माओिादीहरुिे कायाणिय 
भिनमा बम विष्िोट 
गराई क्षनत परु् याएको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 

क्षनतको 
विगो 
नखिेुको 

77.  जचतिन अिुणन ब. 
थापा 

िगन्नाथ आचायण 
इश्वर सापकोटा 
नसंह ब. गोिे 

रामचन्द्र पाठक 

प ु

प ु

प ु

प ु

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(२०) 

नखिेुको माओिादीहारुिे मकाि ु
बसमा आगिनी गरी २० 
िाख बराबर क्षनत 
परु् याएको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 

 

78.  जचतिन नमन ब. 
काकी 

पषु्पकमि दाहाि 

राम ब. थापा 
नसंह ब. गोिे 

मान ब. तामाङ 

सदुसणन पौिेि 

घनश्याम दाहाि 

शषु्मा खनाि 

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

म 

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(२१) 

नखिेुको माओिादीहरुिे गोिीहानी 
हत्या गरेको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 

मतृकको 
नाम र 
िारदात 
नमनत 
नखिेुको 

79.  जचतिन प्र.ह. पूर्ण 
बहादरु िस्नेत 

पषु्पकमि दाहाि 

राम ब. थापा 
दडिपार्ी पौिेि 

राम ब. पररयार 

रामचन्द्र अधाकरी 
इश्वर सापकोटा 
राम ब. शे्रष्ठ 

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(२२) 

नखिेुको प्र.ि. कृष्र् कुमार 
भट्टराईिाई माओिादीहरुिे 
विद्यतुीय धरापमा पारी 
मारेको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 

िारदात 
नमनत 
नखिेुको 

80.  जचतिन प्र.ना.नन. 
श्याम ब. 
शे्रष्ठ 

पषु्पकमि दाहाि 

िािरुाम भट्टराई 

राम बहादरु थापा 
कृष्र् ब. महरा 

प ु

प ु

प ु

प ु

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  

२०६०।५।२५ माओिादीहरुिे ईिाका 
प्रहरी कायाणियमा 
आक्रमर् गरी ३ िाख 
बराबर क्षनत परु् याएको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 
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खसुीराम पाजख्रन 

शोभा कटे्टि 

अजम्बका मिुभरी 
िक्ष्मी मिुभरी 
वकरर् पौिेि 

नारायर् कुिाँर 

प ु

म 

म 

म 

प ु

प ु

अपराध 

(२३) 

81.  जचतिन प्र.ना.नन. 
नतिक ब. 
खड्का 

पषु्पकमि दाहाि 

िािरुाम भट्टराई 

राम बहादरु थापा 
संदेश पौिेि 

चन्द्र ब. गरुुङ 

पवििा ररिाि 

शारदा शे्रष्ट 

सनुधर सापकोटा 
संिना शे्रष्ठ 

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

म 

म 

प ु

म 

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(२४) 

२०६०।५।२६ माओिादीहरुिे चनौिी 
बिार प्रहरी चौकीमा 
आक्रमर् गरी ३ िाख 
बराबरको हानी नोक्सानी 
गरेको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 

 

82.  जचतिन प्रकाश पौिेि पषु्पकमि दाहाि 

िािरुाम भट्टराई 

कृष्र् ब. महरा 
मधरु नेपाि 

राि ुआचायण 
रेशम रेग्मी 

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(२५) 

नखिेुको ना.२ ख. ४९३७ को 
अग्नी यातायातको बसमा 
माओिादीहरुिे आगिनी 
गरी ६ िाख बराबर क्षनत 
परु् याएको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 

िारदात 
नमनत 
नखिेुको 

83.  जचतिन अिुणन बहादरु 
थापा समेत 

मधरु नेपाि 

राि ुअमगााँइ 

रमेश रेग्मी  

कृष्र् प्रसाद 
अयाणि 

यज्ञ चौधरी 

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(२६) 

२०६।२।६ ना.२ ख. ३५नं. को 
बसमा माओिादीहरुिे 
आगिनी गरी क्षनत 
परु् याएको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 

क्षनतको 
विगो 
नखिेुको 

84.  नखिेुको भोिानाथ 
िोशी 

पषु्पकमि दाहाि 

मधरु नेपाि 

राि ुअमगााँइ 

रमेश रेग्मी  

कृष्र् प्रसाद 

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

नखिेुको  माओिादीहरुिे गोिी हानी 
हत्या गरेको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 

िारदात 
नमनत र 
मतृकको 
नाम 
नखिेुको 
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अयाणि 

यज्ञ चौधरी 
 

प ु (२७) 

85.  जचतिन प्र.ना.नन. 
नबष्र् ु प्रसा 
दसिेुदी समेत 

पषु्पकमि दाहाि 

िािरुाम भट्टराई 

रामबहादरु थापा 
कृष्र् ब. महरा 
दडििार्ी पौिेक 

रामचन्द्र पौिेि 

राि ुअमगााँइ  

कञ्चन खनाि 

जखिनाथ भडिारी 
 

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

 

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(२८) 

२०६०।५।२९ माओिादीहरुिे ई.प्र.का. 
टााँिीको भिनमा आक्रमर् 
गरी आगो िगाई ८ िाख 
बराबरको क्षनत परु् याएको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 

 

86.  जचतिन प्र.ना.नन. 
देिकृष्र् 
िम्साि 

पषु्पकमि दाहाि 

िािरुाम भट्टराई 

रामबहादरु थापा 
ईश्वरी ररिाि 

कोपीिा भिेूि 

अिय नब.क. 
वपताम्बर पौिेि 

तोयनाथ पौिेि 

प ु

प ु

प ु

प ु

म 

प ु

प ु

प ु

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िंसात्म
क  
अपराध 

(२९) 

नखिेुको माओिादीहरुिे ई.प्र.का. 
भडिाराको भिनमा 
आक्रमर् गरी आगो 
िगाई महत्िपूर्ण कागिात 
क्षनत परु् याएको 

२०६९।३।७ आतङ्ककारी तथा विध्िंसात्मक  अपराध ऐन 
तथा अध्यादेश अन्द्तरगतका मदु्दाहरु नचिाउने 
गरी नेपाि सरकार मजन्द्िपररषदिाट ननर्णय भए 
अनसुार 

िारदात 
नमनत र 
क्षनतको 
विगो 
नखिेुको 

87.  नसन्द्धपुा
ल्चोक 

जिल्िा िन 
कायाणिय 

ददनिप कुमार 
चौधरी 

प ु चोरी 
(४) 

नखिेुको िन कायाणियको स्टोर 
कोठा बावहर सािकका 
कत्िा (खपिा) समेत 
िरामद भएको  

२०६८।९।५ स्टोर वकपरको जिम्मा रहेको सामान ननििे नै 
चोरी गरेको पषु्टी नहनेु हदुा चोरीमा मदु्दा 
नचिाउने, सम्बजन्द्धत कमणचारीहरुिे पददय 
जिम्मेिारी परुा नगरे तिण  ननिामती सेिा ऐन 
बमोजिम विभानगय कारबाहीको िानग 
मन्द्िाियमा िेजख पठाउने  

विगो 
नखिेुको 

88.  नखिेुको कृष्र् कुमारी 
शमाण 

पूर्णप्रसाद शमाण 
सनुनता आर.सी. 

प ु

म 
बहवुििाह 

(४) 
नखिेुको प्रनतिादीहरुिे िाहेरिािा 

िेठी श्रीमनत हदुा हदैु 
बहवुििाह गरेको 

२०६८।६।३ बहवुििाह गरेको पषु्ठी हनेु प्रमार् नभएकोिे 
िारदात स्थावपत नभएको 

िारदात 
नमनत र 
जिल्िा 
नखिेुको 

89.  िनितपु शेरबहादरु रािेन्द्र नबक्रम प ु ज्यान नखिेुको प्रनतिादीिे सानीआमाकी २०६८।८। प्रनतिाददिे िारदात घटाएको पषु्टी नभएको िारदात 
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र नसििाि नसििाि (२३) छोरी नाताकी ९ बवषणया 
ननता नसििाििाई 
शारीररक माननसक यातना 
ददई बिात्कार समेत गरी 
आत्महत्या गनण बाध्य 
पारेको  

साथै आत्महत्या गनण बाध्य पाने िाई कसूर 
कायम नभएकोिे मदु्दा नचिाउने 

नमनत 
नखिेुको 

90.  नखिेुको प्रहरी 
प्रनतिेदन 

धमण बहादरु तामाङ प ु गौबध 

(२) 
नखिेुको प्रनतिादीहरुिे गाई मारी 

मास ुखाएको भने्न 
२०६८।६।३० गाई मारेको त्य पषु्ठी नभइ मरेको गाईको 

मास ुखाएको भने्न हुाँदा गौबधको कसूर स्थावपत 
नहनेु 

िारदात 
नमनत, 
जिल्िा 
र 
प्रनतिादी
रु 
सिैको 
नाम 
नखिेुको 

91.  िनितपु
र 

आत्माराम 
थापा 

दशराम महिणन प ु पशकुरर्ी 
(३) 

नखिेुको प्रनतिादीिे पश ु करर्ी 
गरेको  

२०६८।६।३० पशकुरर्ी मदु्दा नेपाि सरकार िादी भै चल्ने 
कानूनी ्यिस्था नभएकोिे  

क्षेिानध
कारको 
अभाि 

92.  काठमा
डिौ 

नेपाि राष्ट्र 
बैङ्क 

जचि कुमार शे्रष्ट 

विनय कुमार गपु्ता 
विज्ञानप्रसाद पौिेि  

प ु

प ु

प ु

बैवकङ्ग 
कसूर 

(५) 

२०६८।५।६ प्र. जचि कुमारिे 
क्यावपटि मचेन्द्ट बैक 
एडि िाइनान्द्सिाट 
निएको  करोि ४८ िाख 
किाण नोक्सानी ्यिस्थापन 
गनण पने भनी राष्ट्र बैंकको 
ननररक्षर् प्रनतिेदनमा 
उल्िेख भएको 

२०६९।२।३ बैंकबाट निएको किाण चकु्ता भै सकेको 
अिस्थामा कसूर कायम हनु नसक्ने 

सिै 
प्रनतिादी
को नाम 
नखिेुको 

93.  काठमा
डिौ 

नेपाि राष्ट्र 
बैङ्क 

मधसुदुन नसििाि 

विज्ञानप्रसाद पौिेि  
प ु

प ु

 

बैवकङ्ग 
कसूर 

(६) 

नखिेुको गरे्श िेन्द्टि विल्म 
प्रोिक्सनिे क्यावपटि 
मचेन्द्ट बैंकिाट निएको 
७० िाख किाण दरुुपयोग 
गरेको 

२०६९।२।३ बैंकबाट निएको किाण चकु्ता भै सकेको 
अिस्थामा कसूर कायम हनु नसक्ने 

िारदात 
नमनत र 
सिै 
प्रनतिादी
को नाम 
नखिेुको 
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94.  निुाकोट ददपकराि 
पाठक 

मोहन कुमार 
घतानी 
रामशरर् अनधकारी 
पदम बहादरु 
खड्का 

प ु

प ु

प ु

करेन्द्ट 
िानग मतृ्य ु

(२४) 

२०६६।५।२४ विििुीको पोिमा फ्यिु 
िेनण गएका िोरमेन 
रामकृष्र् भडिारीको 
करेडट िानग मतृ्य ुभएको 

२०६८।८। स्िीच अि गरेकोिाईन भन्द्दा अको िाईनमा 
चढी फ्यिु िने क्रममा करेडटिानग मतृ्य ु
भएकािे प्रनतिादीहरुिाई कसूरदार कायम गनण 
ननमल्ने 

 

95.  जचतिन प्र.नन. वकसन 
नसंह ििुाि 

सूरि चेपाङ 

अिुणन थपनिया 
प ु

प ु

 

खोटा 
चिन (९) 

नखिेुको प्रनतिादी सूरिको साथिाट 
एक थान नक्किी नोट 
बरामद भएको  

२०६८।७।२२ िानािान नक्किी नोट प्रयोग गरेको खलु्न 
नआएको 

िारदात 
नमनत 
नखिेुको 

96.  सनुसरी इन्द्र प्रसाद 
पोखरेि 

नविन अनधकारी 
देिनाथ अनधकारी 
ईन्द्द ुअनधकारी 
राम ुअनधकारी 
नयानन्द्द अनधकारी 
दमन्द्तादेिी 
अनधकारी 

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

म 

कतणब्य 
ज्यान 
(२५) 

नखिेुको प्रनतिादीहरुिे मतृकिाई 
कतण् य गरी मारेको 

२०६८।।५ मतृकको मतृ्य ु कतणब्यिाट नभइ आत्महत्या 
भने्न देजखएको । अपराध अनसुन्द्धानमा 
उदानसनता देजखदा केजन्द्रय समन्द्िय सनमनतमा 
पेश गने 

िारदात 
नमनत 
नखिेुको 

97.  सखेुत सकुिाि 
थापा 

भषुर् मानन्द्धर 

अनन्द्तराि 
मानन्द्धर 

हेमराि नगरी 
कृष्र् िााँगी 
बिराम रािि 

सरोि जि.नस. 
ममता काकी 

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

अपहरर् 
तथा शरीर 
बन्द्धक 

(१) 

२०६४।८।२४ पररबनतणत नाम िीरेन्द्रनगर  
िाइ प्रनतिादीहरुिे 
ििरिस्ती करर्ी गरी 
नभनियो विल्म समेत 
बनाएको र हािसम्म 
बेपत्ता बनाएको 

२०६८।८। िबिणस्ती करर्ी तिण  छुटै्ट मदु्दा चिेको, 
करर्ीको घटना प्रकासमा नआओस भनी 
पीनितको चाहनामा ममता काकीको घरर 
माइतमा बसेको तर अपहरर् र बन्द्धक 
बनाएको पषु्टी हनेु प्रमार् नरहेको 

 

98.  बााँके मा.वि. 
ियिग्दहिा 

गोपाि बहादरु 
थापा 

प ु जशक्षा ऐन 
विपररतको
कायण 
(१०) 

२०६८।५।२६ प्राविनधक जशक्षा तथा 
्यिसायीक तानिम 
पररषदको पररक्षामा अभर 
्यिहार गरेको 

२०६८।८। सरकारी मदु्दा सम्बन्द्धी ऐनको दायरा नभि 
नपने 

 

99.  काठमा
डिौ 

िािरुाम 
जघनमरे 

सविना जघनमरे 

सानिकराम जशिाकोटी 
नौमोददन नमाँया 

म 

प ु

प ु

कतण् य 
ज्यान 
(२६) 

नखिेुको नििात जशश ु हत्या गरी 
बेपत्ता बनाएको 

२०६८।।५ प्रनतिादीिे गभणधारर् गरेको र िच्चा िन्द्माएको 
पररक्षर्िाट पषु्टी नभएको समेतिाट आरोवपत 
कसूर पषु्टी हनेु प्रमार्को अभाि। िाहेरीसंग 
सम्बद्ध विषयमा अनसुन्द्धान नगरेको हदुा 
समन्द्िय सनमनतमा पेश गने 

अनसु
न्द्धानमा 
िापरबा
ही 
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100.  सप्तरी अिय कुमार 
यादि 

विशाि कुमार 
यादि 

प ु सिारी 
ज्यान (३) 

२०६८।४।२५ प्रनतिादीिे चिाएको को.३ 
प. ७३८८ नं. को 
मोटरसाइकि पछािी 
बसेकी प्र.की आमा 
नगतादेिी यादि मो.सा.िाट 
ििी उपचारको क्रममा 
मतृ्य ुभएको 

२०६८।७।७ प्रनतिादीिे कसूर गरेको पषु्टी हनेु प्रमार्को 
अभाि रहेको 

 

101.  जचतिन िाहरु नमयााँ 
मंसरुी 

इल्ताि हसेुन 
समेत 

प ु ज्यान माने 
उद्योग 
(२७) 

नखिेुको पीनितिाई कुटवपट गरी 
ज्यान माने उद्योग गरेको 

२०६८।८। पीनितको कागि हनु नसकेको िगायत कसूर 
प्रमाजर्त हनेु प्रमार् नरहेको 

प्रनतिादी 
सिैको 
नाम 
नखिुाए
को 

102.  नखिेुको शजक्तराि 
ठकुरी 

रािकुमार ठकुरी प ु सिारी 
ज्यान (४) 

नखिेुको प्रनतिादीिे चिाएको 
मोटरसाइकि पछािी 
बसेकी आफ्नै श्रीमती 
सररता ठकुरी मो.सा.िाट 
ििी उपचारको क्रममा 
मतृ्य ुभएको 

२०६८।।५ प्रनतिादीिे कसूर गरेको पषु्टी हनेु प्रमार्को 
अभाि रहेको । अनसुन्द्धान प्रकृयामा देजखएको 
िटुीका सम्बन्द्धमा समन्द्िय सनमनतको िैठकमा 
पेश गने 

 

103.  रौतहट राम प्रिेश 
शाह 

शैिेश िैसिाि प ु अप्राकृनतक 
मैथनु (४) 

नखिेुको रोशन शाहिाई प्रनतिादीिे 
गदुा मैथनु गरेको 

२०६८।८। िाहेरिािाको थप कागि, पीनितको 
कागििाट िारदात पषु्टी हनेु आधार नरहेको 

 

104.  कैिािी धनगढी छ र 
ि 

नन्द्दराम काँ िेि 
समेत ३ िना 

प ु िििणस्ती 
करर्ी  
उद्योग 
(५) 

नखिेुको प्रनतिादीहरुिे 
िििणस्तीकरर्ी गने उद्योग 
गरेको 

२०६८।८। िाहेरिािाको उमेर पगेुको देजखएको, 
ननिहरुिे नै प्र.िे कसूर गरेका हैनन ् भने्न  
कागि समेतिाट िारदात पषु्टी हनेु  अिस्था 
नरहेको 

 

105.  नखिेुको ईकापरम 
मदुिी आिम 

बोध विक्रम काकी 
कृष्र् बढुाथोकी 
गोपाि घिे 

प ु

प ु

प ु

अपहरर् 
तथा शररर 
बनधक 
(२) 

नखिेुको िाहेरिािाको साथी विदेशी 
भारतीय रेगमान रािािाई 
प्रनतिादीहरुिे अपहरर् 
गरी बन्द्धक बनाई विरौती 
माग गरेको 

२०६८।८।१२ िाहेरिािा र पीनित भारत गै सकेको, 
प्रनतिादी ईन्द्कार रहेका हुाँदा िेदात पषु्टी हनेु 
प्रमार्को अभाि रहेको 

 

106.  जचतिन नििा प्रसाद 
शे्रष्ठ 

प्रकाश बहादरु 
शे्रष्ठ 

प ु सिारी 
ज्यान (५) 

नखिेुको प्रनतिादीिे चिाएको 
मोटरसाइकि पछािी 
बसेकी आफ्नै आमा 

२०६८।८।२१ प्रनतिादीिे कसूर गरेको पषु्टी हनेु प्रमार्को 
अभाि रहेको ।  

िारदात 
नमनत 
मतृकको 
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मो.सा.िाट ििी 
उपचारको क्रममा मतृ्य ु
भएको 

नाम 
नखिेुको 

107.  काठमा
डिौ 

शम्भरुाि 
रेग्मी 

िनित कुमार पनु प ु सिारी 
अंगभंग 
(६) 

नखिेुको प्रनतिादीिे चिाएको 
मो.सा.को ठक्करिाट शंभ ु
रेग्मी र संिाद रेग्मी 
घाइते भएको 

२०६८।११।१५ अंगभंगको चोट भएको केश िारामिाट 
नदेजखएकोिे मदु्दा नचिाउने । 

सेनामा कायणरत प्रनतिादीिाई ट्रविकिे दाजखि 
गरेकोमा िरार देखाएको, हदम्याद नघाएको 
सम्बन्द्धमा प्रहरी र सरकारी िकीििाइ 
ध्याबाकषणर् गराउने र यो विषय समन्द्िय 
सनमनतमा राख्न े। 

 

108.  िनितपु
र 

प्र.ना.नन. 
नरेश बहादरु 
शाही 

अिुणन नसििाि प ु सिारी 
अंगभंग 
(७) 

नखिेुको प्रनतिादीिे चिाएको िा.४ 
प ६०५४ नं.को  
मो.सा.को ठक्करिाट 
प्र.ना.नन. माहोदि 
नतिारीको नाकको हड्डी 
समेत भााँजचई अंगभंग 
भएको 

२०६८।११।४ घाइतेिे उपचार खचण पाएको, नाक कामिाग्ने 
भएको र सिारी तथा यातायात ्यिस्था ऐन, 
२०४९ को दिा ६२() को कसूर पषु्टी हनेु 
अिस्था नरहेको 

 

109.  दाङ मानभर सेिा 
नेपािी 

तारा बहादरु 
नेपािी 

प ु ज्यान माने 
उद्योग 
(२८) 

नखिेुको प्रनतिादीिे खकुुरी प्रहार 
गरी ज्यान माने उद्योग 
गरेको 

२०६८।११।१५ कसरु पाटी हनेु प्रमार् नरहेको र हदम्याद 
समेत नाघेको 

 

110.  काठमा
डिौ 

टंक देिी 
गौतम 

रमेशप्रसाद 
चौिागााँइ 

प ु कुटपीट 
अंगभंग 
(२९) 

नखिेुको प्रनतिादीिे टंक प्रसाद 
गौतमिाई कुटेको कारर् 
आाँखामा चोट पगुी अंगभंग 
भएको 

२०६८।।४ आाँखामा पूर्णतः के्षनतपगुरको भने्न नदेजखएको, 
िाहेरिािािे उपचारखचणमा दािी नरहेको 
भनेको, ननयतिस कसूर गरेको पषु्टी हनेु प्रमार् 
नरहेको 

 

111.  नखिेुको खसुीराम 
चौधरी 

ददपक चौधरी 
समेत ३ िना 

प ु अपहरर् 
तथा शररर 
बन्द्धक 
(३) 

नखिेुको खसुीराम चौधरीिाई 
प्रनतिादीहरुिे कुटवपट 
गरेको छुट्याउदा ददपक 
पाडिेिाई अपहरर् गरी 
िंगिमा िनग ४० हिार 
विरौती मागेको 

२०६८।११।४ मादक पदाथण सेिन गरी िगिा भएको भने्न 
पीनितको कागििाट देजखदा अपहरर् तथा 
शरीर बन्द्धकको कसूर पषु्टी हनेु नदेजखएको 

सिै 
प्रनतिादी
को नाम 
उल्िेख 
नभएको 

112.  काठमा
डिौ 

पररसर ि रािन शे्रष्ठ 

केदार िुयाि 
प ु

प ु
िििणस्ती 
करर्ी 

नखिेुको प्रनतिादीहरुिे पररसर ि 
िाई िििणस्तीकरर्ी 

२०६८।९।७ िाहेरीिाई खडिन हनेु गरी प्रहरीमा ननिेदन 
ददई सनाखत गरेको, प्रनतिादीहरु ईन्द्कार 
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(६) गरेको रहेको र पररक्षर् प्रनतिेदनिाट समेत कसूर 
प्रमाजर्त हनेु अिस्था नरहेको, 
विरोधाभाष प्रमार् संकिन गरे तिण  समन्द्िय 
सनमनतमा पेश गने 

113.  जचतिन कृष्र् बहादरु 
पररयार 

ददपेन्द्र वि.क. 
पौिेि 

प ु कतण् य 
ज्यान 
(३०) 

नखिेुको अननतािाई प्रनतिादीिे 
कतण् यगरी मारेको 

२०६८।११।४ मतृ्यकुो कारर् नखिेुको, प्रनतिादीिे कसूर 
गरेको प्रमाजर्त हनेु प्रत्यक्ष प्रमार् नभएको 

 

114.  िनितपु
र 

प्र.स.नन. 
विनोद कुमार 
यादि 

मोहन थापा प ु सिारी 
अंगभंग 
(८) 

नखिेुको प्रनतिादीिे चिाऐको बा 
४९ प ५३२ को मोटर 
साइकििे प्र.ि. ददपेन्द्र 
कुमार नसंह िाई ठक्कर 
ददई अंगभंग बनाएको 

२०६८।११।४ घा िााँच केश िारामबाट अंगभंगको चोट 
नदेजखएको, उपचार खचण पाईसकेको भनी 
धाइतेिे कागि गरेको हुाँदा मदु्दा नचल्ने, 
मादक पदारथ सेिन गरेको र िाइसेन्द्स 
हराएको भने्न ियानको सम्बन्द्धमा प्रचनित 
सिारी ऐन बमोजिम कारबाही गनण िेजख 
पठाउने  

 

115.  िनितपु
र 

सजुशिा 
नतमल्सीना  

राम देसार  प ु िििणस्ती 
करर्ी 
उद्योग 
(७) 

नखिेुको बषण ६२ का प्रनतिादीिे 
िाहेरिािाकी ७ बवषणया 
छेरीिाई ििरिस्ती करर्ी 
गने उद्योग गरेको  

२०६८।१०। पीनितको कागि समेतिाट प्रनतिादीिे 
यौनिन्द्य कायण गरेको नदेजखएको र आपसी 
िगिाको कारर् िाहेरी ददएको देजखएको । 

 

116.  जचतिन नमठु नेपािी नसता पररयार 
समेत 

म मानि 
िेचविखन 
तथा 
ओसार 
पसार (१) 

नखिेुको प्रनतिादीिे िक्ष्मी नेपािी 
समेतिाइ िेचविखन गरेको 
भने्न 

२०६८।११।४ स्ियं पीनितको कागिमा प्र.िे आिुिाई 
बेचेको हैन भनेको, िामो समय पनछ शंकाको 
भरमा िाहेरी ददएकोिे कसूर प्रमाजर्त नहनेु 

सबै 
प्रनतिादी
को नाम 
नखिुाए
को 

117.  उदयपरु िाि बहादरु 
काकी 

घनश्याम खड्का 
रमेश खड्का 

प ु

प ु
ज्यान माने 
उद्योग 
(३१) 

२०६४।३।२४ िाहेरिािाका दाि ु िरस 
बहादरु काकीिाई 
प्रनतिादीिे छुरा प्रहार गरी 
ियान माने उद्योग गरेको 

२०६८।११।४ पीनितिे प्रनतिादीहरुिाई वकटान गनण 
नसकेको, बजुिएका प्रमार्िाट प्रनतिादी 
उपरको कसरु प्रमाजर्त हनु नसक्ने भएकािे 
िारदात कुटवपटमा पररर्त हनेु 

 

118.  इिाम िुिदास 
सनु्द्दास 

राम बहादरु 
विश्वकमाण 

प ु भवित्य 
ज्यान 
(३२) 

२०६७।६।८ प्रनतिादीिे चिाएको 
मोटरसाइकिमा बसेका 
गंगा बहादरु सनु्द्दासको 
खटु्टा चक्कामा िसी घाइते 
भएकोमा उपचार गदाण गदै 

२०६८।११।५ मतृकको मतृ्य ु सेप्टीसेनमयाको कारर् भएको 
सिारी धनीिाई जिम्मेिार बनाउन ुपने अबस्था 
नरहेको 
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मतृ्य ुभएको 
119.  काठमा

डिौ 
गरे्श घिान वहमाि दोङ प ु सिारी 

अंगभंग 
(९) 

नखिेुको बा  ि ८०५नं. को 
माइक्रो बसको ठक्करिाट 
माइिी तामाङ र कान्द्छा 
तामाङिाई चोट िागेको 

२०६८।११।४ िागेको चोट अंगभंगसम्मको नभएको, उपचार 
खचण बसको तिण िाट पाएको घाइतेको 
कागििाट देजखएको 

प्रनतिादी
को नाम 
नखिुाए
को 

120.  नखिेुको रर्ध्िि 
निम्ब ु

नइन्द्र नसंह खड्का 
ददपक तामाङ 

दोिन गरुुङ 

प्रकास बस्नेत 

गोपाि गरुागााँइ 

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

ज्यान माने 
उद्योग 
(३३) 

२०६६।७।२८ गोबाहाङ्ग निम्ब ु र निन्द्द 
निम्बिुाई प्रनतिादीहरुिे 
मरर्ासन्न हनेु गरी 
कुटवपट गरी ज्यान माने 
उद्योग गरेको 

२०६८।१२।२१ पीनितहरुको कथनिाट मोटरसाइकि दघुणटना 
हुाँदा घाइते भएको भने्न उल्िेख गरेको, 
प्रनतिादीहरुिे कसूर गरेको भने्न पषु्टी नभएको 

 

121.  दोिखा धन कुमारी 
बस्नेत 

िय बहादरु िस्नेत 

रामकृष्र् बस्नेत 

नारायर् काकी 

प ु

प ु

प ु

कतणब्य 
ज्यान 
(३४) 

नखिेुको िाहेरिािाको श्रीमान 
रामकािी िस्नेतिाई 
प्रनतिादीहरुिे कुटवपट 
गरी मारेको 

२०६८।१२।२१ िास िााँचिाट घाउ चोट नदेजखएको, 
शिपररक्षर्िाट मतृ्यकुो कारर् विषादी भने्न 
देजखदा प्रनतिादीहरुिे कसूर गरेको िाहेरी पषु्टी 
हनेु आधार नरहेको 

 

122.  जचतिन िि बहादरु 
कुमाि 

नविन कुमाि प ु सिारी 
ज्यान 
(१०) 

नखिेुको प्रनतिादीको छोरा आफ्नै 
टेक्टरमा ठोदक्कदा मतृ्य ु
भएको,  

२०६८।१२।३ मतृकको िाि ु प्रनतिादी चािकको कुनै गल्ती 
नभएको र के्षनतपूनतणको रकम नबमा िाट पाउने 
हदुा  मदु्दा नचिाउने 

 

123.  बााँके जिल्िा प्रहरी 
कािणय बााँके 

यार मो. खााँ 
मो. असणद खााँ 
मनतन खााँ 
सावकक हसेुन खााँ 
विरोि खााँ 
ििररि खााँ 
िनसर खााँ 
मरकेह खााँ 

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

अिैध चोरी 
ननकासी 
(३) 

२०६८।४।२३ प्रनतिादीहरु बन्द्दकु सवहत 
िनमा पक्राउ परेका 

२०६८।११।४ बरामद बन्द्दकुको इिाित पि भएको, 
प्रनतिादीहरुिाट कुनै कसरु भएको भने्न 
नखिेुकोिे मदु्दा नचिाउने 

 

124.  महोत्तरी देउरािी 
उच्च मा.वि. 
बददणिास 

रामनाथ राउत प ु ि. करर्ी 
उद्योग 
(८) 

२०६८।०।९ प्रनतिादीिे स्कुि पछािी 
खोल्सीमा वपसाि िेनण 
गएकी ३ बषणकी 
छािािाई भान्द्िी हौ भनी 
शरीर समुसमु्याइ करर्ी 
गने प्रयास गरेको 

२०६८।१२।३ पीनित र बजुिएका माननसको कागि, स्िास््य 
पररक्षर् समेतिाट िारदात स्थावपत नभएको र 
मदु्दा चिाउने हदम्याद समेत बााँकी नरहेको ।  

 

125.  सिाणही प्र.नन. कृष्र् िनिते थामी प ु िन नखिेुको प्रनतिादीहरुको घरिाट २०६८।१२।१२ बरामद भएको काठ मध्ये ८८.०७ काठ  
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प्रसाद शमाण चक्र बहादरु थामी 
चकुर थामी 

प ु

प ु
पैदािार 
(४) 

विनभन्न काठ बरामद 
भएको 

नबद्याियको िानग ननःशलु्क र बााँकी ३६.०८ 
र ८.५९ क्य.ुवि काठ प्रनतिादीिे सामूदायीक 
िन उपभोक्ता समूहिाट खररद गरेको देजखई 
अिैध भने्न पषु्टी नभएको  

126.  जचतिन उदय बहादरु 
खड्का 

दि बहादरु 
कुमाि 

प ु ज्यान माने 
उद्योग 

(३५) 

नखिेुको प्रनतिादीिे पीनितिाई 
ज्यान माने उद्योग गरेको 

२०६९।१।६ प्रनतिादीिे िारदात गरेको देख्न ेकोही नभएको, 
पीनितिे कसैिाई वकटान गनण नसकेको, घटना 
अजघ प्रनतिादीिाई घर छेउमा देखेको भने्न 
आधारमा कसूर प्रमाजर्त हनेु नदेजखएको 

पीनित र 
िारदात 
नमनत र 
कसरी 
िारदात 
गरेको  
नखिेुको 

127.  बााँके नबष्र् ु कुमार 
मगर 

विमि ओिी प ु काठ 
ओसार 
पसार (५) 

नखिेुको प्रनतिादीिाट ३ थान 
साइकि र बन्द्चरो बरामद 
भएको 

२०६९।१।६ प्रनतिादीिाट कुनै कसूर भएको भने्न नदेजखएको  

128.  दाङ मानपरु 
गा.वि.स.को 
पि 

शरर् थारु प ु आगिनी 
(२) 

नखिेुको प्रनतिादी शरर् थारुको 
नेततृ्िमा गा.वि.स. भिनमा 
आगिनी भएको भने्न 
संचार माध्यममा उल्िेख  

२०६९।१।६ प्रनतिादीिे कसूर गरेको ठोस प्रमार् नभएको  

129.  सप्तरी दशरथ 
मडिि 

सजचदानन्द्द नसंह 
रािपतु 

प ु ज्यान माने 
उद्योग 
(३६) 

२०५७।७।३ प्रनतिादीिे ज्यान माने 
उद्योग गरेको भने्न 

२०६९।१।६ २०६ सािमा प्रनतिादीको मतृ्य ु भइ सकेको 
। 

२०५९।४।३ मा थप अनसुन्द्धानको िानग 
नमनसि पठाएकोमा अनसुन्द्धान नै नगरी 
पठाएको विषय समन्द्िय सनमनतमा राख्न े।  

 

130.  नखिेुको बवुद्धराम 
चौधरी 

गौरब बहादरु पनु प ु कतणब्य 
ज्यान 
(३७) 

नखिेुको प्रनतिादीिे आफ्नै श्रीमती 
गषृ्मा पनु र सािभुाई 
मेघराि चौधरीिाई बञ्चरो 
प्रहार गरी मारेको 

२०६९।१।६ प्रनतिादी गौरि पनुको मतृ्य ु भइ सकेको 
देजखएकोिे अ.बं. ७६ िे खतिात निाग्ने 

 

131.  काठमा
डिौ 

खगेन्द्र 
खड्का 

कल्पना खड्का 
के.नस. सवहत १० 
िना 

म बैवकंग 
कसूर र 
ठगी (७) 

२०६७। 

११।९ 
खातािािाको सही वकते 
गरी रकम भकु्तानी निने 
ददने गरेको 

२०६८।१२।३० सवहछाप वकते भएको पररक्षर्िाट पषु्टी 
नभएको, प्रस्ततु िारदात विननमय अनधकारपि 
ऐन बमोजिम िाहेरिािािे मदु्दा गनण सक्ने र 
सरकारिादी भइ चल्ने अिस्था नरहेको । 
सरकारी िकीििे ददएको ननदेशन पािना 
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नगरेको सम्बन्द्धमा समन्द्िय सनमनतमा राख्न े र 
बेवकङ्ग कारोिारमा सम्बद्ध कमणचारीको हकमा 
विभानगय काबाणहीको िानग कृवष विकास बैकमा 
िेजख पठाउने । 

132.  मोरङ प्रहरी 
प्रनतिेदन 

पनुम शाह 

परुनमि शाह 

ददनेश कर्ण 

म 

प ु

प ु

नक्किी 
िाक्टर हुाँ 
भनी 
गभणपतन 
गनण 
खोिेको 
(३८) 

२०६८।२।४ तारा हमुागााँइको गभण 
ननिको पनतको सल्िाहमा 
िाक्टर हूाँ भनन  अनमुती 
विना प्रनतिादीहरुिे गभण 
पतन गराउन तयार गदाण 
गदै पक्राउ परेको 

२०६९।३।२७ प्रनतिादीहरुिे गभणपतन गराइ सकेको अिस्था 
नरहेको, वकते कागिको ६ र ८ नं. सरकारी 
मदु्दा सम्बन्द्धी ऐन अन्द्तरगत नपने भएकािे 
मदु्दा नचल्ने । 

 

133.  पाल्पा कृष्र् प्रसाद 
पाडिे 

नाथ ुयादि प ु सिारी 
ज्यान 
(११) 

२०६७।।४ प्रनतिादीिे चिाएको ना ३ 
ख ८६५४ नं. को 
टेक्टरमा सिार शृ्रिना 
पाडिे समेतको मतृ्य ु
भएको 

२०६९।२।२ प्रनतिादी नाथ ुयादबको समेत मतृ्य ुभएकोिे र 
कृया खचण र क्षनतपूनतणको रकम प्राप्त गरेको 
देजखएकोिे मदु्दा नचल्ने । 

 

134.  नखिेुको सागर थापा विनोद थापा मगर 
समेत 

प ु ज्यान माने 
उद्योग 
(३९) 

२०५४।७।४ नाच हेरीरहेका हेमबहादरु 
थापािाई प्रनतिादी समेत 
भइ खकुुरी समेत प्रहार 
गरी ज्यान माने उद्योग 
गरेका 

२०६९।३।२७ दोहोरो कुटवपट भएको, पीनितको कागििाट 
समेत िारदात प्रमाजर्त हनेु अिस्था नरहेकोिे 
सरकारिादी भइ मदु्दा नचल्ने , कुटपीट तिण  
मदु्दा गनण िाहेरिािािाई सूचना ददने 

प्रनतिादी 
सिैको 
नाम 
नखिेुको 

135.  सखेुत कौजशिा 
योगी 

विष्र् ु प्रसाद 
अनधकारी 
नसता दाहाि 
अनधकारी 

प ु

 
 

म 

बहवुििाह  

(५) 
नखिेुको प्रनतिादीहरुिे बहवुििाह 

गरेको 
२०६९।२।३ प्रनतिादीहरुिे विबाह गनुण अजघ नै पवहिो 

श्रीमतीसंग सम्बन्द्ध विच्छेद भइ अिग अिग 
बस्ने गरेको भने्न देजखदा िारदात स्थावपत 
नभएको 

 

136.  नखिेुको अन्द्िना थारु 
कुमाि 

गोम्ती प्रसाद 
चौधरी 

प ु भवितब्य 
ज्यान 
(४०) 

नखिेुको ि ु  त ६३९७ नं.को 
टेक्टरमा िोि भएको 
माटो खसाल्ने क्रममा ट्रिी 
िुजत्कई िोटुन थारु 
कुमाििाई चोट िानग 
मतृ्य ुभएको 

२०६९।२।३ टेक्टर नचिाएको अिस्थामा अचानक भएको 
घटनामा प्रनतिादी चािक उपरको कसूर पषु्टी 
हनेु नदेजखएको 

 

137.  नखिेुको जचि बहादरु बमबहादरु गरुुङ प ु कतण् य २०६३।९।२४ िाहेरिािाकी छोरी बषण ७ २०६९।३।२४ मतृकको मतृ्य ु िडुिीएर आत्महत्या गरेको  
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गरुुङ केशि बहादरु 
गरुुङ 

महसूर गरुुङ 

प ु

प ु
ज्यान 
(४१) 

की ननमणिा गरुुङिाई 
प्रनतिादीहरुिे कतण् यगरी 
मारी िडुयाई खाल्िोखनी 
परुी मारेको 

देजखएको, प्रनतिादीहरुिे कसूर गरेको पषु्टी हनेु 
आधार नरहेकोिे मदु्दा नचल्ने । 

138.  रुपन्द्देही मोहर प्रसाद 
तेिी 

इमाननसंह थापा प ु सिारी 
ज्यान 
(१२) 

२०६८।०।२३ विपररत ददशािाट अिधेश 
प्रसाद गपु्तािे चिाई 
ल्याएको मोटरसाईकि र 
प्रनतिादीिे चिाएको बाि 
६४२९ नं. को भ्यान 
ठोदक्कदा मोटरसाइकि 
चािकको मतृ्य ुभएको 

२०६९।३।३ मतृकिे अगािी िााँदै गरेको कारिाई उनछन्न 
खोज्दा प्रहरी भ्यानमा गै मोटरसाईकि 
ठोकेकोिे मतृककै गल्तीिाट प्रस्ततु ददघणटना 
भएको, कृयाखचण र के्षनतपूनतण बजुिनिएको 
देजखदा प्रनतिादी उपर मदु्दा नचिाउने 

 

139.  इिाम प्र.नन. 
श्याममर्ी 
ढकाि 

सनमान थापा 
ददिस घिे 

श्याम सिेुदी 

प ु

प ु

प ु

 

अिैध िन 
पैदािार 
(६) 

२०६९।।९ िा५च ६२०२ नं को 
वपकअपमा तयारी झ्याि 
ढोकाको काठ २९६ गोटा 
६.८९ क्यू. विट बरामद 
भएको 

२०६९।३।२५ बरामद काठ ररतपूिणक खररद गरी प्राप्त गरेको 
देजखदा मदु्दा नचल्ने 

 

140.  दैिेख सरेुन्द्र शाही सन्द्तोष बढुा समेत 
– ६  

प ु ज्यान माने 
उद्योग र 
चोरी 
(४२) 

२०६९।।३ प्रनतिादीहरुिे वििय 
शाही, सरेुन्द्र शाही र 
पािणती शाहीिाई कुटपीट 
गरी ज्यान माने उद्योग 
गरेको 

२०६९।३।३ वििाह घरमा दइु पक्ष िीच कुटवपट भएको, 
ज्यान निनपुने कारर् नभएको र चोट सामान्द्य 
देखीदंा मदु्दा नचल्ने, कुवपट र िटुवपटमा उिरुी 
गनण िाहेरिािािाई िानकारी ददने 

सिै प्र. 
को नाम 
नखिुाए
को 

141.  सप्तरी प्र.स.नन. 
अरुर् तादि 

सञ्जय शे्रष्ठ 

मोहमद सावकर 
प ु

प ु
िागू 
औषध 

(३) 

२०६९।। प्रनतिादीिाट एनभि, 
एम्पि र इन्द्िेक्सन नसररञ्ज 
बरामद भएको 

२०६९।३।२४ बरादम बस्त ुिागू औषध नभएको र दरुुपयोग 
हनु नसक्ने भने्न पररक्षर् प्रनतिेदन रहेकोिे 
मदु्दा नचल्ने 

 

142.  पसाण विद्यासागर 
यादि 

ियराम राउत 
अवहर समेत 

प ु कुटवपट 
अंगभंग 
(४३) 

२०६८।५।२७ घटनाको त्य उल्िेख 
नभएको 

२०६९।३।२६ हदम्याद नाघेको कारर् मदु्दा नचिाउने प्रनतिादी 
सिैको 
नाम 
नखिेुको 

143.  सिाणही पवििादेिी 
साह 

ननमणि पासिान, 
आिम पासिान, 
श्यामकृष्र् 
कििार र राम 

परुुष कतण् य 
ज्यान 
(४४) 

२०६५।०७।२
४ 

राम कुमार साहिाई 
प्रनतिादीहरुिे कतण् य गरी 
मारेको । 

२०६८।०४।५ कतण् य ज्यान तिण को िारदातमा प्रनतिादीहरु 
मौकामा ईन्द्कार रहेका, घटनास्थिमा रहेका 
्यजक्त र िीतेन्द्र प्रसाद यादिको भनाई समेत 
राम पकुार साहको मतृ्य ु दघुणटनािाट भएको 
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नारायर् साह 
समेत िना ४ । 

देजखई िीतेन्द्र प्रसाद यादि उपर सिाणही 
जिल्िा अदाितमा सिारी ज्यान मदु्दा दायर भै 
सो मदु्दा विचारानधन रहेको अिस्थामा सोवह 
विषयमा यी प्रनतिादीहरु उपर  कतण् य ज्यान 
मदु्दा चिाउन ननमल्ने  

 

 

144.  ईिाम िीबन पोतेि 
विश्वकमाण 

अनभध्िि निम्ि,ु 
कुमार पररयार, 
परु्ण िहादरु निम्ि ु 
समेत िना ३ 

परुुष अपरहरर् 
तथा शरीर 
िन्द्धक 
(४) 

२०६८।०२।७ प्रनतिादी अनभध्िि निम्ििेु 
िाहेरिािािाई अपरहर् 
गरी िन्द्दी िनाएको भने्न 
सचुना अनसुार पानथभरा 
गेष्ट हाउस छापा मादाण 
सोवह गेष्ट हाउसको 
कोठािाट प्रनतिादी पक्राउ 
परेको । 

२०६८।०४।२५ आिुहरुिे िाहेरिािािाई अपरहरर् तथा 
शरीर िन्द्धक गरेको होईन भनी पक्राउ परेका 
अनभध्िि निम्ि,ु कुमार पररयार र परु्ण कुमार 
निम्िकुो ियान, आिु अपहरर्मा परेको होईन 
भनी िाहेरिािा र मनकुमारीको अनसुन्द्धान 
अनधकृत समक्ष गरेको कागि  समेतिाट 
वपनितको मौकाको िाहेरी िाहेक कसरु पवुष्ट 
हनेु अरु कुनै आधार नरहेको ।  

 

145.  जचतबन ननरि शाही प्रचन्द्ि भन्ने 
पषु्पकमि दाहाि, 
दि बहादरु भने्न 
दन्द्िपार्ी पौिेि, 
समेत िना ३ 

परुुष आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िम्सा
त्मक 
अपराध 

(३०) 

२०६२।२।२६ २०६२।।२६  गते 
िा.ख ७३३७ नं. को 
नमनन िसमा आगो िगाई 
क्षनत पयुाणएको । 

२०६९।०३।०७ प्रस्ततु मदु्दा आतङ्ककारी तथा विध्िम्सात्मक 
कायण (ननयन्द्िर् र सिाए) ऐन तथा अध्यादेश 
अन्द्तगणत दायर भै अनसुन्द्धान भैरहेकोमा 
 उक्त ऐन र अध्यादेश अन्द्तगणत दायर भएका 
मदु्दा विताण निने तथा मदु्दा नचिाउने भनी 
नेपाि सरकार मन्द्िीपररषदिाट ननर्णय भएको 
। 

 

146.  जचतबन 

 
 
 
 
 
 
 
 

रोवहर्ी 
वििास पन्द्त 

प्रचन्द्ि भन्ने 
पषु्पकमि दाहाि, 
िादि भने्न राम 
िहादरु थापा, दि 
बहादरु भने्न 
दन्द्िपार्ी पौिेि, 
घनस्याम दाहाि, 
ईन्द्रजित भने्न राम 
पररयार, ििदेि 
भने्न अिुणन नेपािी, 
ज्िािा भने्न प्रकाश 

परुुष आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िम्सा
त्मक 
अपराध 

(३१) 

 मतृकिाई माओिादीहरुिे 
गोिी हानन हत्या गरी 
मोटरसाईकिमा आगो 
िगाएको 

२०६९।०३।०७ प्रस्ततु मदु्दा आतङ्ककारी तथा विध्िम्सात्मक 
कायण (ननयन्द्िर् र सिाए) ऐन तथा अध्यादेश 
अन्द्तगणत दायर भै अनसुन्द्धान भैरहेकोमा 
 उक्त ऐन र अध्यादेश अन्द्तगणत दायर भएका 
मदु्दा विताण निने तथा मदु्दा नचिाउने भनी 
नेपाि सरकार मन्द्िीपररषदिाट ननर्णय भएको 
। 
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नेपािी समेत िना 
७ 

147.  जचतिन प्रकाश के. 
सी. 

िादि भने्न राम 
िहादरु थापा, 
गोखाणिी भने्न टंक 
रेग्मी, दि बहादरु 
भने्न दन्द्िपार्ी 
पौिेि, घनस्याम 
दाहाि, ईन्द्रजित 
भने्न राम पररयार 
समेत िना ५ 

परुुष आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िम्सा
त्मक 
अपराध 
(३२) 

२०६२।०।२५ चरुोट गोदाममा आगिनी 
गरी क्षनत पयुाणएको 
 

२०६९।०३।०७ प्रस्ततु मदु्दा आतङ्ककारी तथा विध्िम्सात्मक 
कायण (ननयन्द्िर् र सिाए) ऐन तथा अध्यादेश 
अन्द्तगणत दायर भै अनसुन्द्धान भैरहेकोमा 
उक्त ऐन र अध्यादेश अन्द्तगणत दायर भएका 
मदु्दा विताण निने तथा मदु्दा नचिाउने भनी 
नेपाि सरकार मन्द्िीपररषदिाट ननर्णय भएको 
। 

 

 

148.  जचतिन प्रमेकिी वप्रया नमन िहादरु 
घिान, उनमणिा 
भट्टराई, जित 
िहादरु तामाङ 
समेत िना ३ 

परुुष 
२ 
मवहिा  

आतङ्ककारी 
तथा 
विध्िम्सा
त्मक 
अपराध 
(३३) 

२०६।०।७ ट्रकिाई आगिनी गरी 
क्षनत पयुाणएको 

२०६९।०३।०६ प्रस्ततु मदु्दा आतङ्ककारी तथा विध्िम्सात्मक 
कायण (ननयन्द्िर् र सिाए) ऐन तथा अध्यादेश 
अन्द्तगणत दायर भै अनसुन्द्धान भैरहेकोमा 
उक्त ऐन र अध्यादेश अन्द्तगणत दायर भएका 
मदु्दा विताण निने तथा मदु्दा नचिाउने भनी 
नेपाि सरकार मन्द्िीपररषदिाट ननर्णय भएको 
। 

 

149.  उदयपरु मोतीिाि 
राना 

िीर िहादरु तामाङ परुुष हातहनतयार 
खरखिाना 
(१) 

 नजचनेको भरुिा िन्द्दकु 
िोकेर वहिेको ्यजक्त 
प्रहरी देखी िन्द्दकु िािी 
वहिेकोिे  ननिको 
खोितािस गदाण 
प्रनतिादीिाई शंकास्पद 
अिस्थामा िेिा पाररएको 
। 

२०६८।१०।२२ प्रनतिादीिाट हनतयार िरामद हनु नसकेको, 
ननििे अनसुन्द्धानमा ियान गदाण कसरुमा 
ईन्द्कारी रहेको,  नजचनेको भरुिा िन्द्दकु 
िोकेर वहिेको ्यजक्त प्रहरी देखी िन्द्दकु िािी 
वहिेकोिे  ननिको खोितािस गदाण 
प्रनतिादीिाई शंकास्पद अिस्थामा िेिा पारी 
पक्राउ गरेको । 

 

150.  रौतहट रािाराम साह 
कििार 

नननपत साह परुुष िजुन्द्ि 
मरेको  
ज्यान 
(४५) 

 मतृकिाई प्रनतिादीहरुिे 
नमिी मारेको । 

२०६८।१०।३ अनमुानको आधारमा िाहेरी परेको, घटनास्थि 
एिं िाशिाचाँ मचुलु्का हेदाण मखुिाट रयाि 
िगेको र मारी मराई िनु्द्िाएको िक्षर्हरु 
नदेजखएको  हदुााँ कसै उपर मदु्दा चिाउन 
नपने । 

 

151.  नसन्द्धपुा रेसम नेपािी तेजन्द्िङ िामा परुुष केवह  प्रहरी कमणचारीिाई २०६८।०।०४ प्रनतिादीको ियान र िजुिएका माननसहरुको  
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ल्चोक तामाङ सािणिननक 
अपराध 
(५) 

टेनििोनिाट अपश्द 
प्रयोग गरी सािणिननक 
अपराधको िारदात गरेको 
। 

िेखाई समेतिाट त्यस्तो अपमानिनक कायण 
भएको नदेजखएको । 

152.  सिाणही सकेुश्वर राय 
समेत 

राम िाि ु राय 
समेत 

प ु ज्यान माने 
उद्योग 
(४६) 

 सािणिननक िाटो सम्िजन्द्ध 
वििादमा भनाभन भएको 

२०६८।१०।०७ दोहोरो कुटवपटको क्रममा केवह ्यजक्त घाईते 
भएको भएपनन मने सम्मको जस्थनत देजखएन । 
यी प्रनतिादी उपर कुटवपटमा मदु्दा चल्न सक्ने 
भएिाट प्रमार्को अभािमा प्रस्ततु ज्यान माने 
मदु्दा चल्न नसक्ने । 

 

153.  सिाणवह देििती 
देविका 

राम प्रताप राय 
समेत 

परुुष ज्यान माने 
उद्योग 
(४७) 

 प्रनतिादीिे ज्यान माने 
उद्दोग गरेको 

२०६८।०।०७ वपनित र िाहेरिािा िीच ररनसिी रहेको 
नदेजखएको, घाईतेको अिस्था सामान्द्य र 
गाउमा िाटो ननमाणर् कायण गने क्रममा िारदात 
भएको देजखदााँ कुटवपट सम्मको िारदात 
देजखदााँ ज्यान माने उद्दोग तिण  मदु्दा नचल्ने । 

 

154.  पााँचथर निल्िी 
विक्रम निम्ि ु

खगेन्द्र खिका, 
भरत खिका समेत 
िना २ 

परुुष कतण् य 
ज्यान 
(४८) 

 निराि खड्काको मतृ्यकुो 
सम्िन्द्धमा ननिकै 
एकाघरका प्रनतिादीको 
संम्िगनता रहेको । 

२०६८।१०।३ प्रनतिादीहरु को कसरुमा संिग्नता रहेको 
नदेजखएको र सो वह िारदातमा प्रनतिादी 
उनमणिा राई उपर अनभयोिन भै सकेको 
अिस्थामा यी प्रनतिादीहरु उपर मदु्दा चिाउन ु
नपने । 

 

155.  मकिानपु
र 

थि कुमारी 
शाही 

नविन थापा मगर 
समेत 

प ु कतण् य 
ज्यान 

(४९) 

ननर्णयमा नखिुाएको प्रनतिादी नविन थापा मगर 
समेतका ्यजक्तहरुको 
कतणब्यबाट मतृक सन्द्तोष 
शाहीको मतृ्य ुभएको ।  

२०६९।२।६ मतृक ट्िाइिेट नभि कोठामा नभत्ताको अिेस 
िागी मतृ अिस्थामा रहेको र ट्िाइिेटको 
चकु्कुि तोनिएकोघट्नास्थि, चकु्कुि तोिी 
उपचारको िानग िगेको भने्न देजखएको, मतृकको 
नभषरेा परीक्षर् हुाँदा विषादद सेिन गरेको 
नपाइएको, मतृकको मतृ्य ु मटुु रगतिे भररएर 
खमु्चन िाग्ने अिस्थामा मतृ्य भएको, कसैको 
कतणब्यबाट मतृ्य ु भएको भने्न प्रमार्को अभाि 
रहेको ।  

 

156.  पसाण ियनाथ प्रसा द 
अवहर 

िक्षर् अवहर समेत 
० िना 

प ु िााँका (६) २०६६।२।२२ िाहेरिािाको घरमा 
प्रनतिादीहरुिे िााँका गरेको 

२०६९।२।३० परुानो ररसईिीको कारर् िाहेरी ददएको भने्न 
देखीई प्रनतिादीिाट दशी बरामद नभएकोमा 
िारदात पषु्टी हनेु सितुको अभाि रहेको साथै 
चोरीको २९ नं.को हदम्याद नाघेको 
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157.  अछाम रिन्द्ती कुमारी 
भिु 

प्रविर् कुमार वि.क. प ु विहािरीको 
२नं. विपररत 
वििाह गरेको 
(६) 

नखिेुको प्रनतिादीिे िाहेरिािाको 
इच्छा विपररत वििाह गरेको 

२०६९।२।८ िाहेरिािाको कागि िगायत संकनित 
कागििाट विबाह गरेको भने्न त्य स्थावपत 
नभएको 

 

158.  नखिेुको जशि प्रसाद 
पाठक 

श्याम कृष्र् आचायण 
साने पाठक 

श्याम सनु्द्दर उप्रतेी 
सन्द्तोष पाठक 

 

प ु

प ु

प ु

प ु

ज्या.मा.उ. 
(५०) 

नखिेुको प्रनतिादीहरुिे कुटवपट गरी 
ज्यान माने उद्योग गरेको 

२०६९।२।६ घटना देख्न े प्रत्यक्षदशी नभएको, कागि गनेिे 
घटना भएको होइन भनेका र घाउचोट 
नभएकोिे कसूर स्थावपह हनेु प्रमार् नभएको 

 

159.  सप्त्तरी दिौरीदेिीदनिुा
र 

कृष्र्राि दनिुार प ु

 

अपहरर्/शरी
र िन्द्धक/ 

िााँका (५) 

२०६७।।३० कृष्र्राि दनिुार समेतका  
िनािे िाहेरिािाको घरमा 
प्रिेश गरी बन्द्धक बनाइण 
नबगो रु.४,८,९५।– िााँका 
गरेका ।  

२०६९।४।२ २०६७।२।०३ गते िारदात भएको भनी 
२०६८।२।०८ मा िाहेरी परेको, मिुकुी ऐन 
अपहरर् तथा शरीर िन्द्धक महिको ३ नं. 
िेअपहरर् तथा शरीर िन्द्धकमा र चोरीको २९ 
नं. िेिााँका कसूरमा मदु्दा दायर गनणहदम्यादको 
अभाि रहेको । 

आ.ब. 
२०६९
/ 
०७० 

160.  काठमा
डिौ 

नि.वि. पररक्षा 
ननयन्द्िर् 
कायाणियको 
पि 

नगता िामा 
मनहरी बराि 

श्रीकृष्र् आचायण 

म 

म 

प ु

सरकारी 
छाप 
दस्तखत  
वकते (३) 

नखिेुको प्रनतिादीहरुिे प्रमार्पि 
तह र स्नातक तहको 
प्रामार्पि नक्किी तयार 
गरेको 

२०६९।४।८ नि.वि.को ट्रान्द्सवक्रप्ट वकते गरेको विषय 
सरकारिादी भई चल्ने नदेजखएकोिे मदु्दा 
नचिाई आिश्यक कारबाहीको िानग 
नि.वि.वि. वकनतणपरुिाई िेजख पठाउने 

 

161.  काठमा
डिौ 

अग्नी प्रसाद 
िािती 

प्रमोद कुमार थापा 
विकास सनुिुार 

प ु

प ु
सिारी 
ज्यान 
(१३) 

नखिेुको प्रनतिादी प्रमोदिे चिाएको 
बा ४ च ९३४४ नं. को 
कारमा विकास सनुिुारिे 
चिाएको बा ३३ प 
५९६९ को मोटरसाइकि 
ठोदक्कदा अननयजन्द्ित भई 
मोटरसाइकि पछािी 
बसेका शरद सनु्द्दर 
िािती िाटोमा ििी 
निभाइिरमा ठोदक्कदा परेको 
चोटिाट ननिको मतृ्य ु
भएको  

२०६९।४।१० प्रनतिादी चािकहरुको कायणिाई सिारी ऐन 
अनसुारको कसूर कायम गनण ननमल्ने र 
मतृकका हकदारिे के्षनतपूनतण पाएको देजखदा 
मदु्दा नचिाउने 

 

162.  रुपन्द्देही प्र.ि. रामरेखा मान बहादरु िामा प ु क.ज्यान २०५।८।८ मननकुमारी नतनाउ खोिामा २०६९।९।२ मतृकको मतृ्य ुटाउकोमा िागेको चोटिे भएको  
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भिु  (५१) ििी चोटपटक िागेकोिे 
प्रनतिादीिे श्रीमतीिाइण 
िमु्बीनी अस्पतािमा पयुाणइण 
पैसा खोज्ने भनी िरार 
भएको, मननकुमारीको सोही 
ददन अस्पतािमा मतृ्य ु
भएको।  

भएपनन मतृकको चोट कतणब्य िा अन्द्य के 
कसरी परेको भने्न नखिेुकोिे मानिहादरु पक्राउ 
परेको बखत अनसुन्द्धान कारिाही बढाउने गरी 
हाि मदु्दा नचिाउने ।  

163.  नसन्द्धपुा
ल्चोक 

धन बहादरु 
गरुुङ 

ददक्पाि शे्रष्ठ प ु

 

सिारी ज्यान 
(१४) 

२०६९।३।७ प्रनतिादीिे चिाएको 
मोटरसाइकिको पछािी 
बसेकी सीता कुमारीको सि 
चक्कामा बेररन गइण भइुमा 
ििी उपचारका क्रममा 
मतृ्य ुभएको ।  

२०६९।८।२९ सीता कुमारीको मतृ्य ु िापरिाही िा कुनै 
दघुणटनाबाट सो घट्ना भइण मरे मराएको नभै 
मतृकको सि अजल्िएको कारर् आकजस्मक 
दघुणट्ना भएको हनुािे मदु्दा नचिाउने गरी 
ददक्पाि शे्रष्ठिाइण आपरानधक दावयत्िबाट मजुक्त 
ददने अिस्था स्िभाविक छ ।  

 

164.  िोटी परुिा बोहरा िोकेन्द्र बहादरु 
बोहरा 
 

प ु क.ज्यान 
(५२) 

ननर्णयमा नखिुाएको िाि बहादरु बोहराको मतृ्य ु
िोकेन्द्र बहादरु बोहराको 
कतणब्यबाट भएको भने्न ।  

२०६९।५।२ मतृक ििेको अिस्थामा िाश िेिा परेको, 
टाउकोमा चोटिागेको भने्न देजखएको, मतृकिे 
मादक पदाथण सेिन गरेको भने्न खिेुको, 
िाहेरिािािे कागि गदाण भवित्यबाट मरेको 
भनी कागि गरेको। 

 

165.  िापा  घनश्याम तामाङ 

 
प ु सिारी ज्यान 

(१५) 
ननर्णयमा नखिुाएको प्रतिादीिे चिाएको सिारीिे 

रािमागण वकनारको रुखिाइण 
ठक्कर दददा रुख ढिी 
सिारीको ढािामा बसी 
यािा गरेका ्यजक्तिाइण 
रुखिे िागी मतृ्य ुभएको । 

२०६९।५।२ ििु २४८० पीकअपमा काम गने िेिर सागर 
ऋवषदेििाइण उक्त गािीिे रुखिाइण ठक्कर ददइण 
रुख ढिी सोही रुखिे वकची मतृ्य ुभएको । 

 

166.  मोरङ अशोक हमुगाइण 
समेत 

सनुनि शमाण 
हररकुमार बस्नेत 

सन्द्तोष शे्रष्ठ 

 

प ु

प ु

प ु

ज्यान माने 
उद्योग 
(५३) 

२०६७।०।०९ प्रनतिादीहरुिे 
िाहेरिािाहरुिाइण ज्यान 
माने ननयतिे कुटवपट गरेको 
भने्न ।  

२०६९।६।१० पीनितहरुको घािााँच प्रनतिेदन, बजुिएका 
माननसहरुको कागि ्यहोरा, िारदातको प्रकृनत 
र िाहेरिािाहरुिे भािािेसमा आइण रािनीनतक 
कारर्िे ददएको िाहेरी विताण पाऊ भने्न ननिेदन 
समेतका आधारमा कुटवपटमा पररर्त गरी 
स.म.ुस.ऐनको दिा २० बमोजिम गने ।  

 

167.  मोरङ िा. सिेुमान 
कुिोभ रुस्िाम 

अशोक हमुागाइण 
दीपक चापागाइण 

प ु

प ु

ज्यान माने 
उद्योग 

२०६७।०।०६ प्रनतिादीहरुिे 
िाहेरिािाहरुिाइण कुकुर 

२०६९।६।१० पीनितहरुको घािााँच प्रनतिेदन सामान्द्य रहेको, 
बजुिएका माननसहरुको कागि ्यहोरा, 
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नविन नसटौिा 
सनुनि शाह 

संिीि राइण 
नधरि थापा 
ररक्की कोइरािा 
ननरि भने्न तम्िा 
राइण 
 

प ु

प ु

प ु

प ु

म 

प ु

(५४) नछोड्ने विषयमा िगिा हुाँदा 
ज्यान माने ननयतिे कुटवपट 
गरेको भने्न ।  

िारदातको प्रकृनत र िाहेरिािाहरुिे भािािेसमा 
ददएको िाहेरी विताण पाऊ भने्न ननिेदन समेतका 
आधारमा कुटवपटमा पररर्त गरी स.म.ुस.ऐनको 
दिा २० बमोजिम गने ।  

168.  नखिेुको टेक बहादरु 
सनुार 

िीर बहादरु पररयार प ु कतणब्य 
ज्यान 

(५५) 

२०५०।२।३ प्रनतिादीिे गोिे सनुारिाई 
कतणब्य गरी मारेको 

२०६९। 

११।२८ 
शि पररक्षर् प्रनतिेदनबाट ििुी मरेको भने्न 
खिेुकोमा प्रनतिादीिे मारेको भने्न पषु्टी हनेु 
प्रमार्को अभाि रहनकुा साथै प्रनतिादी भननएका 
्यजक्तको पनन मतृ्य ुभएको देजखएको  

 

169.  काठमा
डिौ 

राम के.सी. अिुणन के.सी. समेत प ु कुटवपट 
अंगभंग 
(५६) 

ननर्णयमा नखिुाएको िाहेरिािाको भाइण 
रािकुमार के.सी.िाइण 
कुटवपट गरी ३ िटा दााँत 
भाची ददइण अंगभंग गरेकोिे 
अनसुन्द्धान गरी कारिाही 
होस भन्ने ।  

२०६९।७।२२ घािााँच प्रनतिेदनबाट ३ िटा दााँत िारेको,Not 

Fatal देजखएको, ज्यानै निन ु पने सम्मको 
इवििाग नदेजखएको, कुटवपटको २ नं.िे 
अंगभंगको कसूर नदेजखएको, २७ नं. िे 
कुटवपटमा उिरु गनण सक्ने देजखएको, स.म.ुस. 
ऐनको दिा २३ (२)बमोजिम मदु्दा नचल्ने 
सूचना ददने ।  

 

170.  रुकुम काजिमान 
नब.सी. 

भर बहादरु ििी प ु ि.करर्ी  
(९) 

ननर्णयमा नखिुाएको िाहेरिािाकी नािानिक 
छोरीिाइण भतण बहादरु भने्न 
भर बहादरु ििीिे ि.क. 
गरेको भने्न ।  

२०६९।६।३ जिल्िा स्िास््य कायाणिय रुकुमको पिसाथ प्राप्त 
प्रनतिादीको शि परीक्षर् प्रनतिेदनबाट मतृ्य ु
भएको देजखएकोिे । 

 

171.  रौतहट होमकुमारी 
पौिेि 

शंकर भने्न 
नमनकुमार िुयााँि  

अचतु भने्न 
इन्द्रप्रसाद कोइरािा 

प ु

 

प ु

अपहरर् 
(६) 

ननर्णयमा नखिुाएको पीनित रािेन्द्र पौिेििाइण 
प्रनतिादीहरुिे अपहरर् 
गरेकोिे कानून बमोजिम 
कारिाही होस भन्ने ।  

२०६९।६।४ प्रनतिादीहरु कसूरमा इन्द्कार रहेका, कागि 
गनेिे अपहरर् गरेका होइनन ् भनी ब्यहोरा 
िेखाएका, पीनित भननएकािे अपहरर्मा नपरेको 
भनी िेखाएकािे प्रमार्को अभाि देजखएको । 

 

172.  जचतिन शजक्तबाब ुथापा मोहन थापा 
ओम कुमारी थापा 

प ु

म 
आगोिे 
ििाइण 
मारेको 
(५७) 

२०५५।८।२५ श्रीमती माया थापािाइण 
प्रनतिादी ओम कुमारी थापा 
र मोहन थापािे आगो 
िगाएको ।  

२०६९।६।९ प्रनतिादीहरु र िाहेरिािा बीच िेनदेनको 
वििादका कारर् िाहेरी ददएकोमा पनछ श्रीमतीिे 
आगो िाग्नकुो िास्तविकता िताएकीिे काका 
मोहन थापा समेतिे आगो िगाइण मारेको होइन 
भनी िाहेरिािािे कागि गरेको र बजुिएका 
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माननसिे आगो िगाएको होइन भनी कागि 
गरेकोिे प्रमार्को अभाि देजखएको ।  

173.  पसाण प्रमे चौधरी िोगेन्द्र चौधरी 
रामेश्वर चौधरी 
रािेश्वर चौधरी 
चैन वकशोर चौधरी 
सोमेश्वर चौधरी  

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

क.ज्यान 

(५८) 
ननर्णयमा नखिुाएको भाइण बहुारी शोभा देिीिाइण 

बबुा िोगेन्द्र चौधरीिे 
कतणब्य गरी मारेको अन्द्य 
प्रनतिादीहरुिे िाश िेपत्ता 
पारेको भने्न ।  

२०६९।६।९ मखु्य अनभयकु्त भननएका िोगेन्द्र चौधरीको मतृ्य ु
भइण सकेको मतृ्य ु दताणबाट देजखएको, मतृकको 
श्रीमान समेतका ्यजक्तिे कोही कसैिे कतणब्य 
गरेको होइन भनी कागि गरेको, िाश िेिा 
पनण नसकेको समेतका आधारमा प्रमार्को अभाि 
देजखएको ।  

 

174.  जचतिन केशि 
िानमछाने 

ऋवषदेि भने्न कारी 
सादा 

प ु पश ुकरर्ी 
(१०) 

ननर्णयमा नखिुाएको िाहेरिािाको गाइणको 
बाच्छीिाइण प्रनतिादीिे 
करर्ी गरेको 

२०६९।६।९ स.म.ुस. ऐन, २०४९ को अनसूुची  नभिको 
कसूर नपने भएको हुाँदा ।  

 

175.  पसाण बनुा भने्न 
गनुादेिी 

िािबाब ु प्रसाद 
यादि 

प ु कुटवपट 
अंगभंग 
(५९) 

२०६९।।५ प्रनतिादीहरुिे कुटवपट गरी 
बनुा भने्न गनुादेिीको दााँया 
हात भााँजचददएको । 

२०६९।८।३ मिुकुी ऐन कुटवपटको महिको २७ नं. 
बमोजिम अंगभंग भएकोमा ३ मवहना नभि र 
अन्द्य कुटवपटमा ३५ ददन नभि मदु्दा दायर गनुण 
पनेमा हदम्याद सवकएपनछ पेश भएको ।  

 

176.  काठमा
डिौ 

कुमार शाही चन्द्र बहादरु ठकुरी 
दि बहादरु ठकुरी 
मध ुठकुरी 
गोवपनी ठकुरी 
 

प ु

प ु

प ु

म 

क.ज्यान 

(६०) 
२०६९।२।३२ समुन ठकुरीकी पत्नी पवििा 

ठकुरी िजुडिइ आत्महत्या 
गरेको भने्न उिरुी परेकोमा 
पनछ मतृकको दाििेु 
बवहनीको मतृ्य ुचन्द्र बहादरु 
समेतिे िडुिाइ कतणब्य गरी 
मारेको भने्न ।  

२०६९।९।२ मतृक आफ्नै कोठामा िडुिीइ मरेको देजखएको, 
मतृकको पनत समुन िारदातका बखत नभएको, 
कतणब्य गरी मारेको त्यगत कुरा अनसुन्द्धानबाट 
खलु्न नसकेको, मतृ्यकुो कारर् िजुडिएको भने्न 
देजखएको, यातना ददएको त्य पषु्टी नभएको ।  

 

177.  काठमा
डिौ 

महानगरीय 
अपराध 
महाशाखा 

इन्द्रबहादरु सााँिा 
देिेन्द्र ठकुरी 

प ु

प ु
बैदेजशक 
रोिगार ठगी 
(८) 

ननर्णयमा नखिुाएको प्रनतिादी नमिन भने्न इन्द्र 
बहादरु सााँिािे अिैध 
तररकािे मवहिाहरुिाइण 
विदेश पठाउने गरेको ।  

२०६९।८।२९ प्रनतिादी देिेन्द्र ठकुरीिे आफ्नो कोठामा पानी 
चवुहने भएकोिे आिन्द्तका राहदानी नमिन भने्न 
इन्द्र बहादरु सााँिािाइण राख्न ददएको अिस्था 
बरामद भएको भने्न देजखएको र राहदानी 
बाहकिे बैदेजशक रोिगारका िानग नभइण 
आिन्द्त भएकोिे राख्न ददएको भने्न देजखदा 
बैदेजशक रोिगार ्यिसाय संचािन गरेको भने्न 
प्रमार्को अभाि देजखएको । 

 

178.  काठमा
डिौ 

तेिेन्द्र खड्का भिन भट्ट  

जशजशर कुमार भट्ट 
प ु

प ु
ठगी तथा 
बैंवकङ कसूर 

ननर्णयमा नखिुाएको प्रनतिादीहरुिे 
िाहेरिािािाइण 

२०६९।७।६ िाहेरिािािे रकम बिुी सनाखत गरी िाहेरी 
खारेि गरी पाऊ भनी कागि सवहत 
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(९) रु.७,०९,८६,२२६।– ठगी 
गरी बैंवकङ कसूर गरेकोिे 
विगो भराइण सिाय गरी 
पाऊ भने्न । 

पठाएको,सरकारी िवकि कायाणियबाट प्रहरीमा 
नमनसि विताण पठाएकोमा पनु प्रहरीिे सिायको 
दािी सवहत नमनसि पठाएकोिे त्यस्तो वकन गनुण 
परेको हो ? त्य प्रनतकूि हनेु गरी कागि 
सम्िग्न गरेको विषय समेतमा समन्द्िय सनमनतमा 
राखी छििि गनुण पने ।  

179.  काठमा
डिौ 

दीपक दंगाि िीिन गोतामे  प ु ि. क. 
उद्योग 
(११) 

२०६९।६।२३ नमनत २०६९।६।२३ गते 
राती ९:३० बिे नािािक 
छोरीिाइण िीिन गोतामेिे ि. 
क. उद्योग गर् यो भन्ने । 

२०६९।७।२६ प्रनतिादी कसूरमा इन्द्कार रहेको, पीनितको 
कागि ्यहोरामा ि.क. उद्योग गरेको होइन 
भने्न रहेको, पीनितको आमा समेतिे अपराध 
भएको होइन भनेको, परीक्षर् प्रनतिेदनमा ि.क. 
उद्योगको कुनै संकेत नदेजखएको । 

 

180.  दाङ नतिक बहादरु 
बढुा 

हरर नबष्ट समेत प ु ज्या.मा.उद्यो
ग (६१) 

ननर्णयमा नखिुाएको प्रनतिादीहरु समेतिे िारदात 
स्थिमा ढुङािे हानी गंनभर 
घाइते बनाएको । 

२०६९।९।२ यातयातको रुटको विषयमा दइुण यातयात 
्यिसायी सनमनत बीच ढंुगा हानाहान हुाँदा 
सामान्द्य चोट िागेको देजखएको, हिुमिुमा को 
कसिे चोट हानेको यवकन हनु नसकेको, घािााँच 
िारामको अभाि रहेको, िाहेरिािािे िाहेरी 
खडिन हनेु गरी कागि गरेको ।  

 

181.  काठमा
डिौ 

वहक्मत शेरचन नबष्र् ुथापा मगर प ु

 
मोटरसाइक
ि चोरी (७) 

ननर्णयमा नखिुाएको िाहेरिािाको बा ४ प 
४६० नं.को मोटरसाइकि 
पावकण ङ गरेको अिस्थामा 
हराएको ।  

२०६९।८।२९ प्रनतिादी चोरीको कसूरमा इन्द्कार रही पेट्रोि 
चोरेकोमा सावित रहेको, मदु्दा अनसुन्द्धानमा 
रहेकै बखत प्रनतिादी मोटरसाइकि दघुणट्नामा 
परी मरेको । 

 

182.  निुाकोट सदुीप शे्रष्ठ चन्द्र बहादरु तामाङ 

समुन आिे 

 

प ु

 

प ु

ज्यान माने 
उद्योग 
(६२) 

२०६९।६।२ नबष्र् ु बहादरुिे माइक्रोबस 
चिाइण वहिेको बखत 
राइनसंग भने्न स्थानमा पगु्दा 
प्रनतिादीहरुिे पैसा माग्दा 
नददएकोमा चािक र 
सहचािकिाइण ढंुगा खकुुरी 
रि समेतिे प्रहार गरी माने 
उदे्दश्यिे कुटवपट गरेका । 

२०६९।८।२५ प्रनतिादीहरुिे माइक्रोबस तोििोि गरेको 
स्िीकार गरेका तर कुटवपटमा इन्द्कार रहेका, 
पीनित भननएका ्यजक्तिे कागि गदाण 
प्रनतिादीहरुिे बस तोििोि गरेका भागी 
कुटवपट हनुबाट िोनगएको भने्न उल्िेख गरेका, 
बस तोििोिको ममणत खचण पीिकिे पीनितिाइण 
उपिब्ध गराएको भने्न देजखएको ।  

 

183.  काठमािौ कुमार तामाङ नबष्र् ुनतनमजल्सना प ु बैंवकङ कसूर 
ठगी (१०) 

२०६८।२।५ िाहेरिािा कािमािौ 
म्यूच्चि प्रानि िाइण नबयर 
ननकासीका िानग निवष्ट्रब्यटुसण 

२०६९।८।२९ प्रनतिादीिे बयान गदाण िाहेरिािािे रकम बजुि 
भपाणइ गररददएको भनी पेश गरेको, प्रनतिादीिे 
िाहेरिािासाँगको कारोिार िरिारक भएको 
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ननयजुक्त ददिाइणददने भनी 
प्रनतिादीिे रु. ३६ िाख 
निएकोमा काम गनण नसकी 
रकम विताण दददा खातामा 
रकम नभएको चेक काटी 
ददएकोिे चेक विताण 
भएको।  

भनी पि सवहत उल्िेख गरेको, प्रनतिादी र 
िाहेरिािा बीचको कारोिार ठगी नभइण िेनदेन 
भने्न देजखएको,कानूनिे ननददणष्ट गरेको हदम्याद 
नघाइण नमनसि पेश भएको ।  

184.  पााँचथर याम बहादरु 
राइण 

वकरर् आिे मगर प ु सिारी ज्यान 

(१६) 
२०६७।७।३० प्रनतिादीिे चिाएको 

ट्याक्टरिे राम बहादरु 
राइणिाइण ठक्कर दददा 
ट्याक्टर चािक र राम 
बहादरु राइणको मतृ्य ु भएको 
। 

२०६९।९।२ याम बहादरु राइणिे चिाएको ट्याक्टरिे पैदि 
याि ु राम बहादरुिाइण ठक्कर ददइण ट्याक्टर 
सिकबाट ति िदाण चािक समेतको मतृ्य ु
भएको ।िसको उपर मदु्दा चिाउन ु पने हो 
सोही ्यजक्तको मतृ्य ुभएको ।   

 

185.  कैिािी कमि बहादरु 
क्षेिी 

मदन बम 

देिेन्द्र कुमार प्रसाइण 
रवि आचायण 
कृष्र् ढंुगाना 
प्रमे भट्टराइण 
हररनन्द्दन िैसी 

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

प ु

ज्यान माने 
उद्योग 
(६३) 

२०६८।३।२९ िाहेरिािाका दाि ु नारायर् 
के्षिीिाइण कुटवपट गरी 
ज्यान माने उद्योगको कसूर 
गरेका र नगद, मोिाइि 
िटुी िगेका। 

२०६९।९।२७ पीनितको घा िााँच िाराममा ननको हनेु घा चोट 
भनी खिेुको, घट्नास्थिबाट कुनै प्रमार् 
नभेवटएको, प्रनतिादीहरु संयकु्त ननिेदन साथ 
प्रहरीमा उपजस्थत भइण एनििीको जिवकर निएका, 
बजुिएका ्यजक्तिे सामान्द्य कुटवपट भएको तर 
प्रनतिादी बाहेकका अपररजचत ्यजक्तको संिग्नता 
रहेको उल्िेख गरेका, िाहेरिािािे कागि गदाण 
ररसिे िाहेरी ददएको भनेकािे प्रमार्को अभाि 
रहेको ।प्रहरीिे संकिन गरेका कागिमा नमनत 
िेने, त्यहरु िरक पारी कागि ब्यहोरा 
संकिन गने, एक िषण पनछ प्रमार् संकिन गने 
गरेको विषयमा अ.अ.िे भिू स्िीकार गरेकोिे 
केही गनण परेन ।  

 

186.  निुाकोट माननसङ तामाङ ददपेन तामाङ प ु कतणब्य 
ज्यान 

(६४) 

२०६९।७।२७ िषण ८ का ददपेन तामाङ र 
मतृक रेखा तामाङ खेल्ने 
क्रममा ददपेन तामाङिे 
भरुिा बन्द्दकु पिकाउाँदा 
रेखा तामाङिाइण िाग्न गइण 
घट्नास्थिमै मतृ्य ुभएको ।  

२०६९।९।५ ददपेन तामाङको िन्द्म २०६।६।५ मा भएको 
देजखदा ० िषण नपगेुका ददपेन तामाङिाइण 
बािबानिका ऐन, २०४८ को दिा  () िे कुनै 
सिाय हनु सक्ने नदेजखएको । बन्द्दकु धनीिाइण 
हातहनतयार खरखिना ऐन बमोजिम कारिाही 
भएको देजखएको र कसैिे िगाए अर् याएको 
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नदेजखएको । 

187.  जचतिन िािमर्ी 
उपाध्याय 

मोनतप्रसाद पौिेि 

नबष्र्मुाया पौिेि 

िोकेन्द्र पौिेि 

गोमा पौिेि 

प ु

म 

प ु

म 

कतण् य 
ज्यान 

(६५) 

ननर्णयमा नखिुाएको िाहेरिािाको सहोदर दददी 
कमिा पौिेििाइण 
प्रनतिादीहरुको नमिेमतोमा 
कतणब्य गरी मारी नारायर्ी 
नदीमा िाश िािेको भने्न 
। 

२०६९।९।५ शि परीक्षर् गदाण पानीमा िबुी मरेको भने्न र 
नभषरेा परीक्षर्मा नेगेवटभ उल्िेख भएको, 
िाहेरिािाििे पूिण िाहेरी खडिन हनेु गरी 
ननिेदन ददएको, शरीरमा घा चोट नदेजखएको, 
बजुिएका माननसहरुिे आत्महत्या गरी मरेको 
भने्न िेखाएको । 

 

188.  काठमािौ नरेश तामाङ रािकुमार तामाङ प ु सिारी 
अंगभंग 
(१७) 

२०६९।७।८ रािकुमार तामाङिे 
चिाएको बसिे यिुराि 
तामाङिे चिाएको 
मोटरसाइकििाइण ठक्कर 
दददा यिुराि तामाङ र 
शैिेश तामाङ घाइते भएको 
।  

२०६९।१०।७ घाइतेहरुको घा केश िाराममा अंगभंग भएको 
नदेजखइ सामान्द्य प्रकृनतको चोट देजखएको, 
उपचार खचण र मोटरसाइकि ममणत खचण 
पाइसकेको, 

 

189.  काठमािौ सूयण बहादरु 
थापा 

खोप कुमारी 
अनधकारी 
िुिाण तामाङ 

शभुरा अनधकारी 

म 

 

प ु

म 

गोिी िागी 
मतृ्य ु भएको 
ज्यान(६६) 

२०६७।०।८ मतृक कञ्चन थापा गोिी 
िागी मतृ्य ुभएको, मतृक र 
िूिाण तामाङ,खोप कुमारी 
अनधकारी,शभुरा 
अनधकारीसमेतसाँग िेनदेनका 
विषयमा आपसी िादवििाद 
भएको ।    

२०७०।२।२ कञ्चन थापाको मतृ्य ु आिैिे आिूिाइण गोिी 
प्रहारबाट भएको भने्नअनसुन्द्धानबाट संकनित 
त्यगत ननष्कषणबाट देजखएको, खोप कुमारी 
समेतका अनभयकु्तको संिग्नताका आधार 
नदेजखएको, खोपकुमारीको अन्द्तरसम्िन्द्धका अन्द्य 
कोही कसैको सम्िग्नता रहेको नदेजखएको,खोप 
कुमारीको ्यिहारबाट आत्महत्या भएको भएपनन 
अपरानधक दावयत्ि बहन गराउने कानूनी 
्यिस्था नभएको । 
 

 

190.  पसाण मनोि सहनी 
मिाहा 

दखुी राउत िरै 
समेत 

प ु कुटवपट 
अंगभंग(६७) 

२०६९।५। दखुी राउत िरै समेतका 
्यजक्तहरुिे पीनितिाइण 
कुटवपट गरी अंगभंग 
बनाएको भने्न ।  

२०६९। 

११।६ 
२०६९।५। को िारदातका विषयमा 
२०६९।९।२७ मा नमनसि प्राप्त भएको 
देजखएको, मिुकुी ऐन कुटवपटको महिको २७ 
नं. बमोजिम ३ मवहनाको हदम्याद नघाइण नमनसि 
पेश भएको । 

 

191.  नसन्द्धिुी चिुामर्ी पौिेि 
समेत 

मोहन आिे मगर प ु सिारी ज्यान 

(१९) 
२०६७।९।७ नसन्द्धिुीबाट चामि िोि 

गरी चािक मोहन 
आिेमगरिे चिाइण िगेको 

२०६९। 

११।८ 
चािक मोहन आिे मगरिे चिाएको 
ट्याक्टरको िेक िेि भइण ट्याक्टर दघुणट्ना हुाँदा 
ट्याक्टरमा बसेका यदनुाथ पौिेि र चािक 
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ित २०३६ नं.को ट्याक्टर 
दघुणट्ना हुाँदा ट्याक्टरमा 
बसेका यदनुाथ पौिेि र 
चािकको मतृ्य ु भएको र 
अन्द्य याि ुघाइते भएको। 

समेतको मतृ्य ु भएको, मतृकका हकिािािे 
क्षनतपूनतण पाइसकेको र घाइतेहरुिे उपचार खचण 
र क्षनतपूनतण पाएको देजखएको ।  

192.  सल्यान मेघे साकी देिीिाि साकी प ु कुटवपट 
अंगभंग 
(६८) 

२०७०।२।८ पीनित प्यारी नेपािीको 
मावहिो छोरा देिीिाि 
साकीिे आमािाइण कुटवपट 
गदाण देिे आाँखा िुटाइण 
अंगभंग कुटवपट गरेको ।  

२०७०।३।२४ प्रनतिादीिे नसाको सरुमा घााँसको छेस्कािे 
हान्द्दा आाँखामा चोट िागेको,आाँखा 
निूटेको,पीनितको कागि ब्यहोराबाट अंगभंग 
भने्न अिस्था नदेजखएको, स.म.ुस. ऐनको दिा २३ 
बमोजिम कुटवपटमा उिरु गनण सक्ने सूचना 
िाहेरिािािाइण ददने ।  

 

193.  काठमािौ बैदेजशक 
रोिगार 
अनगुमन टोिी  

कृष्र् प्रसाद यादि 

दगुाण बहादरु 
कटुिाि 

 

प ु बैदेजशक 
रोिगार 
सम्िन्द्धी 
(११) 

ननर्णयमा नखिुाएको बैदेजशक रोिगारमा पठाइ 
ददन्द्छु भनी पासपोटण निएको 
तर बैदेजशक रोिगारमा 
नपठाएको ।  

२०७०।३।८ रामवकशोर पासी र िािचनिाइण िैदेजशक 
रोिगारमा पठाइददने भनी दगुाण बहादरु 
कटुिाििे पासपोटण निएको भने्न कुरा सम्म 
टोिी समक्ष खिेुको, रकम निइण विदेश 
नपठाएको भने्न नदेजखएको, कही कतै उिरुी 
दताण भएको नदेजखएको, बैदेजशक रोिगार ऐन 
अन्द्तगणतको कुनै कसूर गरेको भने्न नदेजखएको । 

 

194.  काठमािौ अध्यागमन 
विभाग 

केशिचन्द्र सापकोटा प ु सरकारी 
छाप 
दस्तखत 
कीते (४) 

ननर्णयमा नखिुाएको केशिचन्द्र सापकोटाको 
नाममा िारी राहदानी नक्किी 
हनु सक्ने भएकोिे 
अनसुन्द्धान कारिाही 
सम्िन्द्धमा । 

२०७०।३।८ बरामद राहदानी सक्किी िा नक्किी भने्न 
सम्िन्द्धमा अनसुन्द्धान नै नभएकोिे यस 
प्रकृनतका मदु्दामा पवहिेका अनसुन्द्धानका अभ्यास 
हेरी अनसुन्द्धान गरी पनु:ननर्णय गनुण भनी विताण 
पठाउने । 

 

195.  रामेछाप राम बहादरु काकी गणशे काकी समेत प ु ज्यान माने 

उद्योग (६९) 

२०६८।३।५ जिल्ला प्रशासन कायाालय, 

रामेछापमा बकपत्र गन े क्रममा 

प्रजतवादीहरुले िोजिमी र घातक 

हजतयार प्रहार गरी ज्यान मान े

उद्योग गरेको ।  

२०७०।३।९ सोही घट्नाको जवषयलार्ा जलएर गणशे काकील े राम 

बहादरु काकी समते जवरुद्ध ज्यान माने उद्योग िाहरेी 

जदएको, घा िााँच केश फारामबाट घार्तकेो अवस्था 

सामान्य दजेिएको,जिल्ला प्रशासन कायाालय, 

रामेछापमा घट्ना भएको भनेकोमा हजतयार बरामद हुन 

नसकेको, ज्यान माने सम्मको उद्दशे्य र काया भएको 

प्रमाणबाट नदजेिएको । कुटपीट सम्म भएको दजेिएको । 

 

196.  रामेछाप गणशे काकी  राम बहादरु काकी समेत प ु ज्यान माने 

उद्योग (७०) 

२०६८।३।५ जिल्ला प्रशासन कायाालय, 

रामेछापमा बकपत्र गन े क्रममा 

प्रजतवादीहरुले िोजिमी र घातक 

२०७०।३।९ सोही घट्नाको जवषयलार्ा जलएर राम बहादरु काकील े

गणशे काकी समेत जवरुद्ध ज्यान माने उद्योग िाहरेी 

जदएको, घा िााँच केश फारामबाट घार्तेको अवस्था मने 

 



47 
 

हजतयार प्रहार गरी ज्यान मान े

उद्योग गरेको ।  

सम्मको नदजेिएको,जिल्ला प्रशासन कायाालय, 

रामेछापमा घट्ना भएको भनेकोमा हजतयार बरामद हुन 

नसकेको, ज्यान माने सम्मको उद्दशे्य र काया भएको 

प्रमाणबाट नदजेिएको । कुटपीट सम्म भएको दजेिएको । 

197.  काठमािौ अध्यागमन 
विभाग 

प्रमोद भडिारी प ु सरकारी 
छाप 
दस्तखत 
कीते (५) 

ननर्णयमा नखिुाएको प्रमोद भडिारीको नाममा 
िारी राहदानी नक्किी हनु 
सक्ने भएकोिे अनसुन्द्धान 
कारिाही सम्िन्द्धमा । 

२०७०।३।८ बरामद राहदानी सक्किी िा नक्किी भने्न 
सम्िन्द्धमा अनसुन्द्धान नै नभएकोिे यस 
प्रकृनतका मदु्दामा पवहिेका अनसुन्द्धानका अभ्यास 
हेरी अनसुन्द्धान गरी पनु:ननर्णय गनुण भनी विताण 
पठाउने । 

 

198.  काठमािौ प्रहरी प्रनतिेदन धनबहादरु खड्का प ु सरकारी 
छाप 
दस्तखत 
कीते (६) 

ननर्णयमा नखिुाएको धनबहादरु खड्काको नाममा 
िारी राहदानी नक्किी हनु 
सक्ने भएकोिे अनसुन्द्धान 
कारिाही सम्िन्द्धमा । 

२०७०।३।८ बरामद राहदानी सक्किी िा नक्किी भने्न 
सम्िन्द्धमा अनसुन्द्धान नै नभएकोिे यस 
प्रकृनतका मदु्दामा पवहिेका अनसुन्द्धानका अभ्यास 
हेरी अनसुन्द्धान गरी पनु:ननर्णय गनुण भनी विताण 
पठाउने । 

 

199.  काठमाडौ प्र.ना.जन. जबष्ण ु

िजतवडा समेत 

नवुुा लामा भन्न े सोनाम 

नवुुा लामा 

प ु ज्यान माने 

उद्योग (७१) 

२०६८।३।९ सजुनल मानन्धरलार्ा अपररजचत 

माजनसल े िकुुरी प्रहार गरेको 

भन्ने र सोनाम नवुुा लामाले ज्यान 

माने उद््दश्यल ेिकुुरी प्रहार गरेको 

भन्ने प्रहरी प्रजतवेदन । 

२०७०।३।५ सजुनल मानन्धरले सनाित कागि गदाा सोनाम नवुुा 

लामाले िकुुरी प्रहार गरेको होर्न भनी कागि गरेको, 

बजुिएका माजनसहरुले जनिल े कसरू गरेको भन्न 

नसकेको, जनि सोनाम लामाका हकमा प्रमाणको अभाव 

दजेिएको । 

 

200.  मोरङ धनमाया भिेुि टंकनाथ ढकाि प ु कतणब्य 
ज्यान 

(७२) 

ननर्णयमा नखिुाएको टंकनाथ ढकाििे ९ ददनको 
नििात जशशिुाइण अषधी 
ददइ कतणब्य गरी मारको ।  

२०७०।३।५ नििात जशशकुो मतृ्य ुके कसरी भएको भने्न शि 
परीक्षर् प्रनतिेदनबाट खलु्न नसकेको, जशशिुाइण 
खिुाएको औषधी के कुन प्रकारको हो भने्न 
खलु्न नसकेको, जशशकुो मतृ्य ु औषधीकै कारर् 
भएको भने्न खलु्न नसकेको । 

 

201.  जचतिन मान बहादरु 
पाठक 

राम बहादरु दमै 

वहरािाि शे्रष्ठ 

िक्ष्मी कुाँ िर 

प ु

प ु

म 

िीउ मास्ने 
बेच्ने (२) 

२०५७।६। राम बहादरु दमैिे 
वहरािािबाट रु. ५००। 
निइण सावििीिाइण जिम्मा 
िगाएको र िक्ष्मी कुाँ िर 
समेतको सम्िग्नतामा 
बेचनबखन गनण िगेको । 

२०७०।२।२३ पीनित भननएकी सावििीिे बयान गदाण प्रनतिादी 
वहरािािसाँग भेट नभएको, राम बहादरु दमै 
कसूरमा सम्िग्न रहेको भने्न कुरा अस्िीकार 
गरेको, िक्ष्मी कुाँ बरको सम्िग्नता स्थावपत हनु 
नसकेको, पीनितिे बयान गदाण कोही कसैिे 
निगी एक्िै मामाघर जचतिनमा गएको हो 
िाहेरी ब्यहोरा सत्य होइन भनी बयान गरेको ।  

 

202.  काठमाडौ िगतमाया शे्रष्ठ सीताराम शे्रष्ठ समेत प ु सरकारी 
छाप 

ननर्णयमा नखिुाएको मेनिकि रेकिण अनधकृतको 
कीते सवहछाप गरी निस्चािण 

२०७०।२।३ प्रनतिादीहरुको नाम थर ितन खिेुको, पक्राउ 
पनण सक्ने अिस्था देजखएको, पक्राउ गने तिण  
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दस्तखत 
कीते (७) 

गरेको कागि बनाएको भने्न 
। 

कुनै प्रयास नभएकोिे पक्राउ गरी बयान निइण 
प्रमार् सकिन गरी आिश्यक ननर्णय गनण 
नमनसि विताण पठाउने ।  
 

203.  जचतिन कृष्र् बहादरु 
नब.क. 

ठाकुरदत्त देिकोटा प ु कतणब्य 
ज्यान 

(७३) 

२०५०।।६ ठाकुरदत्त देिकोटािे 
कुटवपट गरेका कारर् बम 
बहादरुको मतृ्य ुभएको ।  

२०७०।३।४ मतृकको बााँया आाँखा र नाकको बााँया तिण को 
भागमा ननि िाम रहेको सम्म देजखएको, त्यस 
बाहेक शरीरका अन्द्य नभिी र बावहरी कुनै 
अंगमा कुनै घा चोट परेको देजखदैन । शि 
परीक्षर् प्रनतिेदनबाट समेत सोही त्य देजखन्द्छ 
। िाहेरिािािे पवहिेको िाहेरी ब्यहोरा खडिन 
गरी कुटवपटबाट मरेका होइनन ् भनी कागि 
गरेको, मतृकको मतृ्य ुउजल्िजखत चोटपटकबाट 
भएको भने्न स्थावपत हनु नसकेको ।  

 

204.  काठमाडौ  कविता वि.क. रामकािी विष्ट प ु  ठगी 
(१२) 

ननर्णयमा नखिुाएको  पनतिाइण प्रहरी थनुाबाट 
ननकानिददन्द्छु भनी 
रु.९०००।- िगेकोकमा 
पनत नछुटेकोिे ठगीमा 
कारिाही गरी पाऊ ।  

२०७०।२।२२ प्रनतिादी कसूरमा इन्द्कार भइण बयान ददएको, 
िाहेरिािीिे रामकािी विष्टिाइण ददएको रकम 
विताण बजुि कागि गररददएको, ठगी गरेको भने्न 
रकम नै बजुि पाएको देजखएकोिे कसूर गरेको 
भने्न त्य नै स्थावपत हनु नसकेको ।  

 

205.   िापा रािजकशोर साह 

गपु्ता 

हररबहादरु बस्नेत 

िड्ग बहादरु जलम्ब ु

प ु अपहरण गन े

उद्योग 

(७) 

ननर्णयमा नखिुाएको ० मजहना अगाजड दजेि प्रजतवादी 

द्वयले िाहरेवालाको मोवार्लमा 

पटक पटक फोन गरी ० लाि 

रकम जफरौती नजदएमा िे पजन हुन 

सक्छ भनी धम्की जदएको ।  

२०७०।३।५ िोनबाट रकम माग गरेको र अपहरर्को धम्की 
ददएको भने्न त्य Voice Record अनभिेख भएको 
नदेजखएको, िाहेरिािा र अनभयकु्त भननएका 
्यजक्तहरु ्यिसावयक सम्िन्द्ध भएका देजखएको, 
अपहरर् तथा विरौती रकम माग गरेको भने्न 
त्य स्थावपत हनु नसकेको । 

 

206.  िोटी मंगि बहादरु 
रािि 

िीर बहादरु विष्ट प ु सिारी ज्यान 

(१९) 
२०६८।।२ िीर बहादरु विष्टिे हाकी 

चिाएको बस सिकबाट 
दघुणट्ना भएकोिे अनसुन्द्धान 
कारिाही गरी पाऊ। 

२०७०।३।३ चािक बाहेक अन्द्य कोही कसैको िापरिाहीिे 
बस दघुणट्ना भएको भने्न नदेजखएको, चािक 
सहचािक र ५ यािकुो मतृ्य ु भएको, चािक, 
सहचािक र मतृकहरुका हकिािािे क्षनतपूनतण र 
वक्रया खचण िापतको रकम प्राप्त गरेको भने्न 
देजखएको, घाइते कोही कसैिे उपचार खचण 
नपाएको भने्न नदेजखएको ।  

 

207.  धनकुटा छिबहादरु रेग ु थमन नसंह मगर प ु रािकाि २०४४।८।२ श्री धमोदय नन.मा.वि. २०७०।२।७ उक्त उिरुी त्यका विषयमा तत्काि अनसुन्द्धान  
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समेत अपराध 

(१) 
मारेकटहरे स्कुि भिनको 
नभत्तामा पंचायती ्यिस्था 
मदुाणिादको नारा िेजखएको 
।  

भै ननक्योि गनुण पनेमा नमनसि थन्द्काएको, 
तत्कानिन समयका ्यिस्थाका विषयिाइण निएर 
कारिाही गनुण कानूनत: नमल्ने नदेजखएको ।  

208.  धनकुटा प्र.स.नन. कैिाश 
सबु्बा 

कमि निम्ब ुसमेत प ु राज्य 
विरुद्धको 
अपराध (२) 

२०४६।२।२७ दि मानथको प्रनतबन्द्ध 
हटाएको खजुशयािीमा 
इिका हिुाक कायाणियको 
रािा रानीको िोटो ननकािी 
आगोमा िढाएको । 

२०७०।२।९ तत्कािीन रािा रानीको िोटो ििाएको कसूर 
प्रचनित विद्यमान कानूनिे कसूरिन्द्य नहनेु 
भएकोिे ।  

 

209.  सखेुत िोखे कठायत नबखण बहादरु बोहरा 
नर बहादरु बोहरा 
िीर नसंह बोहरा 
धनबहादरु कठायत 

प ु

प ु

प ु

प ु

कतणब्य 
ज्यान 

(७४) 

२०५०।।६ प्रनतिादीहरुिे मतृक 
िािबहादरु कठायतिाइण 
कतणब्य गरी मारी भेरी 
नदीमा िाश बगाइ ददएको 
। 

२०७०।३।५ शंका गरी िाहेरी परेको, िाश सिे गिेको, 
मतृकका शरीरमा घा चोट िागे निागेको यवकन 
गनण नसवकने भने्न िाश प्रकृनत, शि परीक्षर् हनु 
नसकेको, िाहेरििा समेतका बजुिएका माननसिे 
मारे मराएको प्रनत शंका छैन भनी कागि 
गरेको, कतणब्य गरेको कुरा र कतणब्यिािा खलु्न 
नसकेको ।  

 

210.  काठमा
डिौ 

हररश्चन्द्र योगी 
समेत ६ 

विश्राम शमाण पौिेि 
समेत २ िना 

 

प ु िैदेजशक 
रोिगार ठगी 
(१३) 

२०६९।२।६ विना अनदुती हररश्चन्द्र योगी 
समेतका ्यजक्तहरुिाई 
िजिणयामा िैदेनसक 
रोिगारको िानग पठाउन 
खोज्दा पक्राउ परेको 

२०७०।३।५ िाहेरिािाहरु टुररष्ट नभषामा िजिणया िान 
िागेकोिे िैदौजशक रोिगार ठगी गरेको भने्न 
प्रमार्िाट पषु्टी हनु नसकेको 

 

211.  बददणया प.ना. सानो श्री 
४ 

कौजशिा आचायण 
बािविर अनधकारी 

म 

प ु
मानि 
िेचविखन 

(३) 

२०६८।२।२ सानोश्री ४ िाइण 
प्रनतिादीहरुिे बेचनबखन गने 
उदे्दश्यिे भारत िगेको । 

२०७०।३।३ पीनित आिूखसुी भारत गई काम गरररहेको भने्न 
देजखदा प्रनतिादी उपरको कसूर प्रमाजर्त नभएको 

 

212.  नखिेुको चन्द्र बहादरु  
खड्का 

देिेन्द्र ब. पाि 

 
प ु सिारी ज्यान 

(२०) 
नखिेुको ना.ख ४८२ नं.को बस 

दघुणटनामा चािक सवहत ३ 
िनाको मतृ्य ुभएको 

२०७०।१।२९ चािकको मतृ्य ु भइको र मतृकका पररिारिे 
के्षनतपनुतण पाएकोिे मदु्दा नचल्ने 

 

213.  नखिेुको नरबहादरु 
सेििाि 

नधरि सििाि प ु ज्या.मा.उ. 
(७५) 

नखिेुको प्रनतिादीिे िाहेरिािािाई 
कुटवपट गरी ज्यान माने 
उद्योग गरेको 

२०७०।३।४ हनतयार प्रयोग समेत नभएकोमा गंभीर चोटपटक 
नदेजखएको, माने मनशाय पषु्टी नभएकोिे 
सरकारिादी भई मदु्दा नचल्ने र कुटवपटमा मदु्दा 
चिाउन िाहेरिािािाई सूचना ददने 

 

214.  नखिेुको िक्ष्मी तामाङ मो. मसु्ताक नोदी प ु के.सा.अ. २०६९।२।३ िाहेरिािाकी छोरी मननषा २०७०।१।१५ प्रनतिादीिे हिुहजु्ित आशान्द्ती नगरेको र एक  
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(६) बम्िनिाई हातपात गरेको आपसमा वििाद सम्म भएकोमा कसूर कायम 
हनेु सितुको अभाि रहेको 

215.  नखिेुको नामसरा वि.नस. गोकर्णनाथ योगी 
देिकी योगी  

 

प ु

म 
िहवुििाह 
(७) 

२०६४।२।८ प्रनतिादीहरुिे िानीिानी 
दोिो वििाह गरेको 

२०७०।३।४ मदु्दा चिाउने हदम्याद नाघेको  

216.  जचतिन गरे्श बहादरु 
काकी 

मानबहादरु के्षिी प ु सिारी ज्यान 

(२१) 
नखिेुको प्रनतिादीिे चिाएको ना.३ख 

९८८७ को ट्रक निशिुी 
नददमा खस्दा सहचािक 
नविन काकीको मतृ्य ुभएको 

२०७०।१।११ टाईरट भााँजचई ट्रक अननयजन्द्ित भई निशिुी 
नददमा खस्ता चािक को खटु्टा भााँजचएको, 
चािकको बदननयत र िापरबादी नदेजखएको हुाँदा 
सिारी ऐनको दिा ६ को पररनध नभि पने 
नदेजखएको  

 

217.  भोिपरु प्र.ह. 
धमणध्िि 
खड्का 

रािेन्द्र साकी प ु गोरु 
मारेको 
(३) 

नखिेुको प्रनतिाददिे घर नभि 
गोरुको मास ुकाटेको 

२०६९।४।८ मरेको गोरुको मास ुकाटेको भने्न प्रनतिादीको 
भनाई हुाँदा गोरु मारेको कसरु पषु्टी हनेु प्रमार् 
नरहेको 

 

218.  ताप्िेिु
ङ 

सन्द्िमान 
सााँिा 

मकुुन्द्द नसंह निम्ब ु प ु कतण् य 
ज्यान 

(७६) 

नखिेुको मकुुन्द्द नसंह निम्ब ु र 
चन्द्रमहािीर सािा 
निम्बकुो पसमा िगिा 
हनतयार प्रहार हदुा 
चन्द्रमहािीरको मतृ्य ु
भएको 

२०६९।४।१० प्रनतिादी मकुुन्द्द नसंह निम्बकुो समेत मतृ्य ु
भएकोिे मदु्दा नचल्ने । 

 

219.  ताप्िेिु
ङ 

सनुमिा सााँिा चन्द्रमहािीर सािा प ु कतण् य 
ज्यान 
(७७) 

नखिेुको मकुुन्द्द नसंह निम्ब ु र 
चन्द्रमहािीर सािा 
निम्बकुो पसमा िगिा 
हनतयार प्रहार हदुा मकुुन्द्द 
नसंहको  मतृ्य ुभएको 

२०६९।४।१० प्रनतिादी चन्द्रमहािीर सािाको समेत मतृ्य ु
भएको र मकुुन्द्द नसंहिाई समयमा उपचार गनण 
निगेको भने्न आधारमा कोही कसै उपर मदु्दा 
चल्न नसक्ने । 

 

220.  पााँचथर प्र.स.नन. 
िगददश 
ठाकुर 

शान्द्ता राई म गभणपतन 
(७८) 

२०६९।१।९ प्रनतिादीिे गभणपतन 
गराएको 

२०६९।४।८ प्रनतिादीिे िोग्नेिाट धारर् गको गभण 
प्राकृनतक तबरिे पतन भएकोिाई कसूर 
कायम गनण ननमल्ने 

 

221.  नखिेुको राम समि 
राना 

प्रकाश विष्ट 

उपेन्द्र विष्ट 

गोविन्द्दराि िोशी 

प ु

प ु

प ु

कतण् य 
ज्यान 
(७९) 

नखिेुको िाहेरिािाकी छोरी 
उनमणिा रानािाई 
प्रनतिादीहरुिे कतण् य गरी 
मारेको 

२०६९।४।१० प्रमार्िाट मतृकिे िडुिी आत्महत्या गरेको 
देजखदा मदु्दा नचिाउने 

 

222.  िापा जि.प्र.का वटकाराि आङ्गदम्बे प ु सािकको २०६९।१।२६ प्रनतिादीिे अिैधरुपमा २०६९।६।९ दशी बरामद नभएको, प्रनतिादी कसूरमा  
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िापा खपटा 
ओसार 
पसार (७) 

सािकको खपटा बोकी 
ओसार पसार गरेको भने्न 

इन्द्कार रही प्रमार्िाट कसूर पषु्टी नभएको, 
प्रहरी कमणचारीिे अनशुासन र मयाणदा विपररत 
काम गरेको सम्बन्द्धमा समन्द्िय सनमनतको 
बैठकमा पेश गने 

223.  काठमा
डिौ  

ररता वि.क. भिानी तामाङ मवहिा ठगी (१४) २०६९।१०।८ वििाहमा िान िाहेरिािीको 
सनुको चरुा मानग िगी 
प्रनतिादी िेपत्ता भएको 

२०७०।३।४ मदु्दा चल्ने हदम्याद नाघी सकेको  

224.  िनितपरु रािकुमार राई समुन वकशोर राई प ु कतणब्य 
ज्यान 

(८०) 

२०७६।११।८ प्रनतिादीिे आफ्नै श्रीमती 
रञ्जुराईिाई िडुिाई मारेको 

२०७०।१।९ मतृकको मतृ्य ु िजुडिएको कारर् भएको भने्न 
शि पररक्षर् प्रनतिेदन भएकोमा प्रनतिादीिे 
मौकामा िाहेरी ददएको र िाश िााँचमा कुनै 
चोट नभएको समेतकारर्िाट कतणब्य पषु्टी हनेु 
प्रमार् नभएको   

 

225.  काभ्रपेिाञ्चोक नतिकबि नसं 
तामाङ 

विश्वनाथ यादि 

िगत बहादरु तामाङ 

मानबहादरु तामाङ 

प ु कतणब्य 
ज्यान र 
चोरी (८१) 

२०४९।२।२५ प्रनतिादीिे िाहेरिािाको 
श्रीमती तररमायााँ 
तामाङ्नीिाई ननिको सनुको 
ररङ चोरी गरी मारेको 

२०६९। 

१२।२५ 
मूख्य प्रनतिादी विश् िनाथको मतृ्य ु भई सकेको 
देजखदा अन्द्य िरार प्रनतिादी उपर शंका देखाई 
िाहेरी ददएकोमा कसूर प्रमाजर्त हनेु अिस्था 
नरहेको   

 

226.  दोिखा महेन्द्र बहादरु 
िस्नेत 

प्रकाश साकी  

सरोि खड्का 
संजिि काकी 
 

प ु

प ु

प ु

ज्यान माने 
उद्योग 
(८२) 

२०६६।६।० िाहेरिािाका छोरा चेत 
बहादरु बस्नेतिाई 
प्रनतिादीहरुिे कुटवपट गरी 
ज्यान माने उद्योग गरेको  

२०६९। 

११।२२ 
घा िााँच केश िारम नभएको,  प्रनतिादीिाई 
पक्राउ गरी सरकारी िकीिको सहमती ननिई 
बयान नगराई छािेको, अनसुन्द्धान नगरी नमजशि 
राखेकोमा कसूर प्रमाजर्त हनेु प्रमार् नभएकोिे 
मदु्दा नचिाउने साथै अनसुन्द्धानमा गरेको 
िापरबाहाक सम्बन्द्धमा कारिाही गनण प्र.प्र.का 
मा पठाउने 

 

227.  संखिुासभा छेसाङ भोटे छेदर भोटे 

 
परुुष ज्या.मा.उ. 

(८३) 
२०५९।२।३ प्रनतिादीिे ननमादार भोटेिाई 

खकुुरी प्रहार गदाण तेन्द्िीङ 
दोिेिाई चोट िागेको 

२०६९। 

११।२२ 
२०५९ को घटनामा २०६९ मा राय पेश 
गरेको, केश िारामबाट कसरु पषु्टी हनेु अिस्था 
नरहेकोिे  

 

228.  

नखिेुको ददनेश साह सन्द्तोष साह परुुष 
सिारी 
अंगभंग 

(२२) 

२०७२।०२।१
२ 

प्रनतिादीिे चिाएको 
मोटरसाइकििे ठक्कर 
दददा िाहेरिािाकी आमा 
सदुामा साह घाइते भएको 

२०७२। 

०३।२७ 

पीनितिे उपचारपश्चात घर िकीसकेको भनी 
कागि गरेको र उपचारखचणिापत रकम 
बिुीसकेको देजखदा अंगभंगको अिस्था 
नदेजखएकािे मदु्दा नचिाउने  

आ.ब. 
२०७१
/ 
०७२ 

229.  
धनषुा कुिानन्द्द िा 

श्यामा देवि िा, 
नबरेन्द्र कुमार िा, 

मवहिा 
परुुष 

केही 
सािणिननक 

२०७२।०३।१
० 

िाहेरिािािाई उनकै 
श्रीमती तथा छोराहरूिे 

२०७२। 

०८।१८ 

हिुाकबाट प्रहरी कायाणियमा प्राप्त िाहेरी 
अ.िं. ९० नं. बमोजिम सनाखत नभएकािे 

आ.ब. 
२०७२
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नबमिेन्द्र िा  परुुष अपराध 
(७) 

अफ्नै घर अगानि 
सािणिननक सिकमा 
कुटवपट गरेको  

तत्काि दताण भई कारिाही नभएको र 
२०७२।०७।३० मा िाहेरी सनाखत भएको 
भएता पनन कानून बमोजिमको हदम्याद 
गजु्रकेािे मदु्दा नचिाउने गरी ननकासा । 
हदम्याद नभिै  रायसवहतको प्रनतिेदन नपठाउने 
अनसुन्द्धान अनधकृतिाई सचेत गराउने । 

/ 
०७३ 

230.  

महोत्तरी 
प्रहरी 
प्रनतिेदन 

जशि दिुारी 
पजडित 

मवहिा 
ज्यान 
सम्बन्द्धी 
(८४) 

२०७२।०५।०
२ 

प्रनतिादीकी छोरीिाई 
उपचारका िानग भारतमा 
िनगएकोमा मतृ्य ुभई उतै 
िाश दिाएकािे समािमा 
विनभन्न कुरा सनुनएको  

२०७२। 

०८।१८ 

प्रनतिादी मतृककी आमा जशिदिुारी पजडित, 
बजुिएका प्रनतिादीका छोरा एिम ्मतृकका भाई 
रािाराम पजडित र अन्द्य माननसका भनाई 
समेतबाट मतृक घरको भयाणङ चढ्न िाग्दा 
िड्न पगुी मानी ताने्न पम्पको ह्याडिििे िागी 
रोइरहेको अिस्थामा मतृककी अमा प्रनतिादी 
जशि दिुारी पडितिे देखी तत्काि 
एम्बिेुन्द्सबाट भारतको मिुिरपरुतिण  िगेकोमा 
उतै मतृ्य ु भएको िाश घरसम्म ल्याउने पैसा 
नभएकािे सद् गद् गरेको भने्न ्यहोरा उल्िेख 
गरेको र घटनास्थि प्रकृनत मचुलु्का समेतबाट 
छतमा िाने नसंढी र पानी ताने्न पम्प नजिक-
नजिक  रहेको देजखदा पनछ सप्रमार् खिुी 
आएमा कानून बमोजिम हसने गरी मदु्दा 
नचिाउने  

 

231.  

स्याङ्िा 

जिल्िा 
प्रशासन 
कायाणिय 
स्याङ्िाको 
पि  

हरी प्रसाद भट्टराई 
र िगददश प्रसाद 
भट्टराई  

परुुष 

ज्यान माने 
उद्योग 
(८५) 

२०७०।०७।०
१ 

हरी प्रसाद भट्टराई र 
िगददश प्रसाद भट्टराईिे 
स्याङ्िाका प्रमखु जिल्िा 
अनधकारी कृष्र् बहादरु 
राउतको कायणकक्षमा 
पेट्रोि छकी आगो 
िगाइददन्द्छु भनी 
नानाथरीका शब्द प्रयोग 
गरी हत्या प्रयास गरेको 

२०७२। 

०८।१४ 

प्रनतिादीहरूिे आगो िगाउने र ज्यान 
मानेसम्मको कुरा गरेको भनी पीनित प्रमखु 
जिल्िा अनधकारी कृष्र् बहादरु राउतिे कागि 
गरेको भए तापनन ज्यान मानेसम्मको कायण 
गरेको नदेजखएको, भनेकै अधारमा ज्यान माने 
उद्योगको िारदात स्थावपत हनु आएको 
नदेजखएकािे मदु्दा नचिाउने  

 

232.  
नखिेुको  

चन्द्र बहादरु 
राई 

नन्द्दिाि राई परुुष 

कतण् य 
ज्यान 

नखिेुको 
प्रनतिादीिे भरुिा बन्द्दकु 
िायर गरेकोमा उक्त 

२०७२। 

०८।१४ 

अनसुन्द्धानकै क्रममा नबरामी परेका प्रनतिादी 
अस्पतािबाट निस्चािण भई औषधी सेिन 
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(८६) बन्द्दकुको गोिी िागी 
िाहेरिािका बबुा धन 
बहादरु राईको मतृ्य ु
भएको  

गदैगदाण नमनत २०७२।०४।२० मा मतृ्य ु
भएको प्रनतिादीका छोराको कागि र मतृ्य ु
दताण प्रमार्पिको प्रनतनिवप समेतबाट 
देजखएकािे अ. बं. १७६ नं. बमोजिम मदु्दा 
नचिाउने 

233.  

नखिेुको  
वटकादेवि 
नसटौिा 

ियचन्द्र पोखरेि परुुष 

कतण् य 
ज्यान 

(८७) 

२०५२।०६।३
० 

मतृकको 
२०५२।०६।२८ मा 
साइकिबाट ििी मतृ्य ु
भएकोमा प्रनतिादीउपर 
शंका िागी मतृककी 
श्रीमतीको िाहेरी परेको  

२०७२। 

०८।१४ 

प्रिादीउपर शंका िागी िाहेरी ददएको भए 
तापनन तत्काि घटनास्थिमा रहेका ्यजक्तहरू 
र स्यिम ् शंवकत ियचन्द्र पोखरेिको कागि 
बयानबाट मतृक आिैिे हाकेको साइकि 
ििेको देजखएकािे कोही कसैको ततण् यबाट 
िारदात घवटत भएको नदेजखदा मदु्दा नचिाउने 

 

234.  

स्याङ्िा 
शाजन्द्त कुमारी 
थापा गरुुङ 

सोम बहादरु थापा परुुष 

िटुो 
वििरर् 
पेश गरी 
नागररकता 
निएको 
(११) 

२०६७।०२।२
६ 

नप्तिादी सोमबहादरु थापािे 
आफ्नो िन्द्म ददने बाब ु
करमनसंह थापाको नाम 
नभनी, िकुाई, आफ्नी 
आमािे दािो नबहे गरी 
अएकी शेरिंग थापाको 
छोरा भएको िटुो वििरर् 
पेश गरी नागररकता 
निएको  

२०७२। 

०७।१९ 

प्रनतिादी सोमबहादरु थापािे शेरिंगको 
छोराका रूपमा जिल्िा प्रशासन कायाणियबाट 
नागररकता निएकोमा उक्त नागररकताका िानग 
नसिाररस गने गा.वि.स. कायाणियका नसचि, 
सिणनमन मचुलु्काका माननसहरू, सोमबहादरुकी 
आमा अनतसरा तथा उनका पूिणपनत करमनसंह 
थापा, शेरिंगको दािकुो छोरा वपताम्बर थापा 
समेतका ्यजक्तहरूको कागि ्यहोराबाट 
अनतसराका पूिणपनत करमनसंह थापा भारतीय 
सेनामा कायणरत रहदा शेरिंगको अनतसरासाँग 
प्रमे सम्बन्द्ध रहन गई सोमबहादरुको िन्द्म 
भएको देजखनकुा अनतररक्त जचिकुमारी थापािे 
वपताम्बर थापा विरुद्ध ददएको अंश मदु्दामा 
शेरिंग थापाको िेठी श्रीमती शाजन्द्त थापा, 
िननिको छोरा िगेन्द्र थापा, छोरी धनकुमारी 
थापािे बयान गदाण सोमबहादरुिाई अंशीयार 
भनी उल्िेख गरेको देजखदा सोमबहादरु 
शेरिंगको कान्द्छी श्रीमती तिण बाट िजन्द्मएका 
छोरा भएको देजखदा मदु्दा नचिाउने  

 

235.  
िापा 

केदार जिमी 
राई 

िा. कृष्र्चन्द्र 
प्रसाद गपु्ता 

परुुष 

कतण् य 
ज्यान 

२०५२।०६।१
० 

नमनत २०५२।०६।०६ 
गते मतृक ददिकुमारी 

२०७२। 

०७।१९ 

तत्काि ज्यान सम्बन्द्धीको २० नं. बमोजिम 
हनेु गरी जिल्िा सरकारी िकीि कायाणियबाट 
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(८८) जिमी राई पूजर्णमा 
सोननहाङिाई साथमा निई 
भारतको कृष्र्चन्द्र गपु्ताको 
जक्िननकमा गएको र 
त्यहााँ िााँच गदाण 
तलु्स्याहीमा उपचार हनु्द्छ 
भनी अको िाक्टरकोमा 
िगेकोमा ननििे िााँच गरी 
बच्चा टुक्रा टुक्रा पारी 
ननकाल्दा रक्तश्रािका 
कारर् मतृ्य ुभई िाश 
त्यहााँबाट दशगिामा ल्याई 
िानिददएको  

ननर्णय भएको प्रस्ततु मदु्दामा हाि ज्यान 
सम्बन्द्धीको २० नं. बमोजिमको हदम्याद 
समेत गजु्रीसकेको र िारदात भारतीय भनूममा 
भएको तथा बच्चा ननकाल्ने प्रनतिादी पनन 
यवकन खलु्न सकेको नदेजखदा प्रनतिादी खिुी 
नेपािको भनूममा पक्राउ परेका बखत कानून 
बमोजिम हनेु गरी हािको अिस्थामा मदु्दा 
चल्न नसक्ने  

236.  

नखिेुको 
(इिाम 
अन्द्तगणत
) 

प्रहरी 
प्रनतिेदन 

अशोक शे्रष्ठ परुुषा 

केही 
सािणिननक 
अपराध 
(८) 

२०७२।०५।२
५ 

प्रनतिादीिे ड्युटीमा रहेको 
प्रहरी कमणचारीिाई 
हातपात गािीगिौि 
गरेको 

२०७२। 

०७।१९ 

पक्राउ प्रनतिादीिाई अदाितबाट म्याद थप 
निई वहरासतमा रहेको अिस्थामा 
२०७२।०६।१० मा आम्दा मेची 
अस्पतािमा मतृ्य ु भएकोिे ज्यानतिण  
अनसुन्द्धान हनेु नै हुाँदा प्रनतिादीको मतृ्य ु
भैसकेकािे केही सािणिननक अपराधतिण  मदु्दा 
चल्ने अिस्था नभएको  

 

237.  

संखिुास
भा 

िीत बहादरु 
देिान 

भके्तशर जिमी र 
भक्तमजर् दाहाि 

परुुष 

ज्यान माने 
उद्योग 
(८९) 

२०५२ साि 
(अरू नखलु्ने) 

प्रनतिादीहरूिे घाइतेउपर 
ज्यान माने उद्योग गरेको  

२०७२। 

०६।२९ 

प्रनतिादीमध्येका भक्तमजर् दाहािको 
२०५८।११।०२ मा मतृ्य ु

 भएको मतृ्य ु दताण प्रमार्पिबाट देजखएको र 
अकाण पनतणिादी भके्तशर जिमीको पनी मतृ्य ु
भैसकेको प्रहरी सञ्चारबाट देजखएकािे 
कसूरदारको मतृ्य ु भैसकेको अिस्थामा मदु्दा 
नचिाउने 

 

238.  नखिेुको 
(महेन्द्रन
गर 
अन्द्तगणत
)    

प्रजित रतोकी बिदेिराि पन्द्त  परुुष 

ज्यान 
(९०) 

नखिेुको 

प्रनतिादीिे विषादी खान 
िगाएका कारर् मतृ्य ु
भएकोमा विश्वास िाग्छ 
भनी िाहेरी परेको 

२०७२। 

०५।२४ 

सरुु िाहेरीमा आिै विष सेिन गरेको भनी 
परेकोमा दोिो िाहेरी विष सेिन गराएको भनी 
परेको र प्रनतिादी उक्त समयमा सशस्त्र प्रहरी  
गर्मा रहेको भनी बयान गरेका तथा मतृकका 
वपता सेमतको कागिबाट आिै िीष सेिन 
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गरेको देजखदा प्रनतिादी उपर मदु्दा नचिाउने 

239.  

कञ्चनपरु िीिछ यादि 
इन्द्रनसंह काकी 
समेत 

परुुष 

िटामसी 
ििीबटुी 
ओसारपसार 
(८) 

नखिेुको 

इन्द्रनसंह काकीिे भािामा 
निएको ददि बहादरु 
काकीको घरमा ८० बोरा 
िटामसी बरामद भएको  

२०७२। 

०५।२४ 

प्रनतिादी इन्द्रनसंह काकीिे बरामद िटामसी 
नविन कुमार शाहीबाट निएको बयान 
िेखाएकोमा ननि नविन कुमार शाहीिे जिल्िा 
िन कायाणिय बािरुाबाट छुटपूिी अनमुनत 
निएर ओसारपसार गरेको बयान गरेकोमा 
जिल्िा िन कायाणियको पि समेतबाट ३००० 
के.िी.को छुटपिुी पाएको देजखदा कानूनी 
प्रवक्रया परुा भएकोिे मदु्दा नचिाउने   

 

240.  

गोरखा 
स.ि.अ. 
अिुणन प्रसाद 
चापागाई 

यम प्रसाद ढकाि 
समेत 

परुुष 

सामदुावयक 
िनको 
िग्गा 
विवक्र  
(९) 

२०६०।१०।२
३ 

जिल्िा गोरखा 
आरुचनैटेमा सामदुावयक 
िननभिको िग्गा 
अननयनमत विवक्र वितरर् 
गरी घरछाप्रो ननमाणर् 
गरेको 

२०७२। 

०५।२१ 

नननमणत टहरा २०७२।०१।१२ को भकूम्पिे 
भजत्कएको र हाि अनतक्रमर् कायमै रहेको 
नदेजखएको, स्िानमत्ि हस्तान्द्तरर् भएको निखत 
प्रमार् केही नरहेको तथा उक्त िग्गामा घर 
बनाउन नसिाररस नददनका िानग गाउाँ विकास 
सनमनतिाई िेखी पठाएको देजखदा मदु्दा 
नचिाउने  

 

241.  

पााँचथर प.ना. ख एक रोशन सम्बाहाम्िे परुुष 
ििरिस्ती 
करर्ी 
(१२) 

२०७२।०३।०
९ 

प्रनतिादीिे पीनित 
पररतनतणत नाम ख िाई 
ििरिस्ती करर्ी गरेको 

२०७२। 

०५।२१ 

प्रनतिादीको नमनत २०७२।०३।१३ गते शि 
िेिा परी ज्यानतिण  अनसुन्द्धान अगानि 
बवढरहेकािे मतृ्य ु भएको पषु्टी भएको र 
ििरिस्ती करर्ीतिण  क्षेतीपूनतण समेतमा ३५ 
ददनको हदम्याद गजु्रकेािे मदु्दा नचिाउने 

 

242.  

धनषुा 
सञ्जीि कुमार 
यादि 

उमाकान्द्त चौधरी  परुुष 
ठगी 
(१५) 

नखिेुको 

मेनकुा िइुटेि, रस्मी 
गपु्ता, पिुा काकी र विष्र् ु
पाडिेिे धनषुा अस्पताि 
प्रा.नि.मा बिुाउनपुने 
२,५१,६१० आफ्नो 
खातामा िम्मा गनण िगाई 
ठगी गरेको 

२०७२। 

०५।१७ 

प्रनतिादी धनषुा अस्पताि प्रा.नि.द्वारा सञ्चानित 
ननसणङ\ किेि संचािक रहेको, ठगी गरेमा 
ईन्द्कारी रही गरेको बयान पीनित भननएका 
नबद्याथीहरूको कागि समेतबाट पषु्टी भएको र 
नबद्याथीहरूिे प्रमार्पि समेत प्राप्त गरीसकेको 
देजखएकािे मदु्दा नचिाउने 

 

243.  

धनषुा 
सञ्जीि कुमार 
यादि 

ददपेन्द्र प्रसाद 
चौधरी 

परुुषा 
ठगी 
(१६) 

नखिेुको 

प्रनतिादीिाई घरायसी 
कामका िानग धनषुा 
अस्पताि प्रा.नि.द्वारा 
सञ्चानित वपनसएि ननसणङ \ 

२०७२। 

०५।१७ 

िाहेरिािा र प्रनतिादी दिैु िना उक्त 
किेिको सञ्चािक रही संयकु्त दस्तखतमा 
खाता सञ्चानित रहेकोमा प्रनतिादीिे उक्त 
रकम ननकािी किेिकै काममा खचण गरेको 

 



56 
 

प्रोग्रामतिण को खातामा २० 
िाख रुपैया िम्मा 
गररददएकोमा उक्त रकम 
बारम्िार ताकेता गदाण पनन 
नददएको  

भनी उल्िेख गरेको ्यहोरा किेिको 
िेखापरीक्षर् प्रनतिेदन र बजुिएका माननसको 
कागिबाट समनथणत देजखदा मदु्दा नचिाउने 

244.  

काठमा
िौं 

प्रहरी 
प्रनतिेदन 

वििेक कोइरािा परुुष 
ठगी 
(१७) 

नखिेुको 
प्रनतिादीिे नेटिवकण ङ 
्यिसाय चिाई ठगी 
गरेको 

२०७२। 

०५।०८ 

नमनसि संिग्न कागिात र प्रनतिादीको बयान 
समेतबाट नेटिवकण ङ ्यिसाय चिाएको 
नदेजखएको र यती नै ठनग भयो भनी कोही 
कसैको उिरुी रहेको नदेजखएको तथा हदम्याद 
्यनतत भैसकेको देजखदा ननर्णय गरररहननुपने 

 

245.  

िनितपु
र 

प्रहरी 
प्रनतिेदन 

मेनकुा मगर समेत मवहिा 

मानि 
बेचविखन 
तथा 
ओसारपसा
र (४) 

नखिेुको 

िनितपरु जिल्िाको 
िभुजुस्थत मेरी िािण 
स्कूिमा ििाइ िकाई 
भारततिण  िैिाने उदे्दश्यिे 
बािनबिकाहरूिाइ 
राजखएको  

२०७२। 

०५।०८ 

प्रनतिादी मध्येका ्यजक्तहरू भारतमा दताण 
रहेको गैसस देहरादनुजस्थत पेष्टोिोिी जचल्डे्रन 
नभिेि सोसाइटीका प्रोिेक्ट निरेक्टर तथा 
पूिणविद्याथीहरू रहेको भारतीय दतुािासको 
पिबाट खिेुको, ननि ८ िना आनथणक अिस्था 
कमिोर भएका विद्याथीहरूिाई छाििजृत्तका 
िानग परीक्षा ददन काठमािौं पठाइएको हो भने्न 
श्री बिम्ब ु नन.मा. वि. को पि समेतबाट 
बेचविखन तथा ओसारपसार खलु्न सकेको 
नदेजखदा मदु्दा नचिाउने 

 

246.  

काठमा
िौं 

प्र.नन. प्रमे 
बहादरु शाही 
समेतको 
प्रनतिेदन 

AMIR EL-MAHI 

ISMAIL 
परुुष 

िागू 
औषध 

(४) 

२०७२।०२।१
४ 

िारदात नमनतमा कतार 
एयरिेिको विमानबाट 
दोहा िान िागेका यूएन 
अन्द्तगणत विश्व खाद्य 
कायणक्रमको पररचयपि 
रहेका प्रनतिादीिाई 
चेकिााँच गदाण ६ ग्राम 
५०० नमनिग्राम चरेस 
बरामद भएको 

२०७२। 

०५।०८ 

प्रनतिादी यूएन अन्द्तगणत विश्व खाद्य कायणक्रमको 
कमणचारी रहेको कुरा पररचयपि तथा 
UN/WFP को पि समेतबाट खिेुको, 
प्रनतिादीको साथमा रहेको जचवकत्सकको 
कागिमा गधणन र ढाि दखेुमा गााँिा खान 
सक्ने भनी उल्िेख भएको तथा काठमािौंजस्थत 
ननभणक अस्पतािको पिबाट ननि गधणन र 
ढािको विरामी रहेको देजखदा िागू औषध 
ननयन्द्िर् ऐनको दिा ५ समेतका अधारमा 
मदु्दा नचिाउने 

 

247.  काठमा
िौं  

मो. अब्बास 
हसेुन 

सवुिन कुमार चौधरी परुुष 
बैदेजशक 
रोिगार 

नखिेुको 
िाहेरिािािाई अमेररका 
पठाइददने भनी प्रनतिादीिे 

२०७२। 

०५।०८ 
िाहेरिािािे पेश गरेको कागििाई परीक्षर्का 
िानग विनध विज्ञान प्रयोगशािामा पठाउाँदा 
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ठगी 
(१८) 

६,५०,००० बजुिनिई 
कागि गररददएको 

प्रनतिादीको नमूना ल्याप्चेसाँग ननमिेको र 
दस्तखत समेत ननमिेकािे मदु्दा नचिाउने 

248.  

नखिेुको  धनेश्वर नबष्ट 
माधि पौिेि समेत 
४ िना 

परुुष 
कतण् य 
ज्यान 
(९१) 

२०७२।०२।०
८ 

मतृक हरी विष्ट 
२०७२।०२।०४ गते 
घाइते भई उपचारका 
क्रममा मतृ्य ुभएकोमा 
प्रनतिादीहरूिे कुरा 
िेरेकािे शंका िानग दोिो 
िाहेरी परेको 

२०७२। 

०५।०८ 

एकापसमा घननष्ट साथी रहेका मतृक र 
प्रनतिादीहरू साथै बसी रक्सी वियर खाइ 
छुटेकामा केही समयमा ििेको आिाि सनुी 
हेरी उद्धार गरी अस्पतािसम्म िगेको 
प्रनतिादीको बयान तथा घटना वििरर् कागि 
आदीसमेतबाट समनथणत देजखदा कोही कसैको 
कतण् य नदेजखदा मदु्दा नचिाउने  

 

249.  

काठमा
िौं रजञ्जत कर्ण 

भपेून्द्र शे्रष्ठ समेत 
११ िना परुुष 

ज्यान माने 
उद्योग 
(९२) 

नखिेुको 

प्रनतिादीहरूिे 
िाहेरिािािाइ कािो 
मोसो दिी ितु्ताको मािा 
िगाई कुटवपट गरेको  

२०७२। 

०५।०८ 

िाहेरी, िाहेरिािाको कागि तथा स्िास््य 
परीक्षर्ा समेतबाट िारदातको प्रकृनत नै ज्यान 
माने उद्योगको नददखएकािे मदु्दा नचिाउने 

 

250.  

काठमा
िौं 

प्रहरी 
प्रनतिेदन 

ननशान भट्टराई परुुष 
ज्यान माने 
उद्योग 
(९३) 

२०७२।०२।०
१ 

उक्त नमनतमा नागढंुगाबाट 
किंकीतिण  गैरहेको 
प्रनतिादीिे चिाएको 
कारिे सोही ददशाबाट 
आइरहेको 
मोटरसाइकििाई ठक्कर 
दददा चािक उनछवट्टन गई 
मोटरसाइकििे सोही 
ददशाबाट गैरहेको ट्याक्सी 
तथा विपररत ददशाबाट 
आइरहेको माइक्रोबसमा 
ठक्कर ददएको र 
अननयजन्द्ित उक्त कारिे 
रोकीराखेको स्कुटरमा 
समेत ठक्कर ददएको 

२०७२। 

०५।०२ 

प्रनतिादीको िापरिाहीिे उक्त दघुणटना हनु 
पगेुको भएता पनन कोही कसैको मतृ्य ु िा 
अंगभंग नभएको, प्रनतिादीिे चक्का खाल्िोमा 
पनण गई दघुणटना भएको भनी बयान गरेको, 
सिारीधनीहरूिे एकापसमा सिारी ममणत गने 
गरी कागि गरेको तथा ज्यान माने सम्मको 
मनसाय िा ररसइवि रहेको नदेजखदा प्रनतिादी 
उपर मदु्दा नचिाउने 

 

251.  

काठमा
िौं 

प्रहरी 
प्रनतिेदन 

वपताम्बर पोखरेि परुुष 
कािोबिार 
(१२) 

२०७२।०२।०
४ 

नयााँ बानेश्वरजस्थत भरोसा 
िामेसीमा B Barun - (IV 

canula) नामक औषधीको 
खररद मूल्य रू ६१.५६ 

२०७२। 

०५।०२ 

प्रनतिादीको िामेसीबाट B Barun - (IV canula) 
र IV canula Safety गरी  २ प्रकारका औषधी 
बरामद भएको देजखएको, प्रनतिादीिे बयान 
गदाण अिूिे अनगुमन टोिीिाई IV canula 
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रहेकोमा १३ प्रनतशत 
मू,अ.क. र अनधकमत २० 
प्रनतशत नािा समेत 
८३.४७ रुपैयामा 
बेच्नपुनेमा रू. १०० मा 
बाजर्ज्य विभागको 
अनगुमन टोिीिाई बेचेको 

Safety विक्री गरेकामा भिूिश B Barun - (IV 

canula) को खररद नबि देखाएको भनी बयान 
गरेको र उक्त ्यहेरा प्रनत इकाई खररद मूल्य 
िरक िरक रहेका दिैु औषधीको खररद नबि 
तथा समेतबाट पषु्टी भएकोिे मदु्दा नचिाउने 

252.  

भक्तपरु 
प.ना. ितृ्त 
दठमी न 

सिुन राउत परुुष 
ििरिस्ती 
करर्ी 
(१३) 

२०७२।०३।०
६ 

पीनित िाहेरिािाको 
जचनिानको सानथ 
प्रनतिादीसाँग िैदेजशक 
रोिगारीमा िानका िानग 
केही रकमको सहयोग 
माग्न भेटघाट गदाण  
भक्तपरु मध्यपरु दठमीजस्थत 
थकािी गेष्ट हाउस एडि 
भान्द्साघरको कोठा नं. 
१०३ मा प्रनतिादीिे 
ििरिस्ती करर्ी गरेको  

२०७२।०४।०९ 

प्रनतिादीको ईन्द्कारी बयानिाई समनथणत हनेु 
गरी स्ियम ् पीनितिे पैसा िेनदेनको ्यिहार 
सम्बन्द्धमा प्रहरीिाई भनेको हो । निनपुने 
पैसा प्रनतिादीका भाईबाट बजुिसकेको छु । 
ननदोष ्यजक्तिाई िसाउन चाहन्न मदु्दा विताण 
निन मञ्जुर छु भनी हिुाकमािण त ददएको 
ननिेदन स्ियम ् उपजस्थत भई सनाखत गरेको 
देजखदा मदु्दा नचिाउने  

 

253.  

िापा 
वििय कुमार 
साह तेिी 

नन्द्दिाि राय 
समेत 

परुुष 
कतण् य 
ज्यान 

(९४) 

२०५२।०७।२
६ 

भारतीय नागररकहरू 
िगददश प्रसाद साह र 
रािनारायर् प्रसाद यादि 
नेपाि आई आि ुप्यािको 
रकम उठाई िकण दा रकम 
िटु्ने प्रयेिनाथण छुरी प्रहार 
गरी मतृ िाश मेची 
पूिको नेपाितिण को 
भागमा िेिा परेको 

२०७२। 

०४।२६ 

कतण् यिािा भारतीय नानगरक नन्द्द राय 
समेतका ६ िना हनु ् भने्न प्रहरी प्रनतिेदन र 
बजुिएका माननसहरूको कथनबाट प्रमाजर्त 
भइरहेकोमा म्याद तामेि हनु नसक्ने भएबाट 
मदु्दा नचिाउने गरी भएको ननर्णय ज्यान 
सम्बन्द्धीको महिको २० नं. को ्यिस्था 
हाि िागू भएको पारस्पररक कानूनी सहायता 
सम्बन्द्धी ऐन समेतका ्यिस्थाबाट िटुीपूर्ण 
हुाँदा बदर गरी अनसुन्द्धान िारी राखी कानून 
बमोजिम गनण नमनसि विताण गने 

 

254.  

काठमा
िौं 

महानगरीय 
प्रहरी ितृ्त 
गौशािाको 
पि 

भीम राना मगर 
भने्न भीमराि राना 

परुुष 
विदेशी 
विननमय 
(१३) 

२०७०।०५।०
३ 

िारदात नमनततमा गौशािा 
चोकजस्थत सािणिननक 
स्थानमा शंकास्पद 
अिस्थामा िेिा परेका 

२०७२। 

०४।२१ 

अनसुन्द्धानका क्रममा प्रनतिादीिे ियान गदाण 
आिू िैदेजशक रोिगारीमा साउदी अरि गएको 
र उक्त रकम त्यहााँको कमाई भएको बयान 
गरेकोमा ननिको ट्राभि िकुमेन्द्ट, नेपािी 
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प्रनतिादीका साथबाट 
साउदी ररयाि ५००७ 
बरामद भएको  

रािदतुािास ररयाद साउदी अरिबाट िारी 
भएको पि, परराष्ट्र मन्द्िािय कन्द्सिुर सेिा 
विभागको पि, श्रम तथा रोिगार प्रिद्धणन 
विभागको पि SOS Manpower Service P. Ltd. 
को पि समेतबाट प्रनतिादीको बयान ्यहोरा 
पषु्टी भएको र ननि कुनै सटही िा कारोिार 
गदै गरेको अिस्थामा पक्राउ परेको नभएकािे 
पयाणप्त प्रमार्को अभाि हुाँदा मदु्दा नचिाउने 

255.  

काठमा
िौं 

केन्द्रीय 
बािकल्यार् 
सनमनतको पि 

पारस भने्न पूर्ण 
बहादरु थामी समेत 

दिैु 
(विदे
शी 
समेत) 

मानि 
बेचविखन 
तथा 
ओसारपसा
र (५) 

नखिेुको 

देिखा जिल्िाको 
िापीिाङ्ग गा.वि.स.को 
विनभन्न के्षिबाट भारतको 
पेस्तािेिी जचल्डे्रन 
नभिेिमा िैिादै गरेका 
११ िना बािनबिकाहरू 
कोटेश्वरमा िेिा परेका  

२०७२। 

०४।२१ 

प्रनतिादी मध्येका ्यजक्तहरू भारतमा दताण 
रहेको गैसस देहरादनुजस्थत पेष्टोिोिी जचल्डे्रन 
नभिेि सोसाइटीका प्रोिेक्ट निरेक्टर तथा 
पूिणविद्याथीहरू रहेको भारतीय दतुािासको 
पिबाट खिेुको, ननि ११ िना आनथणक 
अिस्था कमिोर भएका विद्याथीहरूिाई 
छाििजृत्तका िानग परीक्षा ददन काठमािौं 
पठाइएको हो भने्न श्री िावपिाङ्ग उच्च 
माध्यनमक नबद्यािय र श्री बिम्ब ुनन. मा. वि. 
को पि तथा बािबानिकाका अनभभािकको 
कागि समेतबाट बेचविखन तथा ओसारपसार 
खलु्न सकेको नदेजखदा मदु्दा नचिाउने 

 

256.  

काठमा
िौं 

केन्द्रीय 
बािकल्यार् 
सनमनतको पि 

नसप्पोरा िामा 
(अनधकारी) समेत 
७ िना 

दिैु 

मानि 
बेचविखन 
तथा 
ओसारपसा
र (६) 

नखिेुको 

धाददङ जिल्िाको रर र 
िािाङ् गा.वि.स.बाट 
विनभन्न उमेर समूहका ४६ 
िना बािबानिकाहरूिाई 
अनभभािकको मञ्जुरी 
सहमनत िेगर अननधकृत 
रूपमा काठमािौंमा ल्याई 
नख्खजुस्थत ननमणि स्कूिमा 
राजखएको 

२०७२। 

११।०४ 

बेचविखनको उदे्दश्यिे ल्याएको होइन, 
बािकल्यार् सनमनतको सल्िाह समेतमा 
२०७२।०१।१२ के भकूम्पपनछ घर 
भजत्कएर बस्न समस्या भएका 
बािबानिकाहरूिाई आफ्नो स्कूिमा राजखएको 
भने्न प्रनतिादी नसप्पोरा िामा अनधकारी समेतका 
प्रनतिादीहरूको ियान ्यहोरा पीनित 
बािबानिकाको कागि तथा अन्द्य बजुिएका 
्यजक्तहरूको कागि समेतबाट समनथणत 
देजखएको र केन्द्रीय बािकल्यार् सनमनतको 
पिबाट बािबानिकाहरूिाई अनभभािकसाँग 
पनुनमणिन गराइसवकएको भनी खिुी आएको 
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देजखदा मदु्दा नचिाउने 
257.  

बददणया 
स.सं.अ. 
अशोक 
भडिारी 

बरकत अनि 
िोिाह अन्द्सारी 

परुुष 

िन्द्यिन्द्त ु
अखेटोपहार 
(गैिाको 
खाग) 
(१०) 

नखिेुको 
(२०६७ साि) 

तत्काि यी प्रनतिादी 
पक्राउ नपरेकािे प्रस्ततु 
िारदातमा थनुप्तङ नछररङ 
समेत िना ३ उपर 
२०६७।१०।१३ मा 
अनभयोगपि दताण 
भैसकेकोमा हाि यी 
प्रनतिादी पक्राउ परेका 

२०७२। 

१२।१९ 

यी प्रनतिादीिे पक्राउपनछ ियान गदाण 
िारदातका समयमा उपचाराथण भारतमा रहेको 
भनी बयान गरेका तथा कसूर ठहर भएका 
मूि मदु्दाका प्रनतिादीहरूिे यी प्रनतिादीिाई 
पोि गनण सकेको नदेजखदा िस्तनुनष्ट प्रमार्को 
अभािमा मदु्दा नचिाउने 

 

258.  

काठमा
िौं 

पदम बहादरु 
शाही 

िंग बहादरु शाही 
समेत ३ िना 

परुुष 
ज्यान माने 
उद्योग 
(९५) 

२०७२।०३।१
२ 

िारदात नमनतमा 
प्रनतिादीहरूिे 
िाहेरिािाका भाई ध्रिु 
शाहीसाँग पैसा  सापटी 
मागेकामा नददएको 
ररसइिीिे गदाण खकुुरी 
प्रहार गरेकामा रमेश 
भडिारी समेतिे छेकेकािे 
ज्यान बचेको 

२०७२। 

११।०४ 

प्रनतिादीहरू िंग बहादरु शाही, प्रयागिाि 
देिकोटा र रर्ददप मल्िको भनाभन हुाँदा 
कुटवपटसम्म गरेकोमा स्िीकार रही खकुुरी 
प्रहार गरेको र सनुको नसवक्र िटेुकोमा इन्द्कार 
रही बयान गरेको तथा पीनितको स्िास््य 
परीक्षर् प्रनतिेदन समेतबाट मनेसम्मको जस्थनत 
नदेजखएकािे िारदातको प्रकृनत अनसुार ज्यान 
माने उद्योग नदेजखएकािे मदु्दा नचिाउने  

 

259.  

काठमा
िौं 

अननि िवटया 
आकाश िवटया 
समेत ८ िना 

मवहिा 
कतण् य 
ज्यान 
(९६) 

२०७०।०३।०
१ 

का.जि.का.म.न.पा. ििा 
नं. ४ जस्थत आशा शे्रष्ठको 
घरमा मतृक तथा 
प्रनतिादीहरूको पररिार 
भािामा बस्ने गरेकोमा 
िारदात नमनतमा घरिेराको 
बाथरूमको झ्यािको 
रेनिङ् मा िजुडिएको देखी 
जशशा िोिी नभि परी 
एम्बिेुन्द्स बोिाई जशक्षर् 
अस्पतािमा देखाई बयोधा 
अस्पतािमा समेत 
िगेकोमा मतृ घोषर्ा 
गररएको   

२०७२। 

१०।२४ 

मतृकिे िडुिी आत्महत्या गरेको भने्न 
प्रनतिादीहरूको बयान ्यहोरा रहेको भएता 
पनन नाइिनको िोरी िारदातस्थिमा नभै 
घरकम्पाउडिमा िेिा परेको तथा Death 

Certificate र Autopsy Report को ्यहोरा 
िरक परेको र अमेररकामा बस्ने माइती पक्षिे 
मतृकका श्रीमान ्समेतका पररिारका सदस्यहरू 
उपर शंका गरी िाहेरी दरखास्त अमेररकाजस्थत 
नेपािी दतुािासमािण त ददएको मदु्दामा माइती 
पक्षका कसैिाई पनन बझु्दै नबिुी मदु्दा 
नचिाउने ननर्णय गनण ननमल्ने  
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260.  
नखिेुको 
(इिाम 
अन्द्तगणत
) 

प्रहरी 
प्रनतिेदन 

समीर नतिारी 
समेत 

परुुष 
िागू 
औषध (५) 

२०७२।०३।०
९ 

िारदात नमनतमा प्रनतिादीिे 
ररक्साको निकीबाट िागू 
औषध Dendrite ६ थान 
ननकािी भाग्न िागेको 
अिस्थामा पक्राउ परेका 

२०७२। 

०६।१९ 

बरामददत Dendrite मा मनोदद्वपक पदाथण 
पाइएन भनी प्रहरी विनध विज्ञान प्रयोगशािाबाट 
िेखी अएकािे िागू औषध मदु्दा नचल्ने 

 

261.  

दाङ  
ननमा कुमारी 
खिी 

कृष्र् बढुाथोकी परुुष 

विष खिुाई 
कतण् य 
ज्यान 
(९७) 

२०७१।०१।१
१ 

िारदात नमनतमा मतृकिे 
विष सेिन गरेपनछ 
छट्पटाइरहेको अिस्थामा 
राप्ती अञ्चि अस्पताि 
पयुाणएकोमा मतृ घोवषत 
गररएको 

२०७२। 

०६।२० 

मतृककी आमािे प्रनतिादीिे विष सेिन गराई 
कतण् य गरी मारेको भनी िाहेरी दरखास्त 
ददएको भए तापनन प्रनतिादी इन्द्कार रही बयान 
गरेका िारदातको केही समय अगानिसम्म 
पाहनुाको रूपमा मतृक/प्रनतिादीसाँगै रहेका 
्यजक्तहरूको कागि ्यहोरा र 
मतृक/प्रनतिादीका ८ िषीय छोराको कागि 
समेतबाट कोही कसैिे विष सेिन गराएको 
नखिेुको र चश्मददत ्यजक्त रहेको समेत 
नदेजखएकािे मदु्दा नचिाउने  

 

262.  

काठमा
िौं 

प्रहरी 
प्रनतिेदन 

नरेश अग्रिाि 
समेत 

परुुष 

प्राजचन 
स्मारक 
संरक्षर् 
सम्बन्द्धी 
कसूर 
(१४) 

२०७२।०५।२
५ 

िारदात नमनतमा बौद्धजस्थत 
छोतेन गेष्ट हाउसको 
कोठा नं. २१६ मा नि 
दोिे िामािे उपेन्द्र 
िानमछानेसाँग नस मािा 
वकने्न क्रममा अमेररकी 
ििर सक्किी/नक्किीमा 
वििाद भएपनछ िामािे 
हातगोिा समेत बाधी 
समािा निई गएको 

२०७२। 

१०।२१ 

उपेन्द्र िानमछानेको िाहेरीिे िााँका र अपहरर् 
तथा शरररबन्द्धक मदु्दा अनसुन्द्धानका क्रममा 
िामा पक्राउ परेपनछ ननि उपेन्द्र िानमछाने 
उक्त नस मािा नरेश अग्रिािको भएको 
बताएकोमा नरेश अग्रिाििे बयान गदाण १५ 
थान नस मािा आफ्नो बाबकुो पािादेजख नै 
घरमा भएको बताएको र परुातत्ि विभागको 
परीक्षर्बाट १०० िषण परुानो नदेजखएकािे 
मदु्दा नचिाउने 

 

263.  

नखिेुको 
(पाटन 
अन्द्तगणत
) 

नभम बहादरु 
थापा मगर 

राम बहादरु थापा परुुष 
ज्यान माने 
उद्योग 
(९८) 

नखिेुको 

पीनितिाइ प्रनतिादीिे 
धाररिो हनतयार खकुरी 
प्रहार गदाण पेटमा चोट 
िागी ठूिो अन्द्रा बावहर 
देजखएको, दोिोपटक प्रहार 
गनण खोज्दा बि बहादरु 
थापािे रोकेकािे ज्यान 

२०७२। 

११।०२ 

प्रनतिादीिे कसूरमा इन्द्कार रही बयान गरेका, 
िाहेरीमा प्रत्यक्षदशी भननएका बि बहादरु 
थापािे को कस्िे प्रहार गयो देजखन वय 
प्रनतिादीसाँग खकुुरी पनन नथएन भनी ्यहेरा 
िेखाएको, बजुिएका माननस र स्यिम ्पीनितिे 
प्रनतिादीिे प्रहार गरेका होइनन ् भनी ्यहेरा 
िेखाएको तथा स्यिम ्िाहेरिािािे प्रनतिादीिे 
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बचेको प्रहार गरेका होइनरहेछन ् भनी कागि गरेको 
देजखदा प्रमार्को अभािमा यी प्रनतिादी उपर 
मदु्दा नचिाउने 

264.  

नखिेुको 
(पाटन 
अन्द्तगणत
) 

रनब प्रसाद 
जघनमरे 

विष्र् ुप्रसाद जघनमरे 
समेत 

दिैु 
कतण् य 
ज्यान 
(९९) 

२०५२।०७।०
४ 

िारदातको नमनतमा मतृक 
िाहेरािािाकी श्रीमती 
नमि कुमारी जघनमरेिे विष 
सेिन गरेकोमा ऐ ६ गते 
उपचाराथण काठमािौं 
िैिादै गदाण मतृ्य ुभएको 

२०७२। 

१०।२५ 

प्रनतिादीहरू उपर विष सेिन गराएको भनी 
िाहेरी परेको भए तापनन शब पररक्षर् 
प्रनतिेदनमा मतृ्यकुो कारर् खिुाउन नसकेको, 
नभसेरा परीक्षर् हनु नसकेको, प्रनतिादीहरूको 
ियान ्यहोरा इन्द्कारी रहेको र बजुिएका 
माननसहरूिे समेत प्रनतिादीहरूिे विष सेिन 
गराएकै हनु ् भनी िेखाउन सकेको नदेजखदा 
मदु्दा नचिाउने 

 

265.  

पिणत 
बोिनाथ 
िानमछाने 

दयाराम सनुार परुुष 
ठगी 
(१९) 

नखिेुको 
नखिेुको (चेक 
नसावटएको) 

२०७२। 

१०।२४ 

यसै विषयमा पिणत जिल्िा अदाितमा चेक 
अनादरतिण  मदु्दा दताण भई चनिरहेको 
अिस्थामा रहेको देजखदा मदु्दा नचिाउने  

 

266.  

बाग्िङु 
प्र.ना.नन. 
कृष्र् राना 
समेत 

रर्नसंह थापा परुुष 
हातहनतयार 
खरखिाना 
(२) 

नखिेुको 
नखिेुको (स्िीकृनतबेगर 
हातहनतयार राखेको)  

२०७२। 

११।०२ 

प्रनतिादीको २०७१।०८।०४ मा मतृ्य ु
भैसकेको मतृ्यदुताण प्रमार्पि समेतबाट 
देजखएकािे मदु्दा नचिाउने 

 

267.  

पिणत 
देवि कुमारी 
िानमछाने 

दयाराम सनुार परुुष 
ठगी 
(२०) 

नखिेुको 
नखिेुको (चेक 
नसावटएको) 

२०७२। 

१०।२४ 

यसै विषयमा पिणत जिल्िा अदाितमा चेक 
अनादरतिण  मदु्दा दताण भई चनिरहेको 
अिस्थामा रहेको देजखदा मदु्दा नचिाउने  

 

268.  

िनितपु
र 

रेशमराि शे्रष्ठ 
नरोि भने्न नरुच 
राई 

परुुष 
नकबिनी 
चोरी (८) 

२०७१।०१।२
४ 

िारदात नमनतमा 
िाहेरिािाको वकचनमा 
बत्ती बिेको र आिाि 
आएको सनुी साइरन 
बिाउदा हल्िा खल्िा 
भएको । घरको तेिो 
बरडिाबाट माननस हाम 
िािी सिकमा खसेको 

२०७२। 

११।०२ 

बरडिाबाट हाम िाल्दा घाइते भएका 
प्रनतिादीको उपचारका क्रममा 
२०७१।०२।०२ मा मतृ्य ुभएकािे बरामदी 
मचुलु्का समेतबाट चोरी पषु्टी भैरहे पनन 
प्रनतिादीको मतृ्य ुभैसकेको हुाँदा मदु्दा नचिाउने 

 

269.  

काठमा
िौं 

राि बहादरु 
के.सी. 

नबरे काकी समेत परुुष 
ज्यान माने 
उद्योग 
(१००) 

२०७२।०८।०
५ 

देविदत्त गर्मा कायणरत 
िाहेरिािा समेतका ३ 
िनािाई धाररिो हनतयारिे 
अक्रमर् गरेको 

२०७२। 

११।०२ 

िंगिबाट दाउरा निएर िकण दै गरेका 
मवहिाहरूिाई सोधपछु गरेको िररयाबाट सरुु 
भएको प्रस्ततु मदु्दामा स्ियम ् वपनित 
िाहेरिािाहरूिे उक्त िारदातमा को-को 
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संिग्न नथए भनी िरक िरक ्यहोरा 
िेखाएको र सोतिण  अनसुन्द्धान भएको नदेजखदा 
मदु्दा नचिाउने 

270.  

निुाकोट 

अजख्तयार 
दरुुपयोग 
अनसुन्द्धान 
आयोगको 
पि 

संिय बहादरु 
तामाङ समेत 

परुुष 
ठगी 
(२१) 

नखिेुको 

प्रनतिादीहरुिे  पवहरो 
पीनितहरूिाई ऐ ििा नं. 
६ को सरकारी िग्गामा 
पनुिाणस गराइददन्द्छौ भनी 
प्रनत पररिार २५,००० 
माग गरेको र उक्त 
रकमबाट सरकारी 
ओहदामा रहेका विनभन्न 
पददधकारीहरूिाई 
बिुाउनपुने बताएको 
उल्िेख गरी बेनामी उिरुी 
परेको 

२०७२। 

११।०२ 

प्रनतिदीमधयेका संिय तामाङ्िे 
पवहरोपीनितहरूिाई पनुिाणस गराउन विभन्न 
सरकारी ननकायमा पहि गरररहेको भएपनन 
रकम माग गरेको र उठाएकोमा इन्द्कार रही 
बयान गरेको, वपनितमध्येका २६ िनािे 
कागि गदाण विभन्न समयमा िेनिगेसन िााँदा 
गािी रििण गदाण िागेको खचणिापत २३,०२५ 
ददएबाहेक अन्द्य कुनै रकम नददएको भनी  
्यहोरा िेखाएको देजखदा यी प्रनतिादी उक्त 
पीनितहरूिाई पनुिाणस गराउन िागी परेको र 
कुनै रकम निएको िा ठगी गरेको 
नदेजखएकािे मदु्दा नचिाउने 

 

271.  

काठमा
िौं  

िक्ष्मीराि 
बतौिा 

वििेकराि चानिसे परुुष 

बैदेजशक 
रोिगार 
कसूर 
(२२) 

नखिेुको 

िैदेजशक रोिगारीका िानग 
मिेशीया पठाउन १९ 
िना कामदारिाई 
आिश्यक श्रम स्िीकृती 
निन Employment 

Contract मा पीनित 
भननएका कामदारिे पाउने 
मानसक तिि ८०० 
मिेसीयन रुपैया भएकोमा 
नेपाि सरकारिे तोकेको 
पाररश्रनमक रु ९०० भन्द्दा 
कम भएकािे प्रनतिादीिे 
आिै ८०० को ठाउाँमा 
९०० बनाएकािे 
कारिाही गने 

२०७२। 

११।०४ 

प्रनतिादी वििेकराि चानिसेिे कसूरमा ईन्द्कार 
रही बयान गरेका र वििाददत निखत 
परीक्षर्का िानग पठाइएकोमा —अंक र 
अक्षरिाई तिुनात्मक रूपमा अध्ययन गदाण 
सजच्चएका पाइएनन‘् भनी रावष्ट्रय विनधविज्ञान 
प्रयोगशािाबाट खिुाई आएकािे कसूर गरेको 
नदेजखएकािे मदु्दा नचिाउने 

 

272.  काभ्रपेिा
ञ्चोक 

वहरािाि 
तामाङ् 

चक्र बहादरु 
तामाङ् 

परुुष 
कतण् य 
ज्यान 

२०७०।०९।३
० 

जिल्िा काभ्रपेिाञ्चोक 
ज्याम्दी गा.वि.स. ििा न. 

२०७२। 

१०।२४ 
प्रनतिादीका भाईको िाहेरी दरखास्त, मतृककी 
छोरीको घटना वििरर् कागि, बजुिएका 
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(१०१) ५ जस्थत आफ्नै घरमा 
प्रनतिादीिे आफ्नै श्रीमती 
हररमाया तामाङ्िाई 
धाररिो हनतयारिे काटी 
मारेको र आिू समेत 
घरको बइुगिमा पासो 
िगाई अत्महत्या गरेको 

माननसहरूको कागि र दिैु िासको परीक्षर् 
प्रनतिेदन समेतबाट माननसक सन्द्तिुन दठक 
नभएका चक्रबहादरु तामाङ्िे श्रीमतीको हत्या 
गरी आिू समेत िजुडिएर आत्महत्या गरेको 
पषु्टी हनु आएकािे िरक-िरक प्रकृनतका २ 
मतृ्यिुाई एउटै नमनसिमा राखी अनसुन्द्धान 
नगरी आइन्द्दा िरक-िरक नमनसि तयार पारी  
अनसुन्द्धान गनण िेखी पठाउने गरी कोही 
कसैउपर मदु्दा नचिाउने 

273.  

काठमा
िौं 

राम बबहादरु 
पराििुी 

गोविन्द्द पराििुी परुुष 
कतण् य 
ज्यान 

(१०२) 

२०७०।०९।३
० 

जिल्िा काठमािौं कपन 
गा.वि.स. ििा नं. १ 
जस्थत चन्द्र बहादरु 
कावकण को घरमा बस्ने 
गोविन्द्द पराििुी र रमा 
पराििुी कोठामा मतृ 
िेिा परेको  

२०७२। 

१०।२१ 

िारदातस्थिमा म हत्यारा हुाँ वकन हत्यारा भए 
सनुु्नहोिा भने्न कागि र अनियो टेप िेिा 
परेको र अनसुन्द्धानका क्रममा प्रनतिादीिे 
श्रीमती रमाको हत्या गरी आिू पनन विष 
सेिन गरी आत्महत्या गरेको कुरा घटना 
वििरर् कागि तथा दिैु शबको परीक्षर् 
प्रनतिेदनबाट समेत पषु्टी भएकािे प्रनतिादीको 
मतृ्य ु भैसकेको देजखदा खिुी अएका बखत 
कानून बमोजिम हनेु गरी मदु्दा नचिाउने  

 

274.  नखिेुको 
(पाटन 
अन्द्तगणत
) 

ननमणिा 
मािाकार 

संिय मािाकार परुुष 
बहवुििाह 
(८) 

नखिेुको 

िाहेरिािाका पनत 
प्रनतिादी पिुाको कोठामा 
अपजत्तिनक अिस्थामा 
िेिा परेको 

२०७२। 

१०।२५ 

प्रनतिादीहरूिे नबिाह गरेकोमा इन्द्कार रही 
बयान गरेका, एउटै कोठामा देखेसम्मका 
आधारमा माि िैिावहक सम्बन्द्ध पषु्टी हनेु 
नहुाँदा मदु्दा नचिाउने  

 

275.  

काठमा
िौं 

केदार 
भडिारी 

नभम बहादरु िामा 
समेत 

परुुष 
कतण् य 
ज्यान 
(१०३) 

२०५२।१०।०
८ 

िारदात नमनतमा विहान 
का. जि. का. म. न. पा. 
ििा न ३ जस्थत जि इ 
ओ सी िमणको िाइिेरी 
हिमा गेविन्द्द भडिारी 
िजुडिएको अिस्थामा िेिा 
परेको  

२०७२। 

१०।२५ 

मतृकको घाटीमा रहेको िोरीको िामभन्द्दा 
केही मनुी चोट रहेतापनन सोही चोटका कारर् 
मतृ्य ुभएको हो भने्न अिस्था रहेको नदेजखएको 
र प्रनतिादीहरूको बयान ्यहोरा इन्द्कारी 
रहेको अिस्थामा अन्द्य प्रमार्िे समेत 
कतण् यबाट भएको नदेजखएकािे मदु्दा नचिाउने  

 

276.  काठमा
िौं 
(विशेष 

मान बहादरु 
नब सी 

रोशन थापा परुुष 
बैदेजशक 
रोिगार 
कसूर 

नखिेुको 
प्रनतिादीिे िाहेरिािािाई 
िैदेजशक रोिगारमा 
अषे्ट्रनिया पठाउने भनी ६ 

२०७२। 

११।०४ 

िाहेरिािािे पेश गरेको भपाणइको ्यहोरा तथा 
दस्तखत आफ्नो होइन भनी कसूरमा इन्द्कार 
रही बयान गरेका प्रनतिादीको सहीछाप 
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स. ि. 
का.) 

(२३) िाख निएकोमा नपठाएको 
र २ िाख माि विताण 
गरी ४ िाख पैसा 
नददएको 

दस्तखत परीक्षर् गनण पठाएकामा रावष्ट्रय विनध 
विज्ञान प्रयोगशािा खमुिटारबाट प्रनतिादीको 
दस्तखत सहीछाप र भपाणइमा भएको दस्तखत 
सहीछाप ननमिेको उल्िेख भइ आएकिे रकम 
निएको कसूरिन्द्य कायण पषु्टी नहुाँदा मदु्दा 
नचिाउने  

277.  

नखिेुको  
थि बहादरु 
खड्का 

तेि बहादरु 
खड्का 

परुुष 
कतण् य 
ज्यान 
(१०४) 

नखिेुको 

प्रनतिादीिे आफ्नै 
श्रीमतीिाई िग्गासम्बन्द्धी 
वििादमा कोदािोिे हानी 
मतृ्य ुभएको 

२०७२।१०।२९ 

िाहेरी दरखास्त, घटना वििरर् कागि, शब 
परीक्षर् प्रनतिेदनबाट मतृकको मतृ्य ुकतण् यकै 
कारर् भएको देजखएता पनन िारदात पनछ 
िरार रहेका प्रनतिादीको शब 
२०७०।०३।०२ गते सानी भेरी वकनारमा 
िेिा परेको र २०७०।०४।२३ को 
मतृ्यदुदताण प्रमार्पि नमनसि सामेि रहेको 
देजखदा प्रनतिादीको मतृ्य ु भैसकेकािे मदु्दा 
नचिाउने  

 

278.  

जचतिन 
स.सं.अ. 
िीरेन्द्र प्रसाद 
किेि 

सत्यनारायर् दस्िा 
थारू 

परुुष 
िन्द्यिन्द्त ु
आखेटोपहा
र (११) 

नखिेुको 

प्रनतिादीिे बोकी वहिेको 
अिस्थामा एक नसंगे 
गैिाको खाग बरामद 
भएको 

२०७२।११।१३ 

प्रनतिादीिे बयान गदाण एक िना नजचनेको 
माननसिे नेपािी नसंह भने्न ्यजक्तिाई ददन ु
भनेकािे  बोकी आउदै गदाण पक्राउ परेको 
भनी बयान गरेको र परीक्षर्का िानग 
पठाइएकोमा रावष्ट्रय विनध नबज्ञान 
प्रयोगशािाबाट गैिाको खाग होइन, के हो 
भने्न यवकन भएन भनी िेखी आएकोमा पनु: 
प्राकृनतक नबज्ञान संग्राहिय स्ियम्भ ू
पठाइएकोमा गैिाको खाग नभै कुनै िनािरको 
खटु्टाको हड्डी प्रयोग गरी बनाइएको बस्त ुभनी 
िेखी अएका अधारमा मदु्दा नचिाउने गरी 
ननकाशाथण आएको भएतापनन रावष्ट्रय ननकुञ्ज 
तथा िन्द्यिन्द्त ु संरक्षर् ऐनिे सूजचकृत गरेको 
संरजक्षत प्रिातीको हड्डी प्रयोग भएको हो िा 
होइन वयकन गरी कारिाही गनुण भनी िेखी 
पठाउन नमनसि जिल्िा सरकारी िकीि 
कायाणिय विताण पठाउने 
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279.  

सखेुत 

िररष्ठ 
ननरीक्षक 
शशीभषूर् 
कुमार यादि 

गोरख बहादरु 
खिी 

परुुष 

गरु्स्तर 
तथा 
नापतौि 
(पम्पमा 
िबि 
नगयर 
राखेको ) 
(१५) 

२०७२।०८।२
२  

नेपाि गरु्स्तर तथा 
नापतौि क्षेिीय कायाणिय 
नेपािगञ्जको टोिीिे खिी 
अयि स्टोर नछन्द्च ु७ 
सखेुतको पम्म िााँच गदाण 
िबि नगयर भएकािे 
पम्पिाई नसि िगाई 
विवक्र वितरर् िन्द्द 
गररएको  

२०७३।०२।१४ 

पम्पमा िगाइएको शीि दरुुस्त रहेको, 
प्रनतिादीिे ििि नगयर ििानबाट तेि घटी 
बढी गरी नबक्रीवितरर् गरेकोमा इन्द्कार रही 
बयान गरेको, िस्तजुस्थनत मचुलु्कामा ्यहोरा 
िेखाउने ्यजक्तहरूिे पनन ममणतपनछ पम्प 
सञ्चािनमा नआएको र आिूहरूिे पम्पबाट 
तेि खररद गदाण कवहल्यै पररमार्मा तिमानथ 
परेको थाहा नपाएको भनी उल्िेख गरेको 
देजखदा मदु्दा नचिाउने 

 

280.  

िनितपु
र 

जशिशंकर 
शे्रष्ठ 

रािन वकशोरी के 
सी समेत 

परुुष 
ठगी 
(२४) 

नखिेुको 

प्रनतिादीका नाममा दताण 
कायम रहेको िग्गा 
िाहेरिािािाई नबक्री गने 
बोिकबोि गरी 
२०६९।१२।०४ मा 
बैनापट्टाको कागन 
भएकोमा उक्त िग्गा अन्द्य 
्यजक्तहरूिाइ पास 
गररददएको र बैना 
बिाएको १५ िाख रुपैया 
माग्दा २ िटा चेक 
ददएकोमा बैंकमा पैसा 
नभएका कारर् नसावटएको  

२०७२।१२।०८ 

िाहेरिािािे िैनािापतको रकम विताण 
पाइसकेको भनी कागि गरी सोको भपाणइ 
नमनसि सामेि रहेको र प्रनतिादीहरु कसूरमा 
इन्द्कारी रहेको तथा हदम्याद समेत ्यनतत 
भैसकेकािे मदु्दा नचिाउने 

 

281.  

काठमा
िौं 

चमेिी शे्रष्ठ 
गम्भीर बहादरु 
काकी 

परुुष 
सिारी 
ज्यान 
(२३) 

२०५२।१०।२
६ 

मतृक धनबहादरु शे्रष्ठिे 
िोरपाटीजस्थत तेडिी 
शेपाणको घर अगािी 
रोकेको ट्रकबाट बााँस 
अनिोि गदैगदाण बौद्धबाट 
िोरपाटीतिण  गएको ननिो 
रंगको वपकअप गानििे 
ठक्कर ददएकोमा उपचारका 
क्रममा िीर अस्पतामा 
मतृ्य ुभएको  

२०७२।१०।२५ 

तत्काि िरार रहेको ठक्कर ददने गानिको 
खोिी गने क्रममा प्रहरीिे बा.अ.ख. ४१४२ 
नं. को गानििाई ननयन्द्िर्मा  निएको भए 
तापनन उक्त गानिका चािक गम्भीर बहादरु 
काकीिे इन्द्कार रही उक्त ददनभर गािीधनीका 
भान्द्िाको  वििाहमा ्यस्त भनी िेखाएको 
्यहोरा गािीधनी हरीकेशि िुयािको 
कागिबाट समेत समनथणत देजखदा गािीकै 
ठक्करबाट मतृकको मतृ्य ुभएको भएतापनन वयनै 
गम्भीर बहादरु काकीिे चिाएको गािीिे ठक्कर 
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ददएको ननश्चयात्मक प्रमार्को अभािमा मदु्दा 
नचिाउने 

282.  

नखिेुको 
नबष्र् ुप्रसाद 
खनतििा 

वप्रतम भन्ने 
पन्द्तदास समेत 

परुुष िााँका (९) 
२०७१।११।०
२ 

िारदात नमनतमा 
िाहेरिािको घरपसिमा 
िााँका गरी धनमाि िटुी 
िगेको 

२०७२।११।१३ 

िारदातमा भारतीय नागररकहरूको संिग्नता 
रहेको देजखदा चोरीको २९ नं. मा भएको 
्यिस्था बमोजिम दशीसवहत िेिा परेकोमा 
िवहिेसकैु मदु्दा िाग्न सक्ने अरुमा १ िषण 
भननएकोमा एक िषण ्यनतत भैसकेको देजखदा 
ननर्णय गरीरहनपुरेन 

 

283.  

काठमा
िौं 

निभिुन 
अन्द्तराणवष्ट्रय 
विमानस्थि 
काठमािौं 

नबष्र्मुाया 
बढुाथोकी 

मवहिा 

सरकारी 
छाप 
दस्तखत 
वकते (८) 

नखिेुको 

मस्कटबाट इजन्द्ट्र ररफ्यिु 
भई विताण भएकी नेपािी 
राहादानी नं. 
०७६२५६७२ की 
प्रनतिादीको राहादानीमा 
िागेको प्रस्थान छाप र 
आगमन छाप शंकास्पद 
देजखएकािे छानविन तथा 
अनसुन्द्धान गरी आिश्यक 
कारिाही गरीपाउाँ भने्न 
अध्यागमन विभागको पि 

२०७२।१२।११ 

प्रनतिादीको राहादानीमा िगाइएका छापहरूको 
आनधकाररकता खिुाइददन िेखी पठाइएकोमा 
अध्यागमन विभागिे सक्कि रहेको उल्िेख गरी 
पठाएको र सक्कि राहादानी नरहेता पनन नम्बर 
नभिाउदा सक्कि भनेकािे मदु्दा नचिाउने 

 

284.  

रुकुम 
रुकुम ४४ 
च 

छोटीिाि पाडिे परुुष 

ििरिस्ती 
करर्ी 
उद्योग 
(१४) 

नखिेुको 

िाहेरिािा र प्रनतिादी 
श्रीमान ्श्रीमती भएता पनन 
२०७२।०८।१४ मा 
सम्बन्द्ध नबच्छेद मदु्दा 
िैसिा भएकोमा प्रनतिादी 
पीनितको घरमा आइ 
पीनितसाँग िगिा गरेकािे 
देिर नाता पने िक्ष्मर् 
पाडिेको घरमा िकु्न 
गएकैमा उक्त घरमा कैही 
नभएको मौका पारी 
ििरिस्ती करर्ी गनण 
खोिेकोमा उम्कन सिि 

२०७२।११।२३ 

सम्बन्द्ध नबच्छेद भएसम्मको ्यहोरा सही भए 
पनन िाहेरिािाको ्यहोरा िाहेरीमै 
प्रत्यक्षदशीका रूपमा उल्िेख गरेका गाम 
कुमारी पाडिे र दयािती पाडिेिे ििरिस्ती 
करर्ीको प्रयास गरेको होइन भनी ्यहोरा 
िेखाएको र बजुिएका अन्द्य माननसको ्यहोरा 
समेत सोही प्रकारको रहेको तथा पीनित 
िाहेरिािािे अनसुन्द्धानका क्रममा कागि गदाण 
अकै िारदातमा ििरिस्ती करर्ी गनण खोिेको 
भनी ्यहोरा िेखाएता पनन अन्द्य प्रमार्बाट 
समनथणत हनु सकेको नदेजखदा मदु्दा नचिाउने  
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भएको 
285.  

उदयपरु प्र.ना.नन. ददि 
बहादरु थापा 

कृष्र् बहादरु 
तामाङ 

परुुष कािोबिार 
(१६) 

२०७२।०९।२
८ 

नमत २०७२।०९।२८ 
गते नियगुा न पा ििा नं. 
३ जस्थत सिकमा मे १ 
च १५६९ न को िीपमा 
कामाख्या र केशी 
ग्यासका ३२ ग्यास 
जशनिडिर बरामद भएको 

२०७२।१२।११ 

उद्योग बाजर्ज्य संघको पि समेतबाट एक 
स्थानबाट अको स्थानमा िैिादै गरेको उल्िेख 
भएको, नबक्री गनण वहिीरहेको िा ग्यास नबक्री 
भैसकेको नदेजखएको र कािोबिार तथा केही 
अन्द्य सामाजिक अपराध तथा सिाय ऐन 
२०३२ िे तोकेका कसूर भए गरेको 
नदेजखएकािे मदु्दा नचिाउने 

 

286.  

कञ्चनपरु काशीराम 
नेगी 

गोविन्द्द प्रसाद 
अिस्थी समेत 

परुुष 

अिैध िन 
पैदािार 
ओसारपसा
र  (१२) 

नखिेुको 
प्रनतिादीबाट १.५−३−६ 
साइिका १६ थान जचरान 
काठ बरामद भएको 

२०७२।११।२३ 

बरामद काठहरू प्रनतिादीका सहोदर दाि ु
जशिराि अिस्थीिे नागेश्वर मध्यिती 
सामदुावयक िन उपभोक्ता समूहको ननर्णय र 
नसिाररसमा शकु्िािााँटा िन्द्यिन्द्त ु अरक्षबाट 
स्िीकृतीप्राप्त गरी िएको र भाईिाई नयााँ घर 
बन्न िागेकोमा सोही घरमा प्रयोग गनण ददएको 
देजखदा अनमुनतप्राप्त काठमा मदु्दा नचिाउने 

 

287.  

बारा 
प्र.स.नन. 
नारायर् 
प्रसाद चानिसे 

रामबाब ुचौधरी परुुष 
ज्यान माने 
उद्योग 

(१०५) 
नखिेुको 

िेनदेनको कारर्बाट 
पीनित मञ्जु चौधरीिाई 
प्रनतिादीिे धाररिो 
हनतयारिे घाटी काटी रेटी 
मरी भनी िानिददएको 

२०७२।०४।२६ 

पीनित मञ्जु चौधरीिे सरुुमा कागि गदाण 
प्रनतिादीिे िेना पैसा ददन्द्छु भनी 
मोटरसाइकिमा बसाइ िगिमा िगी नशाि ु
पदाथण खिुाई अधणचेत अिस्थामा पयुाणई धाररिो 
हनतयारिे रेटी रग्ताम्य भएपछी छानिवहिेको 
भनी ियान ्यहोरा िेखाएता पनन अनसुन्द्धानकै 
क्रममा यथाथण वििरर् खेिी ननिेदन ददएको 
भन्द्दै आिै आत्महत्या गनण खोिेको उल्िेख 
गरे तापनन उक्त ननिेदन ननि पीनितबाट 
सनाखत गराएपनछमाि मदु्दा चल्ने नचल्ने 
ननर्णय गने 

 

288.  k;f{ k|x/L 

k|ltj]bg 

/hjnL ofbj 

;= 

d /fHo 

lj?4sf] 

ck/fw 
(३) 

नखिेुको /fli6o em08f hnfPsf] )&@ . ^ . @@ lj/f]w ;efdf k|ltjfbLx? uPsf] eP 

klg s;'/ u/]sf] k'li6 x'g] k|df0fsf] 

cefj /x]sf] 

 

289.  काठमा
िौं 

जशि नगरी 
समेत 

ियिाि राउत परुुष 
कस्तरुीको 
नबना 

नखिेुको 
प्रनतिादीका साथबाट 
शंकास्पद िस्त ुबरामद 

२०७३।०३।२१ 
प्रनतिादीिे अनसुनधानका क्रममा उक्त िस्त ु
कस्तरुीको नबना नभै बाख्राको छािामा सेन्द्ट 
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(१३) भएको छकेर बनाएको भनी बयान गरेकोमा 
परीक्षर्बाट कस्तरुीको नबना नभएको पषु्टी 
भएकािे रावष्ट्रय ननकुञ्ज तथा िन्द्यिन्द्त ुसंरक्षर् 
ऐन बमोजिम अनसूुची १ नभिका िनािरको 
अखेटोपहार नभएको देजखएकािे मदु्दा 
नचिाउने 

290.  

बााँके रूबी खान 
रज्िि अिी बेहना 
समेत 

परुुष 
ज्यान माने 
उद्योग 
(१०६) 

नखिेुको 
प्रनतिादीहरूिे 
िाहेरिािािाई िठ्ठी प्रहार 
गरी स्कूटर पल्टाइददइको 

२०७३।०३।२१ 

प्रनतिादीहरु कसूरमा इन्द्कार रही बयान गरेको 
प्रस्ततु िारदातमा दैननक प्रहरी िायरी, सबै 
भन्द्दा पवहिा घटनास्थिमा पगेुका प्रहरी ििान 
पप्प ुनबक, तत्काि देख्न ेइनसान अनि बागिान 
र टायर ममणत गने कृष्र् बाननया समेतको 
कागिबाट िाहेरिािाको स्कूटर आिै दघुणटना 
भएको र घाउाँ िााँच केश िाराम समेतबाट 
समेत ज्यान मने सम्मको अिस्था नभएकािे 
मदु्दा नचिाउने   

 

291.  

कवपिि
स्त ु

रुक्मजर् 
पाडिेय 
(उपाध्याय) 

मनोि भने्न 
शेषनाथ पाडिेय 
समेत 

परुुष 
ज्यान माने 
उद्योग 
(१०७) 

नखिेुको 
प्रनतिादी शेषनाथ पाडिेयिे 
पीनित आफ्नी श्रीमतीिाई 
कुटपीट गरेको 

२०७३।०३।२१ 

पीनितको घाउाँ िााँच केश िारामबाट अिस्था 
सामान्द्य नै देजखएको, प्रनतिादी शेषनाथ 
खनतििािे श्रीमतीको चािचिन दठक 
नभएकािे कुटवपट भएको र आिूिे माि 
कुटपीट गरेको  उल्िेख गरी बयान गरेको 
देजखदा ज्यान माने उद्योगको िारदात 
नदेजखएकािे मदु्दा नचिाउने 

 

292.  

दाङ 
दि बहादरु 
ििी 

िा. कामेश्वर साह परुुष 
ज्यान 
सम्बन्द्धी 
(१०८) 

नखिेुको 

सामान्द्य पेट दखेुका 
कारर् िााँच गराउन 
गएकी िाहेरिािाकी 
श्रीमती ददउनी कुमारी 
ििीको उपचारका क्रममा 
मतृ्य ुभएको 

२०७३।०३।२१ 

मतृकको शब परीक्षर् प्रनतिेदनमा मतृ्यकुो 
कारर् Cardio respiratory arrest due to 

bleeding भने्न उल्िेख भएको र रगत रोक्न 
हातको नसाबाट इन्द्िेक्सन दददा मतृ्य ु
भएकोमा प्रनतिादीिे स्िीकार गरेको भए तापनन 
ननिको २०५६।०२।०४ मा मतृ्य ुभैसकेका 
कारर् मदु्दा नचिाउने 

 

293.  
काठमा
िौं 

कमिा नगरी  
ददिस प्रसाद खड् 
गी 

परुुष 
ठगी 
(२५) 

नखिेुको 
िागू औषध मदु्दामा प्रहरी 
वहरासतमा रहेका 
िाहेरिािाका पनत शन्द्तोष 

२०७३। 

०३।२१ 

कानून ्यिसायी समेत रहेका प्रनतिादीिे 
ियान गदाण उक्त रकम मदु्दाको पपुणक्षका िानग 
निएको भनी बयान गरेका छन ् भने 
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गपु्तािाई प्रहरीसाँग नमिाएर 
छुटाइददन्द्छु भनी 
प्रनतिादीिे रू. २०,००० 
निई ठगी गरेको 

िाहेरिािािे िाहेरीमा उल्िेख गरेिस्तो 
प्रयोिनका िानग रकम निएको ननस्सा प्रमार् 
पेश गनण सकेको अिस्था छैन । कानून 
्यिसायी र पक्षबीचको कुराकानीका विषय 
आपसी समिदारीमा ननधाणररत हनेु  र 
आचरर्साँग सम्बजन्द्धत विषयमा कानून 
्यिसायी पररषादमा उिरुी ददन सवकने हुाँदा 
िकु्यान िा गिितमा पारेको स्पष्ट खलु्न 
सकेको नदेजखदा मदु्दा नचिाउने  

294.  

निुाकोट 
प्रहरी 
प्रनतिेदन 

रमेश थपनिया र 
मान बहादरु नथङ 

परुुष 

जचतिुािाइ 
विष 
हािेको 
(१४) 

२०७२।०२।२
२ 

िारदात नमनतमा नबदरु 
नगरवपिका ििा नं. १ 
जस्थत नसमटुारको 
इन्द्रायर्ी चौरको उत्तरतिण  
अिादी बारीमा ियस्क 
भािे जचतिुा िेहोस 
अिस्थामा िेिा पारी 
प्रहरी तथा स्थानीय 
िानसन्द्दाको सहयोगमा 
उपचार गनण िगेकामा 
उपचार हुाँदै गदाण मतृ्य ु
भएको  

२०७२।१०।२४ 

सिणनमन मचुलु्कामा प्रनतिादी मान बहादरु 
नथङिे बंगरुको पाठा खाइददएको ररसमा 
पाठाको बााँकी मासमुा विष राजखददएको भने्न 
्यहोराबाट अनसुन्द्धान सरुु भएको प्रस्ततु 
मदु्दामा मतृक जचतिुा र पाठाको बााँकी मास ु
दिैुिाई परीक्षर्का िानग पठाइएकोमा विषादी 
नपाइएको भन्ने रावष्ट्रय विनधनबज्ञान 
प्रयोगशािाको प्रनतिेदन र मतृक जचतिुाको 
शब परीक्षर् प्रनतिेदन समेतका अधारमा 
समेतका अधारमा जचतिुाको मतृ्य ु विषका 
कारर् भएको नदेजखएकािे मदु्दा नचिाउने  

 

295.  

रूकुम 
नर बहादरु 
ओिी 

भीम प्रकाश ओिी परुुष  
कतण् य 
ज्यान 
(१०९) 

२०७२।०२।२
७ 

प्रनतिादीिे अफ्नै श्रीमती 
पवििा ओिी तथा ३ िना 
छोराछोरीहरूिाई धाररिो 
वहतयारिे प्रहार गदाण 
श्रीमतीको घटनास्थिमा नै 
मतृ्य ुभएको र अन्द्य 
पीनितहरूको उपचार 
भैरहेको 

२०७३।०३।२१ 

प्रनतिादी माननसक सन्द्तिुन दठक नभएका 
्यजक्त रहेको र उनिे माननसक सन्द्तिुन 
गमुाएकै अिस्थामा श्रीमतीको हत्या गरी ऐ 
२९ गते शटणिे घााँटीमा कसी आत्महत्या 
गरेको देजखदा प्रनतिादीको मतृ्य ुभैसकेको हुाँदा 
कोही कसैउपर मदु्दा नचिाउने 

 

296.  
काठमा
िौं 

सहदेि 
कक्षपती 

माइिा भने्न ्यजक्त 
र सहदेि कक्षपती 

परुुष 
सिारी 
ज्यान 
(२४) 

२०५२।०४।०
३ 

िारदात नमनतमा का. जि. 
िवपणङजस्थत अटोपावकण ङ 
अविसमा सेही ददनबाट 

२०७२।१०।२५ 
प्रनतिादी समेत रहेका कम्पनीका अध्यक्ष 
सहदेि कक्षपतीिे िारदातपनछ िरार रहेका 
माइिा भने्न ्यजक्तको िास्तविक नाम थर 
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काममा िागेका माइिा 
भने्न ्यजक्तिे सोही 
कम्पनीको नाममा रहेको 
बा. अ. च. २१५३ न. 
को मवहन्द्रा िीप चिाई 
दजक्षर्कािीजस्थत ड्युटीमा 
खटेका कमणचारी निन गई 
िवपणङमा गािी दघुणटना 
हुाँदा काठमािौं िान भनी 
सोही गािीमा बसेका परुुष 
्यजक्तको मतृ्य ुभएको 

ठेगाना समेत खिुाउन नसकेको ती ्यजक्तसाँग 
सिारी चािक अनमुतीपि भए नभएको यवकन 
गनण समेत नसकेको अिस्था रहेको प्रस्ततु 
मदु्दामा पीनित ्यजक्तको पनन सनाखत हनु 
नसकी ननिको हकिािा समेत पत्ता निागी 
क्षतीपूनतण रकम जिल्िा प्रशासन कायाणियको 
धरौटी खातामा िम्मा रहेके अिस्था भएको 
पीनित तथा प्रनतिादीको यवकन हनु  नसकेको 
अिस्थामा मदु्दा चल्ने अिस्था रहेन । 
िाहेरिािा समेत रहेका प्रनतिादी सहदेि 
कक्षपतीको १६१(५) तिण को कसूरका 
सम्बन्द्धमा पनन िरार प्रनतिादीसाँग सिारी 
चािक अनमुतीपि भए नभएको यवकन 
नभएसम्म मदु्दा चिाउन सवकने अिस्था नहुाँदा 
खिेुका बखत कानून बमोजिम हनेु गरी मदु्दा 
नचिाउने  

297.  afFs] km'nf]b]jL 

ofbj 

/fh]Gb| ofbj ; k' d jx'ljjfx 
(९) 

नखिेुको k|ltjfbLn] >LdtL x'bf 

x'b} csf]{ ljjfx u/]sf] 

@)&#.#.!& c+z d'2f k/L hfx]/jfnfn] c+z kfpg] 

7x/L k}m;nf eO{ ;s]sf], k|ltjfbLsf] 

hf/L d'2f cbfntdf k/L 7x/ eO{ 

;s]sf], bf;|f] ljjfx u/]sL elgPsf] 

dlxnf kqmfp gk/]sf], k|ltjfbLn] 

OGsf/L jofg u/]sf] 

 

298.  afFs] k"0f{snf 

e08f/L 

;'efif / dgf]h 

>]i7 

k' rf]/L  
(१०) 

)&@.#.!* hfx]/jfnfsf] 3/df 

rf]/L ePsf] 

@)&#.#.!& rf]/Lsf] bzL a/db x'g g;s]sf], d'2f 

rnfpg] k|df0fsf] cefj /x]sf], ! jif{ 

leq d'2f k]z x''g' kg]{df Dofb gf3L 

ldl;n k]z ePsf]   

 

299.  

काठमा
िौं 

दगुाण बहादरु 
थापा 

यिुराि पाडिे परुुष 
कतण् य 
ज्यान 
(११०) 

२०७२।११।२
२ 

प्रनतिादीकी श्रीमती मतृक 
संनगता थापा िेरा गरी 
बसेको का. जि. का. म. 
न. पा. ििा न. १६ 
खशुीिजुस्थत शोभा शे्रष्ठको 
भइु तल्िाको कोठामा 
भीिबाट चकुुि िगाएको 

२०७३। 

०४।२० 

मतृक बन्द्द कोठामा मतृ िेिा परेको, शरररमा 
घाउाँ चोट केही नभएको, प्रनतिादी कुटपीट 
गरेको िा माने सम्मको योिना गरेकोमा 
इन्द्कार रही बयान गरेको तथा घटनास्थिको 
प्रकृनत र अिस्था समेतबाट कतण् य गरी 
मारेको भने्न अिस्था नदेजखदा मदु्दा नचिाउने 

आ.ब. 
२०७३
/ 
०७४ 
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अिस्थामा चकुुि तोिी 
हेदाण खाटमा ब्िाङ्केट 
ओढेको अिस्थामा मतृ 
िाश िेिा परेको 

300.  afFs] nfn a=yfkf ;Gtf]if s8l/of k'= 7uL (२६) )&@.#.! k|ltjfbLn] lu6L afn'jf 

Nofpg s/f/ ;Demf}tf u/L 

k]ZsL nu]sf] t/ gemf/]sf] 

@)&# . ^ . !& hfx]/jfnf / k|ltjfbL aLr Jo;flos sf/f]af/df 

lnvt u/L n]gb]g ePsf] ljifo 7uLsf] kl/efif 

leq gkg]{ . 

 

301.  af/f dfwj 

k|=rf}w/L 

hf]uL ;fx snjf/  st{Jo 

Hofg 
(१११) 

)%#.$.!# &.* jif{sL ;'lznf snjf/ 

;fj{hlgs kf]v/Ldf 8'jL 

d/]sf]df, sfg"gsf] /Lt 

gk'ofO{ ;bub u/]sf] 

@)&# . ^ . !& st{Jo u/L df/]sf] eGg] ljjfb st}af6 gp7]sf], 

jf/bftdf nf; hfr u/fO{ bjfP l5kf{ tkm{sf] 

sf/jfxL cuf8L a9fpg xbDofbsf] cefj b]lvPsf] 

. 

 

302.  emfkf x]d;/L 

/fhj+zL 

9's'ndfg /fO{ k' Hof=df=p= 
(११२) 

@)&#.%.% dfg]{ p2]Zon] v's'/Ln] 

6fpsf]df xfg]sf], n8] kl5 

klg k'g k|xf/ u/L 3fOt] 

agfPsf] 

@)&# . ^ . !& k|ltjfbLsf] d[To' eO{ ;s]sf] . ck/fwL ;+u} ck/fw 

d5{ eGg] l;4fGt adf]lhd ck/fw ;dfKt ePsf] . 

 

303.  sf7= Zofd 

s'=j:g]t 

;'jf; e6/fO{ k' Hof=df=p= 

tyf 

ckx/0f 
(११३) 

@)&#.#.!& /fhg}lts s'/f hf]l8 

JolQmut /L;OjL ;fWg 

sfof{no kl/;/af6 ckx/0f 

u/L af6f]df NofO{ s'6kL6 

u/L Hof=df=p= u/]sf] 

@)&# . ^ . !& k|df0faf6 Hof=df=p= / ckx/0f d'2f :yflkt x'g 

;Sg] Go"gtd cfwf/ gb]lvPsf] . 

 

304.  sflns

f]6 

xf;f 6d6f gd/fh 6d6f k'= d jx'ljjfx  
(१०) 

@)&#.#.#! cfzf lt?jf ;+u 

ljjfx u/L ax' ljjfx 

u/]sf] 

@)&# . ^ . 
!) 

k|ltjfbLx?n] OGsf/L jofg u/]sf], 

hfx]/jfnfn] cg';Gwfgdf ljjfx u/]sf] 

xf]Og /x]5 egL sfuh u/L lbPsf], 

kl/jf/sf ;b:ox?n] klg ljjfx u/]sf] 

xf]Og egL sfuh u/L lbPsf]  

 

305.  df]/ª k|x/L rf}sL 

3':sL 

axfb'/ h6 ;= k' st{Jo 

Hofg 
(११४) 

नखिेुको ef/tLo gful/s h'j]bf 

vft'gnfO{ ef/tLo 

e'lddf g} df/L nfz 

l5kfpg g]kfn 

z/xbleq NofO{ 

kmfn]sf] 

@)&#.%.!% If]qflwsf/sf] cefjdf /x]sf], 

k|ltjfbLx? g]kfn ;/xb leq km]nf 

gk/]sf] 

 

306.  ;'g;/L k|x/L 

k|ltj]bg ; 

;'ldqf lnDj" d Hof=df=p 

=(११५) 
)&!.#.% s'6kL6 u/L Hof=df=p= 

u/]sf] 

)&$.#.@) ;f]xL jf/bftdf d'2f rnL 

lhNnfcbfntdf ldnfkq eO{ ;s]sf] . 

 

307.  ;'v]{t g]=;= vnfg] sfdL ;= k' s=Hofg )%$.^.% l8naf6 n8L d[To' )&#.!!.$ d'2f rnfpg] ;j't k|df0fsf] cefj  



73 
 

(११६) ePsf] /x]sf]  

308.  ;'v]{t ;Demgf 

>]i7 

dx]Gb| zfxL k' Hof=df=p 

(११७)= 
)&!.!!.% wfl/nf] xltof/n] xfgL 

jfof xf 6'lqmg uPsf] 

)&#.!!.$ hfx]/jfnf / lkl8tsf] sfuh, 

k|ltjfbLsf] jofgaf6 jf/bftdf 

k|ltjfbLsf] ;+nUgtf ePsf] gb]lvPsf]  

 

309.  emfkf lszf]/ 

>]i7 

ltns pk|]tL k' nfu' 

cf}ifw 
(६) 

)&#.&.!( nfu' cf}ifwdf 

sf/f]af/df kqmfp 

k/]sf d[ts ltns 

pk|]tL lx/f;tdf 

lj/fdL eO{ pkrf/sf] 

qmddf d[To' ePsf] 

)&#.!!.$ ck/fwLsf] d[To' ;+u} ck/fwsf] d[[To' x'g] 

. 

 

310.  Onfd lslt{/d0f 

e08f/L 

;'/]z zfx ;  k'' s=Hofg 
(११८) 

नखिेुको Hofg df/]sf] )&#.!!.$ k|ltjfbLx?sf] jtg g]kfn ;/xb leq 

ge} ef/t ePsf], :ki6 gfd y/ jtg 

v'Ng g;s]sf] 

 

311.  काठमा
िौं 

d]l8sn 

sfplG;n 

t'n;L s'df/ 

dxtf] ; 

k' 7uL 
(२७) 

नखिेुको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df lrlsT;ssf] 

?kdf sfd u/L 7uL 

u/]sf]  

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ ;s]sf]   

312.  काठमा
िौं 

d]l8sn 

sfplG;n 

/fh]Gb| k|=bf; k' 7uL 
(२८) 

नखिेुको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df lrlsT;ssf] 

?kdf sfd u/L 7uL 

u/]sf]  

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ ;s]sf]   

313.  काठमा
िौं 

d]l8sn 

sfplG;n 

;Gtf]if s'=ofbj k'= 7uL(२९)  नखिेुको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df lrlsT;ssf] 

?kdf sfd u/L 7uL 

u/]sf]  

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ ;s]sf]   

314.  काठमा
िौं 

d]l8sn 

sfplG;n 

eujfg s]j6 

dxtf] ;= 

k' 7uL 
(३०) 

नखिेुको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df lrlsT;ssf] 

?kdf sfd u/L 7uL 

u/]sf]  

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ ;s]sf]   

315.  काठमा
िौं 

d]l8sn 

sfplG;n 

df]xDb sd?n 

xs ; 

k' 7uL 
(३१) 

नखिेुको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df lrlsT;ssf] 

?kdf sfd u/L 7uL 

u/]sf]  

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ ;s]sf]   
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316.  काठमा
िौं 

d]l8sn 

sfplG;n 

ckmhn x';]g 

; 

k' 7uL 
(३२) 

नखिेुको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df lrlsT;ssf] 

?kdf sfd u/L 7uL 

u/]sf]  

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ ;s]sf]   

317.  काठमा
िौं 

d]l8sn 

sfplG;n 

z}n]Gb| s'=dxtf] k' 7uL 
(३३) 

नखिेुको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df lrlsT;ssf] 

?kdf sfd u/L 7uL 

u/]sf]  

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ ;s]sf]   

318.  काठमा
िौं 

d]l8sn 

sfplG;n 

/fdafa' lu/L 

;= 

k' 7uL 
(३४) 

नखिेुको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df lrlsT;ssf] 

?kdf sfd u/L 7uL 

u/]sf]  

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ ;s]sf]   

319.  काठमा
िौं 

d]l8sn 

sfplG;n 

sNof0f ljZjf; 

; 

k' 7uL 
(३५) 

नखिेुको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df lrlsT;ssf] 

?kdf sfd u/L 7uL 

u/]sf]  

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ ;s]sf]   

320.  काठमा
िौं 

d]l8sn 

sfplG;n 

df]xdb cxdb 

l;l4sL ; 

k' 7uL 
(३६) 

नखिेुको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df lrlsT;ssf] 

?kdf sfd u/L 7uL 

u/]sf]  

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ ;s]sf]   

321.  काठमा
िौं 

d]l8sn 

sfplG;n 

Zofd afa' ;fx 

; 

k' 7uL 
(३७) 

नखिेुको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df lrlsT;ssf] 

?kdf sfd u/L 7uL 

u/]sf]  

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ ;s]sf]   

322.  k;f{ pdfz+s/ 

;fx 

lbk]Gb| /fo 

ofbj ; 

k' cfuf] 

nufPsf] 
(३) 

)&@.(.( cfuf] nufPsf] )&#.!!.@ xbDofb s6L ;s]sf], dw]; cfGbf]ngsf] 

a]nf jf/bft ePsf], / sf] s;sf] 

sfo{af6 jf/bft 36\of] eGg] Plsg 

gePsf] 

 

323.  k;f{ ;'/]Gb| 

7fs'/ 

nf]x/sf] 

zq'wg k|= 

ofbj 

k' ckx/0f 

tyf 

z/L/ 

aGws 
(८) 

)&@.!).$ % hgf eO{ ckx/0f 

tyf z/L/ aGws 

agfPsf] 

)&#.!!.@ d'n k|ltjfbL ;+u hfx]/jfnfs]f] 5f]/Lsf] 

k|]d ljjfx eO{ c+z d'2f cbfntdf k/L 

ldnfkq ePsf], sfof{nodf ldl;n k|fKt 

x'bf xbDofb ;dfKt ePsf] . 

 

324.  h'Dnf gj/fh /fh' 8fuL ; k' 7uL नखिेुको k|ltjfbLx?n] u}/sfg"gL )&#.!!.@ hfx]/jfnfn] hfx]/L Joxf]/fnfO{ v08g  
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Gof}kfg] (३८) ?kdf o'jf ;d"x u7g 

u/L /sd p7fPsf] . 

ug]{ u/L lgj]bg lbPsf] . tYok/s / 

7f]; k|df0f ldl;ndf g/x]sf] . 

325.  s}nfnL gjnl;+x 

/f]sfo 

kl/jlt{t gfd 

/fd 

k' s=Hofg 
(११९) 

)&!.!@.^ ;+u} v]nL/x]sf] ( 

jif{sf] lxSdt 

/f]sfofnfO{ nftL 

d'Ssfn] xfgL 3fOt] 

agfPsf]df ( ut] 

pkrf/sf] qmddf d[To' 

ePsf] 

)&#.!).@$ 

  

cf/f]lkt JolQmsf] ;/sf/L jsLn ;dIf 

jofg gePsf], d[To'sf] sf/0f PsLg 

gv'n]sf], cf/f]lktsf] pd]/sf] sf/0f d'2f 

rNg g;Sg] . 

 

326.  afs] ^% eL /fds'df/ 

snjf/ 

k' h=s=p= 

(१५) 
)&#.!). !) hj/h:tL s/0fL ug{ 

vf]h]sf] 

)&#.!).@$ 

  

cf/f]lkt km/f/ /x]sf], hfx]/jfnLn] 

cf/f]lkt ;+nUg gePsf] egL lgj]bg 

x'nfs dfkm{t k7fO{ ;gfvt ;d]t 

u/]sf],  

 

327.  af/f aRrLb]jL 

/f}lgof/ 

/fdrGb| kf08] k' 7uL 
(३९) 

)&).^.( k|ltjfbLn] 7uL u/]sf] )&#.!).@$ xbDofb ;dfKt eO{ ;s]sf]  

328.  sf7 k|x/L 

k|ltj]bg 

k|jn eGg] 

k|sfz zfxL 

k' s]xL 

;fj{hlg

s 

ck/fw 
(९) 

)&#.(.& sfnf]df];f] bn]sf ] )&#.!).!* ;f]xL jf/bftdf cbfntsf] cjx]ngfdf 

;jf]{Rr cbfntaf6 s;'/ 7x/ u/L 

km};nf ePsf]  

 

329.  sf7 hg;]jf !) lj/]Gb| ;/fjuL k' h=s=p 

(१६) 
नखिेुको xftdf ;dftL ls; 

u/]sf] 

)&#.!).!* sfo{:yndf x'g] of}ghGo b"Jo{jxf/-

lgjf/0f_ P]g @)&! cGtu{tsf] s;'/ 

ePsf . 

 

330.  sf:sL ul/jbf; 

7fs'/ 

cfo'if cof{n ; k' s=Hofg 

(१२०) 
नखिेुको clgd]ifsf] d[To' ePsf] 0)&#.!).( k|ltjfbLx? OGsf/ /x]sf], a''lemPsf 

dflg;x? s;}n] klg z+sf:kb JolQmnfO{ 

gkf]n]sf], hfx]/jfnfn] klxnf] hfx]/Lsf] ! 

dlxgfkl5 hfx]/L lbbf z+sf u/]/ dfq 

hfx]/L lbPsf], d[tssf] facebook 

status, lghn] b]vfPsf] s[ofsnfknfO{ 

x]bf{ z+sf:kb JolQmsf] st{Joaf6 d/]sf] 

gb]lvPsf] 

 

331.  sf7 #^ kl/;/ 

u 

/fh s'=e'h k' df=j]=ty

f cf]=k= 

नखिेुको ef/tsf] Hof]ltgu/ 

l8NnLdf ljqmL u/]sf] 

)&#.!).( hfx]/L g} em'7f b]lvPsf], k|ltjfbLnfO{ 

lkl8tn] lrlGbg egL sfuh u/L lbPsf], 

 

mailto:.@$
mailto:.@$
mailto:.@$
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(७) lkl8tsf] kltn] ljqmL u/]sf] x]fOg egL 

sfuh u/]sf], 7uLsf] d'2f cbfntdf 

ljrf/lwg /x]sf] . 

332.   $% u jljg kl/of/ k' h=s 
(१७) 

नखिेुको ckx/0f u/L nuL 

h=s= u/]sf] 

)&#.!).( lkl8tn] ;xdtL df 3'Dg uPsf] egL 

sfuh u/]sf], ;f] s'/fnfO{ cGo k|df0fn] 

k'li6 u/]sf].] 

 

333.  sf7 o'u/Tg 

tfd|sf/ 

k|sfzrGb| 

;'j]bL ; 

k' 7uL 

(४०) 
नखिेुको Jofkfl/sf sf/f]af/sf] 

/sd glbO 7uL u/]sf] 

)&#.!).^ Jofkfl/s sf/f]jf/ /sdsf] ;DaGwdf 

k/]s]f ljjfb, hfx]/L 7uLsf] s;'/df kg]{ 

gkg]{ eGg] ljjfbsf] lg?k0f x'g' eGbf 

k"j{ g} d'2f bfo/ ug]{ xbDofb g} ;dfKt 

eO{ sfof{nodf cfO{ k'u]sf] .  

 

334.  nlnt

k'/ 

;+lutf 

vqL 

lg/Ghg vqL k' d ax'ljjfx 

(११) 
नखिेुको k|ltjfbLn] ax'ljjfx 

u/]sf] 

)&#.(.@( hfx]/jfnf / k|ltjfbL lar rn]s]f c+z 

d'2fdf bf];|f] ljjfx u/]sf] egL 

k|ltjfbLn] v'nfPsf] x'bf hfx]/jfnf;+u 

k'g a'emL kmfOn k]z ug{ lh=;=j=sf= 

lkmtf{ k7fpg] 

 

335.  wg'iff /fhlszf]/ 

dxtf] 

/fdpbuf/ 

dxtf] 

k' eljtJo 

Hofg 
(१२१) 

नखिेुको k|ltjfbLn] hfx]/jfnfsf] 

cfdfnfO{ 8f]/Ln] afwL 

l3;f/L 3fOt] agfPsf] 

/ ;f]xL rf]6sf] sf/0f 

d[To' ePsf] 

)&#.(.@^ cg';Gwfg sfo{ k'/f u/L k'g lg0ff{oy{ 

k7fpg ldl;n lkmtf{ k7fpg  

 

336.  dxf]t/

L 

/fh]Gb| ;fx h'u]Zj/ ;fx k' s=Hofg 
(१२२) 

)%#.!!.!* d[tssf] d[t z/L/ 

;8sdf km]nf k/]sf],  

h'u]Zj/ ;fxn] st{Jo 

u/L df/]sf] eGg] 

x'nfsaf6 hfx]/L k/]sf] 

)&#.(.@^ d[tssf] d[To' st{Joaf6 ePsf] b]lvP 

klg k|ltjfbLn] df/]sf] eGg] v'Ng 

gcfPsf] . 

 

337.  sf7 cfgGb 

l3ld/] 

u0f]z >]i7 ;= k' k|ltlnkL 

clwsf/ 

cGtu{t

नखिेुको lkmNd ;d]t gSsn 

u/L youtube df 

/fv]sf]  

)&#.(.!( k|ltjfbLn] u/]sf] sfo{ k|rlnt P]gn] 

s;'/ sfod u/]sf] gb]lvPsf] . 

 

mailto:.@%5e
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sf] s;'/ 
(१७) 

338.  sf:sL ;f]dgfy 

s8]n 

cg'k uf}td k' ;jf/L 

c+ue+u 
(२५) 

नखिेुको 6of+S;Ln] 7Ss/ lbO{ 

bflxg] v'6f eflrPsf], 

z/L/sf ljleGg efudf 

rf]6 nfu]sf]  

)&#.(.!( :j:Yo l/kf]6 / lkl8tsf] sfuhaf6 

c+ue+u ePsf] gb]lvPsf],  

 

339.  bf]nvf k|x/L 

k|ltj]bg 

z]/ a= a:g]t 

; 

k' uf]jw  
(४) 

)&#.@.#) k|ltjfbL ;d]tsf 

dflg;x?n] uf]? 

sf6L/x]sf] 

)&#.(.@) lhpbf] uf]? sf6L df/]sf] jf dfg{ 

nufPsf] eGg] k'li6 x'g] sfuh k|df0f 

gePsf] 

 

340.  bf]nvf lbJoWjh 

9sfn 

k|sfz a:g]t k' 7uL 
(४१) 

नखिेुको ?=%) xhf/sf] r]s 

lbPsf]df r]snfO{ 

vfDg] /sd geO{ r]s 

afpG; ePsf] 

)&#.(.@) ljlgdo clwsf/kq P]g  @)#$ sf] 

bkmf !)& cGtu{tsf] b]lvPsf]  

 

341.  sf7 k|x/L 

k|ltj]bg 

dx]Gb| tfdfª / 

k|df]b lu/L  

k' rGbf P]g 
(१८) 

नखिेुको u}/sfg"gL tl/sfn] 

rGbf dfu]sf] 

)&#.(.@) rGbf P]g cGt{ut s;'/ sfod u/L d'2f 

rnfpg ldNg] cj:yf gb]lvPsf] . 

 

342.  sfe|] sfG5f 

e'h]n 

n]v/fh 

s6'jfn 

k' uf]jw 
(५) 

)&#.%.!) k|ltjfbLn] rnfPsf] 

ufl8n] uf]7df 7Ss/ 

lbO{ uf]7df /x]sf] ufO{ 

d/]sf] . 

)&#.(.@) uf]jwsf] s;'/df d'2f rnfpg ;lsg] 

cj:yf gePsf] 

 

343.  gjnk

/f;L 

#*.)&#.)&

$ 

uh]Gb|/fh 

Gof}kfg] 

k' h=s=p= 

(१८) 
नखिेुको k|ltjfbLn] 

gfaflnsfnfO{ k9fO{ 

lbG5' egL nu]sL df 

h=s=p u/]sf] 

)&#.(.% lkl8tn] hfx]/jfnf afa'sf] /f]xj/df 

h=s=p= u/]sf] xf]Og egL sfuh u/]sf] 

/ zf/Ll/s k/LIf0faf6 nIf0f gb]lvPsf] 

, k|df0fsf] cefjdf d'2f grnfpg] . 

 

344.  sf7 cGhnL 

b'nfn 

kKk' eGg] 

ljgf]b >]i7 

k' rf]/L 
(११) 

)&#.*.$ ;fdfgx? rf]/L ePsf] )&#.*.@@ jf/bft ldltsf] jf/bftdf cleof]u k]z 

ePsf] kqmfp k|ltjfbLn] kf]Ng g;s]sf] , 

rf]/Lsf] sfo{df ;+nUg ePsf] jf rf]/L 

ug{ nufPsf] eGg] gb]lvPsf] . 

 

345.  l;/xf b]jfgGb 

d08n 

>j0fs'df/ 

ofbj 

k' ckx/0f 

tyf 

)&#.%.$ af]nfO{ xftxltof/ 

b]vfO{ ? % nfvsf] 

)&#.*.@@ xbDofb ;dfKt eO{ ;s]sf]   

mailto:&#.@.
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z=a= 
(९) 

td;'s @ lbgsf] efvf 

/fvL agfO{ ph'/ u/] 

Hofg dfg]{ wDsL 

lbPsf] 

346.  emfkf k|;fb 

s'=sfsL{ ; 

kz'{/fd 

af:tf]nf ; 

परुुष Hofg 

;DaGwL   
(१२३) 

)&#.^.@* dfO vf]nfdf hnofqf 

u/sf] cj:yfdf 8'+uf 

8'aL * hgfsf] d[To' 

ePsf] 

)&#.*.!# rfnsn] 8'+uf lgotj; 8'jfPsf] 

gb]lvPsf], lkl8t kl/jf/n] /fxt /sd 

a'em]sf],  

 

347.  ;Kt/L k|x/L 

k|ltj]bg 

/fd]Zj/ d08n  परुुष cfuf] 

nufO{ 

Ho=df=p= 

(१२४) 

)&@.*.% ;/sf/L uf8L gf ! em 

!#!^ sf] uf8L 

hnfPsf] 

)&#.*.!^ cfuf] nufpg] d'2f tkm{ cleof]u btf{ 

ug]{ xbDofb ;dfKt ePsf], 

Hof=df=p=jf/bft :ylkt x'g] cj:yf 

gb]lvPsf] 

 

348.  l;/xf k|x/L 

k|ltj]bg 

kljq ofbj ;= परुुष cfuf] 

nufPsf] 
(४) 

)&@.$.#@ uf8Ldf cfuf] nufPsf] )&#.*.!% cfuf] nufpg] tkm{ xbDofb Jolyt 

ePsf], Hof=df=p= tkm{ s;'/ 7x/ x'g] 

k|df0fsf] cefj /x]sf], cg';Gwfg g} 

gePsf] . 

 

349.  pbok'

/ 

;'lzn s' 

=e08f/L 

afn]Zj/ ;/bf/ 

;= 

परुुष vfo/hf

tsf] 

sf7 

cf]=k= 
(१५) 

नखिेुको sf7 nf]8 u/L /x]sf] 

cj:yfd @ j6f 6s 

a/fdb ePsf] 

)&#.*.& /Lt k"j{s sf7 cf]=k= u/]sf] eGg] 

sfuhftaf6 b]lvPsf] . 

 

350.  l;/xf >L/fd ;fx /fdz+s/ zfx 

; 

k' cfuf] 

nufPsf] 
(५) 

)&@.*.!( df]6/;fOsn hnfPsf[ )&#.*.@^ hfx]/jfnfsf] syg nfO{ ;dy{g ug]{ 

;j't k|df0fsf] cefj b]lvPsf] 

 

351.  l;/xf ;+hok|=;fx kljq ofbj ;= k' cfuf] 

nufPsf] 
(६) 

)&@.^.!! 6sdf cfuf] nufPsf] )&#.*.!^ cfuf] nufpg] tkm{ xbDofb Jolyt 

ePsf], Hof=df=p= tkm{ s;'/ 7x/ x'g] 

k|df0fsf] cefj /x]sf], 

 

352.  kef{ /fh]Zj/L 

b]jL 

h};Lnfn 7fs'/ 

;= 

k' s'6kL6 

c+ue+u 

)&#.%.!# s'6kL6 u/L c+ue+u 

u/fPsf] 

)&#.*.!^ xbDofb ;dfKt eO{ lg0f{osf nflu k]z 

ePsf] . 

 

mailto:&#.^.@*
mailto:&@.*.%25
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(१२५) 
353.  wflbª wflbª 

@$.!^* 

wflbª @$.!&! k' h=s= 

(१९) 
)&#.#.!& h=s= u/]sf] )&#.&.@$ k|ltjfbL !) jif{ d'gLsf] b]lvPsf], 

k|ltjfbL pk/ d'2f rnfpg g;lsg] -

;hfo gx'g]_, IftLk"lt{sf] ;DaGwdf dfq 

d'2f cbfntdf n}hg u}/ sfg"gL x'g] 

 

354.  tgx' l6sf/fd 

g]kfnL 

n]vgfy 

pkfWofo 

k' st{Jo 

Hofg 
(१२६) 

)&!.*.* 

 

 

 

st{Joaf6 hfx]/jfnfsf] 

5f]/Lsf] d[To' ePsf] 

)&#.&.@$ d[tssf] st{Joaf6 d[To' ePsf] b]lvP 

klg cGo k|ltjfbL v'Ng g;s]sf] / 

k|ltjfbLn] cg';Gwfgsf] qmddf 

lx/f;tdf x'bf em'08L cfTdxTof u/]sf] . 

 

355.   6'sgfy 

9sfn 

;Togf/fo0f 

>]i7 

k' 7uL 
(४२) 

 ljleGg ldltdf r]s 

lbPsf] /sd gePsfn] 

r]s afpG; ePsf] 

)&#.&.!) 7uLsf] dxn cGtu{tsf] geO{ ljlgdo 

clwsf/kq P]g @)#$ cGtu{tsf] 

b]lvPsf] . 

 

356.  Onfd ;Gtf]if s'= 

rf}w/L 

l8NnL/fd >]i7 k' cj}w jg 

k}bjf/ 

cf]=k= 
(१६) 

 6ofS6/df ptL; / 

dnfz] hftsf] sf7sf] 

uf]lnof km]nf k/]sf] 

)&#.*.! k|ltjlGwt sf7sf] ;"rL leq leqsf] 

gb]lvPsf], jg sfof{nosf] s6fg cfb]z 

adf]lhd s6fg ePsf] cfj:yfdf j/fdb 

ePsf] 

 

357.  sf7 /f];g 

;'gf/ 

nIfd0f ;'gf/ k' s=Hofg 
(१२७) 

 d[tsnfO{ 3fOt] agfO{ 

kf]v/Ldf 8'jL d/]sf] 

)&#.*.! d[tsnfO{ dfg]{ d'Vo JolQm sf] g} d[To' 

eO{ ;s]sf] 

 

358.  

wg'iff 
ho k|sfz 

dxtf]  

;d]t & 

hgf  

cf]d k|sfz 

kf08] ;d]t 

 
k'?if 

7uL 
(४३) gv''n]sf]  

Hfx]/jfnf & hgfaf6 

$,&&,&),))). /sd 

ln{O k|ltjfbLx?n] 

;+rfng u/]sf] hfgsL 

d]l8sn sn]h aGb 

u/fpFbf k7gkf7g 

/f]sL 7uL u/]sf] .  

@)&#.)$.)( 

 

k|ltjfbLx¿nfO{ cfly{s ;+s6kl5 &* 

k|ltzt z]o/ x:tfGt/0f u/L 

wgaxfb'/ z]/rg cWoIf /xg] u/L gofF 

;~rfns ;ldltsf] u7g eO{ 

k7gkf7g ;'rf? ?kn] ;~rfng 

e}/x]sf] / hfx]/jfnfx?n] ;d]t xfn 

k7gkf7g ;'rf? ?kdf cufl8 a9]sf] 

egL sfuh u/]af6 ;DaGwg k|bfg 

ug{] lgsfoaf6 ;d]t lgodg ePsfn] 

cGoyf ePdf sfg"g adf]lhd x'g] g} 

x'Fbf xfn 7uLdf d'2f grnfpg] 

 

mailto:&#.&.@$
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359.  x]6f}8f k|x/L 

k|ltj]bg 

z]v dlhb 

d';ndfg 

परुुष st{Jo 

Hofg 
(१२८) 

gv''n]sf] bfp/fsf] lr/k6n] xfgL 

d[To' ePsf] 

)&#.&.% st{Jojfnfsf] g} )% 

$.%.@@ df d[To' ePsf] . 

 

360.  af/f k|x/L 

k|ltj]bg 

ljN6' dx/f 

rdf/ ;= 

परुुष st{Jo 

Hofg 
(१२९) 

)%#.%.@% v]tdf ! dlxgfsf] 

nfz km]nf k/]sf] 

)&#.&.% k|ltjfbLx?sf] d[To' eO{ ;s]sf] eGg] 

d[To' btf{ af6 b]lPsf] . 

 

361.  af/f k|x/L 

k|ltj]bg 

l/vrGb| k|;fb 

s'zjfx ;= 

परुुष आगो 
िगाएको 
(७) 
 

gv''n]sf] kf6L sfof{nodf 

tf]8kmf]8 u/L 

df]6/;fOsndf cfuf] 

nufPsf] 

)&#.&.% cfGbf]ngdf k|bz{gsf/L dWo] sf] s;n] 

cfuf] nufPsf], s;sf] ;+nUgtf lyof] 

eGg] Plsg gePsf]  

 

362.  uf]/vf lvn a= 

e'h]n 

x/L a= 

nfld5fg] ; 

परुुष st{Jo 

Hofg 
(१३०) 

)%#.*.$ vf]nf lsgf/df k'?ifsf] 

nfz km]nf k/]sf] 

)&#.&.% k|ltjfbx?n] g} st{Jo u/L df/]sf] eGg] 

kof{Kt cfwf/ gb]lvPsf] 

 

363.  af/f k|x/L 

k|ltj]bg 

lzjrGb| 

k|=s'zjfx 

परुुष cfuf]nfu

L (८) 
)&@.(.!% g]kfnL sfu|]zsf] 

sfof{no / zflnsdf 

tf]8kmf]8 tyf cfuf] 

nufO{ IftL k'¥ofPsf] 

)&#.&.% cfGbf]ngdf k|bz{gsf/L dWo] sf] s;n] 

cfuf] nufPsf], s;sf] ;+nUgtf lyof] 

eGg] Plsg gePsf 

 

364.  Onfd  Onfd r pd]z k|=zfx परुुष h=s=p= 

(२०) 
)&#.@.% :j:Yo rf}sLdf 

k|ltjfbLn] lghsf] 

sf]7fdf af]nfO{ h=s= 

ug{ vf]Hbf k|ltsf/ 

ubf{ xNnf ;'gL csf]{ 

sd{rf/L cfPsf]n] 

5f]8]sf] 

)&# . & . % lkl8tn] lh=c=df lkm/fb lbO{ ldnfkq 

;d]t ePsf], cbfntaf6 clGtd eO{ 

;s]sf] jf/bftdf d'2f rnfpg dgfl;j 

gx'g] . 

 

365.  मोरङ यिुराि 
ररिाि 

सोभाङ नसह 

वप्रतम निम्ि ु

सानिुाि ुसु् िा, 
 भविन्द्र िाल्िो, 
 अशोक चेम्िोङ, 

परुुष 

परुुष 

परुुष 

परुुष 

परुुष 

के.सा.अ. 
(१०) 

२०६७।१०।२
६ 

निम्ििुान राज्य पररषदका 
रािनैनतक दिका तिण िाट 
प्रनतिाददहरुिे यातायात 
अिरुद्द गरर सािणिननक 
आिागमनमा िाधा 

नखिेुको प्रनतिादीहरुिे शाजन्द्तपिुणक िन्द्द आ्हान गदे 
रािनैनतक अनधकार उपयोग गरेको अिस्थामा 
मदु्दा चिाउन नपने । 

ननर्णय 
नमनत 
नखिेुको 

mailto:%25#.%.@%
mailto:&#.@.%


81 
 

 निक िहादरु 
सािा, 
 िहादरु जघनसङ 

परुुष 

परुुष 
पयुाणएको । 

 

366.  खोटाङ रािेन्द्र 
विश्वकमाण 

नििोक राई,  

मान िहादरु 
भिेुि, माधि 
भिेुि,  

रोवहत भिेुि   

परुुष 

परुुष 

परुुष 

परुुष 

आगिनी 
 (९) 

२०६७।१०।२ मर्ी कुमार विश्वकमाणको  
घरमा आगो िगाएको । 

नखिेुको प्रनतिादीहरुको नाम उल्िेख गरी िाहेरी 
ददएको िाहेरिािा प्रत्यक्षदशी नभएको, 
प्रनतिाददहरुिे कसरुमा ईन्द्कारी ियान गरेकोिे 
प्रनतिादीहरु उपर मदु्दा चिाउन ु पने देजखएन 
। 

 

367.  /f}tx6 /fdfz+s/ 

bf; ;= 

z]v cgj/ ;= परुुष Hof=df=p 

(१३१)= 

नखिेुको df]6/;fOsn r8L 

cfPsf lkl8tx?nfO{ 

3fOt] agfO{ df]=;= 

hnfPsf] 

नखिेुको t/fO{ dw]z cfGbf]ngsf] qmddf o;}n] 

cfuf] nufPsf] eGg] Plsg k'li6 

gePsf], k|df0fsf] cefj /x]sf] 
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भाग तीन  

बिषयवस्तकुो ववश्लषेण 

 

महान्यायाबिवक्ताको कायाालयवाट मदु्दा नचल्ने गरी बनणाय भएका ववबभन्न आबथाक िषाका बनणायहरुलाई बनणायमा उल्लेख भए सम्मका वववरणहरु अध्ययन गरी उपलब्ि भएसम्म 
माथी भाग दईु मा घटना भएको जिल्ला, अपरािको सूचना ददने व्यजक्त, अपराि गने भनी वकटान गररएका व्यजक्तको नाम थर, बलङ्ग, घटना भएको बमबत, घटनाको संजिप्त 
वववरण, मदु्दा नचल्ने गरी भएको महान्यायाबिवक्ताको कायाालयको बनणाय, बनणाय आिार सवहत बनणायको संजिप्त वववरणलाई ताबलकामा उल्लेख गररएको छ ।  अि, यस 
भागमा सोही ताबलकीकरण गररएको तथ्यको आिारमा मदु्दा नचल्ने गरी गररएको बनणायलाई ववबभन्न कोणवाट देहाय िमोजिम ववश्लषेण गने प्रयास गररएको छ; 
 

३.१  मदु्दा नचल्ने बनणायको सालवसाली वहसावले ववषयगत ताबलकीकरण र ववश् लेषणः 
 
बस.नं. घटनाको ववषय आ.व. 

२०६६/०६७ 

आ.व. 
२०६७/०६८ 

आ.व. 
२०६८/०६९ 

आ.व. 
२०६९/०७० 

आ.व. 
२०७२/०७३ 

आ.व. 
२०७३/०७४ 

िम्मा 

१ िीउ, ज्यान सम्िन्िी ३ १६ ३१ ३३ २६ २२ १३१ 

२ वन तथा वन्यिन्त ुसम्िन्िी १ - ५ १ ७ २ १६ 

३ ठगी सम्िन्िी ४ - ३ ७ ११ १८ ४३ 

४ सवारी सम्िन्िी १ २ ९ ९ ३ १ २५ 

५ केवह सावािबनक अपराि १ ३ १ १ २ २ १० 

६ ववववि १ 

११ 

३ ६ - ६ २ १८ 

७ चोरी सम्िन्िी - २ ४ १ ३ १ ११ 

८ वववाह सम्िन्िी  - ३ ३ १ २ २ ११ 

९ सरकारी छाप दस्तखत वकते - २ - ५ १ - ८ 

१० करणी सम्िन्िी  - २ ६ ३ ३ ६ २० 

११ लागू औषि - १ २ - २ १ ६ 

१२ आगोलगाउन े - १ 

३५ 

 

१ - - ७ ९ 

१३ हातहबतयार तथा ववस्फोटक पदाथा - - १ - १ - २ 
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१४ आतङ्ककारी तथा ववध्वंसात्मक अपराि - - ३३ - - - ३३ 

१५ अपहरण तथा शरीर िन्िक - - ४ ३ - २ ९ 

१६ मानव िेचबिखन तथा ओसार पसार - - १ २ ३ १ ७ 

१७ गोिि - - २ 

११२ 

१ - २ ५ 

१८ राज्य ववरुद्धको अपराि - - - २ 

६९ 

१ 

७१ 

 

- 
७८ 

३ 

 िम्मा       ३६७ 

 

प्रष्टीकरणः िीउ, ज्यान सम्िन्िी ववषय अन्तरगत कताव्य ज्यान, ज्यानमाने उद्योग, भववतब्य ज्यान, गभापतन, कुटवपट अंगभंग समेत समावेश गररएको छ । 

         वन तथा वन्यिन्त ुसम्िन्िी ववषय अन्तरगत अवैि वन पैदावार, आखेटोपहार, चोरी जशकार तथा अन्य वनिन्य कसूर समेत समावशे गररएको छ । 

  ठगी सम्िन्िी ववषय अन्तरगत मलुकुी ऐन ठगीको महल, वैदेजशक रोिगार ठगी तथा िैवकङ्ग कसूर सम्िन्िी अपराि समावेश गररएको छ ।  

   चोरी सम्िन्िी ववषय अन्तरगत डााँका लगायत अन्य चोरी समावेश गररएको छ ।  

ववववि जशषाकमा प्रबतबलपी अबिकार, छापाखाना तथा प्रकाशन, चन्दा ऐन अन्तरगत, गणुस्तर तथा नापतौल, नागररकता, राहदानी, कालो ििार, जशिा ऐन, खोटा चलन, 
प्राजचन स्मारक संरिण, ववदेशी ववबनमय, िस्ता ३ थान सम्म भएका अपरािलाई  समेवटएको छ । 

   वववाह सन्िन्िीमा वहवुववाह, िाल वववाह,  ििरिस्ती बिवाह आदद समािेश छन ्। 

   सवारी सम्िन्िीमा सवारी ज्यान तथा सवारी अंगभंग समावेश छन ्। 

 करणी सम्िन्िीमा िवरिस्ती करणी, िविास्ती करणी उद्योग, अप्राकृबतक मैथनु । 

 

२०७२ सालमा गएको ववनाशकारी भकुम्पको प्रकोपले गरेको नोक्सानी, परुानो कायाालय भवन सादाा कागिपत्रहरु छुटे हराएको कारण ववबभन्न ६ आबथाक िषाको 
मात्र मदु्दा नचल्ने गरी भएका बनणायका प्रबतहरु फेलापाना सकेको र आ.ि. २०६६/०६७ को ११ थान र आ.ि. २०६७/०६८ को ३५ थान मात्र बनणायको प्रबत 
फेला परेको हुाँदा उक्त आ.ि.का सवै मदु्दा नचल्ने बनणायका प्रबतहरु हनु भन्न सवकने अवस्था छैन ।  

बसबमत समय र अन्य कायामा ब्यस्त िनशजक्तवाट कायाालयका सवै कागिपत्र एक एक हेरी सवै मदु्दा नचल्ने बनणायका प्रबतहरु खोिी गना संभव भएन । यद्यपी 
कायादललाई २०६३ साल देजख २०७४ साल असार मसान्तसम्मको मदु्दा नचल्ने गरी भएका बनणायहरुको अध्ययन गने जिम्मेवारी ददइएको बथयो । आ.ि. 
२०६८/०६९ को ११२ थान, आ.ि. २०६९/०७० को ६९ थान, आ.ि. २०७२/०७३ को ७१ थान र आ.ि. २०७३/०७४ को ७८ थान मदु्दा नचल्ने गरी 
भएका बनणायहरुको प्रबत गरी यी ६ आ.ि. का िम्मा ३६७ थान मदु्दा नचल्ने बनणायहरुको अबभलेजखकरण र ताबलकीकरण गररएको छ ।  यीनै बनणायहरुलाई सवै 
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बनणाय माबन ववश्लषेण गररएको छ । िसवाट हालको बनणायको अवस्था र भववश्यमा गनुा पने सिुारको वारेमा सझुाव ददन सवकने प्रसस्त आिार प्राप्त हनु्छ ।  आ.ि. 
२०६६/०६७ र आ.ि. २०६७/०६८ को मदु्दा नचल्ने बनणायको संख्या अश्वाभाववक देजखएकोले िााँकी ४ आ.ि.को बनणाय संख्याको आिारमा तलुनात्मक अध्ययन  

गदाा यस्तो जस्थती देजखयोः 

 

मदु्दा नचलाउने गरी भएका वारदातको ववषय हेदाा सवै भन्दा ववि िीउ-ज्यानसंग सम्िजन्ित अपरािमा मदु्दा नचलाउने गरर बनणाय भएको देजखयो । कूल अध्ययन गररएका 
३६७ मदु्दा नचल्ने बनणायहरुमा ववषयगत अनपुात यस्तो देजखयो । 

 

११२

६९

७१

७८

आथीक िषा वपच्छे मदु्दा नचल्ने गरी भएका बनणायको संख्यात्मक वववरण

२०६८/०६९ २०६९/०७० २०७२/०७३ २०७३/०७४
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१३१

४३ ३३ २५ २०
१८ ११

११
१०

ववषयगत मदु्दाको वववरण

िीउ ज्यान सम्िन्िी ठगी सम्िन्िी आ.तथा वव. अपराि सवारी सम्िन्िी अपराि करणी सम्िन्िी अपराि वन तथा वन्यिन्तु चोरी सम्िन्िी वववाह सम्िन्िी सावािबनक अपराि
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३.२ मदु्दा नचलाउन बलइएका बनणाय आिारको ववश् लेषणः 

हदम्याद नाघकेो प्रमाणको अभाव िेत्राबिकारको अभाव नेपाल सरकारको बनणाय िमोजिम वारदात स्थावपत नभएको कसूरदार खलु्न नसकेको अन्य आिार 

३४ १६५ ५२ ३३ ४६ २५ १२ 

हदम्याद नाघेको ५ थान र प्रमाणको अभाव ७ थान िम्मा १२ 
प्रमाणको अभाव ४ थान र िेत्राबिकारको अभाव ५ थान िम्मा ९ 
अध्ययन गररएका कूल बनणाय संख्या ३६७ थान 
एक भन्दा ििी बनणाय आिार बलइा बनणाय भएका मदु्दा संख्या २१ थान  
 बनणाय आिारलाइा वबगाकरण गदाा देजखएका संख्या ३८८ थान 

 

क. हदम्याद नाघकेो आिारमा मदु्दा नचल्ने बनणाय 

मदु्दाको कुनै पबन पि अड्डा अदालतमा प्रवेश गदाा कानूनले तोकेको बनजित अवबि बभत्र दावी बलइा प्रवेश गनुा पने अन्यथा मदु्दा दायर हनु नसक्ने तथ्य हामी सिैलाइा 
ज्ञात नै छ । महान्यायाबिवक्ताको कायाालयिाट मदु्दा नचल्ने बनणाय गदाा कानूनत: हदम्यादको आिारमा मदु्दा नचल्ने बनणाय गनुापने िाध्यता हनु्छ । ववबभन्न कारणले 
मदु्दाको हदम्याद नाघ्ने गरेको हनु सक्छ । अध्ययन अनसुन्िान गररएका मध्ये ४३ थान मदु्दामा हदम्याद नाघेको आिारमा महान्यायाबिवक्ताको कायाालयमा बनणायका 
लाबग पेश भएको वा अदालतमा दायर गने कुनै आिार नभएको अनसुन्िानिाट देजखयो । सक्कल बमबसल जझकाइा अध्ययन अनसुन्िान गना संभव नभएकोले प्रत्येक 
मदु्दामा यसै कारणले हदम्याद गजु्रकेो भनी यवकन साथ भन्न सवकएन। यद्यपी िेरै मदु्दामा उिरुकतााले नै म्याद गिुारी उिरुी ददएको, केहीमा अनसुन्िान अबिकारी र 
केहीमा सरकारी ववकलले ध्यान नदददा म्याद गजु्रन गएको तथ्य केही बनणायहरुिाट खलेुको देजखयो ।   

ख. प्रमाण अभावको आिारमा मदु्दा नचल्ने बनणाय 

सरकारवादी भइा अदालतमा दायर हनेु एवं सरकारी ववकलले मदु्दा चल्ने नचल्ने बनणाय बलने मदु्दाहरुमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी बनणाय बलन ुसरकारी ववकलको कानूनी 
र आचारणिन्य दवैु कताब्य हनु आउाँछ । अबभयकु्त र पीबडतको न्यायलाइा सन्तबुलत रुपमा बनणाय बलन ुसरकारी ववकलको कानूनी दावयत्व हनु्छ । पीबडतको हकमा 
मदु्दा चल्न ुिजिको महत्वपूणा हनु्छ त्यजिकै महत्व बनदोष उपर मदु्दा नचल्ने बनणाय बलन ुन्यायोजचत माबनन्छ । अध्ययन गररएका बनणायहरु मध्ये महान्यायाबिवक्ताको 
कायाालयिाट प्रमाणको अभावमा मदु्दा नचल्ने बनणाय भएका कूल मदु्दा संख्या १८४ थान देजखन्छन ्। बत १८४ थान मध्ये ४ थान मदु्दाको बनणायमा िेत्राबिकारको 
अभाव समेतको आिार बलइाएको देजखन्छ । महान्यायाबिवक्ताको कायाालयिाट मदु्दा नचल्ने बनणाय बलइाएका मदु्दाहरुमा यस प्रकृबतका मदु्दाको संख्या अबिक देजखएको 
छ । अपराि घवटत हनु ुतर अबभयकु्त नखलु्न ुवा अन्य कानूनी एवं प्राववबिक कारणले मदु्दा चल्न नसक्ने अवस्था हनु ुराज्यको लाबग ठूलो चनुौबत हो ।  

ग. िेत्राबिकारको अभावमा मदु्दा नचल्ने बनणाय 
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अध्ययन गररएका मदु्दाहरु मध्ये िेत्राबिकारको अभावमा मदु्दा नचल्ने गरी ५९ थान मदु्दा महान्यायाबिवक्ताको कायाालयिाट बनणाय भएको देजखयो । उिरुकतााले 
िलपूवाक तथ्यलाइा तोडमडोर गरी सरकारवादी मदु्दाको तथ्य उल्लेख गरी उिरुी दताा गने गरेको देजखन्छ । देवानी वा दबुनयााँवादी तवरले मदु्दाको कारवाही चलाउाँदा 
हनेु झन्झटिाट फुसाद बलन मदु्दाको अनसुन्िान गने बनकायलाइा प्रभाव पारी उिरुी दताा भएपबन पबछ अनसुन्िानिाट संकबलत तथ्य र प्रमाणिाट व्यजक्तवादी वा 
दबुनयााँवादी भइा दायर हनेु देजखन आएको बनणायिाट देजखन्छ । कबतपय मदु्दा अनसुन्िान गने बनकाय अलग भएको र मदु्दा चल्ने नचल्ने बनणाय सरकारी ववकलको 
कायािेत्र बभत्र पने नदेजखएको आिारमा मदु्दा नचल्ने बनणाय भएको पाइयो । यस प्रकृबतका मदु्दाको बनणाय गदाा प्रमाणको अभावका ५ थान मदु्दामा दवैु आिार बलइाएको 
पाइयो । अनसुन्िान गने र अबभयोिन गने अबिकारीले समयमै उिरुकताालाइा सही सूचना ददइा यस प्रकारका अनसुन्िानिाट समयमै अलग रहन ुआवश्यक देजखएको 
छ ।  

घ. नेपाल सरकारको बनणायका आिारमा मदु्दा नचल्ने बनणाय 

महान्यायाबिवक्ताको कायाालयिाट आतङ्ककारी तथा ववध्वंसात्मक अपराि ऐन तथा अध्यादेश अन्तरगतका मदु्दाहरु नचलाउने गरी ३३ वटा मदु्दामा बनणाय भएको देजखयो 
। मदु्दा नचलाउने बनणाय गदाा "नेपाल सरकार मजन्त्रपररषदवाट बनणाय भए अनसुार" भनी आिार बलइएको देजखन्छ । बनणायमा कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको 
पत्रको आिार खलुाइाएको देजखयो तर बनणायमा नेपाल सरकारको कुन बमबतको बनणाय हो भनी अध्ययन अनसुन्िान गदाा बनणायमा बमबत खलेुको देजखएन । नेपालको 
अन्तररम संवविान, २०६३ र तत्कालीन सरकार र ववद्रोही पि िीच वहृद् शाजन्त सम्झौताका आिारमा त्यस िखतका घट्नालाइा वैकजल्पक न्यायका मान्यताका 
आिारमा समािान खोज्न नेपाल सरकारले बनणाय गरे िमोजिम नै महान्यायाबिवक्ताको कायाालयिाट मदु्दा नचल्ने बनणाय भएको देजखयो ।  

ङ. वारदात स्थावपत नभएको आिारमा मदु्दा नचल्ने बनणाय 

हाम्रो फौिदारी न्याय प्रशासनमा उिरुकतााको महत्वपूणा भबुमका हनु्छ । उिरुकताा मदु्दाको महत्वपूणा प्रमाण एवं सरकारी गवाह माबनन्छ । तर केही उिरुकतााले 
सत्य तथ्य र प्रमाणका आिार नददइा व्यजक्त ववशेषलाइा दखु हैरानी ददन शत्रतुा साध्न वा कसैको लहडका आिारमा उिरुी गने प्रवजृिले राज्यका बनकाय र 
कमाचारीहरुलाइा अनावश्यक दखु ददएको तथ्य मदु्दा नचल्ने बनणाय अध्ययन िाट देजखन्छ । अध्ययन गररएका मदु्दाहरु मध्ये यस प्रकारका उिरुीको संख्या उल्लेख्य 
देजखन्छ । ३६७ थान मदु्दा मध्ये ६५ थान मदु्दाको वारदात नै स्थावपत हनु नसक्न ुअनसुन्िान पिको कमिोरी सीबमत संख्या भएपबन अबिकांश उिरुी नै गलत हनु ्
भन्न सवकने आिार मदु्दा नचल्ने बनणायािारिाट खलु्न आएको छ । राज्यका लाबग यो ठूलो चनुौबत मान्न सवकन्छ । अवका ददनमा झटु्ठा उिरुी दताा गने उिरुकताालाइा 
कडाइाका साथ मलुकुी फौिदारी कायाववबि संवहता ऐन, २०७४ का व्यवस्थालाइा कायाान्वयन गना सक्न ुर यस प्रकारका प्रवजृिलाइा बनरुत्सावहत गनुा आवश्यक देजखन्छ।  

च. कसूरदार खलु्न नसकेको आिारमा मदु्दा नचल्ने बनणाय 

घट्ना घटेको स्थावपत हनु ुवा पीबडत प्रत्यिीकरण हनु ुतर अबभयकु्त एवं कसूरदार अनसुन्िानले उिागर गना नसक्न ुएवं कानूनी दायरामा ल्याउन नसक्न ुहाम्रो 
फौिदारी न्याय प्रशासनको चनुौती हो । घट्नािाट माबनसको ज्यान माने, ज्यानमा िबत पु याउने, सरकारी वा व्यजक्तगत हक स्वाबमत्वका सम्पजिमा असर पु याउने, 
प्रबतष्ठामा आाँच पु याउने र समािमा अशाजन्त तथा अमनचैन बसिाना गरी समािलाइानै डर, त्रास, भयमा पाने र िबत पु याइा ठूलो चनुौती ददने कसूरदारको यवकन नाम, 
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थर, वतन, कसूरमा सम्लग्नता र कसूरको काया प्रकृबत खलु्न नसक्दा कानून िमोजिमको हदम्यादका आिारमा मदु्दा नै नचल्ने गरी बनणाय गनुा पने िाध्यता देजखयो । 
महान्यायाबिवक्ताको कायाालयिाट मदु्दा नचल्ने गरी भएका बनणायहरु मध्ये अध्ययन गररएका ३६७ थान मदु्दामा २५ थान मदु्दा यस प्रकृबतका देजखन्छन ्। हेदाा 
संख्यात्मक रुपमा ठूलो संख्या नदेजखएता पबन उजल्लजखत २५ मदु्दामा पीबडतका लाबग राज्यले न्यायको सबुनजितता गना नसकेको देजखन्छ ।  

छ. अन्य आिारमा मदु्दा नचल्ने बनणाय 

महान्यायाबिवक्ताको कायाालय मातहत सरकारी ववकल कायाालयहरुिाट मदु्दा नचल्ने गरी गरेका बनणायको अजन्तम बनकासा बलन महान्यायाबिवक्ताको कायाालयमा पेश 
भएका मदु्दाहरुमा माबथ उजल्लजखत ६ आिार िाहेक अन्य आिारमा समेत मदु्दा नचल्ने बनणायािार बलइाएको देजखन्छ । अध्ययन गररएका ३६७ थान बनणाय मध्ये १२ 
थान मदु्दामा अबिक संख्या कसूरदारको मतृ्य ुभएका कारण मदु्दा नचल्ने बनणाय भएको पाइन्छ । मलुकुी ऐन अ.वं. ७६ नं. का आिारमा, १० वषा भन्दा कम उमेरका 
नािालक कसूरदार भएको आिारमा र कसूरदारको होस ठेगान नभएका आिारमा मदु्दा नचल्ने बनणाय भएको देजखयो । उक्त आिार कानूनी आिार भएकोले अन्यथा 
वववेचना गनुा पने अवस्था देजखदैन । तर पीबडतले िबतपूती पाउने ववषयमा अनसुन्िान अबिकारी र अबभयोिन अबिकारीले हेनुापने पि एवं संरिकले नावालक र होस 
ठेगाना नभएका व्यजक्तलाइा उजचत संरिणमा राख्न ुपने सवालमा राज्यले कानूनी व्यवस्थाको माध्यमिाट व्यवस्थापन गनुा पने देजखन्छ ।   

माथीको ववश्लषेणलाई देहायको जचत्रवाट थप प्रष्ट पाररएको छः 

 

३४

१६५

५२ ३३

४६ २५
१२

मदु्दा नचलाउन बलइएका बनणायािार

हदम्याद नाघेको प्रमाणको अभाव िेत्राबिकारको अभाव नेपालसरकारको बनणाय वारदात स्थावपत नभएको कसरुदार नखलेुको अन्य
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३.३ मदु्दा नचल्ने गरी बनणाय भएका मदु्दा मध्ये ववषयगत वहसावले िेरै बनणाय भएका ७ वटा घटनामा प्रबतवादीको लैवङ्गक अवस्थाको ववश् लेषणः 

प्रबतवादीको 
बलंग 

िीउ ज्यान 
सम्िन्िी 

ठगी सम्िन्िी 
  

आतङ्ककारी 
तथा 

ववध्वंसात्मक 
अपराि  

सवारी 
सम्िन्िी  

करणी 
सम्िन्िी 

वन तथा 
वन्यिन्त ु

चोरी सम्िन्िी  वववाह 
सम्िन्िी  

सावािबनक 
अपराि 

(१३१) (४३) (३३) (२५) (२०) (१८) (११) (११) (१०) 

परुुष १८२ ४६ २१९ २६ २३ २३ २७ ११ १७ 
मवहला २१ ३ ३६ ० ० ० २ ११ २ 

अन्य ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

िम्मा २०३ ४९ २५५ २६ २३ २३ २९ २२ १९ 

 

महान्यायाबिवक्ताको कायाालयिाट मदु्दा नचल्ने बनणाय गदाा अबभयकु्तहरु सिैको नाम बनणाय वकतािमा उल्लेख गरेको देजखएन । यसथा उजल्लजखत मदु्दाहरुमा यबत नै अबभयकु्त 
उपर मदु्दा नचल्ने बनणाय भएको भनी यवकन संख्या खलुाउन संभव रहेन । केही बनणायहरुमा अबभयकु्तहरु सिैको नाम खलुाइाएकोले मदु्दा संख्या भन्दा अबभयकु्तहरुको संख्या 
केही ििी देजखएको छ । कुनै एक अबभयकु्त वा मखु्य अबभयकु्तको नाम उल्लेख गरी अन्यलाइा समेतका भने्न शब्दले संवोिन गरेको पाइयो । मदु्दा नचल्ने बनणाय भएका 
३६७ बनणायहरु अध्ययन गदाा माबथ उजल्लजखत अबिक संख्याका ७ प्रकारका घट्नाका ववषयमा परेका उिरुीलाइा ताबलकामा उल्लेख गररएको छ । अध्ययनिाट परुुषको 
तलुनामा मवहला अबभयकु्त उपरको उिरुीमा िनु कुनै घट्नामा अबत न्यून संख्या देजखन्छ भने यौनिन्य कसूर र वनपैदापार, िन्यिन्त ुतथा अखेटोपहार सम्वन्िी कसूरमा मवहला 
ववरुद्ध उिरुी नै देजखदैन । बत न्यून संख्यामा रहेका घट्नाहरु िस्तो प्रबतिजन्ित कुरा प्रकाशन गरेको, कालोििारी, आगो लगाएको, सरकारी कागिात कीते, लागू औषि, 
प्रतबलपी अबिकार उल्लंघन, नागररकता सम्वन्िी, गोवि, नापतौल, प्राजचन स्मारक, ववदेशी ववबनमय, रािकाि, हातहबतयार खरखिना, अवैि चोरी बनकासी, मानव िेचववखन, 
कुटवपट अंगभंग, जशिा ऐनको कसूर, अपहरण तथा शरीर िन्िक, िाली राहदानी, खोटाचलन, िमा पररवतान, उपभोक्ता संरिण ऐन ववपररतका उिरुी लगायतका कम संख्याका 
मदु्दाहरु नचल्ने बनणाय भएको देजखएता पबन उल्लेखनीय संख्यामा नभएकोले ताबलकामा देखाइएको छैन । साथै परुुष र मवहला िाहेक मदु्दा नचल्ने बनणायमा तेस्रो बलङ्गी वा 
अन्य बलङ्गी अबभयकु्त रहेको देजखएन । उपरोक्त ववश्लषेणलाई जचत्रमा यसरी उल्लेख गररएको छः 
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३.४  प्रदेशगत रुपमा मदु्दा नचल्ने गरी भएका बनणायहरुको ववश् लेषणः 

ताबलका नं 

.नं.             मदु्दा प्रदेश नं. १ प्रदेश नं. २ 

 

प्रदेश नं. ३ प्रदेश नं. ४ प्रदेश नं. ५ प्रदेश नं. ६ प्रदेश नं. ७ 

१ िीउ, ज्यान सम्िन्िी २४  १९ ३६ ५ ९ ५ ४ 

२ वन तथा वन्यिन्त ुसम्िन्िी ४ २ ४ १ २  २ 

३ ठगी सम्िन्िी -         ४ ३१       २ १ १  

४ सवारी सम्िन्िी २ १ १४ १ २ - १ 

५ केवह सावािबनक अपराि १ १          ३ १ - - - 

६ चोरी सम्िन्िी - २ ५ - २ - - 

७ वववाह सम्िन्िी  १ - १ - १ २ १ 

८ सरकारी छाप दस्तखत वकते - - ६ - - -  

९ करणी सम्िन्िी  ३ २ ८ ३ २ - १ 

१० लागू औषि २ २ १ - - - - 

११ आगोलगाउने १  १ - १ -       - 

२१ ३
३६

२ ११ २

१८२

४६

२१९

२६ २३ २३ २७ ११ १७
िीउ,ज्यान ठगी आतङ्ककारी सवारी करणी वन तथा वनिन्य चोरी वववाह के.सा.अ.

संख्यात्मक वहसावले िेरै बनणाय भएका ७ वटा घटनामा लैबगक जस्थबत

मवहला परुुष
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६ 

 

१२ हातहबतयार तथा ववस्फोटक पदाथा १ - - १ - - - 

१३ आतङ्ककारी तथा ववध्वंसात्मक अपराि -  ३२ - - - - 

१४ अपहरण तथा शरीर िन्िक २ ४  - - १ - 

१५  मानव िेचबिखन तथा ओसार पसार - - ६ - १ - - 

१६ गोिि १ -  

२ 
- १ - - 

१७ राज्य ववरुद्धको अपराि २ १ - - 

 

- - - 

१८ ववववि        ३ -        ११ १ १ १ - 

१९ कुटवपट अंगभंग          - ४         ४  - १ - 

 
 

िम्मा     ४७ ४८       १६५ १५ २३ ११ ९ 

 

दस्टव्यः  ताबलकामा िम्मा ३१८ वटा मदु्दाहरुको वववरण उल्लेख गररएको छ ।अध्यायन गररएका आ.व. ३६७ मदु्दामा मदु्दा नचल्ने बनणाय भएपबन जिल्ला प्रस्ट नभएकोले िम्मा ४९ मदु्दाहरुलाई ताबलकामा समावेश गररएको छेन । 

अध्ययन गररएका आ.व.हरुको प्रदेशगत रुपमा मदु्दा नचल्ने गरी भएका बनणायहरुको संख्या ववश् लेषण गदाा प्रदेश नं.१ मा  िम्मा ४७ थान मदु्दाहरुमा मदु्दा नचल्ने गरी बनणाय 
भएको पाईन्छ ।तबलकामा देखाईए अनसुार यस प्रदेशमा मदु्दा नचल्ने गरी बनणाय गररएका िम्मा १३ प्रकारका मदु्दाहरु मध्ये क्रमसः सवैभन्दा विी िीउ,ज्यान सम्वन्िी 
मदु्दाहरु िम्मा २४ थान, वन तथा वन्यिन्त ुसम्वन्िी मदु्दाहरु िम्मा ४ थान, करणी र ववववि मदु्दाहरु िम्मा ३।३ थान, सवारी, अपहरण तथा शररर वन्िक, लाग ुऔषि र 
राज्य ववरुद्दको अपराि सम्वन्िी मदु्दाहरु िम्मा २।२ थान, केवह सावािबनक अपराि, वववाह, आगो लगाउने, र हातहबतयार तथा ववष्फोटक पदाथा सम्वन्िी मदु्दाहरु िम्मा 
१।१ थानमा मदु्दा नचल्ने गरी बनणाय भएको देजखन्छ । प्रदेश नं. २ मा  िम्मा ४८ थान मदु्दाहरुमा मदु्दा नचल्ने गरी बनणाय भएको पाईन्छ ।तबलकामा देखाईए अनसुार यस 
प्रदेशमा िम्मा १२ प्रकारका मदु्दाहरु मध्ये िीउ,ज्यान सम्वन्िी मदु्दाहरु िम्मा १९ थान, आगो लगाउने सम्वजन्ि मदु्दाहरु िम्मा ६ थान, ठगी, अपहरण तथा शरीर िन्िक 
र कुटवपट अंगंभंग सम्वन्िी मदु्दाहरु िम्मा ४।४ थान, वन तथा वन्यिन्त,ु चोरी, करणी र लाग ुऔषि सम्वन्िी मदु्दाहरु २।२थान, सवारी, केवह सावािबनक अपराि, राज्य 
ववरुद्धको अपराि सम्वन्िी मदु्दाहरु िम्मा १।१ थान मदु्दाहरुमा मदु्दा नचल्ने गरी बनणाय भएको ताबलकावाट देजखन्छ ।  

यसैगरी प्रदेश नं. ३ मा  सोवह आबथाक वषाहरुमा सवैभन्दा विी १६ प्रकारका िम्मा १६५ थान मदु्दाहरुमा मदु्दा नचल्ने गरी बनणाय भएको देजखन्छ ।तबलकामा देखाईए अनसुार 
यस प्रदेशमा िीउ,ज्यान सम्वन्िी िम्मा ३६ थान, आतङ्ककारी तथा ववध्वंसात्मक अपराि सम्वन्िी ३२ थान, ठगी ३१ थान, सवारी १४ थान, ववववि ११ थान, करणी 
सम्वन्िी ८ थान, मानव िेचबिखन तथा ओसार पसार र सरकारी छाप दस्तखत वकते ६।६ थान, चोरी ५ थान, कुटवपट अंगभंग र वन तथा वन्यिन्त ुसम्िन्िी ४।४ थान, 
केवह सावािबनक अपराि ३ थान, गोवि २ थान, वववाह, लागू औषि र आगो लगाउने १।१ थान मदु्दाहरुमा मदु्दा नचल्ने गरी बनणाय भएको देजखन्छ । प्रदेश नं. ४ मा  
िम्मा ८ प्रकारका िम्मा १५ थान मदु्दाहरुमा मदु्दा नचल्ने बनणाय भएको देजखन्छ ।तबलकामा देखाईए अनसुार यस प्रदेशमा सवैभन्दा विी िीउ,ज्यान सम्वन्िी मदु्दाहरु ५ 
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थान, करणी सम्वन्िी मदु्दाहरु ३ थान, ठगी सम्वन्िी मदु्दाहरु २ थान, वन तथा वन्यिन्त,ु सवारी, केवह सावािबनक अपराि, हातहबतयार तथा ववस्फोटक पदाथा र ववववि 
मदु्दाहरु गरी िम्मा १।१ थानमा मदु्दा नचल्ने गरी बनणाय भएको पाईन्छ ।  

प्रदेश नं. ५ मा  िम्मा २३ थान मदु्दाहरुमा मदु्दा नचल्ने गरी बनणाय भएको देजखन्छ ।तबलकामा देखाईए अनसुार यस प्रदेशमा मदु्दा नचल्ने गरी बनणाय भएका मदु्दाहरु मध्ये 
सवैभन्दा विी िीउ,ज्यान सम्वन्िी मदु्दाहरु िम्मा ९ थान, वन तथा वन्यिन्त ुसम्वन्िी मदु्दाहरु, सवारी, चोरी र करणी सम्वन्िी मदु्दाहरु २।२ थान, ठगी, वववाह, आगो 
लगाउने, मानव िेचबिखन तथा ओसार पसार, ववववि र गोिि िम्मा १।१ थान गरी िम्मा ११ प्रकारका मदु्दाहरुमा मदु्दा नचल्ने गरी बनणाय भएको देजखन्छ । प्रदेश नं. ६ 
मा  सोवह िम्मा ११ थान मदु्दाहरुमा मदु्दा नचल्ने गरी बनणाय भएको देजखन्छ ।तबलकामा देखाईए अनसुार यस प्रदेशमा सवैभन्दा विी िीउ,ज्यान सम्वन्िी िम्मा ५ थान, 
त्यसपबछ क्रमसः वववाह सम्वन्िी २ थान, ठगी, अपहरण तथा शरीर वन्िक, ववववि र कुटवपट अंगाँभग सम्वन्िी १।१ थान मदु्दाहरुमा मदु्दा नचल्ने गरी बनणाय भएको पाईन्छ 
र प्रदेश नं. ७ मा  सोवह आबथाक वषाहरुमा िम्मा ९ थान मदु्दाहरुमा मदु्दा नचल्ने गरी बनणाय भएको देजखन्छ ।तबलकामा अनसुार यस प्रदेशमा सवैभन्दा विी िीउ,ज्यान 
सम्वन्िी िम्मा ४ थान त्यसपबछ क्रमसः वन र वन्यिन्त ुसम्वन्िी २ थान, सिारी, वववाह र करणी सम्वन्िी १।१ थान मदु्दाहरुमा मदु्दा नचल्ने गरी बनणाय भएको देजखन्छ  
। यसरी ववष्लेशण गदाा अध्यायन गररएका आबथाक वषाहरुमा कुल ७ वटा प्रदेशहरुमा िम्मा ३६७ थान मदु्दाहरुमा मदु्दा नचल्ने बनणाय भएको उजल्लजखत ताबलकावाट देजखन्छ 
। मदु्दा नचल्ने गरी बनणाय भएका मदु्दाहरुको प्रकृबत हेदाा सातवटै प्रदेशमा सवैभन्दा विी िीउ ज्यान सम्वन्िी मदु्दामा मदु्दा नचलाउने गरी बनणाय भएको पाईन्छ भने अरू मदु्दामा 
यस्तो एकरुपता देजखदैन ्। मदु्दा नचल्ने बनणायको भौगोबलक ववतरणको अवस्थालाई शब्द जचत्रवाट समेत प्रष्ट पाररएको छः 
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३.५  मदु्दा नचल्ने गरी बनणायको सन्दभामा गररएका वटप्पणी वा बनदेशनको ववश् लेषणः 

                                                      ताबलका नं. 

बस.नं.               मदु्दा      आ.व. 
२०६६/०६७ 

    आ.व. 
२०६७/०६८ 

    आ.व. 
२०६८/०६९ 

    आ.व. 
२०६९/०७० 

   आ.व. 
२०७२/०७३ 

  आ.व. 
२०७३/०७४ 

कैवफयत 

१ ज्यान सम्िन्िी       
 

स.स.लाई लेख्न े

२ ज्यान माने उद्दोग   १ १   
 

प्रहरीलाई लेख्न े

३ वन तथा वन्यिन्त ुसम्िन्िी    १   
 

स.स.लाई लेख्न े

४ िैवङ्कङ कसरु र ठगी सम्िन्िी  १  १   
 

,, 

५ सवारी सम्िन्िी   १    प्र.र सरकारी 
ववकललाईलेख्न े

६ केवह सावािबनक अपराि     १  
 

अ.लाई सचेत  

७ चोरी सम्िन्िी -      
 

स.स.लाई लेख्न े

८ करणी सम्िन्िी  -  १    
 

,, 

९ कालो विारी   १     
 

अ.लाई लेख्न े 

 

१० 
िम्मा  २ ३ ३ १   

  

द्रस्टव्यः आ.व.नखलेुको तर बमबत २०६८ िनाई दईु थान ज्यान सम्वन्िी र एक थान चोरी मदु्दाहरुको मदु्दा नचल्ने बनणाय गदाा अनसुन्िान अबिकृत उपर वटप्पणी वा बनदेशन भएको देजखन्छ ।  

अध्यायन गररएका आ.व.हरुमा मदु्दा नचल्ने बनणाय गदाा ववबभन्न मदु्दाहरुमा बनणायकताावाट वटप्पणी गररने र अनसुन्िान अबिकृत तथा अबभयोिनकताालाई बनदेशन ददने सम्मका 
कायाहरु भएको पाईन्छ ।आ.व. २०६७।२०६८ मा  दईुवटा मदु्दाहरुमा, आ.व.२०६८।२०६९ मा तीन वटा मदु्दाहरुमा, आ.व. २०६९।२०७० मा तीनहरुवटा मदु्दामा 
र आ.व. २०७२।२०७३ मा एक मदु्दामा पटक पटक गरी िम्मा १२ वटा मदु्दामा यस्ता वटप्पणी वा बनदेशन भएको देजखन्छ । यसरी वटप्पणी गदाा तथा बनदेशन दददााँ 
िम्मा ५ वटा ववषयहरुलाई केजन्द्रय समन्वय सबमबतमा छलफल गने, तीनवटा ववषयहरुलाई प्रहरीलाई लेख्न,े एउटा ववषयमा सरकारी ववकललाई लेख्न ेर एउटा ववषयमा सरकारी 
ववकल र प्रहरीलाई दवैुलाई लेख्न ेगरी बनणाय भएको देजखन्छ । 

िाहरेवाला चजन्डका पोखेरेल प्रबतवादी तेिकरण िैन भएको ताबलकामा देखाईएको आ.व. २०६७।२०६८ को कालोविारी मदु्दा मदु्दा दायर गने हदम्याद समाप्त भैसकेपबछ 
मात्र बनणायको लागी पेश भएको देजखन्छ । यवह कारण प्रस्ततु मदु्दामा मदु्दा नचल्ने गरी बनणाय गनुापने देजखयो । हदम्याद नाघी अनसुन्िान भएको प्रस्ततु मदु्दामा मदु्दा नचल्ने 
बनणाय गदाा महान्यायाबिवक्तावाट सो ववषयमा अनसुन्िानकताालाई कारवावह गना लेखी पठाउने भनी वटप्पणी गरेको देजखन्छ ।यसैगरी िाहेरवाला ईन्द्र प्रसाद पोखरेल र प्रबतवादी 
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नववन अबिकारी समेत भएको कताव्य ज्यान मदु्दा (आ.व. नखलेुको) मा पबन मतृकको मतृ्य ुकताव्यवाट नभई आत्महत्यावाट भएको देजखएकोले अपरािको अनसुन्िानमा 
उदाबसनता देजखदााँ यस ववषयलाई केजन्द्रय समन्वय सबमबतमा पेश गने भनी बनणायकताावाट वटप्पणी भएको देजखन्छ । यसैगरी प्रबतवादीले आरोवपत कसरु गरेको प्रमाणवाट पवुष्ट 
पबन नभएको र िाहेरी दरखास्तमा उठाईएका सवै ववषयमा अनसुन्िान पबन भएको नदेजखदााँ प्रस्ततु ववषयलाई पबन केजन्द्रय समन्वय समबतमा पेश गने भनी िाहेरवाला वावरुाम 
जघबमरे प्रबतवादी सववना जघबमरे समेत भएको कताव्य ज्यान मदु्दा (आ.व. नखलेुको) र प्रबतवादीले कसरु गरेको प्रमाण नभएकोले अनसुन्िानमा त्रटुी देजखयो यसथा यस सम्वन्िमा 
केजन्द्रय समन्वय समबतमा पेश गने भनी िाहेरवाला शजक्तराि ठकुरी प्रबतवादी रािकुमार ठकुरी भएको सवारी ज्यान मदु्दामा पबन वटप्पणी भएको पाईन्छ । शम्भरुाि रेग्मी 
िाहेरवाला प्रबतवादी लबलत कुमार पनु भएको आ.व. २०६८।२०६९ को सवारी अंगभंग मदु्दामा प्रबतवादीलाई फरार देखाएको र मदु्दाको हदम्याद समाप्त भएपबछ अनसुन्िान 
र अबभयोिन भएको देजखदााँ प्रबतवादीलाई फरार देखाएको र हदम्याद नघाएको ववषयमा प्रहरी र सरकारी वकीललाई ध्यानाकषाण गराउने भनी वटप्पणी भएको पाईन्छ । 

प्रबतवादी रािन शे्रष्ट भएको आ.व. २०६८।२०६९ को िवरिस्ती करणी मदु्दामा ववरोिाभाष प्रमाण संकलन गरेको ववषया, िाहेरवाला दशरथ मन्डल प्रबतवादी सजचदानन्द 
रािपतु भएको  आ.व. २०६८।२०६९ को ज्यान माने उद्दोग मदु्दामा सरकारी वकीलले थप अनसुन्िानको लागी बमबसल वफताा पठाएकोमा अनसुन्िान नै नगरी बमबसल 
पठाएको ववषय र िाहेरवाला खगेन्द्र खडका प्रबतवादी कल्पना खड्का समेत भएको आ.व. २०६७।२०६८ को वैवङ्कङ कसरु ठगी मदु्दामा सरकारी ववकलले ददएको 
अनसुन्िानकताालाई ददएको बनदेशनलाई पालन नगरेको ववषयलाई केजन्द्रय समन्वय समबतमा पेश गने गरी वटप्पणी भएको देजखन्छ ।िाहेरवाला तेिेन्द्र खड्का ववरुद्द प्रबतवादी 
भवन भट्ट भएको आ.व. २०६९।२०७० को वैवङ्कङ कसरु ठगी मदु्दामा पबन िाहेरवालाले रकम िझुी सनाखत गरी िाहेरी खारेि गरी पाऊ भनी कागि सवहत पठाएककले 
सरकारी ववकल कायाालयिाट प्रहरीमा बमबसल वफताा पठाएकोमा पनु प्रहरीले सिायको दावी सवहत बमबसल पठाएकोले त्यस्तो वकन गनुा परेको हो ? तथ्य प्रबतकूल हनेु गरी 
कागि सम्लग्न गरेको ववषय र जिल्ला प्रहरी कायाालय झापाको प्रबतवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रबतवादी वटकाराम आङदम्वे भएको आ.व. २०६९।२०७० को सालकको 
खपटा ओसार पसार गरेको मदु्दामा दशी िरामद नभएको र प्रमाणवाट कसरु पवुष्ट नभएको अवस्थमा प्रहरी कमाचारीले अनशुासन र मयाादा ववपररत काम गरेको ववषयलाई 
समन्वय सबमबतको िैठकमा पेश गने भनी गरी वटप्पणी भएको देजखन्छ र िाहेरवाला महेन्द्र वहादरु वस्नेत प्रबतवादी प्रकाश साकी समेत भएको आ.व. २०६६।२०६७ को 
ज्यान माने उद्दोग मदु्दामा वपबडको घाउिाच केस फारम पबन नभएको, प्रबतवादीलाई वयान गराएपबछ सरकारी वकीलको सहमबत नबलई छाडेको र अनसुन्िान नगरी बमबसल 
राखेकोले लापरवावह पणुातवरले अनसुन्िान गरेको ववषयमा कारवावह गने प्रहरी प्रिान कायाालयमा पठाउने भनी वटप्पणी भएको देजखन्छ  भने िाहेरवाला कुलानन्द झा प्रबतवादी 
श्यामादेवव झा समेत भएको आ.व. २०७२।२०७३ को केवह सावािबनक मदु्दामा कानून िमोजिमको हदम्याद गजु्रकेाले हदम्याद बभतै्र राय सवहतको प्रबतवेदन नपठाउने 
अनसुन्िान अबिकृतलाई सचेत गराउने भनी वटप्पणी भएको देजखन्छ । 
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भाग  चार 

निचोड तथा सझुाव 

अध्ययिको निचोडः 
महान्यायानिवक्ताको कायाालयबाट मदु्दा िचल्िे गरी भएका निर्ायहरुको अध्ययि अिसुन्िाि गरी 
कायाालयलार्ा पषृ्ठ पोषर् दिि ु कायािललार्ा समु्पपएको मखु्य म्िपमेवारी हो । कायािललार्ा आ.व. 
२०६३।०६४ िेम्ि २०७४ अषाढ मसान्त सपमका निर्ायहरुको अध्ययि गिा कायाािेश भए 
बमोम्िमका निर्ायहरुको िोिी गिाा २०६६।०६७ िेम्ि पनिका वषाहरुको निर्ायहरु मात्र प्राप्त गिा 
सककयो । यस अवनिमा महान्यायानिवक्ताको कायाालयबाट ३६७ थाि मदु्दा िचल्िे गरी निर्ाय भएको 
पार्यो । मदु्दा िचल्िे निर्ाय भएका मदु्दाको प्रकृनत हेिाा अनिक संख्यामा िीउज्याि सपवन्िी  (कताब्य 
ज्याि, ज्याि मािे उद्योग, कुटकपट अंगभंग, भकवतब्य ज्याि आदि) १३१ वटा घकटत घट्िा उपरका 
उिरुीहरु भएको िेम्ियो । यसै गरी सपपम्ि सपवन्िी कसूर (ठगी ४३, चोरी ११), आतंककारी तथा 
कवध्वंसात्मक अपराि घट्िा ३३, सवारी सपवन्िी २५, यौििन्य अपराि (ि.क., ि.क. उद्योग, हाडिाता 
समेत) घट्िा २०, बन्यिन्त ुएवं विपैिावार सपवन्िी घट्िाहरु १६, केही सावािनिक अपराि घट्िा 
१०, आगो लगाउिे घट्िा ९, अपहरर् तथा शरीरबन्िक ९, कववाह सपवन्िी घट्िा ८, सरकारी िाप 
िस्तित कीते ८, मािव बेचनबिि तथा ओसारपसार घट्िा ७, लागू औषि समेतका घट्िा ६, कववि 
प्रकारका कसूरिन्य घट्िा १८ िेम्िन्िि ्। िसलार्ा तानलका एवं शब्ि म्चत्रमा मानथ कवश्लषेर् गररएको 
ि । 

महान्यायानिवक्ताको कायाालयबाट मदु्दा िचल्िे निर्ाय गिाा आनथाक वषाका आिारमा आ.व. 
२०६६।०६७ मा ११ थाि, आ.व. २०६७।०६८ मा ३५ थाि, आ.व. २०६८।०६९ मा ११२ 
थाि, आ.व. २०६९।०७० मा ६९ थाि, आ.व. २०७२।०७३ मा ७१ थाि र आ.व. २०७३।०७४ 
आ.व. ७८ थाि गरी ३६७ थाि मदु्दाको अध्ययि गररयो । यस अवनिका मदु्दा िचल्िे निर्ाय अध्ययि 
गिाा म्िल्लागत आिारमा सब भन्िा बढी काठमाण्डौ, त्यस पनि म्चतवि, मोरङ, झापा, सप्तरी, पसाा, 
लनलतपरु लगायतका म्िल्लाहरुको लगत बढी िेम्िन्ि । कम संख्या हेिाा डोल्पा लगायतका म्िल्लाको 
एक सपम रहेको िेम्ियो भिे मिाङ, मसु्ताङको यस अवनिमा मदु्दा िचल्िे निर्ाय भएको पार्एि । 
निर्ायलार्ा पटक पटक अध्ययि गिाा पनि सक्कल नमनसल िभएका कारर् ५१ थाि मदु्दा कुि म्िल्लाको 
हो भिी यककि गिा सककएि ।  

मदु्दा िचल्िे निर्ायहरुको बह ुआयनमक दृकिकोर्बाट कवश्लषेर् गिे क्रममा लैकिक कहसाबले कसूरमा 
सपलग्ि भएको संख्या हेिाा िीउ ज्याि सपवन्िी घट्िामा परुुष १८२ र मकहला २१, ठगी सपवन्िी 
घट्िामा परुुष ४६ र मकहला ३, आतंककारी तथा कवध्वंसात्मक अपराि घट्िामा परुुष २१९ र मकहला 
३६, सवारी सपवन्िी घट्िामा परुुष मात्र २६, यौििन्य घट्िामा परुुष मात्र २३, वि तथा वन्यिन्त ु
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घट्िामा परुुष मात्र २३, चोरी सपवन्िी घट्िामा परुुष २७ मकहला २, कववाह सपवन्िी घट्िामा परुुष 
र मकहलाको संख्या वरावर रहेको र सावािनिक अपरािको घट्िामा परुुष२७ र मकहला २ संलग्ि 
रहेको निर्ायबाट िेम्िन्ि । यद्यपी निर्ायमा अनभयकु्तहरुको िाम िामेसी सकहतको यककि संख्या उल्लेि 
िभएकोले यनतिै अनभयकु्त कवरुद्ध उिरुी परेको नथयो भिी यककि गिा सककिे अवस्था िैि ।  

कायािलले निर्ायहरुको बह ुआयानमक तवरले अध्ययि अिसुन्िाि गिाा मदु्दा िचल्िे निर्ाय आिारहरुको 
पनि तथ्यगत कवश्लषेर् गररएको ि । मदु्दा िचल्िे निर्ाय आिारहरुलार्ा कवनभन्न सात मापिण्ड तयार 
गरी अध्ययि कवश्लषेर् गिाा हिपयाि िाघेको, प्रमार् अभाव रहेको,  क्षेत्रानिकारको अभाव रहेको, िेपाल 
सरकारको निर्ायलार्ा आिार नलएको,  वारिात स्थाकपत िभएको,  कसूरिार िलु्ि िसकेको, र अन्य 
आिारमा मदु्दा िचल्िे निर्ाय भएको भने्न मापिण्ड निर्क्योल गरी अध्ययि अिसुन्िाि गररएको ि । 
यसै मािण्डका आिारमा हेिाा ३६७ थाि मदु्दा मध्ये प्रमार् अभाव रहेको आिारमा १६५ थाि, वारिात 
स्थाकपत िभएको आिारमा ५२ थाि, क्षेत्रानिकारको अभाव रहेको आिारमा ४६ थाि, हिपयाि िाघेको 
आिारमा ३४ थाि, िेपाल सरकारको निर्ायका आिारमा ३३ थाि, अनभयकु्त िलु्ि िसकेको आिारमा 
२५ थाि र अन्य कवकवि आिारमा १२ थाि मदु्दामा महान्यायानिवक्ताको कायाालयबाट निर्ाय भएको 
अिसुन्िािबाट िेम्ियो । सक्कल नमनसल म्झकार्ा अध्ययि अिसुन्िाि गिा संभव िभएकोले प्रत्येक 
मदु्दाका सबै तथ्य र कवषयहरु यककि साथ भन्न सककएि । प्रमार् संकलि हिु सकेि वा घट्िा िै 
अनतरम्ित नथयो,  हिपयाि को कसका कारर् गजु्रि गएको हो, वारिात घकटत िै िभएको वा संरक्षर् र 
प्रत्यक्षीकरर् गिा िसककएको हो, िेपाल सरकारको निर्ाय आिार के के नथए, सरकारी वककलले 
अनभयोिि गिा िनमल्िे घट्िाका उिरुी ककि िताा भए, अनभयकु्तको यककि िाम थर वति िलु्ि िसर्क्िमुा 
अिसुन्िाि वा उिरुकताा को कसको के कुि कुरामा कमिोरी ि भने्न कवषयमा ठोस सझुावका लानग 
सक्कल नमनसल साथै रािी अध्ययि गिाा अध्ययि अिसुन्िाि प्रभावकारी हिेु िेम्ियो । 

अन्तमा; यस अध्ययिले महान्यायानिवक्ताको कायाालयलार्ा आगामी दििमा सरकारवािी मदु्दाको 
अिसुन्िाि र अनभयोििका लानग सिुारका किम अगानड बढाउि अवश्य िेरै थोरै केही ि केही सहयोग 
परु् याउ ि भने्न कुरामा कायािलले कववासास नलएको ि ।  

सझुावहरु: 

१ महान्यायानिवक्ताको कायाालयबाट निर्ाय हु िा निर्ायमा िलु्िै पिे कुराहरु ििलुार्ा निर्ाय हिेु गरेको 
िेम्ियो; (िस्तो: म्िल्लाको िाम, अनभयकु्तहरुको िाम थर उमेर, वति, नलि, कसूर प्रकृनत समेतका न्यूित 
तथ्य तथ्याङ्क) यसथा महान्यायानिवक्ताको कायाालयले मदु्दा िचल्िे निर्ायहरुको अनभलेिलार्ा व्यवम्स्थत 
गिा निम्ित ढा चाको फाराम तयार पारी निर्ाय लेिि गिुा उपयकु्त हिेु िेम्ियो । 

२ महान्यायानिवक्ताको कायाालयमा मदु्दा चल्िे िचल्िे निर्ाय निकासाका लानग पेश हिेु नमनसलहरुमा 
कनतपय निर्ायहरुमा कािूित: सरकारी वककलले अनभयोिि गिा उपयकु्त िभर्ा अन्य निकायबाट कािूि 
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बमोम्िम कारवाही गिा लेम्ि पठाउिे गरी निर्ाय भएको तर निर्ाय बमोम्िम अन्य सरोकारवाला 
निकायले यस कायाालयको निर्ाय बमोम्िम काम कारवाही गरे िगरेको कवषयमा कुिै िािकारी यस 
कायाालयको अनभलेिमा िनिएको िेम्िएि । आफ्िा निर्ायको अिगुमि संयन्त्र बिाउि ुउपयकु्त हिेु 
िेम्िन्ि । 

३ महान्यायानिवक्ताको कायाालयबाट हिपयाि िभएको, प्रमार्को अभाव रहेको, वारिात स्थाकपत िभएको 
भने्न समेतका आिारमा मदु्दा िचल्िे गरी भएका निर्ायहरु मध्ये िेरै मदु्दामा उिरुकतााले िै पयाि 
गिुारी उिरुी दिएको, प्रमार् संकलिमा अिसुन्िाि अनिकारीको कमिोरी रहेको र केहीमा सरकारी 
वककलले ध्याि िदिएको तथ्य केही निर्ायहरुबाट िलेुको िेम्ियो । यस प्रकारका कमी कमिोरीलार्ा 
निवारर् गिा अिसुन्िाि अनिकारी र सरकारी वककललार्ा सिग बिाउिे तफा  किम उठाउि उपयकु्त 
िेम्िन्ि । 

४ अपराि घकटत हिु ुतर अनभयकु्त ििलु्ि ुवा अन्य कािूिी एवं प्राकवनिक कारर्ले मदु्दा चल्ि िसर्क्िे 
अवस्था हिु ुराज्यको लानग ठूलो चिुौनत हो । यसथा मदु्दाको अिसुन्िािलार्ा कवम्शिीकरर् गिे तफा  
राज्यको िीनत निमाार् तहमै सोम्चि ुउपयकु्त िेम्िन्ि । 

५ सरकारवािी भर्ा मदु्दा िायर हिु िसर्क्िे घट्िाको अिसुन्िाि गिे र अनभयोिि गिे अनिकारीले समयमै 
उिरुकताालार्ा सही सूचिा दिर्ा यस प्रकारका अिसुन्िािबाट समयमै अलग रहि ुआवश्यक िेम्िएको 
ि । कसैको िवाव वा प्रभावमा उिरुी िताा भर्ा व्यम्क्तवािी हिेु वा िनुिया वािी हिेु वा िेवािी 
प्रकृनतका मदु्दामा अिसुन्िाि र अनभयोिि गिे निकायका अनिकारीहरुको सािि स्रोतको अिावश्यक 
िचा र समय ववाािीलार्ा समयमै सिुार गिा आवश्यक ि । अवका दििमा झटु्ठा उिरुी िताा गिे 
उिरुकताालार्ा कडार्ाका साथ मलुकुी फौििारी कायाकवनि संकहता ऐि, २०७४ का व्यवस्थालार्ा 
कायाान्वयि गिा सर्क्ि ुर यस प्रकारका प्रवमृ्िलार्ा निरुत्साकहत गिुा आवश्यक िेम्िन्ि । 
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भाग  पा च 

उपसंहार 

महान्यायानिवक्ताको कायाालयबाट मदु्दा िचल्िे गरी भएका २०६३  साल िेम्ि २०७४ अषाढ मसान्त 
सपमका निर्ायहरुको अध्ययि अिसुन्िाि गरी कायाालयलार्ा पषृ्ठ पोषर् दिि कायािललार्ा म्िपमेवारी 
समु्पपएको नथयो । कायािललार्ा तोककएको म्िपमेवारी पूरा गिा  महान्ययानिवक्ताको कायाालयमा रहेका 
निर्ाय अनभलेि कवकवि कारर्ले गिाा सबै बषाका निर्ाय फेला पािा संभव भएि । िोिी गिाा २०६६।०६७ 
िेम्ि पनिका वषाहरुको निर्ायहरु मात्र प्राप्त गिा सककयो । यस अवनिमा महान्यायानिवक्ताको कायाालयबाट 
भएका प्रनतवािी िलेुका ३६७ वटा वारिातका सपबन्िमा  मदु्दा िचल्िे गरी भएका निर्ायको अध्ययि 
गररएको ि ।  

मदु्दा िचल्िे निर्ाय भएका मदु्दाको प्रकृनत हेिाा अनिक संख्यामा िीउज्याि सपवन्िी  १३१ थाि, ठगी 
सपवन्िी ४३ थाि, आतंककारी तथा कवध्वंसात्मक अपराि ३३ थाि, सवारी सपवन्िी २५ थाि, यौििन्य 
अपराि २० थाि, बन्यिन्त ुएवं विपैिावार सपवन्िी १६ थाि, चोरी सपवन्िी ११ थाि, केही सावािनिक 
अपराि १० थाि, आगो लगाउिे ९ थाि, अपहरर् तथा शरीरबन्िक ९ थाि, कववाह सपवन्िी ८ थाि, 

सरकारी िाप िस्तित कीते ८ थाि, मािव बेचनबिि तथा ओसारपसार  ७ थाि, लागू औषि समेतका 
६ थाि, कवकवि प्रकारका मदु्दा १८ थाि िेम्िन्िि ्।  

आनथाक वषाका आिारमा हेिाा आ.व. २०६६।०६७ मा ११ थाि, आ.व. २०६७।०६८ मा ३५ थाि, 
आ.व. २०६८।०६९ मा ११२ थाि, आ.व. २०६९।०७० मा ६९ थाि, आ.व. २०७२।०७३ मा 
७१ थाि र आ.व. २०७३।०७४ आ.व. मा ७८ थाि गरी ३६७ थाि मदु्दाको अध्ययि गररयो । 
अध्ययि गररएका ३६७ थाि मदु्दा मध्ये म्िल्लागत आिारमा सब भन्िा बढी काठमाण्डौ  र सवभन्िा 
कम संख्या डोल्पा लगायतका म्िल्लाको एक सपम रहेको िेम्ियो भिे मिाङ, मसु्ताङको यस अवनिमा 
मदु्दा िचल्िे निर्ाय भएको पार्एि । यसै गरी अध्ययि गररएका ५१ थाि मदु्दा कुि म्िल्लाको हो भने्न 
निर्ायबाट यककि गिा सककएि ।  

लैकिक संलग्िताको कहसावले  िीउ ज्याि सपवन्िी घट्िामा परुुष १८२ र मकहला २१, ठगी सपवन्िी 
घट्िामा परुुष ४६ र मकहला ३, आतंककारी तथा कवध्वंसात्मक अपराि घट्िामा परुुष २१९ र मकहला 
३६, सवारी सपवन्िी घट्िामा परुुष मात्र २६, यौििन्य घट्िामा परुुष मात्र २३, वि तथा वन्यिन्त ु
घट्िामा परुुष मात्र २३ , चोरी सपवन्िी घट्िामा परुुष २७ मकहला २, कववाह सपवन्िी घट्िामा परुुष 
र मकहलाको संख्या वरावर रहेको र सावािनिक अपरािको घट्िामा परुुष२७ र मकहला २ संलग्ि रहेको 
उिरुीबाट िेम्िन्ि । यद्यपी निर्ायमा अनभयकु्तहरुको िाम िामेसी सकहतको यककि संख्या उल्लेि िभएकोले 
यनतिै अनभयकु्त कवरुद्ध उिरुी परेको नथयो भिी यककि गिा सककएि ।   
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कायािलले निर्ायहरुको बह ुआयानमक तवरले अध्ययि अिसुन्िाि गरेको ि । मदु्दा िचल्िे निर्ाय 
आिारहरुको कवनभन्न सात मापिण्ड तयार गरी अध्ययि कवश्लषेर् गिाा हिपयाि िाघेको, प्रमार् अभाव रहेको,  
क्षेत्रानिकारको अभाव रहेको, िेपाल सरकारको निर्ायलार्ा आिार नलएको,  वारिात स्थाकपत िभएको,  कसूरिार 
िलु्ि िसकेको, र अन्य आिारमा मदु्दा िचल्िे निर्ाय भएको भने्न मापिण्ड निर्क्योल गरी अध्ययि अिसुन्िाि 
गररएको ि । ३६७ थाि मदु्दा मध्ये प्रमार् अभाव रहेको आिारमा १६५ थाि, वारिात स्थाकपत िभएको 
आिारमा ५२ थाि, क्षेत्रानिकारको अभाव रहेको आिारमा ४६ थाि, हिपयाि िाघेको आिारमा ३४ थाि, 
िेपाल सरकारको निर्ायका आिारमा ३३ थाि, अनभयकु्त िलु्ि िसकेको आिारमा २५ थाि र अन्य 
कवकवि आिारमा १२ थाि मदु्दा िचल्िे  निर्ाय भएको अिसुन्िािबाट िेम्ियो ।  

अनभयकु्तको पूरा कववरर् र म्िल्लाको िाम सकहतको कवस्ततृ कववरर् िलुार्ा वैज्ञानिक निर्ाय फारामाको 
ढा चा तयार पािा, हिपयाि को कसका कारर् गजु्रि गएको हो, वारिात घकटत िै िभएको हो वा संरक्षर् 
र प्रत्यक्षीकरर् गिा िसककएको हो, सरकारी वककलले अनभयोिि गिा िनमल्िे घट्िाका उिरुी ककि िताा 
भए, अिसुन्िािबाट अनभयकु्त ककि िलु्ि सकेिि ्भने्न समेतका कवनभन्न मखु्य मखु्य कवषयमा पा चवटा ठोस 
सझुाव प्रनतवेििमा प्रस्ततु गररएको ि । अन्तमा; यस अध्ययि प्रनतवेििले महान्यायानिवक्ताको 
कायाालयलार्ा आगामी दििमा सरकारवािी मदु्दाको अिसुन्िाि र अनभयोििका लानग सिुारका किम अगानड 
बढाउि अवश्य मद्दत परु् याउिे कायािलले कववासास नलएको ि ।  
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