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�ा�थन 
 

रा��य �या�यक ��त�ानले �वगत वष�ह� ज�तै यस वष� प�न िज�ला अदालतका फैसलाह�को 

सँगालो २०७१ �कािशत गन� �ममा िज�ला अदालतह�बाट �ा� भएका १४० वटा फैसलाह�लाई 

�व�भ� समूहमा �वभाजन गर� �व� �यि��वबाट अ�ययन भई �काशनयो�य भनी छनौट तथा �सफा�रश 

ग�रएका २३ वटा फैसलाह� "िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो २०७१"  को �पमा �काशन 

ग�रएको छ।  

��ततु सँगालोको �काशन काय�मा �नद�शन, हौसला र �ो�साहन �दन ु हनेु काय�कार� �नद�शक 

माननीय �ी केशर� राज पि�डत�यू��त म आभार �य� गद�छु। यी फैसलाह�को संक�नको �ारि�भक 

चरणदेिख नै आव�यक �नद�शन, सझुाव र हौसला �दान तथा सँगालो �काशनको �यव�थापक�य प�मा 

योगदान �दन ुभएका ��त�ानका त�काल�न तथा वत�मान रिज�ार �य �ी लेखनाथ पौडेल र �ी �वमल 

पौडेल��त आभार� रहेको छु। 

यस �काशनको लेआउट/�डजाइन गर� सँगालोलाई �काशनयो�य बनाउन ुभएकोमा ��त�ानका 

�काशन सहायक �ी �व�णबुहादरु ब�वाल र समयमै क��यटुर टाइप गर� सहयोग गनु� भएकोमा सहायक 

�ी ��दप बोहरालाई हा�द�क ध�यबाद �दन चाह�छु। साथै म�ुण गन� फर�याट �से हाडीगाँउ र �यहाँका 

सबै सहयोगी��त समेत ध�यबाद �दन चाह�छु।  
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वाद�का सा�ी : जाहेरवाला हरेराम ढकाल, कागज गन� �सत ुकाक�, गीता कटुवाल, यगुमाया �े�, 
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�वजेता�ल�ब ुकागज : �ड.एन.ए. पर��ण ��तवेदन।  

 

म�ुा : कत��य �यान। 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा अ.बं. २९ नं. समेतले ��ततु म�ुा यसै अदालतको 

�े�ा�धकार �भ�को देिखएकाले म�ुाको सि��� �टपोट र त�य �न�नानसुार उ�लेख ग�रएको छ : 

 

त�य ख�ड 

मेर� छोर� गीता ढकाल कोइरालालाई �वप�ी र� जन कोइरालासँग सामािजक पर�परा अनसुार 

�ववाह ग�र�दई घरमा बसी आएकामा र� जन कोइरालाले छोर�लाई हेला गर� कुट�पट गर� ब�न न�दने 

काय� गद� आए ताप�न छोर�ले सहेर ब�दै आएक� �थइन।् छोर�लाई �दएको दाइजो पेवा ह�याउनका 

वाद�को नाम, थर, वतन  ��तवाद�को नाम, थर, वतन 

काठमाड� िज�ला,  �व�ण ुबढुानीलक�ठ गा.�व.स. 

वडा नं.३ ब�ने हरेराम ढकालको जाहेर�ले नेपाल 

सरकार..................................................१ 

सा�ीः " 

कागजः "  

 का�क� िज�ला, पोखरा उप म.न.पा. वडा नं. ५ 

घर भई हाल का.िज.,इच� गनुारायण गा.�व.स. 

वडा नं. ६ ब�ने द�नानाथ कोइरालाको ना�त 

रामजी�साद कोइरालाको छोरा वष� ४५ को 

रञ्  जन�साद कोइराला...............................१  

िचतवन, भरतपरु न.पा. वडा नं. ४ माइती घर 

भई हाल का.िज., इच� गनुारायण गा.�व.स. वडा 

नं. ९ ब�ने खगराज रे�मीक� छोर� वष� ३८ क� 

तारा रे�मी.............................................१ 

सा�ी : " 

कागज : " 
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ला�ग �नजले काठमाड� िज�ला अदालतमा अंशचलन म�ुा समेत दता� गर� छोर�लाई मान� धाकध�क� �दँदै 

आएकाले िजउ�यानको सरु�ाका ला�ग रा��य म�हला आयोग, म�हला तथा काननु �वकास म� च, 

�धानम��ी तथा म��ी प�रष�को काया�लय, गहृ म��ालय, सश� �हर� बल �धान काया�लय समेतमा 

�नवेदन �दई कारबाह� भएको �थयो। छोर�लाई बार�बार शार��रक तथा मान�सक यातना �दई छोर�सँग 

स�ब�ध �व�छेद गन� दबाब �दने गर� आएकामा �म�त २०६८।९।२७ गते �बहान १० बजे छोर�को 

घरमा आई छोर� सँगै बसेको का�छो छोरा आय�न कोइरालालाई �नजले �लई गएको अव�था आज 

र� जनले मलाई घो�रएर हेर� गयो भनी छोर�ले भनेक�ले माइती घरमा आउन त भनी फोन गदा� ख�ुा 

म�क� एकाले आउन सि�दन भनेक� �थइन।् �म�त २०६८।९।२८ गतेका �दनको ३–४ बजे�तर छोर�को 

मोबाइल नं. ९७४१०४३९९१ मा फोन गदा� फोन ि�वच अफ भएकाले लोड से�डङको कारणले होला 

ि�वच अफ भएको होला भ�ठानेको र सोह� �दन राती ८ बजेको समयमा प�न फोन गदा� मोबाइल ि�वच 

अफ भएकाले भो�लप�ट २०६८।९।२९ गते �बहान ११ बजे छोर�को घरमा जाँदा मूल गेटमा ता�चा 

लगाई राखेको, सो �दन राती ८ बजेस�म प�न फोन गदा� ि�वच अफ भएको हुँदा ऐ.३० गते �बहान 

छोर�को घरमा जाँदा मूल गेटमा ताला लगाएको पाइएकाले निजकको महानगर�य �हर� �भाग 

बढुानीलक�ठमा समेत जानकार� गराई छोर�को घरमा काम गर� ब�ने गीता कटुवालसँग सोधपछु गदा� 

�म�त २०६८।९।२७ गतेका �दन ३ बजे छोर� गीता ढकाल (कोइराला) को घरमा जाँदा मूल गेट 

ख�ुलै रहेको, �नज गीता स�ुे कोठामा जाँदा ढोका ब�द रहेकाले फक� आएको र साँझ ७–८ बजे 

जीपज�तो गाडी घरको मूल गेट खोल� भा�साकोठाको ढोका छेउमा रो�कएको, केह� �छन डाङडुङ गरेको 

आवाज आएको सनेुको, �यसप�छ गाडी फक� एक�छनप�छ मूल गेटमा अ�डएर गएको, भो�लप�ट घरमा 

गएर हेदा� मूल गेटमा ता�चा लगाएको देख� भनी गीता कटुवालले भनेको र घटना �थलको अव�था हेदा� 

छोर� गीता ढकाल कोइरालालाई �नज र� जन कोइरालाले बेहोस बनाई राखेको र छोर�को स�पि� 

खानका ला�ग ब�धक बनाई राखेको हनु स�ने भएकाले �नजलाई प�ाउ गर� मलुकु� ऐन, अपहरण तथा 

शर�र ब�धक �लनेको महल अ�तग�त कारबाह� ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको हरेराम ढकालले �म�त 

२०६८।१०।१ गते �दएको जाहेर� दरखा�त। 

का.िज., �व�ण ुबढुानीलक�ठ गा.�व.स वडा नं. ५(क) मा पन� गीता ढकाल कोइरालाको अढाई 

तले प�ी घर खानतलासी गदा� गीता ढकाल कोइरालाको नामको िज�ला �शासन काया�लय काठमाड�बाट 

जार� भएको नाग�रकता �माण प�को ��त�ल�प थान १, दार� पालेको प�ावी प�ुष र ले�डज संय�ु बसी 

िखचेको फोटो थान १, �तन जना म�हलाको संय�ु फोटो थान १, म�हला प�ुष भएको संय�ु फोटो थान 

१, बाथ�ममा दईुथान अ�डरवयर समेत फेला परेको भ�े समेत �यहोराको �म�त २०६८।१०।४ 

गतेको खानतलासी एवं बरामद� मचु�ुका। 

बरामद भएका अ�डरवेयर पर��णका ला�ग पठाएको भ�े �म�त २०६८।१०।५ गतेको 

महानगर�य �हर� प�रसर काठमाड�को प�। 

मेर� छोर� गीता ढकाल कोइरालालाई र� जन कोइरालाले छोर�को स�पि� खानका ला�ग ब�धक 

बनाई राखेको हनु स�ने भएकाले �नजलाई प�ाउ गर� कारबाह� ग�रपाउँ भनी �म�त २०६८।१०।१ 

मा महानगर�य �हर� प�रसर हनमुानढोकामा जाहेर� �दएकामा �म�त २०६८।१०।८ गतेका �दन छोर� 
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गीता ढकाल कोइराला मतृ अव�थामा िश�ण अ�पताल महाराजग�जको मदुा� घरमा रहेको खबर �ा� 

भएकाले �नज र� जन कोइरालाले कत��य गर� मार� लास जलाएकाले �नजलाई मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी 

महलको १३(३) नं. बमोिजम कारबाह� गर� अ�य को को �यि�ह� भई जघ�य काय� गरेका हनु,् 

अनसु�धान ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको हरेराम ढकालको �म�त २०६८।१०।८ गतेको जाहेर� 

दखा��त। 

का.िज., बाडभ� �याङ गा.�व.स.वडा नं.६ मा पन� नागढु�ा सडकमा नौ�बसेबाट काठमाड�तफ�  

आउँदै गरेका गीता ढकाल कोइरालालाई कत��य गर� मारेको भनी �कटानी जाहेर�मा नाम उ�लेख भएका 

र� जन कोइरालाले हाँक� �याएको बा ८ च ५४०८ नं. को खरानी र�को कार तथा र� जन 

कोइरालालाई �नय��णमा �लई उ� गाडी खानतलासी गदा� सलाइको ब�ा, सेतो �ला��क १२.५ �मटर, 

क�डम थान ३ समेत फेला पर� बरामद ग�रएको भ�े समेत �यहोराको �म�त २०६८।१०।८ गतेको 

गाडी खानतलासी एवं बरामद� मचु�ुका। 

हरेराम ढकालको जाहेर�ले वाद� नेपाल सरकार ��तवाद� र� जन�साद कोइराला भएको कत��य 

�यान स�ब�धी अपराधको अनसु�धानका �ममा �म�त २०६८।१०।८ गतेका �दन नौ�बसेबाट 

काठमाड�तफ�  आउँदै गरेको बा ८ च ५४०८ नं. को गाडी �नय��णमा �लई उ� गाडी हाँक� �याउने 

चालक र� जन कोइरालालाई �नय��णमा �लई प�ाउ गर� दािखला गरेका छ� भ�े समेत �यहोराको �म�त 

२०६८।१०।८ गतेको �हर� ��तवेदन।  

का.िज., इच� गनुारायण गा.�व.स.वडा नं. ६ गैर�गाउँ ि�थत र�नन कोइरालाको प�ी घर 

खानतलासी गदा� १२८२४०८ न�बरको हन�ट ब�दकु थान १, कटुवा पे�तोल थान १ र �व�भ� 

�क�समका १३४ वटा गोल� फेला परेको भ�े समेत �यहोराको �म�त २०६८।१०।९ गतेको 

खानतलासी एवं बरामद� मचु�ुका। 

�म�त २०६८।९।२८ गते नौ�बसे देिख हेट�डास�म जाने ��भवुन राजपथमा पन� िज�ला 

मकवानपरु �ट�टुङ गा.�व.स वडा नं. ८ मे�ाङ भ�े �थानमा शर�रको आधाभ�दा बढ� �ह�सा जलेको 

अव�थामा लास फेला परेकाले पो�टमाट�मका ला�ग िज�ला अ�पताल मकवानपरुमा पठाएकामा उ� 

अ�पतालले �रफर गर� पो�टमाट�मका ला�ग ��.�व.िश�ण अ�पताल महाराजग�जमा पठाएको भ�े समेत 

�यहोराको इलाका �हर� काया�लय पालङुको प�। 

The remaining parts of body are from humanbeing. They look from single and individual. 
The sex of the person is female. They are from adult female aged above 22 years and below 40 
years (young age to middle age age adult female). The stature can not be ascertained as there is no 
single intact long bone present and the stature given in previous report from Hetauda Hospital I.e. 
96.6cm can not be taken as any approximated stature. All the changes present in recovered body 
parts are due to burn of a dead body and the cause of death can not be ascertained. There are no 
signs ante-mortem burn. Pieces of uterus and left kidney are collected in to different containers 
without any preservative for necessary DNA analysis. They must be kept in cool condition in 

refrigerator. भ�े �यहोराको फरेि�सक मे�ड�सन �वभाग महाराजग�जको ��तवेदन।  

मकवानपरु िज�ला, �ट�टुङ गा.�व.स. वडा नं. ८ मे�ाङ भ�े �थानमा ह� डीका टु�ाह� रहेको, 

एउटा ह� डीको टु�ामा ले�डज घडी समेत रहेको र आगोले डढेको, सो आगो लगाएको ठाउँदेिख १५ 
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�फटस�म �डजल बगेको डाम देिखएको, आगो लगाएको ठाउँदेिख ३० �फटको दरु�मा मा�नसको �बच 

भागको शर�रको अि�थप�जर रहेको, सो अि�थप� जरदेिख ३ �फट दरु�मा िचरेको काठको बाकल रहेको 

भ�े समेत �यहोराको �म�त २०६८।९।२८ गतेको लास जाँच �कृ�त मचु�ुका। 

�म�त २०६८।९।२८ गते मकवानपरु िज�ला, �ट�टुङ गा.�व.स. वडा नं. ८ मे�ाङ भ�े 

�थानमा लास जलाएको ह� डीमा ले�डज नाडी घडी भे�टएको, सो �थानबाट ३० �फटको दरु�मा पोलेर 

फालेको अि�थप�जर फेला परेको हुँदा काननु बमोिजम ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको �.ह. कृ�ण 

ढकालको �म�त २०६८।९।२८ गतेको ��तवेदन। 

�ट�टुङ गा.�व.स. को मे�ाङ भ�े �थानमा �म�त २०६८।९।२७ गते लास जलाएको �थानमा 

बा ८ च ५४०८ नं.को कार रोक� सो कारमा आएका �यि� लास जलेको ठाउँमा ग�भीर भई हेरेको र 

मासकुो टु�ा फेला परेको झाडीमा गई हेर� केह� �णप�छ उ� कार �लई अगा�ड बढेकामा केह� �णमा 

नै पनुः फक� आएको हुँदा �नजमा�थ श�ा लागी सोधपछु गदा� अ�ल आि�ए ज�तो गरेकाले तपा�को के 

काम छ ? भनी सो�दा तपा�ह� �कन सो�न ुह�ुछ ? भनेप�छ म समेतले गाडीको चाबी �नका�न खो�दा 

�नजले सश� �हर�को हा�कम हुँ भनी काड� समेत देखाई छा�ड�दन अनरुोध गरेकाले �नजको काड� 

हेरेप�छ नाम र� जन कोइराला भ�े थाहा पाए।ँ �नजको गाडीमा ५/६ वटा सलाइको ब�ा, सेतो �ला��क 

तथा �मनरल वाटरको बोतलमा पे�ोल समेत देखेको �थए ँभनी �थानीय बासी सूय�बहादरु दोङ तथा सोह� 

�यहोरासँग �म�ने �करणमान बल, म�ल तामाङले इलाका �हर� काया�लय मकवानपरुमा ग�र�दएको कागज 

स�हत स�ल �म�सल कारबाह�का ला�ग पठाइएको भ�े समेत �यहोराको इलाका �हर� काया�लय 

पालङुको �म�त २०६८।१०।८ गतेको प�। 

इलाका �हर� काया�लय पालङुबाट लास जाँचका �ममा मानव ह� डीको टु�ासँगै बरामद 

भएको घडी मैले �संगापरुबाट दईु थान घडी ख�रद गर� �याएकामा एउटा ले�डज घडी छोर� गीता ढकाल 

कोइरालालाई �दएको �थए।ँ हाल देखाएको आगोले जल� केह� कालो भएको पहेल� र�को घडी मैले 

�दएको हो भनी मतृकको आमा ह�र��या ढकालले �म�त २०६८।१०।९ गते ग�र�दएको सनाखत  

कागज।  

मेर� छोर� गीता ढकाल र र� जन कोइराला �बच मागी �ववाह ग�र�दएको, �नजह�बाट दईु 

छोराको ज�म भएको, �ववाह भएको ८।१० वष�स�म रा� ै स�ब�ध �थयो। �य�तैमा िचतवन िज�ला 

माइती घर हनेु तारा रे�मी भ�े �ववा�हत म�हलालाई रखेल राखेकाले यसर� केट� रा� न ु भएन भनी 

स�झाउँदा म जेसकैु ग�ँ तलाई के को मतलब भ�े गरेको भनी छोर� गीताले सनुाउने ग�थ�न।् �ीमान 

�ीमती �बचमा �ववाद भएप�छ �नज छोर� अलग ब�न थालेको र र� जन कोइरालाले �ीमती गीता 

ढकाललाई ��तवाद� बनाई अंशचलन म�ुा दायर गरेको र गीता ढकालले र� जनलाई ��तवाद� बनाई 

माना चामल म�ुा दायर गरेक� �थइन।् अंश चलन म�ुा �वचाराधीन रहेको र यस �बचमा �ीमान �ीमती 

�बचमा कुट�पट समेत हनेु गरेको भनी छोर�ले भ�े गरेक� �थइन।् �म�त २०६८।९।२७ गतेका �दन 

अं.१२ बजे ४३७९२२८ नं. को फोनबाट छोर� गीताको मोबाइल नं. ९७४१०४३९९१ मा फोन गर� 

हालखबर ब�ुदा खान�पन गर� बसेको छु, का�छो छोरा आय�नलाई बाब ुआएर �लएर गएका छन ् म 

ए�लै छु भनेक�ले �यसो भए यहाँ आउ भनी बोलाउँदा ख�ुा मक� को छ भ�नन,् आज र� जनले मलाई �नकै 
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घो�रएर हे� यो भनेक� �थइन।् �यसप�छ छोर�को मोबाइलमा फोन स�पक�  गदा� फोन ि�वचअफ भएकाले 

स�पक�  हनु सकेन। �म�त २०६८।९।२९ गतेका �दन मैले छोर� गीता ढकालको घरमा काम गर� 

ब�ने गीता कटुवालसँग फोन स�पक�  गदा� २७ गतेका �दन ३.३० बजे �तर स�यनारायणको �साद �लएर 

जाँदा छोर�को बेड�मको ढोका लगाएकाले बोलाउँदा नबोलेकाले म आ�नो घरमा गए।ँ मैले �दद�ले 

बोलाउन ुह�ुछ �क भनी घरतफ�  हेद� कौसीमा काम ग�ररह�। साँझ अं.७.३० बजे�तर सेतो र� भएको 

�यान ज�तो गाडी छोर�को घरमा आई गेट�भ� गएको, सो अव�थामा अ�ँयारो भएकाले मा�नस िच� 

नसकेको र केह� डाङडुङ गरेको आवाज समेत स�ुनएको र १०।१५ �मनेटप�छ उ� गाडी गेट बा�हर 

�न�क� गएको भनी �नजले बताएकाले थाहा पाएको हो। छोर� गीता ढकाललाई र� जन कोइरालाले 

कत��य गर� मार� मकवानपरु िज�लाको �ट�टुङ गा.�व.स.मा लगी जलाई न� गरेका रहेछन।् उ� 

�थानबाट बरामद भएको जलेको अव�थामा रहेको पहेलो र�को ले�डज नाडी घडी मैले छोर�लाई �दएको 

हो, िच�ह� सनाखत ग�र�दएको छु भ�े समेत �यहोराको �म�त २०६८।१०।९ गते मतृकक� आमा 

ह�र��या ढकालले गरेको कागज। 

का.िज., �व�ण ु बढुानीलक�ठ गा.�व.स. वडा नं. ५ ि�थत दि�ण मोहडा भएको चारैतफ�  ढु�ा 

इटाको पखा�लले घेरेको दईुतले गीता कोइरालाको घरको दि�णतफ�  �वेश गन� ढोका तथा भा�सा कोठा, 

सो कोठाबाट �भ� �वेश गर� उ�र पूव�बाट मा�थ�लो तलामा जाने भ� याङ, सो भ� याङबाट मा�थ�लो 

तलामा गई दि�णतफ� को कोठा खोल� हेदा� दइुई वटा ब�स पलङ रहेको, उ� पलङह�मा �ब�ौना 

लगाएको, एउटा �सरानीको खोल नभएको, बेडमा�थ रहेका �सरक �लाङकेट केह� छ�रएको अव�थामा 

रहेको सोह� कोठामा गीता ढकाल कोइरालालाई कत��य गर� मारेको हो भ�े समेत �यहोराको �म�त 

२०६८।१०।९ गतेको घटना �थल �कृ�त मचु�ुका। 

�म�त २०६८।९।२८ गतेका �दन �बहानै सडकमा जलेको मा�नसको लास फालेको छ भ�े 

सनुी गाउँका मा�नसह� समेत भई हेन� जाँदा झाडीमा मा�नस जलाई बाँक� रहेको मासकुो ड�लो 

देिखएको, लास जलाएको ठाउँमा �डजेल बगेको दाग, �याटको टु�ा तथा ह� डीमा ले�डज घडी फेला 

परेकाले म�हलाको लास भएको य�कन भयो। सो लास �म�त २०६८।९।२७ गते राती सोह� �थानमा 

जलाएको हनु स�ने अव�था देिखएकाले हा�ो गाउँमा कहाँबाट कसको लास �याई जलाइयो भनी हामी 

गाउँलेह�लाई चासो भएकामा �म�त २०६८।१०।७ गते साँझ म र मेरो �ीमान सूय�बहादरु दोङ झा� े

ि�थत आ�नो घरतफ�  फ�क� रहेका अव�थामा सो लास जलाएको �थानमा बा ८ च ५४०८ नं. को गाडी 

रोकेको र एकजना मा�नस गाडीबाट ओल� लास जलाएको �थान तथा वरपरको झाडीमा पटक पटक 

घ�ुम�फर� ओहोर दोहोर गर� हे�ररहेको देखी हामीलाई श�ा ला�यो। �ीमानले �छमेक� साथी म�ल 

तामाङलाई खबर गर� म�ल तामाङको साथमा �करणमान बल समेत सो �थानमा आए। हामीलाई 

देखेप�छ घटना �थल �नर��ण गन� मा�नस रोक� राखेको बा ८ च ५४०८ नं. को गाडीमा बसी गए। 

केह� समयप�छ पनुः फक� सोह� �थानमा आई श�ा�पद ग�त�व�ध देखाएकाले हामीले बाटो छेक� 

सोधपछु गदा� �नजले आफुलाई सश� �हर� बलको हा�कम भनी बताएका �थए। सो स�ब�धमा 

निजकको �हर� काया�लयमा जानकार� समेत गराएका ह�, सो लास स�ब�धमा �नजै �यि�लाई थाहा हनु ु
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पछ� भ�े समेत �यहोराको घटना �थलका �छमेक� स�ुनता दोङले �म�त २०६८।९।२७ मा गरेको 

कागज। 

इलाका �हर� काया�लय पालङुबाट लास जाच मचु�ुका भई फेला परेका मानव शर�रका बाँक� 

रहेका अवशेषह�, मतृक लासमा फेला परेको नाडी घडी तथा �रङ देखाउँदा देख�, �म�त २०६८।९।२७ 

गते राती गीता ढकाललाई जलाउँदा बाँक� रहेका अवशेषह� हनु,् बरामद नाडी घडी तथा �रङ गीता 

ढकालले लगाउने गरगहना म�येका हनु,् िच�ह� सनाखत गर� भ�े ��तवाद� र� जन कोइरालाले �म�त 

२०६८।१०।९ मा गरेको सनाखत कागज।  

महानगर�य �हर� प�रसर हनमुानढोकाको क�पाउ�ड�भ� रहेको बा १ झ ६२१३ नं. को 

गाडीको ढोका खो�दा पे�ोल ग�ध आएको, WELCOME लेिखएको कालो �याट र गोलो लोगो�भ� NO 

SMOKING लेिखएको �याट रहेको भ�े समेत �यहोराको �म�त २०६८।१०।९ गतेको खानतलासी 

मचु�ुका।  

२०६४ सालदेिख र� जन�साद कोइरालाको सवार� चालकका �पमा काम गद� आएको छु। 

�ड.आइ.िज. र� जन कोइराला �म�त २०६८ साल भा� म�हनामा स�ठनले खटाएको चाइना ता�लमका 

ला�ग जान ु भएको र �म�त २०६८।९।२१ गतेका �दन उहाँ आउँदै हनु ु ह�ुछ भनी तारा रे�मीले 

९८४१५२३५७४ नं. बाट मेरो ९८४१८१४३०१ नं. मा फोन गर� �तमी गाडी �लएर �लन जान ु

भनेकाले अ�फसकै बा १ झ ६२१३ नं.को गाडी बझुी बडीगाड� स.�.ह. इ�� ख�ी लगायत २।३ जना 

साथीह� �लई तारा रे�मी ब�ने गरेको रानीवनमा गई �नज समेतलाई �लई �बहान ११ बजे एयरपोट�मा 

गई साँझ अं.१७.३० बजे र� जन सर आउन ुभएप�छ गाडीमा चढाई तारा रे�मीको रानीवन कोठामा पगुी 

�तमीह� अ�फस जाउ भनेकाले �नजह�लाई �यह�� छोडी हामीह� अ�फस गय�। ऐ. २२ गते �बहान तारा 

मेमले बोलाएकाले गई बा ६ च २८१४ नं.को गाडी मैले हाँक� र� जन सर र तारालाई का.िज., 

इचङगकुो घरमा लगी छोडेको हो। �म�त २०६८।९।२७ गतेका �बहान अं.७ बजे�तर र� जन सरको 

जेठो छोरा आयसुलाई टे�नस बल खे�नका ला�ग २८१४ नं.को कारमा राखी घरबाट सश� बल �धान 

काया�लय ह�चोकमा लगी छोडेको �थए। सोह� �दन �बहान र� जन कोइराला सरले तेलको अभाव छ 

पे�ोल �लई घरमा रा� न ुभ�ु भएकाले अं. ८.२० बजे का.िज., का.म.पा. �वय�भ ू ि�थत पसलमा गई 

३५।३५ �लटरका दईु वटा �यालेन ख�रद गर� ५० �लटरको �यालेन घरमा नै भएकाले उ� ५० 

�लटरको �यालेन स.�.ह. इ�� ख�ीले �याई �तन वटै �यालेनमा १२३ �लटर पे�ोल का.िज. ह�चोक 

ि�थत सश� �हर� बलको हाता�भ� रहेको पे�ोल प�पबाट भर� बा ६ च २८१४ नं.को गाडीमा लोड 

गर� र� जन सरको घरमा लगी राखेका �थय�। ३५।३५ �लटरको �यालेन र २०।२० �लटरको अ� 

२ �यालेन समेत ख�रद गर� ती ज�क� नमा ५० �लटरको ज�क� नबाट पे�ोल भर� बा १ झ ६२१३ नं.को 

गाडीमा रा� न ु भ�ु भएकाले सो काम गरेको हुँ र अं.९.३० बजे छोरा आयसुलाई अ�फसबाट घरमा 

�याई छोडेको �थए।ँ �दनको १ बजे आमा रमादेवी कोइरालालाई स�पङका ला�ग बा १ झ ६२१३ 

नं.को गाडीमा राखी काल�माट�मा लगी स�पङ गर� साँझ ४.३० बजे घरमा लगी छो�ड�दएको �थए।ँ 

साँझ अं. ६.१५ बजेको समयमा र� जन सरले नं.९८१३२५६००० बाट मेरो मोबाइल नं. मा फोन 

गर� अ�फसको गाडी �लएर महाराजग�ज आइज भ�ु भएकाले गाडी �लई जाँदा सरले चोकदेिख केह� वर 
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आइज भनी पनुः फोन गनु� भएकाले जाँदा भेट भएप�छ तँ खाना खाएर यह�� ब�तै गर ्भनी मलाई केह� 

पैसा समेत �दन ुभई सरले आफै गाडी हाँक� ए�लै महाराजग�ज चोकतफ�  जान ुभयो। म सोह� �थानमै 

एक डेढ घ�टा बसी रोट� खाँदै गरेको अव�थामा मलाई फोन गर� बसेको �थानको �वपर�त �दसामा गाडी 

�लई आउन ुभई रो�न ुभएको र �ाइभर �सट छा�ड�दन ुभई मलाई गाडी चलाउन �दन ुभएकाले मैले 

गाडी चलाई हाँक� हलचोक पे�ोल प�पमा तेल भन� भनेकाले अं.३०।३५ �लटर �डजेल भर� 

थानकोटतफ�  �हँ� भ�ु भएकाले गाडी हाँक� जाँदै गदा� अं. ९.३० बजे खानीखोला �स गर� होटल 

रहेको �थानमा गाडी रो�न लगाई साथीको घरमा स�ुे ठाउँ छैन, तँ यह�� सतु ्भ�ु भएकाले म �यह�� 

ओ�ल�एको र सर ए�लै गाडी हाँक� �लई जान ुभएको हो। म होटेलमा सतु�। भो�लप�ट �बहान क�रब 

३.३० बजे मलाई छोडेकै होटलमा आउन ुभई मलाई बोलाउन ुभएकाले म होटेलबाट �न�क� बा�हर 

आउँदा गाडी �टाट�मै �थयो। गाडीको �सट छो�ड�दन ुभयो। मैले गाडी हाँक� �याई सरकै घरमा छोडी म 

डेरा कोठामा गएको �थए।ँ सर एवं तारा मेमको आदेश बमोिजम काम ग�ररहेको र �म�त 

२०६८।१०।७ गतेका �दन साँझ आ�नै डेरा कोठामा स�ुतरहेको अव�थामा तारा रे�मीले मलाई फोन 

गनु� भई सर कहाँ जान ुभएको छ भ�ु भएको र मैले थाहा भएन सरले बा ८ च ५४०८ नं. को गाडी 

�लएर जान ुभएको छ भनेको �थए।ँ �यसप�छ सर कहाँ गएको छ खो�न जान ुपछ�, गाडी �लएर आउ म 

प�न जा�छु भनी आमा रमादेवी कोइरालाले भ�ु भएकाले मैले सरकार� गाडी �लएर जादै गदा� तारा 

रे�मीले फोन गर� गाडी �लएर �वय�भ ूचोकमा आउ भ�ु भएकाले �वय�भ ूचोकमा जाँदा तारा रे�मीलाई 

भेट� उ� गाडीमा ऋ�ष ढु�ेल, यानबहादरु शाह�, तारा मेमको आफ�त केटा मा�नस समेत बसी तारा 

रे�मीले मिु�लनतफ�  खो�न जाउँ भनेकाले जादै गदा� बाटोमा तारा रे�मीले फोन �र�सभ गन� र सर कहाँ 

कता हो भनी फोनमा कुरा भएको सनेुको र सर रामनगरमा भे�टएको भ�े कुरा सनेुको �थए।ँ मिु�लनमा 

पगेुप�छ तारा रे�मीले �नजको आफ�त केटा र यानबहादरु शाह�लाई ओल� ब�न ुभनेकाले दबैु जना ओल� 

होटेलमा बसेको र हामी �तन जना नारायणगढतफ�  ला�य�। नारायणगढ चोक प�ुदा �बहानको राती 

३.३० बजेको �थयो। नारायणढ चोकदेिख दि�ण �कनारामा बा ८ च ५४०८ नं.को गाडी रोक� 

राखेकाले सोह� गाडी निजक लगी रोक� तारा रे�मी हा�ो गाडीबाट ओल� �तमीह� यह�� बस भनी जान ु

भएको �थयो। ऐ. ८ गते �बहान ०५.०० बजे तारा रे�मीले मलाई फोन गर� �तमीह� गाडीमा तेल भरेर 

काठमाड�तफ�  फक� जाउ भनेकाले काठमाड�तफ�  आउँदै गदा� मिु�लनमा छोडेका दईु जनालाई गाडीमा 

राखी आउँदै �थय�। बैरेनीमा एक जना मा�नस छ �लएर जान ु भनी र� जन कोइरालाले यानबहादरु 

शाह�को मोबाइलमा फोन गनु� भएकाले बैरेनीमा पगेुप�छ बा ८ च ५४०८ नं. को गाडी देखी सोह� 

गाडीको पछा�ड लगी गाडी रोक� तारा रे�मी गाडीबाट ओल� मैले हाँकेको गाडीमा आई ब�न ुभई �छटो 

जाउँ भ�ु भएकाले गाडी हाँक� काठमाड� ि�थत का.िज. इच�  गनुारायणको घरमा लगी छोडेको  

हो। स.�.ह. रामकुमार ग�ुङले भो�लप�ट गाडी सफा गदा� गाडीको पछा�ड पे�ोल रािखएको �यालेनह� 

नभएको र अगा�डको बायाँतफ� को �सट �याट समेत नभएको भनी बताएकाले थाहा पाएको हो। चार थान 

पे�ोल भ�रएको �यालेन एवं �याट समेत गाडीमा नभएको र लास मचु�ुका भएको �थानबाट जलेको 

�याटको केह� टु�ा फेला पर� आएकाले सो पे�ोल तथा �याट समेत गीता ढकाल कोइरालाको लास 
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जलाउन �योग गरेकामा श�ा ला�छ भ�े समेत बिुझएका बा १ झ ६२१३ नं.को �ाडो गाडीका चालक 

स.�.ज. शंकर पौडेलले �म�त २०६८।१०।१० मा गरेको कागज।  

�म�त २०६८।९।२७ गते मलाई र� जन कोइराला सरले बोलाउन ुभएको छ भनी यानबहादरु 

शाह�ले फोन गर� त�ु�त घरमा आउन ुभनेकाले र� जन सरको घरमा जाँदा बा ६ च २८१४ नं.को 

गाडी गेटमा रहेको, सो अव�थामा अं. १० बजेको �थयो होला। �ड.आइ.जी. र� जन सर गेटमा भेट 

भएकाले �तमी गाडीको पछा�ड बस भ�ु भयो। म पछा�ड बस�, जेठो छोरा आयसु गाडीको अगा�ड �सटमा 

बसे। र� जन सरले गाडी हाँक� का.िज. �व�ण ुबढुानीलक�ठ पासीकोट ि�थत गीता ढकाल कोइरालाको 

घरमा प�ुय�। दबैु छोराह� अगा�ड �सटमा बसे, र� जन सरले गाडी चलाउन ु भयो। नारायण गोपाल 

चोकदेिख केह� पर बस�ुधरा चोकमा गाडी रो�न ु भई �ाउन कलरको �याकेटबाट दईु �बटा रकम 

�नकाल� ख�तीमा राखी बाबहु�लाई घरमा लगी जान ुभ�ु भयो। मैले छोराह�लाई घरमा लगी छोडेको 

हो। �म�त २०६८।९।२८ गते �बहान ०८.३० बजे सरको घरमा गई बा १ झ ६२१३ नं.को गाडी 

काया�लयको सवार� शाखामा �याई सफा गदा� पे�ोलको अ�य�धक ग�ध आएको �थयो। चालकको बायाँ 

साइडतफ� को ख�ुा रा� ने रबर �याट नभएकाले सो कुरा इ�� ख�ीलाई भ�दा आफुलाई थाहा नभएको 

भनी बताएप�छ अ�य गाडीको परुानो �सट खोजी राखेको हो। उ� �याट �ड.आइ.जी. र� जन कोइरालाले 

�ीमती गीता ढकाल कोइरालालाई जलाउने �योजनका ला�ग �योग गरेको हनु ुपछ� भ�े समेत �यहोराको 

बिुझएका स.�.ह. रामकुमार ग�ुङले �म�त २०६८।१०।१० मा गरेको कागज। 

�म�त २०६८।९।२८ गते मकवानपरु �ट�टुङबाट बरामद भई आएको गाडीको जलेको 

�याटको टु�ा देखाउँदा देख�, उ� �याटमा भएको लोगो र �य�तै �कारको नजलेको स�लो �याटमा 

भएको लोगो एउटै हो, देखाउँदा देख�, िच�ह� सनाखत गर� भनी रामकुमार ग�ुङले �म�त 

२०६८।१०।१० मा गरेको सनाखत कागज। 

म समेतले चलाउने गरेको बा १ झ ६२१३ नं.को गाडीमा ख�ुा रा� ने अगा�डको बाया तफ� को 

�याट �सट नभएको र लास जलाएको �थानबाट बरामद भएको जल� केह� भाग रहेको �याट टु�ा 

देखाउँदा देखे सोह� गाडीको �याट हो भ�े समेत �यहोराको चालक शंकर पौडेलले �म�त 

२०६८।१०।१० मा गरेको सनाखत कागज।  

म ५ वष� अगा�डदेिख �ड.आइ.जी.र� जन कोइरालाको घरमा खाना पकाउने काम गद�छु। सो 

घरमा आमा रमादेवी कोइराला, छोरा आयसु र आय�न कोइराला, तारा रे�मी नाम गरेक� म�हला 

�ड.आइ.जी. र� जनसँग घरमा आउने ब�ने खाने गर� �ीमान �ीमती ज�तो �यवहार गद�थे। �ववाह भए 

नभएको मलाई थाहा भएन। �म�त २०६८।९।२१ गते �ड.आइ.जी. र� जन कोइराला चाइनाबाट आई 

तारा रे�मीको घरमा बसेको भ�े थाहा पाएको हो। �म�त २०६८।९।२७ गते �बहान आमा गीता 

कोइरालासँग ब�दै आएका छोरा आय�न कोइरालालाई र� जन सरले घरमा �याउन ुभएको �थयो। �म�त 

२०६८।१०।८ गते र� जन कोइरालाले �ीमती गीता ढकाल कोइरालालाई कत��य गर� मारेकाले 

प�ाउ परेको भ�े थाहा पाएको हुँ भ�े समेत स.�.प. राज कुमार �याङतानले �म�त २०६८।१०।१० 

मा गरेको कागज। 
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म �ड.आइ.जी. र� जन कोइरालाको बडीगाड�का �पमा ख�टई आएको �थए। �म�त 

२०६८।९।२७ गतेका �दन सरलाई घरमै देखेको �थए।ँ अ�फसमा आई �म�त २०६८।१०।१ 

गतेका �दन साँझ चालक शंकर पौडेलले गाडी हाँक� र� जन सरको घरमा जान लागेकाले म प�न सोह� 

गाडीमा बसी जाँदा सरले गंगालाल अ�पतालबाट बोलाउन ुभएको छ भनेकाले जाँदा सरलाई अ�पतालको 

इमरजे�सी वाड�मा देखी भेट भई �नजलाई सोह� अ�पतालमा भना� गरेकाले शंकर र म कु�वा भई  

ब�य�। भना� भएको अव�थामा मेरो मोबाइलबाट के कहाँ फोन गनु� भयो थाहा भएन। �म�त 

२०६८।१०।५ गते �बहान मलाई फोन गनु� भई दाज ुरमेश कोइरालाको घरमा गई फोटो �याई तारा 

मेमलाई �दन ुभ�ु भएकाले गई फोटो �याई तारा मेमलाई �दएको हो। उ� फोटाह� सरदारजी र गीता 

ढकाल कोइराला सँगै बसी िखचेको फोटो अ�य केट�ह� बसेको २।३ वटा फोटाह� �थए। सोह� 

�दनमा मलाई िच�ी बझुाएर आउन ुभनी �दएका िच�ीह� �धानम��ीको काया�लय, गहृ म��ालय, लै��क 

�हंसा �व��को काया�लय, म�हला आयोग, सश� �हर� �धान काया�लय, �हर� �धान काया�लय समेतमा 

बझुाएको �थए।ँ ऐ. ७ गतेका �दन आ�नै कोठामा ब�सरहेको �थए।ँ सर हराउन ुभयो रे भनी शंकर 

पौडेलले भनेकाले खो�न जान भनी चालक शंकर पौडेल, यानबहादरु शाह�, तारा रे�मी र �नजको आफ�त 

केटा समेत भई मिु�लनतफ�  खो�न जाउ भ�ु भयो। गजरु� कटेप�छ तारा रे�मीले फोनमा कुरा गदा� सर 

रामनगरमा भे�टन ु भयो भ�े सनेुको हो। नारायणगढ चोक पूव�तफ�  घरकै निजक साइडमा बा ८ च 

५४०८ नं.को कार गाडी रो�कराखेको र सोह� ठाउमा तारा रे�मीले गाडी रो�न लगाई �नज गाडीबाट 

ओल� �तमीह� यह�� सतु भनी �नज तारा बा ८ च ५४०८ नं.को गाडीमा चढ� जान ुभएको �थयो। हामी 

�यह�� स�ुय�। भो�लप�ट �बहान ५ बजे शंकर पौडेलको मोबाइलमा फोन आई �तमीह�ले राती मिु�लनमा 

छोडेका मा�नसलाई �लई काठमाड�तफ�  जान ु भनेकाले �नजह�लाई समेत गाडीमा राखी काठमाड�तफ�  

आउँदै गदा� बैरेनीमा एकजना मा�नसलाई �लएर जान ुभनी र� जन सरले यानबहादरु शाह�को मोबाइलमा 

फोन गनु� भई बैरेनी कटेप�छ सडकको छेउमा बा ८ च ५४०८ नं. को गाडी रोक� राखेको �थयो। 

सोह� गाडीबाट तारा रे�मी ओ�ल�न ुभई बा १ झ ६२१३ नं.को गाडीमा चढ� �छटो जाउँ भ�ु भएकाले 

काठमाड�तफ�  आई नागढु�ा �स गदा� अं. १० बजेको �थयो होला। तारा रे�मी, �नजको आफ�त र 

यानबहादरु शाह� �वय�भ ू घरमा गएका �थए। प�छ �ड.आइ.जी. र� जन �ीमतीको ह�या अ�भयोगमा 

प�ाउ परेको भ�े सनेुको हो भ�े समेत ऋ�षराम ढु�ेलले �म�त २०६८।१०।१०मा गरेको कागज। 

�म�त २०६८ साल देिख म स.�.ना.म.�न. र� जन कोइरालाको अ�र�क बसेको छु। �नजक� 

�ीमती गीता ढकाल कोइरालाले आ�नो का�छा छोरा आय�न कोइरालालाई साथमा राखी का.िज., �व�ण ु

बढुानीलक�ठ गा.�व.स. वडा नं.५ मा ब�ने र �ड.आइ.जी. र� जन का.िज., इच�  गनुारायण गा.�व.स. वडा 

नं.६ मा रहेको घरमा ब�न ु ह�ुछ। �ड.आइ.जी. र� जन कोइराला तारा रे�मीसँग घमु�फर गन� घरमा 

�याउने र क�हले तारा रे�मीको का.िज., रानीवनमा रहेको डेरा कोठामा ब�ने गर� आउन ुभएको, �म�त 

२०६८।९।२७ गतेका �दन �बहान अं.८ बजे स.�.ज. शंकर पौडेलले �ड.आइ.जी. सरलाई पे�ोल 

चा�हएको छ, घरमा रहेको ५० �लटरको �यालेन �लएर सश� �हर� बल पे�ोलप�पमा �लई आउन ु

भनेकाले �यालेन लगी शंकर पौडेललाई �दएको हो। ३५।३५ �लटर र ५० �लटरको �यालेन घरमा 

लगी राखेको र २०।२० �लटरको �यालेन ख�रद गर� �याउन आदेश भएकाले शंकर पौडेलले �यालेन 
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ख�रद गर� �याई ५० �लटरको �यालेनबाट २०।२० �लटर भर� बा १ झ ६२१३ नं.को गाडीमा रा� न 

आदेश भएको छ भनेका �थए। �म�त २०६८।१०।०७ गतेका �दन �बहान शंकर पौडेलले बा १ झ 

६२१३ नं.को गाडी �लई महाराजग�जमा रमेश कोइरालाको घरमा आई छोराह� आयसु र आय�नलाई 

गाडीमा राखी बबरमहलमा आई एउटा रे�टुरे�टमा खाजा खाय�। �दनको अं.१२ बजेको �थयो। �यसप�छ 

छोराह�लाई दाज ुरमेश कोइरालाको घरमा लगी प�ु याई आउन ुभनी शंकर पौडेललाई भनेकाले शंकर 

पौडेलले छोराह�लाई प�ु याए। �यसप�छ �ाने�रमा रहेको र� जन कोइरालाको माइला दाजकुो घरमा 

गय�। उ� घरमा रहेको बा ८ च. ५४०८ नं.को गाडी �नज र� जन कोइरालाले �लई ए�लै गएका र 

हामीलाई बा १ झ ६२१३ नं.को गाडी �लई जान ु भने। के कता गए थाहा भएन। ऐ. ८ गते 

�ड.आइ.जी. र� जन कोइरालाले आ�नै �ीमती गीता ढकाल कोइरालालाई मार� मकवानपरुको �ट�टुङमा 

लगी जलाएको भ�े थाहा पाए ँभ�े समेत बिुझएका इ��बहादरु ख�ीले गरेको �म�त २०६८।१०।१० 

गतेको कागज।�म�त २०६८।९।२१ गते देिख २०६८।१०।८ गतेस�मको ९८१३२५६०००, 

९८४१५२३५७४ र ९७४१०४३९९१ नं.को कल �ववरण उपल�ध गराइएको भ�े समेत �यहोराको 

महानगर�य �हर� अपराध महाशाखाको प�।  

र� जन कोइरालाले आ�ना �ीमती गीता ढकाल कोइरालालाई मार� िज�ला मकवानपरु �ट�टुङ 

गा.�व.स. वडा नं. ९ मे�ाङ भ�े �थानमा प�ु याई आगोले जलाई न� गरेको भ�े अपराधको 

अनसु�धानका �सल�सलामा इलाका �हर� काया�लय �ट�टुङ मकवानपरुबाट उि�लिखत मे�ाङ भ�े �थानमा 

मानव शर�रको जलेर बाँक� रहेका अवशेषह� फेला पार� उ� अवशेषह�लाई पो�टमाट�मका ला�ग 

फरेि�सक मे�ड�सन �वभाग महाराजग�जमा पठाएकामा उ� अवशेषह� पो�टमाट�मका �ममा फरेि�सक 

मे�ड�सन �वभाग महाराजग�जबाट DNA पर��णका ला�ग �नका�लएका नमनुा र मतृकसँग स�ब�ध हनु 

स�ने का.िज., �व�ण ुबढुानीलक�ठ गा.�व.स. वडा नं. ३ ब�ने वष� ६२ को हरेराम ढकाल र �नजक� 

�ीमती वष� ६० क� ह�र��या ढकाललाई उपि�थत गराइएको छ। �नजह�बाट DNA पर��णका ला�ग 

आव�यक पन� नमनुा �नकाल� पर��ण गर� पठाइ�दन ुहनु भनी रा��य �व�ध�व�ान �योगशालालाई लेखेको 

�म�त २०६८।१०।१२ गतेको प�।  

का.िज., इच� गनुारायण गा.�व.स. वडा नं. ६ को घर खानतलासी गदा� ५० �लटरको केह� 

कालो खैरो र�को खाल� �यालेन बरामद ग�रएको भ�े समेत �यहोराको �म�त २०६८।१०।१२ गतेको 

खानतलासी बरामद� मचु�ुका।  

बा १ झ ६२१३ नं.को सरकार� गाडी र बा ८ च ५४०८ नं.को गाडी काठमाड� बा�हर र �भ� 

आएको सवार� दता� �कताबको फोटोकपी पठाइएको भ�े समेत �यहोराको महानगर�य �हर� �भाग 

थानकोटको �म�त २०६८।१०।९ गतेको प�। 

मा�नस खोजतलास गर� दोषी उपर कारबाह� ग�रपाउँ भ�े �यहोराको महानगर�य �हर� प�रसर 

हनमुानढोकालाई स�बोधन गरेको मेरा �व��मा ग�रएका उजरु�ह�बाट मेरो सामािजक ��त�ा, नेपाल 

रा�य, नेपाल सरकारबाट सिु�पएको िज�मेवार� तथा दा�य�व �नवा�ह गन� पद तथा भ�व�यका मेरो 

स�भावनाह� सबैलाई ��त परुाउने, ब�द गराउने तथा मान�सक यातना �दने उ�े�य �न�हत भएको 

देिख�छ, स�य त�य छान�बन गर� दोषी उपर कारबाह� ग�रपाउन �नवेदन पेस गरेको छु भनी बोधाथ�मा 
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�धानम��ी, गहृ म��ालय, �हर� �धान काया�लय, सश� �हर� बल, महानगर�य �हर� आय�ु काया�लय, 

रा��य म�हला आयोग र लै��क �हंसा स�ब�धी उजरु� गन� इकाइ समेतमा �म�त २०६८।१०।५ गते 

र� जन कोइरालाले �दएको �नवेदन।  

�म�त २०६८।९।२७ गते �बहान ०८.३० बजे मेरो पसलमा आई ३५।३५ �लटरको दईु 

थान �यालेन ख�रद गर� �लने मा�नस �यनै हनु।् सो �यालन �. ७५०।- मा �ब�� गरेको हो भ�े समेत 

�यहोराको का.िज., का.म.पा. वडा नं. १५ �वय�भमूा पसल गर� ब�ने देवे�� पोखरेलले ��तवाद� र� जन 

कोइरालाका चालक शंकर पौडेललाई िच�ह� ग�र�दएको �म�त २०६८।१०।१४ गतेको सनाखत  

कागज।  

�म�त २०६८।९।२७ गतेका �दन २।३ बजे �तर मेरो पसलमा पे�ोल रा� न उपय�ु हनेु 

२०।२० �लटरको दईु थान सेतो �यालेन �.४२०।– मा �ब�� गरेको हो। उ� �यालेन ख�रद गर� 

�लई जाने �यि� �यनै हनु,् देख� िच�ह� भनी का.िज., का.म.पा. वडा नं. १३ ट�े�र�मा पसल गर� ब�ने 

�द�प अ�धकार�ले ��तवाद� र� जन कोइरालाका चालक शंकर पौडेललाई िच�ह� ग�र�दएको �म�त 

२०६८।१०।१४ गतेको सनाखत कागज।  

�म�त २०६८।९।२७ गतेका �दन साँझ ८।९ बजेको समयमा �नलो र�को उ�च सरकार� 

अ�धकृतले �योग गन� ज�तो देिखने रातो ब�ी बा�दै मेरो होटल गे�ट हाउस निजक सडकमा रो�कएको 

चालक गाडीबाट ओ�ल�एर दईु कप िचया मागेकाले िचया �दएप�छ एक कप िचया चालकले नै गाडीमा 

ल�ग�दएको र चालक फक� आई होटलमा बसी िचया �पएको र तँ यह�� होटलमा ब�नू, म भोल� �बहान 

आउँछु भनी गाडी आफैले हाँक� �लई गए। चालक होटलको भइँु तलामा रहेको कोठामा सतु�, भो�लप�ट 

�बहान कोह� कसैलाई कुनै जानकार� न�दई �न�क� गएका रहेछन।् हाल �हर� साथ आएका �यि� नै 

मेरो होटलमा आई बसेका हनु।् �मको भाडा तथा िचया �पएको रकम समेत भ�ुानी गरेका �थएनन।् 

�नजको नाम शंकर पौडेल रहेछ, देखी िच�ह� भनी नवराज भोजनालय ए�ड गे�ट हाउसका स� चा�लका 

�नम�ला उ�तेीले ग�र�दएको �म�त २०६८।१०।१४ गतेको सनाखत कागज।  

इलाका �हर� काया�लय पालङुको प� साथ यस काया�लयमा सनाखत काय�का ला�ग उपि�थत 

भई �म�त २०६८।०९।२८ गते िज�ला मकवानपरु �ट�टुङ गा.�व.स. वडा नं. ८ मे�ाङ ि�थत ��भवुन 

राजपथको �कनारामा लास जलाइएको �थानमा �म�त २०६८।१०।७ गतेका �दन साँझ बा ८ च 

५४०८ नं.को गाडी रोक� यताउता हेर� �नगरानी गर� रहेको अव�थामा फेला परेका मा�नसलाई सोधपछु 

गन� ला�दा जबरज�ती जान लागेकाले हामीले गाडीको चाबी �नका�लसकेप�छ आि�एर आफु महानगर�य 

�हर� अपराध महाशाखाको �ड.आइ.जी. हुँ भनी र� जन कोइराला लेखेको प�रचय प� समेत देखाएका 

�थए। रातो गलामा म�सनो भवुा ज�तो भएको �याकेट, �नलो िजन पाइ�ट, कान छो�ने टोपी लगाएका 

�यि� हाल देखाइएका मा�नस हनु।् �नजले आ�नी �ीमती गीता ढकाल कोइरालालाई कत��य गर� मार� 

जलाएको य�कन भयो भ�े समेत �यहोराको म�लबहादरु तामाङ, �करणमान बल, स�ुनता दोङ र 

सूय�बहादरु दोङको एकै �यहोराको ��तवाद� र� जन�साद कोइरालालाई िच�ह� ग�र�दएको �म�त 

२०६८।१०।१५ गतेको सनाखत कागज। 
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�म�त २०६८।९।२७ गतेका �दन �बहान दाजलुाई �वदेश पठाउन एयरपोट�मा गएको �थए।ँ 

साँझ घरमा आउँदा का�छो छोरा आय�नलाई �याएका रहेछन।् र� जन सर घरमा आउन ु भएको  

�थएन। ऐ. २८ गते �बहान बा १ झ ६२१३ नं.को गाडी घरमा नै �थयो। �म�त २०६८/१०/७ गते 

साँझ म स�ुतरहेको �थए।ँ चालक शंकर पौडेलले मेरो ९८४८२६७४०८ मा फोन गर� र� जन सर भागे, 

खो�न जाउँ भनेकाले बा १ झ ६२१३ नं.को सरकार� गाडी �लएर आएका �थए। खोजी गन�का ला�ग 

मिु�लनतफ�  गय�। तारा रे�मीले र� जन सरसँग फोनमा कुरा ग�ररहेक� �थइन।् र� जन सर रामनगरमा 

रहेको भनेप�छ थाहा पाएको हो। म र तारा रे�मीको आफ�त केटालाई मिु�लनमा ब�न ुभनेकाले हामी 

होटलमा ब�य�। भो�लप�ट �बहान चालक शंकर पौडेलले मलाई फोन गर� हामीलाई बा�हर �न�कन ु

भनेकाले �न�क� १०।१५ �मनेटमै आइपगुी गाडीमा च��। गाडीमा तारा रे�मी र र� जन �थएनन।् 

मलेख ुपलुमा आइप�ुदा र� जन सरले ९८४९९०६१०० बाट मेरो ९८१४५३३६७६ मोबाइलमा फोन 

गनु� भई कहाँ आइप�ुयौ भनेकाले मलेख ुआउँदै छ� भ�दा बैरेनीमा एउटा मा�नसलाई �लएर आउन ुभ�ु 

भयो। बैरेनी आएप�छ बा ८ च ५४०८ नं.को गाडी पा�क� ङ गर� साइड लाइट बल� रहेको �थयो। उ� 

नं.को गाडीबाट तारा रे�मी ओ�ल�एर बा १ झ ६२१३ नं.को गाडीमा च�न ु भयो। �यसप�छ हामी 

काठमाड� �वय�भ ूघरमा आय�। �ड.आइ.जी. र� जन सर भने प�छप�छ आउँदै �थए। अं. ११ बजे�तर 

र� जन प�ाउ परेको सनेुको हो। �नज र� जन कोइरालाले आ�नै �ीमती गीता ढकाल कोइरालालाई 

कत��य गर� मारेकामा मलाई श�ा ला�छ भ�े समेत �यहोराको यानबहादर शाह�ले �म�त 

२०६८।१०।१८ गतेको कागज।  

का.िज., �व�ण ुबढुानीलक�ठ गा.�व.स. वडा नं.३ ब�ने हरेराम ढकालक� छोर� गीता ढकाललाई 

२०५० सालमा मागी �ववाह गर� हामीह�बाट दईु स�तानको जायज�म भइसकेको छ। जेठो छोरा 

आयसु र का�छो छोरा आय�न कोइराला हनु।् �ीमती गीता ढकाल कोइरालासँग �ववाह भएदेिख नै मेरो 

राजीखसुीले �ववाह भएको होइन। आमाबाबकुो करले गरेको हो। मलाई प�ुलस मन पद�न भनी सामा�य 

खटपट भई िचसोपन हनु गई �वगत १० वष�देिख हामी दईु �बच अलग अलग ब�ने कुरा भई �नज 

�ीमती �व�ण ु गा.�व.स.को घरमा र म का.िज., इच� गनुारायण गा.�व.स. को घरमा ब�दै आएको  

छु। मैले �ीमती गीता ढकाल कोइरालालाई ��तवाद� बनाई काठमाड� िज�ला अदालत सम� अंशचलन 

म�ुा �दएको र सो म�ुा हालस�म फैसला भएको छैन। �वचाराधीन अव�थामा छ। �ीमतीले मलाई 

��तवाद� बनाई काठमाड� िज�ला अदालतमा नै मानाचामल म�ुा �दएकामा उ� म�ुामा काठमाड� िज�ला 

अदालतबाट तलबभ�ा रो�ा राखी जानकार� गराइ�दने स�ब�धी प� सश� �हर� बल �धान काया�लयमा 

लेखी पठाएको भनी हाल �म�सल संल�न अदालतको प� देख�। यसै �बचमा नेपाल सरकारको �नण�य 

अनसुार सश� �हर� बल �धान काया�लयले खटाए अनसुार िचनको बेइिजङमा नेसनल �डफे�स कोस�का 

ला�ग २०६८ साल भा� म�हनामा गएको र �म�त २०६८।९।२१ गते �बदा �लई नेपाल फक� आएको 

�थए।ँ फक� आएप�छ गीता ढकाल कोइरालासँग कुनै फोन स�पक�  भेटघाट भएको �थएन। २७ गतेका 

�दन �बहान अं.०७.३० बजे�तर गीता ढकाल कोइरालाले �योग गन� ९७४१०४३९९१ नं.को मोबाइल 

फोनबाट गीतासँगै ब�दै आएको मेरो का�छो छोरा आय�न कोइरालाले मैले �योग गन� ९८१३२५६००० 

नं.को मोबाइलमा फोन गरेकाले उ� फोन मसँगै ब�दै आएको जेठो छोरा आयसु कोइरालाले �र�सभ 
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गरेको र �नज आयसुले भाइले �कुल जाडो �वदा भएको हुँदा मलाई �लन आउन ुभनी भाइले खबर गरेको 

भनी जानकार� गराएप�छ का�छो छोरालाई �लनका ला�ग म, छोरा आयसु र चालक रामकुमार ग�ुङ 

स�हत �तन जना मेरो �ाइभेट कालो र�को गाडीमा गीता ढकाल कोइराला ब�दै आएको घरमा गई छोरा 

आय�नलाई गाडीमा राखी �लई फक� को हो। घरमा जाँदा गीतासँग भेट भएको �थयो तर कुनै गफगाफ 

भएन। का�छो छोरालाई �लई हामी फक� दा अं.१० बजेको हुँदो हो। मैले दबैु छोरालाई टे�नस खे�नका 

ला�ग ह�चोकमा छोडी म स�पङ गन� गए।ँ स�पङ गन� भनी भाटभटेनी सपुर माक� टमा गए।ँ �यहाँ स�पङ 

गदा�गद� गीताले मेरो नं. ९८१३२५६००० मा फोन गर� स�लाह गनु� छ त�ु�त घरमा आउन ुभनेप�छ 

म केह� ज�र� काम होला भनी गीता ब�ने गरेको �व�ण ुबढुानीलक�ठको घरमा भाडाको �ा�सी चढ� 

�दउसो अं. १२ बजे�तर पगेुको �थए।ँ म घरमा प�ुदा गीता भ� याङ च�ने ठाउँनेर घाम तापेर ब�सरहेक� 

�थइन।् म घरमा प�ुनासाथ गीता ढकाल कोइरालाले मलाई �यापार गन�का ला�ग इि�डया जान ुपन� भो, 

चार पाँच लाखज�त �पैया चा�हयो भ�नन।् मैले मसँग पैसा छैन भनी घरबाट �न�केर बा�हर जान खो�दा 

गीताले मलाई रो�दै मेरो �याकेट समातेर ता�दै �व�भ� गाल�गलौज समेत गन� ला�गन।् तानातानकै 

�ममा हामी �बच हात हालाहाल भयो। यसै �बचमा म भ� याङ चढ� गीता ढकाल कोइराला स�ुे गरेको 

कोठामा गए।ँ उनी मलाई गाल� गलौज गद� सोह� कोठामा आई झगडा गन� था�लन।् सो कोठामा प�न 

हामी �बच हात हालाहाल र धकेला धकेल भयो। हातपातकै �ममा मैले �नज गीतालाई धके�दा उनी 

कोठाकै �भ�ामा बजा�रन प�ुगन,् �नजको टाउको �भ�ामा ठो�कन प�ुयो। �यसप�छ उनी बो�न च�न 

नसक� अचेत भइन।् मैले उसले नाटक गरेक� होल� भ�ठानी तल बैठक कोठामा आई १०।१५ �मनेट 

ज�त बस�। �यसप�छ पनुः गीता प�टेको ठाउँमा गई हेदा� उनी सोह� ठाउँमा प�हलेकै अव�थामा 

पि�टरहेक� �थइन।् �यसप�छ मैले उनीलाई ह�लाई चलाउँदा समेत कुनै ��त��या नजनाएप�छ उनको 

�ास��ास समेत ब�द भइसकेको य�कन भई �नजलाई उनी प�टेकै ठाउँ �ब�तराको कुनाप�� छाडी उनी 

स�ुे गरेको ढोका बा�हरबाट लक गर� चाबी बा�हरप�� छोराले �कताब रा� ने ठाउँनेर फाल� म सो 

ठाउँबाट �न�केको हो। म �यहाँबाट �न�कँदा �दनको अ�दाजी १ बजेको हुँदो हो। म एकदमै आि�ई 

�वि�� भई गीताको लासलाई के गन� भनी सोची कुनै एका�त �थानमा लगी जलाई न� गन� उपय�ु 

स�झ�। �य�तबेला �दनको बेलकुाको अं. ६ बिजसकेको �थयो। मैले मेरो मोबाइल नं. ९८१३२५६००० 

बाट चालक शंकर पौडेलको मोबाइल नं.९८४१८१४३०१ मा फोन गर� मैले �योग गन� सश� �हर� 

बल �धान काया�लयको बा १ झ ६२१३ नं.को सरकार� �ाडो गाडी �लएर महाराजग�ज चोकमा आउन ु

भनी बोलाए ँ र बेलकु� ७ बजे�तर गाडी �याए। मैले बस�ुधरातफ� बाट महाराजग�ज नप�ुदै केह� ओरै 

�नजलाई गाडी रो�न लगाई चालक शंकर पौडेललाई सोह� ठाउँमा बसी खाना खाँदै गर, म केह� �णमा 

फक� �छु भनी म सोह� गाडी �लएर गीता ब�ने गरेको घरमा गए।ँ मैले गेट खोल� घर�भ� गई गीतालाई 

मतृ अव�थामा छोडेको कोठा खोल� गीताको लासलाई सोह� ठाउँमा रहेको क�मलले बेर� तल ओराल� 

भा�सा कोठाकै ढोकाबाट बा�हर �नकाल� गाडीको पछा�डको ढोका खोल� उ� लासलाई ब�लत�ल 

गाडीमा राखी गीता स�ुे कोठाको ताला लगाई चाबी �यह�� छोडी तल �न�केर भा�साकोठामा समेत ताला 

लगाई गाडी गेट बा�हर �नकाल� गेटमा समेत ताला लगाइ�दए।ँ म �यहाँबाट �न�केर मूल सडकमा आई 

चालक शंकर पोडेललाई फोन गर�। �य�त बेला बेलकुाको ८ सवा ८ ज�त बजेको हुँदो हो। मैले गाडी 
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हाँक� चालकलाई छोडेको ठाउँमा पगुी म गाडीबाट ओल� �ाइभरलाई गाडी चलाउन लगाए।ँ �यसप�छ 

गाडी बढाई ह�चोक ि�थत सश� �हर�को पे�ोल प�पमा आई ३०।३५ �लटर ज�त �डजेल गाडीमा भन� 

लगाई थानकोटतफ�  बढाउन लगाए।ँ हा�ो गाडी नागढु�ा चेकपो�ट �स गदा� रातीको लगभग ९ बजेको 

हुँदो हो। मैले सो गाडीमा �तन चार वटा �यालेनमा प�हलेदेिख �याई �यह�� रहेको पे�ोलले गीताको 

लासलाई जलाई न� गन� योजना बनाए।ँ सोका ला�ग सनुसान र एका�त ठाउँ ज�र� �थयो। मैले 

खानीखोला पगेुप�छ मेरो �ाइभर शंकर पौडेललाई �यह�� ओल�न लगाई �तमी यह�� बस, म प�छ �तमीलाई 

खबर गछु� भनी कुनै �नि�त ग�त�य �बना योजना �बना गाडी आफैले चलाई खानीखोला हुँदै नौ�बसे पगुी 

�यहाँबाट हेट�डा जाने ��भवुन राजपथको बाटो हुँदै अगा�ड बढ�। �यसप�छ एक डेड घ�टा गाडी चलाई 

अगा�ड बढेप�छ सनुसान ज�तो ठाउँ देखी गाडी रोक� । मैले उ� लासलाई सनुसान र सडकदेिख पर 

लैजान नस�ने ि�थ�त भएप�छ उ� लासलाई सडक छेउमा जलाई न� गन� उिचत स�झी �नज गीताको 

लास गाडीबाट बा�हर �नकाल� सडक छेउमा प�ु याई पे�ोल �नकाल� लासमा�थ खनाई आगो स�काई 

जलाए।ँ एकै�छन सोह� ठाउँमा पे�ोल खनाई लासलाई चलाई जलाएप�छ म �यहाँबाट गाडी �लई सोह� 

बाटो �योग गर� फक� को हुँ। खानीखोला आइपगेुप�छ मैले �ाइभर शंकरलाई बोलाई �नज आएप�छ मैले 

�ाइभर �सट छोडी शंकरलाई गाडी चलाउन �दई अं. ४.३० बजे�तर नागढु�ा �स गर� का.िज., 

इच�  गनुारायण गा.�व.स. वडा नं.६ मा रहेको घरमा आइपगुी गाडी अ�फसमा लगी रा� न पठाएको �थए।ँ 

सो घटनामा अ�य कोह� कसैको संल�नता छैन। म ए�लैले लास जलाएको हो। �म�त २०६८।१०।७ 

गतेका �दन घमु�फरका ला�ग बा ८ च. ५४०८ नं.को गाडी �लई हेट�डातफ�  जाँदै गदा� मकवानपरु 

िज�लाको �ट�टुङ गा.�व.स. ि�थत मे�ाङ भ�े �थानमा �थानीय मा�नसह�ले रोक� सोधपछु गरे प�ात 

�हर�लाई िज�मा �दएप�छ �हर�ले मलाई छोडी म हेट�डातफ�  गएको हो। सो घटनाको �बचमा मैले 

मा�नस खोज�बन गर� दोषी उपर कारबाह� ग�रपाउँ भनी महानगर�य �हर� प�रसर हनमुानढोका समेतलाई 

स�बोधन गर� �नवेदन �दएको हो भ�े समेत �यहोरा उ�लेख गर� ��तवाद� र� जन�साद कोइरालाले 

अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको बयान। 

 �ीमती गीता ढकाल कोइरालालले यस म��ालयमा आव�यक काननुी कारबाह� ग�रपाउँ भनी 

�दएको �नवेदनको छायाकपी पठाइएको भ�े समेत �यहोराको गहृ म��ालय �हर� �शासन शाखाको 

प�।  

�म�त २०६८। ९।२५ गते िचनजानको गीता ढकाल कोइरालाको घरमा गई भो�लदेिख काम 

गन� आउन ुभ�ु भएकाले ऐ. २६ गते �नजको घरमा गई कपडा धनेु, तरकार� का�ने काम गर� बस�। 

�दद� गीताले ख�ुा म�क� एको छ भ�ु ह�ु�यो। ऐ. २७ गते �बहान १० बजे उहाँको घरमा जाँदा का�छो 

छोरा आमासँगै �थए। मलाई काम देखाइ�दन ुभयो म करेसाबार�तफ�  काम गन� गए।ँ सोह� अव�थामा 

का�छो छोरा घर�भ�बाट �न�क� बाब ुआएकाले छोरालाई बाबलेु अगँालो हालेको देखेको �थए।ँ मैले 

काम ग�रसकेप�छ गीता कोइरालालाई भेट गन� जाँदा �नज आ�नो कोठा बा�हर बर�डामा बसी ख�ुा 

मा�लस गद� हनु ु ह�ु�यो। सो अव�थामा छोरा तथा बाबलुाई देिखन,ँ मलाई �.१००।– �दनभुई 

कुकुरलाई ह� डी भएको मास ु�कनेर �याइ�दन ुभ�ु भयो। मैले पसलमा गई ख�रद गर� �याई कहाँ रा� ने 

भ�दा भा�सा कोठामा राखइ�दन ुभ�ु भयो। म �दनको अं.१२ बजे�तर काम सक� आ�नो कोठामा गएको 
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�थए।ँ भो�लप�ट अथा�त २८ गते �दद� गीताको घरमा जाँदा बा�हर गेटमा ताला लगाई राखेकाले बा�हर 

जान ुभएको होला भ�े सोची डेरा कोठातफ�  फक� आए।ँ प�छ �नज �दद�को घरमा �हर� समेत आएको 

र �दद� गीतालाई �नजकै �ीमान र� जन कोइरालाले अपहरण गर� कत��य गर� मारेको भ�े सनुी थाहा 

पाएको हुँ भ�े समेत बिुझएक� सर�वती प�रयारले �म�त २०६८।१०।२० गते ग�र�दएको  

कागज।  

म का.िज., �व�ण ुबढुानीलक�ठ गा.�व.स. वडा नं.५ मा एक डेढ वष� अगा�डदेिख गीता ढकाल 

कोइरालाको घरमा मा�सक �.२०००।– �लने गर� घरायसी सरसफाइको काम गर� आएक� �थए।ँ 

२०६७ सालको �तहारप�छ गीता ढकाल कोइरालाको जेठो छोरा बाबसँुग का.िज. �वय�भमूा ब�ने गरेको 

हो। �म�त २०६८।९।२४ हो वा २५ गते हो चाइनाबाट बाब ु आएको भ�े कुरा सानो छोराले 

आमालाई भनेका रहेछन।् �म�त २०६८।९।२६ गतेका �दन �दद�ले मलाई फोन गर� तपा�  

नआउने ? भनी बोलाउँदा म पूजामा छु, आउन सि�दन ँभन�। ऐ.२७ गतेका �दन �दउसो पूजा �साद 

�दद�लाई प�ु याउन भनी अं. �दनको ३ बजे�तर जाँदा बा�हर गेटमा साँचो नलगाएकाले �भ� गए।ँ �भ� 

गई �दद� �दद� भनी बोलाउँदा कुनै आवाज आएन। �दद� नबोलेप�छ उहाँ स�ुे कोठामा गई बोलाउँदा 

समेत नबोल� ढोकामा �फट भएको हेि�डल घमुाई खो�न खो�दा लक भएको पाए।ँ �यसप�छ कराउँदै 

करेसाबार�तफ�  गए।ँ कह�� कतै नदेखी फोन गदा� फोन नउठेकाले म डेरा कोठातफ�  फक� गए।ँ मेरो 

डेरा कोठाबाट �दद� गीताको घरतफ�  हेदा� भ� याङ च�ने �यासेजको बर�डामा प�हलाको सेतो पदा� नदेखेको 

र प�छ पदा� लगाइसकेको देखेको �थए।ँ साँझ अं. ७.३० बजे �दद� गीताको घर अगा�ड गाडीको आवाज 

सनुी हेदा� ढोका खोल� गाडी �भ� गयो। �दद�को आफ�त मा�नस होला भ�े सोच�। सो अव�थामा 

लोडसे�डङ भएकाले अ�ँयारो �थयो। जीप गाडी ज�तो ��ट र� य�कन गन� स�कन। घरको भा�सा कोठा 

अगा�ड लसनु लगाएको �थानमा गाडी रोकेको देख�। एक जना मा�नस सानो लाइट बाल� घर�भ� �वेश 

गरेकोस�म देखेको र मा�नस क�तो �थयो य�कन गन� स�कन।ँ १५।२० �मनेटप�छ गेटमा गाडी रोक� 

ढोका ब�द गरेको आवाज सनु�। �दद� अ�पतालतफ�  जान ला�न ु भयो होला भनी  

सोच�। भो�लप�ट ऐ. २९ गते गीता ढकालको भाइ आई मलाई सोधेप�छ �हर� आए। प�छ ब�ुदै जाँदा 

�दद� गीतालाई �नजकै �ीमान र� जन कोइरालाले कत��य गर� मार� लासलाई मकवानपरु �ट�टुङ भ�े 

�थानमा लगी जलाएको थाहा पाए ँभ�े समेत बिुझएक� मतृक गीता ढकाल कोइरालाको घरमा काम गर� 

ब�ने गीता कटुवालले ग�र�दएको �म�त २०६८।१०।२० गतेको कागज। 

सश� �हर� नायब महा�नर��क र� जन कोइराला �म� रा� िचनमा हनेु ता�लमका ला�ग 

मनो�नत भई �म�त २०६८।५।१६ गते ख�टई जान ुभएको �थयो। �नज कोइरालालाई यस काया�लयबाट 

बा१झ ६२१३ नं.को �ाडो गाडी र चालक तथा अ�र�क स�ुवधा �व�प उपल�ध गराइएकामा गाडी 

चालक स.�.ज. शंकर पौडेलले बझुी �नजको िज�मामा रहेको, ता�लमबाट �वदामा आएको कुरा �नजले 

यस काया�लयमा कुनै जानकार� नगराएको, �वदेश ता�लममा रहेको �यि� �वदामा आउँदा स�बि�धत 

काया�लयलाई जानकार� गराउने वा नगराउने भ�े स�ब�धमा �प� �यव�था नरहेको हुँदा उ� कुरा 

स�बि�धत अ�धकृतको �ववेकमा भर पन� र �वदामा आएप�छ र� जन कोइरालाको आदेश बमोिजम नै 

चालक शंकर पौडेलले आदेशानसुार �म�त २०६८।९।२१ गते �बहान १० बजे र� जन कोइरालालाई 
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�लन �नजलाई उपल�ध गराइएको गाडी �लई गएको, �नजको िज�मामा कुनै हातह�तयार नरहेको साथै 

�म�त २०६८।९।२७ गतेका �दन चालक शंकर पौडेलले १२३ �लटर पे�ोल र� जन कोइरालाका 

नाममा रहेको �यि�गत खातामा जनाई लगेको कुपनबाट देिखएको भ�े समेत �यहोराको सश� �हर� 

बल �धान काया�लयको �म�त २०६८।१०।२० गतेको प�।  

म �म�त २०६८।९।२७ गते सश� �हर� �धान काया�लयबाट स� चा�लत �यलु �टेसनको 

�भ�तफ�  �यलु �दने काम ग�ररहेको �थए।ँ अं.१० बजे�तर मैले प�हला िचनेका �ड.आइ.जी. र� जन 

कोइरालाको चालक स.�.ज. शंकर पौडेलले सानो कार गाडी �याई कारबाट �तन वटा �यालेन िझक� 

सरका नाममा कुपन काट� पे�ोल भ�रदेउ भनेकाले दइु वटा ३५।३५ �लटरका �यालेन र एउटा ५० 

�लटरको �यालेनमा पे�ोल भ�र�दँदा �तन वटै �यालेनमा १२३ �लटर अटाएकाले सो तेल भ�रएका �यालेन 

गाडीमा लोड गर� लगेका हनु।् सो तेल �ड.आइ.जी. र� जन सरका नाममा कुपन काट� चालक 

शंकरलाई कुपनमा सह� गराएको हो भ�े समेत �यहोराको स.�.ज. यगुमाया �े�ले �म�त 

२०६८।१०।२३ गते ग�र�दएको कागज।  

�म�त २०६८।९।२७ गतेका �दन साँझ अं. ०८.३० बजे के���य आदेश क�बाट 

�ड.आइ.जी. र� जन सरको गाडी आउँदै छ। तेल भन� तयार� हनु ुभ�े आदेश भएकाले �यलु �टेसनमा नै 

�थए। चालक शंकर पौडेलले गाडी �लएर आए। चालकलाई के क�त रा� ने भनी सो�दा �ा�ीमा 

अटाएस�मको तेल हा�लदेउ भ�ु भएकाले मैले तेल भ�र�दँदा ५९ �लटर �डजेल अटाएकाले र� जन सरका 

नाममा कुपन काट� चालक शंकर पौडेलको नाम उ�लेख गरेको �थए ँभ�े समेत �यहोराको बिुझएका 

सहदेव जैसीको �म�त २०६८।१०।२३ गतेको कागज।  

�म�त २०६८/१०/७ गतेका �दन १५.०० बजे भाइ र� जन कोइरालालाई फोन गर� वाने�र 

चोकमा गीता ढकाल कोइराला हराएको स�ब�धमा प�कार माझ हा�ो प�न कुरा रा� न ु प� यो भनी 

वाने�र चोकमा भेट भएप�छ केह� समयका ला�ग गाडी चा�हयो भनेकाले बा ८ च ५४०८ नं को गाडी 

�दएको हुँ। �नज गाडी �लएर कहाँ गए थाहा भएन। यसर� गाडी लगेप�छ के कहाँ गयो भनी खोजी 

ग�रयो। �नज फेला परेनन।् रातको १२.०० बजे भाइलाई फोन गदा� फोन ला�यो। बो�दा केह� लाग ु

औषध खाएको ज�तो बोल� सनुी �तमी कहाँ छौ भ�दा म कहाँ छु मलाई नै थाहा छैन भनेका  

�थए। उ� गाडीमा फेला परेको सेतो �ला��क घर निजक ि�व�मङ पलु मासी कोठा �नकाल� ढलान गन� 

भनी कामदारह�लाई �याई रा� न अराएको �थए।ँ �नजह�ले नै �याई �डक�मा राखेका हनु ्वा के हो सो 

मलाई थाहा भएन भ�े समेत �यहोराको रवी���साद कोइरालाले �म�त २०६८।१०।२३ गते गरेको 

कागज। 

म का.िज. �व�ण ुबढुानीलक�ठ गा.�व.स. पासीकोटमा आमा गीता ढकाल कोइरालासँगै ब�छु। 

दादा आयसु, बाबा, हजरुआमा �वय�भकूो घरमा ब�न ुह�ुछ। बाबा र ममीको झगडा �ववाद हनेु मलाई 

थाहा छैन। �म�त २०६८।९।२५ गतेका �दन साँझ ७ बजे दादा आयसुलाई फोन गदा� फोन बाबाले 

उठाउन ुभएकाले बाबा चाइनाबाट आउन ुभएको थाहा भयो। मैले बाबासँग कुरा गदा� ममीले स�ुु भएको 

�थयो। बाबाले हेलो बेटा के छ भनी फोन रािख�दए। ऐ. २७ गते �बहान अं. ७.३० बजे�तर म 

स�ुतरहेको �थए।ँ दादाले गनु� भएको फोन उठाउँदा �तमी यहाँ आउने होइन त भ�ु भयो। मैले आमासँग 
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सो�न ु पछ�, आमालाई सो�छु अ�न फोन गछु� भनी फोन रािख�दए।ँ आमासँग सो�दा जाउ न त भ�ु 

भएकाले दादालाई फोन गर� मलाई �लन आउनू भने। �बहान १०.३० बजे�तर बाबा, दादा र चालक 

गाडी �लएर म बसेको घरमा आउन ु भयो। बाबासँग कुरा गर� बाबाले �याइ�दएको कपडा लगाए।ँ 

बाबाममीको कुनै कुरा भएको स�ुनन।ँ १०।१५ �मनेटप�छ म, दादा, बाबासँगै गाडीमा �वय�भ ू घरमा 

गएको हो। �यसप�छ केह� समयप�छ बाबा बा�हर �न�क� जान ुभएको �थयो। के कहाँ जान ुभयो थाहा 

भएन। सो �दन भेट प�न भएन। भो�लप�ट �बहान बाबालाई देखेको हो। अ� मलाई थाहा भएन भ�े 

समेत आय�न कोइरालाले �म�त २०६८।१०।२३ गते गरेको कागज। 

मेरो बाबा र आमा प�हला सँगै रहँदा सामा�य �ववाद हनेु गरेको �थयो। ५।६ वष� अगा�ड 

बाबा र ममी सँगसँगै ब�न नसकेकाले आमा �व�ण ुबढुानीलक�ठ गा.�व.स. पासीकोटमा ब�ने र बाबा 

र� जन कोइराला �वय�भ ूघरमा ब�दै आउन ुभयो �थयो। म ७।८ म�हना अगा�डदेिख बाबासँग ब�दै 

आएको छु। ४।५ म�हना अगा�ड बाबा चाइना जान ुभएको �थयो। १ म�हना अगा�ड चाइनाबाट फक� 

घरमा आउन ुभएको हो। �म�त २०६८।९।२७ गते �बहान ७.३० बजे भाइ आय�नलाई मोबाइल फोन 

गर� �वय�भ ूघरमा आउने होइन भ�दा ममीसँग सो�न ुपछ� भनेका �थए। केह� समयप�छ भाइले फोन 

गर� ममीले जाउ न त भ�ु भएको छ �लन आउनू भनेकाले बाबा, चालक रामकुमार ग�ुङ र म कारमा 

बसी भाइलाई �लन अं. १०.३० �तर गएको हो। जाँदा ममीसँग मेरो कुरा भएको �थयो। बाबा र 

ममीको कुनै कुरा भएन। भाइलाई बाबाले �याइ�दएको कपडा लगाइ�दई बाबा स�हत फक� घरमा 

आएका �थय�। अं.१० �मनेटप�छ बाबा घरबाट बा�हर �न�क� जान ुभएको �थयो। सो �दन साँझ आउन ु

भएन। भो�लप�ट �बहान बाबालाई घरमा नै देखेको हो भ�े �म�त २०६८।१०।२३ गते आयसु 

कोइरालाले गरेको कागज।  

��तवाद� र� जन कोइरालाक� �ीमती गीता ढकाल कोइरालाले २०६७ सालमा आ�ना �ीमान 

र� जन कोइरालाका �व��मा आव�यक कारबाह� ग�रपाउँ भनी �दएको उजरु� �नवेदन दता� ग�रएको 

अ�भलेखमा नदेिखएको भए ताप�न �नज पी�डत गीता ढकाल कोइराला �वयं उपि�थत भई आ�ना प�त 

र� जन कोइरालाले आफुलाई बार�बार कुट�पट गर� यातना �दएकाले शाि�त सरु�ाको �यव�थाका ला�ग 

यस काया�लय अ�तग�तको लै��क �हंसा �व�� उजरु� �यव�थापन तथा अनगुमन इकाइ स�लाहकार 

समूहका सद�य माननीय सपना म�ल �धानले र� जन कोइरालालाई बोलाई अब आइ�दा यस �कारको 

हरकत नगन�, पी�डतलाई कुनै �कारको हा�न नप�ु याउन स�झाइ बझुाइ गर� पठाएको भनी यस 

काया�लयमा मौिखक जानकार� गराएको भ�े समेत �यहोराको �धानम��ी तथा मि��प�रष� काया�लय 

�संहदरवारको �म�त २०६८।१०।२२ गते प�।  

मेर� छोर� गीता ढकाल कोइरालाको ह�यामा प�ाउ पर� आएका र� जन कोइरालाको अनै�तक 

स�ब�ध रहेक� तारा रे�मीको समेत ह�यामा ��य� �मलेमतो संल�नता समेत रहेको कुरा ख�ुन आएको 

हुँदा �नज तारा रे�मी समेतलाई प�ाउ गर� काननु बमोिजम कारबाह� ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको 

हरेराम ढकालको �म�त २०६८।१०।२४ गतेको पूरक जाहेर� दरखा�त।  

छोरा र� जन कोइराला र बहुार� गीता ढकाल कोइराला एकआपसमा सगोलमा ब�न नसक� 

बहुार� गीता का.िज., �व�ण ुगा.�व.स. को घरमा र छोरा र� जन का.िज., इच� गनुारायण गा.�व.स. को 
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घरमा ब�ने र ना�त आयसु कोइराला बाब ु र� जनसँगै र का�छो छोरा आमा गीतासँग ब�दै आएका  

�थए। �म�त २०६८/९/२१ गते छोरा र� जन चाइनाबाट नेपाल फक� को र मैले २ �दनप�छ मा� भेटेको 

हुँ। छोरा �म�त २०६८/१०/१ गते �बरामी भएकाले गंगालाल अ�पताल लगी उपचार गर� भो�लप�ट 

�ड�चाज� भएका हनु।् �म�त २०६८/१०/८ गते र� जन कोइरालाले बहुार� गीतालाई कत��य गर� 

मारेको अ�भयोगमा प�ाउ भएको भ�े सनु�, �नज छोराले २०६८/९/२७ गते नै गीता ढकाल कोइराला 

बसेकै घरमा गई कत��य गर� मार� मकवानपरु िज�ला �ट�टुङ गा.�व.स.को मे�ाङ भ�े ठाउमा लगी 

जलाएको भ�े सनुी थाहा पाएको हुँ भ�े समेत �यहोराको रमादेवी कोइरालाले �म�त २०६८।१०।२५ 

गते गरेको कागज। 

र� जन कोइराला र बहुार� गीता ढकाल कोइराला एक आपसमा सगोलमा ब�न नसक� बहुार� 

गीता का.िज., �व�ण ु गा.�व.स. को घरमा र छोरा र� जन का.िज., इच� गनुारायण गा.�व.स.को घरमा 

ब�ने गरेका �थए, �नजह� �बच अंशचलन तथा मानाचामल स�ब�धी म�ुा दता� भएको छ। यसै �ममा 

बहुार� गीता ढकाल कोइरालालाई अपहरण गर� बेप�ा पारेको भ�े स�ब�धमा बहुार�का बबुा हरेराम 

ढकालले हनमुानढोका �हर�मा �कटानी जाहेर� �दएका रहेछन,् सो स�ब�धमा दबैु थ�र उपि�थत भई 

छलफल ग�रयो। सम�या टु�ो लागेन। �म�त २०६८/१०/४ गतेका �दन भाइ र� जन समेत गीता 

ढकाल कोइरालाको घरमा गई �हर� समेतले खानतलासी गदा� फेला परेका गीता ढकालको फोटो िखची 

�नकाल� खोजतलासका ला�ग माग गरेको हनुाले �नजको अ�र�कलाई �दएर पठाएको �थए।ँ �म�त 

२०६८।१०।७ गते राती भाइ र� जन घरमा नभएको कसैको स�पक� मा नभएको थाहा पाए।ँ मैले फोन 

गदा� आफु मिु�लनमा रहेको भनी बताएका �थए। सो कुरा तारा रे�मीलाई फोन गर� बताए।ँ �नजलाई 

खो�न तारा रे�मी समेत गइ�छन।् भो�लप�ट �बहान भाइ र� जनले बहुार� गीतालाई कत��य गर� मारेको 

अ�भयोगमा �हर��ारा प�ाउ परेको समाचार मा�यमबाट सनुी थाहा पाए।ँ उ� वारदातमा तारा रे�मीको 

संल�नता र भ�ूमका रहेको भ�े मलाई थाहा भएन भ�े समेत रमेश कोइरालाले �म�त २०६८।१०।२५ 

गते गरेको कागज।  

हरेराम ढकालको जाहेर�ले वाद� नेपाल सरकार ��तवाद� र� जन कोइराला समेत भएको कत��य 

�यान स�ब�धी अपराधको अनसु�धानका �ममा सोह� वारदातमा संल�न भ�नएक� तारा रे�मीलाई खोज 

तलास गद� जाँदा फेला परेकाले प�ाउ गर� दािखला गरेका छ� भ�े समेत �यहोराको �हर�को  

��तवेदन। 

मेरो प�हलो �ीमानसँग स�ब�ध �व�छेद गर� म काठमाड�मै बसी �यवसाय गन� थालेप�छ र� जन 

कोइरालासँग भेट भई एकआपसमा �ववाह गन� कुरा भई हालस�म �नजसँगै बसी आएक� छु। र� जन 

कोइराला र �नजक� �ीमती गीता ढकाल कोइराला �बचको स�ब�ध �ब��एकाले �नजह� एकआपसमा 

सगोलमा ब�न नसक� गीता का.िज., �व�ण ु गा.�व.स. को घरमा र र� जन का.िज., इच� गनुारायण 

गा.�व.स.को घरमा ब�ने गरेका हनु।् र� जन कोइराला ता�लमका ला�ग चाइना गई �म�त 

२०६८।९।२१ गते �वदा �लई नेपाल आएकाले एयरपोट�मा �लनका ला�ग म र चालक शंकर पौडेल 

गई �याई मेरै घरमा लगेको �थए।ँ �म�त २०६८।९।२६ गतेका �दन �वदेश मले�सयामा मेरो काम 

भएकाले मले�सया गई १० �दनस�म मले�सयामा बसी �म�त २०६८।१०।५ गते नेपाल फ�क� एक�  
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हुँ। घरमा आएप�छ र� जन कोइरालाले गीता ढकाल हराएक� छे, कहा गयो थाहा भएन भनेका �थए। 

�म�त २०६८।१०।६ गते गीता ढकालका बाब ु हरेराम ढकालले �दएको उजरु� �नवेदन स�ब�धमा 

छलफल गन� भनी हनमुानढोकामा आएको र म प�न आएक� �थए।ँ ऐ. ७ गते �बहान मेरो गाडी �लएर 

�दद� रमा भारतीकहाँ जा�छु भनी र� जन कोइराला गएको र साँझ फोन गदा� फोनको घ�ट� जाने, फोन 

नउठाउने गरेको र उठे प�न गाडी चलेको ज�तो आवाज आउने गरेको �थयो। के कहाँ गए होलान ्भनी 

खोजी गन�का ला�ग मेरो भाइ ई�र रे�मीलाई साथ �लई �रङरोड च�र लगाई �व�भ� होटलमा गई 

खो�दा प�न प�ा नलागेप�छ दाज ु रमेश कोइरालाको घरमा गय�। रमेश कोइरालाको फोनबाट र� जन 

कोइरालाको मोबाइलमा फोन गदा� कहाँ छौ भ�दा कुनै ठाउँ नबताएको र मैले फोन गदा� मिु�लनमा छु 

भनेको र नागढु�ा �हर�मा फोन गर� बा ८ च ५४०८ नं.को कार बा�हर गएको छ छैन भनी फोनबाट 

जानकार� �लँदा गएको भ�े थाहा पाई खोजी गन� भनी चालक शंकर पौडेललाई सरकार� गाडी �लई 

�वय�भ ूचोकमा आउन भन�। म भाइ ई�र रे�मीको मोटरसाइकल चढ� �वय�भ ूपगु�। मोटरसाइकल 

�यह�� छोडी भाइ, चालक, बडीगाड� ऋ�षराम पौडेल समेत भई खोजी गन� गय�। रातको अं. १२ बजेको 

�थयो होला। नागढु�ा कट� जाँदै गदा� भाइ शंकर रे�मीलाई फोन गर� �तमी बा ८ च ५४०८ नं.को 

गाडी खोजी गद� काठमाड�तफ�  आउ, हामी प�न आउँदै छ� भन�। नौ�बसे कटेप�छ भाइ शंकरले मलाई 

फोन गर� उ� नं.को गाडी रामनगरमा भे�टयो। गाडीमा �भनाज ुबेहोस ज�तो सारै �बरामी ज�तो देिखन ु

ह�ुछ भनेकाले उपचारका ला�ग अ�पताल लैजाउँ भन�। भाइले अ�पतालमा लगी जाँच गराएप�छ आ�नो 

घरमा लगी राखेको र म समेत नारायणगढ माइती घरमा अं.४ बजे पगुी र� जनसँग भेट भयो। मसँग 

गएका चालक बडीगाड�ह�लाई स�ु पठाए। र� जनसँग कुरा गदा� ��ट बोल� नफु�ने केह� नबो�ने 

गरेकाले तपा�ले गीतालाई केह� गनु� भएको छ �क भनी सो�दा �नजले टाउको ह�लाएर हो भनी आसँ ु

खसाल� रोए। �यसो हो भने अब काठमाड�मै जाउँ, जे जसो गनु� पन� हो �यह�� गएर गनु� पछ� भनी 

स�झाएको �थए।ँ �यसप�छ चालक शंकरलाई फोन गर� �तमीह� गाडी �लएर काठमाड�तफ�  फक� न ुभनी 

भाइ ई�रलाई तेल भन� भनी �.२०००।– छोडी मैले र� जनलाई बा ८ च ५४०८ नं.को गाडीमा राखी 

गाडी मैले नै हाँक� गाडीमा तेल नभएकाले नारायणगढ चोकमा रहेको पे�ोल प�पमा गई �.२०००।– 

को तेल भर� काठमाड�तफ�  आउँदै गदा� �बच बाटोमा गाडी रो�न लगाई हे�ड�ेक ता�न�दएकाले गाडी 

रोक� साइड लगाए। अब �तमीले छोराह� र आमालाई हेनू�, गीता म�रस�यो म फस� भनी छ�प�टने 

गरेकाले य�तो कुरा अब नदोहोराउ, म स�ु चाह�ँ भनी गाडी चलाई आउँदै गदा� बैरेनी क�टसकेप�छ 

गाडी रोक� �तमी अक� गाडीमा जाउ, म प�छ आउँछु भ�दा मैले सँगै जान ुपछ� भनी िज�� गदा� समेत 

नमानी, कसम खाई म जसर� भए प�न आउँछु भनेकाले चालक शंकरलाई फोन गर� �तमी कहाँ आउँदै 

छौ भनी फोन गदा� हामी आउँदै छ� भनी केह� समयप�छ बा १ झ ६२१३ नं.को गाडी �लई आइपगेु। 

म सोह� सरकार� गाडीमा चढ� आए।ँ नागढु�ा �स गर� आउँदै गदा� �नज र� जनले मेरो गाडी प�ुलसले 

रो�यो भनेकाले राती �टपाएको न�बर भएकाले �हर�ले रो�यो होला भ�े सोच�। �नजले फोन काटे। हामी 

�वय�भ ूघरमा गयौ। केह� समयप�छ �ड.आइ.जी. र� जन �ीमती गीताको ह�या अ�भयोगमा प�ाउ भ�े 

स� चार मा�यमबाट समेत सनेुक� हुँ। यसर� �नज र� जनले गीता ढकाल कोइरालालाई ह�या ग�रस�यो 

भ�े मलाई बाटोमा आउँदा नै श�ा भइसकेको �थयो। �नजले गीता ढकालको ह�या गरेको भ�नएको 
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�दनमा म �वदेश मले�सयामा रहेको र �नजलाई कत��य गर� मानु�मा मेरो कुनै संल�नता नरहेकाले मेरो 

नाम समेत �कटान गर� ह�यामा संल�न रहेको भनी मतृक गीता ढकाल कोइरालाका बाब ु हरेराम 

ढकालले �कन जाहेर� �दन ुभयो सो मलाई थाहा भएन भ�े समेत ��तवाद� तारा रे�मीले अ�धकार �ा� 

अ�धकार� सम� गरेको बयान।  

�म�त २०६८।१०।६ गतेका �दन छोर�को उपचारका ला�ग काठमाड�मा आई �दद� तारा 

रे�मीको घरमा गई बसेको �थए।ँ �म�त २०६८।१०।७ गतेका �दन साँझ �भनाज ु र� जन कोइराला 

हराएकाले खोजी गन� जान ुप� यो भनी मेरो मोटरसाइकलमा �दद� तारा रे�मीलाई राखी काठमाड� च�पथ 

�रङरोड घमुी, �व�भ� होटलह�मा खोजी ग� य�, फेला परेन। रातको अं. १२ बजे�तर �भनाज ुमिु�लनतफ�  

रहेको भ�े �दद�बाट थाहा भएकाले खोजी गन�का ला�ग �दद�ले बा १ झ ६२१३ नं.को गाडी मगाई 

�वय�भ ूचोकमा �याउनू भनेकाले हामी �वय�भ ूचोकमा गय�। �यहाँ गाडी �लएर चालक शंकर पौडेल, 

यानबहादरु शाह� र ऋ�षराम ढु�ेल आएप�छ हामी सबै खोजी गन�का ला�ग थानकोट हुँदै नौ�बसेतफ�  

ला�य�। जाँदै गदा� �दद�ले शंकर रे�मीलाई फोन गनु� भएकाले �भनाज ुरामनगरमा फेला पनु� भयो रे भ�ु 

भयो। हामीह� म�ये यानबहादरु शाह� र मलाई मिु�लनमा ब�न ु भ�ु भयो। हामी �यह�� ब�यौ। 

भो�लप�ट साँझ गएको गाडी आयो। �दद� सो गाडीमा देिखन।ँ हामी गाडी चढ� काठमाड�तफ�  आउँदै 

गदा� बैरेनी अगा�ड सडक छेउमा बा ८ च ५४०८ नं.को गाडी रो�कएको, �दद� सडक छेउमा उ�भरहन ु

भएको र �भनाज ुगाडी�भ� देखेको �थए।ँ �दद� हामी चढेको गाडीमा च�न ुभयो। �छटो जाउँ भनी हामी 

काठमाड�तफ�  आय�। थानकोटतफ�  आउँदै गदा� नागढु�ामा गाडी �हर�ले प�ाउ गरेको भनी �दद�ले 

भनेकाले थाहा पाएको हो। हामी �वय�भ ूघरमा पगुी बसेका �थय�। केह� समयप�छ �ड.आइ.जी. र� जन 

�ीमती गीताको ह�या अ�भयोगमा प�ाउ परेको भ�े सनुी थाहा पाएको हुँ भ�े समेत बिुझएका ई�र 

रे�मीले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको कागज। 

�म�त २०६८।१०।७ गतेका �दन राती म घरमै �थए।ँ �दद� ताराले फोन गनु� भई �भनाज ु

हराउन ुभएको छ, बा ८ च ५४०८ नं.को गाडी �लएर �हँ�न ुभएको छ, खोजी गन�का ला�ग मिु�लनतफ�  

आउ, हामी काठमाड�बाट आउँदै छ� भ�ु भएकाले म मोटर साइकल �लई खोजी गन�का ला�ग िचतवन 

रामनगर आइप�ुदा रामनगरको सडक �कनारामा बा ८ च ५४०८ नं.को गाडी रोक� राखेको देख�। 

निजक गई हेदा� �भनाज ुर� जन कोइरालालाई देख�। गाडीको ढोका खोल� हेदा� �बरामी भए ज�तो देख�, 

बोलाउदा बो�न ु भएन। मैले गाडी हाँक� अ�पताल लगी जाँच गराउँदा केह� र�चाप बढेको भनी 

डा�टरले भनेको र यसमा केह� डर मा�ु पद�न भनेकाले �नजलाई मेरो घरमा लगी राखेको �थए।ँ �बहान 

अं. ४ बजे �दद� प�न आइप�ुन ु भयो। �दद� �भनाजकुो के के कुरा भए मलाई थाहा भएन। �दद�ले 

�भनाजलुाई कारमा राखी केटाह�लाई तेल भन� भनी छो�ड�दन ुभएको �.२०००।– चालकलाई �दए।ँ 

�नजह� सरकार� गाडी �लएर गए। �दनको १२ बजे �यजुमा �ड.आइ.जी. र� जन �ीमती गीता ढकालको 

ह�यामा प�ाउ भ�े स� चार मा�यमबाट थाहा पाएको हो। प�छ ब�ुदा �भनाज ु र� जनले गीता ढकाल 

कोइरालालाई कत��य गर� मार� जलाएको भ�े स�ुन थाहा पाएको हुँ भ�े समेत बिुझएका शंकर रे�मीले 

अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको कागज।  
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क�रब एक वष� अगा�ड र� जन काइरालाले गीता ढकाल कोइरालालाई घर�भ� ब�न न�दई 

घरको ढोकामा ता�चा लगाई ब�द गरेकाले सो कुराको िज�ासा रा�दा घरकै स�लेु य�तो काय� गरेको 

हो, सहयोग गनु� होस ्भनी सहयोगको अपे�ा गरेक�ले सोह� �दनमा �हर�को सहयोगमा घर खो�लएको 

�थयो। �म�त २०६८।९।३० गतेका �दन गीताको घर अगा�ड �हर� आई ज�मा भेला भएको देखी 

ब�ुदा गीता हराएक� �छन ् भ�े थाहा भयो। �म�त २०६८।१०।८ गते र� जन कोइरालाले आ�नै 

�ीमती गीतालाई कत��य गर� मार� मकवानपरु िज�लाको �ट�टुङ गा.�व.स.को ज�लमा लगी जलाएको 

भ�े थाहा पाए।ँ �नजले �ीमती गीता ढकाललाई कत��य गर� मार� जलाएकामा �व�ास ला�छ भ�े समेत 

तारा थापाले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको कागज। 

�म�त २०६८।१०।८ गते र� जन कोइरालाले आ�नै �ीमती गीता ढकाललाई �म�त 

२०६८।०९।२७ गते कत��य गर� मार� मकवानपरु िज�लाको �ट�टुङ गा.�व.स.को ज�लमा लगी 

जलाएको भ�े थाहा पाए।ँ �नजले �ीमती गीता ढकाललाई कत��य गर� मार� जलाएकामा �व�ास ला�छ 

भ�े समेत �वाला कँुवरले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको कागज। 

गीता ढकाल कोइराला छोरा आय�नलाई साथमा �लई का.िज., �व�ण ुगा.�व.स. वडा नं.५ को 

घर ब�ने गरेका �थए। �ीमान �ीमती �बचको स�ब�ध रा�ो �थएन। �नजह� �बचमा अंशचलन र 

मानाचामल म�ुा काठमाड� िज�ला अदालतमा चलेको भ�े थाहा पाएको हुँ। �म�त २०६८।०९।२९ 

गते गीता ढकाल कोइराला हराएको भ�े सनेुको र २०६८।१०।८ गते र� जन कोइरालाले �ीमती 

गीता ढकाल कोइरालाको ह�या अ�भयोगमा प�ाउ परेको भनी सनुी थाहा पाएको हुँ। गीता ढकाललाई 

र� जन कोइरालाले �म�त २०६८।०९।२७ गते कत��य गर� मार� मकवापरु िज�लाको �ट�टुङ 

गा.�व.स.को ज�लमा लगी जलाएको भ�े थाहा पाए।ँ �नजले �ीमती गीता ढकाललाई कत��य गर� मार� 

जलाएकामा �व�ास ला�छ भ�े समेत �सत ु काक�ले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको  

कागज। 

गीता ढकाल कोइराला र र� जन कोइराला �छमेक� भएकाले िचनजान छ। �म�त 

२०६८।९।२९ गते गीता ढकाल कोइराला हराएको भ�े सनेुको र २०६८।१०।८ गते र� जन 

कोइराला �ीमती गीता ढकाल कोइरालाको ह�या अ�भयोगमा प�ाउ परेप�छ गीता ढकाललाई र� जन 

कोइरालाले �म�त २०६८।०९।२७ गते कत��य गर� मार� मकवापरु िज�लाको �ट�टुङ गा.�व.स.को 

ज�लमा लगी जलाएको भ�े थाहा पाए।ँ �नजले �ीमती गीता ढकाललाई कत��य गर� मार� जलाएकामा 

�व�ास ला�छ भ�े समेत डा. नारायण कँुवरले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको कागज।  

मकवापरु िज�लाको �ट�टुङ गा.�व.स.को ज�लमा फेला परेको लासको अवशेषको साथमा फेला परेको 

कानमा लगाउने गहना मलाई देखाउँदा देख�, उ� गहना छोर� गीताले लगाउने गहनाको एक भाग हो 

भनी मतृकक� आमा ह�र��या ढकालले गरेको सनाखत कागज। 

मेरो �दद� गीता ढकाल र र� जन कोइराला �बच स�ब�ध �ब�केाले �नजह� �बच अंशचलन र 

मानाचामल म�ुा चलेकाले �भनाज ुर� जन कोइराला र �दद� गीता अलग अलग बसी �दद�ले का�छो छोरा 

साथमा �लई ब�न ु भएको �थयो। �भनाज ु र� जन कोइराला ता�लमका ला�ग चाइना गई �म�त 

२०६८।९।२१ गते चाइनाबाट नेपाल फक� को भ�े थाहा पाएको हुँ। �म�त २०६८।९।२७ गतेस�म 
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�दद� गीतासँग मोबाइल स�पक�  भइरहेको �थयो। सोह� �दन साँझदेिख फोन लागेन। मोबाइल फोनको 

ि�वच अफ भएको भ�े आमा ह�र��या ढकालबाट थाहा पाएको र लोडसे�डङ भएकाले मोबाइल ि�वच 

अफ भएको होला भ�े सोच�। �म�त २०६८।९।२८ गते फोन गदा� फोन लागेन। �म�त 

२०६८।९।२९ गतेका �दन �दद�को घरमा गई हेदा� गेटमा ढोका लगाई राखेको र प�छ गीता 

कटुवालसँग भेट भई �नजसँग गीता �दद� कहाँ गइ�छन ्भनी सो�दा �नजले म गीता �दद�को घरमा काम 

गछु�। �म�त २०६८।९।२७ गतेका �दन �दउसो �दद�को घरमा जाँदा बा�हरको गेट ख�ुला रहेकाले 

�भ� गई �दद� भनी बोलाउँदै �भ� जाँदा �दद� बो�न ु भएन। भा�सा कोठाको ढोकामा ता�चा नलगाई 

ढ�काएको मा� �थयो। �दद� भनी कराउँदै �दद� स�ुे कोठास�म पगु� बो�न ुभएन। �दद� स�ुे कोठाको 

ता�चा खो�दा लक रहेछ। साँझ ७।८ बजे�तर �दद�को घरमा जीपज�तो गाडी �लई एक जना मा�नस 

�भ� �वेश गर� भा�सा कोठा निजक गाडी रोक� सानो लाइट बाल� �भ� गयो। १०।१५ �मनेटप�छ 

�भ�बाट सानो लाइट बा�दै बा�हर �न��यो। अ�ँयारो भएकाले ठ�याउन स�कन।ँ मैले �दद� अ�पतालतफ�  

जान ुभएको होला भ�े सोच�। भो�लप�ट �दद� गीताकहाँ जाँदा बा�हर गेटमा ता�चा लगाएको पाए ँभनी 

बताएकाले ऐ. ३० गते �हर�मा समेत जानकार� गराई �हर� आई ढोका खोल� हेदा� �दद� घरमा नभएको 

र �दद� स�ुे कोठाको ढोका ब�द भएको थाहा पाएको हुँ। �यसप�छ �दद�को खोजी गन�का ला�ग बाब ु

हरेराम ढकालले �नवेदन समेत �दन ुभएको �थयो। �दद�को खोजतलास गदा� समेत फेला प�रनन।् �म�त 

२०६८।१०।८ गतेका �दन िज�ला मकवानपुर �ट�टुङ गा.�व.स.को ज�लमा फेला परेको मानव 

शर�रका अवशेषह� पो�टमाट�मका ला�ग िश�ण अ�पतालमा �याएको र लासमा फेला परेको घडी 

समेतबाट �दद� गीतालाई ��तवाद� र� जन कोइरालाले �म�त २०६८।०९।२७ गते कत��य गर� मार� 

लासलाई दबाउने �छपाउने उ�े�यले उ� �थानमा लगी जलाएको य�कन भयो। �दद� गीता ढकाल 

कोइरालालाई कत��य गर� मान� योजनामा म�तयारका �पमा तारा रे�मी समेत संल�न �छन ्भ�े समेत 

द�पक ढकालले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको कागज।  

�म�त २०६८।९।२८ गते �बहान इलाका �हर� काया�लय, पालङु मकवापरुको ए�रया अ�तग�त 

िज�ला मकवानपरु �ट�टुङ गा.�व.स. वडा नं. ८ ��भवुन राजपथको मे�ाङ भ�े �थानमा जलाइएको 

अव�थामा मा�नसको लास फेला परेकाले लास जाँचको �ारि�भक अनसु�धान काय� गर� अ�य काय� जार� 

रहेकामा २०६८।१०।७ गते साँझ १९.०० बजेको समयमा उ� �थानमा गाडी स�हत एकजना 

मा�नस आई घटना �थलको सू�म �नगरानी ग�ररहेको भ�े �थानीय मा�नसह�बाट सूचना �ा� भएकाले 

�हर� टोल� ख�टई जाँदा �नगरानी गन� मा�नस र �नजले �योग गरेको बा ८ च ५४०८ नं.को खारानी 

र�को कार गाडी स�हत फेला पार� मा�नस र गाडी काया�लयमा �याई सोधपछु गदा� �नगरानी गन� 

भ�नएका मा�नस आफु सश� �हर�को �ड.आइ.जी. र� जन�साद कोइराला भएको र आफु चाइना 

ता�लममा रहेकामा �बदामा नेपाल आएको, हाल हेट�डा हुँदै वीरग�जतफ�  जान लागेको, �दसा लागेर �दसा 

गन� उपय�ु �थान हेदा� �थानीय मा�नसह�ले मलाई रोक� �हर� बोलाएका हनु ् भनी घटना ��त 

अन�भ�ता रहेको बताए। सोह� �यहोरा मा�थ�लो काया�लय, िज�ला �हर� काया�लय हेट�डाका �हर� 

उपर��क �याम ख�का समेतलाई जानकार� गराएप�छ �ड.आइ.जी. साब भए छा�ड�दन ु भ�े आदेश 

भएकाले �ड.आइ.जी. ज�तो मा�नसले �य�त नीच हक� त गरेनन ्होला भ�े ठानी छो�ड�दएको हो। �नजक� 
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�ीमती गीता ढकाल कोइराला हराएको भ�े स�ब�धमा यस काया�लयमा कुनै �लिखत मौिखक कुनै 

जानकार� �थएन भ�े समेत �यहोराको इलाका �हर� काया�लय पालङुका �हर� �नर��क �ड�ल��साद 

मैनाल� लगायतका �.ह. कृ�ण ढकाल, �.ज. िजते�� महतो समेतको एकै �मलानको �म�त 

२०६८।१०।२७ गतेको घटना �ववरण कागज।  

म �वगत डेढ वष� अगा�डदेिख का.िज., �व�ण ु बढुानीलक�ठ गा.�व.स. वडा नं. ५ मा रहेको 

गीता ढकाल कोइरालाको घरमा काम गर� आएक� छु। र� जन कोइराला र गीता �बचको स�ब�ध रा�ो  

�थएन। �म�त २०६८।०९।२६ गते पशपुतीमा पूजा लगाउन गई रातभ�र पूजामा बसी भो�लप�ट २७ 

गतेका �दन म आ�नो घरमा फक� वरपरका मा�नसह�लाई �साद �वतरण गर� गीता ढकाल 

कोइरालालाई प�न �साद प�ु याउन भनी �नजको घरमा जाँदा घरको क�पाउ�ड गेट ख�ुला भएकाले 

�दद�लाई बोलाउँदै घमु�। �दद� बो�लनन।् घरको मूल ढोका ख�ुला रहेको र �दद� स�ुे कोठाको ढोका 

ब�द �थयो। फोन गदा� फोन प�न नउठेकाले म घरमा गए।ँ बेलकु� क�रब ७.३० बजे�तर झम� रात 

प�रसकेको ब�ीको लाइन गएकाले अ�ँयारो �थयो। एउटा गाडी ब�ी नबाल�कन आएको आवाज  

सनु�। गाडी �दद� गीताको घर�भ� गई भा�सा कोठाको अगा�ड रो�कयो। टच� लाइट ज�तो सानो ब�ी 

बाल� गाडीबाट एक जना मा�नस उ��एर घर�भ� प�यो। क�रब १५।२० �मनेटप�छ �य�तै लाइटको 

सहारामा �भ� पसेको मा�नस घर बा�हर आई गाडी भएको ठाउँमा गयो। घरको ढोका लगाएको आवाज 

सनु�। केह� �छनमै गाडीको ब�ी नबाल�कन उ� गाडी गेट बा�हर गयो। रातको समय लाइन नभएको 

अव�था र गाडीको ब�ी समेत नबालेको हुँदा क�तो गाडी �थयो, ती मा�नस को हनु ्ठ�याउन स�कन।ँ 

माइ�ो बसको उचाइको केह� छोटो गाडी �थयो। �दद� गीता �बरामी भएका कारण अ�पताल गएक� हनु ्

�क ज�तो ला�यो। �दद� गीताको घर ब�द अव�थामा नै �थयो। ऐ. २९ गते �दद� गीताका भाइ �द�प 

ढकाल �बहान ९.३० बजे�तरको समयमा मकहाँ आई �दद� गीताका बारेमा सोधखोज गरे। मा�थ उ�लेख 

भएको �यहोरा बताइ�दए ँ भ�े समेत गीता कटुवालले महानगर�य �हर� �भाग, बढुानीलक�ठमा गरेको 

�म�त २०६८।९।३० गतेको कागज। 

��तवाद� र� जन�साद कोइरालाले मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १ नं. �वपर�त १३ (३) 

नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरेकाले �नजलाई सोह� महलको १३ (३) नं. बमोिजम सव��व स�हत 

ज�मकैद र ��तवाद� तारा रे�मीले मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १ नं. �वपर�त १६ नं. 

बमोिजमको कसरु अपराध गरेको हुँदा सोह� महलको १६ नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भ�े समेत 

अ�भयोग प�।  

 नेपाल सरकारको �नण�य बमोिजम ११ म�हने नेसनल �डफे��स कोस�को ता�लम गन� म २०६८ 

साल भा� म�हनामा चाइना गई २०६८/९/२१ गते �वदा �लई नेपालमा आउँदा सरकार� गाडी र तारा 

रे�मी मलाई �र�सभ गन� एअरपोट�मा आएका �थए। सो २१ गतेदेिख २७ गतेस�म म आ�नै घरमा मेर� 

आमा र ब�चासँग बसेको �थए।ँ २७ गते छोरा आयसुले का�छो छोरा आय�नलाई �व�ालय छु�ी 

भएकाले सँगै ब�ने कुरा गरेकाले भाइलाई �लन जाउँ भनेकाले �ाइभर, जेठो छोरा र म बढुानीलक�ठ 

गई छोराह�, म र �ाइभर क�रब पौने घ�टामा बढुानीलक�ठबाट फक� कमलपोखर� स�पङ से�टरमा 

स�पङ गर� आएका ह�। बढुानीलक�ठको घरमा जाँदा मैले गीता ढकाललाई देिखन।ँ भाटभटेनीमा २७ 
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गते १२ बजेदेिख ३ बजेस�म सामान हेर� बसी महाराजग�जमा रहेको नवीनराज जोशीको रे�टुरे�टमा 

बसी नवीन जोशी र मैले एक एक बोतल �बयर �पय�। �यसप�छ बेलकु�को अं. ६.३० बजे�तर 

नवीनराज जोशी र म आ�नो घर �वय�भमूा गई बसी नवीन र म इ�भ�नङ वाकमा गई रातको ९.३० 

बजे नवीन �नजको घरमा गए म आ�नो घरमा गए।ँ म घरमा आउँदा जानकार� �दन ज�र� नभएकाले 

जानकार� �दएको �थइन।ँ मैले गीता ढकाल कोइरालालाई अपहरण गर� बेप�ा पारेको आरोप लगाएको 

हुँदा �म�त २०६८/१०/७ गते ३ बजे �नजको खोजीमा काठमाड�बाट हेट�डा हुँदै नारायणघाट जाने 

�सल�सलामा राती मकवानपरुको �ट�टुङ निजक ख�ुला रोडमा मैले गाडी रोक� �पसाब फे�र अ�ल पर 

पगेुप�छ गाउँले आई हा�ो गाउँमा घटना घटेको छ भनी मलाई रोक� �हर� आएप�छ म �हर�ह�सँगै 

आएको हुँ। मलाई स.�.ज. शंकर पौडेल समेतले �म�त २०६८/१०/७ गते खो�नस�म गएका हनु।् 

पे�ोल �क�े आदेश मैले �दएको होइन। बा ८ च ५४०८ नं. को गाडी �हर�ले बरामद गरेको हो। 

गीता र मेरो �बच यसै अदालतमा अंशम�ुा समेत दायर भएको कारण ममा�थ पोल गरेको हो। मैले गीता 

ढकाललाई कत��य गर� मारेको होइन। �ीमती गीता ढकाल कोइराला र मेरो स�ब�ध रा� ै�थयो भनी 

��तवाद� र� जन कोइरालाले यस अदालतमा गरेको बयान।  

 ��तवाद� र� जन कोइराला १० वष� अगा�डको मेरो साथी हो। �नजसँग �ववाह गरेको होइन। 

र� जन र �नजक� �ीमती गीता ढकालको स�ब�ध रा�ो छैन भ�े मलाई जानकार� प�हले नै थाहा  

�थयो। गीता ढकाललाई मान� मराउने काय�मा मेरो संल�नता छैन। �म�त २०६८/९/२६ गते मले�सया 

गई नेपाल� ए�बेसीमा काम गर� माघ ५ गते नेपालमा आएक� हुँ। म मले�सयाबाट फक� को रात र� जन 

मेरो घरमा आई मसँगै बसेका हनु।् र� जन कोइराला र म आ�धका�रक लो�ने�वा�नी नभए प�न सँगै 

ब�ने गरेको हुँदा मेरा भाइह�ले र� जनलाई �भनाज ु भनेका होलान।् मलाई रखैल राखेका कारण 

र� जनले गीतालाई मारेको भ�े ह�र��या ढकालले गरेको कागज झ�ुा हो भ�े समेत ��तवाद� तारा 

रे�मीले यस अदालतमा गरेको बयान।  

 ��तवाद� र� जन कोइराला अदालतमा बयान गदा� आफुले प�ी गीतालाई मारेको होइन भनी 

लेखाए प�न ��तवाद� र� जन र गीताको दा�प�य स�ब�ध कटु अव�थामा पगेुको कुरा �नजह�का �बच 

चलेको अंश एवं मानाचामल म�ुा र गीता ढकाल कोइरालाले आफु प�तबाट पी�डत भए ँ भनी िज�ला 

�शासन काया�लय, रा��य म�हला आयोग समेतमा �दएकका उजरु�बाट प�ु� भएको देिख�छ। र� जन 

कोइरालाले �ीमतीका �पमा तारा रे�मीलाई बयानलाई अ�वीकार गरे प�न �नजसँग अ�तर� स�ब�ध 

रहेको कुरा तारा रे�मीले �वीकार गरेक� र ताराका भाइह�ले र� जनलाई �भनाज ु नाताबाट स�बोधन 

गरेको देिखएबाट तारासँगको स�ब�धका स�दभ�मा र� जनले �लएको िज�कर �म�यापूण� होइन भ� स�कने 

ि�थ�त रहेन। र� जन कोइरालाले अ�धकार �ा� अ�धकार�का सम�को बयानमा मनसाय एवं तयार�का 

साथ आफुले गीताको ह�या गरेको कुरालाई अ�वीकार गरे प�न २०६८/९/२७ गते �बहान का�छो 

छोरालाई आमाको घरबाट आफुकहाँ लगेप�छ गीताको फोन आई गीताको घर कोठामा जाँदा वाद �ववाद 

भई धकेला धकेलको ि�थ�तमा गीता �भ�ामा ठो�कन गएक�ले �नजको शर�रलाई सरकार� गाडीमा हाल� 

�ट�टुङ-८ को मे�ाङ भ�े ठाउँको सडकमा राती जलाएको भ�े भनाइ अनसु�धानका �ममा बिुझएका 

मे�ाङका �थानीय बासी सूय� दोङ समेतका �यि�को कागज �यहोराबाट सम�थ�त भइरहेको एवं १२३ 
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�लटर पे�ोल ज�मा गन� लगाएकामा सो पे�ोल के कसर� खच� भयो खलुाउन सकेको नपाइएको, मतृक 

गीता ढकाल कोइरालाको लास िच�नने अव�थामा �ा� भएको भ�े नदेिखए प�न फरेि�सक �रपोट�बाट 

मतृकको म�ृयकुो कारण य�कन �पमा खलुाउन नसकेको नपाइएता प�न २२ देिख ४० वष��भ�क� 

म�हलाको अवशेष हो भनी �वशेष�ले राय �दएको पाइएको, अि�थप�जरमा रहेको हातको ह� डीबाट 

बरामद ग�रएको घडी आफुले छोर�ह�लाई उपहार �दए म�येकै हो भनी मतृकक� आमा ह�र��याले 

सनाखत कागज गरेकामा �नज ह�र��याले अक� छोर�लाई �दएको भ�नएको घडी सँगै राखी लासको 

अवशेषबाट �ा� घडी दबैुको फोटो िखची रािखएको �म�सल संल�न फोटोबाट दबैु घडी एकै �कारको 

देिखन आएको, लास जलाइएको ठाउँबाट �ा� �याटको टु�ा र र� जन कोइरालाको गाडीबाट बरामद 

�याट समेत एकै �क�समको देिखएकामा उ� डढेको �याटकै जोडा बरामद �याट हो र ��तवाद� र� जन 

कोइरालाले गीतालाई मारेमा �व�ास ला�छ भनी ��तवाद� र� जनका चालकले कागज ग�र�दएको अव�था 

रहेको र २०६८/९/२७ गते चालकलाई �लई गएकामा चालकलाई नौ�बसेमा छाडी आफु ए�लै गाडी 

�लई गएको र भो�लप�ट �बहान आफुलाई �लई आएको कुरा चालकको कागजबाट देिखएको, ��तवाद� 

र� जन कोइराला २०६८/१०/७ गते लास जलाएको भ�नएको �ट�टुङ-८ को मे�ाङमा गएको र 

�नजको श�ाजनक ��याकलापका कारण �नजलाई गाउँलेले केरकार गरेकामा प�छ �हर�लाई िज�मा 

लगाएको भ�े कुरालाई अ�यथा भ� नसकेको र सो लास जालाएको ठाउँमा आफु जान ु पना�को 

यिु�स�त आधार कारण समेत �नजले �दन सकेको नपाइँदा �नजको अ�धकार �ा� अ�धकार�का सम�को 

बयानमा उि�लिखत गीता ढकालको लास जलाउन �यहाँ पगेुकामा पनुः �माण न� गन� �हसाबले �यहाँ 

गएका होइनन ्भ� स�कने अव�था नरहेको र सहअ�भय�ु तारा रे�मीको अनसु�धानका �ममा भएको 

बयान समेतबाट ��तवाद� र� जनले आफु गीता ढकाललाई �स�याइसकेको कुरालाई �वीकार गर� टाउको 

ह�लाएको �थयो भ�े देिखएको समेतबाट ��तवाद� र� जन�साद कोइराला आरो�पत कसरुका कसरुदार 

होइनन ् भनी मा� स�कने अव�था �व�मान नहुँदा प�छ ब�ुदै जाँदा ठहरे बमोिजम गन� गर� ��तवाद� 

र� जन�साद कोइरालालाई अ.नं.११८ नं. को देहाय २ बमोिजम थनुामा रा� न ुर अक� ��तवाद� तारा 

रे�मी अदालत एवं अ�धकार �ा� अ�धकार� सम�को बयानमा आफु समेत भई गीता ढकाललाई मारेको 

होइन भ�े �यहोरा लेखाई कसरुमा इ�कार रहेको र वारदात भ�नएको २०६८/९/२७ गते �नज 

��तवाद� नेपालमा नभई २०६८/९/२६ मानै मले�सया गएक�मा २०६८/१०/५ गते मा� नेपालमा 

आएक� भ�े कुरालाई वाद� प�ले नै �वीकार गरेको ि�थ�त भए प�न तारा रे�मीसँगको र� जन 

कोइरालाको स�ब�ध तथा उठबसका कारणबाट लामो समयदेिख र� जन कोइराला र गीता ढकालका 

�बचको दा�प�य स�ब�धमा फाटो पन� गएको देिखएको, ��तवाद� र� जन कोइराला �यनबाट 

२०६८/९/२१ गते नेपाल आएकामा तारा रे�मीसँग �नजकै घरमा दईु �दन �बताएको भ�े तारा रे�मीकै 

बयानबाट देिखएको, वारदातको �दन प�न �बहानदेिख बेलकु�स�म पटक पटक र� जन कोइराला र तारा 

रे�मीका �बच मोबाइलमा स�पक�  भएको भ�े कुरा कल �डटेलबाट देिखन आएकोबाट ��तवाद� तारा 

रे�मीले म�ुय भई ष���को भ�ूमका �नवा�ह गरेको भ�े �व�सनीय आधार �माण नरहे प�न गीता 

ढकालको �यान मान� मत स�लाहमा पसेक� �थइनन ्भनी अनमुान गन� प�न �वाभा�वक नभई तारादेवी 

पूण�तः �नद�ष �छन ्भनी भ� स�कने मना�सब आधार नरहेकाले प�छ �माण ब�ुदै जाँदा ठहरे बमोिजम 
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गन� गर� हाल �नजबाट अ.नं.११८ को देहाय ५/१० बमोिजम नगद एक लाख �पैया वा सो बराबरको 

जेथा जमानी �लई तारेखमा रा� न ुर ��तवाद� च�ुा भइसकेकाले वाद� ��तवाद�का सा�ी बझुी पेस गनु� 

भनी यस अदालतबाट �म�त २०६८/११/१४ मा भएको आदेश। 

 DNA पर��ण ��तवेदन पठाएको महानगर�य �हर� प�रसर काठमाड�को च.नं. ५९६१ �म�त 

२०६८/१२/२ को प�। 

 र� जन कोइराला र गीता ढकालको �बच स�ब�ध रा�ो छैन भ�े सनेुको �थए।ँ रे�डयो, �टभी र 

प�प��काबाट र� जन कोइरालाले गीता ढकाल कोइरालालाई कत��य गर� मारेको भनेकाले थाहा पाएक� 

हुँ भ�े समेत घटना �ववरण मचु�ुकाका �सत ुकाक�, �वाला कँुवर, द�पा देवान र गीता कटुवालले बकेको 

बकप�। 

 �म�त २०६८/९/२७ गतेका �दन �ड.आइ.जी. र� जन कोइराला सरका नाममा कुपन काट� 

पे�ोल पठाएको हुँ। प�हला प�हला प�न �यसै गर� तेल �दने गरेको �थए ँ भनी �.ज.यगुमाया �े�ले 

बकेको बकप�। 

 �म�त २०६८/९/२८ गते वा १ झ ६२१३ नं. को गाडी सफा गदा� पे�ोलको मा�ै ग�ध  

�थयो। अ�य व�तकुो �थएन। सो गाडीको �ाइभर भ�दा �वपर�त �सटको ख�ुा रा� ने रबर �याट  

�थएन। फेला नपरेकाले सवार� शाखाकै परुानो गाडीको �याट सफा गर� सो गाडीमा राखेको हो। 

प�प��का र साथीभाइबाट र� जन कोइरालाले �नजक� प�ीको ह�या गरेको भ�े थाहा पाए ँभ�े समेत 

स.�.ज. रामकुमार ग�ुङले बकेको बकप�। 

 र� जन कोइरालाको सवार� चालकका �पमा मलाई खटाइएको हो। र� जन कोइराला 

�वय�भकूो घरमा र मतृक गीता ढकाल बढुानीलक�ठको घरमा ब�चा स�हत ब�न ु ह�ु�यो। र� जन 

कोइराला गीता ढकाल ब�ने घरमा ह�ा �दन १५ �दनमा एक पटक जान ु ह�ु�यो। र� जन कोइराला 

२०६८ साल भा� म�हनामा चाइनामा ता�लममा जान ुभई पौष म�हनाको २१ गते फक� न ुभएको तारा 

रे�मीबाट थाहा पाएको हुँ। वा ६ च २८१४ नं. को कारमा दईु वटा �यालनमा ३५/३५ �लटरको 

ज�क� नमा र एउटा ५० �लटरको ज�क� नमा गर� ज�मा १२३ �लटर पे�ोल भर� राखी र� जन कोइरालाको 

�वय�भकूो घरमा ल�ग�दएको हुँ। सो पे�ोल सट�जको बेला साथीभाइलाई �दन लगेको हो। र� जन 

कोइरालाले कत��य �यानको वारदात गरेको भनी प�प��का, रे�डयोबाट सनेुर भनेको हो भ�े समेत 

स.�.ज. शंकर पौडेलले बकेको बकप�। 

 �म�त २०६८/९/२७ गते �दनको १२ बजे छोर� गीता र मेर� �ीमती ह�र��या ढकाल �बच 

घरबाट टे�लफोनमा कुरा भएको �थयो। २०६८/९/२८ गते ३/४ बजे�तर छोर�को 

नं.९७४१०४३९९१ मा फोन गदा� फोन ि�वच अफ भएको, २०६८/९/२९ गते �बहान प�न फोन गदा� 

ि�वच अफ नै भएकाले आ�य� मा�दै छोरा �द�प ढकाललाई �दनको ११ बजे छोर�को घरमा हेन� 

पठाउँदा घरको मूल ढोकामा ताला लगाएको देखेप�छ हामीलाई फोन गर� सोह� कुरा बताएको र छोर�कै 

घरमा काम गन� गीता कटुवाललाई छोर�को बारेमा सोधपछु गदा� २०६८/९/२७ गते ३ बजे�तर छोर� 

गीताको घरमा जाँदा घरको मूल ढोकामा समेतमा ताला लगाएको �थएन। �दद�लाई बोलाउँदा नबोलेकाले 

बेड�मको ढोका खो�न खो�दा ढोका नखलेुकाले कतै जान ुभएको होला भ�ठानी म आ�नो कोठातफ�  
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फक� । बेलकु� अं.७ बजे�तर एउटा जीप ज�तो गाडी ब�ी नबाल� घर क�पाउ�ड�भ� पसी अ�ँयारो 

भएकाले सानो लाइट बाल� भा�साको ढोकाबाट घर�भ� प�स अं.१०/१५ �मनेटप�छ डा�डु� आवाज 

आएकाले �दद� बा�हरबाट आएको होला भ�ठान�। गाडी फक� र घर क�पाउ�डको मूल ढोका बा�हर 

एक�छन अ�डएर गयो। �दद� गीता अ�पताल पो जान ु भयो �क भनी भो�लप�ट �बहान गीता �दद�को 

घरमा जाँदा मूल ढोकामा ताला लगाएको देख� भ�े �यहोराको जानकार� �लई छोरा �द�पले हामीलाई 

फोनबाट जानकार� गराएकाले फोनबाट गीता कटुवालसँग ब�ुदा प�न सोह� �यहोरा हामीलाई प�न 

जानकार� �दएकाले हामीह� बढुानीलक�ठ �हर� �भागमा गई छोर� गीता कोइराला घरबाट बेप�ा 

भएको हो वा घर�भ�ै थनेुर रािखएको हो छान�बन गर� पाउनको ला�ग अनरुोध गर� �हर� �नर��क 

स�हतका कम�चार� छोर� गीता कोइरालाका घरमा के भएको भनी ब�ुन जाँदा घरको मूल ढोकामा ताला 

लगाएको देखेप�छ ढोका खोल� हेन� अनरुोध गदा� र� जन साहेबको घर भएकाले उहाँको अनपुि�थ�तमा 

खो�न �म�दैन, उहाँलाई जानकार� गराई खो�ने �यव�था गर�ला भनी भो�लप�ट �म�त २०६८/९/३० 

गते �बहानस�ममा प�न ताला खो�ने �यव�था नभएकाले मैले महाराजग�ज �हर� काया�लयमा गीता 

छोर�को घरको ताला फोडी घरको खानतलासी �लई छोर�लाई घर�भ� ब�धक बनाइराखेको छ वा बेप�ा 

गराइएको छ खोजतलास गर� प�ा लगाइ�दन ु भनी अनरुोध गर� �नवेदन पेस गर� हनमुानढोका �हर� 

काया�लयबाट अनसु�धान अ�धकृतह� आई घरको ताला फोडी घर�भ� �वेश गर� घरको खानतलासी 

�लँदा छोर� गीता घर�भ� नभएको र घर�भ�को अव�था र गीता कटुवालको भनाइ अनसुार छोर�लाई 

कसैले मारे वा बेहोस बनाई बा�हर लगेको श�ा लागी �वगतका �दनह�को �वाइँ र� जन कोइरालाको 

��याकलापबाट �नजले नै छोर� गीतालाई ब�धक बनाई राखेको छ �क भ�े श�ा लागी �म�त 

२०६८/१०/१ मा �हर� प�रसर हनमुान ढोकामा जाहेर� �दएको हुँ। र� जन कोइरालाले छोर� 

गीतालाई के�ह वष� अिघदेिख हेला गन�, कुट�पट गन� र तारा रे�मी नाम गरेक� अ�य �यि�क� 

�ीमतीलाई बा�हर अ�य कुनै ठाउँमा राखी र� जन घरमा नआई बा�ह�रया म�हलासँग ब�ने गरेकाले 

स�झाउँदा म जेसकैु गर� तँलाई के मतलब भनी कुट�पट गन� गरेको हामीलाई भि�थन।् यसै बारेमा 

शाि�त सरु�ा पाउँ भनी नेपाल सरकारका �व�भ� �नकायमा �नवेदन प�न �दएक� �थइन ्भनी जाहेरवाला 

हरेराम ढकालले बकेको बकप�।  

 �म�त २०६८/९/२७ गते साँझ ८ बजेको समयमा बा १ झ ६२१३ नं.को गाडीमा मैले 

र� जन कोइरालाका लागी फुल �ा�ी ५९ �लटर �डजेल भरेको हुँ। गाडीको स�ुवधा पाएका सबैका 

गाडीमा �यसै गर� तेल भ�र��यो भ�े समेत स.�.स.ह. सहदेव जैसीले बकेको बकप�। 

 र� जन कोइरालाको घरमा ४ वष� अिघदेिख काम गन� बसेको हुँ। र� जन कोइराला र गीता 

ढकालका �बचमा के क�तो स�ब�ध �थयो थाहा भएन। उहाँह� क�ह�यै सँगै बसेको मैले देिखन। 

र� जन कोइरालाको घरमा तारा रे�मी आउने गनु� ह�ु�यो। र� जन कोइरालाले �ीमती गीता ढकाल 

कोइरालाको कत��य गर� मारेको भनी घरमा �हर�ह� आएकाले थाहा पाएको हुँ। �यसर� र� जन 

कोइराला प�ाउ परेप�छ म अ�फसमा हािजर हनु गएको हुँ। के क�त कारणले कत��य गर� गीता 

ढकाललाई मारे मलाई थाहा छैन भ�े समेत कागज गन� राजकुमार �या�तानले बकेको बकप�।  
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 �म�त २०६८/९/२७ गते र� जन कोइरालाको घरमा अि�टकल फाइबरको मेन लाइन खराब 

भएको भ�े खबर आएकाले बनाउन भनी उहाँको घरमा �दनको ३.३० बजे�तर पगुी �ब��एको केबलको 

लाइन साँझ ६.३० बजेस�ममा बनाइसकेप�छ र� जन कोइरालाले िचया �पउन आ�ह गनु� भएकाले िचया 

�पई क�रब साँझको ७ बजेको समयस�म उहाँ हा� ैसाथमा हनु ुभएकाले �नजले आ�नी प�ीको ह�या 

गरेको भ�े कुरामा मलाई �व�ास ला�दैन भ�े समेत क�याणराज �गर�ले बकेको बकप�।  

 तारा रे�मीको ष���बाट र� जन कोइरालाले गीता ढकाललाई मारेको भनी फसाउन ष��� 

गरेको मा� हो। गीता ढकाललाई मानु� पन� कुनै कारण छैन भ�े समेत ��तवाद� तारा रे�मीका सा�ी 

रमादेवी कोइरालाले बकेको बकप�।  

 ��तवाद� तारा रे�मी घटना घटेको समयमा कामका �सल�सलामा �वदेश मले�सयामा भएकाले 

यस म�ुाको घटना घटाउन सहयोग गरेको होइन। उहाँले गीता ढकाललाई मानु� पन� कुनै कारण छैन 

भनी ��तवाद�का सा�ी द�पक भ�े �व�राम अ�धकार�, �वजेता �ल�ब ु र पाव�ती ख�काले बकेको एकै 

�मलानको बकप�।  

 प�प��का माफ� त मैले गीता ढकालको म�ृय ुभएको थाहा पाए।ँ �म�त २०६९/१०/१ गतेका 

�दन मलाई हनमुान ढोकामा बोलाएकाले गए।ँ जाहेरवाला प�न आउन ु भएको रहेछ। गीतालाई 

�क��याप गरेको भ�े �वषयमा छलफल भई दबैु प� �मलेर खोजी गन� भनी कागज गर� खोजतलासमा 

ला�य�। भाइ र� जनले खो�ने काय�का ला�ग मैले गाडी भाइलाई �दएको हुँ भ�े समेत कागज गन� 

रवी���साद कोइरालाले बकेको बकप�।  

 �हर�मा भएको कागजमा भएको सह�छाप मेरो हो। �यहोराको स�ब�धमा पाना ५ को अि�तम 

हरफदेिख पाना ६ को ७ स�मको �यहोरा मेरो होइन। सो कागजमा उि�लिखत फोन न�बर मेरै हो। 

र� जन कोइराला गीता ढकाललाई मारेको अ�भयोगमा प�ाउ परेको भ�े २०६८/१०/८ गतेको रे�डयो, 

टे�ल�भजन र प�प��का समेतका समाचारबाट थाहा पाएको हुँ भ�े समेत कागज गन� रमेश कोइरालाले 

बकेको बकप�।  

  घटना �ववरण कागजमा भएको सह�छाप मेरै हो। मैले �भनाजलुाई भेटाए ँभनेप�छ �दद� ताराले 

क�तो छ भनी सो�दा अ�नदँो ज�तो देिख�छ भनेप�छ अ�पतालमा �सेर चेक गराएर लैजान ुभनेकाले मैले 

र� जन कोइरालालाई चेक गराएर घरमा �लएर गएको हुँ। र� जन कोइराला आ�नी �ीमती गीता ढकाल 

कोइरालाको ह�याको अ�भयोगमा परेको भ�े �टभी र प�प��काबाट थाहा पाएको हुँ भ�े समेत कागज 

गन� शंकर रे�मीले बकेको बकप�।  

  �हर�मा भएको कागजमा भएको सह�छाप मेरो हो। सो कागजमा गीता ढकाल हराएको भ�े 

�टभीका मा�यमबाट सनेुकाले खो�न गएको भनेको �थए।ँ सो कुरा लेिखएको रहेनछ। अ� मैले भने 

बमोिजम लेिखएको �ठक छ भ�े समेत कागज गन� ई�र रे�मीले बकेको बकप�।  

 �हर�मा कागज गदा� मैले बाबासँग घरमा गएप�छ माइलो बबुा आउन ुभएप�छ बाबा एक�छन 

बा�हर गएर घरमा आउन ु भएप�छ घ�ुन जाउँ भ�दा ठुलो बबुासँग जाउ भनेप�छ हामी ठुला बाबासँग 

घ�ुन गय�। �टभी बनाउने मा�नस आएकाले बाबा घरमै हनु ुह�ु�यो। बा�हरबाटै खाना खाएर आएकाले 

हामीले खाना खाएन�। बाबा प�न बा�हर जान ुभएको रहेछ। हामी गएको एक डेढ घ�टाप�छ बाबा प�न 
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आउन ु भएकाले हामी बाबासँगै स�ुय�। हामी स�ुतसकेको बेला क�हलेका�हँ बाबा र आमाको सामा�य 

झगडा हनेु गद��यो भ�े समेत कागज गन� आयसु कोइराला र अप�ण कोइरालाको बकप�।  

 जलेको अव�थामा लास रहेको छ भ�े ह�ला सनुी लास रहेको �थानमा गई म आफैले लास 

देखेक� हुँ। लाह हेदा� हातका औ�ला, ख�परको ह� डी, हातको घडी र गाडीको �याट �थए। झाडीप�� 

मे�द�डको मासकुो पछा�डको भाग �थयो। �डजेल ज�तो तरल पदाथ� रोडबाट नाल�स�म बगेको र ग�ध 

प�न �थयो। २०६८/१०/७ गते बा ८ च ५२०४ को गाडीमा सश�को �ड.आइ.जी. हुँ भनी र� जन 

कोइराला घटना �थल हेन� आएका र उहाँ��त श�ा लागी हामीले हा�ो ठाउँमा पटक पटक घटना 

भइरहेको छ, तपा�को गाडी रो�न ु होस ् भनी हामीले गाडी रो�न लगाएप�छ म �हर�को �ड.आइ.जी 

र� जन कोइराला अनसु�धानका ला�ग आएको हुँ भ�ु भयो। �य�तखेर म र मेरा �ीमान �या�ी भ�े 

ठाउँबाट फक� दा र� जन कोइराला �पसाब फेद� �थयो। केह� पर पगेुप�छ हा�मलाई श�ा लागी तपा�ले 

झाडी�तर �कन हेनु� भएको भनी सो�दा �दसा गन� लागेको भ�ु भयो। सो लास �डएनए �रपोट� आएप�छ 

गीता ढकालको भ�े थाहा भयो भ�े समेत बिुझएक� स�ुनता दोङ र सूय�बहादरु दोङ समेतको एकै 

�मलानको बकप�।  

 �म�त २०६८/९/२७ गते राती �ट�टुङ-८ मे�ाङ निजक �पच सडक छेउमा आगो ब�लरहेको 

गाउँलेह�ले देखेको भ�े सनुी भो�लप�ट �बहान हेन� जाँदा सो ठाउँमा स�पूण� कुरा जलेको नाडीको हाड 

बाँक� रहेको, सो नाडीमा ले�डज घडी रहेकाले सो लास कुनै म�हलाको हनु स�छ भ�े अनमुान गन� 

स�क�छ। सो लास जलाएको ठाउँ निजकै मे�द�डको मासकुो चो�टा फा�लएको अव�थामा देिखयो। 

माघ ७ गतेका �दन साँझ सूय�बहादरु दोङले म�लबहादरु मो�ानलाई फोन गर� लास जलाएको ठाउँमा 

कार रोक� अप�रिचत �यि�ले श�ा�पद ��याकलाप ग�ररहेको भ�े खबर गरेकाले म र म�लबहादरु 

तामाङ मोटरसाइकलबाट �यहाँ जाँदा अप�रिचत �यि�को कार �वपर�त �दसामा आइरहेकाले हामीले 

मोटरसाइकल कता रो�ने कताबाट �हँ�ने भयो र कारको प�छ प�छ आउने सूय�बहादरु दोङलाई सो�दा 

कार भख�रै मा�थ गयो, �यह� हो भनेप�छ मोटरसाइकल घमुाई �पछा गन� ला�दा कार फक� र आएप�छ 

हामीले कार रो�न अनरुोध गदा� नमानेकाले कारको चाबी खोसी �नय��णमा �लएप�छ उहाँ कारबाट 

 ओ�ल�एर के गरेको भाइ हो भनेकाले हामीले तपा�को बारेमा सो�न ुपन� भएकाले रोकेको हो भ�दा के 

कुरा हो भनेकाले हामीले कता जान ला�न ुभएको भनी सो�दा हेट�डा जान लागेको भनेको र �कन फक� न ु

भएको भ�दा पे�ोल स�कयो भनेकाले कारमा हेदा� भर� तेल देखाएकाले कारमा भ�रभराउ तेल छत भनी 

सो�दा जाडो मौसममा प�न उहाँलाई प�सना आएको र सोधेको �� नको नाजवाफ भएको दे�दा अप�रिचत 

मा�नस सो घटनामा स�बि�धत छ भ�े लागेको हो। अप�रिचत मा�नस �ड.आइ.जी र� जन कोइराला 

रहेछन ्भनी बिुझएका �करणमान वल र म�लबहादरु मो�ानले बकेको बकप�।  

 र� जन कोइरालाका �ीमान �ीमतीका �बच स�ब�ध रा�ो छैन भ�े सनेुको हुँ। र� जन कोइराला 

इच�  गनुारायणको आ�नै घरमा र क�हलेका�हँ तारा रे�मीको घरमा ब�न ु ह�ु�यो। गीता ढकाल 

बढुानीलक�ठमा ब�न ु ह�ुछ भ�े सनेुको हुँ। र� जन कोइराला चाँडै �रसाउने खालको हनु ु 

ह�ुछ। र� जन कोइराला चाइनाबाट फक� प�छ कसको घरमा ब�न ु भयो थाहा भएन। भो�लप�ट तारा 

रे�मीको घरमा देखेको हुँ। र� जन कोइराला हराउन ुभयो भनी �ाइभर शंकर पौडेल, बडीगाड� ऋ�षराम 
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ढु�ेल र म समेत खो�न नारायणघाट�तर जाँदा भे�टयो भनी फोन स�पक�  भएकाले तारा रे�मीको मा�छे र 

म सोह� बाटाको होटलमा ब�य�। अ� जान ुभयो। भो�लप�ट �बहान उनीह� आएप�छ हामी काठमाड� 

आय�। हामीले र� जन कोइरालालाई भेटेन�। र� जन कोइराला र तारा रे�मीको स�ब�ध हेदा� �ीमान 

�ीमतीको ज�तो �थयो भ�े समेत स.�.ज. यानबहादरु शाह�ले बकेको बकप�।  

 �म�त २०६८/९/२८ गते �बहान ९ बजे मकवानपरु िज�ला, �ट�टुङ-८ मे�ाङमा मा�नस 

जलाएको भनी इ.�.का. पालङुमा सूचना �ा� भएकाले �.�न. स�हतको टोल� घटना �थलमा जाँदा मासकुो 

ड�लो, ह� डी, नाडीमा घडी स�हत रहेको मचु�ुका उठाइ लास पो�टमाट�मका ला�ग हेट�डा अ�पतालमा 

ल�य�। �यहाँ पो�टमाट�म हनु नसक� ��.�व. िश�ण अ�पतालमा पठाई अनसु�धान जार� रहेको �थयो। 

�म�त २०६८/१०/७ गते �थानीय मा�नस घटना �थलमा �नगरानी ग�ररहेको अव�था बा ८ च ५४०८ 

नं.को कारमा श�ा�पद मा�नस रहेको भनी इ.�.का. पालङुमा खबर गर� �.ना.�न. रामे�र राउतको टोल� 

सो �थानमा पगुी �थानीय मा�नसह�बाट श�ा�पद सश� �हर�का �ड.आइ.जी र� जन कोइरालालाई 

इ.�.का. मा लगी काया�लय �मखु सम� बझुाएका ह� भनी �.ज. िजते�� महतोले बकेको बकप�। 

 �म�त २०६८/१०/८ गते खानतलासी तथा बरामद� मचु�ुका हुँदा �या�ेसका जलेका टु�ाह�, 

मा�छेका ह� डीका म�सना टु�ाह�, प�प��काका म�सना टु�ाह� फेला परेका �थए। घटना �थलमा 

जलेका ह�क�का टु�ाह�, ले�डज घडी जलेको अव�थामा, �डजेल ज�तो तरल पदाथ� बगेको, घटना 

�थलबाट ३० �फट पछा�ड डडेको मे�द�डको हाड, काठको बाकलको टु�पोमा डडेको ज�तो काठको 

बाकल, सो बाकल अि�थप�जर फा�न �योग गरेको ज�तो ला�यो भ�े समेत �.ह. कृ�ण ढकालले 

बकेको बकप�।  

 २०६८/९/२८ गते सडक छेउमा पो�लएको लास छ भनी �थानीय मा�नसह�ले खबर गरेकाले 

सो ठाउँमा प�ुदा घटना �थलमा मा�नसका ज�ता देिखने ह� डीका टु�ा, जलेको गाडीको �या�ेसका टु�ा, 

सडकको �डलमा मे�द�डको मासकुो भाग रहेकाले सो मासकुो भागलाई मचु�ुका गर� पो�टमाट�मका 

ला�ग िज�ला अ�पताल मकवानपरुमा पठाउँदा पो�टमाट�म नहनेु भएप�छ माघ १ गते िश�ण अ�पताल 

महाराजग�ज, काठमाड�मा पठाई माघ ७ गते बेलकु� ७ बजे�तर �थानीय मा�नसह� सूय� दोङ स�हतका 

मा�नसले एक जना मा�नस घटना �थलमा श�ा�पद अव�थामा �हँडेको छ भ�े खबर आएप�छ मैले 

�.ना.�न. रामे�र राउतको कमा�डमा सो �थानमा टोल� खटाए,ँ सोह� �थानबाट बा ८ च ५४०८ 

न�बरको कारमा आएका सश� �ह� नायब महा�नर��क र� जन�साद कोइरालालाई इलाका �हर� 

काया�लय पालङुमा ख�टएर आएका टोल�ले �लएर आए। उहाँलाई मैले सर यो ठाउँमा �कन आउन ुभयो 

भनी सो�दा हेट�डा जान आएको, नौ�बसेमा खाजा खाएको पेट गडबड गरेकाले ल� �वाइलेट गन�का 

ला�ग ठाउँ खो�दा �थानीय मा�नसले �कन हो रोके थाहा भएन। �यहाँ के भएको रहेछ भनी उ�टै मलाई 

सो�न ु भयो। मैले पषु २७ गते राती एउट� म�हलाको लास जलाइएको अव�थामा �थयो। �यसैले 

�थानीय मा�नसह�ले सोधे होलान ् भ�दा आ�य� �कट गनु� भयो। सो कुरा िज�ला �हर� काया�लयका 

�मखुकामा जानकार� गराउँदा घटनाको स�ब�धमा उहाँसँग कुनै जानकार� नभए छा�ड�दन ु भनेकाले 

छा�ड�दय�। �यसप�छ उहाँ हेट�डातफ�  जान ुभयो र भो�लप�ट मकवानपरुका एसपीले �हजो क�त नं.को 

गाडीमा र� जन कोइराला आएका �थए भनी सोधेकाले मैले बताइ�दएप�छ उहाँले मलाई आजको 
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समाचारमा आ�नै �ीमती अपहरण गर� मारेको भ�े आएको छ। आ�नो ए�रयामा खोजतलास गर 

भनेकाले हामीले खो�दै जाँदा थानकोटको चेकपो�टमा गाडी स�हत र� जन कोइराला प�ाउ परेका हनु ्

भ�े समेत �हर� �नर��क �ड�ल��साद मैनाल�ले बकेको बकप�।  

  DNA पर��ण STR DNA �ोफाइ�लङ ��व�धबाट पर��ण गर� �ा� न�तजाका आधारमा 

��तवेदन �दइएको हो। सोको �व�ततृ �ववरण पर��ण ��तवेदनको �ववरणमा उ�लेख ग�रएको छ। 

DNA पर��णको नमनुा १ र र�दाता A र B को पर��ण न�तजा DNA �ोफाइल A र B को समान 

पाइयो। नमनुा १ को बाब ुर आमा A र B बाहेक अ�यको हनेु स�भावना RPNE त�या� �व�षेणको 

न�तजा नेपाल� जनस��याका आधारमा २x१० अथा�त ० प�छ १६ वटा ० प�छ २ ह�ुछ। सो 

पर��णबाट नमनुा A र B बाबआुमा भएको देिखयो भ�े समेत वै�ा�नक �भनशुोभा तलुाधरले बकेको 

बकप�।  

 �म�त २०६८/११/३० गतेको पर��ण ��तवेदनमा भएको सह�छाप र �यहोरा मेरो हो। सो 

केसमा अपनाइएका पर��ण �ववरण रा.�व.�व. �योगशालाको �म�त २०६८/११/३० को पर��ण 

��तवेदनको प�छ�लो पानाको पर��ण �ववरणमा उ�लेख ग�रएको छ भ�े समेत व�र� वै�ा�नक अ�धकृत 

�दनेशकुमार झाले बकेको बकप�। 

 �म�त २०६८/११/३० गतेको पर��ण ��तवेदनमा भएको सह�छाप र �यहोरा मेरो हो। 

पर��ण ��तवेदनमा उि�लिखत ��व�ध अपनाएर DNA पर��ण गदा� �ा� न�तजा टेबल १ मा राखी तलुना 

गर� हेदा� ��येक लोकसमा �न�केको ए�ललह� Sample A र B सँग एक एक वटा �मलेकाले राय �दएको 

हुँ भ�े समेत वै�ा�नक जीवन�साद �रजालले बकेको बकप�।  

 देखाइएका फोटाह� म�ये १३ नं. को फोटो जसव�त पंजावीसँग �ीमती गीता भारत जाँदा 

िखिचएको हो। १४ नं. को फोटो मेर� �ीमती गीताको हो। १५ नं. को फोटो मेरो र गीताको हो र 

अ�य फोटाह� ��तवाद� तारा रे�मीको हो भ�े समेत ��तवाद� र� जन कोइरालाले गरेको कागज।  

 �म�त २०६८/९/२७ गते साँझ ८/९ बजे�तर नौ�बसे �समबजारमा रहेको मेरो नवराज 

भोजनालय ए�ड गे�ट हाउसमा �नलो र�को सरकार� गाडी �याई रोक� �ाइभर एक जना मा� होटलमा 

आई मेरो होटलमा बसेको र अक� मा�नस गाडी �लई गए। राती २/३ बजे�तर �ाइभरलाई अक� 

मा�छेले बोलाएर लान ुभएछ। �बहान हामी उ�दा कोठामा बसेको मा�नस �थएन भनी बिुझएक� �नम�ला 

उ�तेीले बकेको बकप�।  

 मेर� ब�हनी �म�त २०६८/८/२६ गते अमे�रकाबाट नेपालमा आई �दद� गीता कोइरालाको 

घरमा एक ह�ा बसेक� र ऐ. २८ गते अमे�रका फ�क� ने भएक�ले �दद� माइत आएक� �थइन।् ऐ. २७ 

गते �दद�लाई फोन गदा� फोन ि�वच अफ रहेछ। ऐ २८ गते ब�हनीले फोन गदा� समेत फोन ि�वच अफ 

रहेकाले ब�हनी अमे�रका गइन।् ऐ. २७ गते र� जन कोइरालाले का�छो छोरा र आयसु कोइरालालाई 

�बहान �व�ण ुबढुानीलक�ठको घरमा लगेछ। �यसर� लाँदा �दद�लाई घो�रएर हेरेको, सोह� २७ गते �दद� 

गीताको घरको गेट समेत ख�ुला रहेको, स�ुे कोठा लक भएको, बोलाउँदा नबोलेको भनी गीता 

कटुवालले भनी थाहा पाई बबुा र म समेत �हर� थानामा गई छोर� बेप�ा भएको भनी �नवेदन �दई 

�हर� र हामी �दद�को घरमा जाँदा �हर�ले �ड.आइ.जी.को घर भएकाले खो�न �म�दैन, मा�थ�लो तहमा 
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खबर गनु� पछ� भनेकाले सो �दन फक� ऐ. ३० गते हनमुानढोकाका �हर�ह� आई �दद�को घरमा हेदा� 

�दद�को कोठा ब�द भएकाले ढोका तोडी �भ� हेदा�  ओ�ानह� लथा�ल� भई त�कयाको खोल �थएन। 

�म�त २०६८/१०/१ गते र� जन कोइराला र हा�ो प�रवार बसी हनमुानढोकामा कुराकानी गदा� गीता 

घ�ुन गएक� हनु ुपछ� भनेकाले हामीलाई �व�ास नलागी र� जन कोइरालाले नै बेप�ा वा मारेको हो भनी 

उजरु� �दँदा हनमुानढोकाले उजरु� न�लएप�छ र� जनले ३ �दन�भ� गीतालाई खोजेर �याउँछु भनेकाले 

आआ�नो बाटो लागेकामा खो�ने काय�मा कुनै वा�ता नराखेको र �म�त २०६८/१०/८ म र� जन 

कोइरालालाई नागढु�ामा समातेको खबर पाएकाले नागढु�ामा गई ब�ुदा र� जन आफैले �दद� गीतालाई 

मारेको थाहा पाय� भ�े समेत मौकामा बिुझएका �द�प ढकालले बकेको बकप�।  

 रा��य �व�ध�व�ान �योगशालाबाट DNA पर��ण भई �ा� ��तवेदन �म�सल सामेल रहेको।  

 

ठहर ख�ड 

�नयम बमोिजम दै�नक पेसी सूचीमा चढ� पेस हनु आएको ��ततु म�ुामा वाद� नेपाल सरकारका 

तफ� बाट उपि�थत हनु ु भएका �व�ान िज�ला �याया�धव�ा �ी कृ�णजङ शाह, सहायक िज�ला 

�याया�धव�ा �ी अ�नल काक�, जाहेरवालाका तफ� बाट उपि�थत हनु ुभएका �व�ान व�र� अ�धव�ा �ी 

ह�रहर दाहाल, अ�धव�ा �ी बाबरुाम दाहाल, देवे��राज ढकाल, मीरा ढु�ाना र ��तवाद�का तफ� बाट 

रहन ु भएका व�र� �व�ान अ�धव�ा �ी �व�ण ु भ�राई, रि� जतभ� �धाना�, �ीह�र अया�ल, अ�धव�ा 

गो�व�द ब�द�, �वल�स�ध ुग�ु, ह�र�साद खनाल, भाइराजा राई, शा�त स�ढाई, महम�दन अल�, रमन �े� 

र �नम�ला शा�य समेतले गनु� भएको बहस समेत सनुी स��लत �माण स�हतको �म�सल अ�ययन गर� 

हेदा� ��तवाद�ह�ले अ�भयोग मागदाबी बमोिजमको कसरु गरेका हनु ्वा होइनन ्? कसरु गरेका भए के 

क�त सजाय हनेु हो ? भ�े �वषयमा �नण�य �दन ुपन� देिखन आयो।  

�नण�यतफ�  �वचार गदा� वाद� नेपाल सरकारले ��तवाद�ह� र� जन�साद कोइराला र तारा रे�मी 

जना दईु उपर अथा�त ��तवाद� र� जन�साद कोइरालाका हकमा मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको 

१/१३(३) नं. को कसरुमा ऐ १३(३) नं. बमोिजमको सजायको मागदाबी �लई र ��तवाद� तारा रे�मीका 

हकमा ऐ. �यान स�ब�धी महलको १ नं. मा प�रभा�षत कसरु र ऐ. १६ नं. बमोिजमको सजायको 

मागदाबी स�हत अ�भयोग प� पेस गरेको देिख�छ। अ�भयोगको त�य �यहोरामा सि���मा ��तवाद� 

र� जन कोइरालाले �वगत आठ दस वष�देिख �नजको अनिुचत यौन स�ब�ध कायम रहेक� ��तवाद� 

म�येक� तारा रे�मी समेतको योजना एवं स�लाहमा काठमाड� िज�ला, �व�ण ुबढुानीलक�ठ गा.�व.स. वडा 

नं.५ पासीकोट ब�ने जाहेरवालाक� छोर� एवं �नज ��तवाद� र� जन कोइरालाक� �ीमती गीता ढकाल 

कोइरालालाई �म�त २०६८/९/२७ गतेका �दन �नजकै घर वास�थानमा कत��य गर� मार� सोह� �दन 

साँझ �नजले �योग गन� बा १ झ ६२१३ नं. को गाडीमा लास राखी सोह� गाडीमा चार �यालेन पे�ोल 

समेत राखी िज�ला मकवानपरु �ट�टुङ गा.�व.स.को वारदात लकुाउने न� गन� �थान ��भवुन राजपथको 

सडक छेउ मे�ाङ भ�े �थानमा पी�डतको मतृ शर�रमा पे�ोल ख�याई आगो लगाई जलाई न� गर� 

फक� आएको भनी उ�लेख ग�रएको छ। साथै �म�त २०६८/१०/७ गतेका �दन उ� लासका 

अवशेषह� न� गन� अ�भ�ायले गाडीमा पनुः �ला��क, पे�ोल र सलाई समेत �लई लास जलाएको 
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�थानमा गएबाट ��तवाद� र� जन कोइरालाले नै पी�डत गीता ढकाल कोइरालालाई �नजकै घरमा 

�नयोिजत तवरले कत��य गर� मार� लास लगी जलाई आएको त�य �मािणत भएको भनी उ�लेख ग�रएको 

पाइ�छ। अका� ��तवाद� तारा रे�मीका हकमा ��तवाद� र� जन कोइराला र �नज ��तवाद� तारा रे�मी 

काननुी �पमै �बहाबार� गर� ब�ने र पी�डतको स�पि� ह�याउने उ�े�य अन�ुप पी�डतको ह�या गन� 

योजनामा संल�न भई ष��� गर� ��तवाद� र� जन कोइरालालाई ह�या गन� लगाइएको भनी सो कसरु 

स�ब�धमा यथोिचत �माण खोज�बन नगर� ष���तफ�  अ�भयोिजत ग�रएको त�य उ�लेख ग�रएको छ। 

उि�लिखत ��ततु वारदातको त�यलाई जाहेर� �यहोरा, स�बि�धत बिुझएका मा�नसह�को अनसु�धानको 

कथन, वारदात �थलको मचु�ुका र ��तवाद�को अनसु�धानमा भएको बयान कागज समेतले प�ु� गरेको 

भ�े अ�भयोजनको दाबी प�न रहेको देिखयो। ��तवाद� र� जन कोइरालाको अनसु�धानमा भएको बयान 

कागजमा पी�डत प�ी र आफु �बच स�ब�ध समुधरु नरहेको, वारदातका �दन रकम माग गदा� हात 

हालाहाल भई �नजलाई धके�दा �भ�ामा ठो��ई मू�छ�त भएको, केह� बेरप�छ हेन� जाँदा �ास��ास ब�द 

भइसकेको, त�प�ात घटना �थलबाट �वि�� भई महाराजग�ज चोकमा आई आ�नो �ाइभर बोलाई 

पी�डतको लास न� गन� योजना बनाएको, उ� योजना अन�ुप लास न� गन� एका�त �थानको सोचमा 

��भवुन राजपथ हुँदै एका�त �थान ज�तो देिखने मनवानपरुको मे�ाङ भ�े �थानमा पगुी लास गाडीबाट 

िझक� पे�ोल ख�याई जलाई सोह� बाटो फक� आ�नै इच� गनुारायणको घरमा फक� को हुँ भनी 

सा�बतीपूव�क बयान गरेको देिखन आएको छ। उ� बयानमा सो वारदातमा आफु बाहेक कसैको 

संल�नता नभएको भनी बडो स�लो �पमा सा�बती रहेभएको ि�थ�त छ। �यनै ��तवाद�ले अदालत सम� 

गरेको बयानमा अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको बयानको त�यमा इ�कार गद� सो बखतको 

बयानमा रहेको ह�ता�र आ�नो नभएको िज�कर �लएको अव�था छ। ह�ता�र सह� जाँच गदा� �नज 

��तवाद�कै भएबाट अथा�त देिखन आएबाट ��तवाद�को िज�कर िज�करका हदस�म अस�य �मािणत 

भइरहेको अव�था छ। वारदातको सम� त�यलाई �व�षेण गदा� �म�सल संल�न �माणह�का आधारमा 

यी ��तवाद�ले पी�डतको लास गाडीमा राखी आफैले गाडी चलाई लगी लास जलाई फक� को, पी�डतको 

हातमा रहेको घडी सनाखत भएको, भे�टएका पी�डतका ह� डीका टु�ा �ड.एन.ए. पर��णबाट पी�डतको 

भएको य�कन हनु आएको, �यनै ��तवाद�ले नै लास जलाई न� गरेको भनी बिुझएका सव�साधारणह�ले 

समेत सनाखत ग�र�दएको समेतका अव�थाले पी�डत गीता ढकालको म�ृय ुगाडीमा पे�ोल राखी �लई गई 

जलाएको, �यनै ��तवाद�को आ�नी प�ीसँगको �ब�केो स�ब�धका कारण पी�डतलाई मान� पूव� योजनाको 

तयार�कै कारण पी�डतको लास न� गन� उ� उि�लिखत �थानमा प�ु याएको त�य नै य�कन हनु  

आउँदछ। �म�सल संल�न स��लत आधार �माण हेदा� प�न यी ��तवाद� र� जन कोइराला र ��तवाद� 

म�येक� तारा रे�मी �बचको अ�तर� स�ब�ध रहे भएको देिखइरहेको, पी�डत प�ीसँग यो वारदात पूव� 

प�न पटक पटक वाद�ववाद, झगडा, हात हालाहाल हनेु गरेको, मानाचामल तथा अंश समेतका इ�या�द 

म�ुा च�लरहेको ि�थ�त भएको �व�स� प�ृभ�ूममा यी ��तवाद�ले चाइनाबाट नेपाल आउँदा पासपोट� इ��� 

समेत गराएको नदेिखनाले यी ��तवाद� पूव� �नयोिजत दू�षत योजनामा रहेभएको त�य नै �स� हनु  

आउँछ। य��प उ�ा�त त�यमा म�ृयकुो कारण ख�ुन नसकेको पर��ण ��तवेदन भएको, श�ाको ि�थ�त 

देखाई श�ाको हरस�भव स�ुवधा ��तवाद�ले पाउने स�ीन काननुको मा�य �स�ा�तको िज�कर रहेको, 
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�े�ा�धकारको �न�य�ल ���या वाद� प�बाट अवल�बन नग�रएको, तेल रािखएको ज�क� न बिुझएका 

�ाइभरले देखेको तर मतृ पी�डतको शर�र नदेखेको, वारदात दे� ने ��य�दश� कोह� नभएको, पी�डतको 

एउटा मा� ह� डी जो�गएको, ��तवाद�को �न�प� इ�साफ पाउने हक �यव�था भई �म�डया अ�भमखु 

सनुवुाइ भएको र जाहेर�, मचु�ुका, गाडी र वारदात �थल समेत दईु दईु वटा हनुलेु ठोस एवं 

सकारा�मक �माण नभएको, �मािणत हनेु ज�ता तक�  एवं जिु�को प�न ��ततु वारदातको �व�षेण बहस 

�ममा �ववेचना रहेभएको छ। यस अ�त�र� �माण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) (२) (३)को �स� प�न 

�ववेिचत भएकामा उ� दफा ९ को �ावधानले म�ुाका कुनै प�ले �य� गरेको कुरा �नजका �व��मा 

�माणमा �लन ह�ुछ भनेकोबाट सामा�यतः प�ले �य� गरेको जनुसकैु कुरा �नजका �व�� �माण 

ला�छ। �नजको "प�ˮमा �माण ला�ने होइन" भनी अथ� गनु� नै सकारा�मक हनेु देिख�छ �कन�क यी 

��तवाद�को ओहदाले नै अनसु�धानको �नजको बयान �नजलाई बा�य पार� यातना �दई गराएको भ� 

�म�ने ि�थ�त छैन। यहाँ यस बखत फौजदार� काननु र �माण काननुको उ�े�य वा�त�वक कसरुदारले 

सजाय पाउन ु पन� र �याय �थापना समाजमा गन� प�न हो भ�े �मरण गन� ज�र� देिख�छ। कसरुदार 

उ�कन नपाओस ्र �नद�षीले सजाय भो�न नपरोस ्भ�े यी काननुको आदश� प�न रहेभएको मा�ु पन� हनु 

आउँछ। तसथ� अनसु�धानमा ��तवाद� र� जन कोइरालाले �दएको सा�बती बयान यस वारदातको यस 

कसरुको स�पूण� इ�तवृ�लाई �भ�ा�भ�ै प�बाट हेदा� प�न उ�ा�त उठाइएका तक�  जिु�, �ववेक, 

वै�ा�नकताकै आधारमा समेत यस वारदातमा �यनै ��तवाद�को नै संल�नता रहे भएको देिखन आउँछ। 

बिुझएका �यि�ह�को भनाइ श�दशः उनै र उ�तै नहनु स�दछन।् मा�नसको �वचार, �मता, �मरण 

शि�, अ�भ�यि� सबै अ�रमा हबुह ुनहनु स�दछन,् कह�� अ�तशयोि�पूण� कह�� अ�प अ�भ�यि� भएको 

प�न हनु स�दछ। य�तोमा आफु अनकूुल श�द मा� वा वा�यांश मा� उठाई तक�  बनाई श�ाको सजृना 

गर� �यसैको हरस�भव स�ुवधा पाउन ुपद�छ भ�े िज�करले �याय र स�यको सबल प�को जाग�ृत गराउन 

स�ने हुँदैन, मा�नदैँन �कन�क मानवीय नै�तक काय�मा त एक�पता हुँदैन भने आपरा�धक नै�तकता 

�वपर�तको काय�मा मालाकार �पमा एक�पता हनु पन� तक� मा �या�यक  औिच�य अ�तर�न�हत ह�ुछ भ�ु 

उपय�ु हुँदैन। फे�र त�य र काननुको ज�जालमा ज�तोसकैु काननुी �वृि�, प��त र धारणा देिखए प�न 

य�द स�य फेला पछ� भने स�यको पारख गनु� काननु �यवसायी र अदालतको �मखु �थम कत��य हनु 

आउँदछ। लड� डे�नङको अब काननुमा के ˮभ�े प�ुतकको उ�ा�त अ�भ�यि� �वग�वासी �यायाधीश 

�काशबहादरु के.सी.ले आ�नो समसाम�यक काननुी धारणा भ�े लेख रचनामा उ� �यहोरा मम��पश� 

�पमा उ�लेख गरेको पाइ�छ। य�तोमा उ�ा�त �ववेिचत त�यलाई केलाउँदा ��ततु वारदातको स�पूण� 

�व�प ��तवाद� र� जन कोइरालाको अनसु�धानका बखत भएको सा�बती बयानको �व�सनीयतामा नै 

�नभ�र रह�छ, �नभ�र छ। श�ाको उ�पि� गर� �नद�ष स�झन ु पन� �स�ा�तको �म�याबोध गर� अथा�त 

सिृजत श�ाको बहानामा लहडी, �रसाहा, हो�या� �कारका श�ा उठाई सो स�ुवधाकै आधारमा कसरुदार 

ठहर हनु ुहुँदैन भ�े उ� �स�ा�तको मा�यता होइन, हनु स�दैन। ��य� र सकारा�मक �माणको अभाव 

भएको र मौिखक �माण मा�य नहनेु नभएकाले यी ��तवाद�ले कसरु नगरेको �स� ह�ुछ भ�े िज�कर 

रहेकामा य�द मौिखक बयान कागजलाई वारदातको सम� �व�पले �नधा�रण गरेको प�रि�थ�तज�य 

�माणले प�ु� गद�छ भने �य�तो �माण �ा� हनेु ह�ुछ। ( Tukaram Vs. State of Maharastra) भएको 
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भारतीय केसमा प�न य�द कुनै मौिखक बयानमा प�न सो वारदातको त�यसँग मेल खाने यथाथ�ता पाइ�छ 

भने र सोमा आधारभतू दबु�लता छैन भने मौिखक सा�ीको भनाइको मा�यता प�न �वतः रहन जा�छ भनी 

उ�लेख भएको पाइ�छ। अथा�त ( Uncorroborate of testimony accepted of doesnot suffer besic 

intirmity) अतः य�तो अव�थामा उ�ा�त �ववेिचत त�य एवं काननुका आधारमा ��तवाद� र� जन�साद 

कोइरालाले अनसु�धानमा गरेको बयान वारदातको �व�पसँग मेल खाने र �ामािणक �पमा �व�सनीय 

समेत देिखन आएकाले पी�डत गीता ढकाल कोइरालालाई �नजकै घरमा �यनै एक मा� ��तवाद�ले कत��य 

गर� मार� मकवानपरु िज�लाको मे�ाङ भ�े �थानमा प�ु याई जलाई न� गन� कसरुमा यी ��तवाद� र� जन 

कोइरालाको संल�नता रहेभएको य�कन हनु आउँदछ। तसथ� यी ��तवाद� र� जन कोइरालालाई अ�भयोग 

दाबी बमोिजम तथा मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��व स�हत ज�मकैद 

हनेु ठहछ�। अका� ��तवाद� तारा रे�मीका हकमा �नज उपरको �यान स�ब�धी महलको १६ नं. को 

ष��� रहेको अ�भयोग वाद� प�ले �मािणत गन� नसकेको, वारदातका समयमा �नज �वदेश रहेको भनी 

�वयं वाद� प�ले आरोप प�मा �वीकार गरेको र पी�डतलाई कत��य गर� मारेतफ�  ��तवाद� र� जन 

कोइराला मा� रहेभएको देिखन ठहन� आएकोबाट यी ��तवाद� तारा रे�मी उपरको वाद� नेपाल 

सरकारको अ�भयोग दाबी प�ुन स�ने भएन। तर यी ��तवाद�को अ�तर� स�ब�ध रहन आई वारदातको 

अिघप�छ �श�त स�ब�ध रहेभएको पाइएको अव�था हुँदा मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १७(३) 

नं. बमोिजम यी ��तवाद� तारा रे�मीको ��ततु वारदातमा अ� �क�समको मतलबीको भ�ूमका रहेभएको 

देिखँदा यी ��तवाद�लाई मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम कैद वष� एक हनेु 

ठहछ�। अ� तप�सल बमोिजम गनू�।  

 

तप�सल ख�ड 

��तवाद� र� जन�साद कोइरालालाई मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��व 

स�हत ज�मकैद हनेु ठह�रएकाले �नज �म�त २०६८/१०/८ बाट हालस�म थनुामै रह� आएकाले �नजको 

हकको अंश सव��व गर� सोह� �म�तबाट कैद क�ा हनेु गर� ज�मकैदको लगत कसी कैद ठेक� असलु गन� 

लगत �दनू ....................................................................................................................१ 

 

��तवाद� तारा रे�मीलाई मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १७(३)नं. बमोिजम कैद वष� एक हनेु 

ठह�रएकाले �नज �म�त २०६८/१०/२३ बाट �म�त २०६८/११/१३ स�म ज�मा �बस �दन थनुामा 

रहेकाले एघार म�हना दस �दन कैद बाँक� हुँदा लगत कसी असलु गनू� .........................................२ 

 

��तवाद� तारा रे�मीले यस अदालतको र.नं.१०६८ �म�त २०६८/११/१४ मा �.१,००,०००/- नगद 

धरौट राखेको हुँदा �नजलाई लागेको कैद भ�ुान भएप�छ केह� द�तरु न�लई सो धरौट �फता� �दनू .......३ 

 

बरामद� बा १ झ ६२१३ नं. को गाडी यस अदालतको च.नं. ४३०७ �म�त २०६८/११/१९ को प� 

र �म�त २०६८/११/१४ को आदेशानसुार सश� �हर� बलको म�ुयालय,  हलचोक काठमाड�मा 

पठाइसकेको हुँदा केह� गन� परेन ........................................................................................४ 
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यो फैसलामा िच� नबझेु ७० �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत पाटन,  ल�लतपरुमा पनुरावेदन गनु� भनी 

��तवाद�ह�का नाममा पनुरावेदनको �याद जार� गनू� र फैसलामा िच� नबझेु सोह� अनसुार पनुरावेदन गनू� 

भनी फैसलाको न�ल साथै राखी म�ुा फैसला भएको जानकार� िज�ला सरकार� व�कल काया�लय, 

काठमाड�लाई �दनू ..........................................................................................................५ 

 

यो फैसलाको न�ल मा�ने सरोकारवालालाई �नयमानसुार गर� न�ल �दनू ......................................६ 

 

यो �म�सलको दायर�बाट लगत काट� �नयमानसुार गर� अ�भलेख संर�कलाई बझुाइ�दनू......................७ 
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इ�त स�वत ्२०७१ साल वैशाख ७ गते रोज १ शभुम.्...............। 



�ी �या�जा िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी िच�तामिण बराल 

जाहेर� फैसला 

५८–०६८–००३१५ 

068-CR-0050 

�नण�य नं १३७ 

 

म�ुा : कत��य �यान। 

 

वाद�को नाम थर वतन 

म�नकुमार रैकामगरको जाहेर�ले नेपाल सरकार..१ 

 

��तवाद�को नाम थर वतन 

िज�ला �या�जा, िचसापानी गा.�व.स. वडा नं. बगर 

ब�ने टेकबहादरुको ना�त ल�लतबहादरुको छोरा वष� 

४० को गोरे भ�े पदमबहादरु म�ल..................१ 

ऐ.ऐ. ब�ने अि�नधरको ना�त उमाका�तको छोरा वष� 

२५ को गंगाद� खनाल.................................१ 

ऐ.ऐ. ब�ने जमुबहादरुको ना�त �दनेशबहादरुको छोरा 

वष� १८ को ह�र म�ल..................................१ 

ऐ.ऐ. ब�ने जंगबहादरुको छोरा वष� २७ को राम 

भ�े होमबहादरु पौडेल �े�ी............................१ 

ऐ.ऐ. ब�ने अमरबहादरुको ना�त स�ुदरबहादरुको 

छोरा वष� ३० को �डलबहादरु पौडेल �े�ी..........१ 

ऐ.ऐ. ब�ने अमर बहादरुको ना�त स�ुदरबहादरुको 

छोरा वष� २४ को शा�लकबहादरु पौडेल �े�ी......१ 

ऐ.ऐ. ब�ने सोमबहादरुको ना�त कृ�णबहादरुको छोरा 

वष� २० को �बज ुभ�े �वजय म�ल...................१ 

 

��तवाद�का सा�ी 

ओमका�त खनाल, भ�बहादरु ख�का, थमनबहादरु 

म�ल, राजन�साद ल�साल समेत। 

 

वाद�का सा�ी 

जाहेरवाला म�नकुमार रैकामगर, न�द�साद पौडेल, 

�व�ण ुथापा, गैरेक� काइँल� भ�े िच�कला गैरे, 

गैरेक� जेठ� भ�े गोमा गैरे, जेजमुाया म�ल  

समेत। 

 

अ� डाबाट बझेुको 

जाहेरवाला म�नकुमार रैकामगर, जेजमुाया म�ल, गैरेक� काइँल� भ�े िच�कला गैरे, गैरेक� जेठ� 

भ�े गोमा गैरे, िच�तामिण शमा�, घटना �ववरण कागज गन� मसुरु� भ�े सा�व�ी पौडेल समेत। 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा मलुकु� ऐन, अ.बं. २९ नं समेत बमोिजम यसै 

अदालतको �े�ा�धकार�भ� पन� ��ततु म�ुाको सि��� �टपोट एवं ठहर यस �कार छ :  



38 िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

�दल�पकुमार रैकामगर समेतका हामी १० जना भटुानी शरणाथ�ह� झापाको बेलगाडी �स�वर 

नं.३ मा शरणाथ�का �पमा रह� कामको खोजीमा �या�जा िज�लाको पूव� भेग म�याम िचसापानी र 

िच�ेभ��याङ गा.�व.स. अ�तग�त �वगत ४ वष�अिघदेिख �याला मजदरु�को काम गद� आइरहेका �थय�। 

�म�त ०६९।०२।०४ गते �दल�पकुमार रैकामगर तो�कएको �थानमा नआएको र बगर जा�छु भनी 

�हँडेको भ�े जानकार� �ा� भएको र सोह� ठाउँ ब�ने मसुरु� भ�े म�हलालाई फोन गर� ब�ुदा �दल�प 

यस �े�मा आएका ख�डमा यहाँका यवुाह�ले कुट�पट गन� भ�े जानकार� �ा� भएको, �म�त 

०६९।०१।३० गते �नज �दल�पकुमार िचसापानी गा.�व.स. वडा नं.९ ब�ने मसुरु� भ�े म�हलासँग 

�नजक� फुपू नाताक� जेजमुाया भ�ेको घरमा बास बसेको, सो राती �वप�ी म�येका पदमबहादरु र 

गंगाले िचयोचच� गरेको, बेप�ा भएको �म�त ०६९।०२।०४ गते रातको समयमा �ँदै गहुार गहुार 

भनी गहुार मागेको, �थानीय मा�नसह�बाट खु�न आएको र खोजतलासकै �ममा �म�त 

०६९।०२।०८ गते बगर भ�े �थानमा न�द�साद पौडेलको मकैबार�मा मतृक �दल�पकुमारको लास 

फेला परेको हुँदा पदमबहादरु म�ल, गंगाद� खनाल समेत �करण ३ मा उि�लिखत �यि�ह�ले पूव� 

�रसइवीका कारणले कुट�पट गर� कत��य गर� मारेको हुँदा काननु बमोिजम कारबाह� ग�रपाउँ भ�े 

समेत �यहोराको मतृकका भाइ म�नकुमार रैकामगरको जाहेर� दरखा�त। 

िज�ला �या�जा िचसापानी गा.�व.स.वडा नं. ९ ललह� भ�े �थानमा न�द�साद पौडेलको 

मकैबार�मा मतृक लास दगु�ि�धत भई घो�टो अव�थामा रहेको, टाउको �नधारमा धा�रलो ह�तयारले 

काटेज�तो देिखने, २ इ�च ल�बाइ १ इ�च ग�हराइको चोट रहेको, तालकुो भागमा काटेको चोट रहेको, 

दे�े आखँा फुटेको, नानी बा�हर �न�केको, दा�हने आखँा ब�द नाकबाट रगत बगेको, मखु खु�ला, िज�ो 

टोकेको, घाँट�मा धसा�रएको लछा�रएको डाम रहेको, छातीमा ३ वटा �नलो डाम देिखएको, पेट फुलेको, 

दा�हने हातको कुममा �नलो डाम र कु�हना भाँिचएको, बाँया खु�ाको जोन� फु�केको, अ�डकोष दवैु 

सिु�एका अव�थामा रहेको, मल�ारबाट �दसा �नि�कएको देिखएको भ�े समेत �यहोराको लास जाँच 

�कृ�त मचु�ुका। 

म�ृयकुा कारण HEAD INJURY भई म�ृय ुभएको भ�े समेत �यहोराको मतृक �दल�पकुमार 

रैकामगरको शव पर��ण ��तवेदन।  

गाउँमा ब�दाका अव�थामा मसुरु� भ�े केट� र भटुानी केटाका �बचमा लसपस उठबस छ भ�े 

गाउँघरमा ह�ला चलेको �थयो। �म�त ०६९।०२।०४ गते रातको समयमा म आ�नै घरमा सतेुका 

अव�थामा रातको ११:३० बजेको समयमा गंगाद� खनाल मेरो घरमा आई मलाई बोलाई मसुरु�सँग 

ला�ने केटा गाउँमा आउँदैछ, लखे�न ुप� यो, जाउँ भनेकाले मैले खुकुर� �नकाल� �नज गंगाद� खनालको 

साथमा ल�साल चौतारोमा आउँदै गदा� बाटोमा �बज ु भ�े �वजय म�ललाई भेट� �नज समेत हामीसँगै 

ल�साल चौतारोमा आइप�ुदा गोरे भ�े पदमबहादरु म�ल, �डलबहादरु पौडेल �े�ी, राम भ�े होमबहादरु 

पौडेल �े�ी, शा�लकबहादरु �े�ी भेट भएप�छ ल�ुक�छपी बसेका अव�थामा रातको अं.१२:३० बजे�तर 

भटुानी केटा आएको देखी बाटो छेक� पदमबहादरु म�लले हान ् ठोक् भनेप�छ गंगाद� खनालले 

हँ�सयाले टाउकामा �हार गरे। �यसप�छ मैले खुकुर� �हार गदा� �नज ढ�यो। �यसप�छ अ�य 

साथीह�ले लाठ�, म�ुा समेतले �हार गरेप�छ �नजको सोह� ठाउँमा म�ृय ुभयो। घाँट�मा डोर�ले बाँधी 
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लासलाई न�द�साद पौडेलको मकैबार�मा ल�ग फालेको हो भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� ह�र म�लको 

अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� भएको बयान। 

�वगत २ म�हना अिघदेिख मसुरु� �े�ीसँग माया�ेम बसी शार��रक स�पक�  भई �नज र मेरा 

�बचमा अ�य�त घ�न� स�ब�ध रहेको �थयो। �म�त ०६९।०१।३० गते �नज मसुरु� र �दल�पकुमार 

रैकामगर चौतारामा सँगै बसेको देखेको �थए।ँ सो कुरा गोरे भ�े पदमबहादरु म�ललाई भ�न�दए।ँ �नज 

र म भई आज मसुरु� र �दल�पकुमार कहाँ ब�दा रहेछन ्? िचयोचच� गन� भनी ब�ुदा �नजह� मसुरु�को 

फुपूको घरमा बास बसेको भ�े थाहा पाई राती मसुरु�क� फुपू जेजमुाया म�लको घरमा जाँदा �नज 

मसुरु� र �दल�पकुमार एकै ओ�ानमा सतेुको पदमबहादरुले �यालबाट हेर� देखेका हनु।् �म�त 

०६९।०२।०४ गतेका �दन िचसापानी बजारमा �दल�पकुमार रैकामगरलाई पदमबहादरु म�ल र म 

समेतले दे�य�। �नज मसुरु� भएको ठाउँमा प�ै आउँछ, आज �नजलाई क�ह�यै नआउने गर� लखे�न 

प� यो भनी कुराकानी गर� ल�साल चौतारोमा नै कुर� ब�सरहेका अव�थामा पदमबहादरु म�लले बल 

प�ुदैन �क केटाह� बोलाएर �लएर आउँ भनेको हुँदा म गाउँमा आई �डलबहादरु पौडेल �े�ी, राम भ�े 

होमबहादरु पौडेल �े�ी, �वजय म�ल, ह�र म�ल समेतलाई खबर गर� �नजह� र म समेतले हँ�सया 

खुकुर�, लाठ� बोक� ल�साल चौतारोमा आई बाटो ढुक� ब�दा �नज �दल�पकुमार आएको देखी 

पदमबहादरु म�लले हान ् ठोक् भ�ासाथ घेरा हाल� समाती मैले साथमा �लई आएको हँ�सयाले 

टाउकामा �हार गर� ह�र म�लले खुकुर� �हार ग� यो। अ�य साथीह�ले लाठ�, ला�ी, म�ुा समेतले 

�हार गदा� �नजको सोह� ठाउँमा म�ृय ुभयो। �यसप�छ घाँट�मा मैले साथमा �याएको डोर�ले बाँधी �बज ु

भ�े �वजय म�ललाई िघसान� लगाउँदा उसले नसकेप�छ सबै जना �मल� मतृक लासलाई उचाल� 

न�द�साद पौडेलको मकैबार�मा लगी फालेका ह� भ�े समेत �यहोराको गंगाद� खनालको अ�धकार 

�ा� अ�धकार� सम� भएको बयान कागज। 

�वगत ६।७ वष�देिख मेरो र मसुरु�का �बचमा माया�ेम बसी �नज र म �बच समय समयमा 

शा�रर�क स�ब�ध रह� आएको �थयो। �म�त ०६९।०१।३० गते रातको समयमा �नज मसुरु� र 

�दल�पकुमार रैकामगर �नज मसुरु�क� फुपू जेजमुाया भ�ेको घरमा एकै ओ�ानमा सतेुको गंगाद� र म 

समेतले िचयोिचच� गदा� देखी थाहा भएको र �म�त ०६९।०२।०४ गते �नज �दल�पकुमार 

रैकामगरलाई िचसापानी बजारमा देखेको हुँदा �नज आज प�ै मसुरु� भएको ठाउँमा आउँछ, �नजले हा�ो 

गाउँको चेल�बेट�सँग लसपस उठबस गरेको हुँदा �नजलाई गाउँबाट लखे�न ुपछ� भनी गंगाद� र मैले 

स�लाह गर� रातको समयमा ल�सालको चौतारो भ�े �थानमा �नज �दल�पकुमार रैकामगरलाई कुर� 

ब�दाकै अव�थामा बल प�ुदैन �क भनी अ�य केटाह� बोलाउनका ला�ग गंगाद�लाई गाउँमा पठाई 

गाउँका ह�र म�ल, होमबहादरु �े�ी, शा�लकबहादरु �े�ी, �वजय म�ल, �डलबहादरु �े�ी समेतलाई �लएर 

आए प� चात बाटामा�थ ग�ामा ल�ुक�छपी बसेका अव�थामा �नज �दल�पकुमार रैकामगर आएको 

देखेप�छ मैले हान ्ठोक् भ�ासाथ साथीह�ले बाटो छेक� घेरा हाल� समाती गंगाद�ले हँ�सयाले, ह�र 

म�लले खुकुर�ले र अ�यले लाठ�, ला�ी र म�ुाले र मैले ला�ीले �हार गदा� �नजको सोह� ठाउँमा म�ृय ु

भयो। �यसप�छ गंगाद�ले �नजको घाँट�मा डोर�ले बाँधी सबै जना �मल� उचाल� लासलाई न�द�साद 

पौडेलको मकैबार�मा लगी फालेको हो। �म�त ०६९।०२।०८ गते सोह� �थानमा मतृक 
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�दल�पकुमारको लास फेला परेप�छ म समेतलाई �हर�ले प�ाउ गर� �याएका हनु ्भ�े समेत �यहोराको 

पदमबहादरु म�लको अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� भएको बयान कागज। 

िज�ला �या�जा म�याम िचसापानी गा.�व.स. वडा नं. ९ ि�थत पूव� हेमलाल ल�सालको घर 

तथा पानीको धारो, पि�ममा िचसापानी बजारतफ�  जाने रोड बाटो, उ�रमा बला�द� जाने बाटो, दि�णमा 

�डलबहादरु शाह�को पाखोबार� य�त चार �क�ला�भ� ठुलो �पपलको चौतारो रहेको जसलाई ल�साल 

चौतारो भ�े ग�रएको, सो चौताराको भइँुमा �दल�पकुमार रैकामगरलाई ��तवाद�ह� जना सातले कुट�पट 

गर� मारेको �थान भ�े समेत �यहोराको घटना �थल मचु�ुका। 

�म�त ०६९।०१।३० गते मसुरु� भ�े सा�व�ी �े�ी र भटुानी केटा �दल�पकुमार रैकामगर 

जेजमुाया म�लको घरमा सँगै रात �बताएको भ�े ह�ला गाउँमा चलेको �थयो। सो �वषयमा मलाई िच� 

दखेुको �थयो। �म�त ०६९।०२।०४ गतेको राती म आ�नै घरमा स�ुतराखेका अव�थामा गंगाद� 

खनाल आई बा�हर बोलाई मसुरु�सँग रात �बताउने केटा आउँदैछ, �नजलाई कुट�पट गर� लखेटन प� यो, 

जाउँ भनेकाले आगँनमा रहेको लाठ� �लई ल�साल चौतारोमा प�ुदा पदमबहादरु म�ल समेतसँग भेट  

भयो। केह� समय प� चात ह�र म�ल, �वजय म�ल र गंगाद� खनाल समेत हँ�सया खुकुर� समेत �लई 

आइपगेुप�छ पदमबहादरु म�लले लकेुर बस� भनी ल�ुकब�दाकै अव�थामा रातको क�रब १२:३० 

बजेको समयमा �नज �दल�पकुमार रैकामगर आएको देखेप�छ पदमबहादरु म�लले हान ्ठोक् भ�ासाथ 

�नजलाई बाटो छेक� घेर� समाती गंगाद� खनालले हँ�सयाले, ह�र म�लले खुकुर�ले टाउकामा �हार गदा� 

�नज ढलेप�छ म समेत अ�य साथीह�ले समेत ला�ी, लाठ�, म�ुाले हानेप�छ �नज सोह� ठाउँमा ढल� 

�नजको म�ृय ुभएको हो। मतृकलाई घाँट�मा डोर�ले बाँधी उचाल� न�द�साद पौडेलको मकैबार�मा ल�ग 

फालेको ह�। �म�त ०६९।०२।०८ गते सोह� ठाउँमा लास फेला परेप�छ म समेत �हर��ारा 

प�ाउमा पर� आएका ह� भ�े समेत �यहोराको राम ु भ�े होमबहादरु पौडेल �े�ीको अ�धकार �ा� 

अ�धकार� सम� भएको बयान कागज। 

�म�त ०६९।०१।३० गते ब�हनी मसुरु� भ�े र भटुानी केटा फुपू जेजमुाया म�लको घरमा 

सँगै बास बसेको भ�े ह�ला चलेको �थयो। उ� कुराले मेरो मनमा िच� दखेुको �थयो। �म�त 

०६९।०२।०४ गतेको राती म आ�नै घरमा स�ुतरहेका अव�थामा गंगाद� खनाल बा�हर आई 

बोलाई मसुरु�सँग लसपस उठबस गन� केटा आउँदैछ, �नजलाई लखे�न प� यो, जाँउ भनेकाले गोठमा 

रहेको लाठ� �लई ल�साल चौतारोमा प�ुदा पदमबहादरु म�ल समेतसँग भेट भयो, केह� समय प� चात 

ह�र म�ल, �वजय म�ल र गंगाद� खनाल हातमा खुकुर�, लाठ�, हँ�सया �लई आइपगेु प� चात 

पदमबहादरु म�लले भटुानी भा�न स�छ, लकेुर बस� भनी ल�ुक�छपी ब�दाकै अव�थामा �नज 

�दल�पकुमार रैकामगर आएको देखेप�छ पदमबहादरु म�लले हान ्ठोक् भ�ासाथ �नजलाई बाटो छेक� 

घेर� समाती गंगाद� खनालले हँ�सयाले, ह�र म�लले खुकुर�ले टाउकामा �हार गदा� �नज ढलेप�छ अ�य 

म समेतका साथीह�ले �मल� ला�ी, लाठ�, म�ुाले हानेप�छ सोह� ठाउँमा �नजको म�ृय ु भएको हो। 

मतृकलाई घाँट�मा गंगाद� खनालले �याएको डोर�ले बाँधी सबै �मल� उचाल� न�द�साद पौडेलको 

मकैबार�मा ल�ग फालेका ह�। �म�त ०६९।०२।०८ गते सोह� ठाउँमा लास फेला परेप�छ म समेत 
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�हर��ारा प�ाउमा पर� आएका ह� भ�े समेत �यहोराको शा�लकबहादरु पौडेल �े�ीको अ�धकार �ा� 

अ�धकार� सम� गरेको बयान कागज। 

�म�त ०६९।०१।३० गते ब�हनी मसुरु� भ�े सा�व�ी पौडेल �े�ी र भटुानी केटा 

�दल�पकुमार रैकामगर जेजमुाया म�लको घरमा सँगै रात �बताएको भ�े गाउँमा ह�ला चलेको �थयो। 

सो कुराले मलाई दःुख लागेको �थयो, �म�त २०६९।०२।०४ गतेको रा�त म आ�नै घरमा 

स�ुतराखेका अव�थामा गंगाद� खनाल आई बा�हर बोलाई मसुरु� सँगसँगै रात �बताउने केटा आउँदैछ, 

�नजलाई लखे�न प� यो, जाउँ भनेकाले गोठमा रहेको लाठ� �लएर ल�साल चौतारामा प�ुदा पदमबहादरु 

म�ल समेतसँग भेट भयो। केह� समय प� चात ह�र म�ल, �वजय म�ल र गंगाद� खनाल हातमा 

खुकुर�, हँ�सया र �ला��कको डोर� �लई आइपगेु। त�प� चात पदमबहादरु म�लले भाइ हो ! भटुानी 

भा�न उ�कन स�छ, लकेुर बस� भनी ल�ुक�छपी ब�दाकै अव�थामा �नज �दल�पकुमार रैकामगर आएको 

देखेप�छ पदमबहादरु म�लले हान ्ठोक् भ�ासाथ �नजलाई बाटो छेक� घेर� समाती गंगाद� खनालले 

हँ�सयाले, ह�र म�लले खुकुर�ले टाउकामा �हार गदा� �नज ढलेप�छ म समेत अ�य साथीह�ले �मल� 

ला�ी, लाठ�, म�ुाले हानेप�छ सोह� ठाउँमा �नजको म�ृय ुभएको हो। मतृकलाई घाँट�मा डोर�ले बाँधी 

उचाल� पदमबहादरु म�लको स�लाह बमोिजम न�द�साद पौडेलको मकैबार�मा लगी फालेका ह�। �म�त 

२०६९।०२।०८ गते सोह� ठाउँमा लास फेला परेप�छ म समेत �हर��ारा प�ाउमा पर� आएका ह� 

भ�े समेत �यहोराको �डलबहादरु �े�ीले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको बयान कागज। 

�म�त ०६९।०१।३० गतेका �दन गाउँमा भटुानी केटा �दल�पकुमार रैकामगर र गाउँकै 

ब�हनी नाताक� मसुरु� भ�े सा�व�ी पौडेल �े�ीले सँगै रात �बताएका भ�े ह�ला गाउँमा सनुी थाहा 

पाएको �थए।ँ �नज मसुरु� र पदमबहादरु म�लका �बचमा माया�ेम रहेको कुरा गाउँमा सव�� थाहा 

जानकार� �थयो। �म�त ०६९।०२।०४ गते म �दउँसोको समयमा �मलमा धान कु�न भनी छोडी 

राखेको धान र कोदो �लन भनी गएकामा लाइनको �मता नभएका कारण नकु�टएकाले रातको समयमा 

म घर फक� ने �ममा बाटोमा गंगाद�ले हँ�सया र �ला��कको डोर� �लई ह�र म�लले हातमा खुकुर� 

बोक� म भएतफ�  आउँदै गदा�का अव�थामा भेटेको र गंगाद� खनालले आज मसुरु�सँग ला�ने केटा 

�दल�पकुमार रैकामगर गाउँमा आउँदै छ, �यसलाई �ठक पानु� पछ�, �तमी प�न सँगै जाउँ भनेको हुँदा म 

समेतका हातमा लाठ� �लई ल�साल चौतारोमा आई ज�मा भई ल�ुक�छपी ब�सरा�दाका अव�थामा �नज 

�दल�पकुमार रैकामगर रातको अं.१२:३० बजे�तर आएको देखी पदमबहादरु म�लले हान ् ठोक् 

भ�ासाथ बाटो छेक� घेरा हाल� समाती गंगाद� र ह�र म�लले हँ�सया तथा खुकुर�ले टाउकामा �हार 

गदा� �नज ढले प� चात �नजले मोहन ! मोहन !! गहुार ! गहुार !! भनी िच�चाएको र सो प� चात म 

समेतका साथीह�ले लाठ�, ला�ी, म�ुाले �हार गदा� �नजको सोह� ठाउँमा नै म�ृय ुभएको र गंगाद�ले 

�नजको घाँट�मा डोर�ले बाँधी मलाई िघसान� लगाउँदा िघसान� नसक� सबै जनाले �मल� लास बोक� 

उचाल� पदमबहादरु म�लको स�लाह बमोिजम न�द�साद पौडेलको मकैबार�मा लगी फालेका ह�। �म�त 

०६९।०२।०८ गते लास फेला पार� म समेतलाई �हर�ले प�ाउ गर� �याएको हो भ�े समेत 

�यहोराको �बज ुभ�े �वजय म�लले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको बयान कागज।  
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मेरो घर िचसापानी गा.�व.स.वडा नं. ९ ललह� बगरमा पद�छ। म गाउँघरमा बसी मेलापात 

�याला मजदरु� गर� ब�दै आइरहेको छु। य�तैमा �वगत ६।७ वष�देिख गाउँकै पदमबहादरु म�ल र म 

�बच एकआपसमा माया�ेम बसेको र शार��रक स�पक�  प�न हुँदै आएको �थयो। �याला मजदरु�को काम 

गन� �ममा �नज भटुानी �दल�पकुमार रैकामगरसँग प�न िचनाजानी भई माया�ेम बसेको �थयो। �म�त 

०६९।०१।३० गते �नजसँग गाउँकै चौतारोमा भेटघाट भए प� चात आकाशमा ग�ाङगडुुङ गरेको र 

पानी परेको हुँदा म घरमा नगई �नज �दल�प र म फुपू जेजमुाया म�लका घरमा गई खाना खाई �नज 

�दल�प र म एकै कोठामा सँगै सतेुका �थय�। रातको समयमा गंगाद� खनाल र पदम म�लले आई 

हामीह�को िचयोचच� गरेको थाहा भयो। सो समयमा �नज �दल�पले म �म�त ०६९।०२।०४ गते 

आउँछु। �तमी घरमा नै ब�न ु भनेको कुरा �नजह�ले सनेुका �थए। चपुचाप ब�दाकै अव�थामा 

�यनीह�लाई यह�� मा�र�दन ु पछ� भनी �नजह�ले भनेको हामीले सनेुका �थय�। �नजह� फक� गए 

प� चात हामी �बच आपसमा शार��रक स�पक�  भएको हो। भो�लप�ट �बहानै �नज उठ� गएका र म प�न 

घरतफ�  लागेक� हुँ। यि�कैमा �म�त ०६९।०२।०४ गते म काम �वशेषले तनहुँको को�ेतफ�  गएक� 

र म को�े गएको कुरा �नजलाई भ� र स�पक�  समेत हनु नसकेका कारणले �नज �दल�प सो �दन मेरो 

गाउँ आएका रहेछन।् सोको भो�लप�ट �दल�प हराएको बारेमा सोधखोज गदा� िच�तामिण सरले मलाई 

फोन गर� �दल�प हरायो, कता गयो कता, बगरमा आएको छ �क भनी सो�न ुभयो। मैले आफु ४ गते 

�बहानै को�े आएको कुरा जानकार� गराए।ँ प�छ गाउँमा आउँदा �म�त ०६९।०२।०४ गते देिख 

�दल�पकुमार रैकामगर हराएको भ�े ह�ला चलेको रहेछ। �दल�प गाउँमा आएका ख�डमा यवुाह�ले 

कुट�पट गन� भनेका �थए भनी मैले िच�तामिण सरलाई फोनमा जानकार� गराएक� �थए।ँ प�छ म 

गाउँमा आई ब�दाका अव�थामा �म�त ०६९।०२।०८ गते न�द�साद पौडेलको मकैबार�मा �नज 

�दल�पकुमार रैकामगरको मतृक लास फेला परेको हो। मेरो र पदमबहादरु म�ल तथा गंगाद� खनाल 

�बच एकआपसमा माया�ेम शार��रक स�ब�ध रहेकामा प�छ �नज �दल�प र मेरा �बचमा शार��रक 

स�ब�ध रहेका कारणले �नज �दल�पलाई पदमबहादरु म�ल र गंगाद� खनाल समेतका जाहेर�मा 

लेिखएका �यि�ह�ले नै ह�या गरेका हनु।् �नजह�लाई कडाभ�दा कडा कारबाह� हनु ुपछ� भ�े समेत 

�यहोराको मसुरु� भ�े सा�व�ी �े�ीको घटना �ववरण कागज। 

��तवाद� ह�र म�लको घर खानतलासी गदा� भा�सा कोठाको � याकमा�थ १ �फट ५ इ�च 

ल�बाइको खुकुर� दाप स�हतको फेला परेको �हर�ले बरामद गर� लगेको �ठक साँचो हो भ�े समेत 

खानतलासी तथा बरामद� मचु�ुका। 

��तवाद� गंगाद� खनालको घर खानतलासी गदा� वारदातमा �योग भएको १ �फट ल�बाइको 

काठको �बँड भएको हँ�सया थान १ फेला परेको र वारदातमा �योग भएको नाइलनको डोर� मौर�को 

घारमा बाँधी राखेका अव�थामा फेला परेको, सो डोर�को ल�बाइ २२ �फट ४ इ�च रहेको सो डोर� 

स�हत �हर�ले बरामद गर� लगेको �ठक साँचो हो भ�े समेत �यहोराको खानतलासी तथा बरामद� 

मचु�ुका। 
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��तवाद� पदमबहादरु म�लको घर खानतलासी गदा� पदमबहादरु म�ल स�ु ने गरेको कोठाको 

ओ�ानको �सरानीम�ुन चाइ�नज लाइट (लाइटरवाला) थान १ फेला परेकाले �हर�ले बरामद गर� 

लगेको भ�े �यहोरा �ठक साँचो हो भ�े समेत �यहोराको खानतलासी तथा बरामद� मचु�ुका।  

�दल�पकुमार रैकामगर समेतका भटुानी शरणाथ� �यि�ह�ले मेरो साथमा �याला मजदरु� गद� 

आएका �थए। �म�त ०६९।०२।०४ गते �नज काममा नआएकाले खोजतलास भइरहेका अव�थामा 

�म�त ०६९।०२।०८ गते बगर भ�े �थानमा �नज �दल�पकुमार रैकामगरको लास फेला परेको, लास 

हेदा� टाउको समेतमा चोटपटक लागेका अव�थामा देिखएको र बगर भ�े �थानमा �दल�प आएको 

ख�डमा यवुाह�ले कुट�पट गन� भ�े कुरा चलेको मसुरु� भ�े केट�ले जानकार� गराएको र लास सोह� 

ए�रयामा फेला परेको हुँदा �नज पदमबहादरु म�ल, गंगाद� खनाल समेतका �यि�ह�ले कत��य गर� 

मार� फालेको हनु ुपछ� भ�े समेत �यहोराको िच�तामिण शमा�को कागज। 

साथी �दल�पकुमार रैकामगर �म�त २०६९।०२।०४ गते िचसापानी बगर जा�छु भनी गएको 

र भो�लप�ट फक� नआएकाले खोजतलास गन� �ममा �म�त २०६९।०२।०८ गतेका �दनमा �नज 

�दल�पकुमारको कत��य गर� मार� फालेका अव�थामा लास फेला परेको हुँदा जाहेर�मा लेिखएको 

गंगाद� खनाल समेतका �यि�ह�ले नै �नज �दल�पकुमार रैकामगरलाई कत��य गर� मारेको हनु ुपछ� 

भ�े समेत �यहोराको राम राई समेतले ग�र�दएको कागज।  

�म�त २०६९।०१।३० गते बेलकुाको समयमा पानी प�ररहेका अव�थामा मसुरु� र एकजना 

निचनेको केटा आएकाले खाना खान �दई �नजह� दवैु जनालाई ओ�ान लगाइ�दई म अक� कोठामा 

आ�नो खाटमा सतेुक� �थए।ँ रा�तको समयमा अ�य कोह� आए आएनन ्मलाई थाहा भएन। भो�लप�ट 

केटा चा�हँ उठ� गए। मसुरु� घाँस का�न जा�छु भनी �हँडेप�छ �यो बास बसेको केटा भटुानी 

�दल�पकुमार रैकामगर हो भ�े ह�ला च�यो। �म�त २०६९।०२।०४ गतेका �दनदेिख हराएको �नज 

�दल�पकुमार रैकामगर हराएको भ�े सनेुको �थए।ँ �म�त २०६९।०२।०८ गते न�द�साद पौडेलको 

मकैबार�मा गंगाद� खनाल समेतले कुट�पट गर� मार� फा�ल�दएका अव�थामा लास फेला परेको भ�े 

सनुी थाहा पाएको हुँ। �नज गंगाद� खनाल समेतका �यि�ह�लाई काननु बमोिजम कारबाह� हनु ुपछ� 

भ�े समेत �यहोराको जेजमुाया म�ल समेतले ग�र�दएको व�तिु�थ�त मचु�ुका। 

�म�सल संल�न कागज �माणह� समेतबाट ��तवाद�ह� गोरे भ�े पदमबहादरु म�ल, गंगाद� 

खनाल, ह�र म�ल, राम भ�े होमबहादरु पौडेल �े�ी, शा�लकबहादरु पौडेल �े�ी, �बज ुभ�े �वजय म�ल 

र �डलबहादरु पौडेल �े�ी समेत जना ७ भई घेरा हाल� समाती गंगाद� खनालले हँ�सयाले, ह�र म�लले 

खुकुर�ले, पदमबहादरु म�लले ला�ीले र अ�य जना ४ ��तवाद�ह�ले आआफुले �लई गएको लाठ�ले 

�नज �दल�पकुमार रैकामगरलाई कुट�पट गर� सोह� कुट�पटबाट परेको घाउचोटका कारण मतृक 

�दल�पकुमार रैकामगरको घटना �थलमा नै म�ृय ुहनु गएको र म�ृय ुभए प� चात �नजको मतृ शर�रलाई 

�या�जा िज�ला म�याम िचसापानी–९ ि�थत बगर भ�े �थानमा रहेको न�द�साद पौडेलको मकैबार�मा 

लगी फालेको देिखँदा ��तवाद�ह� गंगाद� खनाल समेत जना ७ ले गरेको उ� काय� मलुकु� ऐन, 

�यान स�ब�धी महलको १ नं �वपर�त १३(१) नं. बमोिजम कसरु अपराध गरेको भ�े प�ु� हनु 

आएको देिखएकाले उ� कसरुमा ��तवाद�ह� गोरे भ�े पदमबहादरु म�ल, गंगाद� खनाल, ह�र म�ल, 
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राम भ�े होमबहादरु पौडेल �े�ी, शा�लकबहादरु पौडेल �े�ी, �बज ु भ�े �वजय म�ल र �डलबहादरु 

पौडेल �े�ीलाई मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भ�े 

मागदाबी �लएको अ�भयोग प�। 

जाहेरवालाको जाहेर� झ�ुा हो। म घटना भयो भनेको �दन घरमा नभएको मा�छेलाई �कन 

घटनामा संल�न �थयो भनी लेखाए सो मलाई थाहा छैन। �म�त २०६९।२।४ गते म �या�जा िज�ला 

मनकामना गा.�व.स. वडा नं. ९ तरले भ�े ठाउँमा मेर� सा�नमाका घरमा गई ऐ. ६ गते मा� घरमा 

फक� को हुँ भ�े समेत ��तवाद� राम भ�े होमबहादरु पौडेलले यस अदालतमा गरेको बयान। 

�म�त ०६९।२।१ गते �बहानस�म म आ�नै घरमा कामध�दा गर� बसेको हुँ। मेर� सासू 

नीलकुमार� म�ल �यारालाइ�सस �बरामी भई पोखराि�थत बढु� बजारमा रहेको �यारालाइ�सस अ�पतालमा 

भना� गर� राखेको हुँदा सासूलाई बोलाउन भनी �म�त ०६९।२।१ गते �बहान खाना खाई पोखरा 

गएको र २ गतेदेिख यातायात ब�द भएका कारण घरमा आउन नसकेकाले अ�पतालमा सासूलाई कुर� 

बसेको र यातायात खुलेप�छ ऐ. ५ गते घरमा आएको हुँ। म घरमा नै नभएको हुँदा घटना कसले 

घटाएका हनु ्? मलाई थाहा भएन। म बारदात हुँदा घरमा नै छैन, म उपरको जाहेर� झ�ुा हो भ�े 

समेत �यहोराको ��तवाद� �डलबहादरु �े�ीले यस अदालतमा गरेको बयान। 

म मेरो �दद� �बरामी भएको खबर पाएकाले �म�त ०६९।२।१ गते का�क� िज�लाको 

सातमाने देउराल� गा.�व.स.वडा नं. ५ मा गई ऐ. २, ३ गते �यह� बसी ऐ. ४ गते �भनाज ु द�पक 

बराल �े�ी र म मेरो �भसाको क�लङ आएको खबर पाएकाले काठमाड� गई ५ गते रा�ी बस चढ� ऐ. 

६ गते घरमा पगेुको हुँ। म घरमा नभएको �यि�लाई �कन जाहेर� �दए सो मलाई थाहा छैन र 

मतृकको म�ृय ु को कसले गरायो भ�े प�न मलाई थाहा छैन। बारदातमा म संल�न नभएको हुँदा 

मलाई सजाय हनु ु पन� होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� शा�लकबहादरु पौडेल �े�ीले यस 

अदालतमा गरेको बयान। 

�म�त ०६९।२।४ गते म घरमै रहेको र धान कु�न र कोदो �पँ�न भनी १० पाथी धान र 

२ पाथी कोदो �लई �दनको ३ बजे�तर �मलमा गएकामा म �मलमा जाँदा लाइन रहेनछ। लाइन 

नभएकाले साँझ लाइन आउँछ �क भनी कुर� बसेकामा लाइन आएन। म साँझ आ�नी आजी (ठुलो 

बाबाको छोर� �दद�) को घरमा बसी भो�लप�ट ५ गते धान कुटाई �दनको १० बजे�तर मा� घरमा 

आएको हुँ। मैले जाहेरवाला र मतृकलाई िचनेको समेत छैन। मैले �दल�पकुमारलाई कुट�पट गर� 

मारेको होइन, �कन म उपर जाहेर� �दए थाहा छैन। मैले अपराध नगरेको हुँदा सफाइ पाउँ भ�े समेत 

�यहोराको ��तवाद� �बज ुभ�े �वजय म�लले यस अदालतमा गरेको बयान। 

�म�त २०६९।१।१५ देखी म �प�देह� िज�ला रेखानी गा.�व.स. वडा नं. ४ देवदह खैरेनीमा 

रहन ु भएका �भनाजकुो घरमा क��यटुर �स�न भनी गएको र �म�त ०६९।२।६ गते साँझ म मेरो 

घरमा आएको हुँ। अ�भयोग दाबी झ�ुा हुँदा अ�भयोग दाबी बमोिजम सजाय हनु ुपन� होइन भ�े समेत 

�यहोराको ��तवाद� ह�र म�लले यस अदालतमा गरेको बयान। 

�म�त २०६९।२।४ गते रा�त म मेरो घरमा �थए।ँ म उपर ष��� गर� जाहेर� �दइएको  

हो। उ� घटनामा म संल�न नभएकाले मलाई थाहा भएन। न�द�सादको मकैबार� मैले िचनेको  
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छैन। �म�त २०६९।१।३० गते राती म मेरो घरमा �थए।ँ क�हँकतै िचयोचच� गन� गएको छैन। 

�म�त २०६९।२।४ गते म क�हँ गएको छैन, घरमा नै सतेुको हुँ। �कन झ�ुा �यहोरा लेखाए थाहा 

भएन। मसुरु� भ�े सा�व�ी पौडेल �े�ीले गरेको कागज �यहोरा सब झ�ुा हो। मैले �नजसँग �ेम 

गरेको प�न होइन भ�े समेत �यहोराको गंगाद� खनालले यस अदालतमा गरेको बयान। 

मेरो हातले कुनै ह�तयार समाउन �म�दैन। �म�त २०६९।१।३० गते �दनरात म आ�नै 

घरमा सतेुको �थए।ँ मैले �दल�पकुमार रैकामगरलाई �प�न �नद�शन �दएको, �पटेप�छ मरेकाले लास 

ठेगान लगाउन �नद�शन �दएको होइन। म उपरको �नजह�ले लगाएको पोल झ�ुा हो। मैले 

�दल�पकुमार रैकामगरलाई मारे मराएको होइन भ�े समेत �यहोराको गोरे भ�े पदमबहादरु म�लले यस 

अदालतमा गरेको बयान। 

जाहेर�मा उ�लेख गरेका ��तवाद�ह�ले नै मेरा दाइ �दल�पकुमार रैकामगरलाई कत��य गर� 

मारेका हनु।् के कुन �रसइवीले मारेको हो ? मलाई थाहा भएन भ�े समेत �यहोराको जाहेरवाला 

म�नकुमार रैकामगरले यस अदालतमा गरेको बकप�। 

म २०६९ साल वैशाख २५ गते िज�ला नवलपरासी चोरमाराको घरमा छोराछोर� �लई गएक� 

हुँदा घटना स�ब�धी मलाई केह� थाहा भएन। म २०६९ सालको जेठ १० गते घर �या�जा म�याम 

िचसापानी आएप�छ �वदेशीलाई मारे अरे भ�े थाहा पाएक� हुँ। को कसले के कसर� मारे भ�े कुरा 

देखेक� प�न छैन, थाहा समेत छैन भ�े समेत �यहोराको जेजमुाया म�लको बकप�। 

�म�त २०६९।१।२९ गते पोखरा भाउजूको घरमा गई ऐ. जे� १० गते घरमा आएक� 

�थए।ँ �नज मतृक �दल�पकुमार रैकामगरलाई देखेक� प�न छैन र िचनेक� प�न छैन भ�े समेत 

�यहोराको मसुरु� भ�े सा�व�ी पौडेल �े�ीको बकप�। 

मलाई यो घटनाका बारेमा केह� थाहा छैन। एक जना भटुानी म� यो अरे भ�े मा� सनेुक� हुँ 

भ�े समेत �यहोराको गैरेक� काइँल� भ�े िच�कला गैरेको बकप�। 

म�याम िचसापानीमा मतृक �दल�पकुमारको लास फेला प� यो अरे भ�े सनेुक� हुँ। को कसले 

मा� यो ? भ�े केह� थाहा भएन भ�े समेत �यहोराको गैरेक� जेठ� भ�े गोमा गैरेको बकप�। 

मतृक �दल�पकुमार रैकामगर क�रब ३ वष�देिख मसँग काम गद� �हँडेका �यि� हनु।् कामका 

�सल�सलामा �म�त २०६८।२।४ गते िचसापानी गई फक� नआएकाले मैले साथीह�सँग सोधपछु गदा� 

िचसापानीमा नभएको भ�े थाहा पाएको हुँ। �यसप�छ �नजका भाइ म�नकुमारबाट �दल�पको स�ब�ध 

बगरको मसुरु� भ�ेसँग भएको थाहा पाएप�छ मसुरु�लाई फोनमा स�पक�  गर� सोधपछु गदा� �नज मसुरु�ले 

म पोखरा छु। �दल�प आयो भने गोरे दाइले मा�छे लगाएर कु�ने भ�े भ�ु भएको �थयो, कतै लखे�ने, 

अ�य केह� गन� त गरेनन ्भनी बताएक� �थइन।् �यसप�छ खोजी गन� �ममा थापा बा भ�े �यि�ले 

ल�साल चौतारो मिु�तर म�न ! म�न !!, मोहन ! मोहन !!, गहुार ! गहुार !! भनी कराएको आवाज र 

गैरेक� जेठ� र गैरेक� काइँल�ले रोएको र गहुार ! गहुार !! भनी कराएको प�न स�ुनएको �थयो भनी 

बताएप�छ खोजी गन� भनी �हर�मा जानकार� �दँदा �हर� टोल�ले खोजी गन� �ममा �हर�ले ऐ. को ७ 

गते गंगाद� खनाल, गोरे समेत जना ७ लाई समा�तयो भ�े सनु� र ऐ. कै ८ गते बेलकु� बगरकै मैले 

पौडेल बा भनी िच�े �यि�को मकैबार�मा �दल�पकुमारको लास भे�टयो भ�े सनुी हेन� जाँदा लास घो�टो 
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परेका अव�थामा, लासको केह� भागमा रगत देिखएको �थयो। को, कसले, के, कसर� कत��य गर� मार� 

फालेका हनु ्भ�े मलाई थाहा भएन भ�े समेत �यहोराको िच�तामिण शमा�को बकप�।  

राम भ�े होमबहादरु पौडेल �े�ीका सा�ी राजन�साद ल�साल र केसरबहादरु के.सी., ह�र 

म�लका सा�ी घन�याम डु�,े सोमकुमार� म�ल, �ान ुशमा�, गंगाद� खनालका सा�ी खुमराज �स�देल, 

शा�लकबहादरु पौडेल �े�ीका सा�ी न�द�साद पौडेल र िचजमाया राल �े�ी, �बज ुभ�े �वजय म�लका 

सा�ी ताराबहादरु म�ल, थमनबहादरु म�ल, डोलराज म�ल, �डलबहादरु पौडेल �े�ीका सा�ी दगुा�बहादरु 

रोका, सवीनकुमार म�ल, वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट िज�ला सरकार� व�कल काया�लय, �या�जाको 

बहस नोट, ��तवाद� गंगाद� खनाल बाहेक ��तवाद�ह� ह�र म�ल समेत जना ६ का तफ� बाट व�र� 

अ�धव�ा कृ�णबहादरु थापाले पेस गरेको बहस नोट, ��तवाद� गंगाद� खनाल र पदमबहादरु म�ल 

बाहेकका ��तवाद�ह� ह�र म�ल समेत जना ५ का तफ� बाट अ�धव�ा तलुसी �गर�ले पेस गरेको बहस 

नोट, ��तवाद� गंगाद� खनालको तफ� बाट अ�धव�ा �व� वे� वर ढकाल, ��तवाद� होमबहादरु पौडेल 

�े�ीका तफ� बाट अ�धव�ा महे��मान �य�थतले पेस गरेको बहस नोट, व�तिु�थ�त मचु�ुकाका 

िजतबहादरु थापाले गरेको बकप� �म�सल सामेल रहेछ।  

 

अदालतको ठहर 

�नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा आजको दै�नक पेसी सूचीमा चढ� आज इजलास सम� पेस हनु 

आएको ��ततु म�ुामा वाद�तफ� बाट उपि�थत िज�ला �याया�धव�ा महे��बहादरु थापाले ��तवाद�ह� 

अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� आरो�पत कसरुमा सा�बत छन।् सहअ�भय�ुह� आफु कसरुमा सा�बत 

भई एकापसमा पोल गर� बयान गरेका छन।् सहअ�भय�ुको पोल ख�डन हनु सकेको छैन। मतृक 

�दल�पकुमार रैकामगरको म�ृय ु भएको भ�े कुरामा �ववाद छैन। लास जाँच मचु�ुका समेतले 

��तवाद�को अ�धकार �ा� अ�धकार� सम�को सा�बती बयान प�ु� भएको छ। ��तवाद�ले देखाइ�दएको 

�थानबाट दसी �माण खुकुर�, हँ�सया समेत बरामद भएको छ। मौकामा कागज गन� िच�तामिण शमा�ले 

पदमबहादरु म�ल, गंगाद� खनाल र ह�र म�ल समेतले �दल�पकुमार रैकामगरलाई धा�रलो ह�तयारले 

�हार गर� कत��य गर� मार� लासलाई फालेको हनु ुपछ� भनी मौकामा कागज गर� यस अदालतमा आई 

बकप� गरेको ��ट छ। जाहेरवालाले यस अदालतमा आई जाहेर�मा उि�लिखत ��तवाद�ह�ले 

�दल�पकुमार रैकामगरलाई मारेका भनी बकप� ग�र�दएका छन।् ��तवाद�ह�ले वारदात �म�त र 

समयमा अ�य� भएको भनी िज�कर �लए प�न सो िज�कर �लने �यि�ले सबतु �माण गजुार� सो कुरा 

�था�पत गन� नसकेका अव�थामा ��तवाद� घटना �थलमै रहेको हनु आउँछ। उि�लिखत ��तवाद�ह�ले 

अ�भयोग दाबी बमोिजम कसरु अपराध गरेकाले ��तवाद�ह�लाई अ�भयोग दाबी बमोिजम सजाय हनु ु

पछ� भ�े समेत बहस ��ततु गनु� भयो। 

��तवाद� गंगाद� खनाल बाहेकका सबै ��तवाद�तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा द�पक 

शमा� पौडेलले मसुरु� भ�े सा�व�ी पौडेल र �दल�पकुमार रैकामगरको अनै�तक स�ब�धको �वषयव�त ु

��ततु म�ुाको कारक त�व देखाइएको छ। वारदात दे� ने च�म�दत सा�ी रहेभएको �म�सलबाट 

देिखँदैन। जाहेर�मा पूव� �रसइवीका कारण कत��य गरेको भ�े कुरा उ�लेख भए प�न �म�सलबाट 
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�रसइवी देिखन आउँदैन। जाहेरवालाले आफैले थाहा पाएर जाहेर� �दएको अव�था छैन। घटनाका 

�वषयमा थाहा नभई प�छ बझेुर �दएको जाहेर�लाई �कटानी जाहेर� भ� �म�दैन। हातै नभएका ��तवाद� 

म�येका पदमबहादरु म�लले मतृकलाई कुट�पट गर� मारेको भ�े कुरा �वाभा�वक देिखन आउँदैन। 

��तवाद� उपरको आरोप व�त�ुन� �माण�ारा प�ु� भएको छैन। वाद� प�ले अ�भयोग लगाउन ु मा� 

पया�� होइन। कसरु �मािणत हनुका ला�ग ��तवाद�ह� उपरको अ�भयोग श�ा र�हत तवरले प�ु� हनु ु

पछ�। �वत�� सबतु �माणको अभावमा श�ाको भरमा दोषी ठह� याउन �म�दैन। ��ततु म�ुामा ��य� 

�माणको अभाव छ। मेरा प�ले आरो�पत कसरुबाट सफाइ पाउन ुपछ� भ�े समेत बहस ��ततु गनु� 

भयो।  

सबै ��तवाद�ह� तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा �व� वे� वर ढकालले मतृकलाई खोजतलास 

गर� ब�ुदै जाँदा फेला नपरेको भ�े मा� आधारले जाहेर� परेको छ। �य�तोलाई �कटानी जाहेर� भ� 

�म�दैन। जाहेरवालाले आफैले घटनाको �वषय थाहा नपाई अ�सँग बझेुर जाहेर� �दएको छ। जाहेर� 

�यहोरालाई मा� आधार बनाएर दोषी करार गन� �म�दैन। जाहेर� दरखा�त आफैमा �माण होइन। 

जाहेर� साँचो छैन। अ�धकार �ा� अ�धकार� सम�को बयानलाई अ�य �वत�� �माणबाट सम�थ�त हनु 

नआएको ि�थ�तमा �य�तकै �माणको भरमा कसरुदार ठह� याउन �यायोिचत हुँदैन। ��ततु म�ुामा 

��य�दश� �माण छैन। प�रि�थ�तज�य �माण ब�लयो र अटुट �पमा हनु ुपछ�। त�यको कडी एकब� 

�पले आब� एवं गाँ�सएको हनु ुपछ�। गाँ�सएको मालाकार कडीमा छुट नभए मा� �माण �लन �म�ने 

हो। मालाकार �पको प�रि�थ�तज�य ��ततु म�ुामा �माण देिखँदैन। अदालतबाट बिुझएका गोमा गै�े, 

िच�कला गै�े र जेजमुाया म�लले मौकामा गरेको कागज आफुले नगरेको भनी यस अदालतमा आई 

बकप� गरेको अव�था छ। मेरा प�ले आरो�पत कसरुबाट सफाइ पाउन ुपछ� भ�े समेत बहस ��ततु 

गनु� भयो। 

��तवाद�ह�म�ये ह�र म�ल, �बज ु भ�े �वजय म�ल, शा�लकबहादरु पौडेल �े�ी, �डलबहादरु 

पौडेल �े�ी र राम भ�े होमबहादरु पौडेल �े�ीका तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा तलुसी �गर�ले 

म�ुाको कारक त�व बनाइएक� सा�व�ी �े�ी भ�े मसुरु�ले यस अदालतमा आई बकप� गदा�, मौकाको 

कागज �यहोरा मेरो होइन सह� गर ्भनेको हुँदा सह� गरेक� हुँ सह�छाप मेरो हो, �यहोरा झ�ुा हो भनी 

मौकाको कागजलाई ख�डन गर� बकप� ग�र�दएक� छन।् खुकुर� र हँ�सया बरामद हुँदैमा वारदातमै 

�योग भएको खुकुर� र हँ�सया हो भ� �म�दैन। मसुरु�को गंगाद� र पदमबहादरुका �बचमा �रसइवी 

भए प�न मेरा प�सँग कुनै प�न �रसइवी भएको �म�सलबाट देिखएको छैन। फौजदार� म�ुामा अपराध 

कायम हनुका ला�ग मनसाय स�हतको काय� हनु ुअ�नवाय� ह�ुछ। मेरा प�ह�मा �यान मान� मनसाय 

भएको भ�े कुरा �म�सलबाट देिखएको छैन। आरो�पत कसरुबाट मेरा प�ले सफाइ पाउन ु पछ� भ�े 

समेत बहस गनु� भयो। 

िज�ला �याया�धव�ा तथा �व�ान अ�धव�ाको बहस सनुी �म�सल सामेल रहेको बहस नोट 

समेत अ�ययन गर� अ�भयोग प� स�हतको �म�सल अ�ययन ग�रयो। 

�म�सल हेदा�, पूव� योजना बमोिजम भटुानीलाई ठोक् भनी पदमबहादरुले आदेश �दँदै �नज समेत 

जना ७ भई घेरा हाल� मतृक �दल�पकुमार रैकामगरलाई समाती ��तवाद� गंगाद� खनालले हँ�सयाले, 
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ह�र म�लले खुकुर�ले, पदमबहादरु म�लले ला�ीले, अ�य जना ४ ��तवाद�ले आआफुले �लई गएको 

लाठ�ले �दल�पकुमार रैकामगरलाई कुट�पट गर� सोह� कुट�पटबाट परेको घाउचोटका कारण घटना 

�थलमै म�ृय ुहनु गएको र म�ृय ुभए प� चात �नजको मतृ शर�रलाई �या�जा िज�ला म�याम िचसापानी 

९ ि�थत बगर भ�े �थानमा रहेको न�द�सादको मकैबार�मा लगी फालेको देिखँदा ��तवाद�ह� गोरे 

भ�े पदमबहादरु म�ल, गंगाद� खनाल, ह�र म�ल, राम भ�े होमबहादरु पौडेल �े�ी, �डलबहादरु पौडेल 

�े�ी, शा�लकबहादरु पौडेल �े�ी र �बज ु भ�े �वजय म�लले गरेको उ� काय� मलुकु� ऐन, �यान 

स�ब�धी महलको १ नं. �वपर�त १३(१) नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरेको प�ु� हनु आएकाले 

उ� कसरुमा ��तवाद�ह� गोरे भ�े पदमबहादरु म�ल, गंगाद� खनाल, ह�र म�ल, राम भ�े होमबहादरु 

पौडेल �े�ी, �डलबहादरु पौडेल �े�ी, शा�लकबहादरु पौडेल �े�ी र �बज ुभ�े �वजय म�ललाई मलुकु� 

ऐन, �यान स�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय हनु माग गर� अ�भयोग प� पेस हनु 

आएकामा ��तवाद�ह� यस अदालतमा बयान गदा� कसरुमा इ�कार भई बयान गरेको ��ततु म�ुामा 

देहाय बमोिजमको �� नमा �नण�य �दन ुपरेको छ। 

(१)  मतृक �दल�पकुमार रैकामगरको म�ृय ुकत��यबाट भएको हो, होइन ? 

(२) कत��यबाट म�ृय ुभएको भए �यनै ��तवाद�ह�को कत��यबाट म�ृय ुभएको हो, होइन ? 

वारदातमा यी ��तवाद�को के क�तो संल�नता �थयो ? 

(३) ��तवाद�ले �यान स�ब�धी महलको १ नं. �वपर�त १३(१) नं. बमोिजम कसरु अपराध 

गरेका हनु ् होइनन ? �नज ��तवाद�ह�लाई �यान स�ब�धी महलको १३(१) नं. 

बमोिजम सजाय हनु ुपन�, नपन� के हो ?  

(१) उि�लिखत �� नमा �नण�य �दन ुपरेको ��ततु म�ुामा सव��थम प�हलो �� नमा�थ �वचार गदा�, �म�त 

०६९।२।९ मा मतृकका भाइ म�नकुमार रैकामगरले �म�त ०६९।२।४ गते �दल�पकुमार 

रैकामगर काम तो�कएको ठाउँमा नआएको र बगर जा�छु भनी �हँडेको भ�े जानकार� �ा� भएको 

सोह� ठाउँ ब�ने मसुरु� भ�े म�हलालाई फोन गर� ब�ुदा �दल�प यस �े�मा आएको ख�डमा 

यहाँका यवुाह�ले कुट�पट गन� भ�े जानकार� �ा� भएको �म�त ०६९।१।३० गते �नज 

�दल�पकुमार िचसापानी गा.�व.स. वडा नं. ९ ब�ने मसुरु� भ�े म�हलासँग �नजक� फुपू नाताको 

जेजमुाया भ�ेको घरमा बास बसेक� सो राती �वप�ी म�येका पदमबहादरु र गंगाद�ले िचयोचच� 

गरेको �म�त ०६९।२।४ गते रातको समयमा �ँदै गहुार गहुार भनी गहुार मागेको भ�े �थानीय 

मा�नसबाट खु�न आएको, खोजतलासकै �ममा �म�त ०६९।२।८ गते बगर भ�े �थानमा 

न�द�साद पौडेलको मकैबार�मा �दल�पकुमारको लास फेला परेको हुँदा पदमबहादरु म�ल, गंगाद� 

समेत जाहेर�का �करण ३ मा उि�लिखत �यि�ह�ले पूव� �रसइवीका कारण कुट�पट गर� कत��य 

गर� मारेको हुँदा काननु बमोिजम कारबाह� ग�रपाउँ भ�े जाहेर� पन� आई म�ुाको कारबाह� स�ु 

भएको देिख�छ। जाहेर� दरखा�तमा यी ��तवाद�को नाम उ�लेख गर� �यान स�ब�धी महलको 

१३(३) नं. बमोिजम कारबाह�को माग गरेको पाइ�छ। जाहेरवाला यस अदालतमा आई जाहेर�मा 

लेिखएका मा�नसले मारेको हो भनी आफुले �दएको जाहेर�लाई सनाखत गर� बकप� गरेको ��ट 

छ। 
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मौकामा कागज गन� िच�तामिण शमा�ले यस अदालतमा आई बकप� गदा� मौकाको 

कागजलाई सनाखत गरेको, मौकामा ��तवाद� गंगाद� खनाल र पदमबहादरु समेतको कत��यबाट 

म�ृय ु भएको भ�े कागज गर� �दएको देिखन आएको, लास जाँच मचु�ुकामा टाउको �नधारमा 

ह�तयारले काटेज�तो देिखने चोट परेको टाउकाको तालकुो भागमा काटेको चोट रहेको, छातीमा 

३ वटा नीलडाम, पछा�डप�� ढाडमा ५ वटा चोट समेत देिखएको शव पर��ण ��तवेदनबाट 

म�ृयकुा कारण Head injury subdural Hematoma with fracture of frontal bone भ�े देिखएको 

��तवाद�ह�ले मौकामा बयान गदा� एकापसमा पोल गर� �म�त ०६९।२।४ गते ��तवाद�ह� 

भेला ज�मा भई �दल�पकुमार रैकामगरलाई क�हले नआउने गर� लखे�न ु प� यो भनी कुर� बसी 

�दल�पकुमार आउना साथ हान ् ठोक् भनी गंगाद� खनालले हँ�सयाले, ह�र म�लले खुकुर�ले र 

अ�य ��तवाद�ले लाठ�, लात, म�ुा �हार गदा� म�ृय ुभएको हो भनी ��तवाद�ह�ले बयान गरेका, 

��तवाद�को बयानलाई शव पर��ण ��तवेदन, लास मचु�ुकाले प�ु� ग�र�दएको, �दल�पकुमार 

कत��यबाट मरेको होइन भ�े कुरा मौकामा कागज गन� मा�नस र ��तवाद� म�येका कोह� कसैले 

प�न �य� गरेको नदेिखएको, िचसापानी गा.�व.स. -९ ललह� भ�े �थानमा न�द�साद पौडेलको 

मकैबार�मा मतृ लास भे�टएको समेत आधार �माणबाट �दल�पकुमार रैकामगरको म�ृय ुकत��यबाटै 

भएको देिखन आउँछ। 

(२)  �दल�पकुमारको म�ृय ुकत��यबाट भएको भ�े कुरा उि�लिखत कागज �माणबाट देिखन आएप�छ 

�यनै ��तवाद�को कत��यबाट म�ृय ुभएको हो, होइन ? ��तवाद�ह�को वारदातमा को कसको के 

क�तो संल�नता �थयो ? भ�े दो�ो �� नका स�दभ�मा �म�सल हेदा�, जाहेर� दरखा�तमा उि�लिखत 

�यि�ह�ले पूव� �रसइवीका कारण �दल�पकुमार रैकामगरलाई कत��य गर� मारेको हुँदा काननु 

बमोिजम कारबाह� ग�रपाउँ भनी जाहेर� परेको र जाहेर�मा नै ��तवाद� गंगाद� खनाल र 

पदमबहादरुको नाम उ�लेख गर� जाहेर�को �करण ३ मा उि�लिखत ��तवाद�ले कुट�पट गर� 

कत��य गर� मारेको हुँदा कारबाह�को माग गरेको ��ट छ। जाहेरवालाले अदालतमा आई उ� 

जाहेर� मैले �दएको हुँ भनी सनाखत गर� जाहेर�मा लेिखएकै मा�नसले कत��य गर� मारेका हनु ्भनी 

इ�तवृता�त खुलाई गरेको जाहेर� स�हतको बकप�ले �माणको �थान �हण गन� नस�ने भ�े 

देिखँदैन। ��तवाद� म�येका गंगाद� खनालले मौकामा बयान गदा� मसुरु�सँग माया�ेम बसेको, 

०६९।१।३० गते मसुरु� र �दल�पकुमार रैकामगर बसेको ठाउँमा िचयोचच� गरेको, �दल�पकुमार 

मसुरु� भएको ठाउँमा आउँछ, आज क�ह�यै नआउने गर� लखे�न ुप� यो भनी ल�सालको चौतारोमा 

कुर� बसेका अव�थामा पदमबहादरुले बल प�ुदैन �क, केटाह� बोलाएर �लएर आउँ भनेकाले 

गाउँमा गई ह�र म�ल समेतलाई बोलाई ह�र म�लले खुकुर�, गंगाद�ले हँ�सया, अ� ��तवाद�ह�ले 

लाठ� बोक� ल�साल चौतारोमा आई बाटो ढुक� ब�दा �नज �दल�पकुमार आएको देखी पदमबहादरु 

म�लले हान ्ठोक् भ�ासाथ घेरा हाल� समाती मैले हँ�सयाले, ह�र म�लले खुकुर�ले �हार ग� य�, 

अ�य ��तवाद�ह�ले लाठ�, ला�ी, म�ुाले �हार गदा� �नजको सोह� ठाउँमा म�ृय ुभयो, �यसप�छ 

घाँट�मा डोर� बाँधी �बज ुभ�े �वजय म�ललाई िघसान� लगाउँदा उसले नसकेप�छ सबै जना �मल� 

लासलाई उचाल� न�द�सादको मकैबार�मा फालेका ह� भनी र अका� ��तवाद� ह�र म�लले प�न 
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�म�त ०६९।२।४ गते रातको ११:३० को समयमा गंगाद� मेरो घरमा आई मसुरु�सँग ला�ने 

केटा गाउँमा आउँदै छ, लखे�न ुप� यो जाउँ भनेकाले खुकुर� �नकाल� गंगाद� र म ल�सालको 

चौतारोमा आउँदै गदा� बाटोमा �बज ु भ�े �वजय म�ललाई भेट� �नज समेत आइप�ुदा गोरे भ�े 

पदमबहादरु म�ल, �डलबहादरु पौडेल �े�ी, राम भ�े होमबहादरु पौडेल �े�ी र शा�लकबहादरु 

पौडेल �े�ी भेट भएप�छ ल�ुक�छपी बसेका अव�थामा भटुानी केटो आएको देखी पदमबहादरु 

म�लले हान ्ठोक् भनेप�छ गंगाद�ले हँ�सयाले र मैले खुकुर�ले �हार गदा� ढ�यो, �यसप�छ अ�य 

साथीह�ले लाठ�, म�ुा समेतले �हार गरेप�छ �नजको सोह� ठाउँमा म�ृय ु भयो, घाँट�मा डोर�ले 

बाँधी न�द�सादको मकैबार�मा लगी फालेको भनी बयान गरेको, �य�तै ��तवाद� म�येका 

पदमबहादरुले बयान गदा� प�न मैले हान ्ठोक् भ�ासाथ साथीह�ले बाटो छेक� घेरा हाल� समाती 

गँगाद�ले हँ�सयाले, ह�र म�लले खुकुर�ले र अ�य साथीह�ले लाठ�, ला�ी, म�ुाले र मैले ला�ीले 

�हार गदा� सोह� ठाउँमा म�ृय ुभयो। �यसप�छ गंगाद�ले घाँट�मा बाँधी सबै जना �मल� उचाल� 

लासलाई न�द�सादको मकैबार�मा लगी फालेका ह� भनी बयान गरेका र अका� ��तवाद� राम भ�े 

होमबहादरु पौडेल �े�ी, �डलबहादरु पौडेल �े�ी, शा�लकबहादरु पौडेल �े�ीले बयान गदा� प�न 

�म�त ०६९।२।४ गते राती घरमै स�ुतरहेका अव�थामा गंगाद� खनाल आई बा�हरबाट बोलाई 

मसुरु�सँग रात �बताउने केटा आउँदै छ, �नजलाई कुट�पट गर� लखे�न ु प� यो जाउँ भनी लाठ� 

�लई ल�सालको चौतारोमा गएको भनी बयान कागज गरेका, �य�तै �बज ुभ�े �वजय म�लले �म�त 

०६९।२।४ गते �मलमा कु�न छोडेको धान र कोदो �लन भनी गएकामा लाइन नआएकाले 

नकुट� घर फक� ने �ममा गंगाद�ले हँ�सया र डोर�, ह�र म�लले खुकुर� �लई आउँदै गदा�का 

अव�थामा बाटोमा भेट भई गंगाद� खनालले आज मसुरु�सँग ला�ने केटा �दल�पकुमार रैकामगर 

गाउँमा आउँदै छ, �यसलाई �ठक पानु� पछ�, �तमी प�न सँगै जाउँ भनी भनेको हुँदा मैले समेत 

हातमा लाठ� �लई ब�सराखेका अव�थामा �दल�पकुमार आएको दे� नासाथ पदमबहादरुले हान ्

भनेकाले �दल�पकुमार रैकामगरलाई घेरा हाल� समाती गंगाद� र ह�र म�लले हँ�सया र खुकुर�ले 

टाउकामा �हार गदा� ढले प� चात मोहन मोहन भनी िच�याएको र �यसप�छ म समेतले �हार गदा� 

म�ृय ुभयो, गंगाद�ले डोर�ले घाँट�मा बाँधी िघसान� लगाउँदा मैले िघसान� नसक� सबै जना �मल� 

लास बोक� पदमबहादरु म�लको स�लाह बमोिजम न�द�सादको मकैबार�मा लगी लास फालेका 

ह� भनी बयान गरेको देिख�छ। 

��तवाद� म�येका गंगाद� खनाल र पदमबहादरुको मसुरु� भ�े सा�व�ी �े�ीसँग माया�ेम 

बसेको र �दल�पकुमार रैकामगरले प�न मसुरु�सँग उठबस गरेका कारण �नजलाई गाउँबाट लखे�न ुपछ� 

भनी पदमबहादरु र गंगाद�ले स�लाह गर� रातको समयमा ल�सालको चौतारो भ�े �थानमा �नज 

�दल�पकुमार रैकामगरलाई कुर� ब�दाका अव�थामा बल प�ुदैन �क भनी केटाह� बोलाउन गंगाद� 

गाउँमा गई गंगाद�ले हँ�सया, ह�र म�लले खुकुर�, अ�य ��तवाद�ह�ले लाठ� �लई आए प� चात सबै 

जना बाटामा�थ लकु� बसेका अव�थामा �दल�पकुमार रैकामगर आएको देखेप�छ पदमबहादरुले हान ्

ठोक् भ�ासाथ सबैले घेरा हाल� बाटो छेक� समाती गंगाद�ले हँ�सयाले, ह�र म�लले खुकुर�ले टाउकामा 

र पदमबहादरुले ला�ीले र अ�य ��तवाद�ह�ले लाठ�, ला�ी, म�ुाले �दल�पकुमार रैकामगरको शर�रमा 



िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 51 

 

�हार गदा� �यह�� म�ृय ुभयो। �यसप�छ पदमबहादरु म�लको स�लाह बमोिजम गंगाद�ले घाँट�मा डोर�ले 

बाँधी सबै जना �मल� उचाल� लासलाई न�द�सादको मकैबार�मा लगी फालेका ह� भनी बयान गरेको 

देिखन आएबाट उ� वारदातमा ��तवाद�ह� म�ये को, कसको, के, क�तो संल�नता �थयो ? भ�े कुरा 

��तवाद�ले आआ�नो बयानमा उ�लेख गर� बयान गरेको पाइ�छ।  

��तवाद�को मौकाको बयानलाई केलाएर हेदा�, गंगाद� खनाल, पदमबहादरु म�ल, �डलबहादरु, 

�वजय म�ल, शा�लकबहादरु र होमबहादरु पौडेल �े�ीको बयानमा ह�र म�लले टाउकामा खुकुर�ले 

�हार गदा� गहुार मोहन मोहन भ�ासाथ भइँुमा ढ�यो अ�न म�ृय ु भयो भनी बयान गरेको देिखन 

आउँछ। जब ह�र म�लले खुकुर� �हार गदा�को साथ 'गहुार' भ�े श�द र 'मोहन मोहन' भ�े श�द 

�नि�कयो, भइँुमा ढ�यो, ढलेप�छ म�ृय ुभयो भनी ��तवाद�ह�ले मौकामा गरेको बयानमा उ�लेख गरेको, 

लास जाँच मचु�ुकाबाट टाउको �नधारमा धा�रलो ह�तयारले काटेको ज�तो देिखएको, टाउकाको तालकुो 

भागमा काटेको चोट रहेको, बायाँ आखँा फुटेको, घाँट�मा घसा�रएको लछा�रएको डाम रहेको, छातीमा 

३ वटा नीलडाम देिखएको, दा�हने हातको कुममा नीलडाम, कु�हना भाँिचएको, बाँया खु�ाको जोन� 

खुि�कएको भ�े समेतको �ववरण लास जाँच मचु�ुकाबाट देिखन आउँछ। शव पर��ण ��तवेदनमा 

�दल�पकुमार रैकामगरको म�ृयकुा कारण Head injury भई म�ृय ु भएको भ�े देिखन आएको हुँदा 

��तवाद�को मौकाको बयानलाई लास जाँच मचु�ुका एवं शव पर��ण ��तवेदनले प�ु� गरेको देिख�छ। 

मतृक �दल�पकुमार रैकामगरलाई सबै ��तवाद�ह�ले बाटो छेक� घेरा हालेको र गंगाद�ले पटक पटक 

हँ�सयाले र ह�र म�लले खुकुर�ले टाउकामा �हार ग�रसकेप�छ गहुार मोहन मोहन भ�ासाथ 

�दल�पकुमार भइँुमा ढ�यो, सोह� अव�थामा म�ृय ु भयो भ�े समेत सबै ��तवाद�ह�ले मौकामा गरेको 

बयानमा उ�लेख भएको पाइ�छ। ��तवाद�कै बयानबाट ह�र म�लले खुकुर�ले टाउकामा �हार 

ग�रसकेप�छ ढ�लसकेका अव�थामा फेर� अ�य साथीह�ले लाठ�, ला�ी, म�ुाले हानेको भ�ेस�मका कुरा 

�वाभा�वक देिखन आउँदैनन।् 

��तवाद�ह�को मौकाको बयानबाट ��तवाद� होमबहादरु, �डलबहादरु शा�लकबहादरु र �वजय 

म�ललाई बल म�तका ला�ग पदमबहादरुले बोलाएर �याउन भनी गंगाद�लाई अ�ाएको, गंगाद�ले 

अ�य ��तवाद�लाई खबर गर� बोलाई ल�सालको चौतारोमा भेला ज�मा भई बाटो छेक� बसेको भ�े 

देिखन आउँछ। रातको वारदात भएको हुँदा वारदात कसैले नदेखेको भ�े �म�सल �माणबाट देिखन 

आए प�न �दल�पकुमार र मसुरु�को िचयोचच� गरेको, अ�य ��तवाद�लाई बोलाउन गंगाद�लाई पठाई 

अ� ��तवाद� आएको भ�े कुरा बयानमा खुलेको, टाउकामा हँ�सया र खुकुर�ले �हार गरेको भ�े 

��तवाद�को बयान भएको टाउकामा चोटपटक भएको लास जाँच मचु�ुकाबाट देिखएको, न�द�सादको 

मकैबार�मा लास भे�टएको समेतका आधार र प�रि�थ�तज�य �माण अटुट रहेको देिखन आएको हुँदा 

च�म�दत सा�ी �माण नभएका आधारले मा� ��तवाद�ले कसरैु नगरेका भनी टंुगोमा प�ुन �म�ने हुँदैन। 

हातै नभएको ��तवाद� म�येका पदमबहादरुले �दल�पकुमारलाई कत��य गर� मारेको भनी 

लगाइएको अ�भयोग �वाभा�वक छैन �क भ�लाई प�न �नज पदमबहादरुले मसुरु� भ�े सा�व�ी �े�ी र 

मतृक �दल�पकुमार सँगै ब�दा िचयोचच� गरेका, गंगाद� र पदमबहादरुले यो भटुानीलाई गाउँबाट 

लखे�न ुपछ� भनी बल म�तका ला�ग अ� ��तवाद�लाई समेत वारदात �थलमा आउन खबर गरेको, 
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बाटो कुर� बसेको, �दल�पकुमार आउनासाथ हान ्ठोक् भनी आदेश �दएको, वारदात रातमा भएको भ�े 

समेत �माण कागजबाट देिखन आएका अव�थामा �नज ��तवाद�ले जनुसकैु कुरा गर�कन प�न �यान 

मान� संयोग नपारेको भ� �म�ने अव�था रहेन।  

म.ु ऐन �यान स�ब�धीको १ नं. ऐनमा काननु बमोिजम बाहेकका कसैले कुनै मा�नसको �यान 

मान� र मान� लगाउन र मान�को उ�ोग गन� हुँदैन र उि�लिखत ऐनकै १३(४) नं मा जनुसकैु कुरा 

गर�कन प�न �यान मान�को वचन �दनेलाई वा वारदात भइरहेको ठाउँमा गई मान�का ला�ग संयोग 

पा�र�दनका ला�ग मा�नसको िजउमा हात हाल�, प��, समाती �दनेलाई ज�म कैद गनु� पछ� भ�े काननुी 

�यव�था देिखएको र �म�सल संल�न �माणबाट हा� आदेश �दएको र ��तवाद� गंगाद� खनाल र ह�र 

म�लले टाउकामा हानेको चोटका कारण म�ृय ु भएको भ�े देिखन आएको, ��तवाद� पदमबहादरु 

वारदातमा उपि�थत भई अ�य ��तवाद�लाई बोलाउन पठाई भेला ज�मा गराई मान�का ला�ग संयोग 

पा�र�दएको कागज �माणबाट देिखएको हुँदा �नज पदमबहादरुले �यान मान� कुरा �वाभा�वक छैन भ� 

उि�लिखत �माण कागजका आधारले �म�ने देिखँदैन।  

मतृकलाई खोजी गद� जाँदा फेला नपरेको भ�े आधारले मा� गरेको जाहेर�लाई �कटानी जाहेर� 

दरखा�त होइन �क भ�लाई प�न ��तवाद� गंगाद� खनाल, पदमबहादरु म�ल र ह�र म�ल समेतको 

नाम �कटान ग�रसकेका अव�थामा जाहेर� तथा जाहेरवालाको बकप�लाई �माणमा �लन �म�दैन भ�े 

समेत र मौकामा भएको सा�बती बयानलाई अदालतमा बयान गदा� इ�कार गरे प�न सो अनसु�धान 

अ�धकार� सम� गरेको बयान �नज ��तवाद�को इ�छा �व�� करकाप, डर, धाक वा यातना �दई 

गराएको �थयो भनी सोको �माण प�ु याई ख�डन गन� समेत ��तवाद�ले सकेको नदेिखएका अव�थामा 

��तवाद�को मौकाको बयानलाई �माणमा �लन �म�दैन भ�े समेत बहस बदुासँग सहमत हनु स�कएन।  

मौकामा बिुझएक� मसुरु� भ�े सा�व�ी �े�ीले मेरो र पदमबहादरु म�ल तथा गंगाद� खनाल 

�बच एकआपसमा माया�ेम, शार��रक स�ब�ध रहेकामा प�छ �नज �दल�प र मेरा �बचमा शार��रक 

स�ब�ध रहेका कारणले �नज �दल�पलाई पदमबहादरु म�ल र गंगाद� खनाल समेतका जाहेर�मा 

लेिखएका �यि�ले नै ह�या गरेका हनु ् भनी र �म�त ०६९।१।३० गते बेलकुाको समयमा पानी 

प�ररहेका अव�थामा मसुरु� र एक जना केटा आएकाले खान �दई �नजह�लाई ओ�ान लगाइ�दई म 

अक� कोठामा आ�नो खाटमा सतेुकाले रातीको समयमा कोह� आए आएनन ् मलाई थाहा भएन, 

भो�लप�ट केटा चा�हँ उठ� गए, मसुरु� घाँस का�न जा�छु भनी �हँडेप�छ �यो बास बसेको केटा भटुानी 

�दल�पकुमार रैकामगर हो भ�े ह�ला च�यो। �म�त ०६९।२।४ गते देिख हराएको सनेुक� र 

न�द�सादका मकैबार�मा गंगाद� खनाल समेतले कुट�पट गर� मार� फा�ल�दएका अव�थामा लास फेला 

परेको भ�े सनुी थाहा पाएक� हुँ भनी जेजमुाया म�ल समेतले व�तिु�थ�त मचु�ुका ग�र�दएक�, मौकामा 

बिुझएका िच�तामिण शमा�ले �म�त ०६९।२।४ गतेका �दन �दल�प काममा नआएकाले खोजी गन� 

�ममा िचसापानी बगर ए�रयामा मसुरु�सँग स�पक�  गदा� �दल�प यस ए�रयामा आएमा ��तवाद�ह�ले 

कुट�पट गन� कुरा चलेको भनी जानकार� �दएक�, िच�तामिण शमा�ले मसुरु�लाई फोन गदा� �दल�प आयो 

भने गोरे दाइले मा�छे लगाएर कु�ने भ�ु भएको �थयो भनी मसुरु�ले भनेको कुरा िच�तामिण शमा�ले 

अदालतमा आई बकप� समेत गरेको व�तिु�थ�त मचु�ुका ग�र�दने गोमा गै�ेक� जेठ� भ�े गोमा गै�ेले 
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उ� वारदातको रातमा सासू �बरामी भएर कुरेको कुरा सह� हो। ल�सालको चौतारामा मा�नस रोएको 

आवाज सनेुक� होइन। गोरे भ�े पदमबहादरु र गंगाद� खनालले �म�त ०६९।२।४ गते �दल�पकुमार 

रैकामगरलाई कुट�पट गर� ह�या गरेका हनु ् भनी बताएक� होइन भनी बकप� गरे प�न मौकाको 

कागजमा लगाएको सह�छाप आ�नो हो भनी �वीकार गरेक� र उ� मौकाको कागजमा गोरे भ�े 

पदमबहादरु र गंगाद� खनालले �दल�पकुमार रैकामगरलाई कत��य गरेर मारेका हनु ्भनी लेखाइ�दएको 

देिखँदा मसुरु� भ�े सा�व�ी �े�ी, िच�तामिण शमा�, गोमा गै�े र गै�ेक� का�हँल� भ�े िच�कला गै�े तथा 

जेजमुाया म�लले मौकामा गरेको कागजलाई �माणमा �लन �म�दैन �क भ�लाई घटनाको स�ब�धमा 

घटना भएको त�काल प�छ घटना दे� ने वा थाहा पाउने �यि�ले मौकामा �य� गरेको कुरा मा� 

�माण ह�ुछ। घटनाको �नकै म�हना वा वष�प�छ �य� गरेको कुरा �माण हनु स�ैन। पी�डत �यि� 

वा जाहेरवाला वा दे� ने �यि�ले घटनाको त�काल प�छ नभई क�रब साढे �तन म�हना र छ म�हनाप�छ 

अदालतमा �य� गरेको कुरा कसैको प� वा �वप�मा �माणको �थान �लन न�म�ने भनी सव��च 

अदालत बलेु�टन वष� २२ अ� २० पूणा�� ५१८, ०७० माघ १६–२९ मा �स�ा�त ��तपादन 

भइसकेका प�र�े�यमा गोमा गै�े, िच�कला गै�े, सा�व�ी भ�े मसुरु�, जेजमुाया म�लले मौकामा �य� 

गरेको कुरा �माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) (क) र (ख) बमोिजम �माणमा �लन ुपन� ह�ुछ।  

यस म�ुामा ��य� �माण छैन भ�े समेतका ��तवाद� तफ� का �व�ान अ�धव�ाको बहस 

बुँदाका हकमा �म�त ०६९।१।३० गते मसुरु� र �दल�पकुमार रैकामगर सँगै बसेको गंगाद� र 

पदमबहादरुले �दल�प र मसुरु�को �वषयमा िचयोचच� गरेका, मसुरु�ले बगर भ�े �थानमा �दल�प आएका 

ख�डमा यवुाह�ले कुट�पट गन� भ�े कुरा चलेको, गोरे दाइले मा�छे लगाएर कु�ने भनेको भ�े कुरा 

मसुरु�ले िच�तामिण शमा�लाई फोनबाट जानकार� गराएको िच�तामिण शमा�को मौकाको कागजबाट देिखन 

आएको, सबै ��तवाद�ह�ले मौकामा बयान गदा� गंगाद�ले हँ�सयाले, ह�र म�लले टाउकामा खुकुर�ले 

�हार गरेका हनु ् भनी बयान गरेका, लास जाँच मचु�ुकाबाट टाउकामा चोट देिखएको, शव पर��ण 

��तवेदनबाट �दल�पकुमार रैकामगरको टाउकाको चोटबाट म�ृय ु भएको भ�े �माणबाट देिखएको र 

प�रि�थ�तज�य �माण प�न अटुट भई एकले अका�लाई समथ�न गरेको ि�थ�तमा ��ततु म�ुामा ��य� 

�माण हुँदै नभएको, ��तवाद�ह�ले कसरु नगरेको भ� �म�ने देिखँदैन।  

��तवाद�ह�ले आफु उपरको कसरुमा इ�कार रह� अदालत सम� बयान गरेको सो इ�कार�को 

प�ु� गन� दा�य�व �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ अनसुार ��तवाद�ह�को रहेकामा वारदातमा आफु 

संल�न नभए नरहेको भ�े कुराको �व� वसनीय सबतु गजुान� नसक� �यि� �वशेषको घरमा गएको भ�े 

समेतको इ�कार� �यायस�त मा� �म�ने हुँदैन। फौजदार� कसरुमा अ�य� रहेको िज�कर �य�तखेर मा� 

श�ा र�हत तवरले प�ु� हनु स�छ, ज�तखेर आरो�पत कसरु प�ु� गन� अ�य �माणको अभाव रहेको  

ह�ुछ। ��ततु म�ुामा कसरु �मािणत गन� पया�� आधार र �माण �म�सल सामेल �व�मान रहेका 

अव�थामा �माण र�हत इ�कार�को अि�त�व रहन स�ने नदेिखएकाले वारदातमा ��तवाद� रहेभएकै 

देिखन आउँछ। 

मा�थ उि�लिखत आधार �माणबाट ��तवाद� म�येका पदमबहादरु म�लले र गंगाद� खनालले 

गाउँको चेल�बेट�सँग उठबस गरेकाले मतृक �दल�पकुमार रैकामगरलाई क�ह�यै नआउने गर� लखे�न ु
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पछ� भनी स�लाह गर� कुर� बसेका अव�थामा पदमबहादरुले बल प�ुदैन �क केटाह� बोलाएर �लएर 

आउँ भनेकाले गंगाद� खनालले ह�र म�ल, होमबहादरु पौडेल �े�ी, �डलबहादरु पौडेल �े�ी, 

शा�लकबहादरु पौडेल �े�ी र �वजय म�ल समेतका मा�नसलाई बोलाई �याई �दल�पकुमार 

रैकामगरलाई बाटोमा कुर� बसी ��तवाद� होमबहादरु पौडेल �े�ी, �डलबहादरु पौडेल �े�ी, 

शा�लकबहादरु पौडेल �े�ी र �बज ु भ�े �वजय म�लले बाटो छेक� भा�न उ�कन नपाउने गर� घेरा 

हालेको, पदमबहादरु म�लले हान ् ठोक् भनी मान� वचन �दएको, गंगाद� खनालले हँ�सयाले र ह�र 

म�लले टाउकामा खुकुर� �हार गर� कुट�पट गर� सोह� कुट�पटबाट परेको घाउचोटका कारण 

�दल�पकुमार रैकामगरको म�ृय ुभएको �माणबाट देिखन आयो।  

(३) अब ते�ो �� नतफ�  �वचार गदा�, यी ��तवाद�ह�ले �यान स�ब�धी महलको १ नं. �वपर�त 

कसरु अपराध गरेकाले ऐ. ऐनको १३(१) नं. बमोिजम सजाय हनेु हो होइन भ�े स�ब�धमा �वचार 

गदा�, ��तवाद� म�येका गंगाद� खनालले ��तवाद� �डलबहादरु समेतका ��तवाद�ह�लाई बोलाउन गई 

डोर� र हँ�सया �लई आएको र सव��थम गंगाद� खनालले हँ�सयाले �दल�पकुमार रैकामगरको टाउकामा 

�हार गरेको, पदमबहादरुले �दल�पकुमार रैकामगरलाई वारदात �थलमा कुर� बसेको, ह�र म�लले 

घरबाट खुकुर� �लई आई �दल�पकुमार रैकामगरको टाउकामा �हार गरेको भ�े �म�सल �माणबाट 

देिखएको त�यलाई ��तवाद�को मौकाको बयान लास जाँच मचु�ुका एवं शव पर��ण ��तवेदनबाट 

समथ�न भएको, जाहेरवालाले गरेको बकप�, मौकामा बिुझएका िच�तामिण शमा�ले ग�र�दएको कागज 

समेतबाट गोरे भ�े पदमबहादरुले वचन �दएको, गंगाद� खनालले �दल�पकुमार रैकामगरको टाउकामा 

�हार गरेको, ��तवाद� ह�र म�लले खुकुर�ले �हार गरेका कारणबाट टाउकामा चोट पर� टाउकाको 

चोटका कारण मतृकको म�ृय ु भएको भ�े पर��ण ��तवेदनबाट देिखएको, अ�भयोग दाबीको �यान 

स�ब�धी महलको १३(१) नं. ऐन हेदा� धार भएको वा नभएको जोिखमी ह�तयार गै�ले हानी, रोपी, 

घोची �यान मारेमा ज�त जना भई ह�तयार छोडेको छ उ�त जना �यानमारा ठहछ�न।् सव��व स�हत 

ज�मकैदको सजाय गनु� पछ� भ�े र म.ुऐन, �यान स�ब�धी महलको १३(३) नं. ऐनमा लाठा, ढु�ा वा 

साना�तना ह�तयारले कुट�, हानी, रोपी, घोची वा अ� �यान मान� गै� कुरा गर� �यान मारेमा, धेरै 

जनाको हलु भई मारेमा, यसैले मारेको वा यसको चोटले मरेको भ�े �माणबाट देिखन आएमा सोह� 

मा�नस म�ुय �यानमारा ठहछ�। �य�तालाई सव��व स�हत ज�मकैद गनु� पछ�। सो बाहेक अ�लाई र 

यसैले मारेको वा यसैको चोटले मरेको भ�े कुरा सो ह�तयार छो�ने कसै उपर कुनै �माणबाट देिखन 

ठहन� नआएमा सबैलाई ज�मकैद गनु� पछ� भ�े काननुी �यव�था देिख�छ।  

मतृक �दल�पकुमारको म�ृय ु टाउकामा परेको चोटका कारण भएको भ�े शव पर��ण 

��तवेदनबाट देिखन आएको, टाउकामा ��तवाद� म�येका गंगाद� खनाल र ह�र म�लले �हार गरेको 

भ�े कुरा �नजह�को मौकाको बयान र �म�सल संल�न �माणबाट देिखएको हुँदा ��तवाद� गंगाद� 

खनाल र ��तवाद� ह�र म�ल यसैको चोटबाट �दल�पकुमार रैकामगरको म�ृय ु भएको हो भ�े कुरा 

�माणबाट य�कन हनु आएको नदेिखँदा ��तवाद� गंगाद� खनाल र ��तवाद� ह�र म�लले मलुकु� ऐन, 

�यान स�ब�धी महलको १ नं �वपर�त १३ (३) नं बमोिजमको कसरु अपराध गरेको ठहछ�। �नज 
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��तवाद�ह� गंगाद� खनाल र ह�र म�ललाई म.ुऐन, �यान स�ब�धी महलको १३(३) नं बमोिजम 

ज�मकैदको सजाय हनेु ठहछ�।  

अका� ��तवाद� पदमबहादरु म�लले �दल�पकुमार रैकामगरलाई हान ् ठोक् भनी वचन �दएको 

भ�े कुरा मौकामा कागज गन� मा�नसह� तथा ��तवाद�को मौकाको बयानबाट देिखएको मसुरु� र 

�दल�पकुमार बसेको ठाउँमा िचयोचच� गरेको, क�ह�यै नआउने गर� लखे�न ुप� यो भनी वारदातमा कुर� 

बसेको, बल प�ुदैन �क भनी अ�य ��तवाद�लाई बोलाउन पठाएको, �दल�पकुमार रैकामगरलाई जाहेर� 

दरखा�तमा उि�लिखत �यि�ह�ले पूव� �रसइवीका कारण कत��य गर� मारेको भनी जाहेर�मा 

पदमबहादरुको नाम उ�लेख भएको, जाहेरवालाले अदालतमा आई जाहेर�लाई सनाखत गर� बकप� 

गरेको, मौकामा कागज गन� मसुरु� भ�े सा�व�ी �े�ीले मेरो र पदमबहादरु म�ल र गंगाद�का �बचमा 

माया�ेम भएकामा प�छ �दल�प र मेरा �बचको शार��रक स�ब�ध रहेका कारण �दल�पलाई पदमबहादरु 

म�ल र गंगाद� खनालले मारेको भनी कागज ग�र�दएक�, ��तवाद�ले बयान गदा� दा�हने हात नभएको 

बायाँ हात भए प�न म�सनो औ�ला भएको भ�े देिखन आए प�न म.ुऐन, �यान स�ब�धी महलको १३(४) 

ऐनमा जनुसकैु कुरा गर�कन प�न �यान मान�मा वचन �दनेलाई वा वारदात भइरहेका ठाउँमा गई 

मान�का ला�ग संयोग पा�र�दनाको �न�म� मन� मा�नसको िजउमा हात हाल�, प��, समाती �दनेलाई 

ज�मकैद गनु� पछ� भ�े काननुी �यव�था देिख�छ। ऐनमा नै जनुसकैु कुरा गर�कन भ�े उ�लेख हुँदा यी 

��तवाद�ले कत��य गन� नस�ने भ�े देिखँदैन। यी ��तवाद� पदमबहादरुले मौकामा बयान गदा� ठोक् 

साले भटुानीलाई भनेको भनी बयान गरेको, वारदातमा मौजदुा रह� हा� आदेश �दएको, मौकामा आफुले 

भनेको कुरालाई अ�य सा�ी �माणले ख�डन गन� नसकेको देिखँदा मा�थ उि�लिखत आधार �माणबाट 

��तवाद� पदमबहादरु म�लले म.ुऐन, �यान स�ब�धी महलको १ नं �वपर�त १३(४) नं बमोिजमको 

कसरु अपराध गरेको ठहछ�। �नजलाई ऐ.ऐनको १३(४) बमोिजम ज�मकैदको सजाय हनेु ठहछ�।  

अ�य ��तवाद�ह� होमबहादरु पौडेल �े�ी, �डलबहादरु पौडेल �े�ी, शा�लकबहादरु पौडेल �े�ी, 

�बज ु भ�े �वजय म�लले आआ�नो बयानमा गंगाद� खनालले हँ�सयाले ह�र म�लले खुकुर�ले �हार 

गदा�साथ भइँुमा ढल� म�ृय ुभयो भ�े समेतको �यहोरा उ�लेख ग�र�दएको र मसुरु� र �दल�पकुमारसँग 

यी ��तवाद�को �रसइवी भएको भ�े कुरा �म�सलबाट नदेिखएको, गंगाद� बोलाउन गएप�छ मा� यी 

��तवाद�ह� वारदातमा आएका, िच�तामिण शमा�ले कागज गदा� गंगाद� खनाल, ह�र म�ल समेतले 

धा�रलो ह�तयार �योग गर� कत��य गर� मार� लासलाई न�द�साद पौडेलको मकैबार�मा फालेको भनी 

कागज गरेको, ��तवाद�को मौकाको बयानमा अ�य साथीह�ले लात म�ुाले हान� भ�े �यहोरा लेखाए प�न 

अ�य साथीह� भनेका को को हनु ् ? बयानबाट खु�न नआएको, अ�य साथीह�ले �दल�पकुमार 

रैकामगरको शर�रको कुन भागमा �हार गरे सो प�न �प� गन� नसकेको ��तवाद�को मौकाको बयानबाट 

ह�र म�लले �दल�पकुमार रैकामगरको टाउकामा खुकुर� �हार गदा� ढ�यो, सोह� बखत म�ृय ुभइसकेको 

भ�े देिखएका अव�थामा म�ृय ुभइसकेप�छ यी ��तवाद� �डलबहादरु पौडेल �े�ी, शा�लकबहादरु पौडेल 

�े�ी, होमबहादरु पौडेल �े�ी र �वजय म�लले लाठ�, ला�ी, म�ुाले हानेको भ�ेस�मका कुरा 

�वाभा�वक देिखन आउँदैनन।्  
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यी ��तवाद�ह�ले �दल�पकुमार रैकामगरलाई ल�ीले हानेको भ�े कुरा अ�भयोग दाबी आए प�न 

ल�ी बरामद छैन। लाठ�ले हानेको कुरा प�ु� भएको नदेिखएको, म.ुऐन, �यान स�ब�धी महलको १७ 

नं ऐन हेदा� �यान मान� मतलबमा भने पसेको तर म�ुय भई वचन प�न न�दने हातह�तयार प�न नछो�ने, 

िजउमा प�न नछुने देहायका अव�थाका अ� मतलबीलाई �यान मरेको रहेछ भने देहाय बमोिजम सजाय 

गनु� पछ� भनी देहाय २ मा मा�थ एक दफामा लेिखए बाहेक घेरा �दने, बाटो ग�डा छे�ने वा भा�न 

उ�कन नपाउने समेत गै� काम गर� मान� संयोग पा�र�दनेलाई ५ वष� कैद गनु� पछ� भ�े काननुी 

�यव�था देिख�छ। मा�थ उि�लिखत �ववेिचत आधार �माणह�बाट यी ��तवाद�ह� पदमबहादरु म�लको 

स�लाह बमोिजम रातको समयमा वारदात �थलमा गई �दल�पकुमार रैकामगरलाई घेरा हाल� बाटो 

छेक� भा�न उ�कन नपाउने गै� काम गर� मान� संयोग पा�र�दई ��तवाद� होमबहादरु पौडेल �े�ी, 

��तवाद� �डलबहादरु पौडेल �े�ी, ��तवाद� शा�लकबहादरु पौडेल �े�ी र �बज ुभ�े �वजय म�लले �यान 

स�ब�धी महलको १७(२) नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरेको ठहछ�। �नज ��तवाद�ह� होमबहादरु 

पौडेल �े�ी, �डलबहादरु पौडेल �े�ी, शा�लकबहादरु पौडेल �े�ी र �बज ुभ�े �वजय म�ललाई �यान 

स�ब�धी महलको १७(२) नं. बमोिजम जनह� ५ वष� कैद हनेु ठहछ�। 

सबै ��तवाद�ह�लाई म.ुऐन, �यान स�ब�धी महलको १३(१) नं बमोिजम सजाय ग�रपाउँ 

भ�ेस�म नेपाल सरकारको अ�भयोग दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�। 

��तवाद� ह�र म�लको उमेर हेदा� १७/१८ वष�को, स�ुमा नै खुकुर� �लई वारदात �थलमा 

गएको भ�े �माण कागजबाट देिखन नआई ��तवाद� म�येका गंगाद�ले घरमा गई बोलाएप�छ मा� 

वारदात �थलमा गएको देिखएको, मतृकसँग यी ��तवाद�को पूव� �रसइवी भएको भ�े कुरा �म�सल 

संल�न कागज �माणबाट नदेिखएको, क�ललो उमेर र पूव� �रसइवी नदेिखएका अव�थामा �यान स�ब�धी 

महलको १३(३) बमोिजम ज�मकैदको सजाय �दँदा चक� पन� जाने भई �नज ��तवाद� ह�र म�ललाई ५ 

वष�को कैद सजाय उपय�ु हनेु िच�ले देखेकाले म.ुऐन, अ.बं. १८८ नं बमोिजम यो राय ��ततु गरेको 

छु। अ�मा तप�सल बमोिजम गनू�।   

 

तप�सल 

मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम ��तवाद� गंगाद� खनाल र ह�रबहादरु म�ललाई म.ुऐन, �यान 

स�ब�धी महलको १३(३) बमोिजम ज�मकैद र ��तवाद� पदमबहादरु म�ललाई म.ुऐन, �यान स�ब�धी 

महलको १३(४) बमोिजम ज�मकैदको सजाय र ��तवाद�ह� होमबहादरु पौडेल �े�ी, �डलबहादरु पौडेल 

�े�ी,  शा�लकबहादरु पौडेल �े�ी,  �बज ुभ�े �वजय म�ललाई म.ुऐन, �यान स�ब�धी महलको १७(२) 

बमोिजम जनह� ५ (पाँच) वष�का दरले कैद सजाय हनेु ठहरेको र ��तवाद�ह� जना ७ (सात) �म�त 

२०६९।२।९ गतेबाट �हर� �हरासतमा रह� �म�त २०६९।२।३२ का �या�जा िज�ला अदालतको 

आदेशले पपु��का ला�ग थनुामा रहेको देिखँदा �म�त २०६९।२।९ का �म�तबाटै कैद क�� हनेु गर� 

लगत कसी देहाय बमोिजम असलु गनू� .................................................................................१ 

��तवाद� गंगाद� खनाललाई ज�मकैद। 

��तवाद� ह�रबहादरु म�ललाई ज�मकैद। 
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��तवाद� पदमबहादरु म�ललाई ज�मकैद। 

��तवाद�ह� होमबहादरु पौडेल �े�ीलाई ५ (पाँच वष�) कैद। 

�डलबहादरु पौडेल �े�ीलाई ५ (पाँच वष�) कैद। 

शा�लकबहादरु पौडेल �े�ीलाई ५ (पाँच वष�) कैद। 

�बज ुभ�े �वजय म�ललाई ५ (पाँच वष�) कैद। 

यो फैसलामा िच� नबझेु पनुरावेदन अदालत, पोखरामा ७० �दन�भ� पनुरावेदन गनु� भनी ��तवाद� 

पदमबहादरु म�ल,  गंगाद� खनाल,  ह�र म�ल,  होमबहादरु पौडेल �े�ी,  �डलबहादरु पौडेल �े�ी, 

शा�लकबहादरु पौडेल �े�ी, �बज ुभ�े �वजय म�ललाई ७० �दने पनुरावेदनको �याद �दनू ...................२ 

 

िज�ला सरकार� व�कल काया�लय,  �या�जालाई फैसलाको ��त�ल�प स�हत ७० �दने पनुरावेदनको �याद 

�दनू.............................................................................................................................३ 

��ततु म�ुामा पनुरावेदन परे पनुरावेदनको रोहबाट र पनुरावेदन नपरे साधक जाचँका ला�ग साधकका 

रोहबाट �म�सल पनुरावेदन अदालत, पोखरामा पठाइ�दनू ............................................................४  

 

सरोकारवालाले फैसलाको ��त�ल�प माग गरे �नयमानसुारको द�तरु �लई फैसलाको ��त�ल�प �दनू, ��ततु 

म�ुाको दायर�को लगत क�ा गर� �म�सल �नयमानसुार अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू ..........................५ 

 
 
 

िज�ला �यायाधीश 

मा.िज.�या.�यूले बोल� �टपाए 

बमोिजम क��यटुर गन� 

ना.स.ु शंकरनाथ खनाल  

 

इ�त स�वत ्२०७१ साल वैशाख १५ गते रोज २ शभुम.्..............। 
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�ी रौतहट िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी ह�र��� ढु�ाना 

फैसला 

म�ुा नं. : ०७०– CR–००८९(२०७०।११।१२) 

 

म�ुा : कत��य �यान। 

�न.नं. : ४९५ 

 

वाद�को नाम, थर र वतन 

रौतहट िज�ला, बस�वट� िजंग�डया गा.�व.स., 

वडा नं.१ ब�ने सखुल ठाकुर हजामको 

जाहेर�ले नेपाल सरकार।  

सा�ी : 

कागज : 

 

��तवाद�को नाम, थर र वतन 

रौतहट िज�ला, स�अठा गा.�व.स., वडा नं.६ ब�ने ठेला 

ठाकुर हजामको छोरा रामजी ठाकुर हजाम भ�े 

जगरनाथ ठाकुर हजाम ......................................१ 

ऐ.ऐ. ब�ने लखन ठाकुर हजामको छोरा रामआधार 

ठाकुर हजाम ..................................................१ 

ऐ.ऐ. ब�ने नेवालाल ठाकुर हजामको छोरा आन�द� 

ठाकुर हजाम ..................................................१ 

भारत, �बहार िज�ला, �सतामढ� ढ�ग �टेसन घर भई हाल 

रौतहट िज�ला,  स�अठा गा.�व.स.,  वडा नं. ६ ि�थत 

ससरुाल� घरमा ब�ने वीरे�� ठाकुर हजाम ..............१ 

सा�ी : 

कागज : 

 

अदालतबाट बझेुको 

सा�ी : 

कागज : 

 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा मलुकु� ऐन, अ.वं.२९ ले यसै अदालतको 

�े�ा�धकार�भ� पन� भई दायर हनु आएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य एवं ठहर यस �कार छ : 

 

सि��� त�य  

रौतहट िज�ला, स�अठा गा.�व.स., वडा नं.६ ि�थत पूव�मा आन�द� ठाकुरको घर, पि�ममा ब�� 

शमा�को घर, दि�णमा रामआधार ठाकुर हजामको घर, य�त चार �क�ला�भ�मा पूव� मोहडाको ��तवाद� 

रामजी ठाकुर हजाम भ�े जगरनाथ ठाकुर हजामको खपडाको छानो भएको घर रहेको, उ� घरमा �वेश 

गर� हेदा� दईु वटा कोठा रहेका, ती कोठा म�येबाट एउटा कोठाको ढोका अगा�ड तथा कोठा�भ� भइँु 

ज�मनमा बा�ता गरेको र भइँु ज�मन �लपपोत गरेको अव�थामा रहेको, पल�म�ुन घाँस पातमा छन� 
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�कटनाशक इ�डोसेल �वषाद� औषधीको ब�ा रहेको र उ� ब�ा �हर�ले बरामद गर� लगेको भ�े समेत 

�यहोराको घटना�थल �कृ�त मचु�ुका। 

रौतहट िज�ला, स�अठा गा.�व.स., वडा नं. ६ ि�थत पूव�मा उमेश �संहको उखबुार�, पि�ममा 

�ब�दा रायको खेत, उ�रमा चि��का रायको गहुँबार�, दि�णमा �कसच�द �संहको खेत, य�त चार �क�ला�भ� 

अमर �संहको खेत रहेको र सो खेतमा मतृक सदु�मया देवीलाई �नजकै �ीमान ��तवाद� रामजी ठाकुर 

हजाम भ�े जगरनाथ ठाकुर हजाम समेतले टायर, दाउरा बाल� आगो लगाई मतृक लासलाई जलाई न� 

गर� बाकँ� हाडखोर सोह� ठाउँमा गाडेको भ�े समेत �यहोराको घटना�थल �कृ�त मचु�ुका। 

मेर� छोर� सदु�मया देवीलाई आ�नो जातीय पर�परा अनसुार ��तवाद� रामजी ठाकुर हजामसँग 

�ववाह ग�र�दएकामा दाइजो नपाएका कारण �नज ��तवाद�ले �म�त २०६५।९।२७ गते राती अं. १२ 

बजेको समयमा छोर�को घाँट� �थची �वषाद� औष�ध खवुाई, कुट�पट गर� मारेको र �यसप�छ अ�य 

��तवाद�ह� रामआधार ठाकुर हजाम समेतले मतृक छोर�को लासलाई आगो लगाई जलाई न� गरेको 

हुँदा �नजह�लाई काननु बमोिजम कारबाह� ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको सखुल ठाकुर हजामको जाहेर� 

दरखा�त। 

�म�त २०६५।९।२७ गते राती अं. १२ बजेको समयमा मतृक सदु�मया देवी हजामलाई जलाई 

पसलमा गई बसेको �थए।ँ मतृकले आफै �वषाद� सेवन गर� म�ृय ुभएको भ�े कुरा मैले मेर� �ीमतीबाट 

सनुी थाहा पाएको हुँ। मतृकलाई �नजको लो�नेले �वषाद� औषधी खवुाई घाँट� �थची कुट�पट गर� मारेको 

हो होइन भ�े कुरा मलाई थाहा भएन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� रामआधार ठाकुर हजामले अ�धकार 

�ा� अ�धकार� सम� गरेको बयान। 

�म�त २०६५।९।२७ गते राती अं. १२ बजेको समयमा म आ�नै घरमा सतुी �नदाइरहेको 

�थए,ँ जाहेरवालाका घरमा मा�नस �ँदै कराउँदै गरेको आवाज सनुी वारदात �थलतफ�  गई हेदा� मतृककै 

�ीमान रामजी ठाकुर हजाम, रामआधार ठाकुर हजाम र वीरे�� ठाकुर हजाम समेत भई मतृकलाई 

परालमा राखी साइकलमा बोक� गाउँदेिख पि�मतफ�  लाँदै गरेको मैले देखेको �थए।ँ प�छ ब�ुदै जाँदा 

मतृकका बबुाले �ववाह गदा� दाइजो न�दएका कारण ��तवाद� रामजी ठाकुरले �नज सदु�मया देवीको घाँट� 

�थची �वष खवुाई कुट�पट गर� मारेको र अ�य ��तवाद�ह� रामआधार ठाकुर हजाम समेत भई मतृक 

लासलाई जलाएका भ�े सनेुको हुँ भ�े समेत �यहोराको क�रब एकै �मलानको राममंगल�साद �संह, 

आशनारायण �संह, रमेश�साद यादव, चादँ महमद �मया, योगे���साद यादव समेतका मा�नसह�ले ग�र�दएको 

मौकाको कागज। 

म�ुाको अनसु�धानको �ममा यस काया�लयमा दािखला भएका ��तवाद� रामआधार ठाकुर 

हजामलाई खोिजएका बखत दािखला गन� गर� िज�मा बिुझ�लए ँभ�े समेत �यहोराको योगे�� राय यादवको 

हािजर� जमानी कागज। 

�म�त २०६५।९।२७ गते राती अं. २२ बजेको समयमा जाहेरवालाको छोर� सदु�मया देवीलाई 

दाइजो न�याएको �वषयमा गाल� गलौज कुट�पट गरेको अव�थामा देखेको हुँ। सो राती अं. २४ बजेको 

समयमा खान�पन गर� म समेतका �यि�ह� आगो ता�परहेका अव�थामा उि�लिखत अ�भय�ुह�ले 

साइकलमा पोको बनाई राखी लाँदै गरेको देखेको, रातीको समय भएकाले डरले केह� सो�ने �ह�मत  
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भएन। भो�लप�ट सनुी थाहा पाए अनसुार �नज अ�भय�ुह�ले जाहेरवालाक� छोर� सदु�मया देवीको 

लासलाई साइकलमा राखी दबाउने जलाउने मनसायले �लएर गई लास जलाई गाउँघरबाट भागी गएका 

हनु ्भ�े समेत �यहोराको क�रब एकै �मलानको आन�द� ठाकुर हजाम, रामसेवक राय यादव र �कशोर� 

ठाकुर हजाम समेतले गरेको घटना �ववरण कागज। 

��ततु म�ुामा फरार रहेका ��तवाद�ह�को खोजतलास गद� जादँा ��तवाद�ह� म�येका रामजी 

ठाकुर हजाम भ�े जगरनाथ ठाकुर हजाम आ�नै गाउँमा ल�ुक�छपी बसेको अव�थामा फेला परेको हुँदा 

प�ाउ गर� दािखला गरेको छु भनी �.ना.�न. अवध�कशोर ओझाले �म�त २०७०।१०।१५ मा �दएको 

��तवेदन। 

Endocel Endosulfan 35% E.C. नामक �वषाद� ३० �ामभ�दा बढ� सेवन गरेमा मा�नसको म�ृय ु

हनु स�दछ भ�े समेत �यहोराको िज�ला �वा��य काया�लय रौतहट, गौरको प�। 

�ीमती सदु�मया देवीले मैले मागे बमोिजमको दाइजो न�याएका कारण मेरो �नजसँग मेरो पटक 

पटक झगडा हनेु गद��यो। �यसैले �नजलाई जसर� भए प�न हटाउँछु भ�े मैले सोचेको �थए।ँ �यसै �ममा 

�म�त २०६५।९।२७ गते प�न दाइजो न�याएको �वषयलाई �लएर मेरो र �ीमती सदु�मया देवी �बच 

�दनभर� जसो नै वाद�ववाद एवं झैझगडा भएको �थयो। मैले घर तथा वरपर कोह� मा�नसह� नभएको 

मौकामा पूव� योजना अनसुार प�हलेदेिख नै घरमा �याई राखेको तरकार�मा हा�ने इ�डो�सल नामक �वषाद� 

जबरज�ती �ीमतीलाई खवुाइ�दई केह� घ�टाप�छ �नजको म�ृय ुभएको र मैले आ�नो �व�ासका गाउँकै 

काका नाताका रामआधार ठाकुर हजाम, काका आन�द� ठाकुर हजाम र �भनाज ुवीरे�� ठाकुर समेत भई 

लासलाई परालको ग�ु��मा बेर� चार जनाले पालैपालो साइकलमा बोक� झाँझ नद�को निजकको 

�सस�घार�मा लगी मतृक लासलाई आगो लगाई जलाई शेष भाग खा�डो खनी दबाएर छाडेका ह� भ�े 

समेत �यहोराको ��तवाद� जगरनाथ ठाकुर हजामले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको बयान। 

��तवाद� जगरनाथ ठाकुर हजामले आ�नो �ीमती सदु�मया देवी ठाकुरलाई दाइजो न�याएको 

�वषयलाई �लएर पटक पटक कुट�पट गर� यातना �दने गद��यो। सोह� �ममा �म�त २०६५।९।२७ गते 

साँझ प�न �नजले आ�नी �ीमतीलाई कुट�पट गरेको र सोह� रातदेिख �नज सदु�मया देवी बेप�ा भएक� 

हनु।् ��तवाद� जगरनाथ ठाकुरले �म�त २०६५।९।२७ गते साँझ सदु�मया देवी ठाकुरलाई जबरज�ती 

�वष खवुाई मार� मतृक लासलाई सोह� राती अ�य ��तवाद�ह� रामआधार ठाकर हजाम, आन�द� ठाकुर 

हजाम र वीरे�� ठाकुर हजाम समेत भई जलाई लास दबाएको हुँदा �नज ��तवाद�ह� उपर काननु 

बमोिजम कारबाह� हनु ु पद�छ भ�े समेत �यहोराको बैजनाथ राय, �बगन बैठा, गगनी राय समेतका 

�यि�ह�ले गरेको व�तिु�थ�त मचु�ुका र सोह� �मलानको र�तादेवी ठाकुर समेतले ग�र�दएको घटना 

�ववरण कागज। 

��तवाद� रामजी ठाकुर हजाम भ�े जगरनाथ ठाकुर हजाम र सदु�मया देवी �बच २०६४ सालमा 

�ववाह भएकामा दाइजो कम �याएको �वषयमा ��तवाद�ले �नज सदु�मया देवीलाई बार�बार कुट�पट गद� 

आएको र �म�त २०६५।९।२७ गते राती सोह� �रसइवीका कारण ��तवाद�ले सदु�मया देवीलाई मान� 

योजना बनाई कुट�पट गर� इ�डो�सल नामको �वषाद� औषधी जबरज�ती खवुाई बेहोस भएप�छ घरबाट 

बा�हर गई �ीमती मरेप�छ घरमा आई आ�ना गटुमेलका रामआधार ठाकुर हजाम समेतका �यि�ह�लाई 
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साथमा �लई सोह� राती मतृकको लासलाई परालले छोपी स�अठा ६ ि�थत अमर �संहको बाँझो खेतमा 

लगी जलाई बाँक� रहेको शेष भाग समेत खा�डो खनेर परु� छाडेको देिखन आएकाले आ�नै �ीमतीलाई 

कत��य गर� मार� लास दबाउने मतलबले लास जलाउने काय� समेत गन� ��तवाद� जगरनाथ ठाकुर 

हजामलाई मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १३(२) र ४ नं. को कसरुमा सोह� काननुी �यव�था 

बमोिजम सजाय गनु�का साथै कत��यबाट मा�रएक� मतृक सदु�मया देवीको लासलाई जाँच पजु� नभइकन 

दबाउने अ�भ�ायले लास जलाई बाँक� हाडखोर खा�डो खनी पनु� काय�मा संल�न ��तवाद�ह� रामआधार 

ठाकुर हजाम, आन�द� ठाकुर हजाम र वीरे�� ठाकुर हजामलाई मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको ४ 

नं. को कसरुमा सोह� काननु �यव�था बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको अ�भयोग प�। 

�म�त २०६५।९।२७ गतेको राती म आ�नो खेतमा �थए।ँ मेरो �ीमती स�क� �वभावक� 

भएकाले घरमा राखेको �वषाद� औषधी सेवन गर� मरेक� हनु।् �नजलाई मैले कुट�पट गर� जबरज�ती 

�वषाद� औषधी खवुाएको होइन। जाहेर� दरखा�त लगायत कागजातह� झ�ुा भएकाले अ�भयोग दाबीबाट 

सफाइ पाउँ भ�े समेत �यहोराको �.जगरनाथ ठाकुरले यस अदालतमा गरेको बयान। 

सदु�मया देवीले आफै �वषाद� औषधी सेवन गर� मरेक� हनु।् �नजलाई कोह� कसैले �वष सेवन 

गराई मारेको होइन। �नजको लासलाई �ह�द ु धम� अनसुार घाटमा लगी जलाएका ह�। अ�भयोग दाबी 

अनसुार मैले कुनै सजाय नगरेको हुँदा ��ततु म�ुाबाट सफाइ पाउँ भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� 

रामआधार ठाकुरले यस अदालतमा गरेको बयान। 

�म�त २०६५।९।२७ गते राती ८ बजेको समयमा मेरो गाउँमा �ववाह भएकाले म घरमा  

�थइन।ँ ��तवाद� जगरनाथ ठाकुरको �ीमती �वषाद� औषधी सेवन गर� मरेक� हनु ्भ�े कुरा भो�लप�ट 

मा� सनेुको हुँ। मतृक सदु�मया देवीको लास जलाउन म गएको �थइन।ँ म �नद�ष भएकाले अ�भयोग 

दाबीबाट सफाइ पाउँ भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� आन�द� ठाकुर हजामले यस अदालतमा गरेको  

बयान। 

मेरो घर �बहार िज�ला, �सतामढ� �ामवेल वडा नं. ५ मा भारतमा पद�छ। ��तवाद� रामजी ठाकुर 

हजामले मलाई फोन गर� मेरो �ीमती �वष सेवन गर� मरेक� छन ् भनी बोलाएकाले �म�त 

२०६५।९।२७ गते साँझ ७ बजे�तर स�अठा गएको हुँ। गाउँका अ� मा�नसह�सँगै म प�न प�छबाट 

लास जलाउन गएको हुँ भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� वीरे�� ठाकुर हजामले अदालतमा गरेको बयान। 

�म�त २०६५।१०।५ को जाहेर� दरखा�तमा के लेखेको छ, म नपढेको �यि� हनुाले मलाई 

थाहा छैन। उ� जाहेर� दरखा�तमा परेको सह� मेरो हनु स�छ। मेर� छोर� अ��पागल भएकाले घरमा 

कोह� नरहेको मौकामा �वषाद� औषधी सेवन गर� मरेक� हनु।् मलाई खबर गएप�छ म प�न दाह 

सं�कारमा गएको �थए।ँ मतृकलाई घाटमा लगी जलाएका हनु।् यी ��तवाद�ह�ले कसरु नगरेको हुँदा 

सफाइ पाउन ुपन� हो भ�े समेत �यहोराको जाहेरवाला सखुल ठाकुर हजामले गरेको बकप�। 

�म�त २०६५।८।२७ गतेको �दन रात म आ�नै गाउँघरमा �थए।ँ मतृक सदु�मया देवीले घरमा 

कोह� नभएको मौका छोपी �वषाद� औषधी सेवन गर� मरेक� हनु।् �नजलाई कोह� कसैले जबरज�ती �वष 

सेवन गराएको होइन। यी ��तवाद�ह� �नद�ष रहेकाले �नजह� उपरको अ�भयोग दाबी झ�ुा हो भ�े समेत 

�यहोराको सरकार� गवाह आशनारायण �संहले गरेको बकप�। 
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��तवाद� वीरे�� ठाकुर र �.जगरनाथ ठाकुरले कुनै प�न कसरु अपराध गरेका छैनन।् �नजह� 

उपरको अ�भयोग दाबी झ�ुा हो भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� प�का सा�ी �मोद रायले गरेको  

बकप�। 

मतृक सदु�मया देवी अ��पागल �थइन।् �नजको घरमा कोह� नभएको मौका छोपी �नजले आफै 

�वष सेवन गर� मरेक� हनु।् �नजलाई कोह� कसैले जबरज�ती �वष खवुाई मारेका होइन। �नजको लास 

फक�मा राखी मदुा�घाटमा लगी दाह सं�कार भएको हो भ�े समेत �यहोराको �.आन�द� ठाकुरका सा�ी 

बैज ुशमा�ले गरेको बकप�। 

मतृक सदु�मया देवीले घरमा कोह� नभएको मौका छोपी �वषाद� औषधी सेवन गरेक� हनु।् �नज 

सदु�मया देवी अ��पागल �थइन।् �नजलाई कोह� कसैले �वषाद� औषधी जबरज�ती खवुाई मारे मराएको 

होइन। �नजले आफै �वष सेवन गर� मरेका हनुाले अ�भयोग मागदाबी अनसुार यी ��तवाद� जगरनाथ 

ठाकुरलाई सजाय हनु ु पन� होइन। �नजले सफाइ पाउन ुपछ� भ�े समेत �यहोराको जगरनाथ ठाकुरका 

सा�ी रेखा राय यादवले गरेको बकप�। 

 

अदालतको ठहर  

�नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा आजको दै�नक म�ुा पेसी सूचीमा चढ� �नण�याथ� इजलास सम� 

पेस हनु आएको ��ततु म�ुामा वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत स.िज.�या.व. �ी मनोज�साद 

ग�ुाले ��तवाद� रामजी ठाकुर हजाम भ�े जगरनाथ ठाकुर हजामले अदालतमा आएर कसरु गरेको होइन 

भने ताप�न अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� मौकामा बयान गदा� आ�नी �ीमती सदु�मया देवीलाई मान� 

�वचारले इ�डो�सल नामको �वषाद� जबरज�ती खवुाई �नज मरेप�छ रामआधार ठाकुर हजाम, आन�द� ठाकुर 

हजाम र वीरे�� ठाकुर हजाम समेत भई मतृक लासलाई परालमा बेरेर झाँझ नद�को �कनार निजक 

�सस�घार�मा लगी लास जलाई दबाएका ह� भनी कसरु गरेकामा सा�बत भई बयान �दएको देिख�छ। 

घटना�थल �कृ�त मचु�ुकाबाट जाहेर� दरखा�तको �यहोरा सम�थ�त भइरहेको अव�था छ। मतृकको लास 

जलाई न� ग�रएको त�य �म�सल �माणबाट प�ु� भइरहेको देिख�छ। उ� घटना लग�ै रामआधार ठाकुर 

हजाम प�ाउ परेको र अ� ��तवाद�ह� फरार हनुलेु प�न �नजह� सजायका भयले भागेको भ�े त�य 

�वाभा�वक �पमा अनमुान गन� स�कने भएकाले उि�लिखत चारै जना ��तवाद�ह�लाई अ�भयोग मागदाबी 

बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भनी बहस गनु� भयो।  

�यसै गर� ��तवाद�ह�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा �ी मो.मज�ल हकले ��ततु 

म�ुामा अ�भयोग दाबी नै �था�पत हनु स�करहेको छैन। ��तवाद� प�का सा�ीले ��तवाद�ह� �नद�ष छन ्

भनी बकप� गरेका र जाहेरवाला सखुल ठाकुर हजाम लगायत वाद� प�का सा�ीह� आशनारायण �संह, 

�कशोर� ठाकुर र रामसेवक राय यादव समेतको बकप�बाट प�न मतृक आफैले �वष खाई मरेको देिखन 

आएको छ। ��तवाद� जगरनाथ ठाकुर हजामले मौकामा गरेको बयान �वे�छाले गरेको होइन भनी 

अदालतमा आई इ�कार गरेका हनुाले �हर� �हरासतमा रहँदाका बखत गरेको उ� बयानलाई �माणमा 

�लन �म�दैन। यस �वषयमा स�मा�नत सव��च अदालतबाट कैयन म�ुामा �या�यक �स�ा�त ��तपादन 

भएको देिखँदा �नज ��तवाद� जगरनाथ ठाकुर हजामले गरेको मौकामा सा�बती बयानका आधारमा मा� 
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�नजलाई कत��य �यान ज�तो ग�भीर अ�भयोगमा सजाय गन� �यायको रोहमा �म�ने होइन। सव��थमतः 

��ततु म�ुामा यस कारणले मतृकको म�ृय ुभएको हो भ�े त�य नै प�ु� हनु स�करहेको छैन। फौजदार� 

म�ुामा अ�भयोग दाबी श�ा र�हत �पमा प�ु� हनु नसकेस�म ��तवाद�लाई सजाय गन� �म�दैन। य�द 

म�ुामा श�ाको ि�थ�त देिख�छ भने श�ाको स�ुवधा ��तवाद�ले पाउने �यायको �स�ा�त रहेको छ। ��ततु 

म�ुामा वाद� प�बाट पेस भएका सबतु �माणबाट अ�भयोग दाबी प�ु� हनु आएको नदेिखँदा सबै 

��तवाद�ह�ले अरो�पत कसरुबाट सफाइ पाउन ुपद�छ भनी गनु� भएको बहस समेत स�ुनयो। 

यसमा ��तवाद� रामजी ठाकुर हजाम भ�े जगरनाथ ठाकुर हजामले दाइजो कम �याएको �नहुँमा 

प�ी सदु�मया देवीसँग बार�बार झैझगडा गर� कुट�पट गन� गरेको र �म�त २०६५।९।२७ गते राती 

�नज जगरनाथ ठाकुर हजामले �नज सदु�मया देवीलाई मान� उ�े�यले इ�डो�सल नामको �वषाद� औषधी 

जबरज�ती खवुाई घाट� �थची कुट�पट गर� मा�रसकेप�छ सोह� राती अ� कसैले नदे� ने गर� आ�ना 

गोलमेटका �यि�ह� बोलाई मतृक लासलाई अमर �संहको खेतमा लगी जलाई बाँक� शेष भागलाई सोह� 

खेतमा खा�डो खनी परु� छाडेको देिखन आएकाले आ�नी �ीमतीलाई �वष खवुाई कत��य�ारा मार� मतृक 

लास दबाउने �छपाउने समेतको काय� गरेकामा ��तवाद� जगरनाथ ठाकुर हजामलाई मलुकु� ऐन, �यान 

स�ब�धी महलको १३(२) र ४ नं. को कसरुमा सोह� काननुी �यव�था बमोिजम थप सजाय समेत गनु�का 

साथै कत��यबाट मा�रएको मतृक सदु�मया देवीको लास दबाउने �नयतले लासजाँच पजु� नभइकन लास 

जलाउने तथा गा�ने काय�मा ��तवाद�ह� रामआधार ठाकुर हजाम, आन�द� ठाकुर हजाम र वीरे�� ठाकुर 

हजाम समेतको ��य� संल�नता देिखएका हनुाले �नज ��तवाद�ह�लाई मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी 

महलको ४ नं. को कसरुमा सोह� नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भ�े अ�भयोग मागदाबी रहेको देिख�छ। 

उि�लिखत मागदाबीका स�दभ�मा ��तवाद�ह�लाई अ�भयोग मागदाबी बमोिजम सजाय गनु� पन� हो 

वा होइन भ�े तफ�  �वचार गनु� पूव� मतृक सदु�मया देवीको म�ृय ुकत��यबाट भएको हो वा होइन भ�े 

�� नको �न�पण गन� आव�यक देिखयो। �म�सल संल�न कागजात हेदा� �म�त २०६५।९।२७ गते म�य 

रात�तर उ� घटना वारदात भएप�छ �यसको भो�लप�ट �हर�ले घटनाबारे सरुाक पाई घटना�थल �कृ�त 

मचु�ुका उठाएको देिख�छ। घटना�थल �कृ�त मचु�ुका उठाउने �ममा एउटा मतृकको घरकोठाको र 

अक� मतृकलाई जलाएर गा�डएको ठाउँको मचु�ुका तयार पारेको देिख�छ। मतृकको लास जलाए प�ात 

शेष कसर भाग गा�डएको ठाउँबाट खरानी लगायत केह� ह� डीका टु�ा बरामद भएकामा सो टु�ा 

पर��ण गदा� उ� ह� डी वय�क मानव शर�रको ह� डी भएको भनी ��भवुन �व��व�ालय, �व�ध �व�ान 

�वभागबाट �म�त २०६५।१२।३१ मा पर��ण ��तवेदन �ा� हनु आएको देिखयो। हनु त जाहेरवाला 

��ततु घटनाका ��य�दश� �यि� होइनन ्तथा�प �नजले मौकामा जाहेर� �दँदा आ�नी छोर�लाई �वाइँ 

जगरनाथ ठाकुर हजामले दाइजो न�याएको भनी कुट�पट गन� गरेको र उ� घटना वारदातको �दन �नजले 

सदु�मया देवीलाई मान� �वचारले राती सतेुका बखत घाँट� �थची कुट�पट गर� �वष खवुाई मा�रसकेप�छ 

अ�य ��तवाद�ह�को सहयोगमा लास उठाएर गाउँदेिख उ�र कुनामा पन� �सस�बार�मा लगी लास जलाई 

खा�डो खनी दबाएको भनी उ�लेख गरेको देिखयो। उ� जाहेर� दरखा�तको �यहोरा �.रामआधार ठाकुर 

हजाम र ��तवाद� जगरनाथ ठाकुर हजामले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको बयान लगायत मौकामा 

कागज गन� योगे���साद यादव, चाँदमहमद �मया, रमेश�साद यादव, राजमंगल�साद �संह, अ�छेलाल राय 
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यादव र आशनारायण �संहको कागजबाट प�न सम�थ�त हनु आएको देिखयो। �यसै गर� घटना �ववरणको 

कागज गन� आन�द� ठाकुर हजाम, रामसेवक राय यादव र �कशोर� ठाकुर हजामले सोह� राती 

��तवाद�ह�ले मतृकलाई परालमा बेर� साइकलमा लैजादैँ गदा�को अव�थामा हामीले देखेका �थय� भनी 

��य�यदश�का �पमा बताएका ि�थ�तले यो त�यलाई अझ प�ु� गरेको पाइयो। 

कुनै प�न �यि�को �वाभा�वक �पमा वा अपह�या�ारा भएको म�ृय�ु�त लास दबाउन �छपाउन 

पन� डर �ास वा भय केह� हुँदैन। �यसैले �य�तोमा गाउँघरका सबै �यि�लाई म�ृयबुारे खबर गर� लास 

स� गत गन� ग�र�छ। गाउँघरमा राती लास परेमा भरसक रात �वशेषमा सबैलाई बोलाई कुरेर भो�लप�ट 

�व�ध �वधान बमोिजम दाहसं�कार गन� �चलन छ। यो �चलन अनशुरण ग�रँदा कसै��त श�ा उपश�ा गन� 

ठाउँ रहँदैन। तर य�द �यह� लास रातीमै साटसटु पाराले गा�ने वा जलाउने काय� ग�र�छ भने �यहाँनेर 

श�ाको अव�था रह�छ। ��ततु घटना वारदातमा मतृक सदु�मया देवीको लास राती ११/१२ बजेको 

समयमा गाउँघरका कसैलाई थाहा न�दई ��तवाद�ह� चार जना मा� भई साटसटु �पमा मदुा�घाट बाहेक 

कुनै �यि�को बार�मा लगी जलाई बाँक� अवशेष परेुर छो�नकुा पछा�ड असल �नयत �थयो भनेर कदा�प 

भ� स�कँदैन। कुनै काय� य�तो ह�ुछ जनु काय�को प�रणामले नै गलत �नयत रहेको प�ु�  

गद�छ। ��तवाद�ह�ले लास जाँच नगराई जलाउन ु ह�ु भ�े कुरा आफुह�लाई जानकार� भएन भनेकै 

आधारमा कत��यबाट मा�नस मा�रएको कसरु��तको दा�य�व छुट हनेु हो भने समाजमा द�डह�नताले ��य 

पाउँछ। यो त �नयतमा भर पन� कुरा हो। अतः लासको पो�टमाट�म नहुँदैमा कत��यबाट मा�रएको होइन 

भ� �म�दैन। ��ततु घटना वारदातमा मतृकलाई कुट�पट गर� घाँट� �थची जबरज�ती �वष खवुाएको भ�े 

स�दभ� रहेकामा उ� इ�डो�सल नामको औषधी �वष हो र �यसको �तस �ामभ�दा बढ� सेवनले मा�नस 

मन� स�दछ भ�े त�य िज�ला �वा��य काया�लय गौरको �म�त २०७०।१०।१२ को प�बाट ख�ुन 

आएको र ��तवाद�ले मौकामा बयान गदा� मैले नै आ�नी �ीमती सदु�मयादेवीलाई कत��य गर� मारेको हुँ 

भनी �वीकार गरेको तथा उ� घटना�मले प�न सो त�यलाई प�ु�ा� गरेको हनुाले मतृक सदु�मया 

देवीको म�ृय ु�नज आफैले �वष सेवन गर� भएको नभई अ� कसैको कत��यबाट नै भएको प�ु� हनु आयो। 

अब उि�लिखत ��तवाद�ह�लाई अ�भयोग मागदाबी बमोिजम सजाय गनु� पन� हो वा होइन र 

सजाय हनेु अव�थामा के क�तो सजाय गन� उपय�ु हनेु हो भ�े स�दभ�मा सव��थमतः मूल अ�भय�ुका 

�पमा रहेका ��तवाद� रामजी ठाकुर हजाम भ�े जगरनाथ ठाकुर हजामको हकमा �नण�य गनु� पन� देिखन 

आयो। ��तवाद� जगरनाथ ठाकुर हजाम उपर आ�नी �ीमती सदु�मया देवीलाई कुट�पट गर� जबरज�ती 

�वष खवुाई मारेको र �यसर� मा�रसकेप�छ लास दबाउने �छपाउने �नयतले लास जाँच पजु� न�लई लास 

जलाई गाडेको भनी दईु वटा छु�ाछु�ै कसरुका �नि�� िज�मेवार रहेको भनी सोह� अनसुारको सजायको 

मागदाबी स�हत अ�भयोग प� दायर भएको देिख�छ। 

�नज ��तवाद� जगरनाथ ठाकुर हजामले यस अदालतमा बयान गदा� कसरुमा पूण�तः इ�कार� रहे 

ताप�न अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� मौकामा बयान गदा� दाइजोको �वषयलाई �लएर आफु र �ीमती 

सदु�मया देवी �बच बार�बार झगडा हनेु गरेको र उ� �दन घर वरपर कोह� नभएको मौका छोपी 

�ीमतीलाई लडाई इ�डो�सल नामक �वषाद� जबरज�ती खवुाइसकेप�छ �नज बेहोस भएप� चात म 

�दशा�पसाब गन� बहानाले खेतमा गई ३/४ घ�टाप�छ आइप�ुदा �ीमतीको म�ृय ु भइसकेको देखी मैले 
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आ�नो �व� वास �ा� रामआधार ठाकुर हजाम, आन�द� ठाकुर हजाम र वीरे�� ठाकुर हजामलाई बोलाई 

चारै जना भई लासलाई ग�ु��ले बेर� अमर �संहको खेतमा लगी पराल, दाउरा र टायरले जलाई शेष 

भागलाई खा�डो खनी दबाएका ह� भनी कसरु गरेकामा सा�बती बयान �दएको देिख�छ।  

�माण ऐन, २०३१ को दफा ९ मा कुनै अ�भय�ुले अदालत बाहेक अ�य� बोलेको कुरा सो 

कुरा �य� गन� �नजलाई बा�य त�ुयाइएको �थएन भ�े देिखएमा �माणमा �लन ह�ुछ भ�े �ावधान रहेको 

छ। यसको अथ� कुनै ��तवाद�ले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� मौकामा गरेको सा�बती बयान अदालतमा 

आएप�छ इ�कार गद�मा उ� बयान �न�कृय भई �माणह�न हनेु भ�े कुरा कदा�प हनु  

स�दैन। कसैले �वे�छा �व��को बयान भ�दछ भने �यो कुरा केवल भनेर मा� हुँदैन, �म�सल �माण 

त�यबाट देिखन ु प�न पद�छ। ��तवाद� जगरनाथ ठाकुर हजामले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको 

बयान डर�ासमा पर� गरेको हुँ भने ताप�न �य�तो कुराको कुनै �ामािणक आधार देखाउन सकेको अव�था 

छैन। �नज ��तवाद�ले मौकामा गरेको सा�बती बयान म�ुाको सम� घटना�म, जाहेर� दरखा�तको �यहोरा 

र मौकामा बिुझएका �यि�ह�ले ग�र�दएको कागज समेतबाट सम�थ�त हनु आएकाले उ� बयानलाई 

�माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम �माणमा �लन �म�ने देिखयो। 

यस स�ब�धमा हा�ो �या�यक �व�ध शा�ीय ���कोणतफ�  हेदा� अदालतमा आई ��तवाद�ले 

�हर�मा गरेको बयान �वे�छा �व�� भ�दैमा उ� भनाइलाई मा� आधार मानी �माणको �पमा मा� 

इ�कार गन� हो भने अनसु�धानका �ममा ��तवाद�को कागज गराउनकुो औिच�य नै नरहने भनी हेमराज 

�प.के. �व�� नेपाल सरकार (ने.का.प. २०४९, �नण�य नं. ४५३९, प�ृ ४६२) को म�ुामा स�मा�नत 

सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �या�यक �स�ा�त ��तपादन भएको पाइयो। �यसै गर� अ�धकार �ा� 

अ�धकार� सम� भएको बयान अ�य �वत�� �माणबाट सम�थ�त भइरहेको र बलपूव�क बयान गराइएको 

भ�े समेत प�ु� हनु नसकेको अव�थामा �माण यो�य हनेु भनी देवे���साद केसर�को जाहेर�ले वाद� नेपाल 

सरकार ��तवाद� इजाजलु �मया समेत भएको (ने.का.प.२०६७, अ� ७, �नण�य नं. ८४२१, प�ृ १२२६) 

म�ुा लगायत अ�य थ�ु ैम�ुाह�मा स�मा�नत सव��च अदालतबाट ��तवाद�को मौकाको बयानलाई �माणका 

�पमा �हण गरेको देिख�छ। उपरो� �या�यक �स�ा�तका आधारबाट ��तवाद�ले मौकामा गरेको सा�बती 

बयानलाई अदालतमा आई इ�कार गद�मा अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको �य�तो मौकाको बयान 

�माण यो�य नहनेु भ� �म�ने देिखएन। अतः ��तवाद� जगरनाथ ठाकुर हजामले अ�धकार �ा� अ�धकार� 

सम� मौकामा गरेको सा�बती बयान �ामािणक मू�य र मा�यताका ���कोणले ��ततु म�ुाका स�दभ�मा 

मह�वपूण� �माण हो भ� स�क�छ। 

हनु त मानव अ�धकारका ���कोणले हेदा� आ�नो �व�� गवाह� �दन कसैलाई प�न कर लगाउन 

�म�दैन र हरेक ��तवाद�लाई अ�भयोग दाबी��त चपु लागेर ब�ने (Right to Silence) वा झठुो कुरा प�न 

बो�न पाउने अ�धकारलाई �वीकार ग�रएको कुरामा दईु मत हनु स�दैन तथा�प िज�ला �याया�धव�ाको 

रोहबरमा बयान गदा� कसरु अपराध गरेकामा सा�बत भए ताप�न अनसु�धान प� चात अदालतमा म�ुा दायर 

भइसकेप�छ जे जसर� भए प�न इ�कार� हनेु आम �विृ� र �चलनले हा�ो �व�मान �या�यक प��त��त 

ग�भीर भएर सो�न ुपन� प�रि�थ�त देिखएको यथाथ�तालाई यहाँनेर उ�लेख नगर� रहन स�कएन। �यसैले 

अब अ.बं. १८८ नं. को �योगले मा� ��तवाद�ले अदालतमा स�य साचो बो�ने कुराको अपे�ा रा� न 
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नस�कएको हुँदा अदालतमा अ�भय�ुले स�य साचँो कुरा बोल� �याय स�पादनमा सहयोग गरेमा �नजलाई 

अ�भयोजन प�बाट नै कम सजायको मागदाबी गन� स�ने �यव�था Plea bargaining लाई फौजदार� 

काननुमा अ�ीकार गन� ट�कारो आव�यक भएको महससु हनु आएको छ। 

जहाँस�म वाद� प�का सा�ीह�ले गरेको बकप�को स�दभ� छ त�स�ब�धमा �वचार गदा� 

जाहेरवाला सखुल ठाकुर हजाम तथा मौकामा कागज गन� आशनारायण �संह, �कशोर� ठाकुर, रामसेवक राय 

यादव समेतले प�हले लेखाएको तथा मौकामा �य� गरेको �यहोराभ�दा ��तकूल हनेु गर� बकप� गरेको 

देिखयो। य�द कुनै सा�ीले मौकामा एउटा कुरा र अदालतमा उपि�थत भई अक� कुरा �य� गद�छ भने 

�य�तो सा�ीले बोलेको कुरालाई �मािणक मह�व �दन स�कँदैन। �यसै गर� ��तवाद� प�का सा�ीह� 

�मोद राय यादव, बैज ुशमा� र रेखा राय यादवले �य� गरेको याि��क शैल�को बकप� प�न त�यमा 

आधा�रत नदेिखएकाले �य�तो बकप�लाई प�न �माणमा �हण गन� स�कएन। केह� समय यता आएर 

फौजदार� म�ुामा जाहेरवाला लगायत वाद� प�का सा�ीह�ले अदालतमा आएप�छ ��तकूल बकप� गन� 

�विृ� यदाकदा देखा परेको छ। यो �विृ�ले �याय स�पादनमा मौिखक �माणको मह�व��त ग�भीर 

आश�ाको अव�था देखा परेको ि�थ�त एकातफ�  छ भने अका�तफ�  अब फौजदार� �याय स�पादनमा 

पीडकको स�पि�बाट वा रा�यको तफ� बाट पी�डत प�रवारलाई प�न राहत �दने �दलाउने प�बाट सो�न प�न 

ज�र� देिखएको छ। 

मा�थका �करणमा उ�लेख भए अनसुार �म�सल संल�न सबतु �माण, प�रब�द र प�रवेश समेतबाट 

�वचार गदा� ��तवाद� रामजी ठाकुर भ�े जगरनाथ ठाकुर हजामले आ�नी �ीमती सदु�मया देवीलाई 

जबरज�ती �वष खवुाई घाट� �थची मा�रसकेप�छ काननु अनसुार हनेु द�ड सजायबाट ब�न आफ�तको 

म�त �लई मतृक लासलाई सोह� राती उठाई अमर �संहको खेतमा लगी जलाई बाँक� शेष भागलाई खा�डो 

खनी परेुको देिखन आएको हनुाले �नज ��तवाद� जगरनाथ ठाकुर हजामलाई मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी 

महलको १३(२) नं. को कसरुमा सव��व स�हत ज�मकैद र मतृक लासलाई दबाउन �छपाउनका मतलबले 

जलाएर गाडेको समेत देिखँदा �नजलाई सोह� महलको ४ नं. बमोिजम ६ म�हना थप कैदको सजाय समेत 

हनेु ठहछ�। 

अब, अ�य ��तवाद�ह� रामआधार ठाकुर हजाम, आन�द� ठाकुर हजाम र वीरे�� ठाकुर हजामका 

हकमा �वचार गदा� �नजह�का हकमा कत��यबाट मा�रएक� मतृक सदु�मया देवीको लासलाई दबाउने 

�छपाउने �नयतले लास स� गत पजु� न�लई लास जलाई गा�ने काय�मा संल�न रहेको भ�े कसरुमा मलुकु� 

ऐन, �यान स�ब�धी महलको ४ नं. बमोिजम सजायको मागदाबी रहेको देिख�छ। यस अदालतमा बयान 

गदा� ��तवाद� म�येका वीरे�� ठाकुर हजाम र रामआधार ठाकुर हजामले आफु उ� लास जलाउन गएको 

�थए ँभनी ि�वकारेको देिखयो भने �. आन�द� ठाकुर हजामले आफु सो काय�मा नगएको भनी लेखाएको 

पाइयो। ��तवाद� रामआधार ठाकुरले मौकामा बयान गदा� उ� वारदातको राती क�रब १२ बजेको 

समयमा लास जलाएको भनी लेखाएको देिख�छ। �म�सल संल�न �माणबाट मतृक सदु�मया देवीको लास 

जलाउने काय�मा मतृकका पती �. जगरनाथ ठाकुर हजाम स�हत �. रामआधार ठाकुर हजाम, वीरे�� 

ठाकुर हजाम र आन�द� ठाकुर हजाम बाहेक अ� कोह� प�न संल�न रहेको देिखँदैन। साथै सो लास 

सोह� राती क�रब १२ बजे घाटमा नभई अमर �संहको खेतमा लगी जलाएको त�य प�न मा�थका 
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�करणह�मा �प� भइसकेको छ। यसर� उ� लास जलाउन आफु गएको �थइन भनी �. आन�द� ठाकुर 

हजामले भने ताप�न �. जगरनाथ ठाकुर हजामले गरेको मौकाको बयानको स.ज. १० मा आफु स�हत 

मा�थ उि�लिखत �तन जना ��तवाद� भई लासलाई ग�ु��मा बेर� साइकलमा राखी पालैपालो डो� याई अमर 

�संहको खेतमा लगी टायर, पराल र दाउराले जलाएका ह� भनी लेखाएको पाइयो। �नज �. जगरनाथ 

ठाकुर हजामको मौकाको बयानबाट यी �तनै जना ��तवाद�ह�लाई मतृक सदु�मया देवीको म�ृयबुारे थाहा 

जानकार� भएर प�न उनीह�ले ��तवाद� जगरनाथ ठाकुर हजामलाई सजायबाट उ�काउने अ�भ�ायले सो 

लास जाँच नगराई गपुचपु �पमा राती �वशेषमा कुनै �यि� �वशेषको खेतमा लगी लास जलाई दसी �माण 

प�न मेटाउनका ला�ग बाँक� शेष भाग र खरानीलाई प�न खा�डो खनी परेुर छाडेको देिखन आयो। 

मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको ४ नं. अनसुार अपह�या वा कत��य गर� मा�रएको लासको 

जाँच नगराई गा�न, फा�न वा जलाउन हुँदैन। �यसो गरेमा कसरुदारलाई �. १०।– ज�रवाना हनेु 

�यव�था छ भने लास जाँच नहुँदै दबाउनका मतलबले जलाउने, फा�ने वा गा�नेलाई अ� काननुले हनेु 

सजायमा छ म�हना थपी कैद गनु� पन� उ�लेख छ। यस �ावधानबाट उ� ४ न�बरले पजु� न�लई लास 

गा�ने फा�ने तथा कसरु दबाउनका मतलबले लास गा�ने, जलाउने, फा�ने गर� दईु छु�ाछ�ै कसरुमा 

फरक फरक सजायको �यव�था गरेको देिख�छ। मा�थ उ�लेख भए अनसुार ��तवाद�ह� रामआधार 

ठाकुर हजाम, आन�द� ठाकुर हजाम र वीरे�� ठाकुर हजामले उि�लिखत दबैु कसरु गरेका हनुाले 

�नजह�लाई सोह� ४ नं. बमोिजम जनह� �. १०।– ज�रवाना र ६ म�हना कैदको सजाय समेत हनेु  

ठहछ�। 

��ततु म�ुामा ��तवाद� जगरनाथ ठाकुर हजामको हकमा सव��व स�हत ज�मकैद समेतको सजाय 

भएको हनुाले �नजको हकमा अ.बं. १८६ नं. बमोिजम साधक जाहेर गन� गर� यो फैसला ग�र�दएको  

छ। अ� कुरामा तप�सल बमोिजम गनु�। 

 

तप�सल 

१. माथी ठहर ख�डमा उ�लेख भए अनसुार ��तवाद� रामजी ठाकुर भ�े जगरनाथ ठाकुर हजामलाई 

सव��व स�हत ज�म–कैद थप ६ म�हना कैदको सजाय हनेु भएताप�न मलुकु� ऐन द�ड सजायको ८ नं. 

बमोिजम सव��व स�हत ज�म–कैदमा सजाय भएप�छ सानो सजाय हनेु खत नख�पने हनुाले �नजलाई 

ज�मकैदको सजाय भ�दा बढ� सजाय हनेु अव�था देिखएन। �नज ��तवाद� �म�त २०७०।१०।१५ 

देखी प�ाउ पर� थनुामा रहेको देिखँदा सोह� �म�त देखी कैद क�ा हनेु गर� ज�मकैदको लगत कसी 

कैद ठेक� पठाउनू। 

२. ��तवाद� जगरनाथ ठाकुर हजामको स�पि� सव��व हनेु ठहरेकाले म�ुाको अि�तम �कनारा लागेप�छ 

काननु बमोिजम �नजको �ीस�पि� जायजात गर� अंश भागमा पन� स�पि� सव��व गनू�। 

३. ��तवाद�ह� रामआधार ठाकुर हजाम, आन�द� ठाकुर हजाम र वीरे�� ठाकुर हजामलाई जनह� दस 

�पैया र ज�रवाना स�हत ६ म�हना कैदको सजाय हनेु ठहरेकाले म�ुाको अि�तम �कनारा लागेप�छ 

उ� कैदको सजाय असलु उपर भए प�ात �नजह�ले थनुछेकको �सल�सलामा राखेको धरौट�बाट 
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लागेको ज�रवाना क�ा गर� बाकँ� �.४४९०।– �फता� पाउँ �नज ��तवाद�ले ऐनका �याद�भ� माग गरे 

उ� रकम �नजह�लाई �फता� �दनू। 

४. ��ततु म�ुामा ��तवाद� जगरनाथ ठाकुरको हकमा साधक जाहेर हनेु भएकाले पनुरावेदन परे सोह� 

�पबाट र पनुरावेदन नपरे सो को �याद नाघेप�छ साधक सदरका �नि�त �म�सल पनुरावेदन अदालत, 

हेट�डामा पठाइ�दनू। 

५.  ��ततु फैसलामा नेपालको फौजदार� काननुमा Plea bargaining को �यव�था र पी�डतलाई राहत �दने 

स�ब�धमा उपय�ु �यव�था गन� आव�यक देिखएको स�दभ�लाई औ��याइएको देिखँदा उ� फैसलाको 

��त�ल�प महा�याया�धव�ाको काया�लय र काननु तथा �याय म��ालयमा पठाइ�दनू। 

६. यो फैसलामा िच� नबझेु ७० �दन�भ� पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा पनुरावेदन गनु� भनी ��तवाद�ह� 

जगरनाथ ठाकुर हजाम, रामआधार ठाकुर हजाम, आन�द� ठाकुर हजाम र वीरे�� ठाकुर हजामलाई 

पनुरावेदनको �याद �दनू। 

७. यो फैसलाको जनाउ िज�ला सरकार� व�कल काया�लय रौतहट, गौरलाई �दनू। सरोकारवालाले न�ल 

माग गरे काननु बमोिजमको द�तरु �लई न�ल सार� सराइ�दनू। 

८. ��ततु म�ुा दायर�को लगत क�ा गर� �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू। 

 
 

िज�ला �यायाधीश 

 

फैसला तयार गन� : ना.स.ुराम�नवास�साद यादव। 

फैसाल टाईप गन� : जे.के. राना। 

 
 

इ�त स�वत ्२०७१ साल जे� २९ गते रोज ५ शभुम ्................। 
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�ी अघा�खाँची िज�ला अदालत 

इजलास 

िज�ला �यायाधीश �जेश �याकुरेल 

फैसला 

म�ुा नं.०७०-CR-००३४ (र.नं. ६४-०७०-००१८२) 

�नण�य नं. १३४  

 

म�ुा : कत��य �यान। 

 

वाद� 

िज�ला अघा�खाँची पोखराथोक गा.�व.स. वडा नं.३ 

ब�ने वष� ३३ को रमनाथ गैरे समेतको जाहेर�ले 

नेपाल....................................................१ 

 

��तवाद� 

िज�ला अघा�खाची पोखराथोक गा.�व.स. वडा नं. ३ 

रयले ब�ने लालमिण भ�राईको छोरा वष� ३६ को 

नारायण............................ . .....................१ 

िज�ला अघा�खाची पोखराथोक गा.�व.स. वडा नं. ३ 

रयले ब�ने भवुने�र गैरेक� �ीमती वष� २२ क� 

अि�बका.................................................१ 

सा�ी 

जाहेरवालाह� रमनाथ गैरे र ���साद गैरे।घटना 

�ववरणका �द�प गैरे, महेश �व.क., अि�बका गैरे, 

मेघनाथ गैरे, गणु�न�ध गैरे, जमनुा गैरे, कमला 

गैरे र देवी�साद गैरे तथा व�तिु�थ�त मचु�ुकाका 

�ाने�र गैरे, ओमकला गैरे, परशरुाम गैरे, 

�तलकराम गैरे र रामबहादरु प�रयार। 

कागज 

 

��तवाद� 

सा�ी  

भीमाजु�न गौतम, द�पक ब�जाडे, नवनारायण 

बे�बासे, शेषका�त िघ�मरे, जीवनारायण भ�राई, 

जमनुा गैरे। 

 

कागज 

 

अदालतबाट बझेुको 

सा�ी 

जाहेरवालाह� रमनाथ गैरे र ���साद गैरे घटना �ववरणका �द�प गैरे, गणु�न�ध गैरे र देवी�साद 

गैरे तथा व�तिु�थ�त मचु�ुकाका ओमकला गैरे, परशरुाम गैरे ��तवाद� नारायण भ�राईका सा�ी 

द�पक ब�जाडे, नवनारायण बे�बासे र यस अदालतका आदेशानसुार बिुझएका िज�ला �वा��य 
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काया�लय अघा�खाँचीका िज�ला �वा��य �मखु डा. जग�ाथ �तवार�‚ डा. नवीन दना�ल‚ डा. 

ह�र�साद प�थी। 

 

कागज 

िज�ला सरकार� व�कल काया�लय अघा�खाँचीको च.नं. ६९ �म�त २०७१।०५।१३ को प� 

माफ� त �ा� भएको केि��य �व�ध �व�ान �योगशाला काठमाड�को �भसेरा पर��ण ��तवेदन। 

 

उपि�थत �व�ान काननु �यवसायीह� 

वाद� नेपाल सरकार तफ� बाट : िज�ला �याया�धव�ा �वदरु काक� 

जाहेरवाला तफ� बाट : अ�धव�ा �वनोद गौतम 

��तवाद�ह� तफ� बाट : अ�धव�ाह� बाबरुाम, पा�डे डा. ब�ुबहादरु थापा, के.बी. भसुाल, ट�का 

भसुाल  

 

��ततु म�ुाको सि��� त�य एवं ठहर यस �कार रहेको छ।  

१.  हामीह� ७ दाजभुाइ सबै छु���भ� भई रोजगारका ला�ग घर बा�हर रहेका अव�थामा आमा समेत 

परलोक हनु ुभएको हुँदा राइँलो दाज ुभवुने�र र बबुा इ��मिण सगोलमा नै ब�दै आएका �थए। 

दाज ु भवुने�र रोजगारका ला�ग �वदेशतफ�  रहेका अव�थामा भाउजू अि�बका गैरेको िज�ला 

अघा�खाँची पोखराथोक गा.�व.स. वडा नं. ३ ब�ने वष� ३६ को नारायण भ�राईसँग अनिुचत यौन 

स�ब�ध रहेको बबुा इ��मिण गैरेले थाहा पाई य�तो नगर भनी बहुार�लाई स�झाउँदा उ�टै 

भाउजूले बबुालाई गाल� गर� बबुा सहन ब�न नसक� घर छोडी जान ुभई ग�ुमी िज�लाको �रडी 

ि�थतमा पूजामा घरप�रवार भेट भएको बखत उ� कुरा बताउन ु भएको �थयो। पनुः �म�त 

२०७१।०२।०५ गते आ�नो घरमा आई कसैलाई नभनी आफु स�ुे कोठामा ब�न ु भएका 

अव�थामा बेलकुा नारायण भ�राई समेत घरमा आएका बखत भाउजू अि�बका र नारायण 

एकआपसमा कुरा गदा�‚ �यो बढुो आयो भने मैले बाँक� रा�दैन। �तमीलाई मैले हेर �वचार 

ग�रहा�छु‚ नडराउ भनेप�छ बबुा कोठाबाट बा�हर �न�कँदा बबुा र नारायण भ�राई �बच भनाभन 

भई झगडा हुँदा गाउँका मा�नसह� समेत ज�मा भई झगडा नगर भो�ल छलफल गर�ला भनी सबै 

आआ�नो घरतफ�  गएकामा भाउजू अि�बका प�न आ�नो घरमा नसतुी केटाकेट� �लई भाउजू जमनुा 

गैरेको घरमा गई सतेुकामा नारायण भ�राईले भाउजूसँगको अनिुचत यौन स�ब�ध लकुाउनका ला�ग 

भो�लप�ट �बहानै बबुालाई कुट�पट गर� कत��य गर� मार� घर निजकैको �खमा झ�ु�ाइएका 

अव�थामा शव फेला परेको हुँदा काननु बमोिजम ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको रमानाथ गैरे तथा 

���साद गैरे समेतको जाहेर� दरखा�त। 
 

२.  ��ततु वारदात स�ब�धमा तयार भएको घटना �थल एवं लास जाँच मचु�ुका हेदा� मतृक इ��मिण 

गैरे आ�नै घरदेिख दि�णतफ�  रहेको भपूबहादरु �व.क.को बाँझो ज�मनमा रहेको िच�ले जातको 

पि�मतफ�  झकेुको �खको हाँगोमा बा�बयाको डोर�को पासो लगाई पूव� मोहडा गर� झिु�डएका 
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अव�थामा रहेको, ख�ुा खिु�चई भइँुमा टेकेका अव�थामा रहेको, मतृक झिु�डएको हाँगादेिख भइँु 

ख�ुास�मको दरु� ६ �फट २ इ�च रहेको, मतृकले टेकेको भइँु देिख ६ �फट उ�रमा हाथी लेखेको 

�ला��कको परुानो १ जोर च�पल रहेको जसमा दायाँ च�पल घो�टो र बायाँ ख�ुाको च�पल उ�ानो 

अव�थामा रहेको, मतृक झिु�डएको �थानबाट �नजको घरको दरु� २१ �फट रहेको देिख�छ। 

मतृकको घर र झिु�डएको �थान �बचको घटना �थल वरपर �व�भ� �थानमा रगतका टाटाह� 

रहेको र मतृक झिु�डएको �थानदेिख ५ �फटको दरु�मा भइँु मडा�रएका अव�थामा रहको भ�े 

देिख�छ। मतृ शवको पासो काट� भइँुमा प�टाई हेदा� मतृकको अनहुारमा रगत लतप�तएको‚ दबैु 

आखँा ब�द रहेको‚ नाकबाट रगत बगी सकेुको र नाकको डँडाल�मा �व�भ� ठाउँमा दधारेको, 

मतृकले िज�ो टोकेको भ�े देिख�छ। मतृकको घाँट� दायाँ कानम�ुन पासोको गाँठो परेको‚ घाँट�मा 

U आकारको डाम र छा�दा कडा भ�े उ�लेख भएको, छातीमा रगत बगी सकेुको साथै 

मल�ारबाट �दसा �न�केको‚ हातको म�ुी ब�द अव�थामा रहेको भ�े म�ुय �यहोरा देिख�छ। 
 

३.  �म�त २०७१।०२।०५ गते बेलकुा ८ बजे�तर म र नारायण भ�राई आआ�नो घरतफ�  आउने 

�ममा बाटोमा पन� अि�बका गैरेको घर आगँनको बाटो हुँदै जाँदा �नज अि�बकाले ढोका लगाई 

भा�सामा बसेको देखी �कन य�त चाँडै ढोका लगाएको भनी सो�दा ससरुा आउँदैछन ् रे आएर 

झैझगडा कुट�पट गला�न ् भनी ढोका लगाएक� भ�ु भयो। घरमा�थको एकजना केटाले हजरुबबुा 

घरमा आउन ुभएको मैले देिख कुन बेला आउन ुभयो भनी सो�दा चपु लाग भनी हातले इशारा 

गरेको भनी बताएको, अि�बकाले अब ससरुाले माछ�न ् भनी नारायणसँग कुरा हुँदा मतृक आ�नो 

कोठाबाट बा�हर �न�क� िच�याउन कराउन था�दा क�रब आधा घ�टा ��तवाद� नारायण भ�राई र 

इ��मिणका �बचमा वाद�ववाद भई इ��मिणले बहुार� अि�बका र नारायण �बच ३/४ पटक यौन 

स�ब�ध भएको आफुले देखी सहन नसक� छोराह�कामा गएको भनी बताएप�छ वातावरण 

कोलाहलपूण� भयो र छर�छमेक� ज�मा भए। भनाभनकै �ममा नारायण भ�राईले जे ज�तो 

प�रि�थ�त आए प�न �तमीलाई साथ �दने म छँदै छु �न भनी अि�बका रोई बसेका अव�थामा 

गाउँलेह�को अगा�ड भनेका �थए। म क�रब ९ बजे�तर आ�नो घरमा गए।ँ भो�ल �बहान छलफल 

गन� गर� सबै आ�नो घरमा गए। नारायण भ�राई प�न आ�नो घर गएछन।् सबै भाइछोरा बसी 

छलफल गन� स�लाह भएकामा �म�त ६ गते �बहानै आ�नै घर निजकै इ��मिण गैरेलाई झ�ुडी मतृ 

अव�थामा शव फेला पारेको हो। घटना हेदा� कत��यबाट मारे मराएको देिखएको हो भ�े समेत 

�यहोराको �द�प गैरेको घटना �ववरण कागज।  
 

4.  मतृक इ��मिण गैरेको शव पर��ण ��तवेदनमा आ�त�रक र बा� अव�था हेदा� Rigor-mortis 

fully developed, post-mortem stain present on back of body, hand, foot, tongue bite 
present, fecal incontinence & seminal discharge present. Ligature mark: Blackish 
brown peptized skin, ligature mark present above thyroid cartilage, knot mark present 
on right side having 13cm length & 2cm width gap of about 3cm present on right side 

below right ear. Bleeding from both nostrils blackish blue bruise over tip of nose. भ�े 
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उ�लेख भएको र म�ृयकुो कारणमा Hanging until and otherwise proved by viscera report 

भ�े उ�लेख भएको।  
 

5.  �म�त २०७१।०२।०५ गते बेलकुा म ठुला बबुाको घरतफ�  जाँदा इ��मिण गैरेलाई घरतफ�  

आउँदै गरेका अव�थामा बाटोमा देखी बबुा कहाँबाट आउन ु भयो भनी सो�दा केह� नबोल बाब ु

भ�दै आउन ु भएको �थयो। म �नज ठुला बबुाकै घरमा आउँदा अि�बका गैरेको घरमा नारायण 

भ�राई र �द�प गैरे आई बसेका रहेछन।् �नजह�ले एक आपसमा के के कुरा गरे थाहा  

भएन। मैले अि�बका आ�ट�सँग ठुला बबुा आएको भनी बताउँदा �व�ास गनु� भएन। केह� 

�छनप�छ �नज ठुला बबुा इ��मिण आ�नो कोठाबाट �नि�कँदै कराउन थालेप�छ नारायण भ�राईले 

बबुा �माण प�ु याएर बो�नसु,् न� �ठक हुँदैन भनी भ�ु भयो। उ� समयमा मैले मेरो मोबाइलबाट 

झगडाको रेकड� गरेको हुँ। झगडामा उपि�थत भएका गाउँलेह�ले भो�ल �बहान छलफल गर�ला 

भनी झगडा शा�त बनाई आआ�नो घर गए, म प�न घर गएको हुँ। भो�लप�ट �बहान उ�दा 

इ��मिण गैरे घरको साइडमा रहेको फोसा�को �खमा पटुवाको डोर�ले घाँट�मा पासो लगाई 

झिु�डएका अव�थामा देखेको हुँ। घटना �थलको �कृ�त हेदा� �नजलाई कत��य गर� मार� 

झ�ुडाएएको हनु ुपद�छ। को कसले ग� यो थाहा भएन भ�े समेत �यहोराको महेश �व.क.को घटना 

�ववरण कागज। 
 

6.  प�त रोजगारका ला�ग परदेश जान ु भएको हुँदा घरमा म नाबालक ब�चा �लएर ससरुा इ��मिण 

गैरेसँगै ब�दै आएक� �थए।ँ गाउँमा रहँदा ब�दा गाउँकै नारायण भ�राईसँग िचनजान भई स�ब�ध 

निज�कँदै गयो। �नजको �कराना पसल समेत रहेकाले घरमा आव�यक सामान �नजै नारायणको 

पसलबाट �याउने गद�थ�। हामी दईु �बचको स�ब�ध गाढा हुँदै गएप�छ �नजले मसँग यौन स�ब�ध 

रा� ने ��ताव राखेकामा प�हला मैले इ�कार गरे प�न प�छ दबैुको सहम�तमा ३/४ पटक यौन 

स�ब�ध राखेप�छ ससरुा इ��मिण गैरेले मलाई श�ापूण� त�रकाले हे�ररहन ुभएको �थयो। एक�दन 

ससरुा इ��मिण गैरेले मलाई श�ापूण� त�रकाले �� गदा� मैले इ�कार ग�र�दएको �थए।ँ �यसको 

भो�लप�ट ए�ा�स बबुा घरबाट केह� नभनी �हँडेप�छ खोजतलास गदा� का�छा छोराको घर डेरामा 

कोहलपरु जान ु भएको रहेछ। सो कुरा नारायण भ�राईलाई थाहा �थयो। २०७१।२।४ गते 

कोहलपरुबाट �� देवरको घरकोठामा जान भनी ससरुा आएको र एकपटक घर पसेर जाने भनी 

घरमा आउँदै छन ्भ�े थाहा पाएको �थए।ँ जेठ ५ गते बेलकुा घरको ढोका ब�द गर� म खाना 

बनाउँदै गरेका अव�थामा नारायण भ�राई र �द�प गैरे आई �कन ढोका ब�द लगाई बसेको भनी 

सो�दा मैले ससरुा आउँदै छन ्रे, प�हले प�न झगडा गर� गएका आज प�न केह� गला�न ्भनी ब�द 

गरेको भनी भ�दा नारायणले बढुो आएर हा�ो स�ब�धको कुरा गर� केह� भनेमा मा�र�द�छु भ�दा 

ससरुा ए�ा�स कोठाबाट कराउँदै बा�हर �नि�कन था�दा ससरुा इ��मिण र नारायण �बच कडा 

श�दमा भनाभन भएको हो। लामो समय झगडा हुँदा मा�नसह� समेत ज�मा भए। ससरुाले मेरो र 

नारायण भ�राई �बच शार��रक स�ब�ध रहेको भनी कुरा उठाउँदा उपि�थत �छमेक�ह�ले भो�ल 

�बहान छलफल गन� गर� �ववाद समाधान गरेका �थए। ससरुासँग �ववाद भएप�छ म जेठानीको 
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घरमा गई बस�। रातभर ससरुा मा�ै घरमा �थए। भो�लप�ट �बहान ससरुालाई �छमेक�ह�ले 

रगता�य भई घर निजकैको �खमा झिु�डएका अव�थामा शव फेला पारेका हनु।् वारदात हनुभु�दा 

अगा�ड �नज नारायणले �तमी नडराईकन बस भनी मलाई आ�ासन समेत �दएका �थए। हामी 

�बचको यौन स�ब�ध लकुाउनका ला�ग �नजै नारायणले उ� घटना घटाएका हनु ् भ�े समेत 

�यहोराको अि�बका गैरेको घटना �ववरण कागज।  
 

7.  अि�बका गैरेको �ीमान परदेशमा गएका हुँदा हामी दबैु जनाको सहम�तमा ३/४ पटक शार��रक 

स�ब�ध रा�दै आएका �थय�। हामी दबैुको स�ब�ध ब�न थालेप�छ अि�बकाका ससरुा इ��मिण 

गैरेले श�ा गर� चै� म�हनामा घर छोडी अ�य छोराह�कामा गएका अव�थामा इ��मिण गैरेले मेरो 

र अि�बकाको �बचमा शार��रक स�ब�ध रहेको अव�था देखी सहन नसक� घर छाडी �हँडेको भनी 

बताएका रहेछन।् सो कुरा अि�बकाले मलाई भनेक� �थइन।् जे� ५ गते �दउसो नै अि�बकाले 

ससरुा आउदै छन ् भनी बताएक� �थइन।् बेलकुा म र �द�प गैरे अि�बकाको घरको बाटो हुँदै 

आ�नो घरतफ�  जाँदै गदा� ढोका लगाएर बसेका अव�थामा देखी �कन ढोका लगाएको भनी सो�दा 

ससरुा आउँदै छन ्रे, आएर कुट�पट गला�न ्भनी डरले ढोका लगाएको भ�दा बढुाले केह� गरे हामी 

छ� भ�दै गदा� बढुा इ��मिण गैरे कोठाबाट �न�क� कराउँदा मेरो र इ��मिणका �बचमा भनाभन 

भएको हो। �नजले मेरो र बहुार� अि�बकाका �बचमा शार��रक स�ब�ध रहेको भनी बताएप�छ 

�छमेक�ह�ले भो�ल �बहान बसी छलफल गन� गर� झगडा सा�य पारेका हनु।् अि�बका गैरे 

आगँनको छेउमा बसी रोइरहेका अव�थामा मैले �कन यसर� रोएक� ? �न ुपद�न यसको �छनोफानो 

भो�ल ह�ुछ भनी भनेको �थए।ँ इ��मिणलाई कोह� कसैले कत��य गर� मारे मराएकामा मलाई 

�व�ास ला�छ। �नजको कसैसँग झैझगडा �रसइवी समेत भएको मलाई थाहा छैन भ�े समेत 

�यहोराको ��तवाद� नारायण भ�राइले अनसु�धानका �ममा गरेको बयान। 
 

8.  ��तवाद� नारायण भ�राईसँग मेरो पटक पटक यौन स�पक�  भएको हो। �म�त २०७१।०२।५ 

गतेको १/२ म�हना अगा�ड समेत मतृक ससरुासँग यौन स�पक� को �वषयमा झैझगडा भएको हो। 

जेठ ५ गते ससरुा घरमा आउने कुरा ��तवाद� नारायण भ�राईलाई जानकार� गराएक� �थए।ँ 

नारायण भ�राई साँझ घर आएप�छ ससरुासँग भनाभन भएको हो। ससरुामा�थ नारायण जाइला�दा 

समेत म मौन बस�। उ� रात बढुा ससरुालाई ए�लै घरमा छोडेर बा�हर जेठानी �दद� कहाँ गई 

बसेक� हुँ। नारायणकै कत��यबाट ससरुा इ��मिणको म�ृय ु भएकामा �व�ास ला�छ भ�े समेत 

�यहोराको ��तवाद� अि�बका गैरेले अनसु�धानका �ममा गरेको बयान। 
 

9.  आ�नी बहुार� अि�बकासँग ब�दै आएका हजरुबबुा इ��मिण गैरे ए�ा�स चै� म�हनाको प�हलो 

ह�ा�तर घर छोडी कोहलपरु ि�थत का�छा छोराको डेराकोठामा जान ुभई केह�प�छ �रडीमा ब�ने 

�� अंकलको पूजामा हामी जाँदा हजरुबबुा समेत आउन ु भएको �थयो। �कन घर छोडी �हँ�न ु

भएको भनी सो�दा अि�बका गैरे र नारायण भ�राईको �बचमा यौन स�ब�ध राखेको देखी बहुार�लाई 

स�झाउँदा उ�टै द�ुय�वहार गरेक�ले घर छोडी �हँडेको भनी बताउन ुभएको �थयो। य�तैमा जे� ५ 

गते बेलकुा ५ बजे�तर हजरुबबुा हा�ो घरमा आउन ु भई भलाकुसार� गर� आ�नो घरतफ�  जान ु
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भएको र बेलकुा ८ बजे�तर जाहेरवाला �� अंकलले हजरुबबुाले घरमा झगडा गनु� भएको छ रे, 

�तमी घरमा गई बझु भनी मलाई फोन गर� बताउन ुभएको हो। हजरुबबुा इ��मिणले अि�बका र 

नारायणका �बचमा यौन स�ब�ध रहेको भनी खलुासा गनु� भएप�छ नारायण भ�राई र इ��मिण 

�बचमा झगडा भएको हो। �छमेक�ह�ले भो�ल �बहान बसी छलफल गर�ला भनी �ववाद �मलाएका  

रहेछन।् �यसप�छ म माइल� काक� मनकला गैरे र गणु�न�ध गैरेको घरमा गई �कन झगडा भएछ, 

अब के गन� भनी स�लाह गदा� अि�बका गैरे प�न उ� घरमा बि�दन ँ भनी उ� रात जमनुा 

काक�कामा गई बसेक� हुँदा गणु�न�ध अंकलले मलाई हजरुबबुा इ��मिण गैरे ए�लै घरमा छन,् तँ 

�नज बबुासँग सतु,् भो�ल �बहान छलफल गर�ला भनी पठाउन ुभएकामा हजरुबबुाको घरमा राती 

क�रब १० बजे�तर जाँदा बबुा स�ुतस�न ु भएको रहेछ। सबै ढोका ब�द भएप�छ मैले िच�याई 

बोलाउँदा हजरुबबुाले म स�ुतसक� , तँ आ�नो घरमा जा, भो�ल �बहानै झरेस ्भ�ु भयो। �� अंकल 

प�न आउँछु भ�ु भएको �थयो। ढोका खो�न ुभएन। मैले गणु�न�ध अंकल र जमनुा काक�लाई सो 

कुरा बताई म आ�नो घरमा गएको हुँ। भो�लप�ट �बहानै इ��मिणलाई झ�ु�ाएका अव�थामा शव 

फेला परेको हुँदा नारायण भ�राईले आ�नो बेइ�जत ह�ुछ भ�े ठानी कुट�पट गर� कत��य गर� 

हजरुबबुा इ��मिणलाई झ�ु�ाई मारेका हनु ्भ�े समेत �यहोराको मेघनाथ गैरेको घटना �ववरण 

कागज। 
 

10. मतृक मेरो का�छो बबुा आ�नो राइँलो छोरा बहुार�सँग ब�दै आएकामा राइँलो छोरा परदेश 

गएकाले घरमा ससरुा र बहुार� मा�ै ब�दै आएका �थए। गाउँघरमा केह� समयप�छ अि�बका र 

गाउँकै नारायण भ�राई �बच भेटघाट स�पक�  कायम हुँदै गई शार��रक स�ब�ध रहेको ह�ला समेत  

स�ुन��यो। सो स�ब�धका बारेमा थाहा पाई बहुार� अि�बकासँग कुरा गदा� बहुार�ले द�ुय�वहार 

गरेको भनी का�छो बबुा घर छाडी गएका र अ�य छोराह�को घरकोठामा बसी यह� जे� ५ गते 

बेलकुा घरमा आउन ुभएको �थयो। बबुा घरमा आउँदा सोह� समयमा नारायण भ�राई प�न आई 

नारायण भ�राई र अि�बका �बच कुरा हुँदा अि�बकाले ससरुा आउँदैछन ् रे भनी बताएक� र 

नारायणले बढुो आई झगडा गरे भने घाँट� �यापी मा�र�द�छु भनेको सनुी का�छा बबुा आ�नो 

कोठाबाट बा�हर �न�कँदा नारायण भ�राईसँग भनाभन भई झगडा हुँदा अि�बकाले गहुार लगाउँदा 

हामी �छमेक� समेत ज�मा भएका अव�थामा नारायणले अि�बका रोइराखेको �थानमा गई �कन 

���ौ, केह� परेमा म छँदै छु �न भनी बताएका अव�थामा �ववाद चक� �छ भनी भो�ल आपसमा 

बसी छलफल गन� गर� झगडा सा�य पारेका �थय�। झगडाप�छ नारायण भ�राई र मेरो घर जाने 

बाटो एउटै भएकाले सँगै जाँदा नारायण भ�राईले ग�ती भइहा�यो, हजरुसँग भ� स�कएन �बहान 

�मलाइ�दन ुप� यो भनी भनेका �थए। भो�लप�ट �बहानै बहुार� कमला िच�याउँदै मलाई बोलाएप�छ 

के भएछ भनी ब�ुदा आ�नै घर निजकै बबुा इ��मिण गैरेलाई कत��य गर� झ�ु�ाइ�दएका  

रहेछन।् अि�बका गैरेसँगको यौन स�ब�ध लकुाउन राती नै नारायण भ�राईले इ��मिणलाई कत��य 

गर� झ�ु�ाई मारेका हनु ्भ�े समेत �यहोराको गणु�न�ध गैरेको घटना �ववरण कागज। 
 



िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ 2071 77 

 
11. बहुार� अि�बकासँग ब�दै आएको ससरुा ए�ा�स घर छोडी जान ुभएकामा �कन ए�ा�स घर छाडी 

�हँ�न ुभएको भनी इ��मिणलाई सो�दा बहुार� अि�बका र नारायण भ�राई �बच यौन स�ब�ध रहेको 

थाहा पाई सहन नसक� �हँडेको भनी बताएप�छ गाउँका अ�य मा�नसह�ले प�न �नजह�को �बचमा 

यौन स�ब�ध रहेको थाहा पाएका �थए। जे� ४ गते कोहलपरुबाट �रडी जान भनी �हँडेका ससरुा 

५ गते घरमा आई कोठामा ब�न ु भएछ। बेलकुा ८ बजे�तर नारायण भ�राई र अि�बका �बच 

कुराकानीकै �ममा नारायणले �त�ो ससरुाले हा�ो यौन स�ब�धका बारेमा कुरा ग� यो भने मैले 

बढुालाई माछु� भ�दा नारायण भ�राई र ससरुा इ��मिण गैरे �बच भनाभन भई झगडा भएका 

अव�थामा अि�बका �ँदै गदा� नरोउ �फ�डमा ल�न ुपरे म छँदै छु भनी नारायणले भनेका �थए। 

गाउँलेह�ले भो�ल �बहान छलछल गन� गर� �मलाएकामा राती नै इ��मिणको ह�या भएको हुँदा 

अि�बका गैरेसँगको यौन स�ब�ध लकुाउन �नजै नारायण भ�राईले ससरुालाई कत��य गर� झ�ु�ाई 

मारेको हनु ुपद�छ भ�े समेत �यहोराको जमनुा गैरे र कमला गैरेले गरेको घटना �ववरण कागज। 
 

12. मेरो का�छो बबुा इ��मिण आ�नी राईल� बहुार�सँग ब�दै आएकामा बहुार� अि�बका र गाउकै 

नारायण भ�राई �बच शार��रक स�ब�ध रहेको थाहा पाई कुरा गदा� बहुार� अि�बकाले द�ुय�वहार 

गरेका कारण बबुा घर छाडी अ�य� छोराह�कामा गई ब�न ु भएको �थयो। यता नारायण र 

अि�बका �बच भेटघाट भई नै रहेको �थयो। य�तैमा �म�त २०७१ साल जेठ ५ गते बेलकुा �नज 

इ��मिण गैरे आ�नो घरमा आई ब�न ुभएको रहेछ। सोह� समयमा नारायण भ�राई सोह� घरमा 

आई अि�बकासँग कुराकानी गदा� कुराकानीकै �ममा बढुो आई झगडा गरे भने घाँट� �यापी 

मा�र�द�छु भनेको सनुी का�छो बबुा घरबाट �न�क� कराएको र नारायणसँग भनाभन भई झगडा 

हुँदा हामी �छमेक� समेत ज�मा भएका अव�थामा नारायणले यी बढुाले �यादै गन� लागे, �यनलाई 

घो�ो �यापी माछु� भनेको हामीह�ले सनुी �य�तो के बोलेको भनी �नजलाई ह�काय�। भो�लप�ट 

�बहान सबै आपसमा बसी छलफल गर�ला भनी म, गणु�न�ध र नारायण एउटै बाटो घरतफ�  जाने 

भएकाले उ� घरदेिख केह� तल झरेप�छ नारायणले ग�ती भइहा�यो, हजरुह�सँग भ� स�कएन, 

भो�ल �बहान �मलाइ�दन ुप� यो भनेको हुँदा �ठकै छ भो�ल छलफल गर�ला भनी म आ�नो घरतफ�  

लाग�। राती क�रब २ बजे�तर म �पसाब गन� घर बा�हर �न�क� शौचालयतफ�  जाँदा उ� इ��मिण 

गैरेको घरतफ�  मा�नस खोकेको, बोलेको, �हँडेको ज�तो स� याक स�ुक आवाज समेत आएको 

सनेुको �थए।ँ उ� घर निजकै �व.क.ह�को घर रहेकाले �नजैह� कोह� होलान ्भ�े सोची बस�। 

भो�लप�ट �बहानै का�छो बबुा इ��मिणलाई झ�ु�ाइएका अव�थामा शव देखेको हुँदा अि�बका 

गैरेसँगको यौन स�ब�ध लकुाउन राती नै नारायण भ�राईले कत��य गर� मारे मराएका हनु ् भ�े 

समेत �यहोराको देवी�साद गैरेको घटना �ववरण कागज।  
 

13. �म�त २०७१।०२।०५ गते बेलकुा नारायण भ�राई र अि�बकाका �बचमा अबैध यौन स�ब�ध 

रहेको भनी इ��मिण गैरे र नारायण भ�राईका �बचमा क�रब आधा घ�टा भनाभन भई झगडा 

भएको �थयो। उपि�थत गाउँलेह�ले भो�ल �बहान छलफल गन� गर� �मलाएका अव�थामा �नज 

नारायणले बढुोलाई माछु� भनी �रसइवी राखी अि�बका गैरेसँग यौन स�ब�ध लकुाउन सोह� राती नै 
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कत��य गर� इ��मिणलाई झ�ु�ाई मारे मराएका हनु ्भ�े समेत �यहोराको �ाने�र गैरे, ओमकला 

गैरे, पशु�राम गैरे, �तलकराम गैरे र रामबहादरु प�रयार समेतले एकै �मलानमा खलुाई लेखाइ�दएको 

व�तिु�थ�त मचु�ुकाको कागज। 

 

14. यसमा �म�सल संल�न लास जाँच �कृ�त मचु�ुका, जाहेर� दरखा�त, ��तवाद�ह�को बयान, शव 

पर��ण ��तवेदन, घटना �थल एवं लास जाँच �कृ�त मचु�ुका र सो मचु�ुका साथ उठान ग�रएका 

मतृकका फोटाह� (त�वीरह�), मौकामा बिुझएका मा�नसह�ले खलुाई लेखाइ�दएका घटना 

�ववरण कागज, व�तिु�थ�त मचु�ुका, ��तवाद�ह�को पो�ल�ाफ पर��ण ��तवेदन एवं सो शव 

पर��ण ��तवेदनको थप प�ुयाइँ स�हतको प� समेतका �म�सल संल�न सबतु �माणह�बाट �म�त 

२०७१।२।५ गते बेलकुा मतृकसँग झैझगडा गर� �रसइवी राखेका ��तवाद�ह� नारायण भ�राई 

र अि�बका गैरेले उनीह� (आफुह�) �बचको अवैध शार��रक स�ब�ध लकुाउन �छपाउनका ला�ग 

सोह� राती वष� ७७ का इ��मिण गैरेलाई कत��य गर� झ�ु�ाई मारे मराएको वारदात �था�पत हनु 

आएको देिखँदा ��तवाद�ह� म�ये नारायण भ�राईको कसरु हेदा� �नज ��तवाद�ले मतृकको 

बहुार�सँग लामो समयदेिख अवैध �पमा यौन स�ब�ध रा�दै आएको खलुासा भएप�छ सामािजक 

�पमा आ�नो इ�जत ��त�ा जोगाउन �म�त २०७१।२।५ गते राती नै इ��मिण गैरेको घर 

क�पाउ�ड�भ� कुट�पट गर� अचेत बनाई झ�ुडाई कत��य गर� मारे मराएको प�ु� हनु आएको हुँदा 

��तवाद� नारायण भ�राईको कसरु मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १ र १३ (३) नं. 

बमोिजमको कसरु अपराध भए गरेको देिखँदा �नज ��तवाद� नारायण भ�राईलाई ऐ. ऐनको १३ 

(३) नं. बमोिजम सजाय हनु एवं ��तवाद� अि�बका गैरेको कसरु हेदा�, जाहेर�मा म�तयार समेतलाई 

कत��यमा सजायको मागदाबी गरेको अव�था, घटना �ववरण कागज गन� गणु�न�ध गैरे, कमला गैरे, 

मेघनाथ गैरे समेतले वारदातमा �नजको संल�नता रहेको भ�े समेतको कुरा लेखाइ�दएको अव�था, 

�वयं ��तवाद�को मौकाको कागज एवं बयानबाट �नज ��तवाद� नारायण भ�राईसँगको शार��रक 

स�ब�ध म�ुाको �मखु ज�रया रहेको �प� छ। �नज ��तवाद�को Polygraph examination report 

मा Deception indicated भ�े उ�लेख भए ताप�न मतृक ससरुा र ��तवाद� नारायण �बच झगडा 

हनु,ु ��तवाद�सँगको झगडामा समेत मतृकलाई ��तवाद�ले माछु�, का�छु भ�दा समेत आ�ना 

ससरुाको सरु�ा, संर�ण गन� कुरामा �नज ��तवाद�को �प� मौनता देिखन,ु कुनै �वरोध �कट 

गरेको नदेिखन ु समेतका �माणह�ले समेत �नज उपरको कसरु प�ु� हनु आएकाले ��तवाद� 

अि�बका गैरेले मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १ र १७ (३) नं. बमोिजमको कसरु अपराध 

गरेको देिखँदा �नज ��तवाद�लाई ऐ.ऐनको १७ (३) नं. बमोिजम सजाय हनु मागदाबी �लइएको 

अ�भयोग प�। 
 

15. �म�त २०७१।०२।०५ गते �दनभर म पसलमा �थए।ँ साँझ क�रब ६:३० बजेको समयमा 

गाउँका �द�प गैरे भ�े �यि� मेरो पसलमा सामान �क� आउन ुभएको �थयो। �नज �द�प गैरे र 

म भई साँझ पसल ब�द गरेप�छ �नज �द�प गैरेको घरमा ब�ने भनी मतृक इ��मिण गैरेको घरको 

बाटो हुँदै �द�पको घरमा जाने �ममा इ��ामिणको घरको ढोका ब�द रहेको �थयो। �द�प गैरेले 
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आ�ट� �कन ढोका ब�द गनु� भएको हो भनी इ��मिणक� बहुार� अि�बकासँग सो�दा �नजले डर 

लागेर ढोका ब�द गरेक� हुँ भनी बताएक� �थइन।् �नजले घर�भ� च�ुहोमा रोट� बनाउँदै गरेको 

�यालबाट देख�। मैले �कन डराउन ुप� यो भनी भन�। �यसप�छ हामी दबैु जना इ��मिणको घरदेिख 

तल बार�को �ढकस�म प�ुदा अि�बकाले �द�प गैरेलाई दधु ल�गदेउ भनी भ�नन।् �द�प गैरेले ह�ुछ 

भनी फ�क� ई दधु �लन आउँदा �छमेक� �व.क.को छोराले आ�ट� बबुा आउन ुभएको �थयो दे� न ुभयो 

�क भनी सोधे। अि�बकाले मैले देखेक� छैन भनी �द�प गैरेलाई हेन� बताएक�मा �द�प गैरेले दधु 

भइँुमा राखी हेन� घरको बलेनीमा प�ुदा आटँ�को (घरको �बच तला) को कोठामा ब�न ु भएको 

रहेछ। ए�ा�स �भ�देिख हँ�सया र दाउरो �लई घरमा डाँका आए भनी होह�ला गनु� भयो। मैले 

गणुा�न�ध गैरेलाई बोलाएकामा सबै जना दाजभुाइह� सो ठाउँमा ज�मा हनु ु भयो र �नजह�को 

साम�ेु �क म मछु� �क सबै जनालाई माछु� भनी इ��मिण गैरे कराउँदा मैले यो रातीमा धेरै 

नकराउन,ु भो�ल बसेर छलफल ह�ुछ भनी भन�। सबैको रोहबरमा झगडा सा�य भयो। �यसप�छ 

गणु�न�ध गैरे देवी गैरेसँग म आ�नो घर जान भनी �हँडी म आ�नो घरमा गए।ँ राती म मेरो घरमै 

सतु�। अक� �दन �बहान ५:३० बजे पसलमा जान घरबाट �न�केकामा घटना थाहा पाई म घटना 

�थलतफ�  लागेको हुँ। म र सह��तवाद� अि�बका गैरे �बच घटना हनु ु प�हले १/२ पटक यौन 

स�पक�  भएको �थयो। �नज अि�बका र मेरो सहम�तमा नै �नज अि�बकाको घरको छेउमा रहेको 

गोठमा साँझ ७/८ बजेको समयमा यौन स�पक�  हनेु गद��यो। हामीह� �बच यौन स�पक�  भएको 

�नज इ��मिणले देखेका �थएनन।् �नज इ��मिणले �म�त २०७१।०२।०५ गते साँझ मलाई 

�नजक� बहुार� अि�बका गैरेसँग यौन स�पक�  गरेको देखेको हुँ भनी एकोहोरो �पमा कराई झगडा 

गनु� भएको हो। �नजलाई मैले कुट�पट गर� कत��य गर� मार� घरको निजकैको �खमा झ�ु�ाएको 

भ�े जाहेर� दरखा�त �यहोरा झ�ुा हो। मैले �नजक� बहुार� अि�बकासँग यौन स�पक�  गरेको 

�रसइवीमा म उपर �कटानी जाहेर� �दएको हनु ु पछ� भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� नारायण 

भ�राईले यस अदालतमा गरेको बयान। 
 

16. �म�त २०७१।०२।०५ गते साँझ मैले घरमा खाना बनाउँदै �थए।ँ प�हले नै ससरुा इ��मिण गैरे 

घरमा आई स�ुतस�न ु भएको रहेछ। सोह� समयमा नारायण भ�राई र �द�प गैरे मेरो घर हुँदै 

आ�नो घरमा जान भनी मेरो घरमा आएका �थए। मैले खाना बनाउँदै �थए।ँ �नज �द�पको घरमा 

दधु लैजान भनी दधु �लएर म घर बा�हर �नि�कए।ँ �यसप�छ �द�प गैरेलाई मैले हातमा दधु �दए।ँ 

�छमेक� भाइले बबुा आउन ु भएको छ दे� न ु भयो �क भनी सो�दा मैले देिखन ँ भनी बताए।ँ 

�यसप�छ �यो बढुो आयो भनी मैले घो�ो (घाँट�) �यापी मा�र�द�छु भनी नारायण भ�राईले भ�ु 

भयो। नारायण भ�राईले सो कुरा भ�े �बि�कै बबुा इ��मिणले थाहा पाई घरबाट बा�हर �नि�कएर 

लौ मलाई मार,् तैले मलाई कसर� मान� रहेछस ्भनी भ�ु भयो। नारायण भ�राईले म र नारायण 

भ�राई �बच यौन स�पक�  भएको कुरा बताएको �थइस,् सो कुराको �माण देखा भनी बबुालाई भने। 

बबुाले के �माण देखाउने ? त�ले अनारको फेदम�ुन उ�भएर बहुार� अि�बकासँग यौन स�पक�  ग�रस,् 

मैले देखेको हुँ भनी भ�ु भयो। बाद�ल�मा बबुा कराउन था�न ुभयो। मैले गहुार देउ भनी भन�। 

�यसप�छ गाउँका मा�नस मेरा �दद�, जेठाजहु� मेरो घरमा आउन ुभयो। �यसप�छ मेरो र नारायण 
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भ�राईको अनिुचत स�ब�ध �वषयमा झगडा भयो। म जेठानी �दद�को घरमा गई सतु�। बबुा 

इ��मिण घरमा ए�लै स�ु ुभएकाले मेरो जेठाजकुो छोरा मेघनाथ गैरे राती बबुा इ��मिणसँग स�ु 

गएकामा �नजले मेर� जेठानी �दद�सँग फोन गर� मलाई हजरुबबुाले घरमा ब�न �दन ु भएन, म 

आ�नो घरमा जाँदै छु भनी भ�ु भयो। हामीह� राती जेठाजकुो घरमा स�ुय�। अक� �दन घरमा 

आउँदा बबुा इ��मिणलाई झिु�डएका अव�थामा देखेक� हुँ। बबुा इ��मिणको मखुमा रगत �थयो। 

शर�रमा चोटह� �थए। आफै मरेको अव�था देिखँदैन�यो। भइँुमा रगत �थयो। �नज सह��तवाद� 

नारायण भ�राईले मेरो ससरुा बबुा इ��मिण गैरेलाई कत��य गर� मार� झ�ु�ाएकामा श�ा ला�छ। 

अ�ले मारेको ज�तो ला�दैन। म र नारायण भ�राई �बच घटना हनुभु�दा प�हले ३/४ पटक यौन 

स�पक�  हनेु गरेको �थयो। �नज नारायणले मलाई तपा�को घर �ब��न �दँदैन भनी स�झाई केह� 

हुँदैन भनी मसँग �नजले यौन स�पक�  गरेका हनु।् �नज नारायणको र मेरो यौन स�पक�  नभएको 

भए मेरा ससरुा बबुा इ��मिण गैरेको म�ृय ुहुँदैन�यो भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� अि�बका गैरेले 

यस अदालतमा गरेको बयान।  
 

17. ��तवाद�ह� नारायण भ�राई र अि�बका गैरे �बच भएको अवैध यौन स�पक� को कुरा ससरुा मतृक 

इ��मिण गैरेले थाहा पाएको र सोह� �वषयमा घटना वारदातको अिघ�लो �दन नारायण भ�राई तथा 

मतृक इ��मिण �बच भनाभन झैझगडा भएको भ�े �म�सल त�यबाट प�ु� भइरहेको देिख�छ। सो 

राती अथा�त �म�त २०७१।०२।०५ गते मतृक घरदेिख निजकै �खमा झिु�डरहेका अव�थामा 

�बहान ६ बजे नै �छमेक�ह�ले देखेको र मतृकको घटना �थल एवं लास जाँच मचु�ुका तयार 

भएको देिख�छ। घटना �थल मचु�ुका तथा लास जाँच ��तवेदनमा घटना वरपर रगतको थोपा 

देिखएको‚ मतृकको नाकबाट रगत बगी सकेुको देिख�छ। डोर� लगायतमा रगतको डाम रहेको 

भ�े �म�सल संल�न फोटो समेतबाट देिख�छ। ��तवाद� नारायण भ�राई �व�� जाहेरवाला रमनाथ 

गैरे समेतको �कटानी जाहेर� रहेको र अनसु�धानमा बिुझएका महेश �व.क.‚ मेघनाथ गैरे‚ गणुा�न�ध 

गैरे‚ कमला गैरे लगायतले ��तवाद� नारायण भ�राई तथा मतृक �बच अिघ�लो �दन भनाभन‚ 

झगडा भएको हो, सोह� कारण र अि�बका गैरेसँगको यौन स�पक� को �वषय समेतका कारण 

��तवाद� नारायण भ�राईले नै मार� झ�ुडाएको हो भनी �यहोरा लेखी कागज ग�र�दएको पाइ�छ। 

मतृकको शव पर��ण ��तवेदनमा Cause of death is hanging until and otherwise 

proved by viscera report भ�े �यहोरा उ�लेख भएको पाइयो। अनसु�धानले ��तवाद�को 

भनाइको स�यता पर��ण गन� �योग गरेको Polygraph ��व�ध �प� हनु सकेको पाइँदैन। 

��तवाद� नारायण भ�राईका स�दभ�मा थनुछेकतफ�  �वचार गदा� �म�सल संल�न त�काल �ा� 

�माणह� जाहेरवालाको �कटानी जाहेर�‚ ��तवाद�ले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� र अदालतमा 

बयान गदा� यौन स�पक� को कुरा र मतृकसँग झैझगडा भनाभन भएको कुरा �वीकार गरेको अव�था‚ 

अनसु�धानमा बिुझएका गणुा�न�ध गैरे‚ कमला गैरे‚ देवी�साद गैरे लगायतका �यि�ह�को भनाइ र 

घटना �थल तथा लास �कृ�त मचु�ुका समेतलाई आधार मा�दा ��तवाद� नारायण भ�राई �नद�ष 

रहेछन ्भनी अ�ह�यै भ� स�कने अव�था नदेिखँदा प�छ ब�ुदै जाँदा ठहरे बमोिजम हनेु गर� �नज 

��तवाद�लाई मलुकु� ऐन अदालती ब�दोब�तको ११८ को देहाय २ नं. बमोिजम म�ुा पपु��का 
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ला�ग थनुामा रा� न कारागार पठाइ�दन।ु अका� ��तवाद� अि�बका गैरेको हकमा �वचार गदा� �नजले 

��तवाद� नारायण भ�राईसँग यौन स�ब�ध रहेको र सोह� कारण ��तवाद� नारायण भ�राई र मतृक 

ससरुा इ��मिण �बच झगडा‚ भनाभन भएको भ�े त�य �वीकार गर� ��तवाद� नारायण भ�राईलाई 

पोल समेत गरेको अव�था देिखँदा �नजको हकमा प�छ ठहरे बमोिजम हनेु गर� हाल मलुकु� ऐन 

अदालती ब�दोब�तको ११८ को देहाय ५ तथा १० समेतका आधारमा नगद �. १०‚०००।- 

(दश हजार �पैयाँ) धरौट� वा सो बराबर जमानत �दए तारेखमा रा� ुधरौट� जमानत �दन नसके 

अ.बं. १२१ नं. बमोिजम म�ुा पपु��का ला�ग थनुामा रा� न कारागार काया�लय पठाइ�दन ु भ�े 

समेत �यहोराको �म�त २०७१।०३।१९ मा भएको थनुछेक आदेश। 
 

18. यस अदालतबाट �म�त २०७१।०३।१९ मा भएको आदेशानसुार ��तवाद� नारायण भ�राई म�ुा 

पपु��का ला�ग कारागार काया�लय अघा�खाँचीमा थनुामा ब�दै आएको र ��तवाद� अि�बका गैरेले 

�म�त २०७१।३।२० गते नगद �. १०,०००।- (दस हजार �पैया) धरौट राखी तारेखमा 

रहेको देिख�छ। 
 

19. यस अदालतबाट �म�त २०७१।३।१९ मा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�त महलको ११८ को 

देहाय २ नं. बमोिजम ��तवाद� नारायण भ�राईलाई म�ुाको पपु��का ला�ग थनुामा रा� न कारागार 

पठाइ�दन ुभ�े समेत �यहोराको थनुछेक आदेश उपर ��तवाद� नारायण भ�राईले िज�ला कारागार 

काया�लय‚ अघा�खाँची माफ� त बेर�तको आदेश बदर ग�रपाउँ भनी पनुरावेदन अदालत, बटुवलमा 

अ.बं. १७ नं. बमोिजम �दएको �नवेदन पेस हुँदा ��तवाद�लाई मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�त 

महलको ११८ को देहाय २ बमोिजम म�ुा पपु��का ला�ग थनुामा रा� ने गर� �म�त 

२०७१।०३।०९ मा भएको आदेश बेर�तको नदेिखँदा प�रवत�न गनु� परेन। काननु बमोिजम गनु� 

भ�े समेत �यहोराको �म�त २०७१।०३।०५ मा भएको आदेश स�हतको कै�फयत ��तवेदनको 

��त�ल�प �म�सल संल�न रहेछ।  
 

20. ��तवाद� नारायण भ�राई र अि�बका गैरे �बच अनै�तक स�ब�ध रह� आएको रहेछ। यसै �वषयमा 

मतृक र नारायण भ�राई�बच �म�त २०७१।०२।०५ गते साँझ क�रब ८ बजे�तर झगडा भएको  

हो। मतृकको म�ृय ुनारायण भ�राईको कत��यबाट भएको हो। �म�त २०७१ साल जेठ ५ गते 

राती नारायण भ�राईले कुट�पट गर� झ�ुडाई मारेका हनु ् भ�े समेत �यहोराको घटना �ववरण 

कागज गन� देवी�साद गैरेले यस अदालतमा गरेको बकप�।  
 

21. मतृक इ��मिण गैरेको म�ृय ु ��तवाद� नारायण भ�राई र ��तवाद� अि�बका गैरेको कत��यबाट 

भएको हो। ��तवाद�ह� नारायण भ�राई र अि�बका गैरेको अनै�तक स�ब�ध मतृकलाई थाहा 

भएको हुँदा पदा�फास हनेु डरले मारेका हनु।् �नज ��तवाद�ह�ले कुट�पट गरेर मन� अव�थामा पगेु 

प�छ झ�ुडाएर मारेका हनु ् भ�े समेत �यहोराको व�तिु�थ�त मचु�ुकाका ओमकला गैरेले यस 

अदालतमा गरेको बकप�।  
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22. �म�त २०७१।०२।०५ गते साँझ मतृक इ��मिण ��तवाद�ह� नारायण र अि�बका�बच भनाभन 

झगडा भयो। सो झगडा अि�बका र नारायण भ�राई �बचको नाजायज स�ब�धका बारेमा भएको 

रहेछ। झगडा भएको मैले देखेको होइन। मोबाईलको मेमोर�बाट मैले सनेुको हुँ। घटनाको 

�ववरण ब�ुदा मेमोर�मा भएको झगडा स�ुदा ��तवाद� नारायण भ�राईको कत��यबाट मतृकको म�ृय ु

भएको भ�े सनेुको हुँ र व�तिु�थ�तबाट प�न साँझ झगडा हनु ुर अक� �दन �बहान लास झ�ुडाएएको 

देिखनलेु नारायण भ�राईले मतृकलाई मारेको हनुपुछ�। अ�यको श�ा ला�दैन भ�े समेत �यहोराको 

व�तिु�थ�त मचु�ुकाका पशु�राम गैरेले यस अदालतमा गरेको बकप�।  
 

23. �म�त २०७१।०२।०५ गते साँझको समयमा �नज इ��मिण गैरे �बच झगडा भएको �थयो। उ� 

झगडा हुँदा �नज ��तवाद� नारायण भ�राईले बबुा इ��मिण गैरेलाई माछु� तँलाई पख मैले जानेको 

छु भनी र ��तवाद� अि�बकालाई िच�ता नमान आई परेको सम�या सबै मैले स�ुझाउछँु भनी भनेको 

�थयो। इ��मिण गैरेले नारायण भ�राई र अि�बका गैरेको अनै�तक �पमा गरेको शार��रक यौन 

स�पक� को �वषयमा �प� �पमा खलुाएका हुँदा सोह� यौन स�पक� को �वषयलाई ढाकछोप गन�का 

ला�ग �म�त २०७१।०२।०५ गते राती इ��मिण गैरेलाई ��तवाद� नारायण भ�राईले कुट�पट 

गरेर झ�ुडाएर मारेको हो भ�े समेत �यहोराको जाहेरवाला रमनाथ गैरेले यस अदालतमा आई 

गरेको बकप�।  
 

24. �म�त २०७१।०२।०५ गते साँझको समयमा �नज इ��मिण गैरेको घरबाट गहुार देउ भ�े 

आवाज सनेुप�छ म उ� �थानमा पगेुको �थए।ँ ��तवाद� नारायण भ�राई र मतृकको बहुार� 

अि�बका गैरे�बच शार��रक यौन स�पक�  भएको �वषयमा नारायण र इ��मिण�बच झगडा भएको 

सनेुको हुँ। झगडा गदा� नारायणले तेरो भो�ो मो�ल�छ भनी इ��मिणलाई भनेका �थए। �म�त 

२०७१।०२।०५ गते राती ��तवाद� नारायण भ�राईले गरेको कत��यबाट इ��मिण गैरेको म�ृय ु

भएको हो। घटना �ववरण हेदा� �नज नारायण भ�राईले नै मारेको हनु ुपद�छ भ�े समेत �यहोराको 

घटना �ववरण कागज गन� गणुा�नधी गैरेले यस अदालतमा गरेको बकप�। 
 

25. मतृक इ��मिण गैरेको म�ृय ु ��तवाद�ह� नारायण भ�राई र अि�बका गैरेको �मलोमतोमा 

कत��यबाट भएको हो। ��तवाद�ह�ले मतृकलाई कुट�पट गर� मार� झ�ुडाएका हनु।् अि�बका गैरे 

र नारायण भ�राई �बच नाजायज स�ब�ध भएका बारेमा मतृकलाई जानकार� भएको र उ� 

स�ब�धको घटना देखेको कारणले पदा�फास हनेु डरले मतृकलाई दबैु ��तवाद�को �मलेमतोमा 

मारेका हनु।् ��तवाद�ह�ले मतृकलाई �म�त २०७१।०२।०५ गते राती कत��य गर� मारेका हनु ्

भ�े समेत �यहोराको जाहेरवाला ���साद गैरेले यस अदालतमा गरेको बकप�।  
 

26. ��तवाद�ले मतृकलाई कुट�पट गर� मारेको होइन। मतृक लासको �कृ�त झिु�डएको देिखएको र 

एकजना �यि�ले अक� एकजना �यि� कसैलाई प�न ए�लै कुट�पट ग�र बेहोस बनाई झ�ुडाउने 

कुनै स�भावना नै रह�। मतृकको घर देिख १०० �मटरको दरु�मा तल र माथी गर� ३/४ वटा 

घर भएको। �यसर� रातीमा कुट�पट गदा� मतृकले गहुार मागेको हनु ुपन� र अ�य �छमकलाई थाहा 

हनु ुपन� �य�तो कुनै कुरा कसैलाई थाहा भएको सनेुको केह� छैन। अिघ�लो �दन साँझ मतृक र 
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नारायण�बच झगडा भएको भ�नएको छ। �य�त बेला सबै प�रवार ज�मा भएका छन।् भो�ल 

�मलाउला भनी �हँडेका छन।् घरमा भएको बहुार� प�न अ�तै स�ु गएको भ�नएको छ। सो रातीमा 

मतृकलाई ए�लै हुँदा एकजना मान�स प�रवार �भ� वा �छमेक� म�ये कोह� सँगै स�ुे वा ब�ने हा�ो 

सामािजक पर�परा र �चलन प�न हो। सो भएको देिखएन। रातको समयमा एक जना मा�नस गएर 

कुट�पट ग�र बेहोस बनाई झ�ुडाउन स�ने कुनै स�भावना नै रह�। मतृकको आफै झिु�डएर म�ृय ु

भएको हो। झिु�डएर म�ृय ुभएको ल�ण िच�हह� सबै �मलेको �रपोट�मा उ�लेख भएको बिुझएको 

छ। मतृक मान�सक �पमा �वरि�एको र �क त मछु� �क त जोगी ह�ुछु भ�दै �हँडेको कुरा 

�नजसँग भेटेका मा�नसह� बताउँछन ् भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� नारायण भ�राईका सा�ी 

नवनारायण बे�बासेले यस अदालतमा गरेको बकप�।  
 

27. ��तवाद� नारायण भ�राईले मतृक इ��मिण गैरेलाई कुट�पट गर� झ�ुडाई मारेका होइनन।् �नज 

इ��मिण गैरे आ�नो मन �बगार� रातीमा घरबाट �नि�कई आफै झिु�डई मरेका हनु।् ��तवाद� 

नारायण भ�राई �नद�ष रहेका हुँदा �नजलाई ��ततु म�ुामा सजाय हनु ु पन� होइन भ�े समेत 

�यहोराको ��तवाद� नारायण भ�राईका सा�ी द�पक ब�जाडेले यस अदालतमा गरेको बकप�।  
 

28. मतृक इ��मिण गैरेको शव पर��ण हामीह�ले अघा�खाँची िज�ला हि�पटलमा गरेका ह�। शव 

पर��ण गदा� मतृकको घाँट�मा झिु�डएको डोर�को डाम ligature mark ��घ�ट� भ�दा माथी 

above thyroid cartilage oblique and upward going, ligature mark is incomplete, 

knot mark behind Rt. ear. Bleeding from both nostril, bruise over nasal bridge, 

feed incontinence भ�े �यहोरा खलुाएको पाइ�छ। अथा�त ligature mark ��घ�ट� भ�दा 

माथी तेस� भई मा�थ�तर गएको। घाँ�टमा परैु व�रप�र डाम नभएको। गाँठोको डाम दा�हने कानको 

पछा�ड ह�का म�ुन�तर रहेको। नाकबाट ह�का रगत बगेको। साथै नाकको मा�थि�तर ह�का 

कोत�रएको र �नलडाम भएको। मल�ारबाट �दशा र �ल�बाट तरल पदाथ� ज�तो �नि�कएको 

�थयो। उि�लिखत ल�णह�का आधारमा �नजको म�ृयकुो कारण Hanging भएको पाईयो भ�े 

समेत �यहोराको िज�ला �वा��य काया�लय अघा�खाँचीका िज�ला �वा��य �मखु डा. जग�ाथ 

�तवार�‚ डा. नवीन दना�ल‚ डा. ह�र�साद प�थीले यस अदालतबाट �म�त २०७१।०९।०१ मा 

भएका आदेशानसुार गरेको बकप�।  
 

29. म भारतमा नोकर� गन� हुँदा भारतमै बसी �म�त २०७१।०२।०५ गते घरमा आएको �थए।ँ म 

आमाको बिख� परेको हुँदा उ� �म�तमा घरमा आएको �थए।ँ म घरमा आएप�छ मेरो घरमा मेरो 

भा�जीह� �थए। मैले भारतबाट �मठाई न�लएको हुँदा भा�जीह�लाई �मठाई �दन ु प� यो भनी 

�छमेक� ��तवाद� नारायण भ�राईको पसलमा �मठाई �क� भनी गए।ँ �नजको दकुानमा एकै�छन 

ब�दा रात प� यो। ए�लै �हँडन रात परेको हुँदा नारायण भ�राईले म प�न तपा�सँगै सँगै जाऔलंा 

भनेकाले सँगै बाटोमा झर ् यौ। दकुानबाट आउने बाटोमा �बचमा ��तवाद� अि�बका गैरेको घर पन� 

हुँदा दबैुजना हामीह� अि�बकाको घरमा प�य�। अि�बकाले ढोका लगाएर रोट� बनाउन ला�न ु

भएको रहेछ। �यसप�छ ढोका लगाई �कन ब�न ुभएको भनी मैले अि�बकालाई सो�दा ससरुा बबुा 



84 िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ 2071 

 
इ��मिण गैरे घरमा आउने भ�ु भएको छ। �यसैले डरले ढोका लगाई बसेक� हुँ भनी अि�बकाले 

भ�ु भयो। �यसप�छ म अि�बकाको घरमा नप�स मेरो घरतफ�  लागे। नारायण भ�राई अि�बकाको 

घरको �यालमा बा�हर उ�भन ु भएको �थयो। अि�बकाले �भ�बाट के भ�ु भयो थाहा भएन। 

��तवाद� नारायणले म छु �कन िच�ता मा�ु प� यो भनी अि�बकालाई भ�ु भयो। म बाटो मै छँदा 

अि�बकाले िच�याएर ए बाब ु दधु �लएर जानहुोस भनी मलाई भ�ु भयो। �यसप�छ दधु �लएर 

अि�बका बा�हर �न�कन ुभयो र मलाई दधु �दनभुयो। अि�बकाले �दएको �गलासको दधु �लएर म 

अ�ल तल झरेको �थए।ँ �यसको लग�ै अि�बकाले िच�याएर घरमा चोर प�यो भ�ु  

भयो। म हातमा रहेको दधुको �गलास साथै �लई म अि�बकाको घरको ढोका�नर पगु�। 

अि�बकाको घरमा मतृक इ��मिण �भ� प�न ु भएको रहेछ। इ��मिणको एक हातमा हँ�सया र 

अक� हातमा काठको दाउरो �थयो। हातमा हँ�सया र काठको दाउरो �लई अि�बकाको घरको 

वर�डा (वाद�ल�) मा इ��मिण �न�कन ुभयो। �यसप�छ नारायण भ�राई अि�बकाको घरको बा�हर 

बसेका रहेछन।् इ��मिणले यस नारायणलाई नमार� छोड�दन मेरो घर �बगान� यह� नारायण हो 

भनी वर�डामा ह�सया र काठ ठटाउन ु भयो। �यस �बचमा गाउँका देवी गैरे‚ गणुा�नधी गैरे 

समेतका मा�नस अि�बकाको घरमा आए। �नजह�ले बबुा �कन िच�याउन ुभएको भनी इ��मिणलाई 

सोधे। इ��मिणले नारायण भ�राईले मेरो बहुार� अि�बकासँग यौन स�पक�  गन� �कन म निच�याउने 

भनी भ�ु भयो। मैले बबुा इ��मिणलाई निच�याउनहुोस भनी भ�दा तलाई केह� थाहा छैन तँ घर 

जा भने प�छ म आ�नो घर तफ�  �हँडदा अ�य मा�नसह� अि�बकाको घरमै �थए। �यसको 

भो�लप�ट �म�त २०७१।०२।०६ गते मेरो घरमा कमला गैरे आउन ु भयो। म िचया �लएर 

अि�बकाको घरतफ�  जाँदै गदा� कमला पगुी स�न ुभएको रहेछ र �नज कमला िच�याउन ुभयो। म 

झनै दगरु� हेदा� इ��मिण गैरे अि�बकाको घरको पछा�ड फो�ाको �खमा झिु�डएका अव�थामा मैले 

देखे। देवी गैरे समेतका मा�नसह� समेत जटु� हेदा� घरको मा�थ�लो कुनामा (बलेनीमा) रगतका 

थोपा �थए। घरको अगा�ड अनारको बोटमा प�न रगत देिख��यो। धारा माथी ढु�ामा प�न रगत 

�थयो। मतृकलाई हेदा� कुट�पट गर� मारेर झ�ुडाए ज�तो देिख��यो। घटना घटाउनेलाई कारबाह� 

हनु ु पद�छ। नारायण भ�राई र अि�बकाको यौन स�ब�ध हुँदा ��तवाद� नारायण भ�राईले घटना 

घटाएको ज�तो ला�छ भ�े समेत �यहोराको घटना �ववरणका �द�प गैरेले यस अदालतबाट �म�त 

२०७१।११।०३ मा भएको आदेशानसुार गरेको बकप�।  
 

30. अ�भयोग प�साथ पेस हनु आएको मेमोर� काड� थान-१, टच� लाईट थान-१ यस अदालतको िज�सी 

खातामा आ�दानी बाँधी �म�सल संल�न रहेछ। 
 

31. िज�ला सरकार� व�कल काया�लय अघा�खाँचीको च.नं. ६९ �म�त २०७१।०५।१३। को प� 

माफ� त �ा� भएको केि��य �व�ध �व�ान �योगशाला काठमाड�को �भषेरा पर��ण ��तवेदनमा The 

exhibits no.1-3 have shown negative tests for above mentioned insecticides 

phosphate gas. भ�े �यहोरा उ�लेख भएको रहेछ। 
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अदालतको ठहर 

 

32. �याय �शासन ऐन २०४८ को दफा ७ तथा मलुकु� ऐन अदालती ब�दोब�तको २९ नं. ले यसै 

अदालतको अ�धकार �े� �भ� पन� भई �नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक पेसी सचुीमा चढ� 

पेस हनु आएको ��ततु म�ुामा वाद� नेपाल सरकार तफ� बाट उपि�थत �व�ान िज�ला �याया�धव�ा 

�वदरु काक� तथा जाहेरवाला तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा �वनोद गौतम र ��तवाद� नारायण 

भ�राईका तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ाह� बाबरुाम पा�डे, डा. ब�ु बहादरु थापा, के.�ब. 

भसुाल, ट�का भसुाल र ��तवाद� अि�बका गैरेको हकमा �व�ान अ�धव�ा ट�का भसुालको बहस 

स�ुनयो।  
 

33. �म�सल संल�न लासजाँच �कृ�त मचु�ुका, जाहेर� दरखा�त, ��तवाद�ह�को बयान, शवपर��ण 

��तवेदन, घटना �थल एवं लासजाँच �कृ�त मचु�ुका, मौकाको घटना �ववरण कागज, व�तिु�थ�त 

मचु�ुका, ��तवाद�ह�को पो�ल�ाफ पर��ण ��तवेदन एंव मतृकको शव पर��ण ��तवेदनको थप 

प�ुयाई सह�तको प� समेतका �म�सल संल�न सबतु �माणह�बाट ��तवाद�ह� नारायण भ�राई र 

अि�बका गैरे �बचको अवैध शार��रक स�ब�धको कारण �म�त २०७१।२।५ गते बेलकुा ��तवाद� 

नारायण भ�राई र मतृक इ��मिण गैरे �बच झैझगडा भई सोह� कारण �रसइवी राखेका ��तवाद�ह� 

नारायण भ�राई र अि�बका गैरेले आफुह� �बचको अवैध शार��रक स�ब�ध लकुाउन �छपाउनका 

ला�ग सोह� राती वष� ७७ का इ��मिण गैरेलाई कत��य गर� झ�ुडाई मारे मराएको वारदात �था�पत 

भएको हुँदा ��तवाद�ह� म�ये नारायण भ�राईले �म�त २०७१।२।५ गते राती नै इ��मिण गैरेको 

घर क�पाउ�ड �भ� �नजलाई कुट�पट गर� अचेत बनाई झ�ुडाई कत��य गर� मारे मराएको त�य 

प�ु� हनु आएको हुँदा �नज ��तवाद�ले मलुकु� ऐन �यान स�ब�धी महलको १ र १३ (३) नं. 

बमोिजमको कसरु अपराध गरेको देिखँदा �नज ��तवाद� नारायण भ�राईलाई ऐ. ऐनको १३ (३) 

नं. बमोिजम सजाय हनु एवं अका� ��तवाद� अि�बका गैरैको ह�मा आ�नै ससरुालाई माछु�, काटछु 

भनी ��तवाद� नारायण भ�राईले भ�दा समेत आ�नो ससरुाको सरु�ा, संर�ण गन� कुरामा �प� 

मौनता देखाई कुनै �वरोध �कट गरेको नदेिखन ुसमेतका �माणह�ले �नज ��तवाद� अि�बका गैरेले 

मलुकु� ऐन �यान स�ब�धी महलको १ र १७ (३) नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरेको देिखदाँ 

�नज ��तवाद�लाई ऐ.ऐनको १७ (३) नं. बमोिजम सजाँय हनु मागदाबी रहेको ��ततु म�ुामा 

�नण�यमा प�ुनका ला�ग �न�न ��ह� उपर छलफल गनु� पन� देिखयो।  

क.  मतृक ई��मण गैरेको म�ृय ुकत��यबाट भएको हो वा होइन ?  

ख. ��तवाद� नारायण भ�राईको कत��य गर� झ�ु�ाउनेमा र ��तवाद� अि�बकाको मत 

स�लाहमा संल�नता छ वा छैन? र  

ग.  ��ततु म�ुाको अनसु�धानका �ममा ��तवाद�ह� समेतको Polygraph पर��ण भएको र 

सो पर��ण ��तवेदनलाई �माणका �पमा �हण ग�रन ुपद�छ भ�े अ�भयोजन कता�को माग 

स�ब�धमा Polygraph के हो यसको उ�पि� �वकास �भावका�रता एवं �माणीक मह�व र 

नेपालमा यसको �योग स�ब�धमा समेत सं�ी� �ववेचना गनु� पन� देिखयो।  
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घ.  ��तवाद�ह�लाई अ�भयोग दाबी बमोिजम सजाय हनु ुपन� हो वा होइन ? 

 

34. सव��थम प�हलो �� अथा�त मतृक इ��मिण गैरेको म�ृय ुकत��यबाट भएको हो वा होइन भ�े 

स�ब�धमा �म�सल संल�न घटना �थल एवं लासजाँच मचु�ुका, मतृकको शव पर��ण ��तवेदन तथा 

अ�य प�रि�थ�तज�य �माणको �ववेचना गनु� पन� देिखयो। �म�त २०७१।२।५ गतेको �वहानी 

रातीको घटना स�ब�धमा �म�त २०७१।२।६ गते तयार भएको घटना �थल एवं लास जाँच 

मचु�ुका हेदा� मतृक इ��मिण गैरे आ�नै घर देिख दि�ण तफ� का �छमेक� भपूबहादरु �व.क.को 

बाँझो ज�मनमा रहेको िच�ले जातको पि�मतफ�  झकेुको �खको हाँगोमा बा�वयो डोर�को पासो 

लगाई झिु�डएका अव�थामा रहेको देिख�छ। झिु�डएको लासको �कृ�त हेदा� पूव� मखु गरेको, ख�ुा 

ख�ुचीई भइँुमा टेकेको, बा�वयो डोर�को पासो लगाएको, हाँगा देिख भइँुस�मको दरु� ६ �फट २ 

ई�ची रहेको पाइ�छ। मतृक झिु�डएको ठाउँ भ�दा मनुी ज�मन �भरालो रहेको। मतृक झिु�डएको 

�थानबाट �नजको घर २१ �फटको दूर�मा रहेको। मतृकको घर र झिु�डएको �थान �बचमा 

�व�भ� �थानमा रगतका टाटाह� रहेका। मतृकले टेकेको भइँु देिख ६ �फट उ�रमा १ जोर 

च�पल रहेको। मतृकले टेकेको भइँु देिख ५ �फट उ�र प�ीम भइँु मडा�रएको भ�े देिख�छ। 

मतृक लासको पासो काट� ज�मनमा सतुाई शार��रक अव�था हेदा� अनहुारमा रगत लतप�तएको‚ 

आखँा दबैु ब�द रहेको‚ नाकबाट रगत बगी सकेुको‚ नाकको डँडाल�मा �व�भ� �थानमा दधारेको‚ 

िज�ो टोकेको‚ घाँ�टमा दायाँ कान मनुी पासोको गाँठो परेको‚ घाँट�मा U आकारको डाम र छा�दा 

कडा भएको, मल�ारबाट �दसा �न�केको साथै हातको म�ुी ब�द अव�थामा रहेको भ�े म�ुय 

�यहोरा उ�लेख भएको देिख�छ। 
 

35. उ� घटना �थल लासजाँच मचु�ुकामा उि�लिखत �ववरण अनसुार मतृकको म�ृय ु स�ब�धमा 

कसैको कत��य प�ु� हनेु अथा�त कसैले कुट�पट गरेको बेहोस बनाएको र �खमा लगी झ�ुडाएएको 

भ�े त�य प�ु� हनेु आधार रहेको पाइँदैन। मतृक इ��मिण गैरे बा�वयोको डोर�को पासो लगाई 

�खमा झिु�डएका अव�थामा फेला परेको छ। मतृकको नाकमा दधा�रएको र सो कारणले 

नाकबाट रगत आएको अव�था बाहेक शर�रमा कुट�पट गरेको भ�े घाँ-चोट �नलडाम ज�ता कुनै 

प�न ल�ण िच�ह रहे भएको पाइँदैन। मतृक झिु�डएको अव�था हुँदा िज�ो टो�कएको‚ म�ुी ब�द 

भएको‚ मल�ारबाट �दसा �नि�कएको‚ दाँया कान मनुी पासोको गाँठो देिखएको‚ घाँट�मा U 

आकारको डाम र छा�दा कडा देिखएको ज�ता अव�थाह�ले आफै झिु�डएको �यि�मा देिखने 

ल�ण एवं िच�हह� हनु ्भ�े कुरालाई प�ु�ाई गर�रहेको छ। 
 

36. अनसु�धानमा बझुीएका �यि�ले भने अनसुार मतृकलाई कसैले कुट�पट गर� बेहोस पार� 

झ�ुडाएएको अव�था हो भने मतृक झिु�डएको �थानको �ठक मनुी कत��य गर� झ�ु�ाइ मान� 

�यि�ले टेकेको कु�चेको कारण ज�मन मडा�रएको हनु ुपन� �य�तो अव�था नभई मतृक झिु�डएको 

�थान देिख ५ �फट दूर�मा ज�मन मडा�रएको भ�े देिखएको छ। कुनै �यि�लाई बेहोस बनाई 

�खमा लगेर झ�ुयाउने काय� कुनै एक �यि�का ला�ग सहज हनु स�भब प�न देिखँदैन। मतृकलाई 

कसैले कत��य गर� झ�ु�ाएको अव�था भए कत��य गन� �यि�ले मतृकलाई �नजको घरदेिख घटना 
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�थलस�म �याउदा �नजको च�पल एउटै �थानमा नभई फरक फरक �थानमा हनु ु पन�, टो�प 

अ�य� हनु ु पन�, मतृकको लगुा कपडा अ�यवि�थत हनु ु पन�मा �य�तो अव�था नभई च�पलह� 

एउटै �थानमा एउटा स�ुटो र एउटा घो�टो अव�थामा रहेको, टो�प मतृक झिु�डएको �थानको 

�खको मनुी झारमा अडेको र कपडाह� शर�रमा द�ु�त अव�थामा रहेको पाइ�छ।  

37. मतृक झिु�डएको र �नजको ख�ुाले भइँु टेकेको भ�े घटना �कृ�त मचु�ुकाको भनाइ रहेको हुँदा 

�नज आफै झिु�डएको नभई कसैले कत��य गर� झ�ुडाएएको हो क� भ�े आश�ा स�ब�धमा �वचार 

गदा� �िश� िच�क�सा �व�धशा�ी मोद�ले आ�नो प�ुतक Modi's Medical Jurisprudence and 

Toxicology (22 edition) को प�ृठ २५१ मा In hanging from a high point of suspension, the 

victim is either fully suspended, with his feet clear off the ground or he is suspended in 

a standing posture with his knees slightly flexed. भनी �प�ट �पमा मा�नस झिु�ड मरेका 

अव�थामा �नजको ख�ुाले भइँु टेकेको हनु स�दछ भनी सो त�यलाई प�ु� गरेको पाइ�छ। 

मा�नसको घाँट�मा �नि�त प�रमाणको तौलको झ�का लागेमा प�न hanging बाट म�ृय ु हनु  

स�दछ। झिु�डएको �यि�को ख�ुा भइँुमा टे�कएको वा नटे�कएको अव�थाले खासै फरक पद�न 

भ�े मोद�को भनाइ रहेको पाइ�छ। यीनै त�यह�ले प�न मतृकको म�ृय ुकत��यबाट भएको भ�े 

प�ु� हनु सकेको पाइँदैन। 
 

38. अब मतृकको शव पर��ण ��तवेदन (Post-mortem report) र सो ��तवेदन तयार गन� �वशेष� 

िच�क�सकह�को बकप� �यहोरा स�ब�धमा �ववेचना गनु� पन� देिखयो। Post-mortem गन� 

िच�क�सकको संय�ु टोल�ले मतृक इ��मिण गैरैको म�ृयकुो कारण Viscera पर��णले अ�यथा 

�मािणत गरेका अव�थामा बाहेक Hanging भ�े उ�लेख गरेको पाइ�छ। �ा� viscera report 

मा �वष �योगको कुनै प�रणाम �ा� नभएको (Negative tests report) भ�े �यहोरा उ�लेख 

भएबाट Cause of death Hanging बाहेक अ�य हो भनी भ� स�कने अव�थाको देिखँदैन।  
 

39. मतृक इ��मिण गैरेको म�ृय ु Hanging बाट भएको भ�े �न�कष�मा पगेुका �वशेष�ले Post-

mortem report मा उि�लिखत शवको आ�तर�क तथा वा� अव�था बारे उ�लेख गरेको �यहोरा 

हेदा� Rigor-mortis fully developed, post-mortem stain present on back of body, hand, 

foot, tongue bite present, fecal incontinence & seminal discharge present. Ligature 
mark: Blackish brown peptized skin, ligature mark present above thyroid cartilage, 
knot mark present on right side having 13cm length & 2cm width gap of about 3cm 
present on right side below right ear. Bleeding from both nostrils blackish blue bruise 

over tip of nose. भ�े देिख�छ। Post-mortem गदा� शवमा देिखएको उि�लिखत अव�था 

स�ब�धमा िच�क�सकको रायमा थप �प�ट हनु समेत Post-mortem गन� तीनै जना 

िच�क�सकह�को बकप� भएकामा �तनैजना िच�क�सकले बकप� गदा� मतृकको शव पर��ण गदा� 

मतृकको घाँट�मा झिु�डएको डोर�को डाम ligature mark ��घ�ट� भ�दा माथी above thyroid 

cartilage oblique and upward going, ligature mark is incomplete, knot mark behind Rt. 

ear. Bleeding from both nostril, bruise over nasal bridge, feed incontinence भ�े �यहोरा 

खलुाएको पाइ�छ। अथा�त ligature mark ��घ�ट� भ�दा माथी तेस� भई मा�थ�तर गएको। 
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घाँ�टमा परैु व�रप�र डाम नभएको। गाँठोको डाम दा�हने कानको पछा�ड ह�का म�ुन�तर रहेको। 

नाकबाट ह�का रगत बगेको। साथै नाकको मा�थि�तर ह�का कोत�रएको र �नलडाम भएको। 

मल�ारबाट �दशा र �ल�बाट तरल पदाथ� ज�तो �नि�कएको �थयो। उि�लिखत ल�णह�का 

आधारमा �नजको म�ृयकुो कारण Hanging भएको पाईएको हो भनी �यहोरा खलुाएको पाइ�छ। 

 

�ववेिचत post-mortem report मा उ�लेख ग�रएका �यहोरा तथा �वशेष� िच�क�सकह�ले बकप� 

गदा� खलुाएको �ववरण अनसुार मतृकको घाँट�मा thyroid cartilage भ�दा मा�थ ligature mark 

रहेको र उ� ligature mark incomplete रहेको, घाँ�टमा परैु व�रप�र डाम नभएको, नाकबाट 

ह�का रगत बगेको, गाँठोको डाम दा�हने कानको पछा�ड ह�का म�ुन�तर रहेको, मल�ारबाट �दशा 

र �ल�बाट तरल पदाथ� ज�तो �नि�कएको आद� ल�णह� झिु�ड मरेको �यि�को शर�रमा देिखने 

शार��रक ल�णह� रहेको भ�े आधारमा िच�क�सकले राय �य� गरेको पाइ�छ। िच�क�सकले 

post-mortem report तथा बकप�मा उ�लेख गरेका अ�धकांश ल�णह� घटना �थल एवं 

लासजाचं मचु�ुकामा उ�लेखीत त�यह�सँग �म�दो अव�थाको समेत रहेको पाइ�छ। कुनै प�न 

अपराधको स�दभ�मा घटना दे� े��य�दिश�को अभावमा �वशेष�ले �दएको राय �व�ान तथा वै�ा�नक 

तक� का आधारमा खडा हनेु हुँदा वढ� �व�स�नय एवं भरपद� �माणका �पमा �लन ुपद�छ भ�े हा�ो 

काननुी एवं �व�धशा�ीय मा�यता समेत रहेको छ। यसै स�दभ�मा स�मानीत सव��च अदालतले 

"शवपर��ण गन� �वशेष�ले म�ृयकुो कारणमा Asphyxia due to hanging भ�े राय �दएका 

अव�थामा मतृक झिु�ड मरेको भ�े प�रि�थ�त बाहेक अ�य ि�थ�तको क�पना गर� कुनै ��य� र 

अका� �माणको अभावमा दोषी ठहर गन� �माण स�ब�धी काननु र �यायका मा�य �स�ा�त 

��तकूल हनु जाने।" भनी नेपाल सरकार �व�� मालतीदेवी कलवार ने.का.प. २०६४ �न.नं. 

७९०८ म�ुा कत��य �यानमा �या�या गरेको पाइ�छ। �य�तै "�वशेष�को राय ��तवेदन यो य�त 

करणबाट श�ा�पद वा �वरोधाभाष य�ु छ भनी इजलाससम� ��टयाउन ु पन� स�बि�धत प�को 

दा�य�व हनेु हुँदा य�तो दा�य�वलाई श�ार�हत तवरबाट प�ु� गनु� पन�। �वशेष�ले �दएको ��तवेदन 

श�ा�पद, ���वधाय�ु वा अ�प� नभई फ�टक झ ँ �व�छ (Crystal Clear) र अ�य �वत�� 

�माणले सम�थ�त गद�छ भने �यस अव�थामा अदालत �वयंले तक�  �वतक�  गर� श�ा उपश�ा उठाउन ु

समेत �यायोिचत नहनेु। �बना आधार �वशेष�ले �दएको ��तवेदनलाई अ�यथा गदा� वा�त�वक �याय 

�दान गन� उ�े�यबाट �दशा��मत हनेु अव�था उ�प� हनु जाने अव�था��त अदालत सजग हनुपुछ�। 

... … … वा�त�वक म�ृयकुो कारण प�ा लगाउने �ाता �वशेष� हुँदा सो रायमा�थको �नभ�रता नै 

�यायको ल�य�ा��का ला�ग सबैभ�दा बढ� सहायक ह�ुछ भ�ेमा �वम�त रा� न नहनेु। �व�ा�सलो 

अका� �माणको अभावमा अनमुान, आश�ा र संभावना ज�ता मनोगत �माणलाई मा� आधार बनाई 

कत��यबाटै मतृकको म�ृय ु भएको भनी �न�कष�मा प�ुन ु �यायोिचत नहनेु।" भनी �वनय मान�धर 

�व�� नेपाल सरकार संवत २०६६ को �न.नं. ८३११, म�ुा कत��य �यानमा स�मानीत सव��च 

अदालतबाट �या�या भएको पाइ�छ।  
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40. ��ततु म�ुामा प�न �वशेष� िच�क�सकले �दएको राय �म�सल संल�न घटना �थल एवं लास जाँच 

मचु�ुकामा उि�लिखत �यहोरासँग क�तपय कुराह� �म�दो अव�थाको भएको हुँदा �वशेष�को 

रायलाई �माणमा �लन नस�कने भ� �म�ने देिखद�न। उि�लिखत त�य एवं �माणह�बाट मतृक 

इ��मिण गैरेको म�ृय ुकसैले कुट�पट गर� बेहोस बनाई �खमा लगी झ�ु�ाको कारण कत��यबाट 

भएको भ�े अ�भयोग भनाइसँग सहमत हनु स�कएन।  
 

41. अब दो�ो �� अथा�त ��तवाद� नारायण भ�राईको कत��य गर� झ�ु�ाउनेमा र ��तवाद� 

अि�बकाको मत स�लाहमा संल�नता छ वा छैन भ�े स�ब�धमा �वचार गदा� ��ततु म�ुामा 

��तवाद�ह� उपर कत��यको अ�भयोग लगाउदा म�ुयतया ��तवाद�ह� �बचको शार��रक स�ब�धबारे 

मतृक इ��मिण गैरेले थाहा पाएको र अिघ�लो �दन �नजकै घरमा ��तवाद� नारायण भ�राई समेत 

गाउँका अ�य दाजभुाइको उपि�थतीमा सोह� शार��रक स�ब�धको �वषयलाई �लएर ��तवाद� र 

मतृक �बच भनाभन झगडा भएको र सो �दन राती अबेर भएको कारण सो �वषयमा भो�ल सबै गाउँ 

समाज बसी छलफल गन� सहम�त गर� आ-आ�नो घर गएको। मतृक आ�नै घरमा ए�लै सतेुका 

अव�थामा ��तवाद� नारायण भ�राई पनुः राती �नजको घरमा आई राती नै �नज इ��मिणलाई 

कुट�पट गर� अचेत बनाई झ�ुडाई कत��य गर� मारे मराएको र अका� ��तवाद� मत स�लाहमा 

पसेको भ�े म�ुय अ�भयोग दाबी देिख�छ।  
 

42. ��ततु म�ुाका जाहेरवालाह� ���साद गैरे तथा रमनाथ गैरे घटनाका ��य�दिश� नभई �नजले 

घटना प�ात स�ुन थाहा पाएका आधारमा जाहेर� �दएको पाइ�छ। �नजले �दएको जाहेर�मा प�न 

��तवाद� नारायण भ�राईले भाउजू अि�बका सँगको अनिुचत यौन स�ब�ध लकुाउनका ला�ग 

भो�लप�ट �बहानै बबुालाई कुट�पट गर� कत��य गर� मार� घर निजकैको �खमा झ�ु�ाएका 

अव�थामा शव फेला परेको हुँदा काननु बमोिजम ग�रपाउँ भ�े म�ुय �यहोरा रहेको छ। 

जाहेरवालाह�ले अदालतमा बकप� गदा� बबुा इ��मिण गैरेले नारायण भ�राई र अि�बका गैरे 

�बचको अनै�तक यौन स�पक� को �वषय �प� �पमा खलुाएका हुँदा सोह� यौन स�पक� को �वषयलाई 

ढाकछोप गन�का ला�ग �म�त २०७१।०२।०५ गते राती इ��मिण गैरेलाई ��तवाद� नारायण 

भ�राईले कुट�पट गरेर झ�ुडाएर मारेको हो भ�े म�ुय �यहोरा लेखाएको पाइ�छ। तर मा�थ 

�व�भ� �करणह�मा �ववेचना ग�रएको त�यह�बाट मतृक इ��मिण गैरेको म�ृय ुकत��यबाट भएको 

त�य नै प�ु� हनु नस�करहेका अव�थामा ��तवाद�ले कुट�पट गर� कत��य गर� घर निजकैको 

�खमा झ�ु�ाएको भ�े जाहेरवालाह�को जाहेर� �यहोरा र बकप� भनाइ �माणबाट प�ु� हनु 

सकेको पाइँदैन। 
 

43. ��तत ुघटना स�ब�धमा घटना �ववरणका �द�प गैरे, महेश �व.क., मेघनाथ गैरे, गणु�न�ध गैरे, 

जमनुा गैरे, कमला गैरे, दे�व�साद गैरेले अनसु�धानमा कागज गर� आ�नो �यहोरा लेखाउदा 

��तवाद�ह� नारायण भ�राई तथा अि�बका गैरे �बचको यौन स�ब�धको कारण इ��मिणसँग भएको 

�ववाद भो�ल �बहान छलछल गर� �मलाउने भनी गाउँलेह�ले भनेको र राती सबै आ-आ�नो घरमा 

स�ु गएकामा राती नै इ��मिणको ह�या भएको हुँदा अि�बका गैरेसँगको यौन स�ब�ध लकुाउन 
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�नजै ��तवाद� नारायण भ�राईले इ��मिण गैरेलेलाई कत��य गर� झ�ु�ाई मारेको हनु ुपद�छ भ�े 

म�ुय �यहोरा रहेको छ। घटना �ववरणका कुनै प�न �यि�ले �कटानसाथ ��तवाद�ले कत��य गर� 

झ�ु�ाइ मारेको देखेका हौ भनी भ� लेखाउन सकेको पाइँदैन। मतृको घर बर�पर� अ�य 

�यि�को घर व�ती रहेको देिख�छ तर घटना दे� ेकोह� प�न छैन। घटना �ववरण कै दे�व�साद 

गैरेले अनसु�धानमा �यहोरा लेखाउदा आफु राती २ बजे�तर ढोका खोल� �पसाब फेन� जाँदा 

इ��मिणको घर आगँनमा मा�नस स� याक स�ुक गरेको आवाज सनेु भनी भनेताप�न ��तवाद�लाई 

देखेको वा मतृक कराएको वा कुट�पट भएको भ�े ज�ता कुनै त�यह� खलुाउन सकेको पाइँदैन।  
 

44. घटनावारे अनसु�धानमा �यहोरा लेखाउने घटना �ववरणका �यि�ह� म�ये गणु�न�ध गैरे तथा �द�प 

गैरेले अदालतमा बकप� गदा� ��तवाद� नारायण भ�राई र मतृकको बहुार� अि�बका गैरे �बच 

शार��रक यौन स�पक�  भएको �वषयमा नारायण र इ��मिण �बच झगडा भएको �थयो। झगडा गदा� 

नारायणले तेरो भो�ो मो�ल�छ भनी इ��मिणलाई भनेका र �म�त २०७१।०२।०५ गते राती 

��तवाद� नारायण भ�राईले गरेको कत��यबाट इ��मिण गैरेको म�ृय ु भएको हो। घटना �ववरण 

हेदा� �नज नारायणले नै मारेको हनु ु पद�छ भ�े �यहोरा लेखाएको पाइ�छ। यस �कार घटना 

�ववरणमा कागज गन�ले आफुले अनसु�धानमा �कटान साथ नलेखाएको �यहोरा अथा�त ��तवाद� 

नारायण भ�राईले नै कत��य गर� मारेको भ�े बकप� भनाइ �व�ास�द मा� स�कने अव�था 

हुँदैन। �कनक� ��ततु वारदातमा दे� े �यि� कोह� नभई केवल श�ा, अनमुान र स�भावनाको 

भरमा ��तवाद�ह� उपर आरोप लगाएको अव�था देिखयो। 
 

45. �म�सल संल�न त�य हेदा� ��तवाद� र मतृक प� �बच अिघ�लो �दन झगडा �ववाद भए प�ात भो�ल 

पनुः छलफल गन� भनी दबैु प� आ-आ�नो घरतफ�  गएको। ��तवाद� प�न गणु�नधी गैरे समेतसँग 

घर फक� को र �नजले ग�ती �वीकार गद� भो�ल छलफलमा �मलाई�दन ुप� यो भनी अनरुोध गरेको 

पाइ�छ। सोह� राती मतृक इ��मिण गैरे आ�नो घरमा ए�लै सतेुका अव�थामा �नजकै नाती 

मेघनाथ गैरे �नजसँग साथी स�ु भनी राती क�रब १० बजे�तर गएकामा �नज इ��मिणले आफु सतुी 

सकेको‚ ढोका लगाई सकेको र अब भो�ल आउन ु भनी �फता� पठाएको देिख�छ। उि�लिखत 

घटना�मले अिघ�लो �दन राती झगडा शा�त भए प�ात ��तवाद� भनीएका नारायण भ�राई 

अनसु�धानमा बझुीएका गणुा�न�धसँगै आ�नो घर फक� को र मतृक आ�नो घरको ढोका च�ुल ब�द 

गर� सतेुका अव�थामा ��तवाद� पनुः राती क�त बजे कुन समयमा मतृकको घर आए‚ कसर� मतृक 

इ��मिण सतेुको घरको ढोका खोले वा खो�न लगाए‚ मतृक उपर के क�तो कुट�पट वा चोट छोडे 

भ�े त�य �म�सल �माणबाट प�ु� हनु सकेको पाइँदैन। कागज गन� देवी�साद गैरेले राती २ 

बजे�तर ढोका खोल� �पसाब फेन� जाँदा इ��मिणको घर आगँनमा मा�नस स� याक स�ुक गरेको 

आवाज सनेु भनी भनेता प�न ��तवाद�लाई देखेको मतृक कराएको वा कुट�पट भएको भ�े ज�ता 

कुनै त�य खलुाउन सकेको पाइँदैन। आ�नो घरको कोठमा च�ुल लगाई सतेुको �यि�लाई 

बा�हरका �यि� आई ढोका खोल� वा खो�न लगाई कुट�पट गर� चोट छोडी बेहोस बनाई बोक� 
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लगी �खमा ए�लै ��तवाद�ले झ�ुडाएका हनु ्भ�े भनाइ अनमुान र मनोगत कुरा बाहेक अ�य कुनै 

त�यले प�ु� गन� गराउन सकेको पाईद�न। 
 

46. ��ततु घटना रातीको समयमा घटेको र च�म�द� कोह� प�न नरहेको अव�था छ। जाहेरवालाह�ले 

केवल सनेुको कुराका आधारमा जाहेर� �दएको पाइ�छ। अिघ�लो �दन बेलकुा मतृक र 

��तवाद��बच झगडा भनाभन परेको ��तवाद� नारायण भ�राईले आ�नो स�ब�ध मतृकको बहुार� 

अका� ��तवाद� अि�बकासँग रहेको कुरा मतृकले थाहा पाएकाले सो कारणले आ�नो बेइ�जत हनेु 

भयो भनी घटना घटाएको भ�े भनाइमा प�न स�यता देिखँदैन। �कनक� दईु ��तवाद��बच शार��रक 

स�ब�ध रहेको त�य त प�हले नै �काश भई सकेको र सो �वषयमा गाउँ समाजमा छलफल गन� 

स�मको �नण�य भएको �थयो। घटना �थल लास जाँच मचु�ुकामा उ�लेख भएको घटनाको 

�ववरणमा लास झिु�डएको �थान देिख वरपर रगतको टाटो लागेको‚ मतृक झिु�डएको डोर�मा रगत 

लागेको‚ मतृकको ख�तीमा रहेको टच�लाईटमा रगत लागेको‚ नाकबाट तल बगेको, रगत मतृकको 

�नधारस�म लागेको‚ लास रहेको �थानमा लासले घुडँा टेकेको भ�े त�यलाई आधार बनाई 

��तवाद�को संल�नता प�ु� गन� अ�भयोजन प�ले �यास गरेको पाइ�छ। तर ती रगतका टाटा 

��तवाद�ले नै कुट�पट गर� छ�रएका हनु ्भ�े त�य प�ु� हनु सकेको पाइँदैन। अक� तफ�  डोर�मा 

लागेको रगत मानव रगत हो भ�े पर��णबाट खलेु प�न घटना �थल वरपरका रगतका टाटाह� 

के को हो भनी खलुाउन सकेको पाइँदैन। डोर�मा रगत देिखएको कारणबाट मा� �म�सल संल�न 

अ�य �माणह�को उपे�ा गर� ��तवाद�को वारदातमा संल�नता प�ु� गन� स�कने अव�था प�न 

हुँदैन। घटना प�ात जाहेर� �दने जाहेरवाला तथा अनसु�धानमा बिुझएका �यि�ह�ले अदालतमा 

बकप� गदा� आ�नो स�ु �यहोरा वा अनसु�धानको �यहोरा भ�दा फरक र ��तवाद� �व�� कसरु 

गढाउ हनेु गर� बकप� गरेका अव�थामा �य�तो फरक �यहोरा र प�हले �कटान साथ गढाउ 

नगरेको �यहोरा बकप�मा उ�लेख गद�मा �माण �ा� हनेु अव�था प�न हुँदैन।  
 

47. ��तवाद� नारायण भ�राईले अ�धकार �ा� अ�धकार� एवं अदालतमा बयान गदा� समेत मतृकको 

म�ृय ुकत��यबाट भएको तर आफुले कत��य गर� नमारेको भनी भनेको �नजको बयानलाई आधार 

मा�दा �नजले आफैले कसरु गरेका हनु।् �नजले कत��य �वीकार गरेका छन ् भनी मा� �म�ने 

अव�था हुँदैन। ��तवाद� म�ये अि�बका गैरेले यी ��तवाद� नारायण भ�राईलाई पोल गरेको भए 

ताप�न �नजको पोल �म�सल संल�न कुनै प�न �माणबाट प�ु� हनु सकेको पाइँदैन। सह-अ�भय�ुको 

पोल जनुसकैु अव�थामा प�न �माणका �पमा �हण गन� �म�दैन। ��तवाद� नारायण भ�राईले 

घटना �थल लासजाँच मचु�ुकालाई �वीकार गरेकै कारण �नजको वारदातमा संल�नता रहेको भनी 

मा� स�कने अव�था प�न हुँदैन। केवल श�ा, अनमुान र स�भावनाका आधारमा कुनै प�न 

�यि�लाई फौजदार� कसरुमा कसरुदार ठहराउन नहनेु �वशेष�को रायलाई नै भरपद� �माणका 

�पमा �लन ु पन� स�ब�धमा स�मा�नत सव��च अदालतबाट समेत फैसला भएको पाइ�छ। ज�तैः 

"मा�नसको म�ृयकुो स�ब�धमा सो स�ब�धी �वषयगत �वशेष�ता हा�सल गरेका �वशेष�ह��ारा 

ग�रएको पर��ण र �यसका आधारमा ��ततु ग�रएको रायको �ामािणक मह�व रहने। … … �यान 
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स�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजमको सजायको मागदाबी �लने वाद� प�ले ��तवाद�बाट �यान मान� 

�नयतका साथ �य�तो आपरा�धक काय� गरेको हो भ�े प�ु� गन� स�नपुन�। … … केबल जाहेर� 

दरखा�त र जाहेरवालाको भनाइलाई मा� आधार बनाएर कत��य �यान ज�तो ग�भीर म�ुामा 

�न�कष�मा प�ुन नहनेु। अनमुान, आश�ा र संभावना ज�ता मनोगत आधारमा कुनै प�न आपरा�धक 

काय�मा मनसाय त�वको �व�मानता छ नै भनी �न�कष� �नका�न ु �यायोिचत नहनेु, मनसाय त�वको 

�व�मानता �माणह�बाट नै देिखन ुपन� र �य�तो �माण जटुाउने दा�य�व वाद� प�ले नै वहन गनु� 

पन�।" भनी नेपाल सरकार �व�� मीनबहादरु दज�, ने.का.प. २०६५ �न. नं. ७९२८ म�ुा कत��य 

�यानमा स�मानीत सव��च अदालतबाट �या�या भएको पाइ�छ।  
 

48. तसथ� ��ततु म�ुामा वारदात दे� े च�मद�दको अभाव रहेका अव�थामा शव पर��ण गन� 

िच�क�सकले म�ृयकुो कारण Hanging नै हो भनी ��तवेदन �दई अदालतमा समेत सो कुरा 

बकप��ारा प�ु� गर� �दएका अव�थामा अिघ�लो �दनको झगडा र �ववादको ज�रयाबाट ��तवाद�ले 

मतृक इ��मिण गैरे उपर कुट�पट गर�, बेहोस गराई, �खमा लगी झ�ुडाएएको भ�े अ�भयोग दा�व 

केवल अनमुान, आश�ा र संभावनाको अ�नि�त त�वमा आधा�रत रहेको हुँदा ��ततु घटना 

वारदातमा ��तवाद� नारायण भ�राईको संल�नता रहेको भनी मा� �म�ने अव�था देिखएन। �य�तै 

अका� ��तवाद� अि�बका गैरेको स�ब�धमा �वचार गदा� �नज कसरुमा पूण� इ�कार रहेको, �नजको 

कसरु �माणबाट प�ु� हनु ्नसकेको र म�ुय अ�भय�ुको नै वारदातमा संल�नता नदेिखएको साथै 

मतृकको म�ृय ुकत��यबाट भएको भ�े प�ु� हनु नसकेका अव�थामा मतृकलाई कत��य गर� मान� 

��तवाद� नारायण भ�राईको मत स�लाहमा पसेको भ�े यी ��तवाद� उपरको अ�भयोग प�न 

�माणबाट प�ु� हनु सकेको नपाइँदा ��तवाद� अि�बका गैरेको समेत वारदातमा संल�नता प�ु� हनु 

सकेन।  
 

49. अब ते�ो �� अथा�त ��ततु म�ुाको अनसु�धानका �ममा ��तवाद�ह� समेतको Polygraph 

पर��ण भएको। ��तवाद�ह� म�ये नारायण भ�राईले कसरुमा आ�नो संल�नता नरहेको भनी 

�य� गरेको कुरा Polygraph पर��णबाट झ�ुा भ�े ��तवेदनबाट देिखएको हुँदा सो ��तवेदनलाई 

�माणका �पमा �हण ग�रन ुपद�छ भ�े अ�भयोजन कता�को माग स�ब�धमा Polygraph के हो, 

यसको उ�पि� �वकास �भावका�रता एवं �ामािणक मह�व र नेपालमा यसको �योग स�ब�धमा 

समेत सि��� �ववेचना गनु� पन� देिखयो।  
 

50. ��ततु म�ुाको अनसु�धान गन� िज�ला �हर� काया�लय, अघा�खाँचीले ��तवाद�ह� नारायण भ�राई 

तथा ��तवाद� अि�बका गैरेको अनसु�धानको बयान स�प� भई सके प�ात र घरना �ववरणका 

�यि� �द�प गैरे तथा मेघनाथ गैरेको घटना �ववरणको कागज �यहोरा अ�भलेख भए प�ात 

�नजह�को Polygraph पर��ण गरेको पाइ�छ। Polygraph पर��ण गन� काय� नेपाल �हर�को 

अपराध अनसु�धान �व�ालय, महाराजगंज, काठमाड�मा काय�रत �हर� �न�र�क धनबहादरु वोहराले 

गरेको भ�े �म�सल संल�न पर��ण ��तवेदनबाट ख�ुन आएको छ। �म�सल संल�न Polygraph 

पर��ण ��तवेदन अनसुार चार जनाको पर��ण ग�रएको भए ताप�न केवल नारायण भ�राई तथा 
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अि�बका गैरेको पर��ण ��तवेदन मा� �म�सल संल�न रहेको पाइ�छ। दबैु ��तवाद�ह�लाई केह� 

सवाल सो�धएको र �नजह�ले �दएको जवाफका आधारमा ��तवाद� नारायण भ�राईले कसरुमा 

आ�नो संल�नता छैन भनी �य� गरेको कुरा झ�ुो (Deception indicated) भ�े र ��तवाद� 

अि�बका गैरेले कसरुमा आ�नो संल�नता छैन भनी �य� गरेको कुरा झ�ुो नभएको (No 

deception indicated) भ�े उ�लेख भएको पाइ�छ। सोह� Polygraph पर��ण ��तवेदनलाई 

समेत आधार मानी �व�ान िज�ला �याया�धव�ाले बहसका �ममा कत��य �यानको कसरु गरेको 

होइन भ�े ��तवाद� नारायण भ�राईको भनाइ Polygraph पर��णबाट समेत झ�ुा देिखएको हुँदा 

कत��यमा ��तवाद�को संल�नता प�ु� भएकाले अ�भयोग दाबी अनसुार सजाय ग�रपाउँ भ�े समेतको 

बहस ��ततु गनु� भएको पाइ�छ।  
 

51. Polygraph पर��ण ग�रएको ��तवाद�ह�को �म�सल संल�न पर��ण ��तवेदन सरसत� हेदा� �न�न 

त�य देिख�छ। ज�तै : पर��ाथ�सँग Polygraph पर��ण गन� सहम�त �लइएको भ�े �यहोरा, 

स�पूण� पर��ण अ�भलेख ग�रएको भ�े �यहोरा, पर��ण स�ब�धी जानकार� स�बि�धत प�र�ाथ�लाई 

गराइएको भ�े �यहोरा, पर��ाथ�ले पर��ण ���यालाई जनुसकैु बेला �याग गन� स�ने र आ�नो 

काननु �यवसायीसँग परामश� गन� स�ने भ�े �यहोरा, पर��ाथ�ले पर��णभ�दा २४ घ�टा 

अगा�डदेिख कुनै औषधी सेवन नगरेको र �नजलाई शार��रक सम�या नरहेको जानकार� �नजले 

गराएको भ�े �यहोरा, पर��णका ला�ग पूव� तयार� गरेको र पर��ाथ�को अ�तवा�ता� �लइएको भ�े 

�यहोरा, पर��ाथ�लाई �तन वटा सवाल सो�धएको र �नजको Comparison Question Test (CQT) 

स�प� ग�रएको भ�े �यहोरा, पर��ाथ� म�ये नारायण भ�राईको पर��णमा �मपूण� स�ेतह� 

(Deception Indicated) अथा�त झ�ुा कुराह� (Deceptiveness) फेला परेको भ�े �यहोरा 

स�हतको पर��ण ��तवेदन �म�सल संल�न रहेछ। तर ��तवेदनमा उि�लिखत क�तपय त�यह� र 

�माणले प�ु� हनु ु पन� कुराह� भने �म�सल संल�न रहेको पाइएन। ज�तै : पर��ाथ�सँग 

Polygraph पर��ण गन� �वत�� �लिखत सहम�त �लइएको, �नजको शार��रक पर��ण ग�रएको, 

पर��ण प��तबारे जानकार� गराएको भ�े भनाइ ज�ता त�यह�। उ� ��तवेदनको अि�तममा 

These test results are limited to the above reported target issues of concern and 
cannot be taken as a direct indicator of general or overall dishonesty and 
untrustworthiness. Instead, information in this report may be incorporated in a 
decision-support capacity in support of other assessment and investigative activities. 

भ�े �यहोरा उ�लेख ग�रएको पाइ�छ।  
 

52. उि�लिखत ��तवेदनका आधारमा ��तवाद�ले �य� गरेका त�यह� सह� नभएको र �नजले झ�ुा 

बोलेको भ�े �न�कष�मा अनसु�धान अ�धकार� पगेुको र सोह� �न�कष� समेतलाई आधार मानी 

अ�भयोजन अ�धकार�ले अ�भयोग प� पेस गरेको पाइ�छ। अनसु�धान अ�धकार�को अनसु�धानको 

��तवेदन, िज�ला �याया�धव�ाको अ�भयोजन तथा बहस पैरवी समेत सनुी ��ततु म�ुामा �योग 

ग�रएको भ�नएको Polygraph के हो ? यसको उ�पि�, �वकास तथा अ�य मलुकुमा यसको 

�भावका�रता के क�तो अव�थामा छ ? के क�तो अव�थामा Polygraph पर��ण ग�र�छ ? 
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�या�यक कारबाह�मा यसको �योग र �भावका�रता के हो ? Polygraph पर��ण गदा� अवल�बन 

गनु� पन� अ�नवाय� काय��व�धह� र ���याह� के क�तो हनु ु पद�छ ? Polygraph पर��ण 

��तवेदनलाई �माणका �पमा अदालतमा �हण गन� �म�दछ वा �म�दैन ? नेपालमा यसको �योग 

के कुन अव�थामा छ भ�े स�ब�धमा केह� �ववेचना गनु� उपय�ु हनेु देिखयो। 
 

53. Polygraph पर��ण के हो ? According to Wikipedia the free encyclopedia �व� सूचना 

कोषका अनसुार Polygraph लाई झ�ुो प�ा लगाउने य�� मा�न�छ। कुनै �यि�लाई �मश: 

�नि�त सवालको जवाफ �दन लगाउने र सो समयमा �नजको शार��रक अव�थाह�मा देखा परेका 

प�रवत�नह� ज�तै : र�चाप, नाडीको ग�त, �ास��ास तथा छालाको �वाभा�वकताको याि��क 

मापन गर� �नजले यथाथ� कुरा गरेको हो वा होइन भनी छु�ाउने काय� नै Polygraph प��त हो 

भ�न�छ।  
 

54. According to a study made by U.S. Department of Justice, Office of the Inspector 

General Evaluation and Inspections Division: Use of Polygraph Examinations in the 

department of Justice, September 2006, Polygraph एक य�तो पर��ण ���या हो जसले 

खोज य��को �योग गर� कुनै प�न �यि�ले �दएको जवाफका आधारमा �नजको शार��रक 

प�रवत�नको त�या� मापन गद�छ। कुनै �यि�ले सवालको जवाफ �दइरहँदा �नजले वा�त�वक कुरा 

�य� ग�ररहेको छ वा झ�ुा कुरा ग�ररहेको छ भ�े कुरा पर��ण कता�ले पर��ाथ�को शर�रमा 

�वक�सत हनेु �वाभा�वक तथा �वाभा�वक अव�थाह�को तलुना�मक अ�ययन गर� गन� गद�छन।् तर 

Polygraph का न�तजाह� अदालतमा �माणका �पमा �ा� हुँदैनन।् य��प यो प��तको �योग 

अपराध अनसु�धान लगायत अ�य �नकायह�ले गन� गद�छन ्भ�े भनाइ रहेको छ।  
 

55. According to The British Psychological Society, A review of the current scientific status 

and fields of application of polygraphic deception detection final report (6 October 

2004): Polygraph एक य�तो य��ह�को समूह हो जसले शर�रका �व�भ� ग�त�व�ध, ज�तै : 

मटुुको चाल, र�चाप, �ास��ास तथा हातमा उ�प� हनेु प�सनाको सह� मापन गर� �यि�को 

बोल�, �वभाव र आचरणका बारेमा धारणा बनाउन सहयोग गद�छ। हालका वष�ह�मा मि�त�कका 

ग�त�व�धह� प�न मापन गन� स�ु ग�रएको छ। �यसैले Polygraph ��व�धले शर�र तथा 

मि�त�कको ग�त�व�ध मापन गर� �यसका �ववरणह� कुनै कागजमा �ल�पब� त�या�का �पमा वा 

क�यटुरमा प�न स�कने त�या� (Data) का �पमा ��ततु गद�छ भ�े भनाइ रहेको छ। 
 

56. Polygraph ��व�धको �वकास र �ार�भ Polygraph ��व�धको �वकास सन ् १९२१ मा 

�या�लफो�न�या �व��व�ालयमा िच�क�सा �व�ानमा अ�ययनरत एवं �हर� �वभागका �हर� �नर��क 

John Augustus Larson ले गरेका हनु।् अमे�रक� भभूागबाट Polygraph ��व�धको �वकास 

भएको हुँदा यसलाई अमे�रक�ह�को अवधारणा हो भ�े ग�र�छ। संय�ु रा�य अमे�रकामा यो 

��व�धको �योग अपराध अनसु�धानका ला�ग र सरकार� तथा साव�ज�नक सेवाको कम�चार� �वभागमा 

�शास�नक दरुाचारको अनसु�धानका ला�ग हनेु गरेको पाइ�छ। सव��थम अमे�रकामा FBI ले सन ्
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१९३५ मा यो ��व�धको �योग स�ु गरेको र अपराध अनसु�धान, ग�ुचर तथा आत�वाद �नय��ण 

लगायतका �े�मा �व�भ� मानवीय �वभाव एवं दरुाचारह�को अनसु�धान ���यामा यसको �यापक 

�योग गरेको पाइ�छ। Polygraph को �योग कुनै अपराधसँग स�बि�धत श�ा�पद �यि� उपर 

मा� नभई कुनै घटना वा वारदातका बारेमा जानकार� �दने जाहेरवाला वा सा�ीको भनाइमा 

स�यता रहे नरहेको पर��ण गन� �योजनका ला�ग समेत हनेु गरेको पाइ�छ।  
 

57. Polygraph पर��णका ��व�धह� के के हनु ? कसर� ग�र�छ ? भ�े स�ब�धमा मा�थ उि�लिखत 

Wikipedia the free encyclopedia का अनसुार Kleiner तथा Vrij ले आ�नो अ�ययनमा 

म�ुय चार �क�समका पर��ण ��व�ध रहेको त�य उ�लेख गरेका छन,् ज�तै : 

(i)  The Relevant/Irrelevant Technique (RIT test) सा�द�भ�क तथा असा�द�भ�क सवालको 

जवाफबाट गर�ने पर��ण, One of the oldest polygraph procedures is the 

Relevant/irrelevant technique (RIT), developed by Larson in 1932. In the RIT, two 
types of questions are asked, crime relevant questions and crime irrelevant 
questions. 

(ii) The Control Question Test (CQT) �नयि��त सवालको जवाफबाट ग�रने पर��ण, The 

Control Question Test (CQT, also labeled the Comparison Question Test) 
compares responses to relevant questions with responses to control questions. 
Relevant questions are specific questions about the crime.  

(iii) The Directed Lie Test (DLT) झ�ुा प�हचान गन� ��य� पर��ण, This standardisation 

issue is addressed in the Directed Lie Test. In a DLT test, the control questions 
are standardised and can be asked in all situations.  

(iv) The Guilty Knowledge Test (GKT) दू�षत जानकार� प�हचान गन� पर��ण, The aim of 

the Guilty Knowledge Test (GKT) (sometimes known as the concealed 
information test) is to examine whether examinees possess knowledge about a 
particular crime that they do not want to reveal. 

 

 हालस�मका वै�ा�नक अनसु�धानह�बाट Polygraph पर��णमा मा�थ उि�लिखत ��व�धह�लाई 

बढ� �व�सनीय र भरपद� बनाउन �व�ततृ अ�ययन, अनसु�धान एवं अ�यासह� भएका छन।् 

वै�ा�नकह� यसको थप अनसु�धान र �भावका�रता बढाउन �नर�तर ला�गरहेका छन।् 

 

58. Polygraph ��व�धको आलोचना  

 Polygraph पर��ण ��व�धको �योग र �भावका�रता स�ब�धमा �यापक अ�ययन, अनसु�धान एवं 

अ�यासह� भएको भए ताप�न यसको आलोचना �यापक �पमा हनेु गरेको छ। �वयं वै�ा�नक 

समदुायमा Polygraphs को �भावका�रता �वषयमा �व�भ� तक�  �वतक�  रहेको छ। आलोचकह� 

यसको �व�सनीयतामा वै�ा�नक आधार नभएको तक�  गद�छन।् कुनै प�न �यि�को मानवीय 

�वभाव, शर�रको आ�त�रक अव�था, मान�सक अव�था सध� एकनास नभई प�रवत�नशील छ। 

�यि�को �वभाव, अ�व�थता एवं त�काल�न प�रवेशले समेत Polygraph पर��णमा �भाव पान� 
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स�दछ। �यसैले Polygraph पर��णका Result मा वै�ा�नक �व�सनीयता हुँदैन भ�े भनाइ 

रहेको छ।  

संय�ु रा�य अमे�रकामा सन ्२००१ मा वै�ा�नकह�को भेलामा उपि�थत म�ये ठुलो स��याका 

�वभािजत वै�ा�नकह�ले Polygraphs लाई �म �व�ान (Pseudo science) को सं�ा �दएको 

पाइ�छ। अझै प�न �व�का कुनै प�न मलुकुमा Polygraph result लाई अदालतले �माणका 

�पमा �वीकार गरेको पाइँदैन। संय�ु रा�य अमे�रका, बेलायत, यरुोपेल� मलुकु, अ�े�लया 

लगायतका मलुकुह�मा �यहाँको सव��च �यायलयले Polygraph test result लाई �माणका �पमा 

�हण गन� न�म�ने भनी आदेश जार� गरेको पाइ�छ। वै�ा�नकह�को समदुायमा प�न यो ��व�धको 

सव��वीकाय� वातावरण बनेको छैन। यो प��तको �व�सनीयता एव �भावका�रता स�ब�धमा 

वै�ा�नकह� आफैमा �वभािजत प�न भएका छन।् अमे�रका ि�थत रा��य �व�ान ��त�ानले गरेको 

एक अ�ययनमा Polygraphs को पर��णले झ�ुो र स�य दबैु अव�थामा �वभेद गन� स�ने �बल 

स�भावनालाई भने नकान� नस�कने धारणा �य� गरेको पाइ�छ।  
 

59. संय�ु रा�य अमे�रकामा सन ् १९९८ मा United States v. Scheffer को म�ुामा बहमुत 

�यायमू�त�ह� Polygraph evidence अ�य वै�ा�नक �माण ज�तो भरपद� �माण हो भ�े कुरामा 

सहमत हनु सकेनन।् सो म�ुाका स�दभ�मा �य� केह� भनाइ य�ता छन ्: 

United States v. Scheffer, 523 U.S. 303 (1998), was the first case in which 

the Supreme Court issued a ruling with regard to the highly controversial matter 

of polygraph, or "lie-detector," testing. At issue was whether the per se exclusion of 

polygraph evidence offered by the accused in a military court violates the Sixth 

Amendment right to present a defense. The Court ruled that Military Rule of Evidence 

707, which makes polygraph evidence inadmissible in court-martial proceedings, does 

not unconstitutionally abridge the right of accused members of the military to present a 

defense.  

 

The United States v. Scheffer ruling came, as legal writer Joan Biskupic noted in 

the Washington Post, "at a time when polygraph machines are increasingly being 

used outside the courtroom" — and inside as well. Prosecutors were using polygraph 

results "to extract confessions from suspects," Biskupic observed, and defense 

lawyers were using "them for leverage in plea bargains"; likewise polygraph tests were 

being subjected to greater and greater use in the workplace. Employers were using 

them to test job applicants with regard to past wrongdoing, and to monitor present 

jobholders as well (although this practice was mostly outlawed in 1988 by 

the Employee Polygraph Protection Act). While the latter practice might raise Fourth 

Amendment questions of its own, the use of polygraph results in the courtroom had 

become a battleground for opposing factions of evidentiary experts.  
 

60. संय�ु रा�य अमे�रकाको Indiana रा�य तथा Oklahoma सहरमा सन ्२०१३ मा Polygraph 

पर��ण �व��को अ�भयान नै स�ु भयो। एक जना पूव� �हर� अ�धकृत Doug Williams तथा 
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एक जना पूव� �िश�क Chad Dixon ले Polygraph पर��ण लाई कसर� परािजत गन� वा 

�नि��य बनाउन स�क�छ भ�े �वषयमा प�ुतक �काशन गर� तथा �व�भ� �चार साम�ी तयार गर� 

�व�भ� �थानह�मा नाग�रकह�लाई �िश�ण �दान गद� �हँडेको पाइ�छ। Polygraph पर��ण 

�व�� जनसाधारणलाई भ�काएको अ�भयोगमा �नजह� �व�� �हर�ले अनसु�धान गर� कैद सजाय 

समेतको माग गद� अदालतमा म�ुा समेत दायर गरेको �थयो। 
 

61. हालस�म Polygraph पर��ण स�ब�धी प�रणामह� �ववाद��त हनुाको म�ुय कारण वै�ा�नकह� 

के भ�दछन ् भने यो ��व�धले कुनै �यि� दोषी हो वा �नद�ष हो भ�े कुरा याि��क �पले 

छु�ाउने गद�छ। तर म�ुामा �म�सल संल�न �व�भ� वै�ा�नक �माण, भौ�तक �माण तथा सा�ी 

�माणह�ले प�न दोषी वा �नद�ष छु�ाउन मह�वपूण� भ�ूमका �नवा�ह ग�ररहेका ह�ुछन।् केवल 

Polygraph ��व�धको �योग गर� �या�यक �न�कष�मा प�ुन ु स��वेक�य �याय (Justice by good 

conscience) को ���कोणबाट प�न उपय�ु नहनेु भ�े �याय �े�का �व�ह�को भनाइ रहेको 

हुँदा Polygraph ��व�ध अदालती ���याह�मा �भावकार� मा�नदैँन। य��प केह� मलुकुह�मा 

Polygraph ��व�धलाई अि�तम �वक�पका �पमा मा� �योग गन� अनसु�धानको साधनका �पमा 

�लने ग�रएको पाइ�छ। 
 

62. Polygraph पर��णको �योग र �भावका�रता केह� मलुकुह�मा Polygraphs पर��ण लाई 

फौजदार� कसरुका श�ा�पद अ�भय�ुह� तथा संवेदनशील साव�ज�नक वा �नजी रोजगार �े�का 

उ�मेदवारलाई केरकार गन� साधनका �पमा �योग गन� गरेको पाइ�छ। संय�ु रा�य अमे�रकामा 

Polygraphs ��व�धलाई अनसुरण गन� स�ब�धका काननुी �यव�था गर� ता�लम तथा सचेतना 

काय��मह� प�न स�ालन हनेु गरेको छ। संय�ु रा�य अमे�रकाका स�ीय तथा के���य सरकार� 

काया�लयह� र काननु काया��वयन गन� �नकायह�ले कसरुका श�ा�पद �यि� तथा रोजगारका नयाँ 

उ�मेदवारको Polygraph पर��ण गन� गरेको पाइ�छ।  
 

63. �यानाडामा Polygraph ��व�धलाई �व�ध �व�ान ��व�धका �पमा अपराध अनसु�धानमा र 

क�हलेका�हँ सरकार� काया�लयमा कम�चार� छनौट ���यामा �योग गन� ग�रएको पाइ�छ। सन ्

१९८७ मा R. V. Beland को म�ुामा �यहाको सव��च अदालतले Polygraph results लाई 

कुनै प�न म�ुाको स�दभ�मा �माणका �पमा �हण �म�दैन भनी सो म�ुामा Polygraph Result 

लाई �हण गन� इ�कार गर� फैसला गरेको पाइ�छ। तर सो फैसलाले Polygraph ��व�धलाई 

फौजदार� कसरुको अनसु�धानमा �योग गन� भने ��तब�ध लगाएको पाइँदैन। सो म�ुाको त�य र 

अदालतको आदेशको सि��� �ववरण �न�न अनसुार छ :  

R v Béland [1987] 2 S.C.R. 398 is a leading Supreme Court of Canada decision where 

the Court rejected the use of Polygraph results as evidence in court. Alain Béland, 

Bruce Phillips, and two others were planning a robbery. However, before going 

through with the plan both Béland and Phillips were arrested and charged with 

conspiracy to commit robbery. At trial, the Crown summoned a witness who implicated 

Béland and Phillips. The defendants asserted that the evidence was false and 

following the presentation of evidence, tried for an order to reopen the defence in 
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order to present Polygraph results. The trial judge rejected the motion on the basis 

that Polygraph evidence was inadmissible and they were convicted. On appeal the 

majority from the Court of Appeal granted an order to reopen the trail to allow the trial 

judge to examine the Polygraph evidence. The issue was presented to the Supreme 

Court of Canada as to whether "evidence of the results of a Polygraph examination is 

admissible in light of the particular facts of this case". In a five to two decision, the 

Court overturned the Court of Appeal and held that Polygraph evidence was 

inadmissible. 

 

Justice William Rogers McIntyre, writing for the majority, held that "Polygraphs were 

inadmissible because they violated several rules of evidence. Polygraphs, if used for 

showing credibility, would violate the rule against "oath-helping", which prevents the 

use of evidence only to prove good credibility. Second, it also violates the rule against 

the admission of previous out of court statements. Third, it violates the character 

evidence rule that prohibits evidence that attacks character. Lastly, the Polygraph is a 

type of expert evidence that must be excluded as matters of credibility are already 

within the experience of the judges and juries." 

 

McIntyre also added that "the use of the polygraph will unnecessarily complicate the 

process and bring in too many uncertainties due to its frequency of error." Justice La 

Forest, in a separate concurring opinion, agreed with McIntyre's result but on the basis 

that the polygraph had too much mystique that would unduly influence the jury, and 

the potential for opening up too many collateral issues. 

 

मा�थ उि�लिखत R. V. Beland को म�ुामा भएको फैसलालाई आधार मानी काननु�व�ह�ले 

य�तो �ट�पणी गरेका छन ्: The polygraph examination and its result are not admissible 

as evidence in Canada's criminal justice system. This statement of law was made by 

Justice McIntyre in R. V. Beland and Phillips. The courts of Canada hold that the result 

of a polygraph examination is an opinion put forth by the polygraph examiner and that 

evidence of this type should not supersede the role of the judge and jury to decide the 

credibility of a witness. Trial by judge and jury has long been the cornerstone for 

Canada's criminal justice system. However, the testimony of the polygraph examiner 

can be heard on a voir dire when a confession has been obtained. 
 

64. यरुोपेल� �े�ा�धकारका मलुकुह�मा Polygraph पर��णलाई भरपद� �माणका �पमा �लइँदैन। 

काननु काया��वयन गन� �नकायले Polygraph पर��ण लाई �योग गद�नन।् �वयं अदालतले प�न 

यो ��व�धको �योग गन� आदेश �दने र �योग गन� गद�नन।् जम�नीको Federal Court of 

Justice ले प�न Polygraph evidence लाई �माणका �पमा अदालतमा �ा� नहनेु भनी आदेश 

जार� गरेको पाइ�छ।  
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65. अदालती ���यामा Polygraph र यसको �ामािणक मू�य स�ब�धी अव�था 

 संय�ु रा�य अमे�रका 

 संय�ु रा�य अमे�रकामा सन ्२००७ मा �व�भ� १९ रा�यह�को आपसी सहम�तले 

Polygraph testimony लाई अदालती ���यामा समावेश गन� समझदार� कायम ग�रएको भए 

ताप�न यसलाई �माणका �पमा �हण गन� वा नगन� �वषय भने स�बि�धत स�ीय रा�यका trial 

court judge ह�को �व�ववेकमा �न�हत रहने �यव�था ग�रएको पाइ�छ। संय�ु रा�य 

अमे�रकाको अदालती ���यामा Polygraph testimony को �योग �ववादा�पद रहेको छ। तथा�प 

यदाकदा यसको �योग भने हनेु गरेको पाइ�छ। सन १९९३ मा एउटा म�ुामा �यहाँको सव��च 

अदालतले गरेको landmark decision ले �यस अव�थास�म �व�मान वै�ा�नक �माण स�ब�धी 

अवधारणामा �यापक प�रवत�न �यायो। Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals (1993) 

को म�ुामा गरेको �या�याले परुानो Frye V. United States, 293 F. 1013 (D.C. Cir. 1923) को 

म�ुामा �था�पत फरेि�सक �माण तथा पो�ल�ाफ स�ब�धी निजर र मा�यताह�लाई खारेज गर� 

नयाँ मा�यता �था�पत गरेको पाइ�छ। Daubert V. Merrell Dow Pharmaceuticals (1993) 

को म�ुामा �था�पत मा�यताले म�ुामा �ववा�दत �वषयको त�य (fact in issue) प�ा लगाउन 

वै�ा�नक पर��ण ग�रएको �ववरणह� सव�स�मत वै�ा�नक मा�यता �ा� र �योग गन� उपयु�ु हनु ु

पन� �या�या गरेको छ।  

 

The Frye standard, Frye test, or general acceptance test is a test to determine 

the admissibility of scientific evidence. It provides that expert opinion based on a 

scientific technique is admissible only where the technique is generally accepted as 

reliable in the relevant scientific community. In Daubert v. Merrell Dow 

Pharmaceuticals, 509 U.S. 579 (1993), the Supreme Court held that the Federal 

Rules of Evidence superseded Frye as the standard for admissibility of expert 

evidence in federal courts. 

 

This standard comes from Frye v. United States, 293 F. 1013 (D.C. Cir. 1923), a case 

discussing the admissibility of polygraph test as evidence. The Court in Frye held that 

expert testimony must be based on scientific methods that are sufficiently established 

and accepted. The court opined: Just when a scientific principle or discovery crosses 

the line between the experimental and demonstrable stages is difficult to define. 

Somewhere in this twilight zone the evidential force of the principle must be 

recognized, and while the courts will go a long way in admitting experimental 

testimony deduced from a well-recognized scientific principle or discovery, the thing 

from which the deduction is made must be sufficiently established to have gained 

general acceptance in the particular field in which it belongs. (Emphasis added) In 

many but not all jurisdictions, the Frye standard has been superseded by 

the Daubert standard. However some States are still following Frye rule.  
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To meet the Frye standard, scientific evidence presented to the court must be 

interpreted by the court as "generally accepted" by a meaningful segment of the 

associated scientific community. This applies to procedures, principles or techniques 

that may be presented in the proceedings of a court case. In practical application of 

this standard, those who were proponents of a widely disputed scientific issue had to 

provide a number of experts to speak to the validity of the science behind the issue in 

question. Novel techniques, placed under the scrutiny of this standard forced courts 

to examine papers, books and judicial precedents on the subject at hand to make 

determinations as to the reliability and "general acceptance." 

 

Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 509 U.S. 579 (1993) is a United States 

Supreme Court case determining the standard for admitting expert 

testimony in federal courts. The Daubert Court held that the enactment of the Federal 

Rules of Evidence implicitly overturned the Frye standard; the standard that the Court 

articulated is referred to as the Daubert standard. 

 

The Case Summary 

Ason Daubert and Eric Schuller had been born with serious birth defects. They and 

their parents sued Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., a subsidiary of Dow Chemical 

Company, in a California state court, claiming that the drug Bendectin had caused 

the birth defects. Merrell Dow removed the case to federal court, and then moved 

for summary judgment because their expert submitted documents showing that no 

published scientific study demonstrated a link between Bendectin and birth defects. 

Daubert and Schuller submitted expert evidence of their own that suggested that 

Bendectin could cause birth defects. Daubert and Schuller's evidence, however, was 

based on in vitro and in vivo-animal studies, pharmacological studies, and reanalysis 

of other published studies, and these methodologies had not yet gained acceptance 

within the general scientific community. 

 

The district court granted summary judgment for Merrell Dow, and Daubert and 

Schuller appealed to the Ninth Circuit. The Ninth Circuit found the district court 

correctly granted summary judgment because the plaintiffs' proffered evidence had 

not yet been accepted as a reliable technique by scientists who had had an 

opportunity to scrutinize and verify the methods used by those scientists. 

Furthermore, the Ninth Circuit was skeptical of the fact that the plaintiffs' evidence 

appeared to be generated in preparation for litigation. Without their proffered 

evidence, the Ninth Circuit doubted that the plaintiffs could prove at a trial that the 

Bendectin had, in fact, caused the birth defects about which they were complaining. 

The plaintiffs asked the Supreme Court to review the Ninth Circuit's decision, and it 

agreed to do so. 
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Majority opinion 

In a 1923 case, Frye v. United States, 293 F. 1013 (D.C. Cir. 1923), the D.C. 

Circuit held that evidence could be admitted in court only if "the thing from which the 

deduction is made" is "sufficiently established to have gained general acceptance in 

the particular field in which it belongs." Frye dealt with a systolic blood 

pressure deception test, a "crude precursor" to the polygraph. In 1923, this blood 

pressure test was not widely accepted among scientists, and so the Frye court ruled 

it could not be used in court. Over the years, scholars disputed the proper scope and 

application of the Frye test. 

 

The plaintiffs successfully argued that after Congress adopted the Federal Rules of 

Evidence in 1975, Frye was no longer the governing standard for admitting scientific 

evidence in trials held in federal court. The Supreme Court agreed and had already 

ruled that where common law rules conflicted with provisions of the Rules, the 

enactment of the Rules had the effect of supplanting the common law. Frye was 

certainly part of the federal common law of evidence because it was decided almost 

50 years before the Rules were enacted. But the text of the Rules did not suggest 

that Congress intended to keep the Frye rule, and so the Court reasoned 

that Frye was no longer the rule. 
 

66. संय�ु रा�य अमे�रकामा पो�ल�ाफ ��व�धको �योग सामा�य �पले �हर�को अनसु�धान काय�मा हनेु 

गरेको पाइ�छ। तर कुनै प�न अ�भय�ु वा सा�ीलाई यो पर��ण गन� पन� गर� बा�य पान�  

स�कँदैन। संय�ु रा�य अमे�रकामा सन ् १९९८ मा United States V. Scheffer को म�ुामा 

सव��च अदालतले Polygraph पर��णलाई अदालतमा �माणका �पमा �योग गन� वा नगन� भ�े 

�वषय ��येक रा�यलाई आ�नो �े�ा�धकार�भ� �वत�� भएर �नण�य गन� अ�धकार रहेको भनी 

�या�या गरेको पाइ�छ। य��प Polygraph पर��णलाई अनसु�धानमा �हर��ारा, अ�भयोजनमा 

अ�भयो�ाह��ारा र ��तर�ी काननु �यवसायीह� तथा काननु काया��वयन गन� �नकायह��ारा 

अ�य�धक �पमा �योग गन� गरेको पाइ�छ। संय�ु रा�य अमे�रकाका �व�भ� रा�यह�मा 

Polygraph पर��ण लाई कुनै न कुनै �पमा अनसु�धानका �ममा र रोजगार� तथा ग�ुचर�को 

�े�मा �योग गन� गरेको �श�त उदाहरणह� पाइ�छ। संय�ु रा�य अमे�रकाको New Mexico 

रा�यमा केह� �नधा��रत अव�थाह�मा रा�यका �यायालयह�मा �व�भ� �या�यक ���यामा समेत 

Polygraph पर��णको �योग हनेु गरेको पाइ�छ। 

 

67. भारत 

 भारतमा मि�त�क क�पनको �व�तुीय स�ेत पर��ण (brain electrical oscillations signature 

test) लाई आ�नै लो�नेको ह�या गरेको अ�भयोग लागेक� म�हला �व��को कसरु प�ु� गराउने 

�माणका �पमा उ�च अदालतले �हण गरेको पाइ�छ। In a murder case in Pune, in 

Maharashtra State, that a judge explicitly cited a scan as proof that the suspect’s brain 
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held “experiential knowledge” about the crime that only the killer could possess, 

sentencing her to life in prison. 
 

 य��प भारतीय सव��च अदालतले सन ् २०१० मा अ�भय�ुको �वे�छा �व��को 

narcoanalysis, brain mapping तथा Polygraph पर��ण लाई गैरकाननुी र असंवैधा�नक भनी 

घोषणा ग�र�दएको पाइ�छ। Polygraph पर��ण सं�वधानको धारा २०(३) मा "No person 

accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself." भनी गरेको 

�यव�थाको �व�� रहेको भ�े �या�या गरेको पाइ�छ। 
 

 Smt. Selvi & Ors. V. State of Karnataka (Criminal Appeal …….) को म�ुामा भारतीय 

सव��च अदालतले कुनै प�न �यि�को �वे��ा र सहम�त �वपर�त Polygraph पर��ण लगायत 

गन� पाइँदैन भ�े आदेश जार� गरेको पाइ�छ। भारतीय सव��च अदालतले Polygraph पर��ण 

गदा� के क�ता काय��व�धह� अवल�बन गनु� पद�छ भ�े स�ब�धमा �या�या गरेको पाइ�छ, ज�तै : 

 "In our considered opinion, the compulsory administration of the impugned techniques 

violates the `right against self-incrimination'. This is because the underlying rationale 

of the said right is to ensure the reliability as well as voluntariness of statements that 

are admitted as evidence. … We are also of the view that forcing an individual to 

undergo any of the impugned techniques violates the standard of `substantive due 

process' which is required for restraining personal liberty. … We have also elaborated 

how the compulsory administration of any of these techniques is an unjustified 

intrusion into the mental privacy of an individual. It would also amount to `cruel, 

inhuman or degrading treatment' with regard to the language of evolving international 

human rights norms. …  

 

 Furthermore, placing reliance on the results gathered from these techniques comes 

into conflict with the `right to fair trial'. Invocations of a compelling public interest 

cannot justify the dilution of constitutional rights such as the `right against self-

incrimination'. 

 

 In light of these conclusions, we hold that no individual should be forcibly subjected to 

any of the techniques in question, whether in the context of investigation in criminal 

cases or otherwise. Doing so would amount to an unwarranted intrusion into personal 

liberty. However, we do leave room for the voluntary administration of the impugned 

techniques in the context of criminal justice, provided that certain safeguards are in 

place. Even when the subject has given consent to undergo any of these tests, the 

test results by themselves cannot be admitted as evidence because the subject does 

not exercise conscious control over the responses during the administration of the 

test.  

 

68. Polygraph पर��णलाई �यवि�थत बनाउन सन ् २००० मा भारतमा रा��य मानव अ�धकार 

आयोगले एउटा �नद� िशका तयार गरेको छ। उ� �नद� िशकामा `Narcoanalysis technique' तथा 
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`Brain Electrical Activation Profile' पर��ण गदा� अ�नवाय� �पले अवल�बन गनु� पन� 

संर�णा�मक उपायह�लाई समावेश गरेको पाइ�छ, ज�तै : 

(क)  आरो�पत वा पर��ण गन� �यि�को �वत�� सहम�त बेगर पर��ण नग�रने। य�तो पर��ण 

गन� वा नगन� भ�े �वषयमा �नण�य गन� अ�धकार स�बि�धत �यि�लाई �दन ुपन�।  

(ख)  य�द कुनै �यि� Polygraph पर��णका ला�ग सहमत ह�ुछ भने उसलाई काननु �यवसायी 

रा� ने अवसर �दइन ु पद�छ। Polygraph पर��णको शार��रक मान�सक तथा काननुी 

प�रणामह�बारे �नजको काननु �यवसायी तथा पर��ण गन� �हर�ले जानकार� गराउन ु 

पद�छ।  

(ग)  �यि�को सहम�त �या�यक अ�धकार� सम� अ�भलेख हनु ुपद�छ। 

(घ) �या�यक अ�धकार� सम� सनुवाइ हुँदा आरो�पत �यि�ले आ�नो काननु �यवसायी माफ� त 

��त�न�ध�व गन� कुरामा सहमत भएको हनु ुपद�छ। 

(ङ)  सनुवाइको समयमा Polygraph पर��ण गन� �यि�लाई �नजले �य� गरेको भनाइ �नज 

�व��को �वीकारोि�का �पमा �माणमा �लइने छैन ब� अनसु�धान अ�धकार� (�हर�) 

सम� �य� रायका �पमा मा� �लइने छ भ�े कुरा �प�ट भाषामा सनुाइएको हनु ुपद�छ।  

(च)  �या�यक अ�धकार�ले �हरासतमा रहेको �यि�को �हरासतको अव�ध तथा �नजलाई ग�रने 

सोधपछुको �कृ�त स�ब�धी ��येक प�मा �वशेष �यान �दन ुपद�छ।  

(छ)  वा�त�वक झ�ुा प�ा लगाउने पर��णको अ�भलेखीकरण �वत�� �नकाय ज�तै अ�पतालमा 

िच�क�सक�ारा काननु �यवसायीका रोहबरमा ग�रन ुपद�छ, र 

(ज)  पर��णबाट �ा� सूचनाको िच�क�सक�य �ववरणह� अ�भलेखका �पमा ��ततु ग�रन ु 

पद�छ।  

 

69. नेपालमा यो ��व�धको �योग 

नेपालमा Polygraph स�ब�धी ��व�धको �योग �भावकार� �पमा भएको पाइँदैन। यदाकदा 

अपराध अनसु�धानमा यसको �योग हनु थालेको त�य अदालतमा पेस भएका केह� म�ुाह�को 

�म�सल अ�ययनबाट देिख�छ। वै�ा�नक �माण (Scientific Evidence) लाई सबतु (Proof) का 

�पमा �हण गन� स�कने प��त हा�ो मलुकुमा प�न �वक�सत भएको छ। �माण ऐन, २०३१ को 

दफा २३ ले �वशेष�को रायलाई �माणमा �लन स�कने �यव�था गरेको छ। �य�तै दफा ५२ ले 

आव�यकता अनसुार �वशेष�लाई सा�ी सरह बकप� गन� र िजरह गन� स�कने �यव�था प�न गरेको 

छ। वै�ा�नक �माणकै �पमा हाल �वक�सत भएको DNA पर��णको ��तवेदनलाई हा�ो �या�यक 

प��तले सबतुका �पमा �हण गन� ब�लयो आधार बनइसकेको छ। तर जहाँस�म Polygraph 

��व�धको कुरा छ, यो �न�व�वाद वा सव��वीकाय� प�तीका �पमा भने �वक�सत भएको पाइँदैन। 

�कन�क मा�थ �ववेचना ग�रएका त�यह�बाट Polygraph वै�ा�नक ��व�ध भए ताप�न यसले 

�व�का अ�य मलुकुह�मा �या�यक ���यामा भरपद� आधार भने बनाउन सकेको पाइँदैन। �वयं 

वै�ा�नकह�को समदुायमा प�न यसको �व�सनीयता बारेमा एक�प धारणा ब� सकेको पाइँदैन। 
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Polygraph ��व�धको �वकास गन� अमे�रकामा अदालतले नै यो ��व�ध �वीकार गन� सकेको  

पाइँदैन। तथा�प Polygraph ��व�धको �वकास एवं �व�वध �े�मा यसको �योगलाई हेदा� भ�व�यमा 

यो ��व�धले एउटा भरपद� वै�ा�नक आधार खडा गन� कुरामा �व��त हनु स�क�छ।  
 

70. नेपालमा अपराध अनसु�धानमा यो ��व�धको �योग केह� म�ुाह�मा हनेु गरेको पाइ�छ। 

Polygraph पर��ण गन� श��त �यि�को सहम�त वा म� जरु� अ�य�तै ज�र� छ। अ�यथा हा�ो 

सं�वधानको धारा २४ ले ��येक �यि�लाई ��याभतू गरेको आफु �व�� सा�ी हनु कर नला�ने र 

चपु ला�ने संवैधा�नक अ�धकारको ठाडै उल�न गरेको मा�न�छ। Polygraph पर��णका नाममा 

कुनै �यि�ले �य� गरेको धारणा गलत वा झ�ुा भएको भ�े आधारमा पर��ण उ�ा�त �य�ता 

अ�भय�ुह� उपर हनु स�ने स�भा�वत यातनातफ�  प�न सजग हनु ुज�र� छ। साथै यो पर��णको 

�व�सनीयता, �न�प�ता तथा पारदिश�ता कायम गन� क�तीमा प�न �न�न कुराह� समेट� 

Polygraph पर��णको �योग तथा �भावक�रता स�ब�धी छु�ै �नद� िशका जार� गर� यो ��व�धको 

�योग अनसु�धानको दायरालाई फरा�कलो बनाउने �योजनका ला�ग उपय�ु मा� स�क�छ, ज�तै : 

(क)  Polygraph पर��ण ग�रने �यि�को अ�नवाय� �पमा �वत�� सहम�त वा म� जरु� �लन ु

पन�। �य�तो सहम�त वा म� जरु�को अ�भलेख �म�सल संल�न हनु ुपन� कुरा।  

(ख)  Polygraph पर��ण गदा� स�बि�धत �यि�लाई काननु �यवसायी रा� ने अनमु�त �दने र 

�नजको काननु �यवसायीको रोहबरमा पर��ण ग�रने कुरा।  

(ग)  Polygraph पर��ण गन� काय� �वशेष� एवं िच�क�सकह� समेत भएको �न�प�, �वत�� 

एवं भरपद� �नकायबाट मा� ग�रने कुरा।  

(घ)  Polygraph पर��ण ग�रने �यि�ले �य� गरेको कुरा �नज �व�� �माणमा न�लइने 

कुराको ��याभ�ूत स�बि�धत �यि�लाई �दइने कुरा। 

(ङ)  एउटै �यि�को Polygraph पर��ण पटक पटक गन� �म�ने वा न�म�ने। पर��ण 

��तवेदन गो�य रहने वा नरहने भ�े कुरा प�हले नै �नधा�रण ग�रएको हनु ुपन�। 

(च)  के क�तो �वषयमा Polygraph पर��ण गन� स�क�छ भ�े कुरा। ज�तै : अपराधमा, 

ग�ुचर�को �े�मा, कम�चार�को आचरण प�हचानमा वा �बरामीको मान�सक अव�था प�हचान 

स�ब�धमा आ�द। 

(छ) के क�ता �यि�ह�को Polygraph पर��ण गन� भ�े कुरा। ज�तै : म�ुाका प�, 

अ�भय�ु, सा�ी वा अ�य गवाहह� आ�द।  

(ज) Polygraph पर��ण गन� �यि�को शार��रक अव�था, मान�सक अव�थाबारे पूव� जानकार� 

�लन ु पन� कुरा। ज�तै : मटुु, नसा, छाला, र�चाप, मधमेुह ज�ता रोग र �यसले 

पर��णमा पान� �भाव स�ब�धी कुरा। 

(झ)  Polygraph पर��ण गन� �यि�को �वशेष�ता र द�ता ��तवेदनबाटै देिखने कुरा।  

(ञ)  Polygraph पर��णका ��व�ध, ���या तथा मापद�ड �नधा�रण ग�रने कुरा। 

(ट)  Polygraph पर��णलाई �या�यक �न�पणको आधारभ�दा प�न अपराध अनसु�धानको 

दायरा फरा�कलो बनाउने कुरा।  
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(ठ) Polygraph स�ब�धी �वषयमा स�बि�धत सरोकारवालाह�, ज�तै : अनसु�धान गन� �नकाय, 

अ�भयोजन गन� �नकाय, अदालत, अ�भयोजनकता� ज�ता �नकायमा काय� गन� पदा�धकार�ह�, 

ज�तै : �हर�, सरकार� व�कल, कम�चार�ह�, �यायाधीश, �नजी काननु �यवसायीह�लाई यो 

�वषयमा पया�� ता�लम तथा जानकार� �दने �वषय।  

 उि�लिखत बुँदाह�लाई समेत मनन गर� Polygraph प��तको �योग स�ब�धमा एउटा 

छु�ै �नद� िशका बनाई सो �नद� िशकाले �नधा�रण गरे अनसुार Polygraph पर��णलाई 

अपराध अनसु�धानको ���यामा �योग गरेमा नेपालमा प�न Polygraph प��तको 

�भावका�रता ब�ने र अपराध अनसु�धान अझ बढ� सबतुमखुी हनेु कुरामा �व��त हनु 

स�क�छ। 
 

71. अतः मा�थ �ववेिचत त�यह�बाट Polygraph वै�ा�नक ��व�ध भए ताप�न यसको �व�सनीयतामा 

�वयं वै�ा�नकह�को समूहबाटै आश�ा उ�ने गरेको पाइ�छ। Polygraph ��व�धलाई �व�भ� 

मलुकुका सव��च �यायालयह�ले समेत �या�यक कारबाह�मा �माणका �पमा �ा� हनु नस�ने 

भनी �या�या गर� रहेको पाइ�छ। तर यो ��व�धको �योग अपराध अनसु�धानमा गन� स�कने 

�या�या भने �यायालयह�ले गरेको पाइ�छ। नेपालको स�दभ�मा हेन� हो भने Polygraph प��तको 

�योग यदाकदा अपराध अनसु�धानमा हनेु गरेको पाइ�छ। Polygraph पर��ण ग�रएका म�ुामा 

अ�भय�ुले स�य कुरा नगरेको वा झ�ुा बोलेको (Deceptiveness) अव�थामा सो कुरालाई 

�माणमा �लन ुपन� भ�े अनसु�धान एवं अ�भयोजनकता�ह�को भनाइ रहेको पाइ�छ। तर हालस�म 

यो ��व�धलाई �माणमा �लन �म�ने अव�था हा�ो �च�लत काननु तथा अ�यासमा रहेको भने 

देिखँदैन। �कन�क अ�य मलुकुमा झ� हा�ो मलुकुमा प�न Polygraph ��व�धलाई अ�हलेकै 

अव�थामा �या�यक �न�पणको आधार बनाउन भने स�कने देिखँदैन। कुनै प�न वै�ा�नक 

पर��णबाट �ा� न�तजालाई अदालतमा पेस गर� अदालतले �या�यक ���कोणबाट �य�तो 

��तवेदनको आधार, औिच�य, �व�सनीयता र वैधा�नकता पर��ण गन� स�ने भएमा मा� �माण 

ऐनको दायरामा �य�तो पर��ण ��तवेदनलाई �माणका �पमा पेस गन� स�कने ह�ुछ। कुनै पर��ण 

��तवेदन केवल अनसु�धानको स�त�ु� एवं अ�ययन �योजनका ला�ग अवल�बन ग�र�छ र �यसलाई 

अदालतमा �माणका �पमा पेस गन� �योजनका ला�ग स�लन ग�रएको होइन भने �य�तो 

पर��णलाई �माण ऐनको दायरा�भ� �माणका �पमा �हण गन� स�कँदैन। हालस�म हा�ो 

मलुकुमा यो Polygraph ��व�ध सव��वीकाय� प��तका �पमा �योग भएको पाइँदैन। �व�का 

वै�ा�नक समदुायमा यसको �योग तथा �भावका�रता स�ब�धमा सव��वीकाय� वातावरण बनेमा र 

�यायालयले �बना शत� �माणका �पमा �वीकार गरेमा नेपालमा प�न यसको �योगमा �भावका�रता 

आउन स�दछ। तथा�प यसको �योग स�ब�धी छु�ै �नद� िशका जार� भई सो �नद� िशकाले �न�प�ता 

एवं पारदिश�ता कायम गन� स�ने हनु ु पद�छ। अ�यथा केवल अनसु�धानमा नयाँ ��व�ध �योगका 

नाउँमा Polygraph पर��ण �योग भएमा �यि�का संवैधा�नक तथा काननुी हक अ�धकारको हनन 

हनेु अव�था आउँदछ। ��ततु म�ुामा प�न ��तवाद�ह�को Polygraph पर��ण गदा� क�तपय 

���यागत कुराह� अवल�बन गरेको भ�े त�य प�ु� हनेु अव�था छैन। नतः हा�ो मलुकुमा 
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हालस�म Polygraph पर��णलाई अदालतमा �माणका �पमा �हणयो�य नै मा�नने गरेको छ। 

य�तो अव�थामा ��तवाद�ह� �व��  ग�रएको Polygraph पर��ण र �नजह�ले झ�ुा बोलेको भ�े 

भनाइलाई ��ततु म�ुामा �माणका �पमा �हण गन� स�कने अव�था देिखएन। 
 

72. अब चौथो �� अथा�त ��तवाद�ह�लाई अ�भयोग दाबी अनसुार सजाय हनु ुपन� हो वा होइन भ�े 

स�ब�धमा �वचार गदा� मतृकको म�ृय ुकत��यबाट भएको भ�े त�य �माणबाट प�ु� हनु नसकेको, 

��तवाद�ह�को कसरु वारदातमा संल�नता �माणबाट प�ु� हनु नसकेको र अ�भयोजनले �माणमा 

लगाइपाउँ भनेको Polygraph पर��ण ��तवेदनलाई �माणका �पमा �वीकार गन� स�कने अव�था 

नहुँदा अ�भयोग दाबी बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भ�े वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग दाबी प�ुन 

स�दैन। ��तवाद�ह�ले अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहद�छ। सो ठहना�ले अ� तप�सलका 

कुरामा तप�सल बमोिजम गन� गर� ��ततु म�ुा अ.बं. १८६ नं. बमोिजम आजै फैसला ग�र�दए।ँ 

 

तप�सल 

1.  मा�थ ठहर ख�डमा उ�लेख भए बमोिजम ��तवाद�ह� नारायण भ�राई तथा अि�बका गैरेले 

अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरेकाले ��ततु फैसलामा िच� नबझेु सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन 

२०४९ को दफा २६ (१) बमोिजम ७० �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत बटुवलमा पनुरावेदन 

गनु� भनी िज�ला सरकार� व�कल काया�लय अघा�खाँचीलाई फैसलाको ��त�ल�प स�हत पनुरावेदनको 

�याद �दनू..........................................................................................................१ 

 

2.  कारागार काया�लय अघा�खाँचीमा थनुामा रहेका थनुवुा ��तवाद� नारायण भ�राईलाई आजै थनुाम�ु 

ग�र�दन ुभनी कारागार काया�लय अघा�खाँचीलाई जानकार� �दनू ..........................................२ 

 

3.  ��तवाद� अि�बका गैरेले यस अदालतका आदेशानसुार च.नं. १४६५ �म�त २०७१।३।२० मा 

नगद �. १०,०००।- (दस हजार �पैया) धरौट राखी तारेखमा रहेको देिखँदा ��ततु म�ुाको 

अि�तम �कनारा लागेप�छ उ� नगद धरौट �फता� पाउँ भनी र�तपूव�कको दरखा�त �दए �नयमानसुार 

�फता� �दनू ........................................................................................................१ 

 

4.  दसीका �पमा पेस हनु आई िज�सीमा आ�दानी बाँ�धएको मेमोर� काड� थान-१ र टच� लाइट थान-

१ जाहेरवाला मा�न आए िज�ला सरकार� व�कल काया�लय अघा�खाँची माफ� त ��ततु म�ुाको 

अि�तम �कनारा लागेप�छ काननुको र�त प�ु याई �फता� �दनू...............................................१ 

 

5.  ��ततु फैसलाको �करण ५३ देिख ६८ स�म �ववेचना ग�रएको Polygraph ��व�ध स�ब�धी 

�व�वध स�दभ� साम�ीह� Internet, Google search को मा�यमले खोजी गर� �न�न स�दभ�ह� 

समेतबाट साभार ग�रएका हनु,् ज�तैः.........................................................................१ 
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(क)  Wikipedia the free encyclopedia. 

(ख)  Indian Supreme Court Web site. 

(ग)  US Supreme Court Web site. 

(घ)  A study made by U.S. Department of Justice, Office of the Inspector General 

Evaluation and Inspections Division, Use of Polygraph Examinations in the 

department of Justice, September 2006. 

(ङ)  The British Psychological Society, A review of the current scientific status and 

fields of application of Polygraphic Deception Detection Final report 6 October 

2004.  

1= न�ल मा�ने सरोकारवालाबाट ला�ने �नयमानसुारको द�तरु �लई न�ल सार� सराइ�दनू ..............१ 

 

2= यो म�ुाको दायर�को लगत क�ा गर� �म�सल अ�भलेख फाँटमा बझुाइ�दनू .............................१ 

 

 

िज�ला �यायाधीश 

 

मा.िज.�या.�यूले बोल� �टपाए बमोिजम पाना ३२ को फैसला तयार गन� 

फाँटवाला : ना.स.ुनारायण ब. भ�राई 

टाइप गन� : ना.स.ु टेकराज गैरे 

 

इ�त स�वत ्२०७१ साल चै� ११ गते रोज ४ शभुम.्................। 
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�ी काल�कोट िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी �ी�काश उ�तेी 

फैसला 

स�वत ्२०७० सालको स.फौ.नं. ८, (८३–०७०–०००२६) 

�नण�य नं. : ८८ 

 

म�ुा : �यान मान� उ�ोग। 

 

वाद�को नाम, थर, वतन 

सतल�संह बोगट� समेतको जाहेर�ले नेपाल 

सरकार ..............................................१ 

��तवाद�को नाम, थर, वतन 

िज�ला काल�कोट, फुकोट गा.�व.स. वडा नं. ६ ब�ने 

ने�राज शाह�को छोरा वष� २६ को क�न शाह� .....१ 

ऐ.ऐ. ब�ने ज�मले रोकायाको छोरा अं. वष� ४५ को 

जसी रोकाया .................................................१

ऐ.ऐ. ब�ने नरबहादरु शाह�को छोरा अं. वष� ३० को 

जगत शाह�....................................................१

ऐ.ऐ. ब�ने असीम रोकायाको छोरा अ. वष� २३ को 

�ह�मत रोकाया...............................................१

ऐ.ऐ. ब�ने दलवीर शाह�को छोरा अ. वष� २४ को 

नज�न शाह�....................................................१

 

वाद�का �माण सा�ी 

�.ना.�न.मेघनाथ चापागाई .......................१ 

�.�न.िचर�ीवी दाहाल ............................१ 

रमेश रोकाया ......................................१ 

सतल�संह बोगट� ..................................१ 

ट� रोकाया ........................................१ 

लाके�� शाह�. .....................................१ 

नयाँ भ�डार� ........................................१ 

लालवीर रोकाया.. ................................१ 

देवराज भारती .....................................१ 

�मेराज बराल ......................................१ 

धनवीर रोकाया ....................................१ 

��तवाद�ह�को �माण सा�ी 

अ�ण शाह� ....................................................१ 

अज रोकाया ...................................................१ 

नयाँ महतारा ..................................................१ 

मोहनवीर शाह� ...............................................१ 

धीरबहादरु शाह� ..............................................१ 

कोसे बटाला ..................................................१ 

ट� फसा�ल......................................................१ 

म�नराज बराल ................................................१ 

काल�बहादरु महतारा ........................................१ 

भीमबहादरु बम ...............................................१ 

 

अदालतबाट बझेुको 

ट� रोकाया ........................................१ 

रमेश रोकाया ......................................१ 
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नयाँ भ�डार� .......................................१ 

लालवीर रोकाया .................................१ 

धनवीर रोकाया ....................................१ 

मोहनवीर शाह� ...................................१ 

ऐनबहादरु शाह� ...................................१ 

कण�बहादरु भ�डार� ...............................१ 

सरेुशबहादरु शाह� ................................१ 

अज रोकाया .......................................१ 

धम�राज शाह� ......................................१ 

 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ र अ.बं. २९ नं. बमोिजम यस अदालतको अ�धकार 

�े��भ� पन� भई दता� हनु आएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य र ठहर यस �कार रहेको छ। 

िज�ला काल�कोट, फुकोट गा.�व.स. वडा नं. ६ वनखेति�थत पूव�मा १५० �म. टाढा ने�बहादरु 

शाह�को �तनतले क�ची घर, पि�ममा हंशराज शाह�को मकैबार�, उ�रमा आ.�स.पी. बजार गौर�गाउँ 

�सकुतफ�  जोन गोरेटो बाटो र दि�णमा ४० �म. टाढा हंशराज शाह�को दईु तले क�ची घर य�त चार 

�क�ला�भ� रहेको हंशराज शाह�को मकै, भटमास लगाएको बार�मा मकै भटमास, घाँसपात मडा�रएको, 

वरपर ढु�ाह� फा�लएको र रगतज�तो रातो पदाथ� लागेको थान–२ िचप�ट दाउरा फेला परेको भ�े समेत 

�यहोराको घटना �थल मचु�ुका।  

Hit by sharp weapon multiple cut injury all over head measuring from 2cm to 10cm long 

उ�लेख भई whether fatal or not महलमा fatal उ�लेख भएको घाइते रमेश रोकायाको घाउ जाँच केस 

फाराम  

Cut injury over nose, cheek measured 6-8cm भ�े �यहोरा उ�लेख भई whether fatal or not भ�े 

महलमा fatal उ�लेख भएको घाइते सतल�संह बोगट�को घाउ जाँच केस फाराम।  

Cutting 3cm long on middle of head भ�े �यहोराको उ�लेख भई whether fatal or not भ�े 

महलमा not fatal उ�लेख भएको घाइते ट� रोकायाको घाउ जाँच केस फाराम। 

�म�त २०६८।५।२७ गते साँझ अं. ८:०० बजेको समयमा िज�ला काल�कोट, फुकोट गा.�व.स. 

वडा नं. ६ मा पन� ने�राज शाह�को घर निजकै गैर�गाउँ जाने बाटोमा उि�लिखत ��तवाद�ह�ले �यान 

मान� उ�े�यले खकुुर�, ढु�ा र लाठ�ले हामीमा�थ टाउको लगायत �व�भ� अ�मा जथाभावी �हार गर� बेहोस 

अव�थामा फा�ल�दएको र घटना �थल निजक रहेका लालवीर रोकाया, नयाँ भ�डार� र जनक रोकाया 

समेतका मा�नसह�ले उपचार गर� बचाएको साथै �नजह�ले धनमाल समेत �लएकाले काननुी कारबाह� र 

द�ड सजाय ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको रमेश रोकाया, सतल�संह बोगट� र ट� रोकायाको संय�ु 

जाहेर� दरखा�त।  

जाहेरवालालाई खकुुर� लाठ�ज�ता धा�रला ह�तयारले �हार ग�रएको अव�थामा देखेको हुँ। 

घटनाका बारेमा �व�ततृ ब�ुदा उि�लिखत ��तवाद�ह�ले जाहेरवालाह�लाई धा�रलो ह�तयार �हार गर� 
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�यान मान� उ�ोग गरेका हनु,् सो कुरामा पूण� �व�ास ला�छ भ�े समेत �यहोराको लोके�� शाह�को  

कागज।  

�म�त २०६८।५।२७ गते अं. २०:०० बजेको समयमा फुकोट–६, काल�कोटि�थत सडक 

बाटोमा जा�ा हेर� घर फक� ने �ममा मभ�दा अगा�ड जा�ा हेरेर घर फक� का जाहेरवालाह�लाई उि�लिखत 

��तवाद�ह�ले खकुुर�, लाठ�, च�,ु ढु�ाज�ता धा�रला ह�तयारले टाउको लगायत शर�रका �व�भ� भागमा 

जथाभावी �हार गर� मरणास� हनेु गर� कुट�पट ग�ररहेका अव�थामा म लगायत लालवीर रोकाया र 

जनक रोकायाले देखेप�छ �नजह� भागी गएका र रमेश रोकाया बेहोस अव�थामा रहेका, अ�य 

जाहेरवालाह�लाई शर�रका �व�भ� भागमा चोटपटक लागी ग�भीर अव�थामा रहेका �थए भ�े समेत 

�यहोराको ��य�दश� नयाँ भ�डार�को कागज।  

�म�त २०६८।५।२७ गते अं. २०:०० बजेको समयमा फुकोट–६, काल�कोटि�थत वनखेत 

सडक बाटोमा जा�ा हेर� घर फ�क� रहेका अव�थामा यी ��तवाद�ह�लाई �व�� ख�डमा उि�लिखत 

��तवाद�ह�ले �यान मान� उ�े�यले धा�रलो ह�तयार खकुुर�, च�,ु लाठ�, ढु�ा शर�रका �व�भ� भागमा य�त� 

�हार ग�ररहेको अव�था म समेतले देखेप�छ उ� ह�तयारह� समाती भागी फरार भएका र जाहेरवालाह� 

ग�भीर घाइते अव�थामा रहेका हनु ्भ�े समेत �यहोराको ��य�दश� लालवीर रोकायाले गरेको कागज।  

उि�लिखत �म�त, समय तथा �थानमा जाहेरवालाह� जा�ा हेर� घर फ�क� रहेका अव�थामा यी 

��तवाद�ह�ले धा�रलो ह�तयार खकुुर�, च�,ु लाठ�, ढु�ा �नजह�लाई �हार ग�ररहेका अव�थामा नया ँभ�डार� 

समेतका मा�नसह�ले देखेप�छ ��तवाद�ह� भागी गएका भ�े सनुी थाहा पाई उपचार भइरहेका अव�थामा 

हेदा� �नजह� ग�भीर घाइते अव�थामा देखेको हुँ भ�े समेत �यहोराको देवराज भारतीको कागज।  

उि�लिखत जाहेरवालाह�लाई क�न शाह� समेतका पाँचजना ��तवाद�ह�ले जा�ा हेर� फ�क� रहेका 

अव�थामा वारदात �थलमा लाठ�, खकुुर�, ढु�ाज�ता धा�रला ह�तयार जथाभावी �हार गर� �यान मान� 

ला�गरहेका अव�थामा नयाँ भ�डार� समेतका मा�नसह�ले देखेप�छ �नजह� ह�तयार स�हत भागी गएका 

भ�े सनुी थाहा पाएको हुँ भ�े समेत �यहोराको �मेराज बरालको कागज।  

जाहेरवालाह�लाई उि�लिखत ��तवाद�ह�ले जा�ा हेर� फ�क� रहेका अव�थामा खकुुर�, लाठ�, 

ढु�ाज�ता धा�रला ह�तयार जथाभावी �हार गर� �यान मान� ला�गरहेकामा नयाँ भ�डार� समेतका 

मा�नसह�ले देखेप�छ �नजह� भागी गएका सनुी थाहा पाएको हो भनी धनवीर रोकायाले गरेको कागज।  

��य�दश� जनक रोकाया कामका �सल�सलामा भारततफ�  गई फेला नपरेकाले उपि�थत गराउन 

नस�कएको भ�े �यहोराको �हर� स�ार।  

उि�लिखत ��तवाद�ह� खोजतलास गदा� फेला नपरेको भ�े �यहोराको �.स.�न. क�पलदेव 

चौधर�को �हर� ��तवेदन।  

�म�त २०६८।५।२७ गते ��ततु घटनाको वारदात भई �म�त २०६८।५।२८ गते घटना 

�थल मचु�ुका भएकामा �म�त २०६८।६।१ गते ��ततु म�ुाको �कटानी जोहर� पर� अनसु�धान काय� 

पूरा भई �म�त २०७०।५।६ गते मा� यस काया�लयमा राय �ा� भएको देिखएकामा जाहेर� दरखा�तमा 

नगद, सनु, मोबाइल, घडी लटु� लगेको भ�े अ�य कागजबाट नदेिखएको समेतका मा�थ उि�लिखत आधार 

�माण कारणबाट �म�त २०६८।५।२७ गते साँझ अं. २०:०० बजेको समयमा फुकोट–६, 
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काल�कोटि�थत सडक, बाटोमा �व�� ख�डमा उि�लिखत ��तवाद�ह�ले यी उि�लिखत जाहेरवालाह�लाई 

�यान मान� मनसायले धा�रलो ह�तयारले टाउको लगायत शर�रका �व�भ� भागमा य�त� �हार गर� �यान 

मान� उ�ोग गरेकाले उि�लिखत ��तवाद�ह�लाई मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धीको महलको १ नं. �वपर�त 

१५ नं. को कसरु अपराधमा ऐ. १५ नं. बमोिजम सजाय गर� पाउन स�ल �म�सल समेत यसैसाथ संल�न 

गर� पेस ग�रएको भ�े समेत �यहोराको �म�त २०७०।५।९ गतेको अ�भयोग प�। 

�म�त २०७०।५।२७ गते म मेलाबाट ससरुाल� घरतफ�  जान ला�दा बाटोमा ए�ा�स 

टाउकामा�थ ढु�ा आएर रगत ब�न था�यो, ढु�ा आयो भनी हेदा� ��तवाद�ह� म भएको ठाउँमा आई 

सबैभ�दा प�हला क�न शाह�ले खकुुर�ले मेरो नाकमा �हार गदा� नाक र गालामा चोट ला�यो, म बेहोस 

अव�थामा गइसकेप�छ को कसले कसर� �हार गरे मलाई थाहा भएन। जोहेर�मा उि�लिखत मोबाइल, 

घडी, सनुको �स�� लगायतको कुनै सामान र नगद समेत पाएको छैन। मा�म अ�पताल आउने �ममा 

ि�थ�त नाजकु भएका कारण र सरु�ाकम�को स�पक� का आधारमा रे��लबाटै िजते हुँदै नेपालग� गएका ह� 

भ�े समेत �यहोराको जाहेरवाला सतल�सँह बोगट�ले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

�म�त २०६८।५।२७ गतेको साँझ ८:०० बजेको समयमा म आ�नै घरमा �थए।ँ 

जाहेरवालाह� तथा अ�य ��तवाद�ह� कहाँ �थए मलाई थाहा �थएन। खापरमाड ु देवताको जा�ा ला�ने 

�थान मेरो घरदेिख दईु घ�टा टाढा छ। उ� �दन खापरमाड ु देवताको मेला जा�ामा नगएको हुँदा 

जाहेरवालाह�लाई को कसले कुट�पट गरे मलाई थाहा भएन। भो�लप�ट गाउँघरमा ह�ला स�ुदा 

जाहेरवालाह� सलत�संह बोगट�, रमेश रोकाया र ख�क रोकायाह�ले मादक पदाथ� सवेन गर� जा�ामा 

�व�भ� मा�नसह�सँग झगडा गरेको र कुट�पट गरेको कुरा मैले सनुी थाहा पाएको हुँ। म समेतले खकुुर�, 

ढु�ा र लाठ�ले हानी घाइते बनाय� भ�े जाहेर� दरखा�त सरासर झ�ुा बनावट� हो, घटना �ववरण कागज 

गन� मा�नसह� नयाँ भ�डार�, रमेश रोकाया र ट� रोकाया समेतका मा�नसह� रहेको हुँदा मलाई दःुख 

�दने र फसाउने �नयत राखी झ�ुा �यहोरा लेखाएका हनु।् मैले अ�भयोग मागदाबी अनसुारको कसरु 

अपराध नगरेको हुँदा मलाई सजाय हनु ुपन� होइन भ�े समेतको �यहोराको ��तवाद� जसी रोकायाले यस 

अदालतमा गरेको बयान।  

�म�त २०६८।५।२७ गते �बहान म घरबाट �हँडी मा�म बजारमा फुकोट गा.�व.स.को �सू�त 

गहृ हेपकुो भवन बनाउने कामका ला�ग �कलाकाँटा �लन आएको �थए,ँ साँझ ५:०० बजे�तर घरतफ�  

फक� दा बदालकोट गा.�व.स., वडा नं.२ मा पन� र��ल भ�े ठाउँमा साँझ पर� मेरा �भनाज ु नाता पन� 

सरेुशबहादरु शाह�को घरमा बास बसी भो�लप�ट �यहँाबाट घरतफ�  गएको हुँदा वारदात �म�त र समयमा म 

वारदात �थलमा छैन। म वारदात �थलमै नगएको मा�नसले जाहेरवालाह�लाई कसर� कुट�पट गरेको 

हुँला, सो �यहोरा आफै बनावट� र कि�पत छ। म �म�त २०६८।५।२८ गते साँझ घरमा पगेुप�छ 

खापरमाड ुजा�ामा जाहेरवाला सतल�संह बोगट�, रमेश रोकाया र ट� रोकाया अ�य�धक मा�ामा म�दरा 

सेवन गर� जा�ा हेन� आएका मा�नससँग झगडा गरेका �थए र प�छ आफै जा�ामा लडी टाउको समेतका 

ठाउँमा चोट लागेको छ भनी ट� फसा�ल, म�नराज बराल र भीमबहादरु बमले भनेप�छ थाहा पाएको हुँ। 

�नजले पैसा हराएका स�ब�धमा समेत मलाई केह� थाहा छैन। दःुख �दने �नयतले झ�ुा जाहेर� �दएका 

हनु,् �नज जाहेरवालाह�सँग राजनी�तक �वषयमा कुरा हुँदा मसँग पूवा��ह� रहेका �थए, उ� �वषयलाई �लई 
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झ�ुा एवम ्बनावट� जाहेर� �दएका हनु।् �नज जाहेरवालाह�का आफ�त र गफमतका मा�नसह� रहेका 

हुँदा झ�ुा �यहोरा लेखाएका हनु।् मलाई आ�भयोग मागदाबी बमोिजम सजाय हनु ुपन� होइन भ�े समेत 

�यहोराको ��तवाद� जगतबहादरु शाह�ले यस अदालतमा गरेको बयान। 

�म�त २०६८।५।१५ गतेदेिख मालकोट गा.�व.स. भवनको �सला�यास गर� उ� भवन �नमा�ण 

काय�मा बसी �म�त २०६८।६।१ गते मा� घर�तर गएको हुँ। उ� �म�त २०६८।५।१५ मा मेरो 

दाज ु अ�गामी �नमा�ण सेवाका नामबाट मालकोट गा.�व.स. भवन �नमा�ण काय�मा मालकोटमा हुँदा 

जाहेरवालाह� सतल�संह, रहेश रोकाया र ट� रोकाया समेतसँग मेरो भेट भएन,् वारदात �थलमा नभएको 

मा�नसले कसैले जाहेरवालाह�लाई कुट�पट गर� नगद समेत लटु� गरेका ह�ला, जाहेरवाला म�येका रमेश 

रोकाया र ट� रोकायासँग वन स�म�त �वषयमा वाद�ववाद भएको �थयो। उ� �म�तमा कापरमाड ुदेवताको 

जा�ामा �नजह�ले मादक पदाथ� सेवन गर� जा�ा हेन� आएका मा�नसह�सँग झगडा गरेका �थए भ�े कुरा 

केह� समयप�छ �म�त २०६८।६।१ मा घर आउँदा सनुी थाहा पाएको हुँ। घटनाका बारेमा मलाई केह� 

थाहा छैन, अदालतबाट �याद गएप�छ मा� म�ुा भएको कुरा थाहा पाएको हुँ। �नज जाहेरवालाह�लाई 

मैले कुट�पट गरेको होइन, घाउ जाँच केस फाराम के कसर� गरेका हनु ्मलाई थाहा छैन। अ�य�धक 

म�दरा सेवन गर� आफै लोटेर घाउ ला�यो, नेपालग��तर औषधी उपचार गन� गएका हनु ्भनी ह�लास�म 

सनुी पाएका ह�। वा�त�वक अपराधीलाई सजाय हनु ु पन� हो, म घटनामा नभएको मा�नसलाई झ�ुा 

अ�भयोग दाबी अनसुार सजाय हनु ु पन� होइन भ�े समेत �यहोराको क�न भ�े कमलराज शाह�ले यस 

अदालतमा गरेको बयान।  

�म�त २०६८ �ावण म�हनादेिख ऐ. असोज म�हनास�म बा�ा लगी �यनुा गा.�व.स. को वडा नं. 

१ मा पन� राँगाखाडा भ�े लेकमा गएको हुँदा घटना घटेको ठाउँमा �थइन,ँ जाहेरवालाह�सँग भेट भएन, 

जाहेरवालाह�लाई को कसले कुट�पट गरे मलाई थाहा छैन। �नजह�को पैसा तथा मोबाइलह� लटु�पट 

भए नभएको मलाई थाहा भएन। म बा�ा गोठालो भएको मा�नसले �यान मान� उ�ोगज�तो अपराधमा 

�कन जाहेर� �दएका हनु ्मलाई थाहा भएन। जाहेरवालाह�लाई अ�य�धक म�दरा सेवन गर� ह�ला झगडामा 

लडेर घाउचोट ला�न स�छ भ�े कुरा प�छ सनेुर थाहा पाएको हुँ। उपचार गन� जाँदा म समेतलाई 

फसाउने �नयतले केस फाराम बनाएको हनु ु पछ�। मलाई सजाय हनु ु पन� होइन भ�े समेत �यहोराको 

��तवाद� नर�न शाह�ले यस अदालतमा गरेको वयान।  

�म�त २०५८।५।२७ गते साँझ ८ बजेको समयमा खापरमाड ुदेवताको जा�ामा मेरो बाजे अज 

रोकाया पजुार� हुँदा पजुार�लाई सहयोग र मेलालाई �यवि�थत गन� मि�दर निजक काममा �य�त �थए।ँ 

जाहेरवालाह� कहाँ �थए, मसँग भेट भएन। २०६७ साल �व�ालयको खाताह� अ�डट गन� �वषयमा मसँग 

झगडा भएको �थयो। सोह� इवी साधन गन� र मलाई दःुख �दने �नयत राखी झ�ुा जाहेर� �दएका हनु।् 

जाहेरवालाह�ले अ�य�धक मा�ामा म�दरा सेवन गरेका �थए, जा�ामा को कसले झगडा गरेका �थए, ह�ला 

स�ुदा आफै लोट� चोट लागेको भ�े सनेुको हुँ। मैले अ�भयोग मागदाबी बमोिजम कसरु नगरेको हुँदा 

सजाय पाउन ुपन� होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� �ह�मत रोकायाले यस अदालतमा गरेको बयान।  

जाहेर� दरखा�त, घटना �थल मचु�ुका, पी�डतह�को घाउ जाँच केस फाराम घटना �थलका 

��य�दश� लगायतका घटना �ववरणका मा�नसले लेखाइ�दएको �यहोरा समेतका �म�सल संल�न त�काल 



114 िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

�ा� कागज �माणह�को मू�या�न गदा� यी ��तवाद�ह�को हकमा मलुकु� ऐन, अ.बं. ११८ को देहाय २ 

आक�ष�त हनेु नै देिखन आयो। प�छ �माण ब�ुदै जाँदा ठहरे बमोिजम हनेु गर� यी ��तवाद�ह�लाई 

अ.बं.११८(२) बमोिजम थनुामा राखी पपु�� गन� गर� यस अदालतका �न. �े�तेदारबाट �म�त 

२०७०।९।८ र �म�त २०७०।९।९ मा भएको थनुछेक आदेश �मलेकै देिखँदा सदर ग�र�दएको छ 

भ�े समेत �यहोराको यस अदालतको �म�त २०७०।११।२९ गतेको आदेश।  

जाहेरवाला रमेश रोकाया र मेरो घर ४०\५० �मटर टाढा छ। तेरो छोरा भए त ब�ने �थएन, तँ 

भएको हुँदा बचाइ�दएको हो भनी ��तवाद�ले भनेका हनु ्भ�े समेत �यहोराको जाहेरवाला ट� रोकायाले 

गरेको बकप�। 

�व�ालय �यव�थापन स�म�तको �वषयलाई �लएर �यव�थापन स�म�तको अ�य� र अ�य सद�यह� 

आफैले �लने भनेप�छ ��तवाद�ह�सँग �ववाद भएको �थयो, सोह� कारणले जा�ा हेन� गई फ�क� ने �ममा 

वनखेत भ�े खोलामा �लानका साथ बसेकाले ढु�ा मढुाले हानेका र प�छ खकुुर�ले हानेका हनु,् �तस प��तस 

जनाको ज�था �थयो, सो ठाउँमा मलाई प�हला ढु�ा ला�यो, �यसप�छ खकुुर�ले हानेको हो, खकुुर�ले हानेप�छ 

म बेहोस भएको हुँ, हामी जाहेरवाला �तन जना ह�। म रमेश रोकायाको १ सेट मोबाइल, १ घडी, 

�.११०००।– नगद मबाट लटु� लगेको हो भ�े समेत �यहोरा जाहेरवाला रमेश रोकायाले यस अदालतमा 

गरेको बकप�।  

घटना मैले निजकबाट देखेको हो, जाहेरवालाह� र म सँगसँगै �थय�, घटना हुँदा साँझ परेको 

झमझम �थयो, मैले यी ��तवाद�ह�लाई निजकबाट देखेको हुँ। �म�त २०६८।५।२८ गते 

जाहेरवालाह�सँग �यनुा �हर� चौक�मा छु, �वा��य चौक�मा उपचार भएको �थयो। गाउँघरका मा�नसलाई 

गहुारेर �टेचरमा राखी मा�म आउने भ�े ���या हुँदा उ� राती मा�म अ�पतालमा प�ु याई �यहा ँ

उपचारस�म हनु नसकेप�छ राती नै ह�ुम नेपालग� लगेको हो भ�े समेत �यहोराको घटना �ववरण कागज 

गन� नयाँ भ�डार�ले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

जाहेरवालाह� ��तवाद� �बच झगडा हुँदा ठाउँ साँघरुो भएको र ठोक् भ�े आवाज आएकाले 

धेरैजना मा�नसह� बोलाएका र टच� लगाएका हुँदा म �यहाँबाट भागी गएको हुँ। �यहाँबाट घरमा जाँदा 

जाहेरवाला म�येको ट� रोकाया घरमा आएको स�ुनएको, रगत आएको, अ� खोइ भ�दा म घरमा आए,ँ 

अ� कहा ँ गए, मलाई थाहा छैन भनेको हो। राती हुँदा म प�न �यहाँ गएको होइन, ��तवाद�ह�ले 

हातह�तयार �याएर जाहेरवालाह�लाई हानेको र भागेको देखेको हुँ भ�े समेत �यहोराको घटना �ववरण 

कागज गन� लालवीर रोकायाले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

घटना हुँदा म घरमै �थए,ँ रातीको समयमा केह� थाहा भएन। भो�लप�ट �यनुा �वा��य चौक�मा 

उपचार भएको हो। �यहाँबाट िज�ला अ�पतालमा �याएको हो। डा�टरले उपचार हनु स�दैन भनेप�छ 

नेपालग� ल�गएको हो भ�े समेत �यहोराको घटना �ववरण कागज गन� धनवीर रोकायाले यस अदालतमा 

गरेको बकप�। 

उ� �म�तमा मालकोट गा.�व.स. भवन �नमा�ण भइरहेको हुँदा म सोह� ठाउँमा �थए।ँ ��तवाद� 

क�न भ�े कमलराज शाह� सोह� ठाउँमा �म�त २०६८।५।१५ गतेदेिख भवनको िशला�यास भई 

हामीह� उ� �दनमा सँगै �थय�। अ�भयोग मागदाबी बमोिजम कसरु अपराध नगरेको हुँदा सजाय हनु ुपन� 
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होइन, �म�त २०६८ असोज १ गते घरतफ�  जाने भएको हो भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� क�न भ�े 

कमलराज शाह�का सा�ी मोहनवीर शाह�ले यस अदालतमा गरेको बकप�।  

�म�त २०६८।५।२७ गते �दनभर र साँझ प�न म काम �वशेषले जसी रोकायाको घरमा गएको 

�थए।ँ जसी रोकायासँगै बसी सो रात �नजकै घरमा बास बसी भो�लप�ट मा� आ�नो घरमा आएको हुँ। 

��तवाद� जसी रोकाया वारदात �म�त र समयमा आ�नो घरमा भएको हुँदा सजाय हनु ुपन� होइन। �म�त 

२०७०।५।२७ गतेदेिख ��तवाद� जसी रोकाया उ�च मा.�व. उ� घाटन, िज�ला �शासन काया�लय 

मा�ममा साव�ज�नक म�ुामा प�न उपि�थत हनु ुह�ु�यो। कृ�ष �यवसाय गन� हुँदा घरमा नै भएको र �नज 

बाबकुो २०७० वैशाख २ गते म�ृय ुभएकाले �नज गाउँघरमा नै हनु ुह�ुयो। जाहेरवालाह�को �यि�गत 

पूवा��हबाट जाहेर� �दएको हनु ुपछ� भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� जसी रोकाया सा�ी ऐनबहादरु शाह�ले 

यस अदालतमा गरेको बकप� ।  

�म�त २०६८।५।२७ गते म खापरमाड ु भ�े जा�ामा �थए,ँ साँझको सात बजे�तर ��तवाद� 

�ह�मत रोकाया म समेत भई घर�तर सँगै गएका ह�। क�रव साँझस�म सँगै �थय�। जाहेरवालाम�ये 

सतल�संह बोगट� र ट� रोकायासँग भेट भएको हो, रमेश रोकायासँग भेट भएन, उ� �दन साझँ क�रब ८ 

बजे�तर झगडा भएको खबर जाहेरवालाम�येका सतल�सँह वोगट�ले फोनमाफ� त खबर गरेप�छ म झगडा 

भएको ठाउँमा प�ुदा सतल�सँह बोगट� मा� �थए। के भयो को हो भनी भ�दा निजकका मा�नसह�सँग 

झगडा भयो, अ� सबै कता भागे मलाई थाहा भएन भनेका र �नजलाई प�न सामा�य चोट लागेको �थयो। 

अ�भयोग मागदाबी बमोिजम कसरु अपराध नगरेको हुँदा सजाय हनु ु पन� होइन भ�े समेत �यहोराको 

��तवाद� �ह�मत रोकायाका सा�ी कण�बहादरु भ�डार�ले यस अदालतमा गरेको बकप�। 

�म�त २०६८।५।२७ गते म आ�नो घरमा नै �थए।ँ ��तवाद� जगत शाह�सँग झोलामा 

क�जाह� �थए। उ� �दन �नज मसँग वदालकोट २ को र��ल भ�े ठाउँमा भएको हुँदा �नजलाई अ�भयोग 

मागदाबी बमोिजम सजाय हनु ु पन� होइन। �म�त २०६८।५।२७ गते �नज मा�म बजारबाट आ�नो 

घरतफ�  गएका हनु ्भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� जगतबहादरु शाह�का सा�ी सरेुशबहादरु शाह�ले यस 

अदालतमा गरेको बकप�।  

�म�त २०६८।५।२७ गते म बा�ा चराउने काममा राँगाखाडा भ�े लेकमा गएको �थए,ँ ��तवाद� 

नरजंन शाह�को बा�ा चराउने काम हुँदा �नज र म सँगै �थय�। खापरमाड ुजा�ामा ह�ला भयो भ�े कुरा 

२।४ �दनप�छ मा� थाहा भयो। �नजलाई अ�भयोग मागदाबी बमोिजम सजाय हनु ुपन� होइन भ�े समेत 

�यहोराको ��तवाद� नरजन शाह�का सा�ी अज रोकायाले यस अदालतमा गरेका बकप�। 

�म�त २०६८।५।२७ गते साँझ जा�ा लागेको हुँदा ��तवाद� �ह�मत रोकाया र म सँगै 

मि�दरको प�रसर�भ� छ�। हामी धामीझाँ�� पजुार�सँग अ�दाजी ९ बजेस�म जा�ामा छ�। जा�ा स�कएप�छ 

पजुार�सँग सँगै घर गएका ह�। वारदातका �दन जा�ामा उद�ड �यवहार ग�ररहेका जाहेरवालाह�लाई 

��तवाद� �ह�मत रोकायाले कुट�पट नगरेको र �नज �नद�ष हनु।् अ�भयोग मागदाबी बमोिजम सजाय हनु ु

पन� होइन। कण�बहादरु भ�डार�ले भनेको कुरा साँचो होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� �ह�मत 

रोकायाका सा�ी धम�राज शाह�ले यस अदालतमा गरेको बकप�। 
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अदालतको ठहर 

�नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक पेसी सूचीमा चढ� यस इजलास सम� पेस हनु आएको 

��ततु म�ुामा �म�सल संल�न कागजातह� अ�ययन गर�, वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत �व�ान 

िज�ला �याया�धव�ा �ी उ�म थापाले �म�त २०६८।५।२७ गते पी�डत जाहेरवालाह� खापरमाडकुो 

जा�ा हेरेर फ�क� ने �ममा फुकोट गा.�व.स. को वडा नं. ६ मा पन� वनखेत भ�े �थानमा आइप�ुदा यी 

��तवाद�ह�ले पी�डतह� उपर धा�रलो ह�तयार, ढु�ा, काठको िचप�टले �हार गरेको अव�था छ। यी 

��तवाद�ह�ले �हार ग�ररहेका अव�थामा सो �थानमा घटना �ववरणका मा�नसह� नयाँ भ�डार� र लालवीर 

रोकाया आइपगेुका, �नजह�लाई देखी यी ��तवाद�ह� भागेको र नयाँ भ�डार� समेतका �यि�ले पी�डतको 

उ�ार गरेको अव�था छ। धा�रलो ह�तयारले टाउकोज�तो संवेदनशील अ�मा य�त� �हार गरेको काय�ले 

�नजह�ले मान� �नयतले नै �हार गरेको प�ु� ह�ुछ। मौकामा उ�ार भई उपचार भएका कारणले बाँ�न 

सफल भएको अव�था हुँदा �यान मान� उ�ोगको वारदात प�ु� भइरहेकाले यी ��तवाद�ह�लाई अ�भयोग 

मागदाबी बमोिजम कसरु कायम गर� सजाय हनु ुपछ� भ�े समेत बहस ��ततु गनु� भयो।  

��तवाद�ह�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ाह� �ी �तथ�राज �वाल�, �ी अमलराज शाह� र 

�ी गो�व�द�साद चवुाईले घाउ जाँच केस फाराममा उि�लिखत �ववरण �वरोधाभाषपूण� छ, रमेश रोकायाको 

घाउ जाँच केस फाराममा �बरामीको Condition मा fair लेिखएको छ भने fatal or not भ�े ठाँउमा fatal 

लेिखएको छ, fair condition को �बरामी fatal हुँदैन। यस अदालतबाट िझकाइएका घाउ जाँच गन� 

डा�टरले अदालतमा उपि�थत भई बकप� गन� नसकेका अव�थामा �नजको रायलाई �माणमा �लन  

�म�दैन। ��य�दश� भ�नएका लालवीर रोकायाले अदालतमा बकप� गन� आफु वारदात �थलमा नभएको 

भनी उ�लेख गरेको अव�था छ। वारदातमा �हार ग�रएको भ�नएको धा�रलो ह�तयार बरामद र पर��ण 

हनु सकेको छैन। कुन ��तवाद�को के क�त �हारले चोट लागेको हो भनी अ�भयोग प�मा खलुाउन 

सकेको अव�था छैन। जाहेरवाला पी�डत रमेश रोकायाले अदालतमा बकप� गदा� वारदात �थलमा 

३०।३५ जनाको ज�था �थयो भनी उ�लेख गरेको त�य अ�य �म�सल संल�न कुनै �माणह�बाट सम�थ�त 

भएको अव�था छैन। यी ��तवाद�ह� �व�ालय �यव�थापन स�म�त र वनको उपभो�ा स�म�तका सद�य, 

पदा�धकार� नभएकाले सो �वषयमा पी�डतह�सँग झगडा हनु ु पन� कारण छैन। पी�डतह�ले अदालतमा 

बकप� गदा� पूव� �रसइवी, लेनदेन नभएको भनी उ�लेख गरेको अव�था छ। ��तवाद�ह�ले मान� चाहेको 

भए मान� स�ने अव�था हुँदाहुँदै पी�डतह�लाई नमार� छाडी गएको वारदात ��य�दश� नयाँ भ�डार� तथा 

लालवीर रोकायाको भनाइले प�ु� भइरहेको हुँदा ��ततु म�ुाको �ववाद सामा�य कुट�पटको �ववाद हो। 

��तवाद�ह�ले �यान मान� उ�ोगको अ�भयोगबाट सफाइ पाउन ुपद�छ भ�े समेत बहस िज�कर ��ततु गनु� 

भयो। 

��ततु म�ुाको �म�सल संल�न कागज �माणह�को अ�ययन गर� वाद�, ��तवाद�ह�का तफ� बाट 

��ततु �व�ान काननु �यवसायीह�को बहस िज�कर समेत सनुी �वचार गदा� यी ��तवाद�ह� उपरको 

अ�भयोग मागदाबी प�ुन स�ने हो, होइन भ�े स�ब�धमा �नण�य �दन ुपन� देिखन आयो।  

�नण�यतफ�  �वचार गदा� यी ��तवाद�ह�ले जाहेरवालालाई �यान मान� मनसायले धा�रलो ह�तयारले 

टाउको लगायतका शर�रका �व�भ� अ�मा �हार गर� �यान मान� उ�ोग गरेकाले �नजह�को काय� �यान 
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स�ब�धी महलको १ नं. र १५ नं. �वपर�तको काय� भएकाले उ� महलको १५ नं. बमोिजम सजाय 

ग�रपाउँ भनी अ�भयोग प� दायर भएको देिख�छ। यी ��तवाद�ह� मौकामा फरार रहेको र यस 

अदालतबाट जार� भएको �यादमा हािजर भई बयान गरेको देिख�छ। यी ��तवाद�ह�ले अदालतमा बयान 

गदा� आफुह� वारदात �थलमा नभई अ�य� रहेको भ�े �यहोरा उ�लेख गर� अ�य�ता (alibi) को िज�कर 

�लएको देिख�छ। �नजह�का सा�ीह�ले �नजको भनाइलाई समथ�न गन� गर� अदालतमा बकप� गरेको 

देिख�छ। उ� वारदातका ��य�दश� घटना �ववरणमा कागज गन� नयाँ भ�डार� र लालवीर रोकायाले 

अनसु�धानका �ममा यी ��तवाद�ह�ले वारदात �थलमा जाहेरवालालाई �हार ग�ररहेको अव�थामा देखेको 

भनी उ�लेख गरेको र अदालतमा आई बकप� गदा� समेत सोह� कुरालाई समथ�न गरेको देिख�छ। यी 

��य�दश�ह�को भनाइलाई �माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(क) बमोिजम अदालतले �माणमा �लन ु

पन� ह�ुछ। यसका अ�त�र� पी�डत जाहेरवालाह�ले जाहेर� दरखा�तमा यी ��तवाद�ह� उपर �नजह�ले 

�हार गरेको भनी �कटान गर� जाहेर� �दई अदालतमा आई बकप� गदा� समेत सोह� कुरालाई प�ु� गर� 

बकप� गरेको हुँदा यी ��तवाद�ह� वारदात �थलमा नै नभएको भ�े �नजह�को अ�य�ता (alibi) को 

िज�करसँग सहमत हनु स�कएन। यसबाट �नज ��तवाद�ह�को आ�मण �हारबाट नै जाहेरवाला 

पी�डतह�लाई चोटपटक ला�न गएको देिख�छ।  

पी�डतह�को घाउ जाँच गन� डा�टरले अदालतको आदेश बमोिजम अदालतमा उपि�थत भई 

बकप� गन� नसकेको हुँदा घाउ जाँच केस फारामलाई �माणमा �लन �म�दैन भ�े ��तर�ी काननु 

�यवसायीह�को िज�करतफ�  �वचार गदा� �माण ऐन, २०३१ दफा २३(७) मा “कुनै �यि�ले �य� गरेको 

कुनै राय सो �यि� सा�ीकa �पमा आफै अदालतमा उपि�थत भएमा मा� यस दफा बमोिजम �माणमा 

�लन ह�ुछ” भ�े काननुी �यव�था रहेको पाइ�छ। सो �यव�था अनसुार अनसु�धानका �ममा राय �य� 

गन� �यि�ले अदालतमा आई बकप� गरेमा मा� �नजले �य� गरेको रायलाई �माणमा �लन �म�दछ। 

�म�सल संल�न घाउ जाँच केस फारामह� अ�ययन गदा� पर��ण गन� डा�टरले सो केस फाराममा घाउ 

चोटका �ववरणह� उ�लेख गर� �बरामीको अव�था (Condition of patient) र मन� वा नमन� (Whether fatal 

or not) स�ब�धमा मा� राय �य� गरेको देिख�छ। घाउ जाँच भएको अ�पताल र घाउ जाँच गन� 

डा�टरको वैधता र �मताका बारेमा ��तवाद�ह�का तफ� बाट �� उठाउन सकेको अव�था देिखन  

आउँदैन। यस स�दभ�मा डा�टरले काननु बमोिजम मौकामा पी�डत जाहेरवालाह�को घाउ जाँच र 

शार��रक पर��ण गर� घाउ चोटका बारेमा देिखएको अव�थालाई उ� �ववरणमा उ�लेख गरेको  

पाइ�छ। यसबाट �नजले मौकामा उ�लेख गरेका घाउ चोटका �ववरणह� �नजको राय नभई मौकामा 

उ�लेख भएका घाउ चोटको �ववरण भएको देिखन आउँछ। यसका अ�त�र� मलुकु� ऐन, कुट�पटको 

महलको २० नं. को अ�ययन गदा� समेत उ� घाउ जाँच फारामलाई अ�यथा भ�ु पन� अव�था छैन। 

यसबाट मौकामा भएको पी�डतह�को घाउ जाँच केस फाराममा उि�लिखत �ववरणह�लाई �माणमा �लन 

�म�ने नै देिख�छ।  

पी�डतह�को घाउ जाँच केस फाराम अ�ययन गदा� रमेश रोकायाको घाउ जाँच केस फाराममा 

Hit by sharp weapon multiple cut injury all over head measuring from 2cm to 10cm long उ�लेख भई 

whether fatal or not भ�े महलमा fatal उ�लेख गरेको पाइ�छ। सतल�संह बोगट�को घाउ जाँच केस 
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फाराममा Cut injury over nose, cheek measured 6-8cm भ�े �यहोरा उ�लेख भई whether fatal or not 

भ�े महलमा fatal उ�लेख गरेको देिख�छ भ�े ट�बहादरु रोकायाको घाउ जाँच केस फाराममा Cutting 

3cm long on middle of head भ�े �यहोराको उ�लेख भई whether fatal or not भ�े महलमा not fatal 

भनी उ�लेख गरेको देिख�छ।  

��य�दश� नयाँ भ�डार� र लालवीर रोकायाले अनसु�धानका �ममा गरेको कागज तथा 

�नजह�को अदालतमा भएको बकप� र जाहेर� दरखा�तमा उि�लिखत �यहोरा र सो �यहोरालाई समथ�न 

गन� पी�डत जाहेरवालाह�ले अदालतमा गरेको बकप�बाट यी ��तवाद�ह�ले पी�डतह� उपर आ�मण गर� 

वारदात घटाएको प�ु� हनु आउँछ। ��ततु म�ुामा उ� वारदात �यान मान� उ�ोगको वारदात हो होइन 

भ�े �वषय �वचारणीय हनु आएको छ। सोतफ�  �वचार गदा� मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १ नं. मा 

“काननु बमोिजम बाहेक कसैले कुनै मा�नसको �यान मान�, मान� लगाउन वा माना�को उ�ोग गन� हुँदैन” 

भनी �यान मान� उ�ोगलाई अपराधीकरण (Criminalization) ग�रएको छ भने सोह� महलको १५ नं. मा 

“�यान मान� मनसायले गोल� चलाउने वा बम हा�े वा घातक ह�तयारले का�ने वा मान�का ला�ग अ� 

जनुसकैु कुराको उ�ोग गर� मन�स�मको काम गरेकामा कुनै कारणले �यान मन� पाएको रहेनछ भने 

�य�तो काम गन� र गन� लगाउने तथा सो ठाउँमा गई वचन �दने वा म�त गन�लाई पाँच वष�देिख बा� 

वष�स�म कैद गनु� पछ�” भ�े काननुी �यव�था रहेको पाइ�छ। उ� �यव�था अनसुार �यान मान� उ�ोगको 

कसरु अपराध कायम हनु कत��य �यान (Murder) को वारदात कायम हनु चा�हने सबै त�वह� 

आपरा�धक काय� (Autus reus), आपरा�धक मनसाय (Mesn rea) र वैध ��तर�ाको अभाव (Absence of 

valid defense) हनु ुपद�छ तर कत��य �यान प�रणामज�य अपराध (Result crime) भएका हनुाले �यान मन� 

भने पाएको हनु ु हुँदैन। उि�लिखत आपरा�धक काय�, आपरा�धक मनसाय र ��तर�ा�वह�नताको 

संयोजना�मक �भावबाट मा�नसको म�ृय ु भएमा कत��य �यानको वारदात हनेु र यी सबै त�वह�को 

उपि�थ�तमा प�न कुनै कारणले मा�नसको म�ृय ु हनु पाएको रहनेछ भने �यान मान� उ�ोगको वारदात  

ह�ुछ।  

�यान स�ब�धी महलको १५ नं. को काननुी �यव�थाको �या�या गद� स�मा�नत सव��च 

अदालतले ने.का.प. २०५१, अ� ४, �न.नं. ४८९०, प.ृ २२६ मा �कािशत महे��राज बम �व�� �ी ५ 

को सरकार भएको �यान मान� उ�ोग म�ुामा “�यान मान� उ�ोग सबै ���बाट �यानस�ब�धी अपराध नै 

ह�ुछ, �सफ�  �यान भने मन� गएको हुँदैन। अ�भय�ुले �यान मान� भनी गरेको काय� ते�ो त�वको 

अ��या�सत �पमा अपझ�ट उपि�थ�त वा �व�मान हनु गएका कारणले स�प� हनु नपाएको ह�ुछ। 

��तवाद� आफैले मन�स�मको काय� नगर� छाडी गएको वा प�हलेदेिख नै मान� काय� गन� नस�ने अव�था 

�व�मान रहेको ि�थ�त हुँदैन। ते�ो त�वको अ��या�सत ह�त�ेपले गदा� �यान मान� काय� गन�मा 

अ�भय�ुले कुनै कसर नराखे प�न �यो प�रणाम �न�लन पाएको हुँदैन...” भनी निजर �स�ा�त ��तपादन गर� 

�यान मान� उ�ोगको अपराध कायम हनु वारदातको समयमा ते�ो प� वा त�वको उपि�थ�तलाई अ�नवाय� 

मा�नएको पाइ�छ। यसै गर� ने.का.प. २०५१, अ� १२, �न.नं. ५०१५ प.ृ ९३६ मा �कािशत ई�र� 

बोहज ु �व�� �ी ५ को सरकार भएको �यान मान� उ�ोग म�ुामा “मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 

काननुी �यव�था समेतलाई �वचार गदा� �यान मान� उ�ोगको अपराध ठहर हनुका ला�ग �यान मान� 
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मनसाय, सो मनसाय अ�भ�य� गन� �यान मान�स�मको काय� गर� कुनै बा�हर� त�वको ह�त�ेपले गदा� 

�यान मान� नसकेको हनु ुपन�” भ�े निजर �स�ा�त कायम भएको पाइ�छ।  

��ततु म�ुामा वारदातको समयमा ते�ो प�को आकि�मक वा अ��या�सत ह�त�ेपकार� काय� वा 

भ�ूमकाले यी ��तवाद�ह�ले पी�डत जाहेवालाह� उपर गरेको �हार रो�कएको हो/होइन भ�े स�ब�धमा 

�वचार गदा� वाद� प�का सा�ी ��य�दश� नयाँ भ�डार� र लालवीर रोकाया वारदात निजक प�ुदा 

��तवाद�ह�ले �नजह�लाई देखी भागी गएको भ�े देिख�छ। �नजह�ले ह�त�ेप गर� ��तवाद�ह�को 

�हारलाई राकेको अव�था देिखन आउँदैन। यसका अ�त�र� वारदातको समयमा �वयम ् पी�डतह�ले 

��तवाद�ह�को आ�मण �हारलाई रो�ने, छे�ने काय� गर� सो कारणबाट ��तवाद�ह�को �हारलाई �न�फल 

पारेको अव�था प�न देिखन आउँदैन।  

धा�रलो ह�तयारले टाउकोज�तो संवेदनशील अ�का �व�भ� ठाउँमा �हार गन� काय�बाट 

��तवाद�ह�ले मान� मनसायले नै �हार गरेको हो भ�े अ�भयोग दाबी र �व�ान िज�ला �याया�धव�ाको 

बहस िज�करतफ�  �वचार गदा� वारदातमा �योग भएको भ�नएको धा�रलो ह�तयार बरामद भई पर��ण हनु 

सकेको देिखँदैन। धा�रलो ह�तयारको �योग कुट�पटको वारदातमा प�न हनु स�ने अव�था कुट�पटको 

महलको १ नं., ५ नं., ८ नं., ९ नं. तथा �यान स�ब�धी महलको ११ नं. तथा १२ नं. मा भएका काननुी 

�यव�थाह� अ�ययनबाट देिख�छ। पी�डतको घाउ जाँच केस फाराममा 'Multiple cut injury' भनी उ�लेख 

भएको देिख�छ। �यान मान� उ�ोगको अपराधमा घाउ चोटको मा�ा र प�रमाणभ�दा प�न �यान मान� 

मनसाय (Intention to kill) �थयो �क �थएन भ�े �� �मखु ह�ुछ। यस स�ब�धमा ने.का.प. २०६५, अ� 

२, �न.नं. ७९३६ प.ृ २५१ मा �कािशत नेपाल सरकार �व�� रामबहादरु पौडेल भएको �यान मान� 

उ�ोग म�ुामा “�यान मान� उ�ोगको कसरु हनुका ला�ग पी�डतलाई लागेको चोट वा घाउको मा�ा र 

प�रमाण मह�वपूण� र �नणा�यक त�व हनेु नभई �यान मान� मनसायले �हार ग�रएको र �यान मन� नपाएको 

बाधक त�वको �व�मानता �थयो �थएन भ�े नै मह�वपूण� हनु आउने” भ�े निजर �स�ा�त कायम भइरहेको 

देिख�छ।  

आपरा�धक मनसाय अपराधको अमूत� त�व (Abstract element) भएकाले यसलाई आपरा�धक 

काय�बाट नै प�ा लगाउन ु पन� ह�ुछ। ��ततु म�ुाको वारदातलाई �वचार गदा� ��तवाद�ह� पाँच जना 

रहेको, पी�डतह� �तन जना रहेको र पी�डतह�लाई �हार ग�रसकेप�छ �नजह� ढलेको देिखएकाले 

वारदातको समयमा देिखएका ��तवाद�ह� र पी�डतह�का �बचको शि� स�तलुन (Power balance) लाई 

�वचार गदा� यी ��तवाद�ह�ले चाहेको भए पी�डतलाई मान� स�ने अव�थाको �व�मानता हुँदाहुँदै ते�ो 

प�को स��य ह�त�ेप �बना आफै छाडी गएको देिखएकाले यी ��तवाद�ह�ले पी�डतह�लाई मान� नै 

मनसायले �हार गरेको देिखन आएन।  

��तवाद�ह� र पी�डतह�का �बचमा मा�नु� पन�स�मको पूव� �रसइवी �थयो/�थएन भ�े स�ब�धमा 

�वचार गदा� पी�डतह� ट�बहादरु रोकाया र सतल�संह बोगट�ले अदालतमा बकप� गदा� ��तवाद�ह�सँग 

कुनै लेनदेन, �रसइवी नभएको भनी लेखाएको देिख�छ भने रमेश रोकायाले �व�ालय �यव�थापन स�ब�धी 

�वषयमा सामा�य झगडा �थयो भनी उ�लेख गरेको देिख�छ। यसबाट ��तवाद�ह� र पी�डतह�को �बचमा 

मानु� पन�स�मको पूव� �रसइवी रहेभएको प�न देिखन आउँदैन।  



120 िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

तसथ�, उि�लिखत �ववेिचत आधार र कारणबाट यी ��तवाद�ह�ले मान� नै �नयतले 

जाहेरवालाह�लाई �हार गरेको नदेिखएको, वारदातका समयमा ते�ो प�को उपि�थ�तले वारदात रो�कएको 

अव�था नदेिखएको र ��तवाद�ह� र पी�डतह�का �बचमा �यान मानु� पन�स�मको पूव� �रसइवीको 

�व�मानता समेत नदेिखएको अव�था हुँदा यी ��तवाद�ह�लाई �यान स�ब�धी महलको १ नं. र १५ नं. 

बमोिजमको �यान मान� उ�ोगको कसरु कायम गर� सजाय ग�रपाउँ भ�े वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग 

दाबी प�ुन स�दैन। यी ��तवाद�ह�ले अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�।  

तर, ��ततु म�ुामा यी ��तवाद�ह�ले पी�डतह�लाई आ�मण गर� घाउ जाँच केस फाराममा 

उ�लेख भए बमोिजम घाउ चोट प�ु याएको देिखएकाले कुट�पटको वारदात भएको देिखएको छ। 

कुट�पटको महल अ�तग�तको अ�भ� स�ब�धी म�ुा सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ 

�भ�को भई नेपाल सरकार वाद� हनेु भएकाले ��ततु म�ुा सो अ�तग�त पछ�/पद�न भ�े �वषय यहाँ 

�वचारणीय हनु आएको छ। पी�डतह�को घाउ जाँच केस फाराम हेदा� घाउचोटको �कृ�त कुट�पटको २ 

नं. मा उि�लिखत अ�भ�को �कृ�तको नदेिखएकाले सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ 

बमोिजम सरोकारवालालाई िझकाई �नजले सकार गरेमा वाद� प� कायम गर� यह� �म�सलबाट कारबाह� 

गन� गर� ��ततु म�ुा कुट�पटमा प�रणत हनेु ठहछ�। सो ठहना�ले अ�मा तप�सल बमोिजम हनेु गर� अ.बं. 

१८६ नं. बमोिजम आज यो फैसला ग�र�दएको छ।  

 

तप�सल 

मा�थ ठहर ख�डमा उ�लेख भए बमोिजम ��ततु म�ुा कुट�पटमा प�रणत हनेु ठहर� फैसला भएकाले 

पनुरावदेनको �याद नाघेप�छ पी�डतलाई काननु बमोिजम �याद सूचना �दई िझकाई �नजले म�ुा सकार गन� 

आए वाद� प� कायम गर� कुट�पटतफ�  म�ुा दता� गर� ��ततु �म�सलबाट कारबाह� अगा�ड 

बढाउनू.........................................................................................................................१ 

 

यो इ�साफमा िच� नबझेु ७० �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत, ज�ुलामा पनुरावेदन गनु� भनी वाद� प� 

िज�ला सरकार� व�कल काया�लय,  काल�कोटलाई पनुरावेदनको �याद जार� गर� फैसलाको जनाउ समेत 

�दनू ............................................................................................................................२ 

 

न�ल मा�ने सरोकारवालाबाट �नयमानसुार ला�ने द�तरु �लई न�ल �दनू .......................................३ 

 

��ततु म�ुाको दायर�को लगत क�ा गर� �नयमानसुार �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू..................४ 

 

          िज�ला �यायाधीश 

मा.िज.�या.�यूले बोल� �टपाए बमोिजम  

�टपोट गन� : ना.स.ु ग�ु��साद गौल� 

टाइप गन� : अ�नलबहादरु रोकाया 

 

इ�त स�वत ्२०७१ साल जे� २३ गते रोज ६ शभुम ्.........।  



�ी तनहुँ िज�ला अदालत 

इजलास 

िज�ला �यायाधीश �ी उमेश कोइराला 

फैसला 

म�ुा नं. : ०७०–CR –००८२ 

�न.नं. : ३३३ 

 

म�ुा : जबरज�ती करणी। 

 

वाद�को नाम, ठेगाना 

िज�ला ३९,  �ससाघाट ६ (प�रव�त�त नाम) को 

जाहेर�ले नेपाल सरकार ................................१ 

सा�ी :  

 डा. एि�ला िघ�मरे (पी�डतको �वा��य 

पर��ण गन� मे�डकल अ�धकृत) 

 �ससाघाट ६ (जाहेरवाला) 

 �ससाघाट ५ (पी�डत) 

कागज : ... 

��तवाद�को नाम, ठेगाना 

लमजङु िज�ला,  सूय�पाल गा.�व.स.,  वडा नं. ९, 

सोतीपसल ब�ने स�तोष लामा ......................१ 

सा�ी : ... 

कागज : ... 

 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ र मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोव�तको महलको २९ नं. 

बमोिजम यस अदालतमा दायर हनु आई िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ को �नयम २३ग बमोिजम 

लगातार कारबाह� र सनुवुाइ ग�रएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य एवं ठहर यस �कार रहेको छ : 

 

त�य ख�ड 

�हर� ��तवेदन 

�म�त २०७०।११।१४ गते �दउँसो १२.३० बजेदेिख आ�नी छोर� वष� १४ क� �ससाघाट ५ 

(प�रव�त�त नाम) �व�ालयबाट हराएक� हुँदा खोजतलास गर� �याउन भनी आफुलाई मौिखक आदेश भए 

बमोिजम खोजतलास गन� �ममा �म�त २०७०।१२।२४ गते �बहान ९.०० बजेको समयमा �नजका 

बाब ु�ससाघाट ५ (प�रव�त�त नाम) ले तनहुँ िज�ला, �यास नगरपा�लका वडा नं. ७ पाटन ि�थत सेतीमाद� 

दोभानमा रहेको �सर उ�ोगमा देखी भेट� जानकार� गराएकाले उ� �थानमा गई �नज �ससाघाट ५ लाई 

उ�ार गर� सोधपछु गदा� आफुलाई लमजङु िज�ला, सूय�पाल गा.�व.स. वडा नं. ९ �थायी घर भई हाल 

�यास नगरपा�लका वडा नं. ११ ब�ने स�तोष लामाले �ववाह गन� बहाना बनाई ललाई फकाई 

�व�ालयबाटै दमौल�स�म �याई �यास नगरपा�लका वडा नं. ७ पाटन ि�थत सेतीमाद� दोभानमा रहेको 

�सर उ�ोगमा �याई �ववाह नगर� कसैसँग भेटघाट स�पक�  समेत गन� न�दई डर�ासमा पार� दै�नक पटक 

पटक यौन शोषण (करणी) गरेर आ�नो अि�त�वमा�थ खेलवाड गरेको भनी बताएकाले ��तवाद�लाई 
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प�ाउ गर� पी�डत र ��तवाद�लाई दािखला गरेको छु भ�े समेत �यहोराको �म�त २०७०।१२।२४ को 

�हर� ��तवेदन।  

 

घटना �थल मचु�ुका 

तनहुँ िज�ला, �यास नगरपा�लका वडा नं. ७ पाटन ि�थत बेलबहादरु �याडी मगरको घरको उ�र 

पूव�तफ� को एउटा कोठा स�तोष लामाले भाडामा �लई ब�दै आएको, सोह� कोठा �ससाघाट ५ लाई �ववाह 

गन� बहाना बनाई ललाई फकाई घर प�रवारका सद�यलाई समेत स�पक�  गन� न�दई डर�ास देखाउँदै 

दै�नक �पमा यौन शोषण गद� आएकामा �म�त २०७०।१२।२४ गते �बहान अ�दाजी ९:०० बजे 

अ�भभावक तथा �हर�ले �नजको उ�ार गरेको भ�े समेत �यहोराको घटना �थल मचु�ुका रहेको। 

 

पी�डतको मौकाको कागज 

स�तोष लामासँग सामा�य िचनजान प�रचय भएको �थयो, �नजले भेट हुँदा रा�ोसँग पठन पाठन 

गराउने, रा�ो खान लाउन �दने भनी कर लगाउँदै आएको, �नजको �व�ासमा पर� �म�त २०७०।११।१४ 

गते �व�ालय जाँदा �नज समेत �व�ालय �ा�णमा आई �ववाह गछु� �हँड भनेप�छ �नजको �व�ासमा पर� 

�नजको साथ लागेर आएको, �नजले �यास नगरपा�लका वडा नं. ७ पाटनि�थत �नजको कोठामा लगी 

राखेको, �ववाह गछु� भनी आ�ासन �दए प�न हालस�म �ववाह नगरेको, �नजको घर प�रवार कोह� कसैसँग 

प�रचय भेटघाट नगराएको, �नजलाई आफुले पटक पटक �ववाह गनु� पछ�, यसर� ब�न ुहुँदैन भनी भ�दा 

�ववाह गन� हो भनी दै�नकजसो आ�नो इ�छा �वपर�त करणी गद� आएको, बाबआुमासँग भेट गराइदेउ भ�दा 

भेटघाट गन� न�दई बढ� बोलेमा जे प�न गन� स�छु भनी ध�क� समेत �दएको, असै� भएप�छ �म�त 

२०७०।१२।२४ गते �नज कोठामा नभएको मौका पार� कोठाबाट बा�हर �न�क� घर जान खो�दा 

बाबलुाई आउँदै गरेको देखी त�काल बाबकुो स�पक� मा आई सबै कुरा बताएको र �हर�लाई खबर गर� 

उ�ार गरेको हो भ�े समेत �यहोराको �ससाघाट ५ ले �म�त २०७०।१२।२४ मा गरेको मौकाको 

कागज। 

 

जाहेर� दरखा�त 

�म�त २०७०।११।१४ गते �बहान ९:३० बजे इ�द ुमा.�व.मा प�न भनी गएक� आ�नी छोर� 

वष� १४ क� �ससाघाट ५ �दउँसो अ�दाजी १२:३० बजे�तर घर जा�छु भनी �व�ालयबाट गएकामा घर 

नआएकाले खोजतलास गदा� समेत फेला नपारेको, खोजतलासका ला�ग िज�ला �हर� काया�लय तनहुँमा 

ह�ुलया �नवेदन समेत पेस गरेकामा खोजतलास गन� �ममा �म�त २०७०।१२।२४ गते �बहान ९:०० 

बजेको समयमा तनहुँ िज�ला, �यास नगरपा�लका वडा नं. ७ पाटन ि�थत सेतीमाद� दोभानमा रहेको �सर 

उ�ोगको प�रसरमा फेला पार� �नजसँग सो�दा आफुलाई �बहे गछु�, रा�ोसँग पा�छु भनी ललाई फकाई 

झ�ुयाई सेतीमाद� दोभानि�थत �सर उ�ोगको �टनको छा�ामा आजस�म राखी दै�नक यौन शोषण गद� 

आएको भनी भनेकाले त�काल �हर� काया�लयमा खबर गर� �हर�ले �नज छोर�को उ�ार गर� अ�यायीलाई 

प�ाउ समेत गरेको हुँदा नाबालक छोर�लाई �य�त लामो अव�धस�म दै�नक यौन शोषण गन� �नज स�तोष 
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लामालाई सजाय गर� ��तपू�त� समेत भराइपाउँ भ�े समेत �यहोराको �म�त २०७०।१२।२४ मा िज�ला 

३९ का �ससाघाट ५ ले �दएको जाहेर� दरखा�त। 

 

��तवाद�को मौकाको बयान 

�वगत डेढ वष� अिघदेिख िचनजान प�रचय भएक� �ससाघाट ५ सँग �मे स�ब�ध रहेको र �नजसँग 

यौन स�पक�  समेत हुँदै आएकामा �नजले समेत �ववाह गन� ��ताव राखेक� र आफुले समेत �नजलाई माया 

गन� भएकाले �म�त २०७०।११।१४ गते �दउँसो अ�दाजी १२:०० बजे�तर �नज प�ने �व�ालयबाटै 

�नजलाई �ववाह गछु� भनी दमौल�स�म �याई क�रब एक ह�ा होटलमा राखेप�छ सेतीमाद� दोभानमा रहेको 

�सर उ�ोग निजक रहेको बेलबहादरु झेडी मगरको घरमा मा�सक �. ८००।- मा कोठा �लई सँगै 

राखी दै�नकजसो आपसी सहम�तमा यौन स�पक�  गद� आएको हुँ, करकाप, डर�ासमा पारेर होइन। �म�त 

२०७०।१२।२४ गते �बहान अ�दाजी ९:०० बजेको समयमा �नज कोठा बा�हर �नि�कएर बसेका 

अव�थामा �नजका बाबलेु देखी �हर�लाई खबर गर� दबैु जनालाई िज�ला �हर� काया�लयमा �याएको  

हो। आफुह� �बच माया�मे बसेको र दबैु जना �ववाह गन� राजी भएको कारण �ववाह गन� भनी �नजलाई 

�व�ालयबाट भगाएर �याएको हुँ। �नजले समेत त�काल घर प�रवारलाई खबर नगर� भनेकाले खबर 

नगरेको हो भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� स�तोष लामाले अनसु�धानका �ममा �म�त २०४७।१२।२७ 

मा गरेको बयान। 

 

�वा��य पर��ण ��तवेदन 

पी�डत �ससाघाट ५ को �वा��य पर��ण गर� पेस ग�रएको ��तवेदन र ��तवाद�को �वा��य जाचँ 

स�ब�धी कागज �म�सल संल�न रहेको। 

 

घटना �ववरण कागज 

स�तोष लामाले �ववाह गन� बहाना बनाई ललाई फकाई �ससाघाट ५ लाई �व�ालयबाट भगाएर 

�याई कोठामा राखी, बाबआुमालाई खबर समेत नगर� दै�नकजसो यौन स�पक�  गरेको भ�े �म�त 

२०७०।१२।२४ गते �बहान �हर� आई पी�डतको उ�ार गरेप�छ मा� थाहा जानकार� भयो। �यसर� 

�व�ालयबाट फकाएर �याई जबरज�ती करणी गन� ��तवाद�लाई काननु बमोिजम कारबाह� हनु ुपद�छ भ�े 

समेत �यहोराको बेलबहादरु झेडी मगर समेतका �यि�ह�ले �म�त २०७१।१।१० मा गरेको घटना 

�ववरण कागज।  

 

अ�भयोग प�  

वष� १४ क� �ससाघाट ५ लाई ��तवाद� स�तोष लामाले �ववाह गछु� भनी बहाना बनाई अनिुचत 

�भावमा पार� झ�ुयानमा पार� �व�ालयबाट �लई दमौल�मा �याई घर प�रवारलाई स�पक�  समेत गन� न�दई 

कोठामा ब�धक बनाई डर�ास देखाई �म�त २०७०।११।१४ देिख �म�त २०७०।१२।२४ स�म 

दै�नक �पमा जबरज�ती करणी गरेको भ�े घटना �थल मचु�ुका, पी�डतको कागज, जाहेर� दरखा�त, 

��तवाद�को बयान तथा पी�डतको �वा��य पर��ण ��तवेदन समेतबाट प�ु� भएकाले �नज ��तवाद�को उ� 
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काय� मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. र ३(३) नं. मा प�रभा�षत कसरु अपराध हुँदा 

�नजलाई ऐ. ३(३) नं. बमोिजम सजाय गर� पी�डतलाई मना�सब ��तपू�त� समेत भराइपाउँ भ�े समेत 

�यहोराको �म�त २०७१।११६ मा दायर हनु आएको अ�भयोग प�। 

 

��तवाद�को अदालत सम�को बयान 

�ससाघाट ५ सँग िचनजान प�रचय रहेको र बार�बारको भेटघाटप�छ माया�मे ब�न पगेुको हो। 

�म�त २०७०।११।१४ गते �बहान �नजले फोन गर� �लन आउन,ु म ए�लै बि�दन, मलाई नलगेमा 

आ�मह�या गछु� भनी भनेक� �थइन।् �नज �वयं नै आएकाले भोल�टार चोकमा गई �याई एक ह�ाज�त 

दमौल�को होटलमा बसी �यसप�छ कोठा खोजी राखेको हुँ। �दनभर �नज कोठामा ब�ने र आफु गाडीमा 

�हँ�ने गरेको र �ीमान ्�ीमतीका �पमा आपसी सहम�तमा यौन स�पक�  भएको हो। �नजले नै कसैलाई 

नभ� भनेक�, भनेमा मलाई छुटाएर लैजा�छन,् �तमी�बना म बाँ�न सि�दन भनेकाले कसैलाई भ� नसकेको 

हुँ। मैले न�याउँदा मछु� भ�दै हात समेत काटेकाले बा�य भई �ववाह गरेको हुँ। �ववाह गर� �याएको 

�ीमतीलाई यौन स�पक�  गरेको हुँदा सजाय हनु ु पन� होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद�ले �म�त 

२०७१।१।१७ मा यस अदालत सम� गरेको बयान।  

 

यस अदालतको आदेश 

क. ��तवाद�लाई थनुामा राखी म�ुाको पपु�� गनु� पन� देिखँदा थनुवुा पजु� �दई थनुामा रा� न िज�ला 

कारागार काया�लय तनहुँ, दमौल�मा लेखी पठाइ�दनू। साथै ��तवाद� च�ुा भइसकेको र ��ततु 

म�ुा िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ को �नयम २३ग अ�तग�तको भएको हुँदा �म�त 

२०७१।१।२८ गतेका �दन जाहेरवाला, पी�डत, मौकामा कागज गन� मा�नसह�लाई िज�ला �हर� 

काया�लयबाट िज�ला सरकार� व�कल काया�लय, तनहुँ माफ� त िझकाई पी�डतको �वा��य पर��ण 

गन� डा.एि�ला िघ�मरेलाई समेत सोह� �दन िझकाई बझुी �नयमानसुार गर� पेस गनु� भ�े समेत 

�यहोराको यस अदालतको �म�त २०७१।१।१७ को आदेश। 

ख. यसमा घटना �ववरण कागज गन� �यि�ह� न�ता थापा, सकुमाया आले, लालमाया दला�मी मगर, 

वेलबहादरु झेडी मगर समेतलाई ब�ुन ु पन� देिखँदा �म�त २०७१।२।७ गते िज�ला �हर� 

काया�लय, तनहुँबाट िज�ला सरकार� व�कल काया�लय, तनहुँ माफ� त िझकाई बझुी पेस गनु� भ�े 

यस अदालतको �म�त २०७१।२।१ को आदेश। 

ग. ��ततु म�ुामा वाद� प�ले �लएको अ�भयोग दाबी तथा ��तवाद�को बयान समेतलाई �वचार गदा� 

वाद� ��तवाद�का काननु �यवसायीह�का अ�त�र� �याय र काननुको �े�मा योगदान �दएका 

अ�धव�ाह� समेतलाई सहभागी गराई �व�मान काननु र �या�यक ���कोण समेतको 

प�र��ेयबाट उमेर पगेुका �यि�ले �ववाहका ला�ग काननुले तोकेको उमेर नपगेुक� अथा�त १४ 

वष�क� बा�लकासँग �ववाह गर� आपसी सहम�तमा करणी समेत गरेको भनेका अव�थामा �य�तो 

�ववाहको वैधता स�ब�धमा र �यसर� कम उमेरक� बा�लकासँग ��तवाद�ले गरेको यौन स�ब�ध 

जबरज�ती करणीको १ नं. मा प�रभा�षत कसरु अपराध अ�तग�त पन� नपन� स�ब�धमा ग�भीर 

छलफल ग�रन ुमना�सब देिखन आएको हुँदा सो �योजनका ला�ग दईु जना �व�ान अ�धव�ालाई 



िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 125 

 

�म�त २०७१।२।१३ मा हनेु सनुवुाइमा अदालतको सहयोगी (Amicus Curiae) का �पमा 

तोक� खटाई पठाइ�दनू भनी नेपाल बार एसो�सएसन, तनहुँ िज�ला बार इकाईलाई लेखी पठाई 

�नयमानसुार गर� पेस गनू� भ�े समेत �यहोराको यस अदालतको �म�त २०७१।२।८ को  

आदेश। 

 

अदालतबाट बिुझएका सा�ीह�को बकप�  

क. पी�डतले बताए अनसुार �मे स�ब�ध राखेर दबैु जनाको सहम�तमा नै करणी भएको हो। 

क�याजाल� �या�तएको, तर पर��णबाट त�काल �या�तएज�तो देिखएको �थएन, पी�डतले सामािजक 

�पमा आफुह� �बच �ववाह नभए प�न भागरे �ववाह गर� �ीमान ्�ीमतीका �पमा बसेको र यौन 

स�ब�ध कायम भएको भनी बताएक� �थइन ्भ�े समेत �यहोराको पी�डतको �वा��य पर��ण गन� 

मे�डकल अ�धकृत डा.एि�ला िघ�मरेले गरेको बकप�। 

ख. ��तवाद�ले बोलाएकाले आफु २०७०।११।१४ गते दमौल� आएको हुँ, भोल�टार चोकमा भेट 

भएको हो। आफु दमौल� आएप�छ १० �दनस�म होटलमा राखी प�छ पाटनमा कोठा खोजी 

राखेका हनु।् बाबाले पाटनको डेराबाट छुटाएर घर लैजान ुभएको हो। �नजलाई भे�न आउँदा 

बाबाआमालाई िचठ� लेखेर आएक� �थए।ँ पाटनि�थत कोठामा लगेप�छ स�तोषले आफुलाई 

�स�दरु लगाएर �ीमती बनाएको हो, दबैुको सहम�तमा राजीखसुीले करणी भएको हो। �यहाँ रहँदा 

अ�य कोठामा ब�ने नानीह� र �छमेक�ह�सँग पाटनको वनमा दाउरा �ट�न समेत जाने गरेक� 

�थए ँभ�े समेत �यहोराको पी�डत �ससाघाट ५ ले गरेको बकप�। 

ग. ��तवाद�लाई प�हलेदेिख नै िचनेको छु। छोर� हराएकाले खो�ने �ममा सेतीमाद� दोभानको �सर 

उ�ोगमा काम गन� स�तोष लामासँगै �हँ�डरहेका अव�थामा देखी �हर�लाई खबर गरेको  

हुँ। छोर�ले मसँग केह� प�न भ�ननन,् आमासँग सबै कुरा बताएक� हनु ् भ�े समेत �यहोराको 

जाहेरवाला �ससाघाट ५ ले गरेको बकप�। 

 

ठहर ख�ड 

�नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक पेसी सूचीमा चढ� इजलास सम� पेस हनु आएको ��ततु 

म�ुाको सनुवुाइका �सल�सलामा वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत �व�ान िज�ला �याया�धव�ा �ी 

भवुने�र पौडेलले पी�डत हराएकाले खोजतलास गदा� १ म�हना १० �दनप�छ फेला परेको अव�था छ। 

�वा��य पर��णबाट पटक पटक करणी भएको भ�े देिखएको र ��तवेदनमा उ�लेख भएको "Laceration 

in the hymen at 6 o'clock position" भ�े �यहोराले प�न जबरज�ती करणी भएको भ�े प�ु� ह�ुछ। 

पी�डतको बकप� र ��तवाद�को बयान समेतबाट �ववाह गछु� भनी फकाई करणी गरेको भ�े देिखएको  

छ। पी�डतको उमेर १४ वष� मा� रहेको छ। �यसर� कम उमेरक� बा�लकालाई �ववाह गरेको भनेकै 

भरमा सजायबाट उ�मिु� पाउँदैन। �बहाबार�को २ नं. का आधारमा प�न �य�तो �ववाह द�डनीय  

ह�ुछ। काननुले वैवा�हक बला�कारलाई समेत द�डनीय बनाएका अव�थामा कम उमेरक� बा�लकालाई 

�लोभनमा पार� गरेको करणी �वतः जबरज�ती ह�ुछ। �ववाह गरेको भ�े आधारमा जबरज�ती करणी 
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ज�तो ग�भीर कसरुज�य काय�बाट उ�मिु� �दान गन� �म�दैन। �यसैले यी ��तवाद�लाई जबरज�ती 

करणीको अ�भयोगमा सजाय हनु ुपद�छ भनी बहस गनु� भयो।  

��तवाद�का तफ� बाट �व�ान अ�धव�ा�य �ी ��भवुन �े�, �ी ऋ�षराम पोखरेल र �ी च��का�त 

वा�लेले पी�डत प�ले अदालत सम� गरेको बकप�मा �वे�छाले �ववाह गर� सहम�तमा करणी गरेको 

भनेको अव�थामा जबरज�ती भ� �म�दैन। �ववाहका ला�ग पी�डत �वयंले नै आ�ह गरेको र पी�डत �वयं 

नै ��तवाद� रहेबसेका ठाउँमा �वे�छापूव�क आएको भ�े प�न पी�डत र ��तवाद�को कथनबाट देिखएको 

छ। ब�धक बनाएको अव�था छैन, वारदात एका�त ठाउँमा रहेको भ�े प�न छैन। कोठा भाडामा �लई 

बसेको र �दनभर ��तवाद� काममा जाने हुँदा �वत�� �पमा रहँदै आएको अव�थाले प�न डर�ास देखाएको 

वा �भावमा पारेको भ�े देिखँदैन। जाहेर� दरखा�तको �यहोरा जाहेरवालाको कथनबाट खि�डत भएको 

छ। �वा��य पर��णका �ममा पी�डतको शार��रक र मान�सक अव�था सामा�य रहेको भनी उ�लेख 

भएबाट प�न �नजलाई �भावमा पारेको वा ब�धक बनाएको भ� �म�ने देिखँदैन। पी�डतले ��तवाद�लाई 

सजाय हनु ुपद�न भनी ��तवाद�सँगको स�ब�धलाई �नर�तरता �दन खोजेको अव�था छ। इजलास सम� 

पी�डतले �दश�न गरेको �यवहारबाट प�न उनीह� �बचको �मे स�ब�ध उजागर भएको  

छ। वारदात �थलका स�ब�धमा समेत वाद� प�ले �वरोधाभाषपूण� �यहोरा उ�लेख गरेको छ। 

�बहाबार�को महल अ�तग�त द�डनीय �ववाह हनु स�नेमा जबरज�ती करणी भएको भनी लगाइएको 

अ�भयोग दाबी प�ु� हनु नस�ने हुँदा ��तवाद�ले सफाइ पाउन ुपद�छ भनी बहस गनु� भयो।  

�यसै गर� यस अदालतको अनरुोध अनसुार तनहुँ िज�ला वार इकाइबाट अदालतका सहयोगी 

(Amicus Curiae) का �पमा ख�टन ु भएका �व�ान अ�धव�ा�य �ी वैकु�ठ �यौपाने र �ी भानभु� 

सवेुद�ले केह� काननुी ��मा तक�  ��ततु गनु� भयो। �यस �ममा �व�ान अ�धव�ा �ी वैकु�ठ �यौपानेले 

पी�डत र ��तवाद�का कथनले प�न जबरज�ती भ�े देिखँदैन, सहम�तमा करणी �लने�दने गरेको भ�े  

देिख�छ। उमेर नपगेु प�न �ववाह हनु स�ने प�रक�पना गर� �य�तो �ववाहलाई द�डनीय हनेु गर� काननुले 

�यव�था गरेको छ। केह� �दन वा समयस�म �भाव वा �लोभनमा पान� स�कने भए प�न �य�त लामो 

अव�धस�म �लोभन देखाएर रािखयो होला भनी अनमुान गन� स�कँदैन। ��तवाद� र कम उमेरक� बा�लका 

�बच भएको �ववाह द�डनीय भए प�न �यसलाई �ववाह नै नभएको भनी भ� �म�दैन। �नज बा�लकाले 

उमेर पगेुप�छ �ववाह बदर गराउन पाउने ह�ुछ। वैवा�हक स�ब�ध कायम रहेको भनी कम उमेरक� 

बा�लकालाई करणी गरेको हुँदा जबरज�ती करणीको ३ नं. को देहाय (६) आक�ष�त हनु स�छ भनी 

आ�नो तक�  ��ततु गनु� भयो। �यसै गर� �व�ान अ�धव�ा �ी भानभु� सवेुद�ले �बहाबार�को १ नं. ले 

आ�नो इ�छानसुार राजीखसुीले �ववाह गन� पाउने �यव�था गरेको छ। �ववाह यो�य उमेर क�त हनेु भनी 

उ� महलमा �यव�था ग�रए प�न तो�कएभ�दा कम उमेरमा प�न �ववाह हनु स�ने कुरालाई प�न काननुले 

क�पना गरेको छ। �यसैले तो�कएभ�दा कम उमेरका केटाकेट� �बचको �ववाहलाई द�डनीय बनाइएको 

छ। तर राजीखसुीमा भएको �ववाहलाई �ववाह नै नभएको भनी मा� �म�ने अव�था  

देिखँदैन। ��तवाद� र पी�डत बा�लका �बचमा भएको �ववाहका स�ब�धमा �बहाबार�को महल आक�ष�त हनु 

स�छ, तर जबरज�ती करणीको अ�भयोग लगाउन �म�दैन भ�ु भयो।  



िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 127 

 

उपयु�� बहस िज�कर, अदालतका सहयोगीह�को तक� , अ�भयोग दाबी र �म�सल संल�न रहेका 

कागजातह�को सम� अ�ययन गर� हेदा� ��ततु म�ुामा देहायका �वषयह�मा �ववेचना गर� �याय �न�पण 

ग�रन ुपन� भएको छ : 

क. ��तवाद� स�तोष लामा र पी�डत �ससाघाट ५ (प�रव�त�त नाम) का �बचमा यौन स�ब�ध भए 

नभएको के हो र भएको भए वारदात �म�त र �थान कुन हो ?  

ख. य�द �नजह� �बच यौन स�ब�ध भएको भए आपसी सहम�तमा भएको हो वा जबरज�तीपूव�क 

भएको हो ?  

ग. �ववाह यो�य उमेर नहुँदै �ववाह गरेको भनी वैवा�हक स�ब�धका आडमा आपसी सहम�तमा कायम 

ग�रएको यौन स�ब�ध जबरज�ती करणीको १ नं. मा प�रभा�षत कसरु अपराध अ�तग�त पद�छ वा 

पद�न ?  

घ. य�द जबरज�ती करणीको कसरु अ�तग�त पद�छ भने ��ततु म�ुाका ��तवाद�लाई के क�त सजाय 

ग�रन ुपद�छ र पी�डत बा�लकालाई के क�त ��तपू�त� भराइन ु�यायोिचत ह�ुछ ? 

उि�लिखत �वषयमा �वेश गनु� अिघ ��ततु म�ुाको सम� त�यको �संहावलोकन ग�रन ुसा�द�भ�क 

हनु आउँछ। ��ततु म�ुाको उठान �हर� ��तवेदनबाट भएको देिख�छ। �म�त २०७०।११।१४ देिख 

�व�ालयबाट हराएक� �ससाघाट ५ (प�रव�त�त नाम) को खोजतलास गन� �ममा �म�त २०७०।१२।२४ 

गते �नजका बाब ु�ससाघाट ५ (प�रव�त�त नाम) ले देखी भेट� खबर गरेकाले गई �नज �ससाघाट ५ लाई 

उ�ार गर� सोधपछु गदा� स�तोष लामाले �ववाह गन� बहाना बनाई ललाई फकाई �व�ालयबाटै दमौल�स�म 

�याई �यास नगरपा�लका वडा नं. ७ पाटन ि�थत सेतीमाद� दोभानमा रहेको �सर उ�ोगमा �याई �ववाह 

नगर� कसैसँग भेटघाट स�पक�  समेत गन� न�दई डर�ासमा पार� दै�नक पटक पटक करणी गरेको भनी 

बताएकाले ��तवाद�लाई प�ाउ गर� पेस गरेको छु भ�े �हर� ��तवेदन रहेको देिख�छ। �यसै गर� घटना 

�थल मचु�ुकामा �यास नगरपा�लका वडा नं. ७ पाटन ि�थत बेलबहादरु झेडी मगरको घरमा कोठा �लई 

सोह� कोठामा �ससाघाट ५ लाई �ववाह गन� बहाना बनाई ललाई फकाई घर प�रवारका सद�यलाई समेत 

स�पक�  गन� न�दई डर�ास देखाउँदै दै�नक �पमा यौन शोषण गद� आएको अव�थामा अ�भभावक तथा 

�हर�ले �नजको उ�ार गरेको भ�नएको छ।  

पी�डत बा�लका �ससाघाट ५ ले मौकामा गरेको बयानमा स�तोष लामाले रा�ोसँग पठनपाठन 

गराउने, रा�ो खान लाउन �दने भनी भनेकाले �व�ासमा पर� �नजका साथ लागेर आई �नजको कोठामा 

ब�दै आएको, �ववाह गछु� भनी आ�ासन �दए प�न हालस�म �ववाह नगरेको, घर प�रवार कोह� कसैसँग 

प�रचय भेटघाट नगराएको, �नजलाई आफुले पटक पटक �ववाह गनु� पछ�, यसर� ब�न ुहुँदैन भनी भ�दा 

�ववाह गन� हो भनी दै�नकजसो आ�नो इ�छा �वपर�त करणी गद� आएको भनेक� छन।्  

पी�डतका बाब ु �ससाघाट ५ ले �दएको जाहेर� दरखा�तमा �म�त २०७०।११।१४ गते प�न 

भनी �व�ालय गएक� छोर� फक� नआएकाले खोजतलास गरेको, फेला नपारेकाले खोजतलासका ला�ग 

िज�ला �हर� काया�लय तनहुँमा ह�ुलया �नवेदन समेत पेस गरेकामा खोजतलास गन� �ममा �म�त 

२०७०।१२।२४ गते �बहान ९:०० बजेको समयमा तनहुँ िज�ला, �यास नगरपा�लका वडा नं. ७ पाटन 

ि�थत सेतीमाद� दोभानमा रहेको �सर उ�ोगको प�रसरमा फेला पार� �नजसँग सो�दा आफुलाई �बहे गछु�, 
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रा�ोसँग पा�छु भनी ललाई फकाई झ�ुयाई सेतीमाद� दोभानि�थत �सर उ�ोगको �टनको छा�ामा 

आजस�म राखी दै�नक यौन शोषण गद� आएको भनी भनेक�ले �हर�मा खबर गर� जाहेर� �दएको भनेका 

छन।्  

पी�डत बा�लकाको �वा��य पर��ण गर� पेस ग�रएको ��तवेदनमा पी�डतको कथनमा आधा�रत 

Brief History उ�लेख ग�रएको र Genital Organs को पर��णका �ममा "A small laceration in the 

hymen, at 6 o'clock position measuring 1.5 x 0.5 cm, without erythema or edema. Normal 

vaginal discharge limits" भ�नएको छ। 

��तवाद�ले मौकामा बयान गदा� �ससाघाट ५ र आफु �बच �मे स�ब�ध रहेको, �नजले नै �ववाहको 

��ताव राखेको र आफुले समेत माया गन� भएकाले �ववाह गछु� भनी �याई कोठामा राखी सहम�तमा �दनहुँ 

यौन स�पक�  गरेको बताएका छन।्  

उि�लिखत त�यह�लाई आधार बनाएर वष� १४ क� �ससाघाट ५ लाई ��तवाद� स�तोष लामाले 

�ववाह गछु� भनी बहाना बनाई अनिुचत �भावमा पार� झ�ुयाएर �व�ालयबाट दमौल�स�म �याई घर 

प�रवारलाई स�पक�  समेत गन� न�दई कोठामा ब�धक बनाई डर�ास देखाई �म�त २०७०।११।१४ देिख 

�म�त २०७०।१२।२४ स�म दै�नक �पमा जबरज�ती करणी गरेको हुँदा ��तवाद�को उ� काय� मलुकु� 

ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. र ३(३) नं. मा प�रभा�षत कसरु अपराध हुँदा �नजलाई ऐ. 

३(३) नं. बमोिजम सजाय गर� पी�डतलाई मना�सब ��तपू�त� समेत भराइपाउँ भ�े दाबी �लइएको  

पाइ�छ।  

��तवाद�ले यस अदालत सम� बयान गदा� आफुह� �बच भेटघाट हनेु गरेको र �मे स�ब�ध 

रहेको, पी�डत �वयंले नै फोन गर� ए�लै ब�न नस�ने भनी आएक�ले भोल�टार चोकमा गई �याई केह� 

समय होटलमा र �यसप�छ कोठा खोजी राखेको, �ीमान ्�ीमतीका �पमा आपसी सहम�तमा यौन स�पक�  

गरेको, �नजले नै बाब ुआमालाई खबर नगन� भनेकाले कसैलाई खबर नगरेको भनेका छन ्भने पी�डत 

�ससाघाट ५ ले प�न स�तोष लामालाई भे�न आउँदा बाबाआमालाई िचठ� लेखेर आएक� �थए,ँ पाटनि�थत 

कोठामा लगेप�छ स�तोषले आफुलाई �स�दरु लगाएर �ीमती बनाएको हो। दबैुको सहम�तमा राजीखसुीले 

करणी भएको हो भनेक� छन।् पी�डतको �वा��य जाँच गन� मे�डकल अ�धकृत र पी�डतका बाब ु

जाहेरवाला �ससाघाट ५ ले प�न अदालत सम� उपि�थत भई बकप� गरेका छन।्  

उि�लिखत त�यगत ��त�ुतप�छ अब मा�थ �नधा�रण ग�रएका �नणा�यक �वषयव�तमुा �वेश गर�। 

�थमतः ��तवाद� स�तोष लामा र पी�डत �ससाघाट ५ (प�रव�त�त नाम) का �बचमा यौन स�ब�ध भए 

नभएको र भएको भए वारदात �म�त कुन हो भ�े स�ब�धमा �वचार गदा� पी�डत �ससाघाट ५ र ��तवाद� 

स�तोष लामा दबैुले आफुह� �बच �नय�मत �पमा यौन स�ब�ध रहेको भनी �वीकार नै गरेका र पी�डतको 

�वा��य पर��ण गदा� Brief history मा पटक पटक यौन स�ब�ध भएको भ�े पी�डत �वयंको कथन 

उ�लेख गद� Genital organs को पर��णमा hymen मा laceration देिखएको भनी उ�लेख ग�रएको 

हुँदा �यि�गत कथन िच�क�सक�य पर��ण समेतबाट प�ु� भएको हुँदा �न�व�वा�दत उ� त�यमा थप 

�ववेचना ग�ररहन ुआव�यक देिखँदैन।  
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��ततु म�ुामा वारदात �म�त कुन हो भ�े �� प�न उठेको छ। सो स�ब�धमा वाद� प�ले �प� 

दाबी �लन सकेको पा�दैन। अ�भयोग प�मा ��तवाद� स�तोष लामाले पी�डत �ससाघाट ५ लाई �ववाह गछु� 

भनी बहाना बनाई अनिुचत �भावमा पार� झ�ुयाएर �याई कोठामा ब�धक बनाई डर�ास देखाई �म�त 

२०७०।११।१४ देिख �म�त २०७०।१२।२४ स�म दै�नक �पमा जबरज�ती करणी गरेको र �नज 

पी�डतको उ�ारप�छ मा� �यसर� जबरज�ती करणीको कसरुज�य काय� भएको त�य उजागर हनु पगेुको 

भ�नएको छ। अ�भयोग प�को उ� �यहोराले प�न वारदातको �नि�त �म�त र समय य�कन हनु नसकेको 

�प� ह�ुछ। ��तवाद� र पी�डत �वयंको कथनबाट प�न उनीह� �बच �नय�मत यौन स�ब�ध भएको भ�े 

बाहेक यो यो �म�त र समयमा �य�तो काय� भएको भ�े ख�ुदैन। त�काल �वा��य पर��ण गन� मे�डकल 

अ�धकृतले क�याजाल� �या�तएको भए प�न त�काल �या�तएज�तो देिखएको �थएन भनी बकप� ग�र�दएको 

अव�था छ। �यसले प�न यह� समयमा करणी भएको भ�े त�य �था�पत गद�न। �यसैले �नि�त �म�त र 

समयलाई वारदातको �म�त र समय कायम गन� स�कने अव�था देिखएन।  

मा�थ ग�रएको �व�षेणबाट ��तवाद� स�तोष लामा र �ससाघाट ५ �बच यौन स�ब�ध कायम 

भएको भ�े त�य �था�पत भएको हुँदा अब, �य�तो यौन स�ब�ध सहम�तमा भएको हो वा जबरज�तीपूव�क 

भएको हो भ�े स�ब�धमा �ववेचना गनु� पन� भएको छ। य�ता �ववादमा सवा��धक भरपद� र �व�सनीय 

�माण भनेको पी�डत बा�लकाको कथन नै हो। पी�डत बा�लकाले मौकामा गरेको कागजमा ��तवाद�ले 

आफुलाई �लोभनमा पार� इ�छा �वपर�त यौन स�ब�ध राखेको भने प�न �नज आफैले ��तवाद� सम� 

�ववाहको कुरा गरेको भनी पटक पटक उ�लेख गरेक� छन।् �नजलाई ��तवाद�को साथबाट छुटाई 

लगेप�छ त�कालै ग�रएको �वा��य पर��णका �ममा �नजले मे�डकल अ�धकृत सम� आफुह� �बच 

५\६ म�हना अिघदेिख �मे स�ब�ध रहेको, �ीमान �ीमतीका �पमा सँगै रहेको अव�धमा धेरै पटक यौन 

स�ब�ध कायम भएको भनी बताएको कुरा �वा��य पर��ण ��तवेदनबाट खलेुको छ। �नजले यस अदालत 

सम� बकप� गदा� प�न आफुह� �बच �ववाह भई �ीमान ्�ीमतीका �पमा रहेको र आपसी सहम�तमा 

राजीखसुीले करणी भएको कुरा बताएक� छन।् ��तवाद�ले मौकामा गरेको बयानमा र अदालतमा समेत 

आफुह� �बच �ववाह भएको र �ीमान ् �ीमतीका �पमा रह� सहम�तमा यौन स�ब�ध भएको �वीकार 

गरेका छन।् ��तवाद� र पी�डत रहेबसेको कारणबाट वारदात �थल मा�नएको �यास २ पाटनि�थत घरका 

घरधनी बेलबहादरु झेडी मगर समेतको कागजले प�न �य�तो जबरज�ती भएको भ�े ख�ुदैन। �दउँसोका 

समयमा ��तवाद� काममा जाने र आफु �छमेक�ह�सँग �मलेर निजकैको वनमा दाउरा �ट�न जाने गरेको 

भ�े पी�डत बा�लकाको कथनले प�न �नज बा�लका ��तवाद�को क�जामा रहेको वा �नजलाई ढोका थनेुर 

रािखएको वा डर�ासमा पार� कोठा�भ� ब�न बा�य बनाइएको भ�े देिखँदैन। �दनभर �वत�� �पमा र 

अ�य �यि�को सहज स�पक� मा रहेक� �नजले आफु उपर जबरज�ती भएको भनी कसैलाई भनेक� प�न 

छैनन।् मौकामा कागज गन� कसैले प�न �य�तो �यहोरा लेखाएका छैनन।् पी�डतको �वा��य पर��ण 

��तवेदनमा प�न शार��रक र मान�सक अव�था सामा�य भनी उ�लेख ग�रएको छ। यसर� अ�भयोग प�मा 

खलुाइएका र यस अदालतबाट बिुझएका �म�सल संल�न त�यह�ले �नज बा�लका �ससाघाट ५ लाई 

��तवाद�ले आफै गई दमौल� �याएको, जबरज�ती कोठामा राखेको, डर�ास र �भावमा पारेको र जबरज�ती 

करणी गरेको भ�े देखाउँदैनन।्  
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मा�थ ग�रएको �ववेचनाबाट ��तवाद�ले �ससाघाट ५ सँग यौन स�ब�ध कायम गरेको त�य 

�था�पत भइसकेको छ। तर ��ततु म�ुामा यी बा�लका �ससाघाट ५ को उमेर १४ वष� मा� रहेको 

(�थानीय पि�का�धकार�को काया�लय, �या�मन तनहुँ�ारा �म�त २०६०।३।८ मा जार� ग�रएको ज�म दता� 

�माण प�मा �नजको ज�म�म�त २०५६।८।२० भ�े देिखएको र उ� �माणप�को ��त�ल�प �म�सल 

संल�न रहेको) देिखएको अव�था हुँदा �ववाहको वैधताको �� प�न �वाभा�वक �पमा उ�न पगेुको छ। 

यस स�ब�धी काननुी �यव�थालाई हेदा� मलुकु� ऐन, �बहाबार�को १ नं. ले अ�य �यव�थाका अधीनमा रह� 

आ�नो इ�छानसुार राजीखसुीले �बहाबार� गन� ह�ुछ भनेको छ। �यसै गर� �बहाबार�को २ नं. ले �ववाह 

गन� उमेर हद �नि�त ग�र�दएको पाइ�छ। जस अनसुार �बहाबार� गदा� म�हला प�ुषको उमेर संर�कको 

म�ुर� भए अठार वष� र संर�कको म�ुर� नभए �बस वष� हनु ु पद�छ। ��ततु म�ुामा �ससाघाट ५ को 

उमेर १४ वष� मा� रहेको र स�तोष लामासँग भएको �नजको �ववाहमा संर�कको म�ुर� नरहेको मा� 

होइन, संर�कलाई थाहा जानकार� समेत नभएको भ�े �नजका बाब ुजाहेरवाला �ससाघाट ५ को जाहेर� 

दरखा�त र बकप�बाट �प� ह�ुछ। �यसैले �नज �ससाघाट ५ ले गरेको �ववाह काननुले प�रक�पना गरे 

अन�ुपको देिखँदैन।  

�नजह� �बच औपचा�रक �पमा, जातीय एवं सामािजक र��त�रवाज अनसुार �ववाह भएको भ�े प�न 

छैन। तर �ववाहको औपचा�रकता परुा गन� र �ववाहले काननुी मा�यता पाउने फरक फरक �वषय हनु।् 

सामािजक औपचा�रकता र जातीय, धा�म�क र��त�रवाजको अनसुरणले केवल �ववाह ब�धनमा बाँ�धएका 

�यि�ह�लाई सामािजक�करण (socialization) गन� स�म म�त गद�छ। यो प�रवार र समाजको 

स�त�ु�सँग स�बि�धत �वषय हो। �ववाहको काननुी मा�यतासँग यसको कुनै साइनो रहँदैन। न त प�त 

प�ी �बचको स�ब�धमा नै �यसले असर पाद�छ। �ववाहका �व�भ� �पलाई नेपाल� समाजले प�हलेदेिख नै 

�वीकार गद� आएको प�न छ।  

��ततु म�ुामा ��तवाद� र पी�डत बा�लका �बच �ववाह भएको कुरालाई दबैुले बताएका छन,् तर 

बा�लकाको उमेर काननुले �नि�त गरेको हदभ�दा धेरै कम देिखएको छ। चौध वष�क� बा�लकाले 

�वे�छाले �ववाह गन� सि�छन ्वा सि�दनन ्भ�े ��सँगै �नजलाई डर, �ास, �भाव, �लोभनबाट �य�तो 

�नण�य गन� बा�य पा�रएको पो हो �क भ�े �� प�न �वाभा�वक �पमा उ�दछ। तर यी बा�लका �ससाघाट 

५ ले आफुह� �बच �ववाह भएको भ�े कुरालाई पटक पटक उ�लेख गरेक� छन।् उनलाई बा�य 

पा�रएको भ�े क�हँ कतैबाट ख�ुदैन, उनी �वयं नै ��तवाद� रहे बसेको ठाउँ दमौल�स�म आएक� र 

��तवाद�सँग उनले नै �ववाहको ��ताव राखेको भ�े मौकाको कागज र बकप�बाट देिखएको छ। लामो 

समयस�म सँगै बसेको अव�थाले प�न �नजह� �ववाह ब�धनमा बाँ�धएको कुरालाई समथ�न गद�छ। 

�वा��य पर��णका �ममा मे�डकल अ�धकृत सम� समेत �नजले �ववाह भएको बताएक� छन,् सो 

त�यलाई मे�डकल अ�धकृतले अदालत सम� बकप� गर� पनुपु��� गरेको अव�था छ। बाल �ववाहलाई 

काननुले द�डनीय बनाएको छ, तर �य�तो �ववाह हनैु नस�ने वा भए प�न �वतः बदर हनेु �यव�था 

काननुमा ग�रएको पाइँदैन। बाल �ववाहलाई द�डा�मक बनाएर समाजमा जरा गाडेर बसेको यो 

कुसं�कारलाई �नमू�ल गन� �वधा�यक� सोच मलुकु� ऐन, �बहाबार�को महलको २ नं. मा ��त�व�नत छ। 

�यसैले उ� २ नं. मा रहेको सा�द�भ�क काननुी �यव�थालाई यहाँ उ�तृ गनु� उपय�ु नै ह�ुछ। 
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�बहाबार� गदा� म�हला र प�ुषको उमेर संर�कको म�ुर� भए अठार वष� र संर�कको म�रु� 

नभए �बस वष� नपगुी �बहाबार� गन� गराउन हुँदैन। �ववाह गरे गराएमा सो गन� गराउने म�ये उमेर पगेुका 

म�ुयलाई देहाय बमोिजम ह�ुछ : 

दश वष� नपगेुक� बा�लकाको �ववाह गरे गराएको रहेछ भने छ म�हनादेिख �तन वष�स�म कैद र 

एक हजार �पैयादेिख दश हजार �पैयास�म ज�रबाना हनेुछ ......................................................१ 

दश वष�देिख मा�थ चौध वष� नपगेुक� बा�लकाको �ववाह गरे गराएको रहेछ भने �तन म�हनादेिख 

एक वष�स�म कैद र पाचँ हजार �पैयास�म ज�रबाना हनेुछ .......................................................२ 

चौध वष�देिख मा�थ अठार वष� नपगेुक� �वा�नी मा�नसको �ववाह गरे गराएको रहेछ भने छ 

म�हनास�म कैद वा दश हजार �पैयास�म ज�रबाना वा दबैु सजाय हनेुछ ......................................३ 

�बस वष� उमेर नपगेुको �वा�नी मा�नस वा लो�ने मा�नसको �ववाह गरे गराएको रहेछ भने छ 

म�हनास�म कैद वा दश हजार �पैयासँ�म ज�रबाना वा दबैु सजाय हनेुछ ......................................४ 

लो�नेमा�नस वा �वा�नी मा�नस म�ये कसैको उमेर अठार वष� नपगुी �ववाह भएको रहेछ र 

स�तान प�न ज�मेका रहेनछन ्भने अठार वष� उमेर नपगुी �ववाह भएकाले अठार वष� पगेुप�छ म�ुर� नगरे 

�य�तो �ववाह बदर गन� पाउँछ ..........................................................................................९ 

यसर� उमेर नपगुी �ववाह गरे गराएमा के हनेु भ�े स�ब�धमा �बहाबार�को महलको २ नं. को 

देहाय (१), (२), (३) र (४) मा �यव�था ग�रएको छ। जस अनसुार �य�तो �ववाह गन� गराउने म�ये 

उमेर पगेुका म�ुयलाई कैद र ज�रवाना हनेु देिख�छ। साथै लो�ने मा�नस वा �वा�नी मा�नसम�ये कसैको 

उमेर अठार वष� नपगुी �ववाह भएको रहेछ र स�तान प�न ज�मेको रहेनछ भने अठार वष� उमेर नपगुी 

�ववाह भएकाले अठार वष� पगेुप�छ म�ुर� नगरे �य�तो �ववाह बदर गन� पाउने �यव�था प�न उ� २ नं. 

को देहाय (९) मा ग�रएको छ। यसर� �नि�त उमेर नभएस�म �ववाह गन� गराउन नहनेु र गरे गराएमा 

सजाय हनेु �यव�था ग�रए प�न �य�तो �ववाहलाई काननुले �वतः बदर मानेको छैन। �य�तो �ववाह भएको 

अव�थामा उमेर नप�ुने प�ले अठार वष� उमेर पगेुप�छ म�ुर� नगरे मा� �ववाह बदर गराउन स�ने 

देिख�छ। उ� काननुी �यव�थालाई आधार बनाउँदा यी ��तवाद� स�तोष लामा र बा�लका �ससाघाट ५ 

�बचको �ववाहमा बा�लकाको उमेर नपगुी �ववाह भएको पाइएको हुँदा �नजले आ�नो म�रु� नरहेको भनी 

बदर गराउन चाहेमा बदर गराउन स�ने नै देिख�छ। तर �नजह� �बचको �ववाहलाई ��ततु म�ुाबाट 

अ�हले नै शू�यमा प�रणत गन� काननुले अनमु�त �दँदैन �कनभने �ववाह गरे गराएको ��यालाई कसरु मानी 

�य�तो गन� गराउनेलाई सजाय हुँदैमा �यसलाई �ववाह बदरका �पमा �लन �म�दैन। 

�ववाहको वैधताका स�ब�धमा �बहाबार�को १ नं. ले गरेको �यव�था प�न �वचारणीय छ। 

�बहाबार� भएकामा हाडनातामा पन� गएको रहेछ भने ती लो�ने �वा�नीलाई छु�ाई �दन ु पन� �यव�था 

उ� नं. को दो�ो वा�यमा ग�रएको छ। �ववाह �वतः शू�यमा प�रणत हनेु �यव�था प�न �बहाबार�को 

महलमा छ। उ� महलको ७ नं. मा “लो�नेमा�नस र �वा�नीमा�नस दबैुको म�ुर� �बना �ववाह गन� गर� 

�दन नहनेु, �बना म�ुर� जबरज�ती �ववाह गरे ग�र�दए बदर हनेु र �य�तो �ववाह गन� ग�र�दनेलाई दईु 

वष�स�म कैद हनेु” �प� �यव�था ग�रएको छ। यसर� �ववाह गदा� हाडनातामा पन� गएको भए लो�ने 

�वा�नीलाई छु�ाइ�दन ु पन� र जबरज�ती �ववाहलाई बदर हनेु (Void) �ववाहका �पमा राखेज�तो 
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�यव�था बाल�ववाहका हकमा ग�रएको पाइँदैन। �बहाबार�को महलले बाल�ववाह र ढाँट� झ�ुयाई गरेको 

�ववाहलाई बदर गन� स�कने (Voidable) �ववाहका �पमा राखेको छ। ती काननुी �यव�थाले ��तवाद� र 

�ससाघाट ५ �बचको �ववाहलाई द�डनीय मानी सजायका ला�ग दाबी �लन �म�ने भए प�न �यसको 

वैधताका स�ब�धमा पी�डत बा�लका बाहेक अ�ले �� उठाउन �म�ने अव�था देिखँदैन। वाद� प�ले 

�बहाबार�को महल अ�तग�तको कसरु भएको भनी दाबी न�लएको हुँदा �यसतफ�  �वेश गर� �ववेचना गन� 

स�कने अव�था प�न छैन। उि�लिखत आधारमा यी ��तवाद� स�तोष लामा र पी�डत बा�लका �ससाघाट ५ 

का �बचमा भएको �ववाहको वैधता ��ततु म�ुा दायर हुँदास�म कायमै रहेको मा�ु पन� ह�ुछ।  

यसर� पी�डत र ��तवाद� �बचको वैवा�हक स�ब�धको वैधतामा अ�ह�यै �� उठाउन न�म�ने भए 

प�न �नज बा�लकाको उमेर र �नजसँगको यौन स�ब�ध स�ब�धी �न�व�वा�दत त�यले अक� �� ज�माएको 

छ। वैवा�हक स�ब�धका आडमा आपसी सहम�तमा कायम ग�रएको यौन स�ब�ध जबरज�ती करणीको १ 

नं. मा प�रभा�षत कसरु अपराध अ�तग�त पद�छ वा पद�न ? भ�े अहम ्�� यहाँ उपि�थत भएको छ। 

जबरज�ती करणीलाई प�रभा�षत गन� �ममा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. मा “कसैले 

कुनै म�हलालाई �नजको म�ुर� न�लई करणी गरेमा वा सो� वष�भ�दा कम उमेरक� बा�लकालाई �नजको 

म�ुर� �लई वा न�लई करणी गरेमा जबरज�ती करणी गरेको ठहछ�” भ�नएको छ। उमेर नपगेुका �यि�मा 

यौन स�ब�धको अथ�, असर र �भाव समेतका बारेमा जानकार� हुँदैन, केबल बालसलुभ िज�ासास�म रहेको 

हनु स�छ। �य�तो िज�ासालाई सहम�त वा म�ुर�का �पमा �लन �म�दैन। बालबा�लकाको प�रभाषा�भ� 

पन� उमेर समूहका �यि�ह�सँगको स�ब�धलाई काननुले प�न फरक ढ�ले �यवहार गरेको पाइ�छ। 

यसका पछा�ड अ�त�न��हत रहेको कारण भनेको बालबा�लकाको सव��म �हत नै हो।  

जबरज�ती करणी स�ब�धमा �वधा�यक� मनसायलाई हेदा� सा�बकमा रहेको काननुी �यव�था र 

�यसमा संशोधन, प�रमाज�न हुँदै कायम रहेको हालको �यव�थालाई तलुना गनु� पन� ह�ुछ। जबरज�ती 

करणी स�ब�धी सा�बक �यव�थालाई हेदा� जबरज�ती करणीको १ नं. मा “क�या �वधवा वा अका�क� 

सधवा �वा�नी मा�नसमा सो� वष�म�ुनकालाई उसको म�ुर� �लई वा न�लई जनुसकैु �यहोरासँग करणी गरे 

प�न र सो� वष� नाघेकाको राजीखसुी �बना बेम�ुर�ले जनुसकैु तरहसँग भए प�न जोरजलुमु गर� डरधाक 

देखाई वा अनिुचत �भावमा पार� करणी गरेको समेत जबरज�ती करणी ठहछ�” भ�नएको �थयो। सा�बकको 

उ� �यव�थाले प�न सो� वष�म�ुनका �वा�नी मा�नससँगको म�ुर�लाई म�ुर�का �पमा �लएको �थएन। तर 

त�काल�न काननुी �यव�थाले आ�नै �वा�नीलाई हनेु जबरज�ती करणीलाई नसमेटेको भ�े आधारमा 

अ�धव�ा मीरा ढु�ानाले काननु �याय तथा संसद�य म��ालयलाई �वप�ी बनाई �रट �नवेदन दायर 

भएकामा सव��च अदालतबाट “�नष�ेधत बाल�ववाहको अव�थामा भएको जबरज�ती करणीको अपराधको 

मा�ा कायम गन� स�ब�धमा समेत वैवा�हक स�ब�धको �वशेष ि�थ�त र प�तको है�सयत समेतलाई �वचार 

गर� वैवा�हक बला�कार स�ब�धी काननुी �यव�थालाई पूण�ता �दन ु पन� भएकाले त�स�ब�धमा काननु 

संशोधनका ला�ग आव�यक �यव�था स�हतको �वधेयक संसदमा पेस गनू�” भनी �म�त २०५९।१।१९ मा 

�नद�शा�मक आदेश जार� भएको पाइ�छ। उ� आदेश जार� भए प�ात भएको लै��क समानता कायम 

गन� केह� नेपाल ऐन संशोधन गन� ऐन, २०६३ �ारा हालको �यव�था कायम गरेको हो। �व�मान काननुी 

�यव�थाले क�या, �वधवा वा अका�क� सधवा �वा�नी भ�े सी�मत अथ�बोध गन� श�दावल�क स�ामा म�हला 
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भ�े सम� अथ�बोध गन� श�दको �योग गरेको हुँदा आ�नी �वा�नीलाई समेत जबरज�ती गन� नपाइने �प� 

�यव�थाका साथै सो� वष�भ�दा कम उमेरक� बा�लकाका हकमा म�ुर� �लँदैमा सजायबाट उ�मिु� नपाउने 

कठोर �यव�था प�न गरेको छ।  

��ततु म�ुामा अ�त�न��हत रहेको त�यलाई �व�मान काननुी �यव�थासँग तलुना गरेर हेदा� यी 

��तवाद�ले सो� वष�भ�दा कम उमेरक� पी�डत बा�लका �ससाघाट ५ लाई �ववाह गर� लो�ने�वा�नीका 

�पमा रह� �नजको सहम�तमा करणी गरेको भने प�न �नज बा�लकाको उमेरका कारणले गदा� �नजले 

करणीका ला�ग �दएको सहम�तले काननुतः अथ� रा� ने देिखँदैन। प�तप�ीका �बचको स�ब�धलाई �नता�त 

�नजा�मक �वषय मा�नए प�न �य�तो स�ब�ध काननुी प�न हनु ुपद�छ भ�ेमा दईुमत हनु स�दैन। �यि� 

�यि� �बचको �नजी मा�मलाका नाउँमा काननुले �नषधे गरेको �वषयमा �वेश गन� अ�धकार कसैलाई प�न 

हुँदैन। तसथ� यी ��तवाद� स�तोष लामाले पी�डत बा�लका �ससाघाट ५ सँग कायम गरेको यौन स�ब�ध 

जबरज�ती करणीको प�रभाषा�भ� पन� देिखयो।  

अब, यी ��तवाद�लाई हनु ुपन� सजायका स�ब�धमा �वचार गदा� जबरज�ती करणीको ३ नं. लाई 

हेनु� पन� ह�ुछ। उ� ३ नं. ले जबरज�ती करणी गन�लाई ग�रन ुपन� कैद सजाय �नधा�रण गरेको छ। जस 

अनसुार कसरुको ग�भीरतालाई पी�डतको उमेरसँग आब� ग�रएको छ भने लो�नेले �वा�नीलाई जबरज�ती 

करणी गरेमा अथा�त वैवा�हक बला�कार (Marital Rape) गरेमा हनेु सजाय स�ब�धमा छु�ै �यव�था समेत 

ग�रएको छ। वैवा�हक बला�कार स�ब�धी �यव�था प�न लै��क समानता कायम गन� केह� नेपाल ऐन 

संशोधन गन� ऐन, २०६३ �ारा ग�रएको नवीनतम र �ग�तशील �यव�था हो। ��ततु म�ुामा पी�डत 

बा�लका र ��तवाद� �बचको वैवा�हक स�ब�ध कायमै रहेको अव�था भएकाले �नजह� �बचको यौन 

स�ब�धलाई लो�ने�वा�नी �बचको करणीका �पमा �लन ुपन� ह�ुछ। आपसी सहम�तमा करणी गरेको भ�े 

��तवाद�को िज�कर रहे प�न कम उमेरक� �वा�नीलाई करणी गरेको कारणबाट �नजलाई कसरुज�य 

दा�य�व बहन गराउन ु पन� देिखएको हो। जबरज�ती करणीको ३ नं. को देहाय (६) ले लो�नेले 

�वा�नीलाई जबरज�ती करणी गरेमा �तन म�हनादेिख छ म�हनास�म कैदको सजाय हनेु �यव�था गरेका 

स�दभ�मा ��ततु म�ुामा �व�मान रहेको सम� त�य, �वा��य जाँचबाट देिखएको पी�डतको �वा��य ि�थ�त 

र पी�डतले ��तवाद���त देखाएको �यवहार समेतलाई म�यनजर गदा� चार म�हना कैदको सजाय गदा� 

�यायको उ�े�य परुा हनेु देिख�छ। तसथ� यी ��तवाद�लाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ३ नं. को 

देहाय (६) बमोिजम चार म�हना कैदको सजाय हनेु ठहछ�। जबरज�ती करणीको ३ नं. को देहाय (३) 

अ�तग�तको कसरु अपराध गरेको भ�े अ�भयोग दाबी प�ुन स�दैन।  

साथै ��ततु म�ुामा जबरज�ती करणीको १० नं. बमोिजम ��तपू�त�को समेत दाबी �लइएको हुँदा 

�यसतफ�  प�न �वचार गनु� पन� भएको छ। उ� काननुी �यव�थाले पी�डतले सहन ु परेको शार��रक र 

मान�सक ��तका साथै कसरुको गा�भीय� समेतका आधारमा मना�सब ��तपू�त� भराइ�दन ु पन� �यव�था 

गरेको छ। कुनै प�न म�हलामा�थ हनेु जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर अपराधबाट पी�डत हनु पगेुका 

म�हलाले भो�न ु पन� शार��रक र मान�सक ��तको वा�त�वक ��तपू�त� स�भव नै हुँदैन। वा�तवमा यो 

म�हलामा�थको सबैभ�दा ठुलो �हंसा हो। बा�लकामा�थ हनेु जबरज�ती करणीले यसको ग�भीरतालाई अझ 
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बढाउँछ। तर ��ततु म�ुा वैवा�हक बला�कारसँग स�बि�धत भएकाले पीडकका �पमा आ�नै प�त रहेका 

छन ्भने पी�डत बा�लकाले ��तवाद���त देखाएको �यवहार प�न यहाँ �वचारणीय हनु आउँछ।  

�यसै गर� बाल �ववाहसँग जो�डएको �वषय भएकाले �यस अ�तग�तको दाबी रहेका अव�थामा 

�बहाबार�को २ नं. को देहाय (८) बमोिजम पी�डतलाई ��तपू�त� भराइ�छ। अका�तफ�  पी�डत र ��तवाद� 

�बचमा आपसी असमझदार�, �ववाद वा ���को अव�था नरहेको र हालस�म वैवा�हक स�ब�ध कायमै 

रहेको हुँदा पी�डत प�ीलाई आ�नै प�तबाट ��तपू�त� भराउनकुो औिच�य प�न देिखँदैन। यी ��तवाद�को 

��यालाई कसरु मानी �नजलाई सजाय ग�रएको भए प�न आ�नी प�ी��तको िज�मेवार� अ�ततः �नजमा नै 

रह�छ। वैवा�हक स�ब�ध कायमै रहेका अव�थामा लो�नेबाट ��तपू�त� भराउने र �वा�नीले ��तपू�त� पाउने 

कुराले �यवहारतः खासै अथ� रा�दैन। य�तो �वड�बनापूण� ि�थ�तमा �यसर� �ा� गरेको ��तपू�त�को रकम 

पी�डतले उपयोग गन� पाउने अव�था ब�दैन। �यसबाट �यायको उ�े�य परुा हनेु अव�था प�न देिखँदैन। 

तसथ� ��ततु म�ुाक� पी�डत बा�लकालाई पीडक लो�नेबाट ��तपू�त� भराउन ु�यायको बहृ�र ���कोणबाट 

मना�सब देिखएन।  

��ततु म�ुामा पी�डत भ�नएक� बा�लका �ससाघाट ५ को उमेर �ववाहका ला�ग यो�य नदेिखएको 

हुँदा �नजको वैवा�हक स�ब�धका �वषयमा यो इजलास अ�य�त ग�भीर भएको छ। �ववाह हनु दबैु प� 

शार��रक र मान�सक �पमा तयार प�न भएको हनु ु पछ�। उमेर नपगेुका केटाकेट� �बचको �ववाहलाई 

द�डनीय बनाउनकुा पछा�ड �य�ता �यि�मा प�रप�वताको अभाव हनेु, उनीह� �ववाहप�छको िज�मेवार� 

बहन गन� समथ� नहनेु र िश�ा आज�न गर� स�ुनि�त भ�व�यको जोहो गनु� पन� समयमा �ववाह ब�धनमा 

बाँ�धँदा उनीह�को �यि��व �वकासमा नकारा�मक असर पन� ज�ता कारणह� रहेका छन।् �यसैले य�तो 

�ववाहलाई �न��सा�हत गन�का ला�ग सचेतनामूलक काय��मह� स�ालन ग�रन ुअप�रहाय� हनु आउँछ। 

�य�ता काय��मह�को अभाव रहेका कारणबाट सानै उमेरमा �ववाह ग�र�दने र गन� �म अ�ा�प कायमै 

छ। ��तत ुम�ुा प�न चेतना अभावको प�रण�त हो भ�दा अ�यिु� हुँदैन।  

बाल �ववाह गन� म�हलाको �वा��यमा �व�भ� �क�समका चनुौ�तह� थ�प�छन।् शर�रका अ�ह� 

�वक�सत नहुँदैको अव�थामा रहने गभ�बाट �य�ता म�हलाले थ�ु ैशार��रक सम�याह� झे�न ुपन� ह�ुछ। 

ब�चा ज�माउने �ममा �य�ता म�हलाले म�ृयवुरण गनु� परेका थ�ु ैघटनाह� समाजमा घटेका छन।् ब�चा 

ज�मे प�न ब�चा र आमा दबैुको �वा��य �ब�रे जीवनभर शार��रक पीडा र मान�सक तनावमा रहन ुपन� 

अव�था उ�प� ह�ुछ। सामािजक �पमा अपहे�लत हनु ुपन�, घर�भ�बाट �नर�तर �ताडना भो�न ुपन�, यौन 

द�ुय�वहार सहन ुपन� ज�ता सम�या प�न सँगसँगै आउँछन।् िश�ा आज�न गन� समयमा घर �यवहार�तर 

ला�न ुपन� कारणबाट िश�ा पाउने हकबाट बि�त हनु ुपद�छ, �जनन अ�धकार खो�स�छ र अवसरह�बाट 

बि�त हनु ुपन� अव�था प�न आउँछ। सम�मा जीवनभर पराि�त र शार��रक पीडा एवं मान�सक तनावबाट 

��सत भएर रहन ुपन� बा�यता उ�प� हनु स�छ। �यसैले ��ततु म�ुामा पी�डत बा�लका �ससाघाट ५ लाई 

बाल�ववाहबाट �नि�तन स�ने उि�लिखत सम�याह�का बारेमा ससूुिचत गराउन लेखी पठाइ�दनू। अ�मा 

तप�सल बमोिजम गनू�।  
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तप�सल ख�ड 

मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम ��तवाद� स�तोष लामालाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ३ नं. 

को देहाय (६) बमोिजम चार म�हना कैदको सजाय हनेु ठहरेको र �नज ��तवाद� �म�त 

२०७०।१२।२४ मा प�ाउ पर� यस अदालतको �म�त २०७१।१।१७ को आदेश बमोिजम हालस�म 

थनुामा नै रहेको देिखँदा सोह� �दनदेिख गणना गर� कैद ठेक� असलु उपर गनू� ...............................१ 

 

यस इ�साफमा िच� नबझेु ७० (स�र�) �दन�भ� पनुरावेदन अदालत पोखरामा पनुरावेदन गन� जान ुभनी 

पनुरावेदनको �याद स�हत फैसलाको ��त�ल�प िज�ला सरकार� व�कल काया�लय तनहुँमा पठाइ�दनू.........२ 

 

यस इ�साफमा िच� नबझेु ७० (स�र�) �दन�भ� पनुरावेदन अदालत पोखरामा पनुरावेदन गन� जान ुभनी 

��तवाद�लाई सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २६(१) बमोिजम पनुरावेदनको �याद �दनू ..३ 

 

मा�थ इ�साफ ख�डमा छु�ै �नद�श गरे बमोिजम फैसला भएको जानकार� स�हत पी�डत बा�लका �ससाघाट 

५ लाई लेखी पठाउनू .....................................................................................................४ 

 

सरोकारवालाले ��ततु फैसलाको न�ल मागे काननुको र�त प�ु याई �दनू ........................................५ 

 

��ततु म�ुाको दायर�को लगत क�ा गर� पनुरावेदन परे पनुरावेदन अदालत पोखरामा पठाउने गर� �म�सल 

�नयम बमोिजम अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू ..........................................................................६ 

  
 

िज�ला �यायाधीश 

 

क��यटुर टाइप गन� : जानक� भ�राई  

फाँटवाला : ना.स.ु िशवराज पौडेल 

 

इ�त स�वत ्२०७१ साल जेठ १३ गते रोज ३ शभुम ्...........। 
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�ी दोलखा िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी ठाकुर�साद शमा� 

फैसला 

069-CR-0040 

�नण�य नं. : २८ 

 

म�ुा : जबरज�ती करणी उ�ोग। 
 

वाद�को नाम, थर र वतन 

नाम प�रव�त�त ‛घ’  को जाहेर�ले वाद� नेपाल 

सरकार.......................................................१ 

वाद�का सा�ी 

१. जाहेरवाल� नाम प�रव�त�त  

 २. ल�मी पोखरेल  

 ३. �व�वसा योगी  

४. प�ुकर पोखरेल 

��तवाद�को नाम, थर र वतन 

दोलखा िज�ला जगुु ँ गा.�व.स. ७ ब�ने 

गंगाबहादरुको छोरा वष� २२ को अशोक 

ब�नेत...................................................१ 

��तवाद�का सा�ी 

१. भ�ेु साक� 

२. शंकर ब�नेत 

३ . भीमसेन के .सी. 

 
 

�वा��य पर��ण ��तवेदन 

अदालतबाट बझेुको सा�ी 

भ�ेु साक� 

प�ुकर पोखरेल 

पी�डत जाहेरवाल� नाम प�रव�त�त 'घ' 

�वकास योगी 

ल�मी पोखरेल 

डा.�मतृी �े� 

 

 �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा मलुकु� ऐन अदालती ब�दोब�तको २९ नं. 

बमोिजम यसै अदालतको �े�ा�धकार �भ�को देिखएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य �ववरण तथा �नण�य 

यस �कार रहेको छ : 

१.  दो.िज., जुँग ु७ घर भई ऐ. �भ.न.पा. १ ि�थत सपुर�टार होटल स� चालन गद� आइरहेका अशोक 

ब�नेतको होटलमा ११ क�ाको पर��ा �दनको �न�म� म समेतका साथीह� ब�दै आइरहेकामा 

�म�त २०७०।१।३१ गते �बहानको पर��ा सक� म र साथी ल�मी पोखरेल आ�नो डेरा 

सपुर�टार होटलमा आएकामा अ�य साथीह� बजारतफ�  गएका र म र �नज ल�मी आ�नो कपडा 

धोई कोठातफ�  जान भरेङ च�न ला�दाको अव�थामा होटल साहलेु ब�हनी यहाँ आउ, केह� कुरा 
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गनु� छ भनेकाले साथी ल�मीले �कन बोलाएको भनी होटल साहलुाई भ�दा मलाई बोलाएको कुरा 

ल�मीले भनेकाले म होटल साहसँुग जाँदा �नज अशोक ब�नेतले मेरो घरमा को को छन ्? बबुा 

कहाँ छन ्? भनी सोधेकाले जवाफ �दई म आ�नो कोठातफ�  फक� आएकामा �नज अशोक ब�नेत 

मेरो प�छ प�छ आई सो कोठामा आई प�ढरहेक� साथी ल�मीलाई मसँग गो�य कुरा गनु� छ बाहना 

पार� बा�हर जान ु भनी पठाइसकेप�छ ��तवाद�लाई मैले मसँग के गो�य कुरा गनु� छ गनु� भ�दा 

�नज नबोलेको हुँदा म आ�ना मामालाई भे�न जा�छु भनी �हँ�न ला�दा ��तवाद� अशोक ब�नेतले 

अं. १५:३० बजेको समयमा मलाई समातेर तानी आ�नो कोठामा लगी खाटमा लडाई जबरज�ती 

करणी गन� खो�दा मैले नमानी इ�कार गर� कराउन ला�दा मेरो मखु समेत थनुी करणी गन� 

द�ु�यास गरेकाले मैले �नजको घाँट�मा नङले िचथोर� र पेटमा ला�ीले हानी आ�नो इ�जत 

जोगाउन सफल भएकाले �नजलाई काननु बमोिजम कारबाह� गर� हदैस�म सजाय ग�रपाउँ भ�े 

�यहोराको नाम प�रव�त�त 'घ' को जाहेर� दरखा�त। 

2.  दो.िज., �भ.न.पा.१ ि�थत भालखुोला भ�े �थानमा रहेको सपुर�टार होटल भएको घरको 

भ� याङबाट चौथो तलामा गई हेदा� पि�मतफ�  दईु वटा कोठा रह� होटलको ११ नं. कोठामा पर��ा 

�दने �व�ाथ�ह� ब�ने गरेको, उ� कोठाको साम�ेु १० नं. कोठामा �वेश गर� हेदा� �तन वटा लो 

बेड रहेको, पूव�तफ� को लो बेडको �सरक, �सरानी र त�ा समेत य�त� छ�रएको अव�थामा रहेको 

भ�े घटना�थल �कृ�त मचु�ुका।  

3.  दो.िज., �भ.न.पा.१ ि�थत सपुर�टार होटलमा बसी �नज नाम प�रव�त�त 'घ', अ�नता योगी, �व�वसा 

योगी, �वकास योगी र म समेतका साथीह�ले क�ा ११ को पर��ा �दइरहेकामा �म�त 

२०७०।१।३१ गते अं. १५:३० बजेको समयमा दो.िज., जुँग ु७ घर भई ऐ. �भ.न.पा.१ ि�थत 

सपुर�टार होटल स� चालन गर� ब�ने वष� २२ को अशोक ब�नेतले नाम प�रव�त�त' 'घ' सँग गो�य 

कुरा छ भनी �तमी बा�हर जाउ भनेप�छ म काउ�टरमा गई बसेको �थए।ँ प�छ आउँदा �नज 

रोइरहेको देखी के भयो भनी सो�दा अशोक ब�नेतले हातपात समेत गर� �नजको कोठामा लगी 

जबरज�ती करणी गन� खो�यो भनेप�छ मैले उ� घटना स�ब�धमा थाहा पाएको हो भ�े �यहोराको 

ल�मी पोखरेल समेतले मौकामा ग�र�दएको कागज। 

4.  नाम प�रव�त�त 'घ' को दायाँ खु�ा र बायाँ हातको का�छ� औलाको नङमा स�ष�का िच�हह� रहेका 

छन ् भ�दै ("gha" complained of pain in both legs, Upon examinatation-there was a fresh 

parallel linear imprint of a straight blunt material in her right leg and nail of little finger of 

her left hand was bent.) भ�े र ��तवाद� अशोक ब�नेतका हकमा �नजको दायाँ घाँट�को भागमा 

स�ष�का िच�ह रहेको पाइएको भ�दै {Ashok Basnet had 3 parallel scratch (linear abrasion) over 

the rt. Lateral surface of neck, measuring 6 cm, 10 cm and 3 cm in length and 1 cm in width. 

The scratch mark was bright red in colour suggesting that the mark was fresh.} भ�े �ाथ�मक 

�वा��य के��, चर�कोट दोलखाबाट �ा� भएको ��तवेदन। 

5.  �म�त २०७०।१।३१ गते म आ�नो चर�कोट ि�थत सपुर�टार होटलमा �थए।ँ सो �दन अं. 

१४:०० बजेको समयमा मैले होटलको �यासेजमा झाडु कुचो लगाइरहँदा ११ नं. कोठामा बसेक� 

नाम प�रव�त�त 'घ’ ले "दाइ तपाईसँग मेरो कुरा गनु� छ ब�नसु ्भ�नन"् र गफ गन� �ममा अक� 
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कोठामा जाउँ भनेकाले १० नं. कोठामा गय�। सो कोठामा गएप�छ �भ�बाट मैले ढोकाको चकुुल 

लगाए।ँ कोठामा रहेका ३ वटा लो बेड म�ये पूव�तफ� को बेडमा �नजलाई लडाई मैले शार��रक 

स�पक�  गन� खो�दा �नजले नमानेको हुँदा मैले थप �यास गदा�गद� मेरो फोन आउने �ममा �नजले 

मेरो दा�हने घाँट�मा िचथोरेर घाउ बनाइ�दएको र मखुमा समेत घाउ भएकाले मैले तल गई आ�नो 

मखु धोए।ँ झाडु लगाउँदा पी�डत 'घ' सँग ल�मी प�न �थइन।् ल�मी पोखरेल प�छ काउ�टरमा 

झरेक� हनु।् वारदातका अव�था कोठामा पी�डत 'घ' मा� �थइन ्भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� 

अशोक ब�नेतले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको बयान। 

6.  �वकास योगी होटलमा जाँदा पी�डतले �ँदै आफुलाई ��तवाद�ले १० नं. को कोठामा लगी 

जबरज�ती करणी गन� खो�दा पी�डत ��तकार गर� भागेको कुरा थाहा भएको हो भ�े समेत 

�व�वसा योगीले �हर�मा ग�र�दएको कागज।  

7.  पी�डत 'घ' ले �ँदै मामालाई पढाइ�दन ुभनी �व�वसालाई फोन गर� भनेप�छ �व�वसाले मलाई फोन 

गर� म होटलमा जाँदा पी�डत 'घ' रोइरहेक� �थइन।् पी�डत 'घ' लाई ��तवाद� अशोक ब�नेतले 

आ�नो होटलको १० नं. कोठामा लगी जबरज�ती करणी गन� खोजेको कुरा पी�डत 'घ' ले भनेक� 

�थइन।् ��तवाद� अशोक ब�नेतले मेरा साम ुप�न आफुले ग�ती गरेको कुरा �वीकार गरेको �थयो 

र �नजको घाँट�मा िचथोरेको दाग प�न �थयो भ�े समेत घटना �ववरणका �वकास योगीले मौकामा 

ग�र�दएको कागज।  

8.  घटनाका स�ब�धमा पी�डत 'घ' ले भनी सनुी थाहा पाएको हो भ�े समेत घटना �ववरणका प�ुकर 

पोखरेलले मौकामा ग�र�दएको कागज।  

9. ��तवाद� अशोक ब�नेतले �म�त २०७०।१।३१ गते अं. १५:३० बजेको समयमा �नजकै 

सपुर�टार होटलको कोठा नं. १० मा पी�डत नाम प�रव�त�त 'घ' लाई जबरज�ती करणी गन� 

खोजेको कुरा स�माण प�ु� हनु आई ��तवाद�को काय� मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 

५ नं. बमोिजमको कसरुज�य भएकाले �नजलाई सोह� ऐनको ३(४) र ५ नं. बमोिजम सजाय 

ग�रपाउँ भ�े अ�भयोग मागदाबी।  

10. �म�त २०७०।१।३१ गते म होटलमा �थए।ँ नाम प�रव�त�त 'घ' लगायतका साथीह� मेरो 

होटलमा बसेकामा होटलको रेट महँगो भयो भ�दै अक� होटलमा जा�छ� भ�दै �थए। पानी �लई 

उनीह� बसेको कोठामा गएको समयमा होटल महँगो भएको कुरा भ�दै �थए। मैले �हसाब गन� 

काउ�टरमा आउन ुभ�दै काउ�टरतफ�  गए।ँ जाहेर�मा लेिखएको कुरा झ�ुा हो। जबरज�ती करणी 

उ�ोग गन� काय� गरेको होइन। अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� भएको बयान र सह�छाप मेरै हो। 

मलाई सह� गर भनेकाले गरेको हो भ�े समेत ��तवाद� अशोक ब�नेतले अदालत सम� गरेको 

बयान।  

11. ��ततु म�ुामा मलुकु� ऐन, अ.बं.११८ (२) नं. को अव�था �व�मान देिखँदा ��तवाद� अशोक 

ब�नेतलाई पपु��का ला�ग थनुामा राखी म�ुाको पपु�� गनु� भ�े समेत �म�त २०७०।२।२० 

गतेको यस अदालत आदेश।  
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12. ��तवाद� अशोक ब�नेत होटलको काउ�टरमा रह� सफास�ुघर प�न गद� �थए। ��तवाद�लाई 

मा�थको कोठाको भ� याङबाट पानी �याइ�दन ु प� यो भनी पी�डत भ�नएक� ब�हनीले भ�नन।् 

��तवाद�ले पानी प�ु याई त�ु�त काउ�टरमा आई पनुः सफा गन� थाले। होटलको हर�हसाब गन� 

�ममा पी�डत र ��तवाद� �बच रकम छुट गन� �वषयमा �ववाद भएकाले झ�ुा म�ुा �दएको हनु ु

पद�छ भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� अशोक ब�नेतका सा�ी भ�ेु साक�ले यस अदालतमा गरेको 

बकप�।  

13. �म�त २०७०।१।३१ गते ��तवाद� होटलमा सरसफाइ काय�मा लागेका �थए। पी�डतले मा�थबाट 

पानी �याउन भनेप�छ पानी �लई गएका हनु।् पी�डतले कोठा भाडा र खानाको पैसा बढ� भएकाले 

छुट गनु� पछ� भनेकामा ��तवाद�ले छुट �दन सि�दन ँभ�दै �थए। सो स�ब�धमा पी�डत ��तवाद� 

�बच भनाभन समेत भएको �थयो। ��तवाद�क� �ीमती साथैमा भएकाले जबरज�ती करणीको उ�ोग 

गरेका छैनन ् भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� अशोक ब�नेतका साथी शंकर ब�नेतले यस 

अदालतमा ग�र�दएको बकप�।  

14. �म�त २०७०।२।१२ को कागजमा भएको सह�छाप मेरो हो। मलाई पढ� वाची सनुाइएन। के 

लेिखएको �थयो थाहा भएन। घटना स�ब�धमा मलाई थाहा भएन भ�े समेत �यहोराको घटना 

�ववरणका प�ुकर पोखरेलले यस अदालतमा ग�र�दएको बकप�।  

15. �म�त २०७०।१।२१ को जाहर� दरखा�तमा भएको सह�छाप मेरै हो। उ� �यहोरा त�काल 

आवेशमा आई �दएको हो। वारदात भएको भ�नएको �दनमा ��तवाद�लाई पानी �याउन भनी �नजले 

पानी �लई आउँदा ढोका खो�नासाथ ��तवाद� ठो�कन गई जगको पानी पोिखएकामा होटलको 

भ�ुानी रकम बझुाउ भनेकामा रकम धेरै भएछ, छुट ग�र�दन ुहोस ्भ�दा छुट गन� नमानेप�छ �रस 

उठ� आवेशमा जाहेर� �दएको हो। ��तवाद�ले जबरज�ती करणी उ�ोग गरेका छैनन ्भ�े समेत 

�यहोराको पी�डत भ�नएक� जाहेरवाल� नाम प�रव�त�त 'घ' ले यस अदालत सम� गरेको बकप�।  

16. घटना �ववरणका �व�वसा योगी, �वकास योगी, ल�मी पोखरेललाई उपि�थत गराउन पनुः १ पटक 

�दन �कटान गर� िज�ला सरकार� व�कल काया�लय दोलखामा लेखी पठाई आएमा बकप�का ला�ग 

पेस गनु� भ�े यस अदालतको आदेश।  

17. मेर� �ीमतीले फोन गर� घटना �थलमा जान ुभनी भनेकाले होटलमा जाँदा भा�जी रोएर बसेक� 

�थइन।् ल�मी पोखरेललाई सो�दा खै दाइ च�दै �थए भ�नन।् मैले केटो खै भनी सो�दा थाहा 

छैन भ�नन।् भा�जीलाई सो�दा लछारपछार पा� यो भनेर रोइन।ँ �हर�मा गरेको कागजमा भएको 

सह� मेरो हो। पी�डतले आफुलाई ��तवाद�ले लछारपछार पार� जबरज�ती करणी गन� खोजेको 

भनेक� �थइन ्भ�े समेत �यहोराको घटना �ववरणका �वकास योगीले यस अदालतमा आई गरेको 

बकप�।  

18. �म�त २०७०।१।३१ को कागजमा भएको �या�चे र सह�छाप मेरै हो। घटना भएको �दनमा 

नाम प�रव�त�त 'घ' र म लगुा धोएर कोठामा बसेप�छ नाम प�रव�त�त 'घ' ले पानी मगाई अशोकले 

पानी �लई आउँदा अशोक दाई ढोकामा ठो�कई लडी पानी नाम प�रव�त�त 'घ' को शर�रमा परेकाले 
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सोह� �रसइवीका कारण जाहेर� परेको हो भ�े समेत �यहोराको घटना �ववरणका ल�मी पोखरेलले 

यस अदालतमा ग�र�दएको बकप�।  

19. पी�डत 'घ' तथा ��तवाद�को �वा��य पर��ण गर� ��तवेदन पठाउने मे�डकल अ�धकृतलाई 

बकप�का ला�ग िझकाई आएमा बकप�का ला�ग पेस गनु� भ�े यस अदालतको आदेश।  

20. पी�डत 'घ' को शा�र�रक पर��ण गदा� दायाँप��को खु�ामा कुनै व�तकुो डाम �थयो। बायाँ हातको 

का�छ� औ�ला बा��एको �थयो। ��तवाद� अशोक ब�नेतको शार��रक पर��ण गदा� घाँट�को 

दायाँप�� घ��एको ३ वटा दाग देिख��यो। सो घाउको र� रातो गाढा �थयो। �म�त 

२०७०।१।३१ मा ��तवाद� �व�� जबरज�ती करणी म�ुाको जाहेर� पर� �वा��य पर��णका 

ला�ग �याइएकाले सो म�ुाको Positive findling एउटा कागजमा �ट�पयो। पी�डतको शार��रक 

पर��ण प�न ग�रयो। म�ुामा भे�टएको Positive findling �रपोट�मा लेिखएको छ। ��तवाद� अशोक 

ब�नेतको घाँट�मा ३ वटा घ��एको घाउ �थयो। घाउको र� रातो भएकाले घाउ केह� समय 

अगा�ड भएको �थयो। ३ वटा घाउ Parallel �थए भ�े समेत �यहोराको डा�टर �म�ृत �े�ले यस 

अदालतमा आई गरेको बकप�। 

 

अदालतको राय ठहर 

21. �नयम बमोिजम सा�ा�हक एवं आजको दै�नक पेसी सूचीमा चढ� पेस हनु आएको ��ततु म�ुामा 

वाद� नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत �व�ान सहायक िज�ला �याया�धव�ा �ी कैलाश 

के.सी.ले ��तवाद� उपरको �कटानी जाहेर� परेप�छ त�काल पी�डत तथा ��तवाद�को �वा�थ पर��ण 

गर� �ा� हनु आएको �रपोट� घटना �ववरणका मा�नसह�ले जाहेर�लाई समथ�न गद� मौकाको 

लेखाइ एवं ��तवाद�को अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� कसरु �वीकार गद� गरेको बयानका अलावा 

यस अदालत सम� बयान गदा� समेत अ�धकार �ा� अ�धकार� सम�को बयानलाई �वीकार गर� 

गरेको बयान समेतका आधारमा ��तवाद�लाई अ�भयोग दाबी अनसुारको कसरुमा सजाय हनु ुपछ� 

भनी र ��तवाद�तफ� का �व�ान अ�धव�ाह� �ी कृ�णबहादरु ब�नेत, �ोण�ताप के.सी. तथा 

राजे��नारायण �े�ले ��ततु म�ुामा वारदात कुन ठाउँको भएको भ�े कुरा वाद�ले य�कन गन� 

नसकेको जाहेर� दरखा�त लगायत घटना �ववरणका मा�नसह�को भनाइ �माण ऐनको दफा १८ 

नं. अनसुार सम�थ�त नभई वाद� प�ले आ�नो दाबी प�ु� गन� नसकेको र ��तवाद�ले अदालतमा 

आरो�पत कसरु गरेकामा इ�कार रह� बयान गरेको तथा फौजदार� म�ुामा श�ाको स�ुवधा 

अ�भय�ुले पाउन ुपन� भएकाले ��तवाद�लाई अ�भयोग दाबीबाट सफाइ �दन ुपछ� भनी बहस िज�कर 

�लन ुभयो। 

22. वाद� तथा ��तवाद�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान काननु �यवसायीह�को बहस िज�कर, अ�भयोग 

प� लगायतका �म�सल संल�न कागजात �माणह�को अ�ययन गर� हेदा� यसमा �न�न ��ह�को 

�नण�य �दन ुपन� देिखन आयो।  
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क) ��ततु जबरज�ती करणी उ�ोग म�ुाको वारदात घ�टत भएको हो वा होइन ? 

ख) वारदातमा यी ��तवाद�को संल�नता प�ु� ह�ुछ हुँदैन ? 

ग) अ�भयोग दाबी बमोिजम यी ��तवाद�लाई सजाय हनु ुपन� हो वा होइन ?  

23. अब प�हलो ��तफ�  �वचार गदा� �नज ��तवाद� सपुर�टार नामक होटल सञ् चालन गन� होटल साह ु

अशोक ब�नेतले पी�डत नाम प�रव�त�त 'घ' लाई ��तवाद�ले होटलको आ�नो कोठामा लगी खाटमा 

लडाई जबरज�ती करणी गन� खो�दा मैले नमानी इ�कार गर� कराउन ला�दा मेरो मखु समेत थनुी 

मलाई करणी गन� द�ु�यास गरेकाले मैले �नजको घाँट�मा नङले िचथोर� र पेटमा ला�ाले हानी 

आ�नो इ�जत जोगाउन सफल भएकाले �नजलाई काननु बमोिजम कारबाह� गर� हदैस�म सजाय 

ग�रपाउँ भनी पी�डतले ��तवाद� उपर जाहेर� �दएबाट ��ततु म�ुाको उठान भएको अव�था  

देिख�छ। ��तवाद� उपर �म�त २०७०।१।३१ मा जाहेर� परेकामा सोह� �म�त २०७०।१।३१ 

मा भएको घटना �थल �कृ�त मचु�ुका हेदा� दो.िज., �भ.न.पा.१ ि�थत भालखुोला भ�े �थानमा 

रहेको सपुर�टार होटल भएको घरको भ� याङबाट चौथो तलामा गई हेदा� पि�मतफ�  दईु वटा कोठा 

रह� होटलको ११ नं कोठामा पर��ा �दने �व�ाथ�ह� ब�ने गरेको, उ� कोठामा साम�ेु १० नं. 

कोठामा �वेश गर� हेदा� �तन वटा लो बेड रहेको पूव�तफ� को लो बेडको �सरक, �सरानी र त�ा 

समेत य�त� छ�रएको अव�थामा रहेको भ�े घटना�थल �कृ�त मचु�ुकाबाट देिखन आउँछ। 

घटना घटेकै �दन त�काल �ाथ�मक �वा��य के��, चर�कोट दोलखाबाट भएको �वा��य जाँच 

��तवेदनमा नाम प�रव�त�त 'घ' को दायाँ खु�ा र बायाँ हातको का�छ� औ�लाको नङमा स�ष�का 

िच�हह� रहेका छन ्("gha" complained of pain in both legs, Upon examinatation-there was a 

fresh parallel linear imprint of a straight blunt material in her right leg and nail of little finger 

of her left hand was bent.) भ�े उ�लेख भएको देिख�छ भने ��तवाद� अशोक ब�नेतको हकमा 

�नजको दायाँ घाट�को भागमा स�ष�को िच�ह रहेको पाइएको {Ashok Basnet had 3 parallel 

scratch (linear abrasion) over the rt. lateral surface of neck, measuring 6 cm, 10 cm and 3 cm 
in length and 1 cm in width. The scratch mark was bright red in colour suggesting that the 

mark was fresh.} भ�े उ�लेख भएको देिख�छ। घटना �ववरण कागज गन� �वकास योगीले 

वारदात घ�टत भएको कुरा प�ु� हनेु गर� त�काल अनसु�धानको �मका अलावा अदालतमा समेत 

आई समथ�न गर� बकप� ग�र�दएको र ��तवाद�ले नै पी�डतलाई आ�नो एका�त कोठामा लगी 

�भ�बाट चकुुल समेत लगाएको भ�े समेतका स�पूण� त�यह�लाई �वचार गदा� पी�डत उपर 

जबरज�ती करणी उ�ोगको वारदात घ�टत भएकै त�य प�ु� हनु आउँछ।  

24. अब दो�ो ��, �यनै ��तवाद�बाट ��ततु म�ुाको वारदात घ�टत भएको हो होइन भनी �म�सल 

संल�न त�यह�को �व�षेण गर� हेदा� ��तवाद�ले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� बयान गदा� �म�त 

२०७०।१।३१ गते म आ�नो चर�कोट ि�थत सपुर�टार होटलमा �थए।ँ सो �दन अं. १४:०० 

बजेको समयमा मैले होटलको �यासेजमा झाडु कुचो लगाइरहँदा ११ नं. कोठामा बसेक� नाम 

प�रव�त�त 'घ' ले "दाइ तपाईसँग मेरो कुरा गनु� छ, ब�नसु"् भ�नन ् र गफ गन� �ममा अक� 

कोठामा जाउँ भनेकाले १० नं. कोठामा गय�। सो कोठामा गएप�छ �भ�बाट मैले ढोकाको चकुुल 

लगाए।ँ कोठामा रहेका ३ वटा लो बेड म�ये पूव�तफ� को बेडमा �नजलाई लडाइँ मैले शार��रक 
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स�पक�  गन� खो�दा �नजले नमानेको हुँदा मैले थप �यास गदा� गद� मेरो फोन आउने �ममा �नजले 

मेरो दा�हने घाँट�मा िचथोरेर घाउ बनाइ�दएको र मखुमा समेत घाउ भएकाले मैले तल गई आ�नो 

मखु धोए।ँ मैले कुचो झाडु लगाउँदा पी�डत 'घ' सँग ल�मी प�न �थइन।् ल�मी पोखरेल प�छ 

काउ�टरमा झरेक� हनु।् वारदातका अव�था कोठामा पी�डत 'घ' मा� �थइन ्भनी कसरुमा सा�बत 

रह� बयान गरेको देिख�छ। घटना घटेकै �दन भएको पी�डतको �वा��य जाँच ��तवेदनमा नाम 

प�रव�त�त ‘घ’को दायाँ खु�ा र बायाँ हातको का�छ� औ�लाको नङमा स�ष�का िच�हह� रहेका छन ्

भ�े उ�लेख भएको देिख�छ भने ��तवाद�ले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको बयानमा 

पी�डतले मेरो दा�हने घाँट�मा िचथोरेर घाउ बनाइ�दएको भनी उ�लेख गरेकामा घटना घ�टत भएकै 

�दन भएको ��तवाद�को �वा��य जाँच ��तवेदनमा “Ashok Basnet had 3 parallel scratch (linear 

abrasion) over the rt. lateral surface of neck, measuring 6 cm, 10 cm and 3 cm in length and 
1 cm in width. The scratch mark was bright red in colour suggesting that the mark was 

fresh.” भ�े उ�लेख भएको देिख�छ। सो �वा��य जाँच गन� मे�डकल अ�धकृत डा. �म�ृत �े�ले 

अदालतमा आई बकप� गदा� समेत �वा��य जाँच ��तवेदनमा भएको �यहोरालाई प�ु� हनेु गर� 

बकप� ग�र�दएको अव�था देिख�छ। जबरज�ती करणीको उ�ोग गरेको भ�े अपराध प�ु� हनुका 

ला�ग �माणको प�हलो कडी भनेकै �वयं पी�डत हनेु र दो�ो कडी भनेको पी�डतको शार��रक 

पर��ण हनेुमा असहमत हनु ुपन� अव�था रहँदैन। उ� ��तवेदनबाट पी�डतको दायाँ खु�ा र बायाँ 

हातको का�छ� औ�लाको नङमा स�ष�का िच�हह� रहेको भ�े देिखएको र ��तवाद� अशोक 

ब�नेतको दायाँ घाट�को भागमा स�ष�को िच�ह रहेको र �नजलाई लागेको घाउ रातो अव�थाको र 

ताजा भ�े देिखएको र उ� �वा��य जाँच ��तवेदन र ��तवाद�को अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� 

गरेको सा�बती बयानमा �बचमा सामा�ज�यता समेत देिखन आउँछ। ��तवाद�ले अदालतमा बयान 

गदा� आ�नो घाट�मा भएको नङले िचथो�रएका चोटको ख�डन गन� सकेको पाइँदैन। जहाँस�म 

जाहेरवाल�ले अदालतमा बकप� गदा� वारदात भएको भ�नएको �दनमा होटलको भ�ुानी रकम 

बझुाउ भनेकामा रकम धेरै भएछ छुट ग�र�दन ुहोस ्भ�दा छुट गन� नमानेप�छ �रस उठ� आवेशमा 

जाहेर� �दएको हो, ��तवाद�ले जबरज�ती करणी उ�ोग गरेका छैनन ्भनी ��तवाद�लाई कसरुबाट 

सफाइ �दने गर� आफैले �दएको जाहेर�को ��तकूल बकप� ग�र�दएको अव�था छ, होटलको रकम 

घेरै भएकामा छुट गन� नमानेकै आधारमा आ�नो नार� च�र� र अि�मतामा सदा दाग ला�ने र 

स�त�वमा नै �� िच�ह ला�ने गर� �रसइवी साँ�नकै ला�ग मा� जाहेरवाल�ले ��तवाद� उपर 

जबरज�ती करणी गन� द�ु�यास गरेको भ�े ज�तो ग�भीर अपराधको जाहेर� �दन ु पन� अव�था 

आएको होला भ�े भनाइ �व�ास लायक देिखँदैन। अनसु�धानका �ममा कागज गन� ल�मी 

पोखरेलले मौकामा कागज गदा� दो.िज., �भ.न.पा.१ ि�थत सपुर�टार होटलमा बसी �नज नाम 

प�रव�त�त 'घ', अ�नता योगी, �व�वसा योगी, �वकास योगी र म समेतका साथीह�ले क�ा ११ को 

पर��ा �दइरहेकामा �म�त २०७०।१।३१ गते अं. १५:३० बजेको समयमा दो.िज., जुँग ु७ घर 

भई ऐ. �भ.न.पा. १ ि�थत सपुर�टार होटल स� चालन गर� ब�ने वष� २२ को अशोक ब�नेतले 

नाम प�रव�त�त 'घ' सँग गो�य कुरा छ भनी �तमी बा�हर जाउ भनेप�छ म काउ�टरमा गई बसेको 

�थए।ँ प�छ आउँदा �नज रोइरहेको देखी के भयो भनी सो�दा अशोक ब�नेतले हातपात समेत गर� 
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�नजको कोठामा लगी जबरज�ती करणी गन� खो�यो भनेप�छ मैले उ� घटना स�ब�धमा थाहा 

पाएको हो भ�े �यहोराको कागज ग�र�दएको देिख�छ भने �नजै ल�मी पोखरेलले अदालतमा 

बकप� गदा�, �म�त २०७०।१।३१ को कागजमा भएको �या�चे र सह�छाप मेरै हो। घटना 

भएको �दनमा नाम प�रव�त�त 'घ' र म लगुा घोएर कोठामा बसेप�छ नाम प�रव�त�त 'घ' ले पानी 

मगाई अशोकले पानी �लई आउँदा अशोक दाई ढोकामा ठो�कई लडी अशोक दाइले �याएको पानी 

नाम प�रव�त�त 'घ' को शर�रमा परेकाले सोह� �रसइवीका कारण जाहेर� परेको हो भ�े 

अनसु�धानका �ममा गरेको कागज भ�दा �वपर�त ��तवाद�लाई कसरुबाट सफाइ �दने गर� यस 

अदालतमा बकप� ग�र�दएको देिख�छ। घटना घटेको समयमा पी�डतसँगै रहेक� भ�नएक� ल�मी 

पोखरेल र जाहेरवाल�को बकप�मा समानता हनु ुपन�मा फरक फरक खालको समेत देिखन आउँछ 

र जनु �वाभा�वक देिखँदैन। वारदात भएको �दन सँगै रहेका जाहेरवाल� र ल�मी पोखरेलको 

बकप� समेत फरक फरक देिखई ��तवाद�लाई सफाइ �दने गर� जाहेरवाल� तथा मौकामा कागज 

गन� ल�मी पोखरेलले अदालतमा गरेको स�देहपूण� बकप�लाई अदालतले अका� �माणका �पमा 

�हण गनु� प�न मना�सब देिखन आउँदैन।  

25. ��तवाद�ले अदालतमा बयान गदा� कसरुमा इ�कार रह� आफुले पी�डत उपर जबरज�ती करणीको 

�यास गरेको होइन, जाहेर� झ�ुा हो भनी बयान गरेको देिख�छ तर आ�नो इ�कार�लाई प�ु� गन� 

कुनै ठोस तथा व�त�ुन� �माण पेस गन� सकेको अव�था देिखँदैन। अदालत सम� बयान गदा� 

बयानको स.ज. ८ मा उ� बयान मेरै हो, सह�छाप मेरै हो मलाई सह� गर भनेकाले सह� गरेको 

भनी उ�लेख गरेको देिख�छ। ��तवाद�ले करकाप डर�ासमा पार� उ� बयानमा सह� गन� 

लगाएको भनी िज�करस�म �लन सकेको अव�था प�न देिखँदैन। यस अथ�मा हे�रँदा ��तवाद�को 

इ�कार� बयान �नजकै बयानबाट खि�डत भइरहेको अव�था समेत देिखन आउँछ। ��तवाद�ले 

अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� बयान गदा� कसरुमा सा�बत रह� बयान गरेको, सो सा�बती 

बयानलाई ��तवाद�ले अदालतमा बयान गदा� समेत अ�यथा भ� नसकेको, ��तवाद�को सा�बती 

बयान �वत�� �माणका �पमा रहेका घटना �थल �कृ�त मचु�ुका, पी�डत तथा ��तवाद�को 

�वा��य जाँच ��तवेदन, सो �वा��य जाँच ��तवेदनलाई सम�थ�त गन� गर� मे�डकल अ�धकृतले 

अदालतमा गरेको बकप�, मौकामा परेको जाहेर� दरखा�त, घटना �ववरणका �यि�ह� ल�मी 

पोखरेल, �व�वसा योगी तथा प�ुकर पोखरेल एवं मौकाका अलवा अदालतमा समेत आई समथ�न 

गद� बकप� गन� �वकास योगीले गरेको बकप� समेतबाट सम�थ�त भएको देिखन आउँछ।  

26. ��ततु म�ुाको स�दभ�मा स�मा�नत सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �न�न काननुी �स�ा�तह� 

आक�ष�त हनेु देिखँदा समेत ��ततु गनु� सा�द�भ�क हनेु देिख�छ।  

जबरज�ती करणी म�ुामा करणी �था�पत गन� �वषयमा पी�डत तथा अ�य �यि�को भनाइ 

मह�वपूण� रहँदारहँदै प�न अका� भने हुँदैन। जबरज�ती करणीका स�ब�धमा पी�डत तथा अ�य 

�यि�ह�ले �य� गरेको कुरालाई पी�डत तथा पीडकको शार��रक पर��ण लगायतका अ�य �माणले प�ु� 

गरेको अव�थामा �माणमा �लन ुपन�। 
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प�हला अनसु�धान अ�धकार� सम� जबरज�ती करणी भएको हो भनी कागज ग�र�दएको र सो 

कुरा ��तवाद�को बयान लगायतका अ�य �माणबाट प�ु� भइरहेको अव�थामा प�छ अदालतमा आएर 

जबरज�ती करणी भएको होइन भनी पी�डत तथा अ�य �यि�ले बकप� गरेका आधारमा मा� ��तवाद�को 

�वीकारोि� तथा िच�क�सक�य ��तवेदन (medical report) को ��तकूल हनेु गर� जबरज�ती करणी भएको 

होइन भ�े �न�कष�मा प�ुन नस�कने। 

अ�य �माणबाट कसरु गरेको भ�े प�ु� भइरहेको अव�थामा केबल पी�डत तथा अनसु�धान 

अ�धकार� सम� कागज गन� �यि�ह�ले प�हला आफुले भनेको भनाइको �वपर�त हनेु गर� गरेको 

बकप�को आधारमा मा� ��तवाद�लाई सफाइ �दँदै जाने हो भने पी�डत तथा अ�य �यि� उपर अनिुचत 

�भाव पान� स�ने र अपराधीह�ले क�ह�यै प�न सजाय पाउने अव�था नआई द�डह�नताको ि�थ�त �सज�ना 

भई अ�ततः समाज नै अराजकतातफ�  उ�मखु हनेु। (नेपाल सरकार �व. नारायणबहादरु राउत, जबरज�ती 

करणी ने.का.प. २०६६, अ� ६ �नण�य न�बर ८१७९ प�ृ १०३८, संय�ु इजलास ) 

म�हलाको अि�मतालाई संवेदनशील �पमा �लइने हा�ो समाजमा आ�नो छोर�लाई उनाउ 

�यि�ले जबरज�ती करणी गरेको भनी बाबलेु जाहेर� दरखा�त �दएको त�यलाई सामा�य �पमा �लन 

नस�कने। 

प�हलो वारदात भएको वा�ता�वक त�यलाई जाहेर गर� घटनाबाट पी�डत एवं अ�य स�बि�धत 

�यि�ह�ले वा�ता�वकता लेखाइ�दएको, समयमको अ�तरालमा सो घटनाबाट आ�नो प�रवार र आफुमा�थ 

भएको सामािजक बेइ�जती पीडा र दागलाई कम गनु� पन� महससु गर� अ�य �क�समका �लोभनमा पार� 

अदालतमा आई बकप� गदा� आ�नो प�हलेको भनाइ �व�� हनेु गर� बक� लेखाइ�दने �चलन प�न  

पाइने। 

जबरज�ती करणी ज�तो अपराधमा अ�य म�ुामा ज�तो अ� गिणतीय �हसाबबाट हेनु�भ�दा प�न 

नार�को अि�मतामा ग�भीर आचँ आउने �वषय भएकाले अदालतले संवेदेनशील �पमा �वचार गनु� पन�। 

१३ वष�क� पी�डतले आ�नो इ�जत, ��त�ा र नार� अि�मतामा आचँ आउने गर� ��तवाद� मा�थ 

जबरज�ती करणी गरेको भनी पो�न ु पन� कुनै कारण देिखन नआउँदा ��तवाद�ले जबरज�ती करणीको 

कसरुको उ�ोग गरेको ठह� याई जबरज�ती करणीको ५ नं अनसुार ३१/२ कैदको सजाय हनेु ठह� याएको 

प.ुवे.अ. को फैसला �मलेको देिखने। (�ी ५ को सरकार �व�� �व�ती बराल जबरज�ती करणी, 

ने.का.प. ०६२, अ� १० �न.नं ७६११ प ृ१२५१) 

अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको बयान, पी�डतको मौकाको कागज, जाहेर� दरखा�त, 

िच�क�सकको ��तवेदन, घटना�थल मचु�ुका ज�ता �म�सल संल�न �वत�� �माणह�बाट प�ु� भइरहेको र 

ती �माणह� अ�यथा हनु ्भनी ��तवाद�ले ख�डन हनेु गर� प�ु� गन� नसकेको समेतका आधार �माणबाट 

��तवाद�ले १४ वष�म�ुनको पी�डत बा�लकालाई करणी गरेको ठहन�।  

करणी गरेको त�य श�ा र�हत तवरबाट प�ु� नभएको भनी फौजदार� �यायको श�ाको स�ुवधा 

��तवाद�ले पाउँछ भ�े �स�ा�तको गलत �या�या एवं �योग गर� आरो�पत कसरुबाट सफाइ �दन न�म�ने 

(नेपाल सरकार �व�� वीरबहादरु टमाटा, जबरज�ती करणी, ने.का.प.२०६६, अ� ४ �न.नं. ८१२७ 

प ृ६३२) 
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फौजदार� म�ुामा अ�भय�ुले अपराध गरेको हो �क होइन भ�े त�य सबतुह�का आधारमा �नण�य 

गन� कुरा हो। अपराधीलाई बचाइ�दने �नयतले �वयम पी�डत लगायत कसैले बयान �दन स�ने ि�थ�तलाई 

�यानमा राखी �यायकता�ले �नण�य �दँदा कसैले सफाइ �दने बयान �दँदैमा अ�भय�ु �नरपराधी ठहर गन� 

पन�, कसैले अ�भय�ु �व�� बयान �दँदैमा अपराधी ठह�रनै पन� भ� स�क�। �यि�को भनाइलाई 

सबतुका �पमा मान �लन स�क�छ। अका� �माण मा� नस�कने भनी �व�भ� �स�ा�तह� ��तपादन 

भइरहेको पाइ�छ। (ने.का.प. ०६१, अ� ७ प.ृ ८९३ �न.नं. ७४११)  

27. अतः ��तवाद� अशोक ब�नेतले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको सा�बती बयान, �म�सलमा 

रहेका �वत�� �माण, घटना �थल �कृ�त मचु�ुका, वारदातको लग�ै पी�डत र ��तवाद�को 

�वा��य पर��ण गन� डा�टरले ग�र�दएको पर��ण ��तवेदन र सो ��तवेदनलाई समथ�न ��ट गद� 

अदालत सम� आई डा�टरले ग�र�दएको बकप�, घटना �ववरणका �वकास योगीले मौकाको 

जाहेर� समथ�न गद� कागज ग�र�दई अदालतमा बकप� गदा� समेत जाहेर� �यहोरालाई समथ�न गद� 

गरेको बकप� र जबरज�ती करणी म�ुामा स�मा�नत सव��च अदालतबाट ��तपादन भएका मा�थ 

उि�लिखत �स�ा�तह� समेतका आधार �माणबाट ��ततु वारदातमा यी ��तवाद� अशोक ब�नेतको 

संल�नता रहेभएकै देिखन आयो।  

28. अब ते�ो ��तफ�  �वचार गदा�, ��तवाद� उपर मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ५ नं. 

बमोिजम सोह� ऐनको ३(४) र ५ नं. बमोिजम सजायको मागदाबी �लई अ�भयोग प� दायर 

भएको देिख�छ। जबरज�ती करणीको महलको ५ नं. मा "जबरज�ती करणी गन� उ�ोग गरेको 

करणी गन� भने पाएको रहेनछ भने जबरज�ती करणी गन�लाई हनेु सजायको आधा सजाय ह�ुछ" 

भ�े �यव�था रहेको देिख�छ भने जबरज�ती करणीको महलको ३ को देहाय ४ नं. मा "सो� वष� 

वा सोभ�दा बढ� �बस वष�भ�दा कम उमेरक� म�हला भए पाँच वष�देिख आठ वष�स�म कैद" हनेु कुरा 

उ�लेख गरेको देिख�छ। उि�लिखत काननुी �यव�था बमोिजम जबरज�ती करणी उ�ोग भ�ाले 

जबरज�ती करणीको �यासस�म गन� काय�लाई मा�नएको पाइ�छ। मा�थ �करण �करणमा �ववेचना 

ग�रए अनसुार ��तवाद� अशोक ब�नेतले जबरज�ती करणी गन� उ�े�यले पी�डत रहेको ठाउँमा गई 

होटलमा पी�डत 'घ' सँगै ब�ने �नजका साथी ल�मी पोखरेललाई एक�छन बा�हर जाउ भनी भ�ु, 

पी�डतलाई होटलको १० नं. कोठामा लगी कोठाको चकुुल लगाउन,ु पी�डतलाई जबरज�ती करणी 

गन� �यास गदा� पी�डतले ��तवाद�लाई ला�ीले भ ुँडीमा हानी हातले घाँट�मा िचथोर� ��तवाद�को 

प�ाबाट उ�क� आ�नो इ�जत र स�त�व बचाउन र�ा गन� सफल हनु,ु ��तवाद�को घाँट�मा 

िचथोरेको आलो घाउको दाग देिखएको कुरा मे�डकल �रप�ट तथा मे�डकल अ�धकृतको बकप�बाट 

देिखन,ु पी�डतको दायाँ खु�ा र बायाँ हातको का�छ� औ�लाको नङमा स�ष�का िच�हह� देिखन,ु 

मौकामा कागज गन� �वकास योगीले यी ��तवाद�ले पी�डतलाई जबरज�ती करणी गन� �यास गरेको 

भनी पी�डतले त�काल होटलमा भनेको भनी मौकामा गरेको कागजलाई समथ�न गद� अदालतमा 

समेत बकप� गनु�, पी�डतलाई जबरज�ती करणी गन� �यास गरेको भ�े कुरालाई यी ��तवाद�ले 

अनसु�धान अ�धकार� सम� �वीकार गनु� सो �वीकारोि�लाई अदालत सम� बयान गदा� समेत 

अ�यथा भ� नस�न,ु जाहेरवाल� तथा जाहेरवाल�को साथी भ�नएको ल�मी पोखरेलको बकप� 
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एकापसमा स�देहपूण� भई �व�सनीय नदेिखन ुआ�दज�ता �म�सल संल�न अका� त�य एवं कागज 

�माण समेतबाट यी ��तवाद�ले आरो�पत कसरु गरेका रहेनछन ् भनी भ� �म�ने अव�था देिखन 

आएन। पी�डतको जाहेर�, त�काल खडा भएको घटना �थल �कृ�त मचु�ुका, डा�टरले ग�र�दएको 

�वा��य पर��ण ��तवेदन तथा मौकाको पर��ण ��तवेदनलाई समथ�न गद� डा�टरले यस अदालत 

सम� आई गरेको बकप� एवं ��तवाद�ले मौकाको बयानलाई समथ�न गद� अदालतमा गरेको 

बयान समेतलाई उपे�ा गर� घटनाका स�ब�धमा गलत कुराह� उ�लेख गर� (Hostile) भई 

�य� गरेको �यि�ह�को भनाइलाई मा� भर गर� जबरज�ती करणी उ�ोग ज�तो ग�भीर 

�कृ�तको म�ुाका ��तवाद�लाई सफाइ �दँदा �यायको मू�य र मा�यताको उपहास हनुकुा साथै 

�यायालय��त समेत समाजमा नकारा�मक स�देश समेत जाने भएकाले ��तवाद�ले कसरु गरेको 

पया�� आधार �माण �म�सलमा �मािणत हुँदाहुँदै Hostile रह� बकप� गन� जाहेरवाल� तथा घटना 

�ववरणका केह� �यि�ह�का बकप�लाई मा� आधार �लई ��तवाद� अशोक ब�नेतलाई �नद�ष 

रहेको ठहर गर� सफाइ �दन ु मना�सब नहनेु भएकाले �करण �करणमा ग�रएको �व�षेणा�मक 

त�य, �माण तथा स�मा�नत सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त र �म�सल संल�न रहेको 

�वत�� एवं ठोस �माणका आधारमा ��तवाद� अशोक ब�नेतलाई अ�भयोग दाबी अनसुार मलुकु� 

ऐन, जबरज�ती करणी महलको ५ नं. को कसरुमा ऐ ५ तथा ३(४) नं. को काननुी �यव�था 

बमोिजम कसरुको मा�ा र ग�भीरताका आधारमा दईु वष� ६ म�हना कैद गदा� प�न �यायको 

म�सद परुा हनेु भएकाले तदन�ुप सजाय हनेु ठहछ� र जाहेरवाल� पी�डत 'घ' ले अदालत सम� 

आई बकप� गदा� स�य त�य कुराको बकप� नगर� त�य ढाँट� बनावट� कुरा उ�लेख गर� 

बकप� गरेको देिखँदा �नज पी�डत 'घ' लाई समेत स.म.ुस. ऐन, २०४९ को दफा २८(२)(३) 

अनसुार �.१,५००।- ज�रवाना समेत हनेु ठहछ�। सो ठहना�ले अ� कुरामा तप�सल बमोिजम गन� 

गर� अ.बं. १८६ नं. बमोिजम फैसला ग�र�दयाँ। 

 

तप�सल  

मा�थ ठहर ख�डमा लेिखए बमोिजम ��तवाद�लाई अ�भयोग दाबी अनसुारको ज.क. महलको ५ नं. को 

कसरुमा ऐ ५ तथा ३(४) नं. अनसुार दईु वष� ६ म�हना कैद हनेु ठहर� फैसला भई �नज ��तवाद� �म�त 

२०७०/०१/३१ गते देिख पपु��का �न�म� थनुामा बसी हाल कारागार काया�लय, दोलखामा रहेका हुँदा 

�नजलाई लागेको कैद ठेक� र�तपूव�कको कैद� पजु� �दन ुभनी तह�सल शाखामा लगत �दनू .................१  

 

झ�ुा र बनावट� बकप� गन� पी�डत जाहेरवाल� 'घ'  लाई स.म.ुस. ऐनको दफा २८(२) नं. अनसुार 

�.१,५००।- ज�रवाना हनेु ठहछ�। �नज बे�ज ुहुँदा लगत कसी असलु गनू� भनी तह�सल शाखामा लगत 

�दनू.............................................................................................................................२ 

 

यो इ�साफमा िच� नबझेु ७० �दन�भ� पनुरावेदन अदालत, पाटन, ल�लतपरुमा पनुरावेदन गन� जान ुभनी 

��तवाद� अशोक ब�नेत र जाहेरवाल� पी�डत 'घ' लाई पनुरावेदनको �याद �दनकुा साथै िज�ला सरकार� 

व�कल काया�लय, दोलखालाई फैसला भएको जानकार� �दनू .......................................................३ 
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यो फैसला स�हतको न�ल सरोकारवाला मा�न आए काननुको र�त प�ु याई सार� सराई लान �दनू .........४  

 

��ततु म�ुाको लगत क�ा गर� �छनवुा �म�सल अ�भलेख फाँटमा बझुाइ�दनू ....................................५ 

 
 

िज�ला �यायाधीश 

 

माननीय िज�ला �यायाधीश�यूले बोल� �टपाउन ुभए  

बमोिजम टाइप गन� �ड. द�पे�� पौ�ाल  

फाँटवाला ना.स.ु �द�लप राई    

  

इ�त स�वत ्२०७० साल पौष २५ गते रोज ५ शभुम ्.........। 



�ी नवलपरासी िज�ला अदालत  

इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी �ग�रराज गौतम 

फैसला 

स�वत ्२०६९ सालको म.ुनं. ०६९-CR-००२२ 

�न.नं. ३४६ 

 

म�ुा : डाँका। 

 

वाद� 

िज�ला नवलपरासी, �ग�तनगर गा.�व.स. वडा नं. ३ 

ब�ने वष� ४६ को राजे�� �े�को जाहेर�ले नेपाल 

सरकार.....................................................१ 

 

��तवाद� 

िज�ला नवलपरासी, �द�यपरु� गा.�व.स. वडा नं. ४ 

ब�ने �दल बहादरु थापाको छोरा वष� २५ को भरत 

भ�े िच�बहादरु थापा (मगर)..........................१ 

िज�ला गोखा�, छो�ाक गा.�व.स. वडा नं. ५ मैदान 

�थायी घर भई िज�ला नवलपरासी रजहर गा.�व.स. 

वडा नं. ५ फारममा डेरा कोठा गर� ब�ने 

भोजबहादरु पो�ले �े�ीको छोरा वष� २७ को 

सम�ु� भ�े अमू�य पो�ले �े�ी......................१ 

िज�ला �यठुान, रजभरा गा.�व.स. वडा नं. ५ खरा 

घर भई िज�ला �प�देह� बटुवल न.पा. वडा नं. ८ 

मा अ�ययनका ला�ग डेरा कोठा गर� ब�ने 

ओमबहादरु पनुमगरको छोरा वष� २१ को 

यमबहादरु पनुमगर .....................................१ 

ऐ.ऐ. ब�ने मिु�बहादरु घत�को छोरा वष� २४ को 

अ�नल घत�................................................१ 

िज�ला रामेछाप, ठोकरपरु गा.�व.स. वडा नं. ४ 

ब�ने लोकबहादरु थापाको छोरा वष� २५ को अजय 

भ�े �तथ�बहादरु थापा....................................१ 

िज�ला काठमाडौ, नयाँ बाने�र ब�ने वष� अं. 

२८/३० को भोजबहादरु राना........................१ 

 

दायर �म�त M २०६९।५।१३ 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ र मलुकु� ऐन, अ.बं. २९ नं. ले यसै अदालतको 

�े�ा�धकार अ�तग�त पन� आएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य र �नण�य समेत यस �कार छ : 

िज�ला नवलपरासी, �ग�तनगर गा.�व.स. वडा नं. ३ ि�थत जाहेरवाला राजे�� �े�को घर�भ� 

�वेश गर� हेदा� घर�भ�का सामानह� लथा�ल� य�त� छ�रएर रहेको, दराज, सेफ खु�ला अव�थामा 
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�थानबाट �म�त ०६९।४।३० गते राती डाँका चोरह� �वेश गर� सनुका गरगहना तथा नगद 

धनमाल डाँका चोर� गर� लगेको �थानको चार �क�ला स�हतको �ववरण भ�े �यहोराको समेत घटना 

�थल �कृ�त मचु�ुका।  

�म�त ०६९।४।३० गते साँझ खान�पन गर� म र मेर� �ीमती सतेुका ह�। राती अ. २M३० 

बजेको समय�तर मेरो घरको �यालढोकाको प�ला तोडी हातमा खुकुर� पे�तोल �लएका ४/५ जना 

डाँका चोरह� मेरो घर�भ� �वेश गर� म र मेर� �ीमतीलाई खुकुर� पे�तोल घाँट�मा ताक� घर�भ� 

भएको सेफ दराजको चाबी मागेका र चाबी खो�न नजानेप�छ �यानको माया भए खो�लदे न� मा�र�द�छु 

भ�दै मेर� �ीमतीबाट सेफको चाबी खो�न लगाएका, सेफ�भ� भएका नगद, सनुका गरगहना र 

हातकानमा लगाएका गरगहना समेत डाँका चोर� गर� ढोका बा�हरबाट लक गर� भागेका हनु।् बो�दा 

अ�ल श�दको �योग गन� एकै उमेर समूहका मंगो�लयन वण�का डाँकाचोर �थए भ�े समेत �यहोराको 

राजे�� �े�को ह�ुलया जाहेर� दरखा�त।  

�म�त ०६९।४।३० गते साँझ खान�पन गर� म र मेर� �ीमती सतेुका ह�। राती अं. २M३० 

बजेको समयमा मेरो घरको �याल ढोकाको प�ला तोडी हातमा खुकर�, पे�तोल �लएका ४ जना 

डाँकाह� मेरो घर�भ� पसी म र मेर� �ीमतीलाई खुकुर� पे�तोल घाँट�मा ताक� घर�भ� भएको दराज 

सेफको चाबी मागेका र चाबी खो�न नजानेप�छ �यानको माया भए चाबी खो�लदे न� मा�र�द�छु भ�दै 

मेर� �ीमतीबाट चाबी खो�न लगाई सेफ दराज�भ� भएका गरगहना लगायत म र मेर� �ीमतीले 

हातकानमा लगाएका गरगहना समेत डाँका गरेका हनु।् मोबाइलको मधुरो �काशको सहारामा दराज 

लकर भएको धनमाल डाँका गन� काय� गरेका �थए। मेरो छातीमा घुँडाले टेक� घाँट�मा खुकुर� रा� ने 

अमू�य �े�ी भएको, �ीमतीलाई छातीमा पे�तोल ता�ने, दराज सेफको चाबी �लने भरत भ�े 

िच�बहादरु थापा भएको, अ�य �यि�ह�लाई देखे प�हचान गन� स�छु। डाँका चोर� गर� भा�ने बेला 

मैले घर�भ�बाट िचहाई हेदा� २ जना डाँकाचोर घर बा�हर बसेका रहेछन।् �नजह� र चार जना 

घर�भ� पसेका रहेछन।् �नजह� चोर� गरेप�छ ३०६१ नं. र ल.ु ४ प. ५०५७ नं. को 

मोटरसाइकलमा �तन/�तन जना चढ� भागेका हनु।् कुल मेरो घरबाट डाँका भएको धनमाल 

९,११,६४०।- (नौ लाख एघार हजार छ सय चा�लस) हो भ�े समेत �यहोराको राजे�� �े�को 

�कटानी जाहेर�।  

�कटानी जाहेर�मा उ�लेख भएका �यि�, मोटरसाइकल र दसीका सामान खोजतलास गद� 

जाँदा िज�ला नवलपरासी रजहर-५ ि�थत क�ची सडकमा अमू�य �े�ी ग. ३ प.३०६१ नं. को 

मोटरसाइकल चढ� गइरहेको अव�थामा फेला पार� सोह� �थानमा �नजको िजउ तलासी गदा� चोर�को 

दसी मोबाइल थान-१ र नगद �. ५०००।– फेला पार� मोटरसाइकल, मोबाइल र नगद बरामद 

गर� अमू�य �े�ीलाई सोह� �थानबाट प�ाउ गरेको भ�े �यहोरा समेतको बरामद� मचु�ुका तथा �हर� 

��तवेदन।  

�कटानी जाहेर�मा उ�लेख भएका �यि�, मोटरसाइकल र दसीका सामान खोजतलास गद� 

जाँदा िज�ला नवलपरासी, �द�यपरु�-४ ि�थत �भ�ी सडक ख�डमा �कटानी जाहेर�मा उ�लेख भएको ल.ु 

४ प. ५०५७ नं. को मोटरसाइकल चढ� ��तवाद� भरत भ�े िच�बहादरु थापा जाँदै गरेको अव�थामा 
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फेला पार� सोह� �थानमा मोटरसाइकल रोक� िच�बहादरु थापाको िजउ खानतलासी �लँदा नगद �. 

७०००।– फेला पारेको र सोह� �थानबाट मोटरसाइकल, नगद �पैया स�हत ��तवाद� िच�बहादरु 

थापालाई प�ाउ गरेको भ�े �यहोरा समेतको बरामद� मचु�ुकाका साथ �हर� ��तवेदन।  

अमू�य �े�ीसँग मेरो स�त �थयो। �म�त ०६९।४।२९ गते अमू�य �े�ीले मलाई �यौरेनी 

ि�थत काल� ग�डक� होटलमा बोलाई िचनजान भएका ४ जना मा�नससँग प�रचय ग�रयो र हामीह�को 

योजना �ग�तनगर-३ ब�ने ठे�ाप�ा गन� राजे�� �े�को घरमा डाँका चोर� गन� छ, �यसका ला�ग 

मोटरसाइकलको आव�यकता परेकाले �तमीसँग मोटरसाइकल प�न छ, प�हले च�दा मा�न जाँदा प�न 

राजे�� �े�को घरको अव�था बझेुका छ�, योजनामा सहभागी भएर चोर� गन� सफल भइयो भने डाँका 

चोर�बाट �ा� धनमाल बराबर बाँ�ने हो भनेप�छ राजे�� �े� पया�� धनमाल भएको, घर�भ�को 

मा�नसले ��तकार ग� यो भने यसले �ठक गन� भनी अ�नल भ�ेले झोलाबाट ३ वटा धा�रलो खुकुर� 

�नकालेर देखाएको हुँदा योजनामा स�रक भई अमू�यको बाइकमा २ जना र मेरो बाइकमा २ जना भई 

डाँका गन� भ�नएको घरमा च�र काट� पनुM होटलमा आय�। सोह� राती ९M०० बजे�तर होटलबाट 

ड�डा बजार �ती�ालय निजक ज�लमा आएर लकु� १२M०० बजे स�लाह अनसुार डाँका चोर� गन� 

घर�तर ला�य�। म पछा�ड आएको मा�छे हेन� र त�काल कोह� आएमा भा�न स�कयोस ्भनी �यालतफ�  

बस� र अमू�य घरको अगा�ड मूल ढोकामा खुकुर� �लई ब�यो। अ�य चारजना ढोका प�ला तोडी 

घर�भ� पसी चोर� गर� �नि�कएप�छ मोटरसाइकलमा चढ� उ�र देवचलु�तफ� को सडक हुँदै ज�ल पसी 

भो�ल नगद बाँडफाँट ग� य� र गरगहना त�काल भागब�डा नगन�, प�छ गालेर बाड�ला भनी झोलामा 

राख�। २ जनालाई भरतपरु मैले छोडेर आएको केह� �दनप�छ �हर�ले प�ाउ ग�रहा�यो। गरगहनाको 

भाग पाइनँ भ�े �यहोरा समेतको ��तवाद� भरत भ�े िच�बहादरु थापाको मौकाको बयान कागज।  

म अ�नल घत�, अजय भ�े �तथ�बहादरु थापा बटुवल �हर�को �हरासतमा सँगै बसेका �थय�। 

सोह� समयमा अब जीवन ब�े �क�समले ठुलो चोर� गन�, साना�तनामा नअि�झने भनी स�लाह भए 

अनसुार िच�बहादरु थापा, यमबहादरु पनु र भोजबहादरु समेत ६ जना जटु� �म�त २०६९।३।३१ 

गते िज�ला नवलपरासी, �ग�तनगर-१ ब�ने राजे�� �े� ठको घरमा डाँका चोर� गन� योजना बनाई काल� 

ग�डक� होटलमा खान�पन गर� ३/३ जना दईु मोटरसाइकलमा चढ� क�रब ९M०० बजे राती ड�डाको 

�ती�ालय निजक ज�लमा लकु� बसी १२M०० बजे राजे�� �े�को घरमा डाँका चोर� गन� गय�। म 

घरको मूल ढोकामा घर�भ�को मा�नस बा�हर आउन नपाओस ् र बा�हरको मा�नस आएमा भा�न 

स�कयोस ्भनी खुकुर� �लई मूल ढोकामा अ�डए।ँ अ�नल घत�, अजय भ�े �तथ�बहादरु थापा, यमबहादरु 

पनु र भोजबहादरु राना घर�भ� पसे। िच�बहादरु थापा घरको पछा�डप��को �याल भएको ठाउँमा 

रखेदेखका ला�ग उ�भयो। डाँकाचोर� ग�रसकेप�छ मोटरसाइकल चढ� देवचलु�तफ� को ज�लमा गई रात 

�यह�� �बताय�। भो�लप�ट चोर� गरेको धनमाल सबै साथीह�मा बाँडी गरगहना प�छ गालेर �ब�� गरेर 

भागब�डा गर�ला भनी अ�नलले झोलामा रा�यो। चोर� ग�रएको मोबाइल म�ये १ थान नो�कया 

मोबाइल मैले राखी अ�नल समेत २ जनालाई आ�� खोलास�म छोड� र िच�बहादरु थापाले अ�य २ 

जनालाई नारायणगढस�म छो�न गयो। प�छ गरगहनाका बारेमा अ�नलसँग चोर� ग�रएको मोबाइलबाट 
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फोन स�पक�  टावर लोकेसन गदा� सोह� फोन मा�यमबाट �हर�ले मलाई प�ाउ गर� �लई आएको हो 

भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� अमू�य �े�ीको मौकाको बयान कागज।  

िज�ला नवलपरासी, �द�यपरु� -४ �यौरेनी ि�थत उ�र मूल ढोका, टायलले छाएको छानो 

भएको ��तवाद� िच�बहादरु थापाको घर, सोह� घरमा ��तवाद� ब�ने कोठामा तलासी �लँदा अपराधसँग 

�माण ला�ने कुनै िचजव�त ुफेला नपरेको भ�े �यहोरा समेतको खानतलासी बरामद� मचु�ुका।  

िज�ला �प�देह�, बटुवल नगरपा�लका वडा नं. ८ ि�थत राम�साद ढु�ानाको एक तले ६ 

कोठाको प�ी घर, सो घरबाट दि�णबाट प�हलो कोठामा ��तवाद� यमबहादरु पनु कोठा भाडामा ब�ने 

गरेको, सो कोठाको खानतलासी �लँदा पह�लो खैरो र�को झोला, दाप स�हतको काठको �बँड भएको 

खुकुर� थान-४, फलामको रड थान २, �बँडमा पह�लो �नलो भएको �पलास थान-१, पेचकस थान-२, 

�व�भ� मोबाइलका चाज�रह� थान-८, Newera (r) सेतो टेप थान-१, नो�कया १२०८ मोबाइल थान-१, 

नो�कया २७०० मोबाइल थान १, नो�कया ए��ेस �यिुजक मोबाइल थान-१ बरामद ग�रएको �यहोरा 

समेतको खानतलासी बरामद� मचु�ुका। 

�भनाज ुखुमबहादरु बढुा र अ�नल घत�को अ�ण खोलामा ब�ने रमेश �यौपाने भ�े मा�नससँग 

�पैया �लन ु�थयो। �म�त २०६९।३।२८ गते रमेश �यौपानेको घरमा म र अ�नल घत� जाँदा �नजसँग 

भेट भएन र हामीह� अ�ण खोलामा नै रहेको बेला अमू�य �े�ी मोटरसाइकलमा  

आइप�ुयो। अ�नल घत� र अमू�य �े�ी बटुवल जेलमा सँगै बसेका बखत रा�ो िचनजान रहेछ। 

ऋणको पैसा नउठे के भयो त ? हा�ो एए ६ योजना छ, �ग�तनगर भ�े �थानमा एउटा धनी �यापार� 

छ, उसको घर डाँका गर� �याउने र पैसा बा�ने मलाई लोभ देखाई बटुवल डेरा कोठामा ब�दा बाइक 

च�न रहर �थयो परुा गन� मैले प�न ह�ुछ भने। �यसप�छ योजना अनसुार नाम थाहा नभएको होटलमा 

�म�त ०६९।३।२९ देिख खान ब�न था�य�। �म�त ०६९।५।३० गते राती ९:०० बजे सबै जना 

होटलबाट �न�क� ड�डा बजार �ती�ालय निजकको ज�लमा गएर ब�यौ। राती १२:०० बजे प�छ 

योजना अनसुार �ग�तनगर ि�थत राजे�� �े�को घईरमा ३/३ जना २ वटा मोटरसाइकलमा आई 

योजना अनसुार अ�नल, अजय र भोजबहादरु रानाले पछा�डको ढोकाको प�ला फुटाई �भ� पसी अमू�य 

�े�ीले ढोकामा खुकुर� �लई बसेका �थए। म प�न �भ� पसी घर�भ�को सबै लकर दराज ब�स 

खोलखाल गर� नगद तथा गरगहना डाँका चोर� गर� लटु� बाईक चढ� उ�रतफ� को ज�लमा गई आराम 

गय�। �यस प�छ पैसा बाँडफाँड ग�र, गरगहना प�छ �ब�� गर� वाडौला भ�न गरगहनाको झोला अ�नल 

हो वा अजय दईु म�य एक जनाले बो�यो। �यसप�छ अमू�यले मलाई आ�ङखोला पयुा�ई छा�ो र म 

बस चढ� बटुवल आ�नो डेरामा आए। प�छ गरगहना स�ब�धमा अजयले केह� गरगहना रोलगोलको 

परेछन ्भनेको छ, हामीलाई ढा�न खोजेको हो क� म पोखरा जा�छु भनी अ�नल पोखरा गएको हो। 

पोखरा पगेुप�छ म पगु� भनी फोन गरेको �थयो। �यस प�छ स�पक�  नै भएन �हर�ले मलाई प�ाउ गर� 

हा�यो नगद भागब�डामा मलाई �. ५०००।– भाग परेको �थयो भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� 

यमबहादरु पनुको मौकाको बयान कागज।  

वारदातको राती भरत भ�े िच�बहादरु थापाले मलाई घाँट�मा खुकुर� राखी लकरको चाबी 

मा�ने, अमू�य �े�ीले जाहेरवाला मेरा �ीमानलाई छातीमा घडुा टेक� खुकुर� ता�ने, यमबहादरु पनुले 



िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 153 

 

डाँका गरेको सामान झोलामा हा�ने काय� गरेका �यि� हनु ् देखाइएका सामान म�ये नो�कया कालो 

सेतो मोबाइल मैले चलाउने गरेको मोबाइल हो खुकुर�को नाम साइज �म�छ भ�े समेत �यहोराको एकै 

�मलानको �वजया �े� र जाहेरवाला राजे�� �े�ले लेखाएको सनाखत कागज।  

�म�त २०६९।४।३० गतगे राती जाहेरवाला राजे�� �े�को घरमा हातह�तयार स�हतको 

५/६ जनाको समूहमा डाँका चोर आई जाहेरवाल� समेतलाई डराई तसा�ई घरमा भएको नगद तथा 

गरगहना डाँका गर� लगेको भ�े सनुी थाहा पाएको �थए।ँ घटना �थल हेदा� घर�भ�का सामान 

लथा�ल� दराज लकर खु�ला देखेको �थए।ँ हाल सबै कुरा ब�ुदै जाँदा अमू�य �े�ी भ�े �यि�ले 

टाढा टाढाका डाँकाह� जटुाई जाहेरवालाको घरमा भएको धन स�पि�को आकँलन गर� डाँका चोर� 

गरेको भ�े बझेुका �थए ँभ�े समेत �यहोराको लालकुमार �े� समेतको ब�तिु�थ�त मचु�ुका।  

��तवाद�ह� िच�बहादरु थापा, अमू�य �े�ी, यमबहादरु पनु, अ�नल घत�, �तथ�बहादरु थापा, 

भोजबहादरु रानालाई मलुकु� ऐन चोर�को महलको १/६ नं बमोिजमको कसरु अपराध गरेको देिखँदा 

�नजह�लाई सोह� चोर�को १४-४_ नं बमोिजम सजाय गर� जाहेरवालाको त�कालै उि�लिखत �बगो �. 

९,११,६४०।- म�ये बरामद भएको �. ३२,०००।– बराबरका धनमाल जाहेरवालालाई त�कालै 

�फता� �दलाई भराई पाउन र बरामद नभएको नपगु �बगो �. ८,७९,६४०।– ऐ चोर�को १०।२१ नं 

बमोिजम ��तवाद�ह�बाट �दलाई भराई पाउन समेतको अ�भयोग मागदाबी।  

�म�त २०६९ असार २४ गते म मेरो घर िज�ला गोरखा छो�ाक गा.�व.स.मा गई ऐ. �ावण 

४ गते मा� म रजहर फक� को हुँ। म जाहेरवालाको घरमा चोर� गन� गएको होइन। जाहेर� 

दरखा�तको �यहोरा झ�ुा हो। प�ुलसले मलाई �ावण ९ गते प�ाउ गरेको हो। म बाट �हर�ले १ 

थान मोटरसाइकल र दईु थान मोबाइल बरादम गरेको हो। मैल �हर�मा ग�रएको भ�नएको बयान 

�यहोरा मेरो होइन। �हर�ले सो कागज आफै लेखी मलाई नसनुाई डर �ास देखाई सह�छाप गराएका 

हनु।् सो कागजको �यहोरा झ�ुा हो। मैले अ�भयोग दाबी बमोिजम कसरु गरेको नहुँदा सजाय पाउन ु

पन� होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� अमू�य पो�ले �े�ीले यस अदालतमा गरेको बयान।  

�म�त २०६९।३।३० गते मेरो भारतमा नोकर� गन� दाज ु घरमा आउन ु भएको हुँदा साँझ 

दाइ आएप�छ सबैजना घरप�रवारसँगै बसेका �थय� र म घरबाट बा�हर भो�लप�ट �बहान अ�फसमा काम 

गन� गएको हुँ, म जाहेरवालाको घरमा डाँका चोर� गन� गएको छैन, जाहेर� दरखा�त झ�ुा हो। �हर�ले 

मबाट नगद �. ७०००।– बरामद गरेको हो। अनसु�धान अ�धकार� सम� मैले ग�रएको भ�नएको 

बयान स�य होइन, सो कागजको �यहोरामा के लेिखएको �थयो मलाई नसनुाई जबरज�ती डर �ास 

देखाई सह�छाप गराएका हनु।् दसीका सामानह� म�ये १२०८ मोडेलको नो�कया मोबाइल र सोमा 

रहेको ९८४७३५६१६९ नं. को �सम काड� मेरो हो। मैले अ�भयोग दाबी बमोिजम कसरु गरेको 

नहुँदा सजाय पाउन ुपन� होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� िच�बहादरु थापाले यस अदालतमा गरेको 

बयान।  

�म�त २०६९।३।२९ गते म िज�ला �प�देह�, िशतलनगर ि�थत भा�जीको घरमा गएको र 

२ �दन �यहाँ बसी �ावण १ गते म बटुवल फक� को हुँ। २०६९।३।३० गते म भा�जीको घरमा 

�थए।ँ म जाहेरवालाको घरमा डाँका चोर� गन� गएको छैन, जाहेर� दरखा�तको �यहोरा झ�ुा हो। 
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मबाट �हर�ले २ वटा मोबाइल -सोनी इरे�सन र नो�कया_ बरामद गरेको हो। अ�य बरामती सामान 

को कसका हनु ्मलाई थाहा छैन। �हर�मा ग�रएको मेरो बयान �यहोरा झ�ुा हो। �हर�ले सो बयान 

आफै लेखी मलाई नसनुाई कुट�पट गर� जबरज�ती सह�छाप गराएका हनु।् मैले अ�भयोग दाबी 

बमोिजम कसरु अपराध गरेको नहुँदा सजाय पाउन ुपन� होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� यमबहादरु 

पनुले यस अदालतमा गरेको बयान।  

 

अदालतको ठहर 

 �नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा आजको दै�नक पेसी सूचीमा चढ� पेस हनु आएको ��ततु 

म�ुामा वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत हनु ुभएका �व�ान सहायक िज�ला �याया�धव�ा �ी 

आन�द शमा� र ��तवाद�का तफ� बाट उपि�थत हनु ु भएका �व�ान अ�धव�ा �ी �थरलाल पराजलु�, 

�मनबहादरु कँुवर र आन�द भसुाल समेतको बहस िज�कर सनुी �म�सल अ�ययन गर� हेदा� यसमा वाद� 

नेपाल सरकारको अ�भयोग दाबी बमोिजम यी ��तवाद�ह�ले अपराध कसरु गरेका हनु ् होइनन ् र यी 

��तवाद�ह�लाई वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग दाबी बमोिजम सजाय हनु ु पन� हो होइन भ�े 

स�ब�धमा �नण�य �दन ुपन� देिखन आयो।  

 �व�ान काननु �यावसायीह�को बहस िज�कर हेदा� वाद� नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थ�त 

हनु ुभएका �व�ान सहायक िज�ला �याया�धव�ा �ी आन�द शमा�ले ��तवाद�ह� अनसु�धान अ�धकार� 

सम� अपराध कसरु गरेको कुरामा सा�बत रहेको, मौकामा यी ��तवाद� उपर �कटानी जाहेर� परेको र 

जाहेरवालाले यस अदालतमा आई बकप� गदा� डाँका चोर� भएको कुरालाई समथ�न हनेु गर� बकप� 

ग�र�दएको र ��तवाद�ह� उपर श�ाका आधारमा जाहेर� गरेको भनी भने प�न मौकामा भएका कागजात 

तथा �म�सल संल�न त�यह�बाट यी ��तवाद�ह� अ�भयोग दाबीको कसरुमा संल�न रहेको देिखन 

आएकाले ��तवाद�ह�लाई हदैस�म सजाय ग�रपाउँ भनी बहस ��ततु गनु� भयो। ��तवाद� यमबहादरु 

पनु र ��तवाद� िच�बहादरु थापाका तफ� बाट उपि�थत हनु ु भएका �व�ान अ�धव�ा �ी �थरलाल 

पराजलु�ले जाहेरवालाको मौकाको जाहेर�मा ��तवाद�ह� उपर �कटानी गन� नसकेका, पनुM �दएको 

जाहेर�मा ��तवाद�ह�को नाम समावेश भए प�न मौकामा देखेको भ�े प�छ�लो जाहेर�को भनाइलाई 

अिघ�लो जाहेर� �यहोराले ख�डन गरेको र यस अदालतमा बकप� गदा� जाहेरवालाले यी ��तवाद�ह�को 

कसरुको संल�नता -Attempt to the crime_ लाई इ�कार ग�र�दएको र सो कुरालाई ��तवाद�ह�को यस 

अदालतमा भएको बयानले कसरुमा इ�कार रह� अ�य� रहे भएको -Plead of Alibi_ ले समथ�न गरेको 

अव�थामा ��तवाद�ह� उपरको अ�भयोग दाबी खारेज ग�रपाउँ भनी बहस ��ततु गनु� भयो। ��तवाद� 

अमू�य पो�ले �े�ीका तफ� बाट उपि�थत हनु ु भएका �व�ान अ�धव�ा�य �ी �मनबहादरु कँुवर र 

आन�द भसुालले ��तवाद� अमू�य पो�ले वारदातको समयमा गोरखामा रहेको भनी यस अदालतमा 

बयान गदा� िज�कर �लएको, �नजबाट पैसा बरामद भएको भने प�न उ� पैसा डाँका चोर�बाट �ा� 

भएको भ�े कह� कतैबाट खु�न नआएको, जाहेरवालाले यी ��तवाद�को वारदातमा संल�नता �थएन भनी 

बकप� ग�र�दएको अव�थामा ��तवाद� अमू�य पो�ले अ�भयोग दाबीको कसरुमा संल�न रहेको नदेिखँदा 

अ�भयोग दाबीबाट सफाइ �दलाइपाउँ भनी बहस ��ततु गनु� भयो।  
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 �म�सल अ�ययन गर� �व�ान काननु �यवसायीह�को उि�लिखत िज�कर सनुी ��ततु अ�भयोग 

दाबीका स�ब�धमा देहायका �वषयह�मा आधा�रत भई �नण�य �दन ुपन� देिखयो।  

क_ वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग दाबीको वारदात कायम हनेु नहनेु के रहेछ < 

ख_ ��ततु अ�भयोग दाबीको कसरुमा यी ��तवाद�ह�को संल�नता देिख�छ देिखँदैन < 

ग_ अ�भयोग �मािणत हनु आएमा ��तवाद�ह�लाई के कुन सजाय हनु ुपन� हो < 

घ_ जाहेरवालले जाहेर� �यहोरा र अ�य त�य �वचमा �वरोधाभास हनेु गर� बकप� गरेमा �नजले 

काननुले �नधा�रण गरेको दा�य�व बहन गनु� पन� हो होइन < 

 सव��थम �थम ��का स�ब�धमा वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग दाबीको वारदात कायम 

हनेु नहनेु के हो भनी हेदा� �म�त २०६९।३।२१ गते परेको जाहेरवालाको �थम ह�ुलया जाहेर�मा 

जाहेरवाला िज�ला नवलपरासी �ग�तनगर गा.�व.स. वडा नं. ३ ब�ने राजे�� �े�को घरमा ऐ. ३० गते 

अथा�त �ठक अिघ�लो�दन जाहेरवालाका प�रवार �ट.भी. हेर� ९ बजे�तर सतेुप�छ रातीको क�रब २M३० 

बजे�तर ४ जना डाँकाह� घरको ढोकाको जाल� र प�ला फोडी जाहेरवालालाई लडाई एक जनाले 

घुँडाले दबाई घाँट�मा ना�ो खुकुर� राखी बो�लस ्भने मा�र�द�छु भनी च�न चलबलाउन न�दई उ� डर 

धाक देखाई ताला खो�न लगाई नगद सनु समेत डकैती गरेको भनी जाहेर� �दएको देिख�छ। �यसै गर� 

��तवाद�ह� अमू�य �े�ी, िच�बहादरु थापा समेत उपर �कटानी गर� सोह� �यहोराको आ�नो �बगो �. 

९,११,६४०।– को समान डाँका चोर� भएको भनी दो�ो जाहेर� परेको देिख�छ। �म�सल संल�न 

�म�त २०६९।३।३१ को घटना �थल मचु�ुकामा उ�लेख भएको चौह�ी अथा�त िज.न.प. �ग�तनगर 

गा.�व.स ३ जाहेरवाला राजे�� �े�को घरको �भ� रहेको कोठाको दराजबाट नगद तथा �व�भ� 

�कारका सनुका गहनाह� मोबाइल समेत ४ जना मा�नसह�ले चोर� गर� लगेको भनी मचु�ुका भई 

आएको देिख�छ। �म�सल संल�न �म�त २०६८।४।२१ को ��तवाद� अमू�य �े�ीसँगको खानतलासी 

मचु�ुका डाँका चोर� गदा� �योग भएको ग.३ प. ३०९१ नं. को बजाज प�सर मोटरसाइकल र 

नो�कया मोबाइल र �. ५०००।– समेत बरामद भई आएको देिख�छ। �यसै गर� िच�बहादरु 

थापाको शर�र तलासी मचु�ुकामा वारदातमा �योग भएको ल.ु ४ प. ५०५७ को बजाज �ड�कभर 

मोटरसाइकल र �व�भ� नं. को ७ थान १००० दरका नोटह� बरामद भएको देिख�छ। अका� 

��तवाद� यमबहादरु पनुबाट खुकुर� तथा रड समेत वारदातमा �योग भएका सामान बरामद भई आएको 

पाइयो। मौकाको घटना �थल �कृ�त मचु�ुकामा िज�ला नवलपरासी, �ग�तनगर गा.�व.स. वडा नं. ३ 

ि�थत जाहेरवाला राजे�� �े�को घर�भ� �वेश गर� हेदा� घर�भ�का सामानह� लथा�ल� य�त� छ�रएर 

रहेको, दराज, सेफ खु�ला अव�थामा रह� सोह� �थानबाट �म�त ०६९।४।३० गते राती डाँका 

चोरह� �वेश गर� सनुका गरगहना तथा नगद धनमाल डाँका चोर� गर� लगेको �थानको चार �क�ला 

स�हतको �ववरण भ�े �यहोराको समेत यी ��तवाद�ह�लाई जाहेरवालाले सनाखत गर� प�हचान 

ग�र�दएको र बरामद सामानह� समेत सनाखत ग�र�दएको देिखयो। अदालतमा आई बयान गदा� 

��तवाद�ह� इ�कार रहे प�न मौकामा बयान गदा� ��तवाद�ह� अपराध कसरुमा सा�बत रह� वारदातको 

तयार� योजना र सोलाई मूत� �प �दन ग�रएको काय� (Attempt of Crime) स�ब�धमा एकापसमा 

नबािझने गर� मालाकार �पमा सा�बत रह� बयान गरेको देिख�छ। जाहेरवालाले यस अदालतमा बकप� 



156 िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

गदा� उ� वारदातलाई समथ�न हनेु गर� �दएको बकप� समेतका आधार कारणह�बाट �म�त 

२०६९।३।३० गते राती वा सोको अक� �दनको पूवा���मा जाहेरवालाको घरमा डाँका वारदात भएको 

वारदात कायम हनु आयो।  

 अब दो�ो �� उ� वारदातको स�ब�धमा ��ततु भएको अ�भयोग दाबीको कसरुमा यी 

��तवाद�को संल�नता छ छैन भ�े स�ब�धमा हेदा� अ�भयोग साथ उपि�थत गराइएका ��तवाद�ह�को 

काय� वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग मागदाबी बमोिजम कसरुज�य हो होइन भ�े स�ब�धमा हेदा� वाद� 

नेपाल सरकारले ��तवाद�ह� उपर ��तवाद�ह� िच�बहादरु थापा, अमू�य �े�ी, यमबहादरु पनु, अ�नल 

घत�, �तथ�बहादरु थापा, भोजबहादरु रानालाई मलुकु� ऐन, चोर�को महलको १/६ नं. बमोिजमको कसरु 

अपराध गरेको देिखँदा �नजह�लाई सोह� चोर�को १४-४_ नं बमोिजम सजाय गर� जाहेरवालाको त�कालै 

उि�लिखत �बगो �. ९,११,६४०।- म�ये बरामद भएको �. ३२,०००।– बराबरका धनमाल 

जाहेरवालालाई त�कालै �फता� �दलाई भराइपाउन र बरामद नभएको नपगु �बगो �. ८,७९,६४०।– 

ऐ. चोर�को १०।२१ नं. बमोिजम जाहेरवालालाई ��तवाद�ह�बाट �दलाई भराइपाउन समेतको 

मागदाबी �लई ��तवाद�ह� उपर ��ततु अ�भयोग दायर हनु आएको देिखयो।  

 ��तवाद�ह� िच�बहादरु थापा मगर, अमू�य पो�ले �े�ी, यमबहादरु पनुमगर, अ�नल घत�, 

�तथ�बहादरु थापा, भोजबहादरु राना समेत जाना ६ उपर ��ततु अ�भयोग दाबी रहेको पाइयो। ��तवाद� 

�तथ�बहादरु थापा, भोजबहादरु राना, अ�नल घत� अनसु�धान तह�ककातको समयमा फरार रह� बसेका र 

सो म�ये �तथ�बहादरु थापाका नाममा �याद जार� भई �नज ��तवाद� �यादमा हािजर नभई �यादै गजुार� 

बसेको देिखयो। अ� ��तवाद� भोजबहादरु राना र अ�नल घत�को �प� वतनको अभावमा �याद जार� 

हनु सकेको देिखँदैन। ��तवाद�ह� िच�बहादरु थापामगर, अमू�य पो�ले �े�ी र यमबहादरु पनुमगरको 

हकमा स�म ��ततु अ�भयोग दाबीको कसरुदार हनु ्होइनन ्भनी हेनु� पन� देिखयो।  

मौकामा तयार भएको घटना �थल मचु�ुकामा वारदात �थल अथा�त जाहेरवाला राजे�� �े�को 

घर�भ� �वेश गर� हेदा� घर�भ�का सामानह� लथा�ल� य�त� छ�रएर रहेको, दराज, सेफ खु�ला 

अव�थामा रहेको �थानबाट �म�त ०६९।४।३० गते राती डाँका चोरह� �वेश गर� सनुका गरगहना 

तथा नगद धनमाल डाँका चोर� गर� लगेको �थानको चार �क�ला स�हतको �ववरण भ�े �यहोराको 

समेत घटना �थल �कृ�त मचु�ुका देिख�छ। जाहेरवाला राजे�� �े�ले मौकामा अथा�त �म�त 

२०६९।३।३१ गते �दएको ह�ुलया जाहेर�मा डाँकाह�ले डाँका चोर� गर� लगेका सामानह�को 

�ववरणस�म उ�लेख गरेको देिखयो। �यसै गर� �म�त २०६९।४।२० मा �दएको जाहेर� दरखा�तमा 

��तवाद� अमू�य �े�ी, िच�बहादरु थापा समेत अ�य निचनेका ४ जनाले ९,११,६४०।… बराबरको 

धनमाल डाँका गरेको भनी ��तवाद�ह� उपर �कटानी जाहेर� परेको देिख�छ। मौकामा प�ाउ परेका 

��तवाद� भरत भ�े िच�बहादरु थापाको अनसु�धान अ�धकार� सम� भएको बयान कागज हेदा� �नजले 

अमू�य �े�ीसँग िचनजान भएका कारण वारदातको अ�ध�लो �दन �यौरेनी ि�थत काल� ग�डक� 

होटलमा बसी जाहेरवालाको घरमा डाँका गन� अ�य ४ जना समेत भई स�लाह गर� वारदातको �दन 

मेरो समेत २ वटा मोटरसाइकलबाट जाहेरवालाको घरको अवलोकन गर� भनी बनाएको योजना 

मतुा�बक सोह� राती ९M०० बजे�तर होटलबाट ड�डा बजार �ती�ालय निजक ज�लमा आएर लकु� 



िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 157 

 

१२M०० बजे स�लाह अनसुार डाँका चोर� गन� घर�तर ला�य�। म पछा�ड आएको मा�छे हेन� र 

त�काल कोह� आएमा भा�न स�कयोस ् भनी �यालतफ�  बस� र अमू�य घरको अगा�ड मूल ढोकामा 

खुकुर� �लई ब�यो। अ�य चार जना ढोकाको प�ला तोडी घर�भ� पसी चोर� गर� �नि�कएप�छ 

मोटरसाइकलमा चढ� उ�र देवचलु�तफ� को सडक हुँदै ज�ल पसी भो�ल नगद बाँडफाँट ग� य� र 

गरगहना त�काल भागब�डा नगन� प�छ गालेर बाड�ला भनी झोलामा राख�। २ जनालाई भरतपरु मैले 

छोडेर आएको केह� �दनप�छ �हर�ले प�ाउ ग�रहा�यो, गरगहनाको भाग पाइनँ भ�े �यहोरा उ�लेख 

गरेको देिख�छ। अका� ��तवाद� अमू�य �े�ीले अनसु�धान अ�धकार� सम� बयान गदा� म अ�नल घत�, 

अजय भ�े �तथ�बहादरु थापा बटुवल �हर�को �हरासतमा सँगै बसेको अव�थामा ठुला चोर� गन� स�लाह 

गरेका �थय� सोह� समयमा अब जीवन ब�े �क�समले ठुलो चोर� गन�, साना�तनामा नअि�झने भनी 

स�लाह भए अनसुार िच�बहादरु थापा, यमबहादरु पनु र भोजबहादरु समेत ६ जना जटु� जाहेरवाला 

राजे�� �े� ठको घरमा डाँका चोर� गन� योजना बनाई काल� ग�डक� होटलमा खान�पन गर� ३/३ जना 

दईु मोटरसाइकलमा चढ� क�रब ९M०० बजे राती ड�डाको �ती�ालय निजक ज�लमा लकु� बसी 

१२M०० बजे राजे�� �े�को घरमा डाँका चोर� गन� गय�। म घरको मूल ढोकामा घर�भ�को मा�नस 

बा�हर आउन नपाओस ् र बा�हरको मा�नस आएमा भा�न स�कयोस ् भनी खुकुर� �लई मूल ढोकामा 

अ�डए।ँ अ�नल घत�, अजय भ�े �तथ�बहादरु थापा, यमबहादरु पनु र भोजबहादरु राना घर�भ� पसे। 

िच�बहादरु थापा घरको पछा�डप��को �याल भएको ठाउँमा रखेदेखका ला�ग उ�भयो। डाँकाचोर� 

ग�रसकेप�छ मोटरसाइकल चढ� देवचलु�तफ� को ज�लमा गई रात �यह�� �बताय�। भो�लप�ट चोर� गरेको 

धनमाल सबै साथीह�मा बाँडी गरगहना प�छ गालेर �ब�� गरेर भागब�डा गर�ला भनी अ�नलले 

झोलामा रा�यो। चोर� ग�रएको मोबाइल म�ये १ थान नो�कया मोबाइल मैले राखी अ�नल समेत २ 

जनालाई आ�� खोलास�म छोड� र िच�बहादरु थापाले अ�य २ जनालाई नारायणगढस�म छो�न गयो। 

प�छ गरगहनाको बारेमा अ�नलसँग चोर� ग�रएको मोबाइलबाट फोन स�पक�  गरेको टावर लोकेसन गदा� 

सोह� फोन मा�यमबाट �हर�ले मलाई प�ाउ गर� �लई आएको हो भ�े समेत �यहोरा उ�लेख गरेको 

पाइयो। ��तवाद� यमबहादरु पनुले अनसु�धान अ�धकार� सम� बयान गदा� अ�नल घत� र अमू�य �े�ी 

बटुवल जेलमा सँगै बसेका बखत रा�ो िचनजान रहेछ। डाँका गर� पैसा �याउने र पैसा बाँ�ने मलाई 

लोभ देखाई बटुवल डेरा कोठामा ब�दा बाइक च�न रहर �थयो परुा गन� मैले प�न ह�ुछ भने। योजना 

मतुा�बक राती १२:०० बजे �ग�तनगर ि�थत राजे�� �े�को घरमा ३/३ जना २ वटा 

मोटरसाइकलमा आई योजना अनसुार अ�नल, अजय र भोजबहादरु रानाले पछा�डको ढोकाको प�ला 

फुटाई �भ� पसी अमू�य �े�ीले ढोकामा खुकुर� �लई बसेका �थए। म प�न �भ� पसी घर�भ�को सबै 

लकर दराज ब�स खोलखाल गर� नगद तथा गरगहना डाँका चोर� गर� लटु� बाइक चढ� उ�रतफ� को 

ज�लमा गई आराम ग� य�। �हर�ले मलाई प�ाउ गर� हा�यो। नगद भागब�डामा मलाई �. 

५०००।– भाग परेको �थयो भ�े समेत �यहोरा उ�लेख गरेको देिखयो।  

��तवाद�ह�को यस अदालतमा भएको बयानलाई हेदा� ��तवाद� अमू�य पो�ले �े�ीले आफु 

वारदाको �दन वारदात �थलमा नभई गोरखा गई फक� को हो। मलाई �हर�ले �ावण ९ गते प�ाउ 

गरेको हो। म बाट �हर�ले १ थान मोटरसाइकल र दईु थान मोबाइल बरादम गरेको हो। �हर�मा 
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ग�रएको भ�नएको बयान �यहोरा मेरो होइन �हर�ले सो कागज आफै लेखी मलाई नसनुाई डर �ास 

देखाई सह�छाप गराएका हनु।् सो कागजको �यहोरा झ�ुा हो भनी बयान गरेको पाइयो। ��तवाद� 

िच�बहादरु थापाले यस अदालतमा बयान गदा� आफु वारदातको �दन सबै जना भई घरप�रवारसँगै 

बसेका �थय� र म घरबाट बा�हर भो�लप�ट �बहान अ�फसमा काम गन� गएको हुँ, म जाहेरवालाको 

घरमा डाँका चोर� गन� गएको छैन। जाहेर� दरखा�त झ�ुा हो। �हर�ले मबाट नगद �. ७०००।– 

बरामद गरेको हो। अनसु�धान अ�धकार� सम� मैले ग�रएको भ�नएको बयान स�य होइन। सो 

कागजको �यहोरामा के लेिखएको �थयो मलाई नसनुाई जबरज�ती डर �ास देखाई सह�छाप गराएका 

हनु।् दसीका सामानह� म�ये १२०८ मोडेलको नो�कया मोबाइल र सोमा रहेको ९८४७३५६१६९ 

नं. को �समकाड� मेरो हो। मैले अ�भयोग दाबी बमोिजम कसरु गरेको नहुँदा सजाय पाउन ुपन� होइन 

भनी �यहोरा उ�लेख गरेको देिखयो। ��तवाद� यमबहादरु पनुले यस अदालतमा बयान गदा� वारदातको 

�दन म भ�जीको घर िशतलनगर बसी �ावण १ गते म बटुवल फक� को हुँ। मबाट �हर�ले २ वटा 

मोबाइल (सोनी इरे�सन र नो�कया) बरामद गरेको हो। बरामद� सामानको कसका हनु ्मलाई थाहा 

छैन। �हर�मा ग�रएको मेरो बयान �यहोरा झ�ुा हो भनी बयान गरेको पाइयो।  

 ��तवाद�ह�ले अनसु�धान अ�धकार� सम� बयान गदा� अपराधको त�य स�ब�धमा मालाकार 

�पमा योजना बनाई सो लाई मूत� �प �दन ग�रएको काय� actus reus मालाकार �पमा एक आपसमा 

�म�ने गर� बयान गरेको पाइ�छ। यस अदालतमा ��तवाद�ह�ले बयान गदा� आफुह�को वारदातमा 

उपि�थ�त नभई अ�य� रहेको ( Plea of alibi) को िज�कर �लए प�न सो िज�करलाई �माण ऐन, २०३१ 

को दफा २७ बमोिजम �माणको रोहमा प�ु� गन� सकेको पाइँदैन। बरामद� मचु�ुकामा बरामद भएका 

समान को क�को हो मलाई थाहा जानकार� छैन, वारदातमा मेरो संल�नता छैन भनी अदालतमा बयान 

गरेकै आधारमा ��तवाद�ह�लाई आपरा�धक दा�य�व (Criminal liability) बाट म�ु हनेु अव�था प�न 

होइन। �यसमा प�न जाहेरवालाको यस अदलतमा भएको बकप�बाट �नजको घटना �थल मचु�ुका 

उि�लिखत घरमा वारदात �म�तमा डाँका चोर� भएको त�यमा �ववाद रहेको देिखँदैन। यस अव�थामा यी 

��तवाद�ह�ले यस अदलतमा अपराध कसरुमा इ�कार� बयान गरेकै आधारमा �नजह� �नद�ष रहेछन ्

भनी मा� न�मल� ��तवाद�ह�को अनसु�धान अ�धकार� सम� भएको वारदातको स�ब�धमा मालाकार 

�पमा एक आपसमा �मलेको बयान �यहोरा मौकाको बरामद� मचु�ुका वारदातका स�ब�धमा 

जाहेरवालाको यस अदालतमा भएको बकप� समेतका सबतु �माणह�बाट यी ��तवाद�ह� अ�भयोग 

दाबीको कसरुका कसरुदार रहे भएको देिखन आयो।  

अब ते�ो �� अ�भयोग �मािणत हनु आएमा ��तवाद�ह�लाई के कुन सजाय हनु ुपन� हो ? 

भ�े स�ब�धमा हेदा� ��तवाद�ह� उपर वाद� नेपाल सरकारले चोर�को महलको १/६ नं. बमोिजमको 

कसरु अपराध गरेको देिखँदा �नजह�लाई सोह� चोर�को १४(४) नं बमोिजम सजायको मागदाबी �लइ 

��ततु अ�भयोग दायर गरेको देिखयो। चोर�को १ नं. को काननुी �यव�था हेदा� "आ�नो हक नप�ुने 

अचल भइरहेकोलाई चलको �हसाब गराई वा चल धनमाल समेत हक प�ुने धनीलाई थाहा न�दई वा 

उसको म� जरु� न�लई धनीको हक मेटाई आफुले �लनाखानाका ला�ग जनुसकैु कुरो गर� बेइमानीका 

�नयतले कसैले ल�यो भने चोर� गरेको ठहछ�" भनेको हुँदा यस न�बरले चोर�को प�रभाषास�म गरेको 
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पाइ�छ भने अ�य नं. ह�ले अपराधको अव�था र सोमा �नधा�रण ग�रएको द�डको �यव�था गरेको 

पाइ�छ। �यसै गर� चोर�को ६ नं. लाई हेदा� "चार जनाभ�दा ब�ताको जमात भई जबज��ती चोर� वा 

रहजनीमा लेिखएका र�तसँग वा हातह�तयार �लई उठाई छाडी वा हलुह�ुजत गर� चोर� गरेको डाँका 

गरेको ठहछ�" �वधा�यकाले डाँका चोर� हनु अपराधमा �यि�को स��या ह�तयारको �योग र सो काय� 

रहजनी वा जबरज�ती चोर�को अपराधको र�तसँग भएको हनु ु पन� पूव�सत� राखेको पाइयो।जबरज�ती 

चोर� र रहजनी चोर�को र�तसँग भनी चोर�को ६ नं. मा भ�नएकामा सोतफ�  हेदा� चोर�को ४ र ५ नं. 

को �यव�था देहाय बमोिजम रहेको पाइयो। 

४. चोर� गदा� कुट�पट हातपात गर� वा बाँधी �थची वा उि�खेरै �यान �लने वा िजउ जखम अ�भ� गन� 

डर �ास गराई वा �भ� बसेको मा�नस �न�कन नहनेु गर� ढोका ब�द गर� चोर� गरेमा वा चोर� 

गरेको थाहा पाई मौकैमा वा दपे�दै गई माल �लन वा चोर प�न खो�दा चोरले मा�थ लेिखए 

बमोिजम जोरजलुमु गरेमा वा सो बमोिजम केह� नगरे प�न नाबालकको िजउको धनमाल खोसी 

चोर� गरेकामा जबज��ती चोर� गरेको ठहछ�। 

५. बाटोघाटो वा ज�लमा ढुक� जबज��ती चोर� गरेको रहजनी ठहछ�।  

उि�लिखत काननुी �यव�थाले डाँका अपराधका ला�ग ४ जना भ�दा बढ�को स��यामा ह�तयार 

स�हत बाटोघाटो कुर� वा �यान �लने अ�भ� हनेु वा कसैलाई बाधछाद गर� वा मा�नसलाई घर�भ� 

ब�द गर� चोर� गरेमा डाँका चोर�को अपराध कसरु हनेु भनी काननुी �यव�था रहेको पाइ�छ। ��ततु 

वारदातका स�ब�धमा ��तवाद�ह� फरार अ�य ��तवाद�ह� समेत ३/३ जनाका दरले २ वटा 

मोटरसाइकलमा वारदात �थलमा ��तवाद� यमबहादरु पनुको घरबाट बरामद भएका २ बटा खुकुर� 

�लइ गई जाहेरवालाको घरको �याल ढोकाको प�ला तोडी हातमा खुकुर� पे�तोल �लएका ४/५ जना 

डाँका चोरह� घर�भ� �वेश गर� जाहेरवाला �नजको �ीमतीलाई खुकुर� पे�तोल घाँट�मा ताक� घर�भ� 

भएको सेफ दराजको चाबी मागेका र चाबी खो�न नजानेप�छ �यानको माया भए खो�लदे न� मा�र�द�छु 

भ�दै �नजह�बाट सेफको चाबी खो�न लगाएका सेफ�भ� भएका नगद, सनुका गरगहना र हातकानमा 

लगाएका गरगहना समेत डाँका चोर� गर� लगेको अव�था देिख�छ। घटना �थल मचु�ुकाले घरको 

�याल ढोकाको प�ला तो�डएको घर�भ� भएको सेफ दराजको चाबी खु�ला रहेको सामानह� लथा�ल� 

य�त� छ�रएर रहेको, दराज, सेफ खु�ला अव�थामा छाडी सेफ �भ� भएका नगद, सनुका गरगहना र 

हातकानमा लगाएका गरगहना समेत डाँकाह�ले पे�तोल समेत देखाइ चाबी खो�न लगाई चोर� गर� 

लगेको भनी उ�लेख भएको अव�थामा चोर�को ४ नं. को र�तमा पे�तोल समेतका बरामद खुकुर� समेत 

देखाई यी ��तवाद�ह�ले डाँका गरेको भनी देखाइएको त�यह�लाई �म�सलमा स��लत सबतु र त�य 

तथा उि�लिखत काननुी �यव�था समेतका आधारमा इ�कार गन� �म�ने देिखँदैन। जाहेरवालाले यस 

अदालतमा बकप� गदा� वारदातलाई समथ�न गरेको र डाँका चोर� भएका समानह� आ�नो घरबाट 

डाँका भएको कुरालाई समथ�न हनेु गर� बकप� गरेको पाइयो। �नजले यस अदालतमा बकप� गदा� 

स.ज. ७ मा अप�रिचत �यि�ह� पसी समान लगेका हनु ्भनी बकप� गरेको पाइयो। हाल थनुामा 

रहेका ��तवाद�ह� बाहेकका अ�य �यि�ह�ले चोर� गरेका हनु ्भनी बकप� गरे उपर �नजको दा�य�व 

स�ब�धमा तल �ववेचना भई गएको अव�थामा सो स�ब�धमा यसमा �ववेचना ग�ररहन ुपरेन। ��तवाद� 
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अमू�य �े�ी डाँका गन� गई बा�हर मा�नस �नगरानी गन� बसेको िच�बहादरु थापा �याल पछा�ड 

�नगरानी गन� बसेका र ��तवाद� यमबहादरुस�म अ�य �तन ��तवाद�ह�ले समान ल�ुटसकेप�छ प�छ 

सामान �नका�ने रा� ने काय�मा संल�न रहेको भनी भनेको अव�थामा र जाहेर�मा उ�लेख भएका 

समानह� बोक� �हँ�ने गरेको अव�थामा जाहेरवालाले नदेखेको भनी बकप� गरेको कुरालाई अ�यथा 

अथ� गन� �मलेन। तसथ� उि�लिखत आधार �माणबाट यी ��तवाद�ह�ले वाद� नेपाल सरकारको 

अ�भयोग दाबी बमोिजम चोर�को १ र ६ न. �वपर�त अपराध कसरु गरेको देिखयो। जहाँस�म वाद� 

नेपाल सरकारले ��तवाद�ह� उपर जाहेरवालाको जाहेर� �यहोरामा उ�लेख भएको �बगो �. 

९,११,६४०।– को समान डाँका चोर� भएको भनी जाहेर� परेको देिखए ताप�न बरामद� मचु�ुकामा 

देिखएको �बगो �. ३२,०००।– स�म कायम भएको र अ�य �बगो खाए मासेको कुरामा यी 

��तवाद�ह�को इ�कार रहेको अव�थामा सोह� �बगोलाई आधार मानी ��तवाद�ह�लाई आपरा�धक 

दा�य�व Criminal liability बहन गराउन ुउपय�ु देिखन आयो।  

 अ�तमा चौथो �� जाहेरवालाले जाहेर� �यहोरा र अ�य त�य �वचमा �वरोधाभास हनेु गर� 

बकप� गरेमा �नजले काननुले �नधा�रण गरेको दा�य�व बहन गनु� पन� हो होइन ? भ�े स�ब�धमा हेदा� 

यी जाहेरवालाले ��तवाद�ह� उपर �म�त २०६९।४।२० गते �दएको जाहेर� दरखा�तमा यी 

��तवाद�ह� उपर �कटानी जाहेर� गरेको देिख�छ। यस अदालतमा बकप� गदा� यी ��तवाद�को 

कसरुको उपि�थ�तलाई अपराधबाट उ�मिु� �दने मनसायबाट आ�नो मौकाको जाहेर�को �वरोधाभास हनेु 

गर� बकप� गरेको पाइयो। मा�थ �करण �करणमा ग�रएको �ववेचनाबाट ��तवाद�ह� अ�भयोग 

दाबीको कसरुदार देिखन आएको ठहर भएको अव�थामा यस अदालतमा बकप� गदा� जाहेर� आफुले 

�दएको कुरालाई �वीकार गर� र आ�नो घरमा डाँका वारदात भएको कुरालाई ह�ुलया जाहेर� �कटानी 

जाहेर� �दई बकप� माफ� त समथ�न गरे प�न यस अदालतमा बकप� गदा� यी प�ाउ परेका ��तवाद� 

उपर ग�रएको बकप�को �यहोराले मौजदुा मलुकु� ऐन अदालती ब�दोब�तको १६९ नं. �वपर�त देिखन 

आयो। यस अव�थामा जाहेरवाला समेतलाई सोह� नं. बमोिजम कैद समेत हनेु देिखन आयो।   

 यसमा ��तवाद�ह� अ�नल घत� र भोजबहादरु रानाको हकमा अ�भयोग दाबीमा �प� वतन 

खुल� आएको नदेिखँदा र �याद तामेल हनु सकेको नदेिखँदा �नजह� प�ाउ पर� आएका बखत जगाई 

कारबाह� गन� गर� ��ततु अ�भयोग �नजह�का हकमा िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ को �नयम 

१९(क) (४) बमोिजम तामेल�मा रािख�दने ठहछ�। फरार ��तवाद� �तथ�बहादरु थापाका हकमा �नजका 

नाममा यस अदालतबाट जार� भएको �याद र�तपूव�क तामेल� भई आएको र �यादमा हािजर नभई 

गजुार� बसेको देिखँदा �नजका हकमा ��ततु अ�भयोग अ.बं. १९० नं. बमोिजम म�ुतबी ग�र�दएको  

छ। �नजको अंश रो�ा मचु�ुका गर� पेस गनू�।  

 अब ��तवाद�ह� िच�बहादरु थापामगर अमू�य पो�ले �े�ी र यमबहादरु पनुमगरका हकमा 

मा�थ �करण �करणमा ग�रएको �ववेचनाबाट �म�सल संल�न बरामद� मचु�ुका अनसु�धान अ�धकार� 

सम� गरेको बयान समेतका कागज �माणह�बाट ��तवाद�ह�ले चोर�को १, ६ नं. �वपर�त अपराध 

कसरु गरेको ठहछ�। सो ठहना�ले ��तवाद�ह�लाई चोर�को १४(४) नं. बमोिजम जनह� कैद वष� ६ र 

बरामद �बगो �. ३२,०००।– स�म डाँका चोर� गरेको देिखन आएको सो �बगोको डेढ� बढाई हनेु 
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४८,०००।– ��तवाद�ह�लाई जनह� ज�रबाना समेत हनेु ठहछ�। बरामद माल व�तहु� जाहेरवालाले 

�फता� पाउने ठहछ�। बरामद हनु नसकेको �बगो समेत भराइपाउँ भ�े अ�भयोग दाबी सो हदस�म प�ुन 

स�दैन। साथै जाहेरवालाले मा�थ ग�रएको �ववेचनाबाट झ�ुा बकप� गरेको देिखएकाले �नजलाई १ 

म�हना कैद हनेु ठहछ�। सो ठहना�ले अ� तप�सल बमोिजम गन� गर� आजको म�ुा फैसला ग�र�दयाँ। 

 
 
 

तप�सल 

��तवाद� अ�नल घत� र भोजबहादरु राना समेत के मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम �नजह�को 

हकमा ��ततु म�ुा तामेल� मा रािख�दने ठहरेकाले तामेल� दायर�मा दता� गनू� ..................................१ 

 

��तवाद� �तथ�बहादरु थापा के मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम �नजका हकमा अंश रो�ा मचु�ुका 

गन� बाकँ� देिखँदा अंश रो�ा गनु� र �नजका हकमा ��ततु म�ुा अ.ब.१९० नं. बमोिजम म�ुतबीमा रा� ने 

ठहरेकाले ��ततु म�ुा म�ुतबी दायर�मा दता� गनू� ....................................................................२ 

 

��तवाद� िच�बहादरु थापामगर, अमू�य �े�ी र यमबहादरु पनुमगर के मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए 

बमोिजम चोर�को १,६ �वपर�त अपराध गरेकाले सोह� महलको १४ (४) नं. बमोिजम जनह� ६ वष� कैद 

र �. ४८०००।– ज�रबाना हनेु ठहरेकाले �नजह�लाई लागेको कैदका हकमा िच�बहादरु थापामगर र 

अमू�य �े�ी �म�त २०६९/४/२१ देिख र यमबहादरु पनुमगर �म�त २०६९/४/३१ देिख हालस�म 

थनुामा रहेको देिखँदा सोह� �म�तदेिख हालस�म थनुामा रहेको देिखँदा सोह� �म�तदेिख क�ी हनेु गर� कैद र 

ज�रबानाको समेत कैद ठेक� लगत कसी असलु उपर गनू� .........................................................३ 

 

जाहेरवाला राजे�� �े� के मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम बरामद मालव�तहु� �फता� पाउने हुँदा 

�फता� ग�रपाउँ भनी जाहेरवालाको दरखा�त परे �नयमानसुार गर� �फता� �दनू ...................................४ 

 

जाहेरवाला राजे�� �े� के मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम अ.ब.१६९ नं. बमोिजम कैद १ म�हना 

हनेु ठहरेकाले सो कैद बे�ज ुहुँदा अ.बं. १७० नं. बमोिजम लगत कसी असलु उपर गनू� .................५ 

 

��ततु फैसलामा िच� नबझेु ७० �दन �भ� �ी पनुरावेदन अदालत बटुवलमा पनुरावेदन गनु� भनी 

��तवाद�ह� िच�बहादरु थापा मगर, अमू�य �े�ी र यमबहादरु पनु मगर समेतलाई पनुरावेदनको �याद 

�दनू ............................................................................................................................६ 

 

फैसलाको जानकार� स�हतको ७० �दने पनुरावेदनको �याद िज�ला सरकार� व�कल काया�लय 

नवलपरासीलाई �दनू ........................................................................................................७ 

 

जाहेरवाला राजे�� �े�लाई ��ततु फैसलामा िच� नबझेु ७० �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन 

गनु� भनी पनुरावेदनको �याद जार� गनू� .................................................................................८ 

 



162 िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

न�ल मा�ने सरोकारवालालाई ला�ने द�तरु �लई न�ल सार� सराइ�दनू..........................................९ 

 

��ततु म�ुाको दायर� लगत क�ा गर� �म�सल पनुरावेदन परे �ी पनुरावेदन अदालत बटुवलमा र नपरे 

अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू ...........................................................................................१० 

 
 
 

िज�ला �यायाधीश 

 

फैसला तयार गन� सहयोग गन� ना.स.ु देवे�� �रमाल र     

स.क.अ. अ�जल� शा�य         

फैसला पाना -१५ 

 

इ�त स�वत ्२०७१ असार २ गते रोज २ मा शभुम.्................।  



�ी सोलखु�ुब ुिज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी द�पककुमार खरेल 

फैसला 

�नण�य नं. ३९ 

म.ुनं. 069-CR-0025 

 

म�ुा : कत��य �यान। 

 

वाद�को नाम, थर, वतन 

िज�ला सोलखु�ुब,ु देउसा गा.�व.स. वडा नं. ७ ब�ने 

वष� २२ को पदम भ�े राज राईको जाहेर�ले नेपाल 

सरकार…………………………………………..............… १ 

 

��तवाद�को नाम, थर, वतन 

िज�ला सोलखु�ुब,ु  देउसा गा.�व.स. वडा नं. ७ 

ब�ने �ड�ल�शेर राईको छोरा वष� १९ को यावेश 

राई .......................................................१ 

िज�ला सोलखु�ुब,ु  देउसा गा.�व.स. वडा नं. ७ 

ब�ने नौबहादरु राईको छोरा वष� ३० को �तख ु

भ�े गंगाबहादरु राई ..................................१ 

िज�ला सोलखु�ुब,ु बङु गा.�व.स. वडा नं. ८ ब�ने 

�व�वधन कुलङुको छोरा वष� १८ को माधव 

कुलङु.................................................... १ 

िज�ला सोलखु�ुब,ु बेनी गा.�व.स. वडा नं. १ ब�ने 

रामबहादरु �े�को छोरा वष� १८ को भीमनारायण 

�े� ......................................................१ 

िज�ला सोलखु�ुब,ु स�लेर� गा.�व.स. वडा नं. २ 

ब�ने आङपे�बा शेपा�को छोरा वष� २५ को 

पासाङन�ु शेपा� .........................................१  

िज�ला सोलखु�ुब,ु  देउसा गा.�व.स. वडा नं. ४ 

ब�ने वीरबहादरु राईक� छोर� वष� २६ क� स�ुम�ा 

राई .......................................................१ 

िज�ला सोलखु�ुब,ु  देउसा गा.�व.स. वडा नं. २ 

ब�ने धनवीर राईको छोरा वष� २२ को ब�जरे 

भ�े व�पात राई ......................................१ 

 

 �माण 

सा�ी – 

जाहेरवाला पदम भ�े राज राई .....................१ 

रामसंघष� �कराँती भ�े रामकुमार राई ..............१ 

�माण 

 सा�ी – 

रनमान राई ..........१ 

उ�कुमार� राई ......१ 
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�ड�ल�शेर राई ...........................................१ 

रेवत�व�म राई .........................................१ 

�ान ल�ी राई ..........................................१ 

मिणराम राई .............................................१ 

जय�साद राई ...........................................१ 

 

कागज – X 

पे�बा तामाङ ...........................................१ 

गोपाल राई .............................................१ 

ख�बहादरु राई ........................................१ 

हतुबहादरु काक� .....................................१ 

�हेमी लामा ............................................१ 

परम�वज कुलङु ......................................१ 

  कागज – X 

 

अदालतबाट बझेुको 

 सा�ी :  

 कागज : X 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ र मलुकु� ऐन अदालती ब�दोब�तको २९ नं. बमोिजम 

यसै अदालतको �े�ा�धकार�भ� पन� आएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य एवं �नण�य यस �कार छ : 

िज�ला सोलखु�ुब,ु देउसा गा.�व.स वडा नं ४ ि�थत पूव�मा �मलघर, पि� चममा वीरबहादरु राईको 

घर, उ�रमा वीरबहादरु राईकै घर, दि�णमा रामदोज� राईको घर य�त चार �क�लाि�थत �नजको मूलघरको 

आगँन, मतान घरको दि�णतफ�  बाँझोबार� तथा मकैबार�, मतानघरदेिख ११.५ �फट पि� चमतफ�  का�टएका 

कपालह� रहेको सो म�ये केह� र�ाइएको कपाल फेला परेको, �ला��कको ज�बो कोकको ज�तो बोतल 

रहेको, सोदेिख २१ �फट दि�णपूव� ह�रयो बाँसका ३ वटा भाटाह� रहेको, घटना �थलमा अ�य द नथ� 

फेस लेिखएको कालो र�को �याकेट, चाँद�को ज�तो �स�� फेला परेको तथा मकैका बोट समेत 

भाँिचएको भ�े समेत �यहोराको �म�त २०७०।३।६ गतेको घटना �थल मचु�ुका।  

टाउकाको बायाँतफ�  २ इ�च ल�बाइ १ इ�च चौडाइ दायाँ हातको पछा�ड पाखरुामा डेढ इ�च 

ल�बाइ १ इ�च चौडाइ र दा�हने �त�ाको पछा�ड डेढ इ�च ल�बाइ र १ इ�च चौडाइको का�टएको चोट 

तथा अनहुार तथा शर�रका �व�भ� भागमा नीलडामह� देिखएको भ�े समेत �यहोराको �म�त 

२०७०।३।६ गतेको लास जाँच �कृ�त मचु�ुका। 

�म�त २०७०।३।४ गते रातको अं. १२ बजेको समयमा िज�ला सोलखु�ुब,ु देउसा गा.�व.स 

वडा नं ४ �र�दाप ुभ�े �थानमा मेरा दाज ुवष� २५ को मन,ु �वशाल भ�े रो�नयर राईलाई ऐ. देउसा ७ 

ब�ने यावेश राई समेतका �यि�ह�ले कुट�पट गर� कत��य गर� मारेको हुँदा �नजह�लाई काननु बमोिजम 

कारबाह� ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको �म�त २०७०।३।७ गतेको ऐ. देउसा ७ ब�ने वष� २२ को 

पदम भ�े राज राईको जाहेर� दरखा�त। 

�म�त २०७०।३।४ गते रातको अं. १२ बजेको समयमा जाहेरवालाको दाज ु वष� २५ को 

रो�नयर राईलाई कत��य गर� मार� वारदात �थलबाटै भागी फरार रहेका ��तवाद�ह�लाई खोजतलास गन� 

�ममा िज�ला सोलखु�ुब,ु देउसा ७ ब�ने यावेश राई र ऐ. ब�ने �तख ुभ�े गंगाबहादरु राईलाई प�ाउ 

गर� दािखला गरेका छ� काननु बमोिजम ग�रपाउँ भ�े �.स.�न. कमल कटुवाल समेतको �म�त 

२०७०।३।७ गतेको ��तवेदन।  
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�म�त २०७०।३।४ गते रातको अं. १२ बजेको समयमा जाहेरवालाको दाज ु वष� २५ को 

रो�नयर राईलाई कत��य गर� मार� वारदात �थलबाटै भागी फरार रहेका ��तवाद�ह�लाई खोजतलास गन� 

�ममा िज�ला सोलखु�ुब,ु स�लेर� २ ब�ने न�ु शेपा�, ऐ. बङु ८ ब�ने माधव कुलङु, ऐ. बेनी १ ब�ने 

भीमनारायण �े�, ऐ. स�लेर� १ ि�थत सकु�  भ�े �थानमा गहुँ का�टरहेका अव�थामा फेला पारेको हुँदा 

�नजह�लाई काननु बमोिजम प�ाउ गर� दािखला गरेका छ�। काननु बमोिजम ग�रपाउँ भ�े �.स.�न. 

घने�� नेपाल समेतको �म�त २०७०।३।७ गतेको ��तवेदन।  

शर�रका �व�भ� भागमा चोटपटक लागेका कारण æDeath due to PolytraumaÆ बाट मतृक 

िज�ला सोलखु�ुब,ु देउसा ७ ब�ने रो�नयर राईको म�ृय ुभएको भ�े समेत �यहोराको �म�त २०७०।३।९ 

गतेको पो�टमाट�म �रपोट�। 

मलाई बा�यकालदेिख नै मान�सक तथा शार��रक यातना �दने तथा बार�वार धाकध�क� �दएका र 

�म�त २०७०।३।४ गते िज�ला सोलखु�ुब ु नेले गा.�व.स. ि�थत नेले बजारमा धाकध�क� तथा 

अपमानजनक �यवहार गरेको र मसँगै बजार गएका पासाङन�ु शेपा�, माधव कुलङु र भीमनारायण �े�लाई 

प�न अपमानजनक �यहार गर� धाकध�क� �दएको हुँदा �नज रो�नयर राईलाई केह� गन� सोच राखी 

�नजलाई �पछा गद� गएका र साँझ खाना खाई गंगाबहादरु राईलाई योजनाका बारेमा जानकार� गराई �नज 

समेतलाई �लई गई �नजको घरमा जाँदा फेला नपरेको र जाहेरवाला समेतका मा�नसह�ले रो�नयर राई 

देउसा ४ तफ�  गएको छ भनेको र �नज प� कै स�ुम�ा राईकै घरमा हनु ुपछ� भ�े ला�ग �यसतफ�  जादँा 

�नज सोह� घरमा नै स�ुम�ा राईसँगै रहेको देखी म र पासाङन�ु शेपा� घर�भ� �वेश गर� �नजलाई 

बोलाउँदा मलाई नै �नजले म�ु का �हार गरेकाले मैले ख�ुाले �छक�  लगाई लडाई साथमा बोक� �याएका 

बाँसका लाठ� समेतले पालैपालो कुट�पट गर� �नजलाई मारेका र �नजको कपाल समेत साथमा बोक� 

लगेको खकुुर�ले काट� कपाल धारा निजक फाल� हामीले �योग गरेका ह�रयो बाँसका लाठ� समेत सोह� 

�थानमा छाडी �नजलाई िघसाद� लगी बाटो निजक बाँसघार�मा राखी हामी भागेका ह�। हामी सबैले 

कुट�पट गरेका चोटका कारणबाट �नजको म�ृय ु भएको हो, घटनामा हामी बाहेक अ�य कोह� कसैको 

संल�नता छैन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� यावेश राईले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� �म�त 

२०७०।३।१० गते गरेको बयान कागज। 

�म�त २०७०।३।४ गते रातको अं. ११ बजेको समयमा मसँगै प�ाउ पर� आएका ��तवाद� 

यावेश राई समेतका मा�नसह�ले मलाई बोलाइ �तमीसँग केह� काम छ, आज रो�नयर राईलाई कारबाह� 

गनु� पछ�, �तमीलाई प�न प�हला �नजले कुट�पट गरेकै हनु,् आज बदला �लन ुपछ� �हँड भनेको हुँदा साथमा 

खकुुर� बोक� मा�स लगाई �नजको घरतफ�  ला�य�। �नजलाई सोधपछु गदा� ४ नं. वडातफ�  गएका छन ्

भनी जाहेरवालाले भनेको र �नज प� कै स�ुम�ा राईकै घरमा गएको हनु ुपछ� भनी यावेशले भनेको हुँदा 

बाटोमा ह�रयो बाँसको लाठ� समेत काट� �नज स�ुम�ाको घरतफ�  ला�य�। नभ�दै �नज �यह�� नै �थए। 

यावेशलाई दे� नासाथ �नजले म�ु का, बि�सङले �हार गरे। �यस प�ात यावेशले लडाएप�छ म समेत भई 

साथमा बोक� लगेको बाँसका लाठ�ले टाउको तथा शर�रको य�त� भागमा �हका�उँदा �नजको घटना 

�थलमा नै म�ृय ुभएको हो। �नजको म�ृय ुहामीह�ले कुटेको चोटकै कारणबाट भएको हो, घटनामा अ�य 
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कोह� कसैको संल�नता छैन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� �तख ुभ�े गंगाबहादरु राईले अ�धकार �ा� 

अ�धकार� सम� �म�त २०७०।३।१० गते ग�र�दएको बयान कागज। 

�म�त २०७०।३।४ गते मंगलबार म, यावेश राई, भीमनारायण �े� र माधव कुलङु नेले 

गा.�व.स ि�थत बजार भन� आएका �थय�। बजार घमु�फर ग�ररहेका अव�थामा जाहेरवालाका दाज ुमन,ु 

�वशाल भ�े रो�नयर राई र हामीह� �बच भेट भयो। भेट हनुासाथ �नज रो�नयर राईले यावेश राईलाई 

अनाव�यक गाल� गलौज गद�, तँ डन होस ् त तँसँग �हँ�ने यी फु�चेह� को हनु ् ? आज उ�ा�त यस 

ठाउँमा �तमीह�लाई देख� भने �तमीह�को ख�ुा भाँिच�द�छु भनी अनाव�यक धाकध�क� �दएको हुँदा र 

यावेश राईसँग प�न पूव� �रसइवी भएका कारण �नजलाई केह� गन� सोच राखी �पछा गन� था�य�। घर जाने 

�ममा �नजलाई भेटेन�। खाना खाई अं.२३:०० बजेको समयमा म, यावेश, माधव र भीम गंगाको घरमा 

गई �नज समेतलाई उठाई रो�नयर राईको घरतफ�  ला�य�। घरमा म समेत �वेश गर� �नजलाई बोलाय�। 

ऊ देउसा ४ नं. तफ�  गएको भ�े जानकार� पाएप�छ �नजको �पछा गद� जाँदा यावेशले अ�कल गरेको 

घरमा �नज स�ुम�ा राईसँग ब�सरहेका अव�थामा फेला पार� �नजलाई बोलाई बा�हर �नकाल� म समेत भई 

हामीले साथमा बोक� लगेको ह�रयो बाँसका लाठ� समेतले शर�रका �व�भ� भागमा �हका�ई रगतप�छे पार� 

भइँुमा लडाई मा�र�दय�। घटनाका बारेमा कोह� कसैलाई जानकार� �दएमा य�तै हालत हनेु भनी �नज 

स�ुम�ा राईलाई ध�काई �नज मतृक लास बोक� िघसार� केह� तल बाटोछेउको बाँसघार�मा लगी रािख�दई 

वारदात �थलबाटै हामी भागेका ह�, घटना �थलमा फेला पर� बरामद भई आएका बासँका लाठ� समेत 

हामीले वारदातमा �योग गरेका ह�, हेर� सनाखत ग�र�दएको छु, �नजलाई म समेतको कुटाइको चोटका 

कारणबाट रो�नयर राईको म�ृय ुभएको हो, घटनामा हामी बाहेक अ�य कोह� कसैको संल�नता छैन भ�े 

समेत �यहोराको ��तवाद� न�ु भ�े पासाङन�ु शेपा�ले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� �म�त 

२०७०।३।१० गते ग�र�दएको बयान कागज। 

�म�त २०७०।३।४ गते �दनको अं.१५:०० बजेको समयमा म समेतलाई रो�नयर राईले नेले 

बजारमा अपमान हनेु गर� गाल� गलौज तथा धाकध�क� �दएका कारणबाट �नजलाई केह� गन� योजना 

बनाई �नजलाई �पछा गद� गएका र बाटोमा �नज फेला नपरेप�छ म, यावेश राई, पासाङन�ु शेपा�, माधव 

कुलङु र गंगा राई समेत भई खोजतलास गन� �ममा अं. रातको १२ बजेको समयमा देउसा ४ ि�थत 

स�ुम�ा राईको घरमा गफ ग�ररहेका अव�थामा फेला पार� घरबाट बा�हर �नकाल� म समेत भई टाउको 

लगायत शर�रका �व�भ� भागमा हामीले बोक� लगेका बाँसका लाठ�ले कुट�पट गर� मार� सो �थानबाट 

केह� तल बाटो निजक बाँसघार�मा राखी वारदात �थलबाटै भागी फरार भएका ह�। �नजको म�ृय ु

हामीह�कै कुटाइको चोटका कारणबाट भएको हो, घटनामा अ�य कोह� कसैको सं�लनता छैन भ�े समेत 

�यहोराको ��तवाद� भीमनारायण �े�ले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� �म�त २०७०।३।१० गते 

ग�र�दएको बयान कागज।  

�म�त २०७०।३।४ गते नेले बजारि�थत साव�ज�नक हाट बजारमा रो�नयर राईले म समेतलाई 

अपमानजनक �यवहार गरेकाले �नजलाई केह� गन� सोच राखी �नजलाई �पछा ग� य�, बाटोमा क�हँ कतै 

फेला परेन र रातको अ�दाजी १२:०० बजेको समयमा स�ुम�ा राईको घरमा �नजसँगै गफ ग�ररहेको 

अव�थामा फेला पार� घरबाट �नकाल� हामीले बोक� लगेका बाँसका लाठ�ले टाउको लगायत शर�रका 
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�व�भ� भागमा �हका�ई रगतप�छे पार� सो �थानमा मार� केह� तल बाटो निजकको बासँघार�मा लगी राखी 

भागेका हौ, �नजको म�ृय ु म समेतको कुटाइको चोटका कारणबाट भएको हो, घटना कोह� कसैको 

ष���बाट भएको होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� माधव कुलङुले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� 

�म�त २०७०।३।१० गते ग�र�दएको बयान कागज। 

�म�त २०७०।३।४ गते रातको अ�दाजी १२:०० बजेको समयमा हाल प�ाउ पर� आएका 

��तवाद�ह�ले मेरै घर आगँन तथा बार�मा जाहेरवालाका दाज ुरो�नयर राईलाई कुट�पट गरेको मैले देखेक� 

हुँ। त�काल वारदातमा संल�न रहेका म�ये �तखे भ�े गंगाबहादरु राई र यावेश राईलाई ��टसँग िचनेक� 

हुँ। घटना स�ब�धमा कोह� कसैलाई जानकार� गराएमा सप�रवारलाई एकै िचहान पा�र�द�छ� भनी डर, 

�ास तथा धाकध�क� �दएको हुँदा घटनाको स�ब�धमा सरोकारवाला, �थानीय �छमेक� तथा �हर�लाई 

जानकार� गराइन, घटनामा मेरो कुनै संल�नता छैन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� स�ुम�ा राईले अ�धकार 

�ा� अ�धकार� सम� �म�त २०७०।३।१२ गते ग�र�दएको बयान कागज। 

�म�त २०७०।३।४ गते राती रो�नयर राईलाई देउसा ४ ि�थत �र�दाप ुभ�े �थानमा मारे भ�े 

कुरा भोल� प�ट थाहा पाए,ँ त�काल कसले के, क�तो प�रब�दबाट मारे भ�े थाहा भएन, घटनाका बारेमा 

प�छ ब�ुदा हाल प�ाउ पर� आएका यावेश राई समेतका मा�नसह�ले बाँसको लाठ� समेतले शर�रको 

�व�भ� भागमा �हका�ई मार� केह� तल बाटो निजक बाँसघार�मा लगेर फा�ल�दए भ�े सनेुको हुँ। हाल 

प�ाउ पर� आएका ��तवाद�ह� सबैलाई म िच�दछु, ��तवाद�ह� म�ये भीमनारायण �े�, न�ु भ�े 

पासाङन�ु शेपा� र माधव कुलङुलाई मैले कुनै आ�य �दएको र मेरो घरमा ल�ुक�छपी समेत बसेका 

होइनन ्भ�े समेत �यहोराका ब�जरे भ�े व�पात राईले �म�त २०७०।३।१६ गते ग�र�दएको कागज। 

�म�त २०७०।३।४ गते म आ�नो मतान घरमा स�ुतरहेका अव�थामा रातको अं.१२ बजेको 

समयमा आगँनमा 'ऐया ऐया यावेश नमार' भनेको आवज सनुी टाउको उठाई हेदा� �यहाँ भेला भएका 

मा�नसह�ले कोह� घरबाट �न�के य�तै हालत ह�ुछ भनेप�छ म डरले �भ�ै बस�, अ�भय�ुह�ले पानी बो�दै 

रो�नयर राईलाई �या�दै मकैबार� समेतमा लडाई कुट�पट गरेको टच�लाइटको उ�यालोबाट देखेको हुँ। 

उ� वारदातमा संल�न भएका म�ये यावेश राई र गंगाबहादरु राईको आवाज मैले ��ट िचन�, हाल प�ाउ 

पर� आएका ��तवाद�ह�को कुटाइका कारणबाट रो�नयर राईको म�ृय ु भएको हो भ�े समेत �यहोराको 

वीरबहादरु राईको �म�त २०७०।३।१६ गते कागज। 

�म�त २०७०।३।४ गते राती जाहेरवालाका सहोदर दाज ुवष� २५ को रो�नयर राई देउसा ४ 

मा कुट�पट ग�र मारेको भ�े कुरा भो�लप�ट साथीह�बाट स�लेर�मा सनेुको हुँ। को, कसले, के, क�तो 

प�रब�दबाट मारेका रहेछन ्भनी प�छ ब�ुदै जाँदा मतृककै भ�तजो यावेश राई स�हत हाल प�ाउ परेका 

मा�नसह� समेतले कुट�पट गर� कत��य गर� मारेको भ�े सनेुको हुँ। �नज मतृक र मेरो कुनै �रसइवी, 

वाद�ववाद �थएन, मैले �नजलाई मोबाइल स�पक�  गर� कुनै धाकध�क� �दएको छैन, �नज मतृकलाई मान� 

मराउन मेरो कुनै ष��� छैन, के कुन उ�े�य �लई मेरो प�न नाम उ�लेख गरेका हनु ्मलाई थाहा छैन 

भ�े समेत �यहोराको रामसंघष� �कराँती भ�े रामकुमार राईले २०७०।३।१६ गते ग�र�दएको कागज। 

�म�त २०७०।३।४ गते राती यावेश राई त�काल मैले निचनेका माधव कुलङु, भीमनारायण 

�े�, पासाङन�ु शेपा� मेरो घरमा आई मेरो प�तलाई बोलाएप�छ मैले थाहा पाई उठाइ�दए।ँ आज हामीलाई 
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नेले बजारमा रो�नयर राईले धाकध�क� �दएको र �तमीलाई प�न कुट�पट गर� घाइते बनाएको हुँदा �नजको 

घरमा गई सोध�, के जवाफ �द�छ जाँउ भनेप�छ मैले रातीहुँदो न�हँ�न,ु भो�ल नै कुरा गनु� भनी स�लाह 

�दँदा�दँदै प�तलाई करकाप गर� लगे। राती के क�त बेला आई स�ु ुभयो मलाई थाहा भएन। भो�लप�ट 

रो�नयर राईको म�ृय ुभएको भ�े सनु�। �हर�ले मेरो प�त समेतलाई प�ाउ गर� लगेप�छ मा� घटनाका 

बारेमा थाहा पाए।ँ �नज रो�नयर राईलाई मेरा प�त समेतले कुट�पट गर� मारेका रहेछन,् हाल थाहा पाए ँ

भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� गंगाबहादरु राईक� �ीमती �ानल�मी राईले २०७०।३।१६ गते 

ग�र�दएको कागज। 

मतृक रो�नयर राई मेरो सहोदर अ�तरे भाइ हो। �म�त २०७०।३।४ गते नेले बजारमा म 

�ब�वा बे�न गएका अव�थामा �नजसँग भेट भयो। तपा�को छोरा यावेश खोई भनी सोधे। मैले बजार�तरै 

होला भन�। साँझ बजारबाट घरमा आई खान�पन गर� सतु�। भो�लप�ट आ�नो नस�र� बार�मा गई काम गन� 

थाल�। छोरा यावेश र �नजका साथीह� प�न उठेर शौचालय बनाउन थाले। �बहानको खाना खाएप�छ म 

आ�नो काम गन� नस�र�तफ�  जाँदै गदा� मेरै भाइ रो�नयर राईलाई देउसा ४ �र�दाप ुभ�े �थानमा कुटेर 

मारेछन ्भ�े सनुी घटना �थलमा गई हेदा� �नजको टाउको लगायत शर�रका �व�भ� भागमा चोटपटक 

ला�ग म�ृय ुभएका अव�थामा देखेको हुँ। त�काल कसले, के, क�तो प�रब�दबाट मारे भ� य�कन नभए 

ताप�न प�छ मेरो छोरा यावेश राई र �नजसँगै प�ाउ पर� आएका अ�य �यि�ह�ले योजना बनाई देउसा 

४ ि�थत वीरबहादरु राईको घरमा ब�सरहेका अव�थामा फेला पार� कुट�पट गर� मारेको भ�े सनेुको हुँ। 

घटना हनेु केह� �दन अिघदेिख हाल प�ाउ पर� आएका मेरै छोराका साथीह� माधव कुलङु, भीमनारायण 

�े� र पासाङन�ु शेपा� मेरो घरमा आई बसेका हनु।् �नजह�लाई म रा�ोसँग िचि�दन  

�थए।ँ मैले �नजह�लाई कुनै उ�े�य �ा��का ला�ग मेरो घरमा आ�य �दएको होइन। छोराको साथी 

भएका नाताले गदा� मेरो घरमा आई बसेका हनु।् घटनामा मेरो कुनै संल�नता छैन भ�े समेत �यहोराको 

२०७०।३।१६ गते �ड�ल�शेर राईले ग�र�दएको कागज।  

काठको दाप, काठकै �बडँ र �बडँ स�हत १४ इ�च ल�बाइ भएको दापमा तारले बेरेको र 

क�मरमा बाँ�न कपडाको इ�जार (डोर�) भएको खकुुर� थान १ र काठको दाप काठकै �बडँ भएको �बडँ 

स�हत १३ इ�च ल�बाइ भएको खकुुर� थान १ समेत गर� थान २ खकुुर� �म�त २०७०।३।१७ गते 

��तवाद� गंगाबहादरु र यावेश राईको घरबाट बरामद भएका �भ�ा�भ�ै बरामद� मचु�ुका। 

अनसु�धानका �सल�सलामा बरामद भई आएको काठको दाप काठकै �बडँ र �बडँ स�हत १४ 

इ�च ल�बाइ भएको दापमा तारले बेरेको र क�मरमा बा�न कपडाको इजार (डोर�) भएको खकुुर� थान १ 

मलाई देखाउँदा ��टसँग िचन� उ� खकुुर� मैले मेरै घरबाट बोक� लगेको हो। वारदातमा �योग भएका 

बासँका लाठ� यह� खकुुर�बाट काटेको, मतृक रो�नयर राईको लामो र�ाएको कपाल समेत यह� खकुुर�ले 

काटेको हो, हेर� सनाखत ग�र�दएको छु भ�े ��तवाद� �तखे भ�े गंगाबहादरु राईले ग�र�दएको सनाखत 

कागज।  

अनसु�धानका �सल�सलामा बरामद भई आएको काठको दाप, काठकै �बडँ र �बडँ स�हत १३ 

इ�च ल�बाइ भएको खकुुर� थान १ मलाई देखाउँदा ��टसँग िचन�, उ� खकुुर� मैले मेरै घरबाट बोक� 

लगेको हो, वारदातमा �योग गरेको बाँसका लाठ� यह� खकुुर�बाट काटेको र मतृक रो�नयर राईको कपाल 
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समेत यह� खकुुर�ले काटेको हो हेर� सनाखत ग�र�दएको छु भ�े ��तवाद� यावेश राईले ग�र�दएको 

सनाखत कागज। 

राज राईको जाहेर�ले वाद� नेपाल सरकार ��तवाद� यावेश राई समेत भएको कत��य �यान म�ुामा 

अनसु�धानका �ममा ख�ुन आएका िज�ला सोलखु�ुब,ु देउसा गा.�व.स वडा नं २ ब�ने वष� २२ का ब�जरे 

भ�े व�पात राईलाई यसै ��तवेदन साथ दािखला गरेका छ� काननु बमोिजम ग�रपाउँ भ�े �यहोराको �हर� 

��तवेदन। 

�म�त २०७०।०३।४ गते राती भएका घटना स�ब�धमा मलाई केह� थाहा छैन, �म�त 

२०७०।३।५ गते साँझ अ�दाजी १८०० बजे�तर हाल प�ाउ पर� आएका ��तवाद� यावेश राईले 

मलाई टे�लफोन गर� रो�नयर राईसँग झगडा भयो भनी जानकार� गराए, झगडा गनु� हुँदैन �थयो भनी 

स�झाए,ँ �नज रो�नयर राईको म�ृय ुभयो भ�े त�काल थाहा पाइन,ँ प�छ �नज यावेश राई समेतलाई प�ाउ 

गर� लगेप�छ मा� घटनाका बारेमा थाहा पाएको हुँ। वारदात हनुपूुव� मैले कोह� कसैलाई संर�ण तथा 

आ�य �दएको होइन र घटनामा मेरो कुनै संल�नता छैन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� ब�जरे भ�े 

व�पात राईले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� ग�र�दएको बयान कागज। 

�म�त २०७०।३।४ गते राती अं १२०० बजेको समयमा जाहेरवालाका सहोदार दाज ुवष� २५ 

का रो�नयर राईलाई �नजकै भ�तजो यावेश राई समेतका मा�नसह�ले योजना बनाई देउसा ४ ि�थत 

�र�दाप ुब�ने वीरबहादरु राईको घरबाट �नकाल� बाँसका लाठ� समेतले टाउको लगायत शर�रका �व�भ� 

भागमा �हका�ई कत��य गर� मार� केह� तल बाटो निजकको बाँसघार�मा फा�ल�दएको भ�े हाल आएर 

सनेुका ह�, घटना भएको ��य� देखेन�, हाल प�ाउ पर� आएका ��तवाद�ह�ले नै कुट�पट गर� कत��य 

गर� मारेकामा हामीह�लाई पूण� �व�ास ला�छ भ�े �यहोराको �मसनबाब ु राई समेतले ग�र�दएको एकै 

�मलनको व�तिु�थ�त मचु�ुका।  

�म�त २०७०।०३।०४ गते �दनको अं. १०/११ बजेको समयमा �व�� ख�डमा उि�लिखत 

��तवाद�ह� म�ये यावेश राई, माधव कुलङु, भीमनारायण �े� र न�ु भ�े पासाङन�ु शेपा� नेले गा.�व.स. 

ि�थत नेले बजारमा घमु�फर गन� आएका र घमु�फर गन� �ममा जाहेरवालाका दाज ुवष� २५ का मन,ु 

�वशाल भ�े रो�नयर राईले ��तवाद�ह� म�येका यावेश राईलाई अपमानजनक गाल�गलौज तथा धाकध�क� 

�दएका र �नजसँगै बजार गएका अ�य �नजकै साथीह� न�ु भ�े पासाङन�ु शेपा�, माधव कुलङु र 

भीमनारायण �े� समेतलाई �तमीह� कहाँका डनह� हौ, अब उ�ा�त यस ठाउँमा देख� भने �तमीह�को 

ख�ुा भािच�द�छु भनी धाकध�क� �दँदै साव�ज�नक �थानमा रो�नयर राईले आफुह�लाई लि�जत गरेका 

कारणबाट �नज रो�नयर राईलाई मान� सोच, योजना बनाई मादक पदाथ� सेवन गर� जाहेरवालाका दाज ु

रो�नयर राईको �पछा गद� क�हँ कतै बाटोमा नै फेला परे मान� सोचका साथ �पछा गद� जाँदा बाटामा फेला 

नपरेप�छ ��तवाद�ह� म�ये यावेश राई, माधव कुलङु, न�ु भ�े पासाङन�ु शेपा�, भीमनारायण �े�ले �नज 

��तवाद� यावेश राईकै घरमा खाना खाई रातको अं. १०/११ बजे�तर साथमा खकुुर� �लई ��तवाद� �तख ु

भ�े गंगाबहादरु राईको घरमा गई �तमीलाई प�न �नज रो�नयर राईले कुट�पट गर� घाइते बनाएको र 

धाकध�क� समेत �दएको हुँदा आज यसलाई छा�न ुहुँदैन, मसँग अ�य साथीह� प�न छन,् जाउँ भनी �नज 

��तवाद� यावेश राइले भनेप�छ �. गंगाबहादरु राईले सो कुरालाई समथ�न गर� �नजको घरमा रहेको दाप 
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स�हतको खकुुर� साथमा बोक� �. ५ जनाको समूह भई योजनाब� त�रकाले गंगाबहादरु राईले मखुमा 

मा�स (प�ी) बाधी मतृक रो�नयर राईको घरमा प�ुदा यावेश राईलाई मतृकका घर प�रवारले ��य� 

�पमा िच�े हुँदा �नज घरभ�दा बा�हर बसेका र ��तवाद�ह� म�येका पासाङन�ु शेपा�, भीमनारायण �े�, 

माधव कुलङुले �नज रो�नयर राईलाई बोलाई हामीलाई आपत प� यो सहयोग गनु� प� यो  भनी बोलाएका र 

जाहेरवालाले रो�नयर राई देउसातफ�  गएका छन ् भनेप�छ �नजह� घर�भ� �वेश गर� खोजतलास गदा� 

फेला नपारेप�छ ��तवाद� म�येका यावेश राईले �नज स�ुम�ा राईको घरतफ�  गई बाटामा ३ वटा बाँसका 

लाठ� काट� स�ुम�ा राईको घर पगुी स�ुम�ा राईको घर �वेश गर� �यहाँ यावेश राईलाई दे� नासाथ म�ु का 

�हार गदा� मतृक रो�नयर राईले रो�न र उ�कन खो�दा उ�कन न�दई ढोकैबाट कुट�पट गद� बा�हर 

आगँनमा �नकाल� ��तवाद� म�येका पासाङन�ु शेपा�, भीमनारायण �े�, माधव कुलङु, यावेश राई र 

गंगाबहादरु राईले ला�ी म�ु का र बासँको लाठ�ले रो�नयर राईको टाउको लगायत शर�रका �व�भ� भागमा 

�हका�ई रगतप�छे पार�, लगुा समेत �या�त�दई भइँुमा लडाई �नज रो�नयारले गहुार गदा� प�न ��तवाद�ह�ले 

मादक पदाथ� �पउँदै यातना �दँदै कुट�पट गर� �नजलाई मार� लताद� िघसाद� धारा निजक लगेर बोक� 

लगेको खकुुर�ले �नज मतृकको केश का�ट�दएका र �नजह� म�ये ��तवाद� भीमनारायण �े�ले ��तवाद� 

स�ुम�ा राईलाई घटनाका बारेमा कोह� कसैलाई जानकार� गराएमा सप�रवारको य�तै हालत हनेु भनी डर 

�ास देखाई कोह� कसैलाई घटनाका बारेमा नभ�ु भ�दै मतृकलाई बोक� िघसार� केह� तल बाटो 

निजकको बाँसघार�मा लगी सतुाई �नजह� सो �थानबाट भागी �हँडेका हनु।् घटना �थलमा फेला परेका 

दसीका सामानह� र अनसु�धानका �ममा बरामद भई आएको खकुुर� र बाँसका लाठ� भाटा समेत �नज 

��तवाद�ह�ले सनाखत ग�र�दएका र व�तिु�थ�त मचु�ुका, पो�टमाट�म �रपोट� समेतबाट यी ��तवाद�ह� 

म�ये यावेश राई, पासाङन�ु शेपा�, माधव कुलङु, भीमनारायण �े� र �तखे भ�े गंगाबहादरु राईले मलुकु� 

ऐन, �यान स�ब�धी महलको १ नं. �वपर�त १३(३) नं. अनसुारको कसरु अपराध गरेको प�ु� हनु 

आएकाले �नज ��तवाद�ह� यावेश राई, पासाङन�ु शेपा�, माधव कुलङु, भीमनारायण �े� र �तखे भ�े 

गंगाबहादरु राईलाई सोह� ऐन महलको १३(३) अनसुार सजायको हनुकुा साथै ��तवाद�ह� स�ुम�ा राई र 

ब�जरे भ�े व�पात राईका हकमा हेदा� ��तवाद� स�ुम�ा राई र मतृक रो�नयर राई एकै ठाउँमा बसेका 

अव�थामा रो�नयर राईलाई अ�य ��तवाद�ह�ले घरबाट तानी �नकाल� घटना �थलमा लगी कुट�पट मारेको 

देखेका अव�थामा सो �यान मारेको कुरा चाल पाई क�हँ कतै जाहेर नगरेको र अका� ��तवाद� ब�जरे भ�े 

व�पात राईलाई ��तवाद� यावेश राईले टे�लफोन माफ� त रो�नयर राईलाई कुट�पट ग� य� भनी जानकार� 

गराएका अव�थामा सोह� कुट�पटका कारण मतृकको म�ृय ु भएको भ�े कुरा व�पात राईले थाहा 

पाउँदापाउँदै प�न मा�छे मरेको कुरालाई क�हँ कतै जाहेर� नगर� यी दबैु ��तवाद�ह� स�ुम�ा राई र 

व�पात राईले मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको २५ नं. अनसुार कसरु अपराध गरेको देिखन 

आएकाले �नज ��तवाद�ह�लाई सोह� २५ नं. अनसुारको सजाय ग�रपाउँ भ�े अ�भयोग मागदाबी। 

�म�त २०७०।३।४ गते अं. २ बजेको समयमा मतृक रो�नयर राईसँग नेले बजारमा मेरो भेट 

भएप�छ मलाई अपश�द बोलेर गाल� गनु�का साथै ध�काउन ु भयो। मैले �डसकस नगर� भ�दा �नजले 

मलाई मेरो घरमा आइज भनेकाले हामी उसको घरमा गय�। �यहाँ नभेटेप�छ स�ुम�ा राईको घरमा भेट 

भई �कन बोलाउन ु भएको भनी सो�दा उहालेँ ममा�थ �सधै हातपात गनु� भयो र �यहाँ हा�ो हानाहान  
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भयो। हामीह�ले लगेको बाँसको ल�ीले पासाङन�ु शेपा� र म आफैले हानेको र भीमनारायण �े�, 

गंगाबहादरु राई र माधव कुलङुले चा�हँ हातख�ुाले हान�, �यस पछा�ड �नज रो�नयार राईको सो अव�थास�म 

एउटा हात भाँिचएको र अक� हात खिु�कएको �थयो र उसलाई हामीले बोकेर स�ुम�ा राईको घरम�ुनको 

बाटोमा लगी छोडेर हामी सबै जना मेरो घरमा आय�। �यस पछा�ड �नजको म�ृय ु हा� ै कुटाइबाट 

भएकाले मलाई अ�भयोग मागदाबी अनसुार सजाय हनु ु पन� हो भ�े ��तवाद� यावेश राईले �म�त 

२०७०।३।२४ गते यस अदालत सम� गरेको बयान। 

�म�त २०७०।३।४ गते मेरो साथी यावेश राई र मतृक रो�नयर राईसँग भनाभन भएको हुँदा 

राती उसको घरमा �हँडेकाले मैले इ�कार गदा� प�न ��तवाद� गंगाले जाउँ �क जाउँ भनी भ�दा मतृक 

रो�नयर राईको घर�तर गए।ँ जाँदाखे�र यावेशले मेरो घरमा रहेको खकुुर� बाटामा बाँस काटेर खे�दै जान ु

पछ� भनी खकुुर� समेत बोक� रो�नयारको घरमा प�ुदा �नजका भाइ राज राईले दाज ुस�ुम�ाको घर जान ु

भएको छ भनी भ�दा हामी स�ुम�ाको घर गय� र म र माधव कुलङु घरको आगँनको छेउमा ब�य� र 

अ� यावेश, पासाङन�ु र भीमनारायण स�ुम�ाको घर�भ� पसी रो�नयर राईलाई बा�हर �याएप�छ रो�नयरले 

मलाई हा� आएको भनी यावेश राईलाई १ बि�सङ र १ ला�ी हानेप�छ यावेशले प�न बि�सङ र बाँसले 

हा� थाले र रो�नयर राई लडेप�छ हामी म र माधवलाई पानी ओसान� लगाए रो�नयर चा�हँ मलाई नमार 

भनी कराउँदै �थए र हामीलाई प�न यावेशले कुट भनी भनेका हनुाले मैले र माधवले प�न हात र ख�ुाले 

कु�� र सोह� कुटाइले �नजको म�ृय ुभएको हो भ�ु पछ� र मलाई अ�भयोग माग दाबी अनसुार सजाय 

हनु ुपन� हो भनी यस अदालत सम� २०७०।३।२५ गते ��तवाद� �तख ुभ�े गंगाबहादरु राईले गरेको 

बयान।  

�म�त २०७०।३।४ गते रातको अ�दाजी ११:०० बजे�तर रो�नयर राई मेरो घरमा पानी खादैँ 

गदा� ��तवाद� म�येका पासाङन�ु शेपा� मेरो घर�भ� पसी रो�नयरलाई बा�हर बोलाई लगेप�छ मेरो घरदेिख 

ति�तर लगी कुट�पट गरेको आवाज सनु�। �तमीह�ले ह�लाख�ला ग� यौ भने खकुुर�ले का�छ� भनी 

आवाज आएको हुँदा हामीह� ढोका लाएर घर�भ� स�ुय� र �यस बेला पानी परेको हुँदा आवाज प�न 

स�ुनएन। मैले मतृकलाई मान� मराउनमा कुनै ष��� गरेको छैन, मलाई अ�भयोग मागदाबी बमोिजम 

सजाय हनु ुपन� होइन भ�े ��तवाद� स�ुम�ा राईले यस अदालत सम� गरेको बयान। 

�म�त २०७०।३।४ गते यावेश राई र मतृक रो�नयर राईको नेले बजारमा भनाभन भएकाले 

उसलाई स�झाउन हामी स�ुम�ा राईको घर गय� र रो�नयार राईलाई पासाङन�ुले बा�हर �याए। �यसप�छ 

रो�नयारले यावेशलाई हातले दईु पटक कुटे र भा�न खोजे। पासाङन�ुले उसलाई अ�ाए र यावेशले 

लडाइ�दए र पासाङन�ु, भीमनारायण र यावेशले रो�नयारलाई कुटे। हामी गंगा र मलाई पानी ओसान� 

लगाए उनीह�ले कु�टरहे। प�छ पासाङन�ुले हामीलाई कुट भनी भनेकाले हामीले हातले कु�� र सोह� 

कुटाइबाट रो�नयर राईको म�ृय ु भएकाले अ�भयोग मागदाबी अनसुार सजाय हनु ु पन� हो भ�े ��तवाद� 

माधव कुलङुले यस अदालत सम� गरेको बयान। 

�म�त २०७०।३।२ गते म मेरो घरबाट स�लेर� बजार मेरो घरको भा�साको सामान �क� 

आएको �थए।ँ उ� �दन र सोको भो�लप�ट प�न स�लेर� बजारमा नै बसे मतृक रो�नयार राईसँग �म�त 

२०७०।३।३ गते अं. १२ बजेका �तर स�लेर�को वस�त बजारमा भेट भएको हो। म २०७०।३।४ 
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गते नेले बजार हुँदै म आ�नो घरतफ�  फक� , घर पगेुर सतु�। रो�नयर राईलाई मान� मराउन मेरो कुनै 

संल�नता नभएकाले मलाई अ�भयोग मागदाबी बमोिजम सजाय हनु ुपन� होइन भ�े ��तवाद� ब�जरे भ�े 

व�पात राईले यस अदालत सम� गरेको बयान। 

�म�त २०७०।३।४ गते म, यावेश राई, गंगा राई, पासाङन�ु शेपा�, माधव कुलङु पाँच जना 

��तवाद�ह� �मल� मन,ु �वशाल भ�े रो�नयर राईलाई हात, ख�ुा, बाँसले कुट�पट गर� मारेका ह�। मलाई 

अ�भयोग मागदाबी अनसुार सजाय हनु ुपन� हो भ�े ��तवाद� भीमनारायण �े�ले यस अदालत सम� गरेको 

बयान। 

�म�त २०७०।३।४ गते यावेश राई र म नेले बजार घ�ुने �ममा रो�नयर राईसँग भेट हुँदा 

�व�भ� कुराकानी, �ड�कस, भनाभन भयो र हामीलाई गाल�गलौज गरेकाले हामी उसको घर गई खो�दा 

नभेटेकाले स�ुम�ा राईको घरमा छ भनी थाहा पाई स�ुम�ाको घर�भ� गई रो�नयारलाई बोलाउँदा ऊ 

बा�हर �न�क� �तमीह� मलाई �याले�ज गन� आएको भनी हात ख�ुाले यावेशलाई कु�ो। �यसप�छ यावेश 

र हामी सबैले कु�� र सोह� कुट�पट र झडपमा �नजको म�ृय ुभएको हो र म�ृय ुगराउन ब�जरे भ�े 

व�पात राई र स�ुम�ा राईको संल�ना र सहयोग छैन भ�े ��तवाद� पासाङन�ु शेपा�ले यस अदालत सम� 

गरेको बयान। 

त�काल �ा� �माणह�बाट मतृक रो�नयर राईलाई अ�भयोग मागदाबी बमोिजम ��तवाद�ह�ले 

कुट�पट गर� मारे होलान ् भनी �व�ास गन� मना�सब आधार भएको हुँदा प�छ �माण ब�ुदै जाँदा ठहरे 

बमोिजम हनेु गर� म�ुा पपु��का ला�ग ��तवाद�ह� यावेश राई, गंगाबहादरु, माधव कुलङु, भीमनारायण �े� 

र पासाङन�ु शेपा�लाई अ.बं. ११८(२) बमोिजम म�ुा पपु��का ला�ग थनुामा रा� न थनुवुा पजु� �दन।ु �यसै 

गर� ��तवाद� म�येक� स�ुम�ा राईसँग अ.बं. ११८(५)(१०) बमोिजम �.१५,०००।– (प�� हजार) 

नगद वा जेथा धरौट� �दए �लई म�ुाको पपु�� गनु� साथै प�छ ब�ुदै जादँा ठहरे बमोिजम हनेु गर� अ.बं. 

११८ को (५)(१०) बमोिजम ��तवाद� व�पात राईलाई �. २० (�बस) नगद वा जेथा धरौट �दए �लई 

म�ुाको पपु�� गनु� भनी �म�त २०७०।३।२५ मा यस अदालतबाट भएको थनुछेक आदेश �म�सल साथ 

सामेल रहेको। 

�म�त २०७०।३।६ गते ग�रएको घटना �थल मचु�ुकाको �यहोरा, चार �क�लाको �ववरण र 

�यसमा परेको मेरो मोबाइल न�बर मेरै हो भ�े घटना �थल मचु�ुका गन� मा�नस जय�साद राईले यस 

अदालत सम� गरेको बकप�। 

�म�त २०७०।३।६ गते ग�रएको घटना �थल मचु�ुकाको �यहोरा, चार �क�लाको �ववरण र 

�यसमा परेको मेरो मोबाइल न�बर मेरै हो भ�े घटना �थल मचु�ुका गन� मा�नस मिणराम राईले यस 

अदालत सम� गरेको बकप�। 

��तवाद� माधव कुलङु स�लेर�बाट घर बङु गा.�व.स.मा आएका �थए। �यसप�छ फक� ने �ममा 

साथीह�सँग भेट भएको रहेछ। �यसप�छ साथीह�सँग िचनाजानी भएप�छ �यह� बसेको रहेछ। 

��तवाद�ह� झैझगडा गन� मा�नसलाई मार�पट गन� �विृ�का �थएनन।् त�काल�न घटना अनसुार रो�नयर 

राईको मा�छे ह�काउने तसा�उने पेसा भएकाले त�काल वारदात �थलमा ��तवाद� म�येका यावेश राईलाई 

मतृक रो�नयरले हात हाल� कुट�पट गदा� आफुलाई प�न कुट�पट गछ� होला भनी आ�मर�ा गन� मतृकलाई 
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मारेको हनु ु पछ� भ�े ��तवाद� माधव कुलङुका सा�ी परम�वज कुलङुले यस अदालत सम� गरेको 

बकप�। 

��तवाद� पासाङन�ु शेपा�ले मतृक रो�नयर राईलाई कुट�पट गर� मारेको हो वा हैन मलाई केह� 

थाहा छैन। यी ��तवाद� गाउँघरका इमा�दार मा�नस हनुाले मा�नसलाई मान� खालका मा�नस होइनन ्भ�े 

��तवाद� पासाङन�ु शेपा�का सा�ी �हेमी लामाले यस अदालत सम� गरेको बकप�। 

��तवाद� व�पात राई र म �म�त २०७०।३।४ गते स�लेर�बाट सँगै घर गएका ह�। �नज 

��तवाद� व�पात राई उ� �म�तको घटनामा संल�न छैनन।् �यसैले मतृक रो�नयर राईलाई मान� मराउन 

�यनको संल�नता छैन भ�े ��तवाद� व�पात राईका सा�ी हतुबहादरु काक�ले यस अदालत सम� गरेको 

बकप�। 

वारदात समयमा मतृक रो�नयर र यावेश राईको भेट भई दबैु �बच हात �मसा�मस भई झगडा हनु 

गई यो घटना घटेको भ�े सनेुको हो। अ� के भयो मलाई छैन भ�े ��तवाद� यावेश राईका सा�ी 

ख�बहादरु राईले यस अदालत सम� गरेको बकप�। 

��तवाद� गंगाबहादरु राई समेतले रो�नयर राईलाई �म�त २०७०।३।४ गते रातको समयमा 

कुट�पट गर� मारेको भ�े कुरा मलाई थाहा छैन भ�े ��तवाद� गंगाबहादरु राईका सा�ी गोपाल राईले यस 

अदालत सम� गरेको बकप�। 

��तवाद� पासाङन�ु शेपा� समेतले रो�नयर राईलाई �म�त २०७०।३।४ गते रो�नयर राईलाई 

कुट�पट गर� के कसर� मारेको हनु ्भ�े कुरा मलाई थाहा छैन भ�े ��तवाद� पासाङन�ु शेपाका सा�ी 

पे�बा तामाङले यस अदालत सम� गरेको बकप�। 

वारदात �म�तमा ��तवाद� यावेश राई समेतले रो�नयर राईलाई कुट�पट गर� मारेको भ�े कुरामा 

मलाई केह� थाहा छैन भ�े ��तवाद� यावेश राईका सा�ी उ�कुमार� राईले यस अदालत सम� बकेको 

बकप�। 

��तवाद� गंगाबहादरु राई समेतले वारदात �म�तमा रो�नयर राईलाई कुट�पट गर� मारेको भ�े 

मलाई केह� थाहा छैन भ�े ��तवाद� गंगाबहादरु राईका सा�ी रनमान राईले यस अदालत सम� गरेको 

बकप�। 

वारदात �म�तको बरामद� मचु�ुकामा भएको �यहोरा र �यसमा परेको सह� मेरै हो भ�े घटना 

�ववरण कागज गन� मा�नस �ानल�ी राईले यस अदालत सम� गरेको बकप�। 

वारदात �म�तमा गरेको कागजको �यहोरा र सह�छाप समेत मेरै हो भ�े व�तिु�थ�त मचु�ुकाका 

मा�नस रेवत�व�म राईले यस अदालत सम� गरेको बकप�। 

वारदात �म�तमा िज�ला �हर� काया�लयमा घटना �ववरण कागजमा लेखाएको �यहोरा �ठक साँचो 

हो र सह� मेरै हो भ�े घटना �ववरण कागज गन� मा�नस �ड�ल�शेर राईले यस अदालत सम� गरेको 

बकप�। 

वारदात �म�तमा गरेको घटना �ववरण कागजमा लेखाएको �यहोरा �ठक साँचो हो र सह�छाप 

समेत मेरै हो भ�े घटना �ववरण कागज गन� मा�नस रामसंघष� �कराँतीले यस अदालत सम� बकेको 

बकप�। 
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अदालतको ठहर 

�नयम बमोिजम दै�नक पेसी सूचीमा चढ� इजलास सम� पेस हनु आएको ��ततु म�ुामा �म�सल 

संल�न कागजातह� अ�ययन गर� वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत हनु ु भएका �व�ान िज�ला 

�याया�धव�ा �ी माधव�साद िघ�मरेले यी ��तवाद�ह�ले मतृक रो�नयर राईलाई पूव� योजना बनाई 

स�ुनयोिजत त�रकाले साथमा खकुुर� समेत �लई रातको समयमा स�ुम�ा राईको घरमा गई �यहाँ ब�सरहेका 

मतृकलाई बा�हर आगँनमा �नकाल� लात, म�ु का, लाठ� समेतले सामू�हक �पमा कुट�पट गर� कत��य गर� 

मारेको त�य �म�सल संल�न यावत ्प�रि�थ�तज�य �माणह�ले प�ु� गरेको हुँदा ��तवाद�ह�लाई अ�भयोग 

मागदाबी बमोिजम सजाय हनु ु पद�छ भनी तथा ��तवाद�ह�का तफ� बाट उपि�थत हनु ु भएका �व�ान 

अ�धव�ा �ी �वदरुकुमार ला�मछानेले यी ��तवाद�ह� कसरु गरेकामा अनसु�धान अ�धकार� सम� सा�बत 

भई बयान गरे ताप�न �नजह�ले अदालत सम� बयान गदा� हामी सबैले कुट�पट गरेका ह� भ�े त�यमा 

सा�बत भए ताप�न मतृकलाई हामीले कुट�पट गर� मान� योजना �थएन। �नजले हामीलाई प�न हातपात 

गरेको हुँदा त�काल �रस उठेका कारणले कुट�पट गदा� �नजको म�ृय ुभएको हो भनी बयान गरेका हुँदा 

�नजह�का हकमा �यान स�ब�धी महलको १४ नं. आक�ष�त हनु ुपद�छ भनी गनु� भएको तक� पूण� बहस 

समेत स�ुनयो। 

अब, सव��थम ��तवाद�ह�का तफ� बाट ��तर�ा गन� �व�ान अ�धव�ाले िज�कर �लए अनसुार यी 

��तवाद�ह� उपर �यान स�ब�धी महलको १४ नं. आक�ष�त हनेु हो वा होइन ? भ�े स�ब�धमा �वचार 

गनु� पन� देिखन आयो। मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १४ नं. को �यव�थालाई हेदा� “�यान 

मान�को मनसाय रहेनछ, �यान �लन ुपन� स�मको इवी प�न रहेनछ, लकु� चोर�कन हानेको प�न रहेनछ, उसै 

मौकामा उठेको कुनै कुरामा �रस था�न नसक� जोिखमी ह�तयारले हानेको वा �वष खवुाइएकामा बाहेक 

साधारण लाठा, ढु�ा, लात, म�ु का इ�या�द हा�दा सोह� चोट पीरले ऐनका �याद�भ� �यान मरेमा दस वष� 

कैद गनु� पछ�” भ�े काननुी �यव�था रहेको देिख�छ। उि�लिखत काननुी �यव�था अनसुार यो नं. 

अनसुारको आवेश ��ेरत ह�या हनु �न�न त�वह�को �व�मानता हनु ुपन� देिखन आउँछ : 

 �यान माना�को मनसाय नरहेको, 

 �यान �लन ुपन� स�मको इवी प�न नरहेको  

 ल�ुकचोर�कन हानेको प�न नरहेको, 

 उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा �रस था�न नसकेको, 

 �वष नखवुाएको, 

 जोिखम ह�तयारले नहानेको, 

 साधरण लाठा, ढु�ा, लात, म�ु का इ�या�दले हानेको। 

त�काल उठेको �रसले आफुलाई �नय��णमा रा� न नसक� कसैले कसैको ह�या गरेको 

अव�थालाई आवेश ��ेरत ह�या (Homicide by provocation) भ�न�छ। आवेश ��ेरत ह�या हनुका ला�ग 

Essential requirements हनु आव�यक ह�ुछ। जसमा अ�भय�ुले आफु त�काल आवेशमा आई आ�नो 

आ�मसंयम गमुी वारदात घटेको भ�े कुरा �मािणत गनु� पद�छ भने पी�डत वा मतृकको ��याकलापले 
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अ�भय�ुलाई �हार गन�स�मको प�रि�थ�त सजृना ग�र�दएको �प�सँग देिखन ु पद�छ। अथा�त पी�डत वा 

मतृकको provocation प�न हनु ु पद�छ। पी�डत वा मतृकको अ�भय�ु��तको ��याकलापले अ�भय�ु 

त�काल आवेशमा आएको हनु ुपद�छ। य�तो ��याकलापको मापन गन� व�त�ुन� आधारह� �मािणत गन� 

सिजलो नभए ताप�न पी�डत वा मतृकले वारदात घ�टत गराउन �नजको त�कालको �यवहारले एउटा 

Resonable person त�काल आवेश वा उ�ेिजत हनेु ज�तो प�रि�थ�त सजृना हनु ुपद�छ भ�े कुरा फौजदार� 

�व�धशा�मा �था�पत मा�यताका �पमा रहेको पाइ�छ। त�काल उठेको �रसबाट अ�भय�ु आवेशमा आई 

आ�नो संयमता गमुाई अचानक अ�नयि��त अव�थामा कसैको ह�या गद�छ भने आवेश ��ेरत ह�या हनु 

आउँदछ। यस स�ब�धमा Davlin, J. ले RV Duffy को म�ुामा यसर� प�रभा�षत गरेको पाइ�छ : 

æProvocation is some act, or series of acts, done by the dead man to the accused which would cause 
in any resonable person and actually causes in the accused a sudden and temporary loss of self 
control, rendering the accused so subjet to passion as to make him or her for the moment not master 

of his mindÆ। भारतीय अपराध सं�हताको धारा ३०० अनसुार ग�भीर र त�काल उठेको आवेशले 

आ�मसंयमको शि� नरहेको मौका, आवेशमा �याउने �यि�को वा भलू वा दघु�टनाले अक� कुनै �यि�को 

�यान �ल�छ भने �य�तो ह�या परुा सजाय हनेु ह�या नभई वात ला�ने ह�या मा� ह�ुछ भ�नएको  

पाइ�छ। Culpable homicide is not murder if the offender while deprived of the power of self-control 

by grave and sudden provocation causes the death of the person who gave the provaction or caused 

the death of another person by mistake or accident भ�नएको पाइ�छ। 

��ततु वारदातमा ��तवाद� म�येका यावेश राईलाई मतृकले गाल�गलौज धाकध�क� �दएका र 

�नजसँगै नेले बजार गएका आ�ना साथीह� समेतलाई धाकध�क�, गाल�गलौज गर� लि�जत गरेको हुँदा 

मतृकलाई मान� योजना बनाई मादक पदाथ� सेवन गर� मतृकको �पछा गद� खकुुर� साथमा �लई स�ुम�ा 

राईको घरमा मतृक हनु ुपन� अनमुान गर� लाठ� बोक� जाँदा रो�नयार राईले यावेश राईलाई दे� नासाथ 

म�ु का �हार गरेप�छ �नजलाई बा�हर आगँनमा �नकाल� लात, म�ु का र लाठ�ले रो�नयार राईको टाउको 

लगायत शर�रको �व�भ� भागमा �हका�ई मारेको र हामीलाई अ�भयोग दाबी अनसुार सजाय हनु ु पन� हो 

भनी अनसु�धान अ�धकार� तथा अदालत सम� समेत आरो�पत कसरुमा सा�बत भई बयान गर� �कटानी 

जाहेर� दरखा�त, घटना �ववरण कागज, खानतलासी बरामद� मचु�ुका, लास जाचँ �कृ�त मचु�ुका समेतका 

कागजातह�को समथ�न गर� बयान गरेको अव�था रहेको तथा मतृकको म�ृयकुा कारणमा æDeath due to 

PolytrumaÆ भ�े Autopsy Report रहे भएका अव�थामा यी ��तवाद�ह� र मतृक �बचमा वाद�ववाद भई 

सोह� �ववादका कारणबाट यी ��तवाद�ह�ले �रसइवी, मनसाय राखी मतृकलाई कुट�पट गन� योजना बनाई 

�नजलाई खोजतलास गद� स�ुम�ा राईको घरमा भेट� मतृकलाई आगँनमा �नकाल� पाँचै जना ��तवाद�ह�ले 

छोडेको सामू�हक चोटबाट �नजको म�ृय ुहनु गएको त�य �था�पत भई सो त�यलाई �म�सल संल�न अ�य 

प�रि�थ�तज�य �माण तथा ��तवाद�ह�को सा�व�त बयानले समेत प�ु� ग�ररहेको अव�था �व�मान रहेको 

हुँदा ��ततु वारदात Planed revenge killing देिखएको र मतृकसँग ��तवाद�ह�को �दउसो भेट हुँदा 

वाद�ववाद भई सोह� इवीका कारणबाट �नजलाई खो�दै गई रातको समयमा कुट�पट गर� मारेको हुँदा 

�दउसोको इवीका कारणबाट राती ह�या हनुकुो समयको अ�तराल भई उ� �ववादको समय र वारदातको 

समयको अ�तराल लामो भई ��तवाद�ह�मा आवेश शा�त हनेु अव�था रहेको र पया�� Cooling Time 
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रहेको अव�था देिखएका ि�थ�तमा यी ��तवाद�ह�का हकमा मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १४ नं. 

आक�ष�त हनेु अव�था देिखँदैन। यसै गर� धनबहादरु समेत �व�� �ी ५ को सरकार ने.का.प. २०४३, 

प.ृ १०४५ मा “पेटमा �व�भ� Viscera ह�मा भएको चोटले अ�तशय र��ाव भएर र टाउकामा �गद�मा 

लागेको चोटले र��ावबाट �मे भएर म�ृय ु भएको हो भ�े कुरा देिखएकामा एक पटक मा� चोट 

छाडेको भ� स�कने अव�था देिखन नआउने हुँदा धेरै जनाले हलु भई धेरै पटक चोट छाडेकामा यो नं. 

�योग हनु स�दैन भनी स�मा�नत सव��च अदालतबाट �स�ा�त समेत ��तपा�दत भएको देिख�छ।” तसथ� 

यी ��तवाद�ह�को हकमा मलुकु� ऐन �यान स�ब�धी महलको १४ नं. को अव�था आक�ष�त हनु ुपद�छ 

भ�े �व�ान अ�धव�ाको बहस िज�करसँग सहमत हनु स�कएन। 

अब यी मतृक रो�नयर राईको म�ृय ुकत��यबाट भएको हो होइन ? भ�े स�ब�धमा �वचार गदा� 

िज�ला सोलखु�ुब,ु देउसा गा.�व.स. वाड� नं. ४ ि�थत पूव�मा सामदुा�यक �मलघर, पि� चममा वीरबहादरु 

राईको घर, उ�रमा वीरबहादरु राईको घर र दि�णमा राम दोज� राईको घर, य�त चार �क�ला�भ� 

वीरबहादरु राईको मतान घर, मतान घरको दि�णतफ�  बाझँोबार�, उ� बार�को दि�ण वीरबहादरु राइकै 

मकैबार� रहेको, वीरबहादरु राईको मतान घरको पि� चमतफ�  ११.५ �फटमा का�टएका कपालह� रहेको, 

सोह� �थानमा �ला��कको ज�बो कोकको ज�तो बोटल रहेको, सो �थानदेिख २१ �फट दि�ण-पूव� 

बाझँोबार�मा ह�रयो बाँसका भाटाह� ३ थान रहेको, बोटल भएको �थानबाट २८ �फट दि�णतफ�  द नथ� 

फेस लेिखएको कालो �याकेट रहेको, बोटल भएकै �थानबाट ३५ �फट दि�णतफ�  रहेको वीरबहादरु 

राईको मकैबार�मा मकैका बोटह� भाँिचएका, झार लता�रएको, सो �थानमा चाँद�को ज�तो �स�� रहेको, सो 

�थानमा Police लेिखएको भे�टको �ाग रहेको, वीरबहादरु राईको मतान घरको पि� चमतफ�  रहेको फूल 

रो�पएको माटोको भाँडो फुटेको भ�े समेत �यहोराको �म�त २०६०।३।६ को घटना �थल मचु�ुका 

रहेको देिख�छ। 

यसै गर� िज�ला सोलखु�ुब,ु देउसा गा.�व.स. वाड� नं. ४ �र�दाप ु टोलि�थत पूव�मा राम दोज� 

राईको पाखोबार� एवं बाँसको झाङ, पि� चममा राजकुमार राईको पाखोबार�, उ�रमा चमारे राईको बार�, 

दि�णमा राजकुमार राईकै बार� य�त चार �क�ला�भ� �र�दाप ु टोलबाट �लखतुफ�  जाने उकालो गोरेटो 

बाटो, उ� बाटोको पि� चमतफ�  उ�र टाउको, दि�ण ख�ुा भई रो�नयार राईको लास रहेको, उ� लासको 

मा�थको भागमा कपडा नभएको, कालो पाइ�ट र खैरो बटु लगाएको, लासको उचाइ ५ �फट ४ इ�च 

रहेको, कपालको अव�था न�मलाई का�टएको, अनहुारमा नीलडाम, थ�ु ैसाना चोट, दबैु आखँा ब�द, नाकमा 

स�ुखा रगत ज�तो पदाथ� लतप�तएको, दबैु कानमा नीलडाम र साना चोट रहेको, मखु अघ� ख�ुला, ओठमा 

चोट, घाट�को ठाउँठाउँमा नीलो देिखएको, छातीमा नीलडामह� रहेको, बायाँ कोखमा खो��एको ज�तो चोट, 

दबैु हात शर�रमा स�टएका, बायाँ कु�हना र दा�हने पाखरुा सिु�एको, बायाँ हात अघ�म�ुी दा�हने मठु� खलुा, 

अनहुार तथा शर�रका �व�भ� भागमा नीलडाम, टाउकाको बायाँतफ�  २ इ�च चौडाइ, दा�हने �त�ाको पछा�ड 

१½ इ�च ल�बाई १ इ�च चौडाइको चोट रहेको भ�े घटना �थल लास जाँच मचु�ुका रहेको तथा 

मतृकको AUTOPSY REPORT मा म�ृयकुा कारणमा death due to polytrauma भ�े उ�लेख भई �म�सल 

संल�न मतृकका त�वीरह�, घटना �थलमा बरामद भएका सामानह�को त�वीरह� समेतबाट मतृकको 

म�ृय ु�वाभा�वक ���याबाट भएको नभई कत��यबाटै �नजको म�ृय ुभएको त�य प�ु� हनु आयो।  
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अब को, कसको कत��य र संल�नताबाट मतृकको म�ृय ुहनु गएको हो भ�े स�ब�धमा �वचार 

गदा�, मेरा दाज ुरो�नयर राईसँग ��तवाद�ह�को �म�त २०७०।३।४ गतेका �दन नेले बजारमा भेट भई 

सामा�य �ववाद भएप�ात दाजलुाई प�छयाउँदै पूव� योजनाका साथ घर समेतमा खोजी गद� घरमा नभेटेप�छ 

रो�नयर कहाँ छ भनी ��तवाद�ह�ले सो�दा दाज ु �र�दापतुफ�  ला�न ु भएको छ भ�ासाथ ��तवाद�ह� 

�यसतफ�  लागेको र �बहान दाज ु घर नआएप�छ खोजतलास गदा� वीरबहादरु राईको मकैबार� समेतमा 

लछारपछार गर� दाजकुो कपाल काट�, टाउको समेतमा �हका�ई दबैु हात भाँची मार� वारदात �थलबाट डेढ 

सय �मटर दि�णतफ�  बाँस �याङछेउ बाटामा फाल� ��तवाद�ह� यावेश राई, �तख ुभ�े गंगाबहादरु राई, 

पासाङन�ु शेपा�, माधव कुलङु र भीम नारायाण �े� फरार भएका र मेरा दाज ुस�ुम�ा राईलाई प�ु याउन 

�न�क� �हँडेका र वारदात �नजकै घर आगँनमा भएको हुँदा �नजकै ष���बाट मेरा दाजलुाई मान�स�मको 

योजना हनु स�ने र िज�ला सोलखु�ुब,ु देउसा गा.�व.स. वाड� नं. ७ ब�ने �ड�ल�शेर राई र ऐ. देउसा २ 

ब�ने ब�जरे भ�े व�पात राईका घरमा ��तवाद�ह� लकु��छपी बसेको समेत ख�ुन आएको हुँदा �नजह� 

समेतको षडय��बाट मेरा दाजकुो म�ृय ुभएको हुँदा उि�लिखत ��तवाद�ह�लाई काननु बमोिजम कारबाह� 

ग�रपाउँ भनी पदम भ�े राज राईको �कटानी जाहेर� दरखा�त पन� आई सोमा अनसु�धान तह�ककात हुँदा 

��तवाद�ह� म�ये यावेश राई, पासाङन�ु शेपा�, माधव कुलङु, भीमनारायण �े� तथा �तखे भ�े गंगाबहादरु 

राई उपर मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १ नं. �वपर�त १३(३) अनसुारको कसरु गरेको �मािणत 

हनु आएको हुँदा �नजह�लाई ऐ. महलको १३(३) अनसुारको सजायको अ�भयोग मागदाबी तथा अ�य 

��तवाद�ह� स�ुम�ा राई र ब�जरे भ�े व�पात राई उपर ऐ. को २५ नं. को कसरुमा सोह� न�बर 

बमोिजम साजायको मागदाबी �लई अ�भयोग दायर हनु आएको देिख�छ। 

िज�ला सोलखु�ुब,ु देउसा गा.�व.स वडा नं ४ ि�थत पूव�मा �मलघर, पि� चम वीरबहादरु राईको घर, 

उ�र वीरबहादरु राईकै घर, दि�ण राम दोज� राईको घर यती चार �क�लाि�थत �नजको मूलघरको आगँन, 

मतान घरको दि�णतफ�  बाँझोबार� तथा मकैबार�, मतान घरदेिख ११.५ �फट पि� चमतफ�  का�टएको 

कपालह� रहेको सो म�ये केह� रंगाइएको कपाल फेला परेको, �ला��कको ज�बोकोकको ज�तो बोतल 

रहेको, सो देिख २१ �फट दि�ण पूव� ह�रयो बाँसका ३ वटा भाटाह� रहेको, घटना �थलमा अ�य द नथ� 

फेस लेिखएको कालो र�को �याकेट, चाँद�को ज�तो �स�� फेला परेको तथा मकै समेत भाँिचएको भ�े 

समेत �यहोराको �म�त २०७०।३।६ गतेको घटना �थल मचु�ुका र टाउकाको बायातँफ�  २ इ�च 

ल�बाइ १ इ�च चौडाइ दाया हातको पछा�ड पाखरुामा डेढ इ�च ल�बाइ १ इ�च चौडाइ र दा�हने 

�त�ाको पछा�ड डेढ इ�च ल�बाइ र १ इ�च चौडाइको का�टएको चोट तथा अनहुार तथा शर�रका �व�भ� 

भागमा �नल डामह� देिखएको भ�े समेत �यहोराको �म�त २०७०।३।६ गतेको लास जाँच �कृ�त 

मचु�ुकाबाट देिखन आएको छ। यसै गर� �म�त २०७०।३।७ मा भएको मतृकको AUTOPSY REPORT 

df cause of death df "Death due to Polytrauma" भ�े उ�लेख भएको देिखएको हुँदा मतृकको शर�रको 

य�त� भागमा चोट प�ु याएको अव�था देिखन आएको छ। �म�सल संल�न घटना �ववरण कागज गन� 

वीरबहादरु राईले आ�नो घर आगँनमा मतृक रो�नयर राईलाई टच� बाल� पानी �ापी �ापी कुट�पट गरे, 

यावेश नमार भ�े आवाज भने रो�नयर राईको �थयो। यावेश राई र गंगाबहादरु राईको आवाज मैले िचन� 

भनी लेखाइ�दएका छन ् भने घटना �ववरण कागज गन� �ानल�मी राईले यावेश राई समेतका 
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��तवाद�ह�ले मेरा प�तलाई राती कर गर� घटना �थलमा लगेका र रो�नयार राईलाई �नजह�ले नै 

कुट�पट गर� मारेको रहेछ भ�े प�त गंगाबहादरु राईलाई प�ाउ गदा� मा� मलाई थाहा भयो भनी 

लेखाइ�दएको पाइ�छ। 

यसै गर� �म�त २०७०।३।१७ को बरामद� खानतलासी मचु�ुकामा ब�ने मा�नसह� भागोधन 

राई, �तलक बाब ु राई, स�ुम�ा ब�नेत, �मका राई, ख� बहादरु राई समेतका �यि�ह�ले ��तवाद� 

गंगाबहादरु राईको २ त�ले क�ची घरको उ�रतफ�  रहेको ढोकाबाट �वेश गर� हेदा� एउटा मा� ढोका 

रहेको, सो ढोकाको �बचमा रहेको अगेनदेुिख दि�ण कुनामा काठको दाप भएको काठकै �बडँ भएको �बडँ 

स�हत १४ इ�च ल�बाइ भएको दापमा तारले बेरेको क�मरमा बा�ँन कपडाको इजार डोर� भएको खकुुर� 

थान १ बरामद भएको भनी लेखाई �दएकामा उ� बरामद� खकुुर� ��तवाद� गंगाबहादरु राईलाई देखाउदा 

वारदात हनुपूुव� मैले झोलामा बोकेर गएको र वारदात �थल प�ुन ुअगा�ड ह�रयो बाँस काट� टे�ने लौरो 

बनाएको र रो�नयार राईको कुट�पट प�ात धारा निजक कपाल समातेर का�ट�दएको यह� बरामद भई 

आएको दाप स�हतको खकुुर� मेरै हो हेर� सनाखत ग�र�दए ँ भनी गंगाबहादरु राईले अ�य चारै जना 

��तवाद�ह�का रोहरबरमा �म�त २०७०।३।१८ मा सनाखत कागज ग�र�दएको देिख�छ। 

�म�त २०७०।३।१७ को बरामद� खानतलासी मचु�ुकामा ब�ने स�झना ब�नेत, �मका राई, 

ख�बहादरु राई समेतका मा�नसह�ले �ड�ल�शेर राईको ३ त�ले क�ची घरको दि�ण आगँनबाट �भ� 

�वेश गदा� २ वटा ढोका रहेको, सो ढोका म�ये उ�रतफ�  रहेको भा�सा कोठाको उ�र कुनामा मतृक 

रो�नयर राईलाई वारदातको समयमा कुट�पट गर� मान� �योग गरेको बाँसको लाठ� का�न �योग गरेको 

भ�नएको दाप स�हतको १३ इ�च ल�बाई भएको दाप स�हतको खकुुर� थान १ �हर�ले बरामद गर� 

लगेको �ठक साँचो हो भनी सह�छाप ग�र�दएको तथा उ� खकुुर� वारदात हुँदा म सँगै �थयो, सोह� 

खकुुर�ले ह�रयो बाँसको लाठ� काटेको हुँ र मतृक रो�नयर राईको कपाल प�न समातेर सोह� खकुुर�ले मैले 

नै काटेको हुँ, देखाउँदा िचन� भनी सनाखत ग�र�दई अ�य चारै जना ��तवाद�ह� समेत उ� सनाखत 

कागजमा रोहबरमा बसी �म�त २०७०।३।१८ मा कागज ग�र�दएको पाइ�छ। 

यी ��तवाद�ह� म�ये यावेश राई, भीमनारायण �े�, माधव कुलङु, पासाङ न�ु शेपा� नेले बजार 

गएकामा मतृक रो�नयर राईले यावेश राईलाई गाल�गलौज धाकध�क� �दई अ�य साथीह� समेतलाई 

आइ�दा यस ठाउँमा देख� भने �तमीह�को हात ख�ुा भािच�द�छु भनी ध�क� �दई साव�ज�नक ठाउँमा 

लि�जत गरेकाले �नजलाई मान� योजना बनाई मादक पदाथ� समेत सेवन गर� रो�नयर राईलाई �पछा गद� 

अका� साथी गंगाबहादरु राईको घरमा गई �नजलाई समेत �लई �नजको घरमा रहेको खकुुर� समेत �लई 

रो�नयर राई स�ुम�ा राईका घरमा हनु ु पन� अनमुान गर� �यहाँ गई �नजलाई फेला पार� हामी सबै 

��तवाद�ह�ले लात, म�ु का, लाठ�ले �हार गर� �नजलाई मार� लछाद� िघसाद� धारा निजक लगेर आफुह�ले 

बोक� लगेको खकुुर�ले �नजको केश का�ट�दई मतृकलाई बोक� िघसार� केह� तल बाटो निजकको 

बाँसघार�मा लगी सतुाई अडेस लागे ज�तो पार� भागी �हँडेको भनी अनसु�धान अ�धकृत सम� बयान गरेको 

देिख�छ भने �नजह�ले अदालत सम� गरेको बयानमा ��तवाद�ह�ले मतृक रो�नयर राईको म�ृय ुहामी 

सबैको सामू�हक कुटाइबाट भएको हो, घटना �ववरण कागज गन� मा�नसह�को भनाइ सह� स�य हो, जाहेर� 

�यहोरा साँचो हो, हामीह�लाई अ�भयोगदाबी बमोिजम सजाय हनु ुपन� हो भनी आरो�पत कसरुमा सा�बत 
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भई बयान गरेको पाइ�छ। यसै गर� घटना �ववरण कागज गन� जाहेरवाला तथा घटनाको ��य�दश� 

स�ुम�ा राईले प�न आ�नो बयान तथा बकप� समेतमा यी ��तवाद�ह�ले नै मतृकलाई कुट�पट गर� 

मारेको भनी लेखाइ�दएको पाइ�छ। यसै गर� ��तवाद�ह�का सा�ीह�ले प�न यी ��तवाद�ह�ले मतृक 

रो�नयर राईलाई मारेको होइन भनी भ� नसक� आफुह�लाई केह� थाहा छैन भनी अदालत सम� आई 

बकप� ग�र�दएको पाइ�छ। 

यसर� �म�सल संल�न उि�लिखत त�य र �माण कागजातह�बाट ��ततु वारदातमा मतृक रो�नयार 

राईको ह�या गन�मा यी पाँचै जना ��तवाद�ह�को समान सहभा�गता र स��यता रहेको त�य �वंय 

��तवाद�ह�ले नै �वीकार गरेको अव�था देिखएको छ। यी ��तवाद�ह� म�ये यसैको �हार वा चोटका 

कारणबाट मतृकको म�ृय ुभएको भ�े �म�सलबाट देिखन आउँदैन। यी पाँचै जना ��तवाद�ह�को सामू�हक 

��याशीलता र कत��यबाट मतृक रो�नयर राईको म�ृय ुभएको देिखँदा कसैको घट� वा बढ� बल �हार वा 

स��यताबाट कुट�पट गर� मतृकको म�ृय ु हनु गएको हो भ�े त�य �म�सलबाट ख�ुन आएको अव�था 

देिखँदैन। यसर� ��ततु वारदातसँग स�बि�धत त�य र �व�भ� प�रि�थ�तज�य �माणह�को �मब� 

मालाकार स�ब�ध रहेको अव�था रह� ��तवाद�ह�ले उि�लिखत वारदात घ�टत गराई मतृकको ह�या 

गरेको त�यलाई अनसु�धान अिघकार� तथा अदालत समेतमा �वीकार गर� सा�बत भई आफुह�ले कसरु 

अपराध गरेको त�यलाई �वीकार र समप�ण गरेको अव�था देिखएको हुँदा यी ��तवाद�ह� यावेश राई, �तख ु

भ�े गंगाबहादरु राई, माधव कुलङु, भीमनारायण �े� र पासाङन�ु शेपा�ले अ�भयोग दाबी बमोिजम मलुकु� 

ऐन, �यान स�ब�धी महलको १ नं. �वपर�त ऐ. को १३(३) अनसुारको कसरु अपराध गरेको प�ु� हनु 

आएको हुँदा �नज ��तवाद�ह�लाई सव��व स�हत ज�म कैदको सजाय हनेु ठहछ�। 

यसर� यी ��तवाद�ह�लाई उि�लिखत ज�मकैदको सजाय हनेु ठहर भए ताप�न यी ��तवाद�ह�को 

मतृक रो�नयर राईसँग नेले बजारमा भेट भएको र �नजले मादक पदाथ� सेवन गर� आफुलाई गाल�गलौज, 

धाकध�क� �दई ह�काएकाले �रस उठ� नेले बजारमा �नजलाई खो�दा फेला पान� नसक� �नजलाई प�न 

कुट�पट गन� इरादाले आफुह�ले प�न मादक पदाथ� सेवन गर� खो�दै जाँदा स�ुम�ा राईको घरमा �नजलाई 

फेला पादा� प�हले �नजले नै �हार गरेप�छ हामीले �नजलाई लडाई हामी पाँचै जनाको सामू�हक �हारले 

�नजको म�ृय ु भएको भनी अनसु�धान अ�धकार� तथा अदालत समेतमा सा�ब�त बयान �दई काननुी 

कारबाह�मा �नजह�ले आफुह�लाई आ�मसमप�ण गरेको अव�था देिखएको छ। ��तवाद�ह�को मतृकलाई 

मान� नै मनसाय रहेको भए वारदात �थलमा लगेको खकुुर�ले मतृकलाई �हार गर� मानु� पन�मा सो नगर� 

उ� खकुुर� मतृकलाई �प�न बाँसको लाठ� का�न र मतृक म�रसके प�ात �नजको केश मा� का�न 

�योग गरेको देिखई उ� काटेको केश समेत वारदात �थलमै वारमद भई आएको र २ जना 

��तवाद�ह�को घरबाट वारदात �थलमा �योग भएको खकुुर� समेत बरामद भई ��तवाद�ह�ले उ� 

खकुुर� समेत सनाखत समेत ग�र�दएको पाइ�छ। यसर� यी ��तवाद�ह�ले अनसु�धान अ�धकार� सम� 

कसरुमा सा�बत भई अनसु�धान ���यामा सहयोग गरेको तथा अदालत सम� समेत घटना त�यका बारेमा 

स�पूण� �ववरण खोल� कसरु अपराधमा सा�बत भई पूण� �पले �या�यक ���या समेतमा आफुह�लाई 

समप�ण गरेको देिख�छ। 
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फौजदार� म�ुामा अनसु�धानको चरणका आफुले अपराध गरेको कुरामा सा�बत भई सहयोग गन� 

��तवाद�लाई दाबीको सौदावाद� (plea bargaining) अ�तरग�त सजाय �नधा�रण गदा� केह� छुट �दने �ावधान 

अमे�रका पा�क�तान, भारत लगायतका देशह�मा रहेको पाइ�छ। फौजदार� �याय �णाल�मा देखा परेको 

नवीन अवधारणाका �पमा यसलाई �लइ�छ। दाबीको सौदाबाजी (plea bargaining) को अवधारणलाई 

क�तपय मलुकुह�ले लाग ुग�रसकेको पाइ�छ भने क�तपय मलुकुह� लाग ुगन� चरणमा �वेश ग�रसकेको 

पाइ�छ। दाबीको सौदाबाजी भनेको अ�भयोजनकता� (prosecutor) र अ�भय�ु -Accussed_ का �बचमा हनेु 

सौदाबाजी हो। "Plea barganing is an agreement in a criminal case between the prosecutor and 

defendent whereby the defendent agrees to plead guilty to a particular charge in return for some 
concession from the prosecutor. This may mean that the defendent will plead guilty to a less serious 
charge, or to one or several charges, in return for the dismissal of other charges, in return for the 
dismissal of other charges, or it may mean that the defendant will plead guilty to the original criminal 

charge in return for a more lenient sentence." भ�नएको पाइ�छ। अ�भय�ुले अ�भयोजनकता� सम� 

अपराध �वीकार गरेकामा अ�भयोजनकता�ले केह� छुट �दन स�दछ। यो ���या अनसु�धानका �ममा 

ह�ुछ। अ�भय�ुले अपराध �वीकार गर� अनसु�धानमा सहयोग प�ु याएका कारणले यो स�ुवधा �दने भ�े 

अवधारणाको �वकास भएको हो। दाबीको सौदाबाजी �ायः दईु �क�समले हनेु गद�छ। अ�भयोगमा 

सौदाबाजी Charge baragaining defendent plead guilty to less serious crime than the original charge 

जसमा अ�भय�ुले एकभ�दा बढ� कसरु गरेको ह�ुछ वा अ�भय�ुले गरेको एक अपराधबाट �व�भ� सजाय 

हनु स�दछ, य�तो अव�थामा अ�भय�ुले एक वा एकभ�दा बढ� कसरु �वीकार गद�छ। अ�भयोजनकता�ले 

कुनै एक कसरुमा दाबी न�लई अ�य कसरुमा मा� अ�भयोग लगाई अदालत सम� म�ुा दायर गद�छ। यसै 

गर� सजायमा सौदाबाजी (Santence baragaining) : They plead guilty knowing in advance what 

sentence will be given मा कसरुदारले अपराध �वीकार गरेको �ो�साहन �व�प अ�भयेजनकता�ले सजायमा 

कमी वा सजायबाट छुट �दलाउने गर� अदालतमा दाबी �लई आ�नो �सफा�रस (Recomendation) ��ततु 

गन� स�दछ। यसमा कसरुदारले गरेको अपराधका स�ब�धमा उसलाई उ�मिु� �दइएको हुँदैन। यसर� 

दाबीको सौदाबाजी Plea bargaining को य�तो अवधारणा भएकामा हा�ो मलुकुमा प�न अ�भय�ुह� 

आफुले गरेको अपराधमा सा�बत नहनेु होइनन। ��ततु म�ुामा समेत ��तवाद�ह� आरो�पत कसरुमा 

अनसु�धान लगायत अदालत समेतमा सा�बत रहेका छन।् तर हा�ो काननु �णाल�मा अ�भय�ुले अपराध 

�वीकार गरेका अव�थामा सजायबाट छुट पाउने कुनै काननुी �यव�था रहे भएको पाइँदैन। य�तो 

अव�थामा यदाकदा हा�ा अदालतह�ले अदालती ब�दोव�तको १८८ नं. को �योग गर� सजायमा केह� 

छुट �दएका फैसलाह� भे�ट�छन।् य�तो अव�थाका ��तवाद�ह�लाई सजायमा केह� छुट �दन ु नै 

�यायस�त हनेु र अनसु�धान र �या�यक ���या समेतमा सहयोग पगुी म�ुा फ��टमा शी�ता आउने र 

भ�व�यमा अपराध गन� अ�भय�ुह�ले प�न आफुले गरेको कसरुमा स�य साँचो बो�दा सजायमा छुट पाइने 

रहेछ भनी अपराधलाई ढाकछोप नगर� कसरु �वीकार गन� �व�ृतको �वकास हनेु देिख�छ। 

आफुले अपराध गर� �यसलाई ढाकछोप �द���मत वा इ�कार� रहने ��तवाद� र आफुले अपराध 

गरेको कुरामा सा�बत भई �या�यक ���यामा समप�ण गन� ��तवाद�का �बच अदालतले सजाय �नधा�रण गदा� 

समान मापद�ड कायम रा� ु�यायस�त हनु स�दैन। यसै स�दभ�मा ने.का.प. २०६७, अ� १ भाग ५२ 
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�न.नं. ८२९७ प�ृ ८९ मा स�मा�नत सव��च अदालतले “कसरु गरे ताप�न अनसु�धान र अदालतमा समेत 

कसरुमा सा�बत भई अदालती ���यालाई सहयोग प�ु याउने इमा�दार अपराधी र अपराध गरेर प�न 

अि�तमस�म आ�नो अपराध लकुाई सजायबाट उ�कन चाहने अपराधीलाई एउटै तराजमुा राखी समान 

सजाय तो�कन ु �याय र काननुका ���कोणबाट उपय�ु नहनेु” भ�े �स�ा�त समेत ��तपादन भइसकेको 

प�र��ेयमा यी ��तवाद�ह�लाई ज�म कैदको सजाय गदा� मेरो िच�मा चक� पन� देखी अदालती 

ब�दोब�तको १८८ नं. बमोिजम �या�यक �व�ववेक �योग गर� यी पाँचै जना ��तवाद�ह�लाई कैद वष� 

१७ (स�) गन� राय �य� गरेको छु। 

अब, ��तवाद� म�येक� स�ुम�ा राईका हकमा �वचार गदा� यी जाहेरवालाले �नजको नाम जाहेर�को 

�व�� ख�डमा उ�लेख नगर� दाज ु �नजलाई घरस�म प�ु याउन �नजको घरतफ�  गएका र वारदात समेत 

�नजकै घर आगँनमा भएको हुँदा �नजकै ष���बाट मेरा दाजलुाई मान�स�मको योजना हनु स�ने भनी 

�कटान नगर� अनमुानका आधारमा जाहेर�को पेटबोल�मा स�म �नजको नाउँ उ�लेख गरेको पाइयो। 

��तवाद�ह�ले आ�नो बयानमा उि�लिखत वारदातमा �नज स�ुम�ा राईको संल�नता नभएको भनी बयान 

ग�र�दएको पाइ�छ। �नज ��तवाद� स�ुम�ाले अनसु�धान अ�धकार� तथा अदालत सम� बयान गदा� आफु 

उ� वारदात गन� गराउने ष���मा संल�न नरहेको भनी इ�कार� बयान गर� घटना �ववरण कागज गन� 

�यि�ह� समेतले �नजलाई गडाउ गन� नसकेको हुँदा उि�लिखत वारदातमा ��तवाद� स�ुम�ा राईको 

संल�नता देिखन नआए ताप�न उि�लिखत अपराध �नजको घरआगँनमा घ�टत भइस�दा समेत मौकामा 

जाहेर� न�दई अ�य ��तवाद�ह�ले �हर�लाई खवर गरेमा सप�रवारलाई य�तै हालत बनाइ�दने ध�क� 

�दएकाले आफु चपु ला�ग बसेको भने ताप�न आ�नै आखँा अगा�ड य�तो जघ�य अपराध घ�टत भएको 

दे� ने ��य�दश� भएर प�न �हर�लाई खबर नगर�, मौकामा जाहेर� नगर� Indiffirence भई ब�ने यी 

��तवाद�को काय�ले मौजदुा काननुी �यव�थाको बेवा�ता गर� आ�नो नाग�रक दा�य�व समेत परुा गन� 

नसकेको हुँदा �नज ��तवाद� स�ुम�ा राईलाई अ�भयोग मागदाबी बमोिजम मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी 

महलको २५ नं. बमोिजम �नजलाई �.२० (�बस) ज�रवाना हनेु ठहछ�। 

अब, अका� ��तवाद� ब�जरे भ�े व�पात राईको हकमा �वचार गदा� जाहेरवालाले �नजको नाउ 

जाहेर�को �व�� ख�डमा �कटान गन� नसक� केवल जाहेर�को पेटवोल�मा मतृक रो�नयर राईको ह�यमा 

संल�न ��तवाद�ह� �नजको घरमा लकु��छपी बसेको हनु स�ने श�ा र अनमुानस�म गर� जाहेर�मा उ�लेख 

गरेको पाइ�छ। उि�लिखत पाँचै जना ��तवाद�ह�ले प�न उि�लिखत वारदातमा आफुह� पाँच जना बाहेक 

अ�यको ष��� संल�नता छैन भनी बयान ग�र�दएको पाइ�छ। यी ��तवाद�ले �म�त २०७०।३।१६ मा 

घटना �ववरण कागज गदा� उ� वारदातमा आ�नो संल�नता छैन भनी कागज ग�र�दएको पाइ�छ। यी 

��तवाद� व�पात राईले अनसु�धान अ�धकार� सम� बयान गदा� उ� वारदातमा मेरो कुनै संल�नता 

ष��� तथा जाहेर�मा उि�लिखत ��तवाद�ह�लाई मैले कुनै आ�य तथा संर�ण �दएको छैन। वारदात 

�म�तमा आफु स�लेर�मा रहेको भनी कसरुमा इ�कार रह� बयान गरेको तथा अदालत सम� बयान गदा� 

समेत आरो�पत कसरुमा इ�कार रह� बयान गरेका तथा �नजका सा�ी हतुबहादरु काक�ले अदालत सम� 

आई बकप� गदा� उ� �म�तको वारदातमा व�पात राईको कुनै संल�नता छैन भनी �नजको इ�कार� 

बयानलाई समथ�न गर� बकप� समेत ग�र�दएका �म�सल संल�न यावत ् �माण कागजातह�बाट �नजको 
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अ�भयोग श�ा र�हत तवरले प�ु� हनु नसकेको हुँदा �नज ��तवाद� ब�जरे भ�े व�पात राई �व��को वाद� 

नेपाल सरकारको अ�भयोग दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�। तसथ� �नज ��तवाद� ब�जरे भ�े व�पात राईले 

आरो�पत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ�। अ�मा तप�सल बमोिजम गनू�। 

 

तप�सल 

माथी ठहर ख�डमा लेिखए बमोिजम ��तवाद�ह� यावेश राई, �तख ुभ�े गंगाबहादरु राई, माधव कुलङु, 

भीमनारायण �े� र पासाङन�ु शेपा�लाई ज�मकैदको सजाय हनेु ठहरेकाले �नज ��तवाद�ह� �म�त 

२०७०।३।७ गतेदेिख �हर� तथा थनुामा रहेको देिखँदा �नजह�लाई भएको उि�लिखत कैदको सजाय 

सोह� �म�त देिख लाग ुहनेु गर� कैदको लगत कसी असलु गन� कैद� पजु� ठेक� �ी कारागार काया�लय 

सोलखु�ुबमुा पठाइ�दनू .....................................................................................................१ 

 

��तवाद�ह� यावेश राई, �तख ुभ�े गंगाबहादरु राई, माधव कुलङु, भीमनारायण �े� र पासाङन�ु शेपा�लाई 

सव��व समेत हनेु ठहरेकाले �नजह�को अंश भागको ज�गा काननु बमोिजम रो�ा रा� न स�बि�धत 

�नकायमा पठाउनू ...........................................................................................................२ 

��तवाद� स�ुम�ा राईलाई �. २० (�बस) ज�रवाना भएका हुँदा �नजले राखेको नगद धरौट �. 

१५,०००।– (प�� हजार) बाट क�ा गर� बाँक� म�ुाको अि�तम �कनारा भएप�छ �नयमानसुार माग गरे 

�फता� �दनू ....................................................................................................................३ 

 

��तवाद� ब�जरे भ�े व�पात राईले अ�भयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहरेकाले केह� गर� रहन ु

परेन............................................................................................................................४ 

 

��तवाद� ब�जरे भ�े व�पात राईले यस अदालतमा �. २० (�बस) धरौट राखेको देिखँदा म�ुाको अि�तम 

�कनारा लागेप�छ �नयमानसुार गनू� .......................................................................................५ 

 

यस अदालतको इ�साफमा िच� नबझेु ७० (स�र�) �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत, राज�वराजमा 

पनुरावेदन गन� जान ु होला भनी ��तवाद�ह� यावेश राई,  �तख ु भ�े गंगाबहादरु राई,  माधव कुलङु, 

भीमनारायण �े� र पासाङन�ु शेपा� र स�ुम�ा राईलाई पनुरावेदनको �याद �दनू ..............................६ 

 

��तवाद� ब�जरे भ�े व�पात राईले सफाइ पाउने ठहरेकाले िज�ला सरकार� व�कल काया�लय 

सोलखु�ुबलुाई पनुरावेदन अदालत, राज�वराजमा पनुरावेदन गनु� भनी ७० �दने पनुरावेदन �याद जार� 

गनू�..............................................................................................................................७ 

 

फैसलाको ��त�लपी राखी �ी िज�ला सरकार� व�कल काया�लय, सोलखु�ुबलुाई फैसलाको जानकार� 

�दनू.............................................................................................................................८ 

 



िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो ‚२०७१ 183 

 

सरोकारवालाले फैसलाको न�ल पाँउ भनी माग गरे �नयमानसुार ला�ने द�तरु �लई सार� सराई 

�दन.ु............................................................................................................................९  

 

��ततु म�ुाको दायर�बाट लगत क�ा गर� यस म�ुामा पनुरावेदन परे पनुरावेदनको रोहबाट पनुरावेदन नपरे 

साधक जाहेर�का ला�ग पनुरावेदन अदालत, राज�वराजमा पठाई सादक �कनारा भएप�छ काननु बमोिजम 

गनू� ..........................................................................................................................१० 

 

 

िज�ला �यायाधीश 

 

माननीय �यायाधीश�यूबाट बोल� �टपाए बमोिजम 

फैसला तयार गन� �ड�ा ल�मी ख�तवडा (अ�धकार�)    

क��यटुर टाइप गन� गणुान�द झा     

फाँटवाला ना.स ु�सज�ना काक�  

 

इ�त स�वत ्२०७० साल चै� म�हना २७ गते रोज ५ शभुम.्...............। 
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त�य ख�ड 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा मलुकु� ऐन, अ.बं. २९ नं. बमोिजम यस 

अदालतको �े�ा�धकार अ�तरगत दायर हनु आएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य यस �कार छ : 

 मेर� ब�हनी को�कला भाटलाई आ�नो पर�परा अनसुार २०६० सालमा �वाइँ क�माने भ�े झनक 

भाटसँग �ववाह गर� �दएकामा �वाइँ झनक भाटले नेपाल सेनामा नोकर� गद� आएकामा �म�त 

२०७०/०८/१७ गते �वदामा घर आई मतृक ब�हनीसँग झैझगडा कुट�पट गरेको भनी माइतीमा आई 

बताएको र �नज ��तवाद�सँग स�ब�ध �व�छेद ग�र�दन ुप� यो भनेक�ले स�झाई बझुाई घरमा पठाएकामा 

२०७०/८/२० गते राती २४.०० बजे मेर� ब�हनी को�कला भाटलाई कत��य गर� मार� आ�नै 

कोठा�भ� झ�ु�ाएकाले �नजलाई काननु बमोिजम कारबाह� ग�रपाउँ भ�े �यहोराको जाहेर� दरखा�त। 

 िज�ला अछाम मंगलसेन गा.�व.स. वडा नं. ७ ि�थत पूव�मा भाटवाडादेिख वल�गाउँतफ�  जाने 

गोरेटो बाटो पि�ममा न�द भाटको घर, उ�र �काश भाटको ज�मन, दि�ण मतृककै पाखो ज�मन य�त 

चार �क�ला�भ� रहेको १७ हात ल�बाइ, १३ हात चौडाइमा भएको �तन तले दस कोठा भएको �टनले 

छाएको क�ची घरको उ�रतफ�  मोहडा भएको घरको दो�ो त�लाको पि�मतफ� को कोठाको ल�बाइ १२ 

�फट, चौडाइ ७ �फट २ इ�चको �ला��कको डोर�ले पासो लगाई झ�ु�ाई आ�मह�या गरेको हो भनी 

बताएको र उ� डोर� �नजका �ीमान झनक भाटले फुका�लसकेको र लास भइँुमा राखेको घटना�थल 

तथा दईु वटा घुडँा खिु�चएको, उ�ानो अव�थामा पि�म टाउको, पूव� ख�ुा भई सोझो अव�थामा पि�टएको 

लासको शार��रक अव�था रहेको दबैु हात अ�� खिु�चएको, घाँट�मा १/२ इ�च V आकारको �नलो खैरो 

डोर�को डाम रहेको, घाँट� छा�दा सा�ो भ�े समेत �यहोराको घटना�थल तथा लास जाँच मचु�ुका। 

 मतृकको शव पर��ण ��तवेदनमा म�ृयकुो कारण Hanging भ�े उ�लेख भएको। 

 म �वाला दल गण सूय��बनायक, भ�परुमा �सपाह� पदमा काय�रत छु र म �म�त 

२०७०/८/१४ गते घर �वदा �लई २०७०/८/१६ गते घर पगु�। घर प�रवारसँग रा� ै स�ब�ध  

�थयो। �म�त २०७०/८/२० गते मतृक �ीमतीले मलाई मेरा बबुा नरे भाटले रोड �कनारमा रहेको एक 

घडेर� ज�गा मलाई नामसार� ग�र�दने छन ्भनी सोह� �दनको १० बजे�तर घरबाट �हँडी बजार आइन ्र 

�दउसो १५.३० बजे फक� घर आइसकेप�छ ज�गा स�ब�धमा मसँग कुनै बोलचाल भएन। साँझ १९.३० 

बजे �ीमतीले खाना पकाई सबै प�रवारले खाना खाई स�ु ने �ममा मतृक �ीमती र छोरा १ वष� ६ 

म�हनाको भपेू�� र छोर� ३ वष�क� सर�वती ख�टयामा सतेुका, म र छोरा ११ वष�को धीरे�� भइँुमा 

स�ुय�। राती २४.०० बजे छोर� सर�वती रोई कराई गरेको आवाज सनुी उठ� ब�ी बा�दा मेर� �ीमती 

को�कला भाट सोह� कोठाको द�लनमा �ला��कको डोर�ले पासो लगाई झिु�डएको देखी �नज िजउँदै हो�लन ्

भनी म आफैले पासो फुकाई भइँुमा राखेको हुँ। मैले मेर� �ीमतीलाई कत��य गर� मार� झ�ुडाएको  

होइन। �नज �ीमती आफै के, क�त कारणले झिु�डएक� हनु ्थाहा भएन र �म�त २०७०/८/१७ गते 

माइती घर गई मलाई स�ब�ध �व�छेद गराइ�दन ुप� यो भनी आ�नो बबुाआमालाई �कन भनेक� हनु ्थाहा 

भएन भ�े �यहोराको ��तवाद� क�माने भ�े झनक भाटले यस अदालतमा गरेको बयान। 

 �म�त २०७०/८/२० गते आ�नै घरमा �थए।ँ मतृक छोर� को�कला भाट �म�त 

२०७०/८/१७ गते मेरो घरमा आई बबुा मेरो �ीमान मलाई घरमा सध� कुट�पट गछ�, मेरो स�ब�ध 
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�व�छेद गराइ�दन ु प� यो र मलाई ब�नका ला�ग एक क�ा ज�मन �दन ु प� यो भनी भ�दा अ�हले �तमी 

आ�नो घरमा जाउ भो�ल छलफल गर�ला र �म�त २०७०/८/२३ गते बजारमा आउन,ु म एक क�ा 

ज�मन �त�ो नाममा ग�र�द�छु भनी घरमा पठाए ँर �म�त २०७०/८/२० गते रा�त झनक भाटले छोर� 

को�कला भाटलाई आ�नै स�ु ने कोठामा कत��य गर� मार� झ�ु�ाएको र �तन चार घ�टाप�छ मा� 

हामीलाई खबर गरेको र घटना�थल जाँदा छोर�को मतृ लास भइँुमा राखेको �थयो र �नज ��तवाद�ले सध� 

छोर�लाई कुट�पट गन� गरेको हुँदा �म�त २०७०/८/२० गते राती �नज ��तवाद�ले छोर�लाई कत��य गर� 

मार� झ�ु�ाएको हुँदा �नज झनक भाटलाई हदैस�मको काननुी कारबाह� हनु ु पछ� भ�े �यहोराको नरे 

भाटले अनसु�धान अ�धकार� सम� गरेको कागज। 

 �म�त २०७०/८/२० गते म आ�नै घरमा �थए।ँ मतृक छोर� को�कला भाट �म�त 

२०७०/८/१७ गते मेरो घरमा आई बबुा मेरो �ीमान मलाई सध� कुट�पट गछ�, मेरो स�ब�ध �व�छेद 

गराइ�दन ुप� यो भ�दा मैले �तमी य�तो कुरा �कन गछ� �तमी आ�नो घर जाउ भो�ल गाउँघरमा छलफल 

गर�ला भनी भ�दा छोर� आ�नो घर गइन ्र �म�त २०७०/८/२० गते राती झनक भाटले छोर� को�कला 

भाटलाई आ�नै स�ु ने कोठामा कत��य गर� मार� झ�ु�ाएको र �तन चार घ�टाप�छ मा� हामीलाई खबर 

गरेको र घटना �थलमा छोर�को मतृ लास भइँुमा राखेको �थयो। �नज ��तवाद�ले सध� छोर�लाई कुट�पट 

गन� गरेको हुँदा �म�त २०७०/८/२० गते राती �नज ��तवाद�ले छोर�लाई कत��य गर� मार� झ�ु�ाएको 

हुँदा �नज ��तवाद�लाई हदैस�मको काननुी कारबाह� हनु ु पछ� भ�े �यहोराको ल�ी भाटले अनसु�धान 

अ�धकार� सम� गरेको कागज। 

 म �म�त २०७०/८/२० गते आ�नै घरमा �थए।ँ बेलकुा मतृक आमाले खाना पकाइसकेप�छ 

खाना खाई �दद� जेठो बबुाको घरमा स�ु न गइन ्र अ�य हामी हा�ो कोठामा स�ु न गय�। मतृक आमा, 

ब�हनी र भाइ ख�टयामा सतेु, बबुा र म भइँुमा स�ुय�। राती समय मलाई थाहा भएन, बबुा रोइकराइ गनु� 

भयो र म �युझँी हेदा� आमाले हा� ैस�ु ने कोठामा डोर�ले पासो लगाई झिु�डएक� �थइन ् र बबुा झनक 

भाटले उ� पासो फुकालेका हनु ् भ�े �यहोराको धीरे�� भाटले अनसु�धान अ�धकार� सम� गरेको  

कागज।  

 हामीह� �म�त २०७०/८/२० गते आआ�नै घरमा �थय� र �म�त २०७०/८/२० गते �नज 

��तवाद� झनक भाटले आ�नै �ीमती को�कला भाटलाई आ�नै स�ु ने कोठामा कत��य गर� मार� 

झ�ु�ाएको हो भ�े हामीह�ले सनुी थाहा पाएका ह�। य�द �नजले कत��य गर� मार� झ�ु�ाएको हो भने 

�नज ��तवाद� झनक भाटलाई हदैस�मको काननुी कारबाह� हनु ुपछ� भ�े �यहोराको मैसरा भाट समेत ५ 

जनाले गरेको एकै �मलानको व�तिु�थ�त मचु�ुका। 

 �म�त २०७०/८/२० गते राती पूव� योजना बनाई आ�नै �ीमतीलाई आ�नै स�ु ने कोठामा 

कत��य गर� मार� झ�ु�ाएको र माइती प�लाई ३/४ घ�टाप�छ खबर गर� �त�ी छोर�ले आ�मह�या गर� 

भनी बताएको र आफु अपराधबाट जो�गन उ�कन अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� इ�कार� बयान गरे 

ताप�न �म�सल संल�न कागजातह�बाट �नज ��तवाद� क�माने भ�े झनक भाटले पूव� योजना बनाई आ�नै 

घरको कोठा�भ� आ�नै �ीमतीलाई कत��य गर� मार� झ�ु�ाएको प�ु� भई �नज ��तवाद�ले �यान 
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स�ब�धी महलको १३(३) बमोिजमको कसरु अपराध गरेको हुँदा �नज ��तवाद�लाई मलुकु� ऐन �यान 

स�ब�धी महलको १३(३) बमोिजम हदैस�मको सजाय ग�रपाउँ भ�े अ�भयोग मागदाबी।  

 �म�त २०७०/८/२० गते राती हामी घर प�रवारह� खाना खाई �ीमती को�कला भाट, छोर� 

सर�वती भाट र छोरा भपेू�� भाट खाटमा सतेुको, छोरा धीरे�� भाट र म भइँुमा सतेुका �थय�। राती १२ 

बजेको समयमा छोर� सर�वती कराएप�छ मेरो �न�ा �युझँी हेदा� �ीमती को�कला भाट हामी सतेुको 

कोठामा झिु�डएक� �थइन।् िजउँदै छ �क भनी �ीमतीको घाँट�को डोर� मैले खोलेको �थए ँभ�े �यहोराको 

��तवाद� क�माने भ�े झनक भाटले यस अदालतमा गरेको बयान। 

 �म�त २०७०/८/२० गते राती म घरमै �थए।ँ �दउसो मतृकसँग भेट भएको �थयो। ��तवाद�ले 

मतृकलाई घाँट� �यापी मारेको हो, तर मारेको भने देखेको होइन भ�े �यहोराको मौकामा बिुझएका ल�ी 

भाटले यस अदालतमा गरेको बकप�। 

 �म�त २०७०/८/२० गते म मंगलसेन बजारमा �थए।ँ मतृकसँग �दनमा भेट भएको �थयो, राती 

भेट भएन। सोह� राती मतृकको ब�हनीको आ�नै कोठामा म�ृय ुभएको र ५ (पाचँ) �दन हुँदास�म प�न 

हामीसँग कोह� मा�नस नआउँदा ब�हनीको खोजी ग�रपाउँ भनी जाहेर� �दएको साँचो हो। हाल ब�ुदा 

ब�हनीको घाँट� �यापी मारेको ज�तो ला�छ। मैले मतृकको घाँट� �यापेको देिखन,ँ लास हेदा� घाँट� 

�यापेको ज�तो ला�छ भ�े �यहोराको जाहेरवाला राजाराम भाटले यस अदालतमा गरेको बकप�। 

 �म�त २०७०/८/२० गतेको �दनमा म बजार �थए ँर राती म आ�नै घरमा �थए।ँ मतृकको र 

मेरो �यो �दनमा भेट भएर सँगै �थय� र राती भेटघाट भएन। मतृक राती आ�नै घरमा गएक� हनु।् 

��तवाद�ले मतृकलाई कत��य गर� मारेका हनु,् मतृकको घाँट� �यापी मारे ज�तो ला�छ। ��तवाद�ले 

मतृकलाई कत��य गदा� देखेको होइन, प�छ�लो �दन मतृकलाई देखेर थाहा पाएका ह� भ�े �यहोराको 

मौकामा बिुझएका नरे भाटले यस अदालतमा गरेको बकप�। 

 �म�त २०७०/८/२० गते राती म आ�नै घरमा �थए।ँ राती झनक भाट कराएको सनुी के 

भएको रहेछ भनी घटना�थल जाँदा को�कला भाट आ�मह�या गर� म�रन ् भनी को�कलाका �ीमान र 

छोराछोर� कराउँदै �थए।ँ �भ� जानलाई �बच ढोकामा मेरा जेठाज ुबसेका हुँदा म �भ� प�सन।ँ मतृक र 

��तवाद� �बच रा�ो स�ब�ध �थयो। कुट�पट झैझगडा केह� प�न �थएन। मतृक आफै आ�मह�या गर� 

मरेक� हनु।् ��तवाद�ले कुट�पट गर� झ�ु�ाएको होइन भ�े �यहोराको ��तवाद�का सा�ी कृ�णा भाटले 

यस अदालतमा गरेको बकप�। 

 �म�त २०७०/८/२० गते राती म आ�नै घरमा सतेुको �थए। मतृक र ��तवाद� �बच झैझगडा 

कुट�पट, वाद�ववाद के �थयो मलाई थाहा भएन। मतृकको घाँट�मा रसीले रे�टएको र रसी भइँुमा फालेको 

र लास प�न भइँुमा रहेको देखेको हुँ। मतृकको अव�था हेदा� आफै मरे ज�तो लागेन। ��तवाद�ले 

मतृकलाई कत��य गर� मारेका हनु ्भ�े कुरा गाउँघरबाट सनेुर थाहा पाएको हुँ भ�े �यहोराको व�तिु�थ�त 

मचु�ुकाका मा�नस अमतेृ भाटले यस अदालतमा गरेको बकप�। 

 बबुा झनक भाट र म भइँुमा सतेुका �थय�। म�मी ब�हनी खाटमा सतेुका �थए। हामी �नदाएको 

समयमा बबुा �न�ाबाट �युझँी हेदा� म�मी झिु�डएक� �थइन।् बबुाले प�छ म�मीको घाँट�को डोर� खोल� 

भइँुमा सतुाएका हनु।् म�मीलाई कुट�पट गदा� मैले देखेन, बबुा प�न मसँगै सतेुका �थए। म�मीको घाँट�मा 
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रसीको घाउ रहेकाले म�मी आफै झिु�डएक� हनु ्भ�े �यहोराको बिुझएका धीरे�� भाटले यस अदालतमा 

गरेको बकप�। 

 मतृक र ��तवाद� �बच झैझगडा कुट�पट, वाद�ववाद के �थयो मलाई थाहा भएन। मतृकको 

घाँट�मा रसीले रे�टएको र रसी भइँुमा फालेको लास प�न भइँुमा भएको मैले देखेको नभई सनुी थाहा 

पाएको हुँ भ�े समेत �यहोराको बिुझएका अमतेृ भाटले यस अदालतमा गरेको बकप�। 

 ��तवाद� झनक भाटको घरमा ब�चाह� कराए, म आ�नो घरबाट उठेर बा�हर जाँदा घटना 

भएको घरमा गए।ँ �भ� कोठामा मतृक झिु�डएक� �थइन।् भाइले अ�लक�त सास �थयो, मैले पासो 

काटेको हुँ भनेका हनु।् �यसप�छ हामीह�ले माइतीलाई खबर गन� पठाय�। मतृकका जेठा दाजकुो घरमा 

प�ुदा अ�हले बबुा बेहोस ह�ुछन,् म भो�ल �बहान खबर गरेर बबुालाई �याएर आउँछु भने अ�न हामी �फता� 

आय�। मतृकको म�ृय ु��तवाद�को कत��यबाट भएको होइन, मतृक को�कला भाटको म�ृय ुआफै झिु�डएर 

मरेक� हनु ्भ�े ��तवाद�का सा�ी न�दे भाटले यस अदालतमा गरेको बकप�। 

 मतृक को�कला भाटको म�ृय ु ��तवाद�को कत��यबाट भएको होइन। मतृक कोठामा आफै 

झिु�डएर मरेक� हनु।् मतृकको म�ृय ुहनुभु�दा अगा�ड मतृक र ��तवाद� �बच कुनै झैझगडा समेत �थएन 

भ�े समेत �यहोराको ��तवाद�का सा�ी चेतराम भाटले यस अदालतमा गरेको बकप�। 

 मतृक को�कला भाटको घाँट�मा घमेुको नीलडाम �थयो। उ� नीलडाम खैरो र�को �थयो। खैरो 

र�को नीलडाम १ cm चौडा र नीलडामको ��य अगा�डबाट पछा�ड�तर र मा�थ�तर �थयो। �यसको 

ल�बाइ २१ cm �थयो र घाँट�को पछा�ड भागमा १२ cm जो�डन बाँक� रहेको र घाउखत केह� नभएको 

शर�रको अ�य भागमा कुनै घाउखत नरहेको घाँट�मा डाम हनु,ु लास िचरेर पर��ण गन� बेलामा डामको 

म�ुन Sings of inflammation नहनु,ु शर�रको अ�य कुनै प�न भागमा घाउ खत नहनु ुर �योगशालाको 

�रप�टमा कुनै प�न �वषाद� नभे�टन ु यी सबै कुराह�ले म�ृयकुो कारण Hanging (झिु�डएर आ�मह�या) 

भएको प�ु� गछ�। के���य �हर� �व�ध �व�ान �योगशालको पर��ण ��तवेदनमा कुनै प�न �वषाद� 

नभे�टएको (Negative tests of above Mentioned insecticides and phosphinegas) हुँदा 

मतृकको म�ृयकुो कारण झ�ुडी आ�मह�या हो भ�े कुरा ��ट ह�ुछ भ�े �यहोराको बिुझएका डा. 

अशोक�साद खनालले यस अदालतमा गरेको बकप�। 

 

ठहर ख�ड 

 �नयम बमोिजम दै�नक पेसी सूचीमा चढ� �नण�याथ� इजलास सम� पेस हनु आएको ��ततु म�ुामा 

वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत रहन ु भएका �व�ान सहायक िज�ला �याया�धव�ा �ी 

कृ�णबहादरु ओल�ले यी ��तवाद�ले मतृकलाई कत��य गर� मारेको भनी यी ��तवाद� उपर �कटानी जाहेर� 

परेको दिख�छ। �य�तै मौकामा कागज गन� मा�नसह� समेतले यी ��तवाद�को कत��यबाट नै मतृकको 

म�ृय ुभएको हो भनी मौकामा लेखाइ�दएका र सो कुरालाई समथ�न गद� अदालतमा आई बकप� समेत 

गरेको अव�था रहेको छ। यी ��तवाद� र मतृक उ� रात एउटै कोठामा सतेुको अव�था रहेको र �य�तो 

ि�थ�तमा मतृक झिु�डएप�छ मा� आफुले थाहा पाएको भ�े कुरा नै गलत एवं �ामक रहेको हुँदा य�तो 

अव�थामा यी ��तवाद�लाई अ�भयोग मागदाबीबाट उ�मिु� �दन �म�ने हुँदैन। तसथ� यी ��तवाद�ले 
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अ�भयोग मागदाबी बमोिजमको कसरु गरेको हनुाले हदैस�मको सजाय ग�रपाउँ भ�े समेतको बहस ��ततु 

गनु� भयो। 

 �य�तै ��तवाद�का तफ� बाट उपि�थत रहन ु भएका �व�ान अ�धव�ा �ी गणेश�साद ढु�ानाले 

आरो�पत कसरु गरेकामा ��तवाद� इ�कार� रह� बयान गरेको अव�था छ, मतृक को�कला भाट आफै झ�ुडी 

आ�मह�या गर� मरेक� हनु,् सो कुरालाई पो�टमाट�म �रप�ट तथा �वशेष�को बकप�, घटना�थल लास 

जाँच मचु�ुका तथा �म�सल संल�न अ�य �माण कागजातले प�ु� गरेको छ। अतः ��ततु वारदात घ�न 

घटाउनमा यी ��तवाद�को कुनै संल�नता नरह� �नज �नद�ष रहेको हुँदा अ�भयोग मागदाबी बमोिजम 

��तवाद�लाई सजाय गन� �म�ने अव�थाको �व�मानता नरहेकाले सफाइ �दलाइपाउँ भ�े समेतको बहस 

��ततु गनु� भयो। 

 उपरो� बमोिजमको बहस िज�कर सनुी �म�सल संल�न �माण कागजात समेतको अ�ययन 

मू�या�न गर� �नण�यतफ�  �वचार गदा� ��ततु म�ुामा यी ��तवाद� उपर वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट 

�लइएको अ�भयोग मागदाबी प�ुन स�छ, स�दैन ? भ�े �वषयमा नै केि��त रह� �नण�य �दन ु पन�  

देिख�छ। 

 उपरो� बमोिजमको ��मा केि��त रह� �नण�य �दन ुपन� देिखन आएको ��ततु म�ुामा ��तवाद� 

झनक भाटले मतृक आ�नी �ीमतीसँग सध� झैझगडा गन� गरेको र �म�त २०७०/०८/२० गते राती पूव� 

योजना बनाई आ�नै �ीमतीलाई आ�नै स�ु ने कोठामा कत��य गर� मार� झ�ु�ाएको र माइती प�लाई 

३/४ घ�टाप�छ खबर गर� �त�ी छोर�ले झिु�डई आ�मह�या गर� भनी बताएको र आफु अपराधबाट 

जो�गन उ�कन अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� इ�कार� बयान गरे ताप�न �म�सल संल�न कागजातह�बाट 

�नज ��तवाद� क�माने भ�े झनक भाटले पूव� योजना बनाई आ�नै घर कोठा�भ� आ�नै �ीमतीलाई 

कत��य गर� मार� झ�ु�ाएको प�ु� भई �नज ��तवाद� क�माने भ�े झनक भाटले मलुकु� ऐन, �यान 

स�ब�धी महलको १ नं. �वपर�त ऐ. महलको १३(३) बमोिजमको कसरु अपराध गरेको हुँदा �नज 

��तवाद� क�माने भ�े झनक भाटलाई उ� मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १३(३) बमोिजम 

हदैस�मको सजाय ग�रपाउँ भ�े वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट अ�भयोग मागदाबी �लइएको देिख�छ। 

 यसमा यी ��तवाद�ले मतृक को�कला भाटलाई कत��य गर� मार� झ�ुडाएको भनी यी ��तवाद� 

उपर �कटानी �पमा जाहेर� परेको भए ताप�न यी ��तवाद� अनसु�धान अ�धकृत सम� बयान गदा� र यस 

अदालतमा आई बयान गदा� समेत मैले मेर� �ीमतीलाई कत��य गर� मार� झ�ुडाएको होइन, �नज �ीमती 

को�कला भाट के, क�त कारणले झिु�डएक� हनु ्थाहा भएन, �नजलाई झिु�डएका अव�थामा देखेको हुँदा 

बाँि�छन ्�क भनी मैले उ� पासो फुकाएको हुँ भनी बयान गरेको देिख�छ। 

 यसका साथै मतृकको शव पर��ण ��तवेदनलाई हेदा� मतृकको घाँट�को अगा�डबाट दबैु साइड 

हुँदै पछा�डतफ�  १ cm चौडा २१ cm ल�बाइको नीलडाम रहेको साथै घाँट�को पछा�डप�� १२ cm 

खाल� (gap) रहेको अथा�त सो भागमा नीलडाम नरहेको, �य�तै मतृकको शर�रमा अ�य कुनै घाउ खत 

नरहेको, म�ृयकुो कारण Hanging भनी िज�ला �वा��य काया�लय अछाम, मंगलसेनबाट लेखी आएको 

देिख�छ। 
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 �य�तै घटना�थल लास जाचँ मचु�ुकालाई हेदा� ल�बाइ १२ �फट, चौडाइ ७ �फट २ इ�च 

भएको कोठा�भ� उ� कोठामा रहेको व�ल�देिख ६ �फट २ इ�चको �ला��कको डोर�ले पासो लगाई 

झ�ुडी आ�मह�या गरेको हो भनी बताइएको र उ� डोर� मतृकको �ीमान अथा�त यी ��तवाद�ले फुकाल� 

राखेको भ�े उ�लेख भएको देिख�छ। 

 �य�तै के���य �हर� �व�ध �व�ान �योगशालाबाट भएको मतृकको �भसेरा पर��ण ��तवेदनलाई 

हेदा� समेत उ� �भसेरामा कुनै प�न �वषाद� नभे�टएको भनी उ�लेख भई आएको देिख�छ। य�तै 

अनसु�धान अ�धकृत सम� मौकामा कागज गन� मतृकको छोराले उ� वारदात भएको राती उ� कोठामा 

बबुा र म भ ुइँमा स�ुय�, मतृक आमा को�कला र भाइ ब�हनी आमासँग ख�टयामा सतेु र राती समय मलाई 

थाहा भएन, बबुा रोइकराइ गनु� भयो र म �युझँी हेदा� आमाले हा�ो स�ु ने कोठामा डोर�ले पासो लगाई 

झिु�डएक� �थइन ्र बबुा झनक भाटले उ� पासो फुकालेका हनु ्भनी कागज ग�र�दएको अव�था रहेको र 

सोह� �यहोरालाई समथ�न हनेु गर� �नजले यस अदालतमा आई बकप� गरेको समेत देिख�छ। 

 यसको साथै मतृकको शव पर��ण गन� डा. अशोक�साद खनाल यस अदालतमा आई बकप� 

गदा� समेत मौकामा आफुले �दएको शव पर��ण ��तवेदन �रपोट�लाई समथ�न गद� मतृक को�कला भाटको 

घाँट�मा घमेुको नीलडाम �थयो, उ� नीलडाम खैरो र�को �थयो। खैरो र�को नीलडामको ��य 

अगा�डबाट पछा�ड�तर र मा�थ�तर �थयो। �यसको ल�बाइ २१ cm �थयो र घाँट�को पछा�ड भागमा १२ 

cm जो�डन बाकँ� रहेको, शर�रको अ�य भागमा घाउखत केह� नभएको, घाँट�मा डाम हनु,ु लास िचरेर 

पर��ण गन� बेलामा डामको म�ुन Sings of inflammation नहनु ुसाथै के���य �हर� �वधी �व�ानको 

�रप�टमा समेत कुनै �वषाद� नभे�टन ु ज�ता यी सबै कुराह�ले म�ृयको कारण Hanging (झ�ुडी 

आ�मह�या) भएको प�ु� गछ� भनी बक� लेिख�दएको देिख�छ। 

  यसका अ�त�र� ��तवाद�का सा�ीह� कृ�णा भाट, न�दे भाट, चेतराज भाट समेतले मतृक 

आफै आ�मह�या गर� मरेक� हनु,् ��तवाद�ले कुट�पट गर� झ�ुडाएको होइन, मतृक र ��तवाद� �बच रा�ो 

स�ब�ध रहेको �थयो भनी एकै �मलानको बकप� गरेको देिख�छ। 

अतः ��ततु म�ुामा यी ��तवाद�को अनसु�धान अ�धकृत सम� र यस अदालत सम� भएको 

इ�कार� बयानलाई शव पर��ण ��तवेदन �रपोट� तथा �वशेष�ले गरेको बकप�, �य�तै मौकामा बिुझएका 

मतृकका छोराले गरेको बकप�, ��तवाद�का सा�ीह�ले गरेको बकप� एवं घटना�थल लास जाचँ 

मचु�ुका समेतले प�ु� एवं समथ�न गरेको देिख�छ। 

 जहाँस�म वाद� प�बाट �व�ान सरकार� व�कलले बहसका �ममा यी ��तवाद� उपर �कटानी 

जाहेर� परेको र घटनाको �कृ�तलाई हेदा� समेत मतृकको म�ृय ुआफै झ�ुडी भएको नभई कत��य गर� मार� 

झ�ु�ाएको हो भनी �लइएको िज�करका स�ब�धमा हेदा� कुनै प�न वारदातको स�ब�धमा जाहेर� पनु� वा 

अ�भयोग प� दायर हनु ुमा� आफैमा �माण होइन, सो कुरालाई �माणमा �लन वा �हण गन�का ला�ग सो 

जाहेर� �यहोरालाई समथ�न हनेु वा प�ु� हनेु खालको �माण वाद� प�ले श�ा र�हत तवरबाट पेस गनु� पन� 

ह�ुछ र सो �माण पेस गनु� पन� दा�य�व प�न वाद� प�मा�थ नै �न�हत रहने ह�ुछ। तर ��ततु म�ुामा वाद� 

प�ले जाहेर� �यहोरालाई समथ�न हनेु गर� �य�तो कुनै ठोस सबतु �माण पेस गन� सकेको ि�थ�त छैन। 

यसको साथै जहासँ�म घटनाको �कृ�तको कुरा छ सोतफ�  हेदा� समेत यी ��तवाद� र मतृक उ� 
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वारदातको राती एउटै कोठामा सतेुको भए ताप�न सोह� कोठामा स�ु ने �नजह�को छोराले मौकामा कागज 

गदा� र अदालतमा आई बकप� गदा� समेत मतृकलाई यी ��तवाद�ले कत��य गर� झ�ु�ाएर मारेको हो 

भनी लेखाउन, खलुाउन सकेको अव�था छैन। साथै पो�टमाट�म �रप�ट समेतबाट मतृकको म�ृय ुहनुाको 

कारण Hanging रहेको साथै शर�रमा अ�य कुनै घाउ खत नरहेको भ�े उ�लेख भएको, �य�तै 

�वशेष�बाट बकप� गदा� समेत मौकामा आफुले गरेको शव पर��ण ��तवेदन �रप�टलाई समथ�न गद� 

मतृकको म�ृयकुो कारण Hanging (झ�ुडी आ�मह�या) बाट भएको प�ु� ह�ुछ भनी लेिख�दएको उ� 

�वशेष�को रायलाई �माण ऐन, २०३१ बमोिजम �माणमा �लन ु पन� नै देिखन आएको यस अव�थामा 

�व�ान सरकार� व�कलबाट बहसका �ममा उठाएका उ� िज�करह�सँग सहमत हनु स�ने अव�था 

देिखएन। 

तसथ�, उि�लिखत बुदँा �माणह� समेतका आधारमा मतृक को�कला भाटको म�ृय ुयी ��तवाद�ले 

कत��य गर� मार� झ�ुडाएको नभई मतृकको म�ृय ुआफै झिु�डई आ�मह�या गर� मरेको भ�े प�ु� हनु 

आएको यस अव�थामा �बना आधार �माण बेगर जाहेर�का आधारमा मा� दायर भएको अ�भयोग प�कै 

आधारमा मा� कत��य �यान ज�तो जघ�य फौजदार� अ�भयोगमा यी ��तवाद�लाई कसरुदार ठह� याई 

सजाय गन� �म�ने अव�थाको �व�मानता देिखएन। तसथ�, अ�भयोग मागदाबीबाट यी ��तवाद� क�माने भ�े 

झनक भाटले सफाइ पाउने ठहछ�। वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग मागदाबी प�ुन स�दैन। अ� कुरामा 

तप�सल बमोिजम गन� गर� मलुकु� ऐन, अ.बं.१८६ नं. बमोिजम आजै यो फैसला ग�र�दएको छ। 

 

तप�सल ख�ड  

मा�थ इ�साफ ख�डमा उ�लेख भए बमोिजम ��तवाद�ले अ�भयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहरेकाले यो 

इ�साफमा िच� नबुझे सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २६ बमोिजम ७० (स�र�) �दन�भ� 

�ी पनुरावेदन अदालत �दपायल डोट�मा पनुरावेदन गन� जानू भनी वाद� नेपाल सरकारलाइ� यो फैसलाको 

��त�ल�प साथै राखी पनुरावेदनको �याद �दनू .........................................................................१ 

 

सरोकारवाला न�ल मा�न आएमा �नयमानसुार ला�ने द�तरु �लइ� न�ल �दनू ..................................२ 

 

��ततु म�ुाको दायर�को लगत क�ा गर� पनुरावेदन परे �म�सल पनुरावेदन अदालत �दपायल डोट�मा 

पठाइ�दनू र पनुरावेदन नपरे अ�भलेख फाटँमा बझुाइ�दनू ...........................................................३ 

 

िज�ला �यायाधीश 

फैसला तयार गन� 

काय�मा सहयोग प�ु याउने  

ना.स.ु शंकर जोशी    

क��यटुर अपरेटर : जागरुाम चौधर� २०७१/०१/१५  

 

इ�त स�वत ्२०७१ साल वैशाख १५ गते रोज २ शभुम ्.............। 



�ी महो�र� िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायधीश �ी कृ�णमरुार� िशवाकोट� 

फैसला 

म�ुा नं. : ०७०— CR—०१४७(३७—०७०—०२४९) 

 

म�ुा : अपहरण तथा शर�र ब�धक र जबरज�ती करणी 

�न.नं. : ३२१ 

 

वाद�को नाम, थर र वतन 

रेखादेवीको जाहेर�ले वाद� नेपाल सरकार... . ..१ 

�माण 

ऐ.का सा�ी : ..... 

ऐ.का �माण : ..... 

वाद�को नाम, थर र वतन 

िज�ला स�र�,  महादेवा गा.�व.स. वडा नं. ९ ब�ने 

देबरुाम मोचीको छोरा नवीनराम भ�े रवी��राम......१  

�माण 

ऐ.का सा�ी :..... 

ऐ.का �माण : .... 

 
 

अदालतबाट बझेुको 

सा�ी.............. 

कागज.............. 

 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा अ.बं. २९ नं. बमोिजम यस अदालतको �े�ा�धकार 

अ�तग�त पन� ��ततु म�ुाको सि��� त त�य एवं ठहर यस �कार छ : 

मेर� छोर� प�रव�त�त नाम २१–B गाँउकै �कुलमा क�ा ७ बाट उ�ीण� भई मामाघर घ�ुन जा�छु 

भनी िज�ला महो�र� मनराकट� गा.�व.स. वडा नं. ४ ि�थत उपे�� �संहको घरमा आएक� �थई। 

मामाघरबाटै �म�त २०७०।३।११ गते �दनको अं. १०.०० बजेको समयमा मेर� छोर�लाई िज�ला 

स�र� महादेवा ९ ब�ने भागवत अ�धकार�, ऐ.ऐ. ब�ने महावीर खगं ख�वे, र�व भ�े रवी��रामले आमा 

�बरामी छ भनी झ�ुयाई बोलाई अपहरण गर� मोटरसाइकलमा चढाई मनराकट� बजार हुँदै लगेका हुँदा 

�नज ��तवाद�ह�लाई काननु बमोिजम कारबाह� होस ्भने रेखादेवी �संहको जाहेर� दरखा�त। 

िज�ला स�र� गा.�व.स. महादेवा वडा नं. ९ ब�ने रवी��राम समेत �व�� अपहरण तथा शर�र 

ब�धक म�ुाको जाहेर� दरखा�त हलुाक�ारा मैले नै यस काया�लयमा पठाएको हो भ�े �यहोराको 

रेखादेवीको सनाखत कागज। 

यह� २०७० सालको वैशाख म�हनामा म र र�व भ�े रवी��राम आपसमा स�लाह गर� दबैु जना 

घर छाडी भागी �ीपरु भ�े �थानमा गई बसेका �थय�। सात आठ �दनस�म बसेप�छ हा�ा बारेमा बबुा 

समेतले थाहा पाई आआ�नो घरमा लगेको हो। २०७० साल जे� म�हना�तर मलाई र मेर� ब�हनी वष� 

१४ क� �चीकुमार�लाई बबुाले मामाघरमा िज�ला महो�र� मनराकट� गा.�व.स. वडा नं. ४ ब�ने लालबाब ु
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�संहको घरमा �याउन ु भएको �थयो। �यसप�छ बबुा घरमा जान ु भयो। आएको केह� �दनप�छ आ�नो 

घरमा �याएको मोबाइलबाट मैले र�व भ�े नवीनकुमार रामलाई फोन गर� मलाई �लन आउन ुभनी भनेको 

�थए।ँ �म�त २०७०।३।११ गते �नज नवीनकुमार राम मलाई �लन आएकामा म मामाघरबाट �हँडेर बस 

चोकमा �दनको १.०० बजे आइपगेुकामा �यह�� नवीनकुमार राम प�न आइपगेुप�छ हामी दबैु जना एक रात 

लजमा बसेको हो। �यसप�छ हामी जले�रमा डेरा गर� �ीमान �ीमती भई बसेको हो। जनकपरुमा गई 

�ववाह प�न गरेका ह�। हामी दबैु जनाको सहम�तमा शार��रक स�ब�ध समेत हुँदै आएको हो। मलाई 

अपहरण गरेको होइन, ब�धक प�न बनाई राखेको होइन। मेर� आमा रेखादेवीले र�व भ�े नवीनकुमार राम, 

�नजका बबुा भागवत अ�धकार�, �नजक� आमा समेतलाई झ�ुा म�ुा लगाई फसाउनका ला�ग जाहेर� 

दरखा�त �दएको हो भ�े �यहोराको जाहेरवालाक� छोर� नाम, थर, वतन प�रव�त�त २१–B ले गरेको 

मौकाको कागज। 

मेरो भ�तजो नवीनकुमार राम र २१–B �बचमा एक वष� प�हलादेिख �मे स�ब�ध रह� केटाकेट� 

दबैु भागी गई �मे �ववाह गरे प�ात �म�त २०७०।१।२७ गतेका �दन गाउँका समाज बसी 

केटाकेट�लाई आआ�ना अ�भभावकले िज�मा बझुी लगेको र आइ�दा केट� प�ले कोह� कसै उपर उजरु 

गरे झ�ुा ठहराई बदर भए म�ुर छ भ�े �यहोराको घरसारमा गरेको सहम�तको कागज पेस गरेको भ�े 

��तवाद�का काका रामदेव रामले अनसु�धानका �ममा �दएको �नवेदन। 

मेर� नाबा�लक छोर�लाई �म�त २०७०।३।११ गतेबाट ऐ. ४।२२ गतेस�म ��तवाद� 

रवी��रामले राखी शार��रक यातना �दई जबरज�ती करणी गरेको हुँदा छोर�को �वा��य पर��ण गर� 

काननु बमोिजम कारबाह� ग�रपाउँ भ�े �यहोराको जाहेरवाला रेखादेवीले �दएको �नवेदन। 

म र रवी��कुमार राम जनकपरुि�थत राम मि�दरमा गई दबैु जनाको राजीखसुीले नै �ववाह गर� 

जले�रमा डेरा �लई �ीमान �ीमती भई बसेको हो। हा�ो दबैु जनाको सहम�त अनसुार शार��रक स�ब�ध 

हुँदै आएको हो। मलाई अपहरण गरेको होइन, यातना �दएको छैन, करणी गरेको होइन भ�े पी�डत २१–

B ले गरेको कागज। 

प�ाउ ��तवाद� नवीनराम भ�े रवी��रामले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� बयान गदा� 

का�प�नक नाम २१–B र मेरा �बचमा एक डेढ वष� प�हलादेिख नै �मे स�ब�ध भई �म�त २०७० साल 

वैशाख म�हनामा दबैु जना भागी भारतको �ीपरु गाउँि�थत मामाघरमा ७/८ �दन बसी �यहाँबाट 

काठमाड�तफ�  गइरहेका बखतमा भा�टाबार�मा आइप�ुदा गाउँका मा�नसह�ले देखी हामी दबैु जनालाई 

समाती भ�भला�  मी ज�मा गर� आआ�ना अ�भभावकको िज�मा लगाएको हो। �यसप�छ म कामका 

�सल�सलामा काठमाड� धापासीमा गई घरको पे�ट लगाउने काम गन� लाग�। केह� �दनप�छ �नज २१–B 

मलाई फोन गर� बबुाले मलाई मामाघर िज.म. मनराकट� गा.�व.स. वडा नं. ४ मा �याउन ुभएकाले म 

मनराकट�मा बसेको छु। �तमी मसँग भे�न आउ, �तमी आएनौ भने म मछु� भनी पटक पटक फोन गर� 

�न लागेप�छ मैले भे�न आउने वाचा �दए।ँ �नजले मलाई जनकपरुबाट जले�र आउन ुभनी देखाएको 

बाटो अनसुार �म�त २०७०।३।१० गते �बहान काठमाड�बाट जले�रका ला�ग बस चढ� साँझ जले�र 

आई जले�रि�थत आदश� लजमा सो रात बसेको हो। �यसप�छ जले�र ि�थत रघपु�त �म�ा� भ�डारमा 

काम फेला पार� काम गन� लागी दबैु जना जले�रमा �नजै होटल धनीका घरमा डेरा गर� ब�य�। �यसको 
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दईु �दन पछा�ड हामी दबैु जना जनकपरुि�थत जानक� मि�दरमा गई राजीखसुीले �ववाह गर� जले�रमा 

आई �ीमान �ीमतीको नाता कायम गर� हामी दबैु जनाको सहम�तमा शार��रक स�पक�  समेत हुँदै आएको 

हो। �नज २१–B लाई मैले अपहरण गरेको होइन छैन भ�े �यहोराको रवी��रामले गरेको बयान।  

मेर� भा�जी २१–B �म�त २०७० साल वैशाख म�हना�तर मनराि�थत हा�ो घरमा आई बसेक� 

�थइन।् मनरा �कुलमा प�न भनी बसेक� हनु।् �नज भा�जी �म�त २०७०।३।११ गते अं. १०.०० 

बजे�तर अचानक हराएकाले खोजतलास हुँदा भा�जीलाई िज. स�र� गा.�व.स. महादेव वडा नं. ९ ब�ने 

रवी��राम समेतले अपहरण गर� जले�रमा राखेको थाहा पाएको हो। अपहरण गर� लगेको बखतमा मैले 

देखेको छैन। भा�जीलाई जाहेर� दरखा�तमा उि�लिखत ��तवाद�ह�ले ललाई फकाई लगी ��तवाद� र�व 

भ�े रवी��रामले राखेको भ�े थाहा पाएको हुँ भ�े �यहोराको पी�डतको मामा स�ीवकुमार �संहले गरेको 

घटना �ववरण कागज। 

मेरो घर र उपे�� �संहको घर एउटै टोलमा पद�छ। उपे�� �संहक� ना�तनी २१–B �नजको 

घरमा आएको �थयो। �नज २१–B स�र�को केटासँग �मे गर� भागी गएको कुरा मैले गाउँमा सनुी थाहा 

पाएको छु। �नजलाई अपहरण भएको स�ब�धमा मलाई थाहा भएन भ�े �यहोराको स�तोष कुमार चौधर�ले 

गरेको कागज।  

जाहेरवाला मेर� छोर� हनु।् पी�डत का�प�नक नाम २१–B जाहेरवाल�क� छोर� र मेर� ना�तनी 

हनु।् �म�त २०७० साल वैशाख म�हना�तर �नजक� ना�तनीलाई �नजका बबुाले मेरो घरमा �याई राखेको 

हो। �नज ना�तनी मनरा �कुलमा प�न जाने गरेक� �थइन।् �म�त २०७०।३।११ गतेको �दन �नज 

ना�तनी घरबाट भागी गएक� हनु।् खोजतलासका �ममा �म�त २०७०।४।२४ गतेका �दन िज. स�र� 

गा.�व.स. महादेव वडा नं.९ ब�ने रवी��रामका साथमा रहेका अव�थामा जले�रमा फेला परेको हो। 

ना�तनी �नज केटासँग �मे ग�ररहेको �थयो भ�े �यहोराको उपे�� �संहको कागज।  

��तवाद�ले वष� १४ क� नाबालक २१–B लाई आमाबबुा वा संर�कको म�ुर� �बना ललाई 

फकाई �लोभनमा पार� �ववाहको बहाना बनाई अपहरण गरेको देिखँदा अपहरण गन� तथा शर�र ब�धक 

�लनेको महलको १ र ३ नं. को कसरुमा सोह� महलको ३ नं. बमोिजम सजाय हनु र �नज ��तवाद�ले 

१४ वष�क� नाबालक २१–B लाई आमाबाब ु वा संर�कको म�ुर� �बना अपहरण गरेको देिखँदा सोह� 

महलको ९ नं. बमोिजम थप सजाय हनु तथा पी�डतलाई प�ुन गएको शार��रक तथा मान�सक ��तको 

�वचार गर� सोह� महलको १२ नं. बमोिजम ��तवाद�बाट पी�डतलाई ��तपू�त� �दलाई भराइपाउन र 

��तवाद�ले वष� १४ क� नाबालक २१–B लाई ललाई फकाई �लोभनमा पार� �ववाह गरेको बहाना बनाई 

जबरज�ती करणी गर� गभ�वती त�ुयाएको देिखँदा �नज ��तवाद� उपर मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 

महल १ नं. ३(३) अनसुारको कसरु अपराधमा सोह� महलको ३(३) नं. अनसुार सजाय हनु तथा 

पी�डतलाई पन� गएको शार��रक वा मान�सक ��तको �वचार गर� ��तवाद�बाट सोह� महलको १० नं. 

बमोिजम पी�डतलाई ��तपू�त� भराइपाउँ भ�े समेतको मागदाबी �लई दायर हनु आएको अ�भयोग प�। 

�नज २१–B र मेरा �बच �मे स�ब�ध च�दै आई हामी �मे �ववाह गर� बसेकामा हा�ो �मे 

�ववाहलाई तोडी मलाई झ�ुा म�ुामा फसाई हामी दबैु जना म र २१–B लाई छु�ाउनका ला�ग �दइएको 

का�प�नक �यहोराको जाहेर� दरखा�त झ�ुा हो। मैले अपहरण गरेको छैन। �म�त २०७० साल वैशाख 
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म�हनामा हामी दबैु जना राजीखसुी साथ घर छाडी भारतको �ीपरुि�थत मामाघरमा गई ७/८ �दनस�म 

बसी �यहाँबाट दबैु जना काठमाड� गइरहेकामा भ�टाबार�मा गाउँका मा�नसले देखी समाती �याएकामा दबैु 

गाउँका मा�नस बसी छलफल गर� हामी दबैु जनालाई आआ�ना अ�भभावकलाई िज�मा लगाएको हो। 

�म�त २०७० साल �ये� म�हनामा काठमाड�मा म ए�लै काम गर� बसेकामा का�प�नक नाम २१–B ले 

�ँदै तपा� �छटो आउन ुभनी भनेप�छ मैले काठमाड�बाट २०७०।३।१० मा �बहानको बसमा चढ� साझँ 

जले�रि�थत आदश� लजमा बस�। �म�त २०७०।३।११गते �बहान अं. १०।११ बजे �नज २१–B मेरो 

मोबाइल नं. ९८१६७२९०१३ मा फोन गर� म बखर� चोकमा आइपगेुको छु तपा� प�न आउन ुभ�दा म 

�हँडेर बखर� चोकमा आइपगु�। �यहाँ हामी दबैु जनाको भेट भएप�छ सँगै जले�रमा आई राती आदश� 

लजमा ब�य�। काम खोजी गर� रघपु�त �म�ा� भ�डार जले�र महे�� चोकमा काम गर� �नज होटल 

धनीका घरमा डेरा गर� दबैु जना ब�दै आएका ह�। �म�त २०७०।३।१२ हामी दबैु जना जनकपरु 

जानक� मि�दरमा गई �ववाह गर� जले�र आई �ीमान �ीमतीका �पमा ब�दै आएका ह�। हा�ा �बच 

दबैु जनाको सहम�तमा शार��रक स�ब�ध समेत हुँदै आएको हो। �यस कारण अनसु�धान अ�धकार� 

सम�को बयान कागजको सह� हो, �यहोरा प�न �ठक साँचो हो। मैले �मे गर� भागी गएको लेखाएको 

�ठक साँचो हो। का�प�नक नाम २१–B को उमेर १५ (प��) वष� हो। �नजलाई िज�ला �हर� काया�लय 

महो�र� जले�रबाट �म�त २०७०।४।२९ गते �नजह�को आमाले िज�मा बझुी �लएको हो। �नजले मेरा 

उपर गरेको कागज �ठक साँचो हो भ�े �यहोराको नवीन भ�े रवी��रामले अदालतमा गरेको बयान। 

यी ��तवाद�ले मेर� भा�जीलाई �कुलबाट भगाई लगेको हो र एक ह�ाप�छ जले�रमा भेट�। 

�यनीह�को �ववाह भएको �थएन, जबरज�ती करणी गरेको �थयो भ�े समेत बेहोराको घटना �ववरण कागज 

गन� स�ीवकुमार �संहले गरेको बकप�।  

�म�त २०७०।३।११ गतेका �दन मनरा �कुलबाट अपहरण गर� जले�रमा राखेको �थयो। 

राजीखसुीबाट भागेको मलाई थाहा छैन तर मनरा �कुलबाट भागेको हो। यी दबैु जना �म�त 

२०७०।३।११ गतेदेिख ऐ.२४ गतेस�म साथै �थए भ�े समेत बेहोराको �हर�मा कागज गन� उपे�� 

�संहले गरेको बकप�। 

केट�ले �हर�मा कागज गदा� ��तवाद� र म म�ुर� भई आएका ह�। हा�ो �ववाह भइसकेको  

छ। हामीले आ�नो म�ुर�बाट नै शार��रक स�ब�ध कायम गरेको हो। अपहरण गर� �याएको होइन भ�े 

समेत बेहोराको कागज लेखाउँदा हामीले प�न सह�छाप गरेका छ� भ�े समेत बेहोराको जाइका महो�र�को 

सहिज�ला प�रयोजना अ�धकृत अि�बका यादवले गरेको बकप�। 

हामी आ�नै म�ुर�बाट घरबाट आई �ववाह गरेको हो। मलाई ��तवाद�ले अपहरण गर� �याएको 

छैन। जबरज�ती प�न गरेको होइन, �ववाह गरेप�छ हामी दबैुका �बच शार��रक स�ब�ध रहेको हो भ�े 

समेत बेहोराको िज�ला बाल क�याण अ�धकृत के.आर. �वजयले गरेको बकप�।  

��तवाद� रवी��राम र पी�डत २१–B एउटै �कुलमा प�ने गरेका �थए। दबैु जना आआ�नो 

राजीखसुीसँग गाउँ छाडी भागेका �थए र प�छ गाउँमा आउँदा सबै �मल� दबैु जनालाई अलग ग�र�दएका 

�थए। यी दबैु जनाले आ�नो राजीखसुीसँग �मे �ववाह गरेको हो र सहम�तले नै शार��रक स�ब�ध राखेको 
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हो। ललाई फकाई लगी जबरज�ती करणी गरेको होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद�का सा�ी रामदेव 

रामले गरेको बकप�। 

 

अदालतको ठहर 

�नयम बमोिजम आजको पेसी सूचीमा चढ� पेस हनु आएको ��ततु म�ुामा वाद�का तफ� बाट 

उपि�थत �व�ान िज�ला �याया�धव�ा गो�व�दराज गौल� तथा ��तवाद�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान 

अ�धव�ा �बक� यादवले गनु� भएको बहस सनुी अ�भयोग प� स�हतको स�पूण� �म�सल कागजात अ�ययन 

गर� हेदा� देहायका ��मा�थ �नण�य �दन ुपन� देिखन आयो।  

१. वाद� दाबी बमोिजम ��तवाद�ले प�रव�त�त नाम २१–B लाई अपहरण गर� शर�र ब�धक 

बनाई जबरज�ती करणी गरेको हो वा होइन ? 

३. अ�भयोग दाबी बमोिजम ��तवाद�लाई सजाय हनु ुपन� हो वा होइन ? 

 

वाद� दाबी बमोिजम ��तवाद�ले प�रव�त�त नाम २१–B लाई अपहरण गर� शर�र ब�धक बनाई 

जबरज�ती करणी गरेको हो वा होइन भ�े प�हलो ��तफ�  �वचार गदा� सव��थम �म�सल संल�न त�यको 

बारेमा उ�लेख गनु� पन� देिखन आयो। मेर� छोर� वष� १४ क� प�रव�त�त नाम २१–B मामाघर गएका 

बेलामा �म�त २०७०।३।११ गते स�र� िज�ला महादेवा गा.�व.स. वडा नं. ९ ब�ने भागवत अ�धकार�, 

ऐ. ब�ने महावीर ख�वे र रवी भ�े रवी��रामले आमा �बरामी भएको भनी झ�ुयाई बोलाई अपहरण गर� 

मोटरसाइकलमा चढाई लगेको हुँदा अपहरण तथा शर�र ब�धकको महल बमोिजम हदैस�म सजाय 

ग�रपाउँ भ�े जाहेर�का आधारमा अनसु�धान हुँदा जाहेर�मा उि�लिखत रवी��राम बाहेक अ�य �यि�ह� 

भगवान अ�धकार�, महावीर ख�वे, र�भादेवी राम ��ततु वारदातमा संल�न रहेको भ�े अनसु�धानबाट ख�ुन 

नआएको भनी ��तवाद� रवी��रामलाई १४ वष�क� नाबा�लकालाई ललाई फकाई �लोभनमा पार� �ववाहको 

बहाना बनाई बाबआुमा र संर�कको म�ुर� न�लई मामाघरबाट �म�त २०७०।३।११ गते जले�र लगी 

�म�त २०७०।४।२४ गतेस�म ब�धक बनाई राखी करणी गर� गभ�वती बनाएको भनी अपहरण गन� तथा 

शर�र ब�धक �लनेको महलको १ र ३ नं. को कसरुमा सोह� महलको ३ नं. बमोिजम सजाय हनु र �नज 

��तवाद�ले १४ वष�क� नाबालक २१–B लाई आमाबाब ुवा संर�कको म�ुर� �बना घरबाट लगी अपहरण 

गरेको देिखँदा सोह� महलको ९ नं. बमोिजम थप सजाय हनु, सोह� महलको १२ नं. बमोिजम पी�डतलाई 

��तपू�त� �दलाई भराई पाउन र नाबालक पी�डतलाई ललाई फकाई �लोभनमा पार� �ववाह गरेको बहाना 

बनाई जबरज�ती करणी गर� गभ�वती त�ुयाएकाले जबरज�ती करणीको १ र ३(३) नं. अनसुार सजाय 

हनु तथा सोह� महलको १० नं. बमोिजम पी�डतलाई ��तपू�त� भराइपाउन मागदाबी �लई अ�भयोग प� 

दायर भएको देिख�छ। 

पी�डतको ज�म �म�त २०५७।४।१० भएको �नजको �व�ालयको ज�म �त�थ �माण प�बाट 

देिख�छ। यसबाट पी�डत नाबालक भ�े त�यमा �ववाद देिखएन। पी�डत नाबालकलाई मामाघरमा बसेको 

बेला आमा �बरामी भएको भनी झ�ुयाई अपहरण गर� ब�धक बनाई राखी जबरज�ती करणी समेत गरेको 

भ�े ��तवाद� उपर आरोप लगाएको देिख�छ। ��तवाद�ले अनसु�धानका �ममा बयान गदा� जाहेरवालाक� 

छोर� र आफु ब�लभ नर�संह उ�च मा.�व. स�र�मा अ�ययन गन� गरेको र अ�दाजी एक डेढ वष�देिख 
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हामीह�को �बचमा �मे स�ब�ध हुँदै आएको �थयो। २०७० साल वैशाख म�हनामा हामी दबैु जनाको 

राजीखसुीले घर छाडी भारतको �ीपरु गाउँ ि�थत मामाघरमा ७–८ �दनस�म बसी �यहाँबाट काठमाड� 

जाँदै गरेको अव�थामा भ�टाबार�मा गाउँका मा�नसह�ले देखी समाती गाउँमा �याई दबैु गाउँका मा�नसह� 

बसी दबैु जनालाई इलाका �हर� काया�लय हनमुान नगरमा लगी आआ�ना अ�भभावकको िज�मा 

लगाइयो। जेठ म�हनामा काठमाड� गई पे�ट गन� काम गर� बसेकामा पी�डतले आफुलाई फोन गर� मलाई 

बबुाले मामाघर प�ु याइ�दन ुभएको छ। �तमी मलाई �लन आउ �लन नआए मा�र�द�छु भनी पटक पटक 

फोन गरेप�छ काठमाड�बाट जले�र आई बखर� चोकमा भेट भई काम खोजी गर� रघपु�त �म�ा� भ�डार 

जले�रमा काम गर� होटेल धनीको घरमा डेरा गर� ब�दै आएको हो। जले�र आएको दईु �दनप�छ 

जानक� मि�दरमा गई �ववाह गर� �ीमान �ीमती भई ब�दै आएको हो। हामी दबैु जनाको सहम�तमा 

शार��रक स�पक�  प�न हुँदै आएको हो। पी�डतलाई अपहरण गरेको छैन। �मे �ववाह गर� बसेको हो। 

हा�ो �मे �ववाहलाई छुटाउन झ�ुा जाहेर� �दएको हो भनी आरो�पत कसरुमा इ�कार रह� �ीमान 

�ीमतीका है�सयतले शार��रक स�ब�ध कायम भएको त�यलाई �वीकार गरेको देिख�छ।  

�नज ��तवाद�ले अदालत सम� बयान गदा� प�न अनसु�धानको �ममा गरेको बयान अन�ुप नै 

जाहेरवालाको छोर�लाई अपहरण गरेको छैन। �नजसँग �मे स�ब�ध भएकाले २०७० वैशाखमा घरबाट 

भागी ७–८ �दन भारतमा बसी �यहाँबाट काठमाड� जादैँ गदा� गाउँलेह�ले भेट� दबैु प�का भ� भला� मी 

बसी दबैु जनालाई अ�भभावकको िज�मा लगाएको भ�दै आफु काठमाड� रहेका अव�थामा पी�डतले फोन 

गरेर बोलाएप�छ जले�र आई बखर� चोकमा भेट गर� जानक� मि�दरमा गई �ववाह गर� रघपु�त �म�ा� 

भ�डारमा काम गर� सोह� होटेलवालाको घरमा डेरा गर� ब�दै आएको र दबैुको सहम�तले शार��रक 

स�ब�ध समेत भएको भनी उ�लेख गरेको देिख�छ।  

पी�डत भनीएक� २१–B ले वारदातका स�ब�धमा �म�त २०७०।४।२४ मा गरेको कागजमा 

��तवाद� र आ�ना �बचमा एक वष�अिघदेिख नै �मे स�ब�ध भई २०७० वैशाखमा स�लाह गर� दबैु जना 

घर छाडी भारतको �ीपरुमा गई ७–८ �दनस�म बसेको हो। मेरा बबुाले हा�ा बारेमा प�ा लगाई समाती 

�याई इलाका �हर� काया�लय हनुमान नगरमा बझुाई �यहाँ छलफल हुँदा मलाई मेरा बबुाआमाले िज�मा 

बिुझलान ुभएको र ��तवाद�लाई �नजका आफ�तले बिुझलान ुभएको हो। �म�त २०७०।३।११ गतेभ�दा 

१४–१५ �दनअिघ बबुाले मामाघर प�ु याइ�दन ु भएको �थयो। मामाघरबाट ��तवाद�लाई फोन गर� �लन 

आउन ु भनेप�छ २०७०।३।११ मा ��तवाद�ले मलाई �लन आएको र म मामाघरबाट आएर बखर� 

चोकमा भेट भई �यहाँबाट �हँडेर आई एक रात जले�रमा लजमा बसी भो�लप�टदेिख ��तवाद� नवीनकुमार 

रामले रघपु�त �म�ा� पसलमा काम गन� थाले र होटेलवालाको घरमा डेरा �लई दबैु जना ब�न था�य�। 

दईु �दनप�छ जानक� मि�दरमा गई �ववाह गर� जले�रमा आई �ीमान �ीमतीका �पमा ब�दै आएको 

हो। हामी दबैु जनाको सहम�तमा शार��रक स�ब�ध समेत हुँदै आएको हो। मलाई अपहरण गरेको 

होइन। ब�धक बनाई राखेको छैन। मेर� आमा रेखादेवीले ��तवाद�लाई झ�ुा म�ुा लगाई फसाउनका 

ला�ग जाहेर� दरखा�त �दएको हो भनी लेखाइ�दएको देिख�छ।  

यसै गर� पी�डतले �म�त २०७०।४।२९ मा गरेको अक� कागजमा प�न �म�त २०७०।४।२४ 

मा गरेको कागजलाई समथ�न गद� आफु र ��तवाद� नवीनकुमार राम जानक� मि�दरमा गई �ववाह गर� 
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जले�र आई डेरा कोठामा �ीमान �ीमतीका �पमा ब�दै आएको र दबैु जनाको सहम�तमा शार��रक 

स�ब�ध समेत हुँदै आएको हो। मलाई अपहरण गर� ब�धक बनाएको छैन, होइन। मलाई शार��रक 

यातना �दएको छैन। मलाई जबरज�ती करणी गरेको छैन भनी उ�लेख गरेको देिख�छ। उ� कागजमा 

जाहेरवाला, म�हला तथा बालबा�लका काया�लयका म�ुय म�हला काय�कता� तथा बाल क�याण अ�धकृत 

समेत रोहबरमा बसेको देिख�छ। पी�डतको कागज गदा� रोहबरमा ब�ने अि�बका यादव तथा के.आर. 

�वजयले अदालत सम� आई बकप� गदा� रोहबरमा बसी सह�छाप ग�र�दएको हो भनी उ�लेख गरेको 

देिख�छ।  

पी�डत २१–B को �वा��य पर��ण ��तवेदन हेदा� �नजको �वा��य सामा�य अव�थामा रहेको 

भनी उ�लेख भइआएको देिख�छ। पी�डत र ��तवाद�ले उ�लेख गरे अन�ुप पी�डतको अ�भभावकले �म�त 

२०७०।१।२७ मा पी�डतलाई बिुझ�लएको �लिखत �म�सल संल�न रहेको देिख�छ। यसै गर� �हर� 

चौक� मनराको �म�त २०७०।४।२८ को प�बाट �नज २१–B मामाघरमा ब�दा फोनमा कुरा गरेको 

भनेर �नजको मामाले कुट�पट गरेको �थयो। �नज मामाघरबाट �म�त २०७०।३।११ मा ए�लै भागी 

गएको बिुझन आएको भ�े बेहोरा उ�लेख भएको देिख�छ। मौकामा बिुझएका स�तोषकुमार चौधर�ले 

प�रव�त�त नाम २१–B स�र�को केटासँग �मे गर� भागी गएको कुरा गाउँघरमा सनुी थाहा पाएको हो। 

�नजको अपहरण भएको कुरा थाहा जानकार� छैन भनी लेखाइ�दएको पाइ�छ। जाहेरवालाका �पता तथा 

पी�डतका हजरुबबुा उपे�� सहनीले �म�त २०७०।३।११ मा �नज २१–B आ�नो घरबाट भागी गएको र 

खोजतलास गद� जाँदा �म�त २०७०।४।२४ गते स�र� िज�लाको महादेवा गा.�व.स. ब�ने ��तवाद�को 

साथबाट जले�रमा फेला परेको र �नज २१–B ��तवाद�सँग �मे �ववाह गर� गएको हो भनी कागज 

ग�र�दएको पाइ�छ। 

उि�लिखत त�य एवं �माणको मू�या�न गदा� पी�डत २१–B र ��तवाद�का �बच �मे स�ब�ध भई 

एक पटक घरबाट भागी प�छ अ�भभावकह�ले �नजह�लाई आआ�नो िज�मामा �लएप�छ पनुः २१–B ले 

फोन गरेर बोलाएप�छ ��तवाद� र �नज २१–B ले �ववाह गर� प�तप�ीका �पमा बसेको भ�े देिखन  

आयो। ��तवाद�को बयान र पी�डतको मौकाको कागजमा उि�लिखत त�य एक आपसमा समान रहेको 

देिख�छ। पी�डतको कागज गदा� जाहेरवाला, म�ुय म�हला काय�कता� र बालक�याण अ�धकृत समेत 

रोहबरमा बसेको र �नजह�ले अदालत सम� बकप� गर� उ� कागज आ�नो रोहबरमा गरेको भनी प�ु� 

गरेकाले पी�डतको कागजलाई �माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) (ख) बमोिजम �माणमा �लन हनेु नै 

देिखयो। यसर� पी�डतको मौकाको कागज, ��तवाद�को बयान र मौकामा बिुझएका �यि�का भनाइ 

समेतका आधारमा यी ��तवाद� र पी�डतले �मे �ववाह गर� बसेको देिखयो।  

��तवाद� उपर अपहरण तथा शर�र ब�धक तथा जबरज�ती करणीको कसरु गरेको आरोप 

लगाइएको छ। अपहरण गन� तथा शर�र ब�धक �लनेको महलको १ नं. अनसुार कसैले कुनै �यि�लाई 

बल �योग गर� वा गन� ध�क� �दई डर�ास देखाई जोरजलुमु गर� हात ह�तयार देखाई छलकपट गर� 

झ�ुयानमा पार� वा नशाल ुवा मादक पदाथ� सेवन गराई वा कुनै यातायातको साधन क�जा वा �नय��णमा 

�लई कुनै ठाउँमा जान बा�य गराएमा वा नाबालकलाई �नजको �हतको �न�म� बाबआुमा वा संर�कको 

म�ुर� बाहेक कुनै ठाउँमा लगेमा अपहरण गरेको मा�नने देिख�छ। सोह� महलको २ नं. मा कसैले कुनै 



200 िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

�यि�लाई बल �योग गर� वा �योग गन� ध�क� �दई डर �ास देखाई छलकपट गर� झ�ुयानमा पार� वा 

नशाल ुवा मादक पदाथ� सेवन गराई वा यातायातको साधन वा ठाउँ कुनै �क�समले क�जामा �लई वा �यस 

उपर अन�धकृत तवरले �नय��णमा �लई थनेुमा शर�र ब�धक �लएको मा�नने काननुी �यव�था रहको  

छ। यसै गर� जबरज�ती करणीको १ नं. मा कसैले कुनै म�हलालाई �नजको म�ुर� न�लई करणी गरेमा 

वा १६ वष�भ�दा कम उमेरक� बा�लकालाई �नजको म�ुर� �लई वा न�लई करणी गरेमा जबरज�ती करणी 

गरेको मा�नने �यव�था छ।  

यहाँ पी�डत १६ वष�भ�दा कम उमेरक� भएकाले बाबआुमा वा संर�कको म�ुर� न�लई लगेकाले 

अपहरणको कसरु भएको र �नजको म�ुर�ले करणी गरेका भए प�न उ� काय� जबरज�ती करणीको 

प�रभाषा अ�तग�त पछ� भ�े नै वाद� प�को भनाइ रहेको छ।  

कुनै प�न फौजदार� कसरु कायम हनु अ�भय�ुको आपरा�धक काय� गन� मनसाय (mens rea) भई 

उ� मनसायलाई काय��प �दन आपरा�धक काय� (actus reus) भएको �मािणत हनु ुपद�छ। अपहरण वा 

ब�धक मानवीय �वत��ता �व��को अपराध हो। यसमा मानवको इ�छा �व�� काननुी अि�तयार� �बना 

जबरज�ती �पमा मानवलाई एक ठाउँबाट अ�य� लैजाने, मानव उपर क�जा गन�, �नय��ण जमाउने वा 

थनुामा रा� ने काम ग�र�छ। तर बालक, स�ुत मनि�थ�तका मा�नसलाई �नजह�को सहम�तबाट तथा अ�य 

�यि�लाई धोखा वा छलकपटबाट प�न अपहरण वा क�जामा रा� न स�कने हुँदा य�ता अपराधह�को 

�ाि�भक अव�थामा �यि�को अ�न�छा मा� आव�यक नहनु स�छ। यसथ� य�ता अपराधह� डर, �ास, 

ध�क�, जोरजलुमु वा य�तै प��त अपनाएर र नाबालक वा स�ुत मनि�थ�तका �यि�लाई ललाई फकाई र 

अ�य �यि�लाई छलकपट वा धोखा �दएर घटाउन स�कने देिख�छ। यसै गर� जबरज�ती करणीको 

अपराध सामा�य �कृ�तको अ�य अपराध ज�तो होइन। जबरज�ती करणीको अपराध �भ� �कृ�तको �वशेष 

र ग�भीर अपराध हो। यसको �व�प र ग�भीरताको मापन दईु �कारले ह�ुछ। प�हलो मापद�ड हो 

पी�डतलाई हनेु ��त र दो�ो हो पीडकलाई �ा� हनेु ��तफल। जबरज�ती करणीको अपराधमा पी�डतको 

शार��रक, मान�सक र मनोवै�ा�नक ��त अपरुणीय ह�ुछ। यसबाट पी�डतको �वत�� मानवीय अि�त�व, 

मान, स�मान र उसको �यि�गत एवं सामािजक ��त�ा, मानमया�दा र मानवीय अि�मता ल�ुटएको ह�ुछ। 

उसको �वत�� अि�त�व नै खि�डत भएको ह�ुछ। तर ��ततु म�ुामा ��तवाद�ले आपरा�धक मानसायका 

साथ कुनै गैरकाननुी ��तफल �ा� गन� उ�े�यले पी�डतलाई ललाई फकाई वा छलकपट वा धोखा �दएर 

�नजका अ�भभावकबाट छुटाई लगेको र आ�नो अवाि�छत यौन चाहना प�रपू�त� गन�का ला�ग पी�डतलाई 

ललाई फकाई यौन स�पक�  रा� न सहमत गराएको भ�े देिखँदैन।  

��ततु म�ुामा पी�डत र ��तवाद�ले �ववाह गर� बसेको भ�े त�य �था�पत भएको छ। यहाँ पी�डत 

१४ वष�को र ��तवाद� १७ वष�को भ�े देिख�छ। यसबाट ��तवाद� प�न बाल अ�धकार स�ब�धी 

अ�तरा���य महासि�ध (CRC) ले �नधा�रण गरे बमोिजम वा�लग भइसकेको अव�था देिखँदैन। यी दबैुको 

उमेर �बहावार�को महलको २ नं. बमोिजम �ववाह गन�को यो�य उमेर रहेको देिखँदैन। तर उ� नं. मा 

बाल�ववाहको अव�थालाई �वीकार गर� �य�तो �ववाहलाई द�डनीय बनाएको पाइ�छ। काननुले 

बाल�ववाहलाई द�डनीय बनाए प�न यो एउटा �वकृ�तका �पमा अ�हले प�न समाजमा �व�मान रहेको  

छ। यह� समािजक �वकृ�तको �सकार ��तवाद� र पी�डत हनु पगेुको देिख�छ।  
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काननु �या�याको उ�े�य काननुलाई सजीवता �दान गर� �याय �ा� गन� पनुीत ल�यस�म प�ुने 

�यास गनु� हो। काननु �या�याको मा�यमबाट काननुमा �य�ु श�दले बोकेको अथ� वा सो काननुले 

स�पूण� �पमा लि�त गरेको अथ� गर� उ�े�यस�म प�ुने ग�र�छ। काननुमा रहेको कुनै प�न �यव�था �बना 

�योजन रािखएको हुँदैन र एउटा काननुी �यव�थाको �या�या गदा� अक� काननुी �यव�था �नि��य हनेु 

गर� गनु� हुँदैन। ऐनका �ावधान एक अका�मा सौहाद�पूण� (harmonious) छन,् एकअका�मा मेल नखाने 

�क�समका (contradict) छैनन ्भ�े स�झी �या�या गनु� पन� ह�ुछ।  

यस ि�थ�तमा अपहरण गन� तथा शर�र ब�धक �लनेको महलको १ नं. २ नं. र जबरज�ती 

करणीको १ नं. को �या�या सापेि�त �पमा गनु� पन� देिख�छ। य�द बाल�ववाहलाई पी�डतको उमेर १६ 

वष� नपगेुको भ�े मा� आधारमा अपहरण र जबरज�ती करणीको कसरु गरेको अथ� गर� काननुको �या�या 

गन� हो भने मलुकु� ऐन �बहावार�को २ नं. को काननुी �यव�था �नि��य र �योजनह�न हनु जा�छ, जनु 

काननु �या�याको �स�ा�त अनकूुल हुँदैन। यस ि�थ�तमा ��तवाद�ले प�रव�त�त नाम २१–B लाई अपहरण 

गर� शर�र ब�धक बनाई जबरज�ती करणी गरेको हो भनी मा� �म�ने अव�था देिखएन।  

अब, अ�भयोग दाबी बमोिजम ��तवाद�लाई सजाय हनु ुपन� हो वा होइन भ�े दो�ो ��तफ�  �वचार 

गदा� ��तवाद�ले अनसु�धानका �ममा र अदालत सम� गरेको बयान, पी�डतले अनसु�धानका �ममा 

गरेको कागज, पी�डतले गरेको कागजमा रोहबरमा ब�ने �यि�ह�ले गरेको बकप�, मौकामा बिुझएका 

�यि�ह�को भनाइ, ��तवाद�का सा�ीको बकप� समेतका �म�सल संल�न �माण तथा मा�थ �ववेिचत 

आधार कारण समेतबाट ��तवाद�ले प�रव�त�त नाम २१–B लाई डर, �ास, ध�क� वा जोरजलुमु गर� वा 

ललाई फकाई छल कपट वा धोखा �दएर �नजको अ�भभावकबाट छुटाई अपहरण गरेको भ�े त�य 

�मािणत हनु आएन। �नजह�का �बच एक आपसमा �मे स�ब�ध भएका कारण घर प�रवारबाट भागी �मे 

�ववाह गर� �ीमान �ीमतीका �पमा साथै बसेको र सोह� समयमा �ीमान �ीमतीका है�सयतले यौन 

स�ब�ध कायम गरेको भ�े त�य �था�पत हनु आयो। यस ि�थ�तमा ��तवाद�ले पी�डत २१–B लाई 

अपहरण गर� ब�धक बनाई जबरज�ती करणी गरेकाले �नजलाई सजाय ग�रपाउँ भ�े वाद�को दाबी प�ुन 

स�ने देिखएन। ��तवाद�ले अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�। अ� कुराका हकमा तप�सलमा 

लेिखए बमोिजम गन� गर� अ.बं.१८६ नं. बमोिजम फैसला ग�र�दएको छ। 

 

तप�सल 

मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम ��तवाद�ले अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरेकाले �नज 

पनुरावेदन अदालतको �म�त २०७०।११।२९ को आदेशले अ.बं. ४७ नं. बमोिजम साधारण ता�रखमा 

रहेको देिखँदा केह� ग�ररहन ुपरेन ...................................................................... .................१ 

  

यस इ�साफमा िच� नबझेु ७०(स�र�) �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत जनकपरुमा पनुरावेदन गन� जान ु

भनी िज�ला सरकार� व�कल काया�लय महो�र�लाई फैसलाको ��त�ल�प स�हत पनुरावेदनको �याद 

�दनू.............................................................................................................................२ 
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सरोकारवालाले न�ल माग गन� आएमा �नयमानसुार ला�ने द�तरु �लई न�ल �दनू.........................३ 

 

��ततु म�ुाको दायर�को लगत क�ा गर� �म�सल �नयमानसुार अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू...............४ 

 
 

 
 

िज�ला �यायाधीश 

 

फैसला तयार गन� : ना.स.ुअना�मका शाह       

फाँट ना.स.ु : रामदेव पा�डेय         

   

इ�त स�वत ्२०७१ साल आषाढ ८ गते रोज १ शभुम.्...............। 



�ी रौतहट िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी ड�डपािण शमा� 

फैसला 

२०६९CR११५ 

 

म�ुा : जबरज�ती करणी। 

�नण�य नं. ३०८ 

 

वाद�को नाम, थर, वतन 

िज�ला सला�ह�, गा.�व.स. लौकड वाड� नं. ७ मा 

घर भई हाल िज�ला रौतहट,  गा.�व.स. 

च���नगाहपरु वडा नं १ मा ब�ने अन�त�साद 

स�यालको जाहेर�ले नेपाल सरकार....................१ 

 

�माण 

सा�ी : जाहेरवाला अन�त�साद स�याल, पी�डत 

प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�याल। 

कागज 

��तवाद�को नाम, थर, वतन 

िज�ला रौतहट, गा.�व.स. डमु�रया (म.) वाड� नं. 

२ ब�ने �ानबहादरु �व�को छोरा जीवन 

�व�.......................................................१ 

ऐ.ऐ. मा ब�ने �व�पन रो�ा .........................१ 

 

�माण 

सा�ी : �थरबहादरु पौडेल  

कागज 

अदालतबाट बझेुको 

सा�ी  

कागज : पी�डतको शार��रक पर��ण ��तवेदन 

 

�याय �शासन ऐन, २०४८ तथा मलुकु� ऐन, अ.बं. २९ नं. बमोिजम यसै अदालतको अ�धकार 

�े��भ�को भई दायर हनु आएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य एवं ठहर यस �कार रहेको छ : 

िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ बमोिजम ब�द इजलास कायम गर� सनुवुाइ ग�रएको ��ततु 

म�ुामा पी�डतको वा�त�वक नाम गो�य राखी प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�याल कायम ग�रएको छ। 

िज�ला रौतहट, गा.�व.स. च���नगाहपरु वडा नं.१ ि�थत पूव�, पि� चम र दि�णमा च���नगाहपरुको 

ज�लै ज�ल रहेको र उ�रमा पूव�-पि�म महे�� राजमाग� सडक ख�ड रहेको य�त चार �क�ला�भ�मा 

क�रब महे�� राजमाग�देिख १०० �मटर दि�ण साइडमा पन� च���नगाहपरुको ज�लमा �नज जीवन �व�ले 

आफु काम गन� पसलको साहकु� छोर� वष� ९ क� प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�याललाई ललाइ फकाइ 

गर� साइकलमा चढाई लगी उ� �थानको ज�लमा लगी �नजलाई ज�मनमा सतुाई जबरज�ती गरेको तथा 

उ� �थानको घाँसह� मडा�रएको अव�थामा रहेको र �नज पी�डत सीमाकुमार� स�यालको कपडामा 

माटैमाटो लागेको र घटना �थलमा घुडँाको डाम समेत रहेको भ�े घटना �थल �कृ�त मचु�ुका। 

म जाहेरवालाको िज�ला रौतहट, गा.�व.स. च���नगाहपरु वडा नं.१ रहेको हाड�वेयरको पसलमा 

�वप�ी िज�ला रौतहट, गा.�व.स. डमु�रया (म.) वडा नं. २ मा ब�ने �ानबहादरु �व�को छोरा वष� १८ 
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को जीवन �व�ले काम गर� आएको तथा �नज �दनहुँ �बहान पसलमा आउने र साँझमा पसल ब�द गर� 

घर फ�क� ने गद��यो। �म�त २०६९।३।१६ गतेका �दनमा श�नवार भएका कारण आ�नो पसल ब�द 

�थयो र पसल ब�द भएका कारण घर प�रवारका सद�यह� आआ�नो काममा �थय�। यसै �ममा �म�त 

२०६९।३।१६ गते �दनको अ�दाजी १४:३० बजेको समयदेिख म जाहेरवालाक� भ�तजी अ�जनी�साद 

स�यालक� छोर� वष� ९ क� प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�याल घरमा नदेखेप�छ भ�तजीको खोजतलास गद� 

जाने �ममा सोह� �दनको अ�दाजी १८:३० बजेको समयमा भ�तजीलाई �नज जीवन �व�ले साइकलमा 

राखी घरस�म �याएको र भ�तजी साइकलबाट आि�एर हामफाल� घरको मा�थ�लो त�लामा गएप�छ म 

प�न भ�तजीसँगसँगै प�ुदा आ�नी आमा ल�मी स�याललाई �ँदै मलाई जीवन �व� दाइले ललाइ फकाइ 

गर� घरबाटै साइकलमा राखी िज�ला रौतहट, गा.�व.स. च���नगाहपरु वडा नं. १ ि�थत वन 

काया�लयभ�दा दि�णप��को ज�लमा लगी �ुट� समेत �कनी खान �दई जबरज�ती करणी गर�, कुट�पट 

तथा मा�र�द�छु भ�े श�दह� �योग गर� ध�क� समेत �दएको हो भनी �नज भ�तजीले भनेप�छ थाहा पाएको 

हुँदा �नज ��तवाद� जीवन �व�लाई प�ाउ गर� आव�यक कारबाह� ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको 

अन�त�साद स�यालको जाहेर� दरखा�त। 

�म�त २०६९।३।१७ गतेका �दनमा फरार रहेका ��तवाद� िज�ला रौतहट, गा.�व.स. डमु�रया 

वडा नं. २ मा ब�ने �ानबहादरु �व�को छोरा वष� १८ को जीवन �व�लाई प�ाउ गर� दािखला गरेको 

भ�े समेत �यहोराको को �.ना.�न. �व� वनाथ ��पाठ�को ��तवेदन। 

�म�त २०६९।३।१६ गतेका �दन अ�दाजी ११:०० बजेको समयमा मैले काम गन� जाहेरवाला 

अन�त�साद स�यालको हाड�वेयर पसलमा सामानह� �मलाइरहेका �थए। सोह� समयमा मेरा साथी िज�ला 

रौतहट गा.�व.स डमु�रया वडा नं. २ मा ब�ने अ�दाजी वष� २३ का �व�पन रो�ाले मलाई फोन गर� 

बोलाएप�छ हामी दबैु जना िज�ला रौतहट, गा.�व.स. च���नगाहपरु वडा नं. ६ ि�थत रहेको त�लो बजारमा 

�नज �व�पन रो�ाले बोक� �याएको गाँजा मलाई नाम, थर थाहा नभएको �यि�को घरमा उ� गाजँा खाई, 

मैले मेरा साहकु� छोर�लाई आइस��म खवुाउन ुछ भनी मैलेभ�दा �नज �व�पन रो�ाले �नज बा�लकालाई 

आज करणी गनु� पछ� भनी �नजले भनेप�छ हामी दबैु जनाको पूव�योजना अनसुार मैले �नज बा�लकालाई 

साइकलमा राखी च���नगाहपरुको मेन चोकमा �याए प� चात �नज �व�पन रो�ाले �नज बा�लकालाई �तमी 

कसक� छोर� हौ, �त�ा बबुाको नाम के हो भनी सो�धसकेप�छ मलाई �नज �व�पन रो�ाले �लएर जाउँ भनेर 

भनेप�छ मैले िज�ला रौतहट, गा.�व.स. च���नगाहपरु वडा नं. १ मा रहेको वन काया�लयको दि�णप�� 

साइडको ज�लमा लगी �नज �व�पन रो�ालाई मैले केह� समय पिख�दा समेत �नज नआएप�छ �नज 

बा�लकालाई मैले घाँस भएको �थानमा सतुाई �नजले लगाएको क� टु खोल� आखँा ब�द गन� लगाई मैले 

आफुले लगाएको कपडा समेत खोल� आ�नो उ�ेिजत �ल� �नजको योनीमा पसा�दा केह� भाग मा� �वेश 

हुँदा �नज बा�लका �न कराउन ला�दा मैले �नजलाई फकाउँदा समेत नमानी फे�र आ�नो का�छ� औ�ला 

समेत �नजको योनी�भ� पसा�दा रगत समेत आएको हो। �यसप�छ मैले �नजलाई फकाउँदा नमानेप�छ 

टाउको तथा शर�रमा कुट�पट समेत गरेको हुँ। �नज �व�पन रो�ा उ� �थानमा नआएप�छ मैले �नज 

बा�लकालाई जबरज�ती करणी गरेको हो भनी ��तवाद� जीवन �व�ले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� 

गरेको बयान कागज। 
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�म�त २०६९।३।१६ गते अ�दाजी १९:०० बजेको समयमा म आ�नै घरमा �थए।ँ �नज 

पी�डत प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�याल तथा ��तवाद� जीवन �व� समेतलाई म रा�ोसँग िच�दछु र 

सोह� �म�त र समयमा �नज पी�डतलाई जीवन �व�ले जबरज�ती करणी गरेको छ भनी होह�ला हुँदा सनुी 

थाहा पाई उ� घटना स�ब�धमा वा�त�वक ब�ुदा �नज जाहेरवालाकै घरमा हाड�वेयरको पसलमा काम गन� 

िज�ला रौतहट, गा.�व.स. डमु�रया वडा नं. २ मा ब�ने जीवन �व� र ऐ.ऐ. मा ब�ने �व�पन रो�ा समेतको 

पूव�योजना अनसुार �नज बा�लकालाई िज�ला रौतहट, गा.�व.स. च���नगाहपरु वडा नं. १ ि�थतमा रहेको 

वन काया�लयको दि�णप�� ज�लमा लगी जबरज�ती करणी गरेको हो। बा�लकालाई �नज ��तवाद�ले 

�ुट� समेत �कनी खान �दई ललाइ फकाइ गर� साइकलमा चढाई लगेको हो र �नज ��तवाद�ले 

जबरज�ती करणी गन� समयमा �नज बा�लकालाई कुट�पट समेत गर� यो कुरा अ�लाई भ�नस ् भने 

मा�र�द�छु भ�े श�दह� �योग गर� धाकध�क� समेत �दएका हनु ्रे। उ� जबरज�ती करणी गन� समयमा 

तथा उ� घटना �थलमा �नज �व�पन रो�ा गएका �थएनन ्रे। �नज �व�पन रो�ा समेतले योजना बनाएका 

हनु।् �नज ��तवाद� जीवन �व�ले चा�हँ �नज बा�लकालाई जबरज�ती करणी गरेको हो भ�े �यहोरा 

समेतको देवक� नेपाल समेतले ग�र�दएको घटना �ववरण कागज। 

�म�त २०६९।३।१६ गते अ�दाजी १९:०० बजेको समयमा म आ�नै घरमा �थए।ँ �नज 

पी�डत प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�याल तथा ��तवाद� जीवन �व� समेतलाई म रा�ोसँग िच�दछु र 

सोह� �म�त र समयमा �नज पी�डतलाई जीवन �व�ले जबरज�ती करणी गरेको छ भनी होह�ला हुँदा सनुी 

थाहा पाए।ँ उ� घटना स�ब�धमा वा�त�वक ब�ुदा �नज जाहेरवालाकै घरमा हाड�वेयरको पसलमा काम 

गन� िज�ला रौतहट गा.�व.स डमु�रया वडा नं. २ मा ब�ने जीवन �व� र ऐ.ऐ. मा ब�ने �व�पन रो�ा 

समेतको पूव�योजना अनसुार �नज बा�लकालाई िज�ला रौतहट गा.�व. च���नगाहपरु वडा नं.१ ि�थतमा 

रहेको वन काया�लयको दि�णप�� ज�लमा लगी जबरज�ती करणी गरेको हो। �नज बा�लकालाई �नज 

��तवाद�ले �ुट� समेत �कनी खान �दई ललाइ फकाइ गर� साइकलमा चढाई लगेको हो र �नज 

��तवाद�ले जबरज�ती करणी गन� समयमा �नज बा�लकालाई कुट�पट समेत गर� यो कुरा अ�लाई भ�नस ्

भने मा�र�द�छु भ�े श�दह� �योग गर� धाकध�क� समेत �दएका हनु ् रे। उ� जबरज�ती करणी गन� 

समयमा तथा उ� घटना �थलमा �नज �व�पन रो�ा गएका �थएनन ्रे। �नज �व�पन रो�ा समेतले योजना 

बनाएका हनु।् ��तवाद� जीवन �व�ले चा�हँ �नज बा�लकालाई जबरज�ती करणी गरेको हो भ�े समेत 

�यहोराको मगर साह समेतले ग�र�दएको व�तिु�थ�त मचु�ुका। 

�म�त२०६९।३।१६ गतेका �दनमा म आ�नै घरमा �थए।ँ �नज ��तवाद� जीवन �व�लाई म 

रा�ोसँग िच�दछु। �नज जीवन �व� हा�ो हाड�वेयर पसलमा काम गनु� ह�ुछ। �नज जीवन �व�ले नानी 

�तमी र म आज आइस��म खान जाने, म �तमीलाई साइकलमा चढाई �लएर जा�छु भ�ु भयो र मैले 

घरमा कोह� कसैलाई नसोधी साइकलमा चढ� च���नगाहपरुको मेन चोकमा आएप�छ मलाई एउटा �ुट� 

समेत �कनी खान �दई मैले �ुट� खाइरहेक� �थए।ँ �यह� समयमा एक जना मैले निचनेको �यि� आई 

नानी �त�ो नाम के हो र �तमी कसक� छोर� भनी मलाई सो�न ुभएप�छ �नज �यि� जान ुभयो र मलाई 

जीवन दाइले िज�ला रौतहट, गा.�व.स. च���नगाहपरु वडा नं.१ ि�थत रहेको वन काया�लयको दि�णप�� 

ज�लमा लगी जबरज�ती करणी गरेको हो र उ� कुरा कोह� कसैलाई नभ�ु र भ�नस ्भने मा�र�द�छु 
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भनी धाकध�क� समेत �दएको हो र उ� �थानबाट मलाई साइकलमा चढाई घरमा �याइ�दने �ममा 

आइस��म समेत �कनी खान �दन ुभएको र �यसप�छ मलाई घरमा �याइ�दन ुभएको हो र मलाई �नज 

जीवन �व� दाइले नै जबरज�ती करणी गरेको हो भ�े पी�डत प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�यालको 

कागज। 

�म�त २०६९।३।१६ गतेका �दनमा म आ�नै घरमा �थए।ँ �नज ��तवाद� जीवन �व�लाई म 

रा�ोसँग िच�दछु। �नज ��तवाद� जीवन �व� हा� ै हाड�वेयर पसलमा काम गन� केटा हो। �नज पी�डत 

सीमाकुमार� मेर� छोर� हनु।् उ� वारदात �म�तमा छोर� घरमा नदे�दा छोर� कहाँ गइन ्भनी खो�दा 

अ�दाजी १९:०० बजेको समयमा �नज जीवन �व�ले साइकलमा चढाई घरमा �याई �नज �हँडेप�छ छोर� 

�तमी कहा ँगएक� भनी सो�दा मलाई जीवन दाइले कुट�पट गर� ज�लमा लगी जबरज�ती करणी गरेको 

हो, �तमीले यो कुरा कोह� कसैलाई नभ�ु, भ�नस ्भने मा�र�द�छु भनेको भनी �न कराउन लागेप�छ म 

तथा घर प�रवारका सद�यको �दमागले काम गन� छोडेको हो र म समेत बेहोस भएको हुँ। मेरो भाइले 

यस काया�लयमा आई जाहेर� दरखा�त �दएको हो। उ� योजना बनाउने िज�ला रौतहट डमु�रया वडा नं. 

२ मा ब�ने �व�पन रो�ा समेत छन ्भ�े �नज ��तवाद�ले भनेप�छ सनुी थाहा पाएको हुँ। �नज ��तवाद� 

जीवन �व�ले मेरो घरमा कोह� नभएको मौका पार� ललाइ फकाइ गर� �ुट� समेत �कनी खान �दई 

जबरज�ती करणी गरेको हो। �नज ��तवाद�सँग मेरो परुानो �रसइवी तथा झैझगडा समेत केह� भएको 

�थएन। �नजलाई हामीले एकै प�रवारको सद�यका �पमा छोरा सरह मानेका �थय�। �नजले सो काय� के 

क�त कारणले गरेका हनु ्मलाई थाहा छैन। �नज �व�पन रो�ाले जबरज�ती करणी गरेका होइनन ्भ�े 

समेत �यहोराको �नज पी�डत प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�यालका बबुा अ�जनी�साद स�यालले अ�धकार 

�ा� अ�धकार� सम� गरेको कागज। 

मलाई यस काया�लयको च.नं. ९४२ को प�साथ फरार रहेका ��तवाद� �व�पन रो�ालाई 

खोजतलासका ला�ग खटाई पठाएकामा खो�दा गाउँघरमा फेला नपर� फरार रहेको हुँदा सोह� �यहोराको 

��तवेदन लेखी पेस गरेको छु भ�े समेत �यहोराको �.ना.�न. �व� वनाथ ��पाठ�को ��तवेदन। 

यसमा इलाका �हर� काया�लय च���नगाहपरु रौतहटबाट अनसु�धान तथा तह�ककातको काय� स�प� भई 

�नण�याथ� �ा� ��ततु म�ुामा �म�सल संल�न घटना �थल मचु�ुका, जाहेर� दरखा�त, पी�डतको शार��रक 

��तवेदन, ��तवाद�को शार��रक पर��ण ��तवेदन, ��तवाद� जीवन �व�को बयान, पी�डतको बयान कागज, 

घटना �ववरण कागजह�, पी�डतको उमेर खलेुको ज�मदता�को ��त�ल�प एवं व�तिु�थ�त मचु�ुका समेतका 

कागज �माणह�बाट �म�त २०६९।३।१६ गते साँझ अं. १९:०० बजेको समयमा जाहेरवालाक� भ�तजी 

वष� ९ क� सीमाकुमार� स�याल (प�रव�त�त नाम) लाई च���नगाहपरु-१ ि�थत ज�लमा जबरज�ती करणी 

गरेको वारदात �था�पत हनु आयो। 

अब, उ� वारदात के क�तो प�रब�दबाट भएको हो, उ� वारदातमा को, कसको, के, कुन 

तवरले संल�नता छ र �नजह� उपर के, कुन कसरुमा के, क�तो सजायको मागदाबी �लने हो भ�े 

स�दभ�मा �म�सल अ�ययन गर� हेदा� �म�त २०६९।३।१६ गते अं. १८:०० बजेको समयमा 

च���नगाहपरु-१ ि�थत महे�� राजमाग�देिख दि�ण १०० �मटर�भ� चारैतफ�  ज�ल रहेको �थानमा 

��तवाद� जीवन �व�ले पी�डत वष� ९ क� सीमाकुमार� स�याल (प�रव�त�त नाम) लाई ललाई फकाई लगी 



िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 207 

 

भइँु ज�मनमा लडाई जबरज�ती करणी गरेको र सो �थानमा घाँसह� मडा�रएको, घुडँाको डाम ज�मनमा 

देिखएको र सो �थानको माटो पी�डतका कपडामा लागेको भ�े समेत �यहोराको घटना �थल मचु�ुकाबाट 

उठान भएको ��ततु म�ुामा मेर� वष� ९ क� भ�तजी सीमाकुमार� स�याल �ँदै आफुलाई जीवन �व�ले 

घटना �थलमा लगी बलपूव�क भइँुमा पछार� मान� ध�क� �दँदै लगुा खोल� आ�नो उ�ेिजत �ल� मेरो 

योनीमा �छराउने �यास गरेको, योनीमा पटक पटक औ�ला �छराई आ�नो उ�ेिजत इि��य मेरो मखुमा 

�छराई मखु मैथनु समेत गरेको भनी भनेक� र पी�डतको शर�रभ�र नीलडाम रह� ओठह� समेत सिु�एको 

अव�थामा रहेकाले �नज ��तवाद� उपर कारबाह� ग�रपाउँ भनी ��तवाद�को नाम खोल� पी�डतका काकाले 

जाहेर� दरखा�त �दएको देिख�छ। उ� जाहेर� दरखा�तलाई पी�डतको शार��रक पर��ण ��तवेदनले 

समथ�न ग�ररहेको, ��तवाद� जीवन �व�को शार��रक पर��णबाट समेत शार��रक पर��ण ��तवेदन सम�थ�त 

भएको देिख�छ। 

��तवाद� जीवन �व�ले अनसु�धानमा बयान गदा� आफु पी�डतका बबुाको हाड�वेयर पसलमा काम 

गन� गरेकामा �दउसो आ�ना साथीसँगै �व�पन रो�ा समेतको योजना बमोिजम आफुले पी�डतलाई 

साइकलमा च.परु चोकमा �याई एक पसलमा गई �ुट� समेत �क�न�दएको र मैले घटना �थलमा लगी 

जाहेर�मा लेिखएको र�तसँग पी�डतको योनीमा आ�नो उ�ेिजत �ल� पसाउन खो�दा केह� मा� �वेश भई 

पी�डत िच�याई �न लागेकाले मैले फे�र फकाई आ�नो औ�ला �नजको योनीमा पसाउँदा रगत आएको 

महससु भई छाड� भनी बयान गरेको, पी�डतले घटना �थलमा ललाई फकाई लगी केह� बेर पख�प�छ मलाई 

जीवन दाइले करणी गरेका हनु,् मलाई धेरै दखेुप�छ �न कराउन ला�दा �नजले कुट�पट समेत गरेका र 

मलाई कसैलाई नभ�ु, भने मा�र�दने ध�क� �दई घर �याई छाडेप�छ मैले घरमा सबै कुरा बताएक� हुँ भनी 

�नजका बबुा र काकाका रोहबरमा ग�र�दएको कागज �यहोराबाट जाहेर� समथ�न भइरहेको, घटना �ववरण 

कागज गन� अ�नलच�� शमा�, देवक� नेपाल, पी�डतका बबुा अ�जनी स�याल, पी�डतक� आमा ल�मी स�याल 

तथा व�तिु�थ�त मचु�ुकाका मगर साह समेतले पी�डतलाई जबरज�ती करणी गन� योजना ��तवाद� �व�पन 

रो�ा र जीवन �व�ले बनाई घटना �थलमा पी�डतलाई ललाई फकाई लगी ��तवाद� म�येका जीवन �व�ले 

लगी जबरज�ती करणी गरेको हो भ�े समेत �यहोरा खोल� लगभग एकै �मलानको कागज गर� पी�डतको 

कथन र जाहेर�लाई पूण� समथ�न ग�ररहेको समेतको आधार �माणह�बाट �म�त २०६९।३।१६ गते 

साँझको समयमा ��तवाद� जीवन �व� र �व�पन रो�ाले सँगै मादक पदाथ� तथा गाजँा समेत सेवन गर� 

जाहेरवालाको नाबा�लका भ�तजीलाई करणी गन� योजना बनाई ��तवाद� जीवन �व�ले वष� ९ क� 

नाबा�लका सीमाकुमार� स�याल (प�रव�त�त नाम) लाई ललाई फकाई घरबाट साइकलमा राखी 

च���नगाहपरु-१ ि�थत महे�� राजमाग�देिख १०० �मटर दि�ण चारैतफ�  ज�ल भएको �थानमा लगी 

पी�डतलाई लडाई �नजको शर�रको �भ�ी लगुा खोल� आ�नो उ�ेिजत �ल� पी�डतको योनीमा �छराई 

करणी गर� पी�डतको योनीमा औ�ला घसुारेको तथा आ�नो �ल� पी�डतको मखुमा हाल� मखु मैथनु समेत 

गरेको प�ु� हनु आएकाले ��तवाद� जीवन प�ु� उपर मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं ३ 

नं. को देहाय १ नं. र ९क नं. को कसरुमा सोह� महलको ३ नं. को देहाय १ बमोिजम सजाय र ९ 

(क) नं. बमोिजम थप सजाय गर� सोह� महलको ११ नं. बमोिजम पी�डतलाई ��तपू�त� �दलाई भराइपाउन 

मागदाबी �लइएको छ। ��तवाद� �व�पन रो�ाले पी�डतलाई जबरज�ती करणी गन� योजना बनाई पी�डतलाई 
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घरबाट घटना �थलमा लगी करणी गन� जीवन �व�लाई अ�ाएको प�ु� भएकाले �नज �व�पन रो�ालाई 

जबरज�ती करणीको महलको १ र ६ नं. को कसरुमा सोह� ६ नं. ले तोके बमोिजम सोह� महलको ३ 

नं. को देहाय (१) बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको अ�भयोग मागदाबी। 

यसमा म र मेरा साथी ��तवाद� �व�पन रो�ा दबैु जनाले गाँजा सेवन गरेकामा सोह� झोकमा 

प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�याललाई आ�नो साइकलमा चढाई उ� घटना �थलमा लगी भइँुमा सतुाई 

�नज सीमाको योनीमा औ�ला हालेकामा रगत आएकामा �नजको टाउकामा एक थ�पड �हकाई घरस�म 

प�ु याइ�दएको �थए।ँ जबरज�ती करणी गरेको छैन। �हर�मा भएको कागज मैले भनी लेखाएको छैन। 

प�रव�त�त सीमाकुमार�लाई आइस��म खवुाई च���नगाहापरुको वन काया�लयको दि�ण साइडको ज�लमा 

लगेकामा �नजको योनीमा औ�ला मा� हालेको �थए।ँ मैले आ�नो �ल� पसाएको छैन भ�े समेत �यहोराको 

��तवाद� जीवनकुमार �व�ले यस अदालतमा गरेको बयान। 

यसमा प�छ ब�ुदै जादँा ठहरे बमोिजम हनेु नै हुँदा हाल ��तवाद� जीवन �व�लाई अ.बं. ११८ 

को देहाय २ बमोिजम पपु��का ला�ग थनुामा रा� न ुभ�े यस अदालतको आदेश। 

��तवाद� जीवन �व�ले सीमाकुमार� स�याललाई जबरज�ती करणी र कुट�पट गरेको छैन। �नज 

उपरको अ�भयोग दाबी झ�ुा हो। �नजको मान�सक ि�थ�त �ठक नभएका कारणबाट जथाभाबी बो�ने 

गरेका कारणबाट झ�ुा अ�भयोग लगाएको हो। �नजले अ�भयोग दाबीबाट फुस�द पाउन ुपन� हो भ�े समेत 

�यहोराको ��तवाद� जीवन �व�का सा�ी �थरबहादरु पौडेलले गरेको बकप�। 

��तवाद� जीवन �व�ले आइस��म ख�रद ग�र�द�छु, मसँगै जाउँ भनी मेरो घरबाट साइकलमा 

बसाई ज�लमा लगी मलाई कुट�पट गर� कपडा खो�ल�दएको �थयो। अनसु�धानका �ममा खडा भएको 

घटना �ववरण कागज �यहोरा �ठक छ। उ� कुरा मैले भनी लेखाएको हुँ र �यसमा भएको सह�छाप मेरो 

हो भ�े समेत �यहोराको पी�डत प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�यालले गरेको बकप�। 

जाहेर� दरखा�त र सोमा भएको सह�छाप मेरो हो। पी�डतको ढाड र ओठमा नीलडाम, िजउभ�र 

�भजेको माटो लागेको मैले देखेको हुँ। जाहेर� मैले सनाखत गरेको हुँ भ�े समेत �यहोराको जाहेरवाला 

अन�त�साद स�यालले गरेको बकप�। 

�ा� नमनुा पर��ण गदा� वीय� (Semen) पाइएन भ�े समेत �यहोराको के���य �हर� �व�ध �व�ान 

�योगशालाको �ा� पर��ण ��तवेदन। 

��तवाद� जीवन �व�को नाममा कुनै ज�गा ज�मन नभएको भने अंश रो�ा मचु�ुका �म�सल सामेल 

रहेको। 

 

अदालतको ठहर 

�नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक पेसी सूचीमा चढ� पेस हनु आएको ��ततु म�ुामा ब�द 

इजलास कायम गर� वाद� नेपाल सरकार तफ� बाट उपि�थत सहायक िज�ला �याया�धव�ा �ी मनोज�साद 

ग�ुाले घटना �थल �कृ�त मचु�ुका, ��तवाद�को अ�धकार �ा� अ�धकार� र यस अदालत समेतमा गरेको 

बयान, पी�डतको शार��रक जाँच पर��ण ��तवेदन, पी�डत तथा जाहेरवालाको अदालत सम� भएको बकप� 

समेतबाट ��तवाद�ले पी�डत प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�याललाई जबरज�ती करणी गरेको भ�े अ�भयोग 
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दाबी प�ु� भएको हुँदा ��तवाद�लाई सजाय गर� ��तपू�त� समेत भराइपाउँ भनी र ��तवाद� जीवन �व�का 

तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा �ी शेख मैन�ुदनले ��तवाद�ले आरो�पत कसरु गरेकामा अदालतमा 

इ�कार रहेको पी�डतले यी ��तवाद�ले जबरज�ती करणी गरेको भनी अदालतमा बकप� गदा� �प� बकप� 

गन� नसकेको र पर��ण ��तवेदनमा वीय� नपाइएको भ�े उ�लेख भएको समेतबाट ��तवाद�ले अ�भयोग 

दाबी बमोिजमको कसरु गरेको भ�े व�त�ुन� �पमा प�ु� हनु नसकेको हुँदा आरो�पत कसरुबाट सफाइ 

पाउन ुपद�छ भनी गनु� भएको बहस समेत सनुी ��तवाद� जीवन �व� र �व�पन रो�ाले सँगै मादक पदाथ� 

गाजँा समेत सेवन गर� जाहेरवालाक� नाबा�लका भ�तजीलाई करणी गन� योजना बनाई ��तवाद� जीवन 

�व�ले प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�याललाई साइकलमा राखी च���नगाहपरु–१ ि�थत ज�ल भएको 

�थानमा लगी जबरज�ती करणी समेतको कसरु गरेको प�ु� हनु आएकाले ��तवाद� जीवन �व� उपर 

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ र ३ नं. �वपर�त ऐ. को १ नं. र ९ क नं. को कसरुमा 

सोह� महलको ३ नं. को देहाय १ बमोिजम सजाय गर� ९(क) नं. बमोिजम थप सजाय गर� सोह� 

महलको ११ नं. बमोिजम पी�डतलाई ��तपू�त� �दलाई भराइपाउँ भ�े समेत अ�भयोग दाबी भएको ��ततु 

म�ुामा ��तवाद� म�ये �व�पन रो�ाले यस अदालतबाट तो�कएको �यादमा हािजर नभई स�ु �याद गजुार� 

बसेका देिखँदा �नज प�ाउ भई आए वा हािजर हनु आएका बखत जगाई बाँक� कारबाह� गन� गर� 

अ.बं.१९१ नं. बमोिजम म�ुतबी रािख�दने ठहछ�। प�ाउ ��तवाद� जीवन �व�का स�दभ�मा ��ततु म�ुामा 

देहायका �� नमा �नण�य �दन ुपन� देिखयो : 

१. ��तवाद� जीवन �व�ले अ�भयोग मागदाबी बमोिजम कसरु गरेका हनु ्वा होइनन ? 

२. ��तवाद�लाई अ�भयोग मागदाबी बमोिजम सजाय हनु ुपन� हो होइन ? 

३. पी�डतले ��तपू�त� पाउन ुपन� हो वा होइन ? 

सव��थम प�हलो �� नतफ�  �वचार गदा� यसमा �म�त २०६९।३।१६ गतेका �दन पी�डत प�रव�त�त नाम 

सीमाकुमार� स�याललाई ��तवाद� जीवन �व�ले घरबाट साइकलमा राखी िज�ला रौतहट, गा.�व.स. 

च���नगाहपरु वडा नं.१ को ज�ल�भ� लगी डर, धाकध�क� �दई मलाई बलपूव�क भइँुमा पछार� 

जबरज�ती करणी समेत गरेको भनी �नज पी�डत सीमाकुमार� स�यालले बताएको हुँदा र �नजको शर�रमा 

�नलडाम रहेको हुँदा दोषीलाई प�ाउ गर� �नज भ�तजीको िच�क�सक पर��ण गर� जबरज�ती करणीको 

महल अनसुार कारबाह� ग�रपाउँ भ�े समेतको अन�त�साद स�यालको �कटानी जाहेर� दरखा�त देिख�छ। 

पी�डत प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�यालको च���नगाहपरु अ�पतालमा भएको शार��रक पर��ण ��तवेदन 

हेदा� उ� ��तवेदनमा पी�डत िचि�तत देिखएको भ�दै  

1. Sand particles was present in vulvar region. 
2. No injuries, contusion in peril vulvar region. 
3. No vaginal tear. 
4. Tenderness and erythema (vedness) was present in clitoris. 
5. There is tear in hymen. 
6. Multiple abrasion and contusion in all around the posterior back region. 

 

भ�े उ�लेख हनुकुा साथै Physical Findings were consistent with sexual assault भनी समेत उ�लेख 

गरेको देिख�छ। �य�तै ��तवाद� जीवन �व�को शार��रक पर��ण स�ब�धी च���नगाहपरु अ�पतालको 
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च.नं.३५३ �म�त २०६९।३।१७ को प�साथ �ा� ��तवेदन हेदा� उ� ��तवेदनमा Presence of sand 

particles in Penis and Perineal region. No sperem was seen. भ�े समेत उ�लेख भएको देिख�छ। 

��तवाद� जीवन �व�ले �व�पन रो�ा समेतको स�लाह तथा योजना अनसुार �नज प�रव�त�त नाम 

सीमाकुमार� स�याललाई मैले साइकलमा �लई चलाई च���नगाहपरु वडा नं.१ ि�थत वन काय�लयको पि� चम 

साइडमा पन� ज�लमा लगी �नज प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�याललाई घाँस भएको �थानमा सतुाई �नजले 

लगाएको क� टु खोल� आ�नो उ�ेिजत �ल� �नजको योनीमा पसा�दा केह� भाग मा� �वेश हुँदा �नज 

िच�याई �न लागेकाले योनीमा औ�ला पसा�दा रगत आएको महससु गर� छा�ड�दएको हुँ समेत भनी अ�धकार 

�ा� अ�धकार� सम� आरो�पत कसरुमा सा�बत भई बयान गरेको देिख�छ। ��तवाद� जीवन �व�को �वा��य 

पर��ण गदा� घाउ चोट पटक केह� नभएको मान�सक अव�था �ठक भएको भ�े ��तवेदनबाट देिखएको छ। 

�य�तै पी�डत सीमाकुमार� स�यालले अनसु�धानको �सल�सलामा अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� �म�त 

२०६९।३।१६ गते म आ�नै घरमा ब�सरहेका अव�थामा ��तवाद� जीवन �व�लाई रा�ो सँग िच�दछु। 

�नज हा�ो हाड�वेयर पसलमा काम गनु� ह�ु�यो। �नज जीवन �व�वले नानी आज �म�त र म आइस��म खान 

जाने भनी साइकलमा चढाई च���नगाहपरु चोकतफ�  �याएका, मलाई �ुट� �क�न�दएको, जीवन दाइको एक 

जना साथी आएको र मेरो नाम समेत सोधी गएको। �यसप�छ जीवन दाइले घ�ुन जाने भनी ज�ल�तर 

लगेको, ज�ल�भ� धेरै बेरस�म बसेको, �नजले मलाई जबरज�ती करणी गदा� दखुी �न कराउन ला�दा, 

टाउको तथा शर�रका �व�भ� भागमा कुट�पट गरेको र प�छ नानी �तमीले यो कुरा कसैलाई नभ�ु, भ�यौ भने 

�तमीलाई म मा�र�द�छु भनी ध�क� समेत �दएका हनु।् �यसप�छ घरमा �याइ�दएका र मैले जीवन दाइले 

ज�लमा लगी य�तो य�तो गनु� भएको हो भनी भनेको छु भनी कागज ग�र�दएको देिख�छ। �य�तै 

अनसु�धानका �ममा कागज गन� मगर साह समेतले �म�त २०६९।३।१६ गते अ. ७:०० बजेको समयमा 

��तवाद� जीवन �व�ले पी�डतलाई घरबाट ललाइ फकाइ गर� �ुट� समेत �कनी खान �दई साइकलमा राखी 

च���नगाहपरु ि�थत ज�लमा लगी जबरज�ती करणी गरेको हो र हामीले उ� �थानमा गई हेदा� समेत 

झारह� मडा�रएको अव�थामा �थयो भ�े समेत �यहोराको कागज ग�र�दएको देिख�छ। 

पी�डत प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�याल मेरो छोर� हनु।् उ� वारदात �म�तमा छोर� घरमा 

नदे�दा कहा ँ गइन ् भनी खो�दा अं.१९:०० बजेको समयमा �नज जीवन �व�ले साइकलमा चढाई घरमा 

�याई, �नज �हँडेप�छ, हामीले छोर� �तमी कहाँ गएक� भनेर सो�न ला�दा मलाई जीवन दाइले कुट�पट गर� 

ज�लमा लगी जबरज�ती करणी गरेको हो र �तमीले यो कुरा कसैलाई भनेमा मा�र�द�छु भ�ु भाछ भनी �न 

कराउन लागेप�छ म बेहोस भएछुँ। �नज ��तवाद�सँग मेरो परुानो �रसइवी तथा झैझगडा समेत छैन भनी 

पी�डतका बाब ु �ान�साद स�यालले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� कागज ग�र�दएको देिख�छ। पी�डत 

सीमाकुमार� स�यालक� आमा ल�मी स�यालले �म�त २०६९।३।१६ गते छोर� अबेरस�म घरमा नआएक�ले 

खोजतलास गदा� जीवन �व�ले साइकलमा चढाई घरमा �याए प� चात �नज घर जाँदा छोर� साइकलबाट 

ओल� दौ�डँदै माथी गई �न कराउन ला�दा के भयो भनी सो�दा मलाई जीवन दाइले घरबाट साइकलमा 

चढाई ज�लमा लगी जबरज�ती करणी गरेको हो, यो कुरा कसैलाई भनेमा मा�र�द�छु भनी मलाई धाकध�क� 

समेत �दएको हो भनी छोर�ले भनेप�छ घटनाबारेमा थाहा पाएको हो। �नज जीवन �व�ले करणी गरेको  
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हो। घर प�रवारको सद�य सरह मानी राखेका �थय�। �नजले सो काय� �कन गरेका हनु ्मलाई थाहा छैन 

भनी कागज ग�र�दएको देिख�छ। 

��तवाद� जीवन �व�ले �म�त २०६९।३।१६ गते मेरो साथी �व�पन समेत दईु जना भई गाँजा 

सेवन गरेकामा सोह� मौकामा प�रव�त�त नाम सीमाकुमार�लाई आ�नो साइकलमा चढाई उ� घटना �थलमा 

लगी भइँुमा लडाइ �नज सीमाको योनीमा औ�ला हालेको, रगत आएको र �यसका टाउकामा एक पटक 

�हका�ई घरस�म प�ु याइ�दएको हो। जबरज�ती करणी गरेको छैन। �हर�मा भएको कागज मैले भने बमोिजम 

लेखाएको छैन। �हर�ले भ�दै नभनेको कुरा आफुखसुी लेखी सह�छाप गराएको हो। प�रव�त�त सीमाकुमार� 

लाई आइस��म खवुाई च���नगाहपरुको वन काया�लयको दि�ण साइडको ज�लमा लगेकामा �नजको योनीमा 

औ�ला मा� हालेको �थए ँभनी अदालत सम� बयान गरेको देिख�छ। 

�य�तै पी�डत सीमाकुमार� स�यालले ��तवाद� जीवन �व�ले आइस��म �क�न�द�छु, मसँगै जाउँ भनी 

मेरो घरबाट साइकलमा बसाई ज�लमा लगी मलाई कुट�पट गर� कपडा खो�न लगाएकामा कपडा 

खो�ल�दएको हो। ��तवाद� जीवन �व�ले मलाई करणी गरेको छैन। अनसु�धानका �ममा खडा भएको 

घटना �ववरण कागज �यहोरा �ठक छ। उ� कुराह� मैले भनी लेखाएको छु, �यसमा भएको सह�छाप मेरो 

हो भनी अदालतमा बकप� ग�र�दएको देिखनकुा साथै जाहेरवाला अन�त�साद स�यालले जाहेर� दरखा�तमा 

भएको �यहोरा र सह�छाप मेरै हो, पी�डतको ढाड र ओठमा नीलडाम, िजउभ�र �भजेको माटो लागेको मैले 

देखेको छु भनी जाहेर� दरखा�तलाई समथ�न प�ु� हनेु गर� बकप� ग�र�दएको समेत �म�सल संल�न 

�माणबाट पी�डत सीमाकुमार� स�याल उपर जबरज�ती करणीको अपराध घ�टत भएको देिख�छ। 

उपरो� त�य भएको ��ततु म�ुामा यी ��तवाद�ले अ�भयोग मागदाबी बमोिजम कसरु गरेका हनु ्वा 

होइनन ्भ�े स�ब�धमा �म�सल संल�न कागजात हेदा� यी पी�डत सीमाकुमार� स�याल वष� ९ क� नाबा�लक 

रहेको भ�े देिख�छ। ��ततु वारदातको ��य�दश� कोह� नभएका हुँदा पी�डतको बयान, पर��ण ��तवेदन र 

��तवाद�को बयानलाई �माणका �पमा �हण गनु� पन� देिखयो। �यसतफ�  हेदा� िज�ला रौतहट, गा.�व.स. 

च���नगाहपरु वडा नं. १ ि�थत दि�णमा च���नगाहपरुको ज�लै ज�ल र उ�रमा पूव�-पि�त महे�� 

राजमाग� सडक ख�ड रहेको य�त ४ �क�ला�भ�मा क�रब १०० �मटर दि�ण साइड पन� च���नगाहपरुको 

ज�लमा जीवन �व�ले प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�याललाई ललाई फकाई साइकलमा राखी ज�ल लगी 

�नजलाई भइँुमा लडाई सतुाई जबरज�ती गरेको, उ� �थानको घाँसह� मडा�रएको अव�थामा रहेको, 

पी�डतका कपडामा माटैमाटो तथा घटना �थलमा घुडँाको डाम समेत रहेको भ�े घटना �थल मचु�ुका रहेको, 

पी�डत भ�तजी सीमाकुमार� स�यालले आ�नी आमा ल�मी स�याललाई �ँदै मलाई जीवन दाइले ललाई 

फकाई घरबाटै साइकलमा राखी च���नगाहपरुको वन काया�लयको दि�णतफ� को ज�लमा लगी मलाई 

बलपूव�क भइँुमा पछार�, होह�ला ग�रस ्भने मा�र�द�छु भनी ध�क� �दँदै मेरो लगुा बलपूव�क खोल� �नजले 

आ�नो उ�ेिजत �ल� मेरो मखुमा �छराई मखु मैथनु समेत गरेको वारदात निजक म�हलाह� देखी ज�मनबाट 

उठाई लगुा लगाउन लगाई घरस�म प�ु याएको भनी भ�तजीले जानकार� गराएको र स�पूण� शर�रभ�र नीलडामै 

डाम रहेको, मखुका ओठह� समेत सिु�एको हुँदा दोषीलाई प�ाउ गर� कारबाह� ग�रपाउँ भनी �कटानी 

जाहेर� दरखा�त �दएको देिख�छ। 
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पी�डत प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�यालको शार��रक जाँच पर��ण हेदा� योनी व�रप�र बालवुाका 

कणह� पाइएको, योनी जाचँ गदा� धेरै दखेुको पाएको, पी�डतको योनीपदा� (Hymen) �या�तएको पाइयो, ढाडमा 

चोट पटक परैु भागमा भएको भ�े समेतको पर��ण ��तवेदनबाट देिख�छ। �य�तै ��तवाद� जीवन �व�को 

पर��ण गदा� समेत �ल� व�रप�र बालवुाका कण पाइएको, अ�डर गम��टस परैु �भजेको भ�े समेतको पर��ण 

��तवेदनबाट देिख�छ। ��तवाद� जीवन कुमार �व�ले �व�पन रो�ाको स�लाह तथा योजना बमोिजम पी�डत 

सीमाकुमार� स�याललाई च���नगाहपरु-१ ि�थत वन काया�लयको पि� चम साइडमा पन� ज�लमा लगी घाँस 

भएको �थानमा सतुाई �नजले लगाएको क� टु खोल� उ�ेिजत �ल� �नजको योनीमा पसा�दा केह� भाग मा� 

�वेश हुँदा �नज प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�याल कराई िच�याई �न ला�दा मैले �नजलाई फकाइ फुलाइ 

गर� आ�नो का�छ� औ�ला �नजको योनी�भ� पसा�दा रगत आएको महससु भई मैले छो�ड�दएको हुँ। 

�यसप�छ मैले �कन रोएको भनी भ�दा नमानेप�छ टाउकामा एकचो�ट, कुममा एकचो�ट र पछा�ड ढाडमा 

हानेको तथा �नज बा�लकालाई सोह� �थानबाट साइकलमा �याई आइस��म �कनेर �दई यो कुरा कसैलाई 

नभ�ु, न� मा�र�द�छु समेत भनेको हुँ। मैले �नजलाई जबरज�ती करणी गरेको हुँ भनी आरो�पत कसरुमा 

सा�बत भई घटना �ववरण �सल�सलेवार �पमा उ�लेख गरेको देिख�छ। 

जबरज�ती करणी स�ब�धी हा�ो काननुी �यव�था हेदा� मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 

१ नं. मा कसैले कुनै म�हलालाई �नजको म�जरु� न�लई करणी गरेमा वा १६ वष�भ�दा कम उमेरक� 

बा�लकालाई �नजको म�जरु� �लई वा न�लई करणी गरेमा �नजले जबरज�ती करणी गरेको ठहछ� भ�े उ�लेख 

हनुकुा साथै �प�ीकरण ख�डमा यस न�बरको �योजनको ला�ग योनीमा �ल� केह� मा� �वेश भएको रहेछ 

भने प�न यस न�बरको �योजनका ला�ग करणी गरेको मा�नने छ भ�े उ�लेख भएको  

देिख�छ। 

उ� काननुी �यव�थालाई हेदा� जबरज�ती करणीको अपराधका ला�ग योनीमा �ल�को केह� भाग 

मा� �वेश भए प�न करणी हनेु भ�े देिख�छ। ��तवाद�को उ� बयान पी�डतको शार��रक पर��ण र 

��तवाद�कै शार��रक पर��णबाट समेत सम�थ�त भइरहेको देिख�छ। ��तवाद� जीवन �व�ले आरो�पत कसरु 

गरेमा यस अदालतमा इ�कार रह� बयान गरेको देिखए ताप�न पी�डत प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�याललाई 

आ�नो साइकलमा चढाई, उ� घटना �थलमा लगी भइँुमा सतुाएको, �नजको योनीमा औ�ला हालेकामा रगत 

आएको, पी�डतलाई टाउकामा एक थ�पड �हका�ई घरस�म प�ु याइ�दएको, आइस��म खवुाई च���नगाहपरुको 

वन काया�लयको दि�ण साइडको ज�लमा लगेकामा सा�बत भई बयान गरेको देिख�छ। पी�डतलाई आखँा 

ब�द गन� लगाई जबरज�ती करणी गरेकामा इ�कार रह� बयान गरे ताप�न पी�डत सीमाकुमार� स�यालको 

शार��रक पर��णबाट �नजको हाइमन �या�तएको भ�े उ�लेख भएको देिख�छ भने ��तवाद�ले अ�धकार �ा� 

अ�धकार� सम�को बयान �यहोरालाई अ�यथा भ� सकेको देिखँदैन। ��तवाद�का सा�ीले �नज ��तवाद� मगृी 

रोगी ज�तो भएका कारणले प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�यालको योनीमा औ�ला हालेकामा रगत आएको 

भनी लेखाएको कुरा झ�ुा हो भनी, ��तवाद� जीवन �व�ले आ�नो बयान उ�लेख नगरेको कुरालाई �नज रोगी 

भएको भनी �नजको सा�ीले गरेको बकप�लाई भई �माणमा �लन �म�ने समेत नदेिखनकुा साथै ��तवाद�ले 

यस अदालतमा गरेको इ�कार� बयान समेत प�ु� हनु सकेको देिखएन। 
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पी�डत सीमाकुमार� स�यालले अनसु�धानका �सल�सलामा �नज जीवन दाइले मलाई जबरज�ती करणी 

गदा� मलाई धेरै दखुी �न कराउन ला�दा, �कन रोएको भ�दै टाउको तथा शर�रका �व�भ� भागमा कुट�पट 

समेत गरेको हनु ् भनी कागज ग�र�दएकामा ��तवाद� जीवन �व�रले मलाई आइस��म �क�न�द�छु भनी 

घरबाट साइकलमा बसाई ज�लमा लगी मलाई कुट�पट गर� कपडा खो�न लगाएकामा कपडा खो�ल�दएको 

�थए,ँ अनसु�धानका �ममा खडा भएको घटना �ववरण कागज �यहोरा �ठक छ उ� कुराह� मैले लेखाएको 

छु र �यसमा भएको सह�छाप मेरो हो भनी मौकाको कागज �यहोरालाई प�ु� हनेु गर� कागज ग�र�दएको 

पाइ�छ। पी�डत वारदात हुँदाको समयमा ९ वष�क� अबोध बा�लका रहेको र �नजले गरेको मौकाको कागज 

�यहोरालाई अ�यथा हो भ� �म�ने समेत देिखएन। �य�तै जाहेरवाला अन�त�साद स�यालले समेत जाहेर� 

�यहोरा लेखाएको �ठक हो। पी�डतको ढाडमा र ओठमा नीलडाम, िजउभ�र �भजेको माटो लागेको मैले 

देखेको छु भनी बकप� ग�र�दएकाबाट समेत मौकाका जाहेर� दरखा�त �यहोरा प�ु� भइरहेको देिख�छ। यी 

��तवाद� जाहेरवालाको हाड�वेयर पसलमा काम गर� रहेको र �नज ��तवाद� उपर कुनै पूव� �रसइवी समेत 

भएको भ�े समेत नदेिखएको हुँदा यी ��तवाद� उ� अपराधमा संल�न नरहेको भए आ�नो छोर� उपर 

जबरज�ती करणीको अपराध गरेको भनी यी ��तवाद� जीवन �व� उपर �कटानी जाहेर� �दन ुपन� कारण र 

आधार समेत देिखँदैन। 

�म�सल संल�न ��तवाद�को शार��रक पर��णबाट र भई आएको पर��ण ��तवेदनमा वीय� नपाइएको 

भ�े उ�लेख भएतफ�  हेदा� यी ��तवाद�को र पी�डतको शार��रक पर��णबाट समेत घटना �थल �कृ�त 

मचु�ुकामा उि�लिखत �ववरण सम�थ�त भइरहेको देिख�छ। जबरज�ती करणीको वारदात �था�पत हनुका 

ला�ग पीडकको वीय� �खलन भएको हनैु पद�छ भ� हुँदैन। यस स�ब�धमा स�मा�नत सव��चल अदालतबाट 

समेत "जबरज�ती करणीको वारदात कायम हनुका ला�ग योनी�भ� �ल� �वेश गरेकै हनु ुपन� वा योनी�भ� 

वीय� �खलन भएको हनु ुपन�, पी�डतको क�याजाल� �या�तएकै हनु ुपन� भ�े कुरा उ�लेख नभएका अव�थामा 

�ल� र योनी �बच सामा�य घष�ण पया�� देिखने" भनी (ने.का.प.२०६३, �न.नं.७६८ अ� ४, प.ृ४६२ मा) 

�स�ा�त ��तपादन भएको देिख�छ। ��ततु म�ुामा ��तवाद�ले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� बयान गदा� 

पी�डत प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�यालको योनीमा �ल�को केह� भाग मा� �वेश हुँदा �नज िच�याई �न 

लागेकाले छा�ड�दएको भनी बयान गरेको र पी�डतको (Hymen) �या�तएको भ�े पर��ण ��तवेदन समेतबाट 

देिखँदा यी ��तवाद� जीवन �व�को शार��रक पर��ण र Vaginal swab पर��णमा वीय� नपाइएका आधारमा 

जबरज�ती करणीको वारदात नभएको भ� �म�ने नदेिखँदा यी ��तवाद� जीवन �व�ले पी�डत सीमाकुमार� 

स�याललाई अ�भयोग दाबी बमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ र ३ नं. �वपर�त 

जबरज�ती करणीको कसरु गरेको ठह�छ। 

��तवाद� जीवन �व�ले अ�भयोग दाबी बमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको १ र ३ नं. 

�वपर�त पी�डत सीमाकुमार� स�याललाई जबरज�ती करणी गरेको ठहरेकाले �नजलाई के क�त सजाय हनेु हो 

भ�े स�ब�धमा हेदा� यी ��तवाद� जीवन �व�को जाहेरवाला समेतसँग पूव� �रसइवी रहे भएको नदेिखएको, �नज 

��तवाद� जाहेरवालाको हाड�वेयर पसलमा काम गन� गरेको, वारदातप�छ पी�डत सीमाकुमार� स�याललाई आफै 

साइकलमा राखी घरमा नै �याइ�दएको, �नज ��तवाद� जीवन �व�को उमेर १८ वष�को भ�े देिखए समेतका 

अपराध हुँदाको अव�था, प�रि�थ�त र ��तवाद�को उमेर समेतलाई �वचार गदा� �नज ��तवाद� जीवन �व�लाई 
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मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय १ बमोिजम �यूनतम १० वष� कैद सजाय गदा� 

प�न �यायको उ�े�य परुा हनेु देिखँदा ��तवाद� जीवन �व�लाई मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको ३ नं. को 

देहाय १ बमोिजम १० (दस) वष� कैद सजाय हनेु ठहछ�। 

��तवाद� जीवन �व�लाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ९क को कसरुमा सोह� नं. 

बमोिजम थप सजाय ग�रपाउँ भ�े अ�भयोग दाबीतफ�  हेदा�, पी�डत सीमाकुमार� स�यालले मौकामा कागज गदा� 

��तवाद�ले अ�ाकृ�तक मैथनु गरेको भनी उ�लेख गरेको नदेिखएको, पी�डतको शार��रक पर��णबाट उ� 

कुरा प�ु� भएको समेत नदेिखँदा ��तवाद�लाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ९(क) को कसरुमा थप 

सजाय ग�रपाउँ भ�े अ�भयोग दाबी प�ु� हनु नस�ने ठहछ�। 

अब, पी�डतले के, क�त र कसबाट ��तपू�त� पाउन ुपन� हो होइन भनी ते�ो �� नतफ�  �वचार गदा�, 

पी�डत प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�याललाई यी ��तवाद� जीवन �व�ले जबरज�ती करणी गरेको ठहर 

भएको देिखयो। जबरज�ती करणीको अपराधबाट पी�डत यी बा�लकाले के, क�त र कसर� ��तपू�त� पाउने हो 

भ�े स�ब�धमा हेदा� नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा २२ हेदा� “��येक बालबा�लकालाई 

शार��रक मान�सक वा अ�य कुनै �क�समको शोषण �व��को हक हनेु छ। य�तो शोषणज�य काय� 

काननु�ारा द�डनीय हनेु छ र य�तो �यवहार ग�रएको �यि�लाई काननुले �नधा�रण गरे बमोिजमको ��तपू�त� 

�दइने छ भ�े �यव�था ग�रएको पाइ�छ। �य�तै मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको १० नं. मा “कसैले कुनै 

म�हलालाई जबरज�ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले �य�तो म�हलालाई भएको शार��रक एवं मान�सक 

��तको �वचार गर� मना�सब ठहराए बमोिजमको ��तपू�त� कसरुदारबाट भराइ�दन ु पन� छ भ�े काननुी 

�यव�था ग�रएको छ। बालअ�धकार स�ब�धी संय�ु रा� स�ीय महासि�ध, १९८९ र बालबा�लका स�ब�धी 

ऐन, २०४८ समेतले बालबा�लकाको उिचत ��तपू�त� पाउने अ�धकारको संर�ण गरेका स�ब�धमा �ववाद 

रहेको देिखँदैन। 

�म�सल संल�न मचु�ुका हेदा� पीडक ��तवाद� जीवनकुमार �व�को नाममा कुनै सि�प� रहेभएको भ�े 

नदेिखएको मालपोत काया�लयबाट �ा� दता� उतार समेतबाट यी ��तवाद� र एकाघरका अ�य �यि�को नाममा 

समेत कुनै स�पि� रहेभएको देिखँदैन भने यी पीडक ��तवाद�ले ��तपू�त� रकम दािखल गन� अ�य आय�ोत 

रहेभएको समेत देिखँदैन। पीडक ��तवाद�को कुनै जायजेथा स�पि� नभएका आधारमा पी�डतले ��तपू�त� 

नपाउने हो भ�े ��तपू�त� स�ब�धी उपरो� संवैधा�नक, काननुी �यव�था केवल औपचा�रकतामा मा� सी�मत 

रहनकुा साथै पी�डतको ��तपू�त�को अ�धकारको कुनै �योजन रहने समेत देिखँदैन। रा��य काननु तथा 

अ�तरा��य महासि�ध समेतबाट पी�डत बा�लकाको ��तपू�त� पाउने अ�धकारको �चलन गराउने दा�य�वबाट 

रा�य �नरपे� रहन �म�दैन। तसथ� जबरज�ती करणीको अपराधबाट पी�डत यी प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� 

स�यालको ��तपू�त�को हकबाट वि� चत गन� न�म�ने हुँदा �नजले ��तवाद�को कुनै स�पि� नभएको अव�थामा 

नेपाल सरकारबाट ��तपू�त� भ�र�लन पाउने ठहछ�। अब, यी पी�डतले के क�त ��तपू�त� भर� पाउने हो भ�े 

स�ब�धमा हेदा� यी पी�डत बा�लका सीमाकुमार� स�याल वष� ९ क� अबोध बा�लका रहेको, �नजलाई ��तवाद� 

जीवन �व�ले घरबाट साइकलमा लगी जबरज�ती करणी गरेको र वारदात प� चात आफैले साइकलमा राखी 

घरमा �याएको भ�े समेतको अपराधको प�रि�थ�त र अव�थालाई �वचार गदा� र ��तवाद�को नाममा कुनै 

स�पि� नरहेको भ�े देिखँदा पी�डतलाई पन� गएको मान�सक तथा शार��रक चोट पीडा समेतलाई �वचार गदा� 
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यी पी�डत सीमाकुमार� स�यालले �. २०,०००।- (�बस हजार �पैया) नेपाल सरकारबाट ��तपू�त� भर� पाउने 

ठहछ�। सो ठहरेकाले अ�मा तप�सल बमोिजम गन� गर� मलुकु� ऐन, अ.बं. १८६ नं. बमोिजम यो फैसला 

ग�र�दएको छ। 

 

तप�सल 

��तवाद� जीवन �व�लाई मा�थ ठहर ख�डमा लेिखए बमोिजम १० (दस) वष� कैद सजाय हनेु ठहरेकाले 

�नज �म�त २०६९।३।१७ देिख हालस�म अनसु�धान तथा म�ुा पपु��का ला�ग थनुामा रहेको देिखँदा 

२०६९।३।१७ देिख ०७९।३।१६ स�म १० (दस) वष� कैदको सजाय ठेक� असलु गर� 

०७९।३।१६ मा कैदबाट छा�ड�दन ुभनी लगत कसी असलु उपर गनू� .......................................१  

 

पी�डत प�रव�त�त नाम सीमाकुमार� स�याललाई मा�थ ठहर ख�डमा लेिखए बमोिजम �. २०,०००।- �पैया 

��तपू�त� पाउने ठहरेकामा पीडक ��तवाद� जीवन �व�को कुनै जायजेथा स�पि� नभएको देिखँदा उ� 

��तपू�त� नेपाल सरकारबाट भर� पाउने ठहरेकाले �नज पी�डतले पाउने ��तपू�त� रकम �. २०,०००।- 

यस अदालतको धरौट� खातामा ज�मा हनेु गर� नेपाल सरकार अथ� म��ालयबाट �ा� गर� पी�डत 

बा�लकालाई भराइ�दनका ला�ग िज�ला सरकार� व�कल काया�लय, रौतहट माफ� त फैसलाको ��त�ल�प 

समेत साथै राखी नेपाल सरकार, अथ� म��ालयमा लेिखपठाई �ा� भएप�छ �नज पी�डत बा�लका 

सीमाकुमार� स�याललाई भराइ�दनू ...................................................................................................२ 

 

��तवाद� �व�पन रो�ाले यस अदालतबाट जार� भएको �याद गजुार� बसेको देिखँदा �नज प�ाउ भई आए 

वा हािजर हनु आएमा बाकँ� कारबाह� गन� गर� अ.बं. १९१ नं. म�ुतबी दायर�मा दता� गनू� ................३ 

 

यो फैसलामा िचत नबझेु ७० �दन�भ� पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा पनुरावेदन गनू� भनी ��तवाद� जीवन 

�व� र िज�ला सरकार� व�कल काया�लय, रौतहटलाई पनुरावेदनको �याद �दनू .............................. ४ 

 

सरो�ारवालाले न�ल मागेमा �नयमानसुार गर� न�ल �दनू .........................................................५ 

 

��ततु म�ुाको दायर� लगत क�ा गर� �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू ....................................६ 
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का�क� िज�ला, पोखरा उ.म.न.पा. वडा नं.४ घर 

भई का.िज. चपल� गा.�व.स. वडा नं. ९ ि�थत 

म�न�ङ �टार िच��ेन �या�रट� (होम) को �नद�शक 

पदबाट राजीनामा �दई हाल का.िज. चपल� 

गा.�व.स. वडा नं.९ डेरा गर� ब�ने �व�ण�ुसाद 

पराजलु�....................................................१ 

ऐ. ऐ. ब�ने �व�ण�ुसाद पराजलु�क� �ीमती मनुा 
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सा�ी 

समुन ग�ुङ........१ 

ल�मी काक�......१ 

�द�प क�ेल.......१ 

महे�र अ�धकार�..१ 

कागज 

X 

अदालतबाट बझेुका 

सा�ी  

जाहेरवाला इि�दरा घले.......................१ 
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ऐ. ऐ. द�पक बोहोरा.........................१ 
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डा. मध ुत�ुबाहा�फे..........................१ 
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कागज 

X 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा मलुकु� ऐन, अ.बं.२९ नं. समेत बमोिजम यसै 

अदालतको �े�ा�धकार�भ� पर� दायर भई पेस हनु आएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य र ठहर यस 

�कार छ : 

१.  ��ततु म�ुामा स�मा�नत सव��च अदालतको केह� म�ुाह�मा प�ह�को गोपनीयता कायम गन� 

स�ब�धी �नद� िशका, २०६४ बमोिजम पी�डतह�को वा�त�वक नाम प�रवत�न गर� �मशः प�रसर स 

(१), स (२), स (३) र स (४) कायम ग�रएको छ। 

२. का.िज. चपल� भ�काल� गा.�व.स. वडा नं.९ ि�थत म�न�ङ �टार िच��ेन �या�रट� नेपाल बासँबार�को 

म�न�ङ �टार िच��ेन होममा सोह� सं�थामा काय�रत ��तवाद� मनुा पराजलु�ले ललाई फकाई सोह� 

होममै संर�णमा रहेका बा�लकाह� नाम प�रव�त�त प�रसर स (१), स (२), स (३) र स (४) लाई 

िच��ेन होममा पठाउने र होममा पठाए प�न �वगत ४/५ वष�देिख ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले 

पटक पटक गर� अि�तम पटक �म�त ०६८/१२/२४ गते स�म जबरज�ती करणी गरेको हुँदा �नज 

��तवाद�ह�लाई कारबाह� ग�रपाउँ भ�े इि�दरा घलेको जाहेर� दरखा�त। 

३. म ५ वष�को उमेरमा का.िज. चपल� भ�काल� गा.�व.स.९ ि�थत म�न�ङ �टार िच��ेन होमको 

संर�णमा बसी हा�ीग�डा ि�थत भ�काल� इि�लस �म�डयम �कुलमा क�ा ९ मा अ�ययन गद�छु, म 

१३/१४ वष�को उमेर हुँदादेिख ��तवाद� मनुा पराजलु�ले मलाई तल स�ु न जाउ भ�ु ह�ु�यो, राती 

�नजह�को कोठामा स�ु न गएप�छ �तमी �ाडी (�व�ण�ुसाद पराजलु�) सँग सतु भ�ु ह�ु�यो। 

�ाडीको खाटमा �ाडीसँग सतेुप�छ राती म �नदाएको मौका पार� अं.११ बजे�तर �ाडीले मलाई 

�या�प अ�ँाएर दबैु ख�ुाले मेरा ख�ुा �यापी मेरो छातीमा समाउने, �नजको �ल� मेरो योनीमा घसुाई 

जबरज�ती करणी गनु� ह�ु�यो। मलाई दखेुर हटाउन खो�दा �ाडीले समातेको समा�यै गनु�  

ह�ु�यो। मलाई �यसो गदा� �पसाब पो��यो। म नछुने हुँदा अ�य पी�डतह� हाल नाम प�रव�त�न 

प�रसर स (२), स (३) र स (४) लाई पालैपालो स�ु न पठाउने गनु� ह�ु�यो। ममीको पाठेघरको 

अ�सेन गरेको हुँदा ममी �ाडीसँग एकै�छन मा� स�ु ुह�ु�यो अ�न अक� खाटमा गई स�ु ुह�ु�यो। 

यसर� नै मलाई पटक पटक गर� अि�तम पटक �म�त ०६८/१२/२३ गते रातीस�म ��तवाद� 

�व�ण�ुसाद पराजलु�ले जबरज�ती करणी गरेको हुँदा �नजलाई हदैस�मको सजाय ग�रपाउँ भ�े समेत 

�यहोराको प�रसर स (१) को कागज। 

४. म डेड वष�को हुँदादेिख म�न�ङ �टार िच��ेन होमको संर�णमा ब�दै आएको हुँदा मैले ��तवाद� 

�व�ण�ुसाद पराजलु� र मनुा पराजलु�लाई �ाडी ममी भनी बोलाउने गद�छु। म क�ा ९ मा प�ने 

बेलादेिख नै �ाडी �व�ण�ुसादले द�ुय�वहार गनु� ह�ु�यो। ��तवाद� मनुा पराजलु�ले मलाई �ाडीसँग 

स�ु न जाउ भनी जबरज�ती गाल� गर� पठाउन ुह�ु�यो र म स�ु न गएप�छ ��तवाद� �व�ण�ुसादले मेरो 

िजउमा �थची हलचल समेत गन� न�दई मेरो �टसट� फुकाल� मेरो छाती चलाउने, पे�ट��भ� हात हाल� 

योनीमा हातले चलाउने गनु� ह�ु�यो। य�तैमा �म�त ०६८/१२/२४ गते प�न �नज ��तवाद� 

�व�ण�ुसाद पराजलु�ले मलाई जबरज�ती करणी गरेको हुँदा मैले ��तवाद� मनुा पराजलु�लाई �ाडीले 
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मलाई नरा�ो काम गनु� भयो भ�दा �नजले वा�ता नै नगर� उ�टै मलाई गाल� गनु� भयो। ��तवाद� 

�व�ण�ुसाद पराजलु�ले मेरा साथीह� प�रसर स (१), स (२), स (३) र म समेतलाई य�तै �यवहार 

पटक पटक गन� गरेको हुँदा �नजह�लाई हदैस�मको सजाय ग�रपाउँ भ�े प�रसर स (४) को  

कागज। 

 ५. म २ वष�को हुँदादेिख नै म�न�ङ �टार िच��ेन होमको संर�णमा ब�दै आएको हुँदा मैले ��तवाद� 

�व�ण�ुसाद पराजलु� र मनुा पराजलु�लाई �ाडी ममी भनी बोलाउने गद�छु। म अं. ७ वष�को हुँदा 

रा�ोसँग बो�न स�दैनथ�। िच��ेन होमको मा�थ�लो तलाको प�ुतकालय कोठामा म प�ुतकह� प�दै 

गरेका अव�थामा ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु� आई ढोकाको चकुुल लगाई मेरो �क र पे�ट� खोल� 

मलाई भइँुमा सतुाई आफुले लगाएको पाइ�ट समेत खोल� �ल� मेरो �पसाब फेन�मा �छराई 

जबरज�ती करणी गनु� भयो र मलाई दःुखी म रोए ँतर �ाडीले मलाई छो�न ुभएन। प�छ मेरो 

�पसाब फेन� ठाउँबाट रगत आएप�छ �ाडीले छा�ड�दन ुभयो। �यसप�छ ममीले पालैपालो हामीलाई 

�ाडीसँग स�ु न पठाउने गनु� ह�ु�यो। यसै गर� पटक पटक गर� अि�तम पटक �म�त 

०६८/१२/२२ गते रातीस�म ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले मलाई जबरज�ती करणी गरेको हुँदा 

�नजह�लाई हदैस�मको सजाय ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको प�रसर स (३) को कागज। 

 ६. म २ वष�को हुँदादेिख नै म�न�ङ �टार िच��ेन होमको संर�णमा ब�दै आएको हुँदा मैले ��तवाद� 

�व�ण�ुसाद पराजलु� र मनुा पराजलु�लाई �ाडी ममी भनी बोलाउने गद�छु। म अं. ७/८ वष�को हुँदा 

म �बरामी भई कोठामा ए�लै स�ुतरहेका अव�थामा ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु� उ� कोठामा आई 

ढोकाको चकुुल लगाई �यालका पदा�ह� समेत लगाई म मा�थ चढ� जबरज�ती करणी गर� कसैलाई 

नभ�ु भनी जान ुभयो। �यस बेलादेिख मलाई �ाडीको निजक जान डर ला��यो। ��तवाद� मनुा 

पराजलु� र �व�ण ुपराजलु�ले मलाई पटक पटक �नजह�को कोठमा स�ु न बोलाउँदा म नगएमा गाल� 

गनु� ह�ु�यो र यसै गर� ��तवाद� �व�ण ु पराजलु�ले पटक पटक गर� अि�तम पटक �म�त 

०६८/१२/२१ गतेस�म जबरज�ती करणी गरेको हुँदा �नजह�लाई हदैस�मको सजाय ग�रपाउँ भ�े 

समेत �यहोराको प�रसर स (२) को कागज। 

७.  म �म�त ०५६ सालदेिख मेरा �ीमान �व�ण�ुसादले संर�कका �पमा काम गद� आएको म�न�ङ �टार 

िच��ेन होममा सघाउँदै आइरहेकामा �नज पी�डतह� प�न बालगहृको ��टन अनसुार बालगहृको 

सरसफाइ गन� �ममा हामीह� स�ु ेब�ने कोठा प�न सरसफाइ गन�, बेडह� �मलाउने काम गद�थे। 

�टभी हेन� आउँदा ठाउँ नपगेुकाले मेरा �ीमान स�ु ेखाटमा समेत �नज बा�लकाह�लाई बसी �टभी 

हेन� भनेको हुँ। पी�डत बा�लकाह� म�ये प�रसर स (४) डेड वष�को हुँदा उ� होममा �याएको हुँदा 

५ वष�को उमेरस�म मसँग सतेुक� हनु।् पी�डत बा�लकाह�लाई �टभी हेन� आउँदा भइँुमा नबस, 

खाटमा बसेर हेर, �ाडी भनेको बबुा ज�तै हो, क�हलेका�हँ झ�ु�एर छुइँदा केह� हुँदैन भनेको �थए।ँ 

मैले �नज पी�डत बा�लकाह�लाई मेरा �ीमानसँग स�ु न पठाएको छैन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� 

मनुा पराजलु�को बयान। 

८.  जाहेर�मा उि�लिखत बा�लकाह�को �वगत १२/१३ वष�देिख म �यारे�सका �पमा काय�भार स�हा�दै 

आएको र उ� िच��ेन होममा संर�णमा ब�दै आएका छन।् उ� होममा भएका बा�लकाह� 
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रोटेसन अनसुार क�हले मेरो कोठामा प�न कुचो लगाउन आउने, �टभी हेन� आउने गन� �ममा �नज 

बा�लकाह� क�हले मेरो खाटमा प�न ब�छन ्र मेरो कोठामा दईु वटा खाट रहेका हुँदा मेर� �ीमती 

मनुा पराजलु�ले �मलेर बस, खाटमा बसे प�न ह�ुछ भि�थन।् य�तैमा �म�त ०६८/१२/२० गते हा�ो 

सं�थामा आई डोनरह� WINDY र SINON ले बालबा�लकाह�लाई बालगहृदेिख बा�हर लगेर के 

सोधे र नानीह�ले के सम�या बताए थाहा भएन। �म�त ०६९/०१/०५ गते हा�ो सं�थाको बोड� 

बसी बोड�को अनरुोधमा म तथा मेर� �ीमतीले राजीनामा �लखत �पमा पेस गरेको हो। उि�लिखत 

बालबा�लकाह�लाई मैले जबरज�ती करणी गरेको छैन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� �व�ण�ुसाद 

पराजलु�को बयान। 

९. पी�डत प�रसर स (४) को उमेर १७ देिख १८ वष�को �बचमा रहेको, पी�डत प�रसर स (३) को 

उमेर १७ देिख १८ वष�को �बचमा रहेको, पी�डत प�रसर स (२) को उमेर १५ देिख १६ वष�को 

�बचमा रहेको र पी�डत प�रसर स (१) को उमेर १७ देिख १९ वष�को �बचमा रहेको भ�े ��.�व.�व. 

फोरेन�सक मे�ड�सन �वभाग िश�ण अ�पतालको पी�डतह�को उमेर पर��ण ��तवेदन। 

१०. म उ� म�न�ङ �टार िच��ेन होममा अ�य� पदमा काय�रत छु। �म�त ०६९/०१/०५ गते ��तवाद� 

�व�ण�ुसाद पराजलु� र मनुा पराजलु�ले संय�ु �पमा �लिखत राजीनामा पेस गनु� भएको हुँदा त�ु�तै 

काय� स�म�तले �यसलाई �वीकृत गरेको हो। �नज मनुा पराजलु�को �मलेमतोमा पी�डत प�रसर स 

(१), स (२), स (३) र स (४) लाई �वगत ४/५ वष�देिख पटक पटक गर� अि�तम पटक �म�त 

०६८/१२/२४ गतेस�म ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले जबरज�ती करणी गरेको भ�े कुरा प�छ 

मा� सनुी थाहा पाएको हो भ�े समेत �यहोराको रामच�� गौतमको कागज। 

११. म उ� म�न�ङ �टार िच��ेन होमका बालबा�लकाह� म�ये �स�नयर भएकाले म �नजह�को �लडर  

हुँ। हामी बालबा�लकाह�को �कचन एउटै हो र हा�ो डाइ�नङ �ममा एउटा �टभी र �ाडी ममीको 

�ममा एउटा �टभी छ। हामी �टभी हेनु� परेमा क�हले डाइ�नङ �पमा र क�हले �ाडी ममीका 

�ममा बसेर हेछ�। मैले अ�ल ठुला बालबा�लकाह�लाई कोठाह� सफा गन�, भाँडाह� सफा गन� 

रोटेसन �मलाएकामा ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले होममा संर�णमा ब�ने बा�लकाह�लाई ��तवाद� 

मनुा पराजलु�को संल�नता र सहयोगमा जबरज�ती करणी गछ� भ�े कुरा प�हला मलाई बताएका 

�थएनन।् प�छ �नजह� प�ाउ परेप�छ मा� सनुी थाहा पाएको हुँ भ�े समेत �यहोराको �दनेश 

पा�डेको कागज। 

१२. म का.िज. �ाने�र ि�थत चच�मा �वयमं सेवकका �पमा काम गन� हुँदा �यहाँ म उ� म�न�ङ �टार 

िच��ेन होमका बालबा�लकाह� रोटेसन अनसुार आउने �ममा पी�डत प�रसर स (१), स (२), स 

(३) र स (४) लाई रा�ोसँग िच�दछु। �म�त ०६८ साल चै� म�हनाको अि�तम�तर �वदेशी नाग�रक 

WINDY र SINON नाम गरेका �यि� आई हामी म�न�ङ �टार िच��ेन होमका डोनर ह�, �यहाँका 

बालबा�लकाह�को सम�या रहेछ, हामी रा�ो नेपाल� ब�ुदैन� र बो�न प�न जा�दैन�, तपा�ले यी 

नानीह�को सम�या के रहेछ सोधेर �भ�डयो रेकड� ग�र�दन ु भनी मलाई भनेको हुँदा �नज 

बा�लकाह�लाई सोधेर �भ�डयो रेकड� तयार गदा� �नज बा�लकाह�ले एकदमै पीडा झ�कने गर� �ँदै 

��तवाद� मनुा पराजलु�को सहयोगमा ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले �वगत ४/५ वष� प�हलादेिख 
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पटक पटक गर� अि�तम पटक �म�त ०६८/१२/२४ गतेस�म पालैपालो गर� जबरज�ती करणी 

गरेको भनी बताएको हुँदा सो रेकड� गर� �नज डोनरलाई �दएको हुँ। पी�डतह�बाट स�ुदा उ� 

घटनाको मलाई �व�ास ला�छ भ�े समेत �यहोराको उषा के.सी.को कागज। 

१३. पी�डत प�रसर स (४) को �वा��य साधारण, �नजको क�याजाल� परुानो �या�तएको, �नजको शर�रमा 

कतै घाउ चोट लागेको छैन। पी�डत प�रसर स (३) को �वा��य साधारण, �नजको क�याजाल� परुानो 

�या�तएको, �नजको शर�रमा कतै घाउ चोट लागेको छैन। पी�डत प�रसर स (२) को �वा��य 

साधारण, �नजको क�याजाल� परुानो �या�तएको, �नजको शर�रमा कतै घाउ चोट लागेको छैन र 

पी�डत प�रसर स (१) को �वा��य साधारण, �नजको क�याजाल� �या�तएको छैन। �नजको शर�रमा 

कतै घाउ चोट लागेको देिखँदैन भ�े समेत �यहोराको परोपकार �सू�त तथा �ीरोग अ�पताल 

थापाथल�को पी�डतह�को शार��रक जाँच ��तवेदन। 

१४. का.िज. चपल� गा.�व.स.९ ि�थत रहेको म�न�ङ �टार िच��ेन �या�रट� भवनको मूल ढोका पि�मबाट 

र अक� ढोका दि�णतफ� को कोठाबाट रहेको र दबैु कोठाको ढोका खोल� हेदा� उ�रतफ� को 

कोठा�भ� �व�भ� कागजातह� छरप�ट छ�रएका अव�थामा रहेको र दि�णतफ� को कोठाको भइँु 

धोइपखाल� सफा गरेका अव�थामा रहेको, सोह� कोठाह�मा �या�रट� होमका वाड�न �व�ण�ुसाद 

पराजलु� र �नजको �ीमती मनुा पराजलु� ब�ने गरेको र सोह� कोठाह�मा सोह� होमका 

बा�लकाह�लाई बोलाई �व�ण�ुसाद पराजलु�ले बा�लकाह�मा�थ यौन शोषण तथा यौन दरुाचारज�य 

��याकलाप गन� गरेको भ�े समेत �यहोराको घटना�थल मचु�ुका। 

१५. म�न�ङ �टार िच��ेन होममा ब�दै आएको द�पक बोहोराबाट मैले ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले 

उ� होमका बालबा�लकाह�लाई शार��रक तथा मा�नसक यातना �दने, कुट�पट गन�, बा�लकाह� 

नहुाउन जादासँगै जाने, उनीह�लाई होमका कामह� गराउने ज�ता कामह� गन� गरेको भ�े थाहा 

पाएको र उ� होममा हाल ब�दै आएका �दनेश पा�डेबाट प�न ��तवाद�ले य�तै कामह� गन� गरेको 

कुरा बताएका र ��तवाद� मनुा पराजलु�को सहयोगमा ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले पी�डतह�लाई 

पटक पटक गर� अि�तम पटक �म�त ०६८/१२/२४ गतेस�म जबरज�ती करणी गरेको भ�े कुरा 

थाहा पाएको हुँ भ�े समेत �यहोराको �बरोध ख�तवडाको कागज। 

१६. म उ� म�न�ङ �टार िच��ेन होममा ७ वष� देिख १८ वष�को हुँदास�म बसेको हुँदा �नज 

पी�डतह�लाई रा�ोसँग िच�दछु। उ� होममा ब�दा बालबा�लकाह�लाई ��तवाद� मनुा पराजलु� र 

�व�ण�ुसाद पराजलु�ले होमको स�पूण� काम लगाउने, कोठा बा�लकाह�ले सफा गन� ज�ता कामह� 

गनु� प�य�। �ाय: शार��रक तथा मान�सक यातना �दने गद�थे। म उ� होमबाट �न�केप�छ प�न 

�यहाँका बालबा�लकाह�लाई चच�मा भेट ह�ु�यो। �म�त ०६८ साल पषु म�हनाको ��समस डेको 

�दन पी�डतह�ले मलाई चच�मा छु�ै भेट� ��तवाद� मनुा पराजलु�ले हामीह�लाई पालैपालो �ाडीसँग 

स�ु न जाउ भ�ु ह�ुछ र गएन भने कुट�पट र गाल� गनु� ह�ुछ, �ाडीले प�न हामीलाई हातपात गन�, 

शर�रमा छुने, चलाउने र जबरज�ती करणी गन� गनु� ह�ुछ र यो कुरा कसैलाई भनेमा कुट�पट गन� 

ध�क� �दन ुह�ुछ भनेका �थए। �यसप�छ मैले �नज ब�हनीह�लाई �तमीह�लाई गन� सहयोग म गछु� 

भनेप�छ य.ुके.का डोनरह� होममा आएप�छ यी सबै कुराह� पी�डतह�ले डोनरलाई भनेछन ् र 
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डोनरले प�न मलाई सो�दा पी�डतह�ले भनेको सबै कुरा मैले भनी �दएको हुँ, ��तवाद� मनुा 

पराजलु�को सहयोगमा ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले पी�डतह�लाई जबरज�ती करणी गरेको कुरामा 

मलाई �व�ास ला�छ भ�े समेत �यहोराको द�पक बोहोराको कागज।  

१७. काठमाड� िज�ला चपल� गा.�व.स.९ बाँसबार� ि�थत म�न�ङ �टार िच��ेन �या�रट� नेपालका स�ालक 

��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले �नजको �ीमती ��तवाद� मनुा पराजलु�को सहयोगमा आ�नै संर�णमा 

रहेका पी�डतह� प�रसर स (१), स (२), स (३) र स (४) लाई �वगत ४/५ वष� अगा�डदेिख डर 

�ास देखाई पटक पटक पालैपालो गर� जबरज�ती करणी गर� अि�तम पटक �म�त ०६८/१२/२४ 

गते प�न जबरज�ती करणी गरेको देिखँदा �नज ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले गरेको सो काय� 

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. अनसुारको कसरु अपराध गरेको हुँदा �नज 

��तवाद�लाई पी�डत प�रसर स (२) को उमेर १५ देिख १६ वष�को देिखँदा �नजको हकमा सोह� 

महलको ३ को देहाय (३) नं. बमोिजम र पी�डतह� प�रसर स (१), स (३) र स (४) को उमेर 

१६ वष�भ�दा मा�थ देिखँदा �नज ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�को हकमा सोह� महलको ३ को देहाय 

(४) नं. बमोिजम सजाय हनु र अका� ��तवाद� मनुा पराजलु�ले आ�नै संर�क�वमा रहेका पी�डतह� 

प�रसर स (१), स (२), स (३) र स (४) लाई आ�नो �ीमान �व�ण�ुसाद पराजलु�सँग पालैपालो 

जबरज�ती करणी गन� लगाएको हुँदा �नज ��तवाद� मनुा पराजलु�लाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 

करणीको महलको ६ नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा �नज ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु� उपर 

सजाय हनु मागदाबी �लइएको ऐ. महलको ३ नं. को देहाय (३) र ऐ महलको ३ नं. को देहाय 

(४) बमोिजम हनेु सजायको आधा सजाय ऐ महलको ६ नं. बमोिजम सजाय हनु मागदाबी �लई 

सोह� महलको १० नं. बमोिजम पी�डतह�लाई ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�बाट �तीपू�त� �दलाइ�दने 

�यव�था हनु समेत मागदाबी �लई स�ल �म�सल र प�ाउ ��तवाद�ह�लाई यसै अ�भयोग प�साथ 

��ततु ग�रएको �यहोरा अनरुोध छ भ�े समेत �यहोराको अ�भयोग प�। 

१८. हामीले म�न�ङ �टार िच��ेन �या�रट� नेपाल खोलेको २२/२३ वष� भयो। यस सं�थाको उ�े�य 

असहाय टुहरुा बालबा�लकाको �याहार स�भार र िश�ा �द�ा �दन ुहो। हा�ो सं�थामा केट� १३ 

जना र केटा १० जना छन।् यस सं�थालाई य.ुके.का नाग�रकले सहयोग ग�रआउन ुभएको छ। 

हामीलाई लगाइएको आरोप �नराधार हो।हा�ो मनमा य�तो काय� गन� क�पनास�म प�न छैन र 

�थएन। कसले, �कन र के �वाथ�ले हामीमा�थ य�तो आरोप लगाए मलाई जानकार� भएन। हामीले 

�याहार गन� केट�ह� हामी ब�ने घरको मा�थ ब�छन,् हामी तल ब�छ�। हामी ब�ने कोठा अगा�ड 

�टभी हेन� हल छ। �यहा ँब�चाह� आई �टभी हेन� गछ�न।् प�रसर स (१), स (२), स (३) र स 

(४) लाई हामीले २/३ वष�को अव�थादेिख �याई �याहार स�भार िश�ाद��ा �दँदै आएका ह�। 

�य�त सानो उमेरदेिख छोराछोर� सरह लालन पालन �याहार स�भार गर� हकुा�एका केटाकेट�मा�थ 

�य�तो �यवहार गरेको भनी क�पनास�म प�न गन� नस�कने झ�ुा आरोप हामीमा�थ लगाइएको छ। 

यो सरासर झ�ुा र का�प�नक हो। हामीबाट कुनै प�न अपरा�धक काय� भएको  

छैन। अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ु पछ� भ�े �यहोराको ��तवाद� मनुा पराजलु�को यस 

अदालतको बयान।  
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 १९. असहाय, टुहरुा, अपा� बालबा�लकाह�लाई पा�रवा�रक �याहारससुार र हेरचाह गन� उ�े�यले 

�वगत २३ वष�देिख मेरा स��यतामा �टार िच��ेन �या�रट� नेपाल �थापना भएको हो। प�रसर स 

(१), स (२), स (३) र स (४) एकदेिख पाँच वष� �बचको उमेरदेिख यस सं�थामा ब�दै आएका  

हनु।् प�रसर स (१), स (२), स (३) र स (४) लगायतका ब�चाह� मेरो कोठामा आउने जाने 

गछ�न।् मेरो कोठा निजक �टभी हेन� क� रहेकाले �टभी हेन� आउने गछ�न ्तर राती वाड�न ल�मी 

काक�को संर�णमा रह�छन,् बा�हर �न�कन पाउँदैनन।् मेर� �ीमतीको पाठेघरको अपरेसन गरेको 

हो भ�दैमा मैले आ�ना छोराछोर� सरह बाबआुमाको �यार �दइराखेका ब�चाह�लाई आरोप 

अनसुारको काय� गनु� सो�न प�न नस�ने कुरा हो। यस सं�थालाई बेलायती नाग�रकको सहयोग �ा� 

भएको छ। �नजह�ले समय समयमा आई �न�र�ण गन� गद�छन।् डोनरक� छोर�, नाती �नर��णका 

ला�ग नेपाल (यस सं�था) मा आएको अव�था पार� नभएको कुराह� लगाएको हुँदा �नजह�ले हा�ो 

अनमु�त न�लई बालबा�लकालाई चच�मा लगी हा�ा �व��मा कागजह� बनाएका  

हनु।् �नजह�ले लगाएको आरोप अनसुारको काय� मबाट भएको होइन। डोनर समेत �मल� मलाई 

सो सं�थाबाट �नका�न यो ष��� ग�रएको हो भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� �व�ण�ुसाद 

पराजलु�को यस अदालतको बयान। 

२०. घटना �ववरण कागजमा भएको सह�छाप र �यहोरा मेरो हो। म सानै उमेरदिख �यहाँ ब�दै आएको 

हो। मलाई �व�ण�ुसाद पराजलु�ले जबरज�ती करणी गरेको हो। मनुा पराजलु�ले (�ाडी) �व�णसँुग 

स�ु न पठाउने गनु� ह�ु�यो। य�त पटक भ�े याद भएन। �नजले मलाई पटक पटक जबरज�ती 

करणी गरे। मलाई अि�तम पटक �म�त २०६८/१२/२३ गते जबरज�ती करणी भएको हो भ�े 

समेत �यहोराको पी�डत प�रसर स (१) ले यस अदालतमा आई गरेको बकप�। 

२१. घटना �ववरण कागजमा भएको सह�छाप र �यहोरा मेरो हो। म २ वष�को उमेरदिख �यहा ँब�दै 

आएको हो। मलाई �व�ण�ुसाद पराजलु�ले जबरज�ती करणी गरेको हो। मनुा पराजलु�ले (�ाडी) 

�व�णसँुग स�ु न पठाउने गनु� ह�ु�यो। य�त पटक भ�े याद भएन। �नजले मलाई पटक पटक 

जबरज�ती करणी गरे भ�े समेत �यहोराको पी�डत प�रसर स (२) ले यस अदालतमा आई गरेको 

बकप�। 

२२. घटना �ववरण कागजमा भएको �यहोरा र सह�छाप मेरो हो। म �यहाँ सानैदिख ब�दै आएको  

हो। �व�ण�ुसाद पराजलु�ले मलाई एकचो�ट लाइ�ेर�मा जबरज�ती करणी गरेका �थए। �यस बेला 

ि�ल�डङ भएको �थयो। मनुा पराजलु�ले सो काय�मा कुनै सहयोग गनु� भएको छैन भ�े समेत 

�यहोराको पी�डत प�रसर स (३) ले यस अदालतमा आई गरेको बकप�। 

२३. घटना �ववरण कागजमा भएको �यहोरा र सह�छाप मेरो हो। म १ वष�को उमेरदेिख �यहाँ ब�दै 

आएको हो। ठुलो हुँदै आएप�छ म�मीले तल स�ु न बोलाउन ु ह�ु�यो र �ाडीसँग स�ु न जा भ�ु 

ह�ु�यो। स�ु न जाँदा �ाडीले �यापेर स�ु ुह�ु�यो। शर�रका अ�ह� छा�ने गनु� ह�ु�यो। ममीलाई 

बोलाउँदा ममीले स�ुु ह�ुथेन। �व�ण�ुसाद पराजलु�ले मलाई ३ चो�ट जबरज�ती करणी गरेका 

�थए। २ चो�टको �म�त थाहा छैन, अि�तम पटक क�ा नौ को Third Term को जाँच �दइरहेको 

बेलामा हो भ�े समेत �यहोराको पी�डत प�रसर स (४) ले यस अदालतमा आई गरेको बकप�। 
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२४. घटना �ववरण कागजको �यहोरा साँचो हो। मैले पी�डतह�को �भ�डयो िखचेको हुँ जसमा ��तवाद�ले 

पी�डतह�सँग गरेको यौन �यवहारका बारेमा �तनीह�ले एकआपसमा कुराकानी ग�ररहेका छन।् यो 

�भ�डयो अ��ल म�हनाको प�हलो ह�ा�तर िखिचएको हो भ�े समेत �यहोराको बिुझएका मा�नस उषा 

के.सी.ले यस अदालतमा आई गरेको बकप�। 

२५. �म�त २०६९/०१/१४ गतेको घटना �ववरण कागजको �यहोरा र सह�छाप मेरो हो। हाल म �यस 

सं�थाको काय�कार� अ�य�को पदमा रहेको छु। उ� बाल गहृमा रहेका बा�लकाह�लाई �यस 

सं�थामा काय�रत भ.ूपू. �नद�शक कम�चार�ले यौन द�ुय�वहार गरेको भ�े जानकार� हामीलाई 

नानीह�बाट �दइएन। ��तवाद�ह�बाट �य�तो घटना भएको कुरा उहाहँ� प�ाउ परेप�छ सनुी थाहा 

पाएको हुँ। बालगहृ (होम) मा रहेका बा�लकाह�लाई जबरज�ती करणी गरेको कारण �व�ण ु

पराजलु� र मनुा पराजलु�को राजीनामा �वीकृत गरेको होइन। उहाहँ�ले �व�वध घरायसी कारण 

देखाई राजीनामा �दन ु भएको हुँदा राजीनामा �वीकृत ग�रएको हो भ�े समेत �यहोराको बिुझएका 

मा�नस रामच�� गौतमले यस अदालतमा आई गरेको बकप�। 

२६. कागजमा भएको �यहोरा र सह�छाप मेरो हो। ��तवाद�ह�ले यौन द�ुय�वहार गरेको कुरा 

पी�डतह�ले मलाई ��य� �पमा गत ��समस डेको �दन भनेका �थए। उनीह�ले ४/५ वष�देिख 

हामीलाई य�तो काय� हुँदै आइरहेको छ भनी भनेका �थए भ�े समेत �यहोराको मौकामा कागज गन� 

द�पक बोहोराले यस अदालतमा आई गरेको बकप�। 

२७. म सात वष�को उमेरदेिख म�न�ङ �टार िच��ेन होममा ब�दै आएको छु। म बालबा�लकाह�को �लडर 

प�न हुँ। होममा कुनै प�न �कारको यौनज�य ��याकलाप हुँदैन�यो। मलाई यस घटनाको बारेमा 

कसैले केह� प�न भनेनन।् ��तवाद�ह�लाई प�ाउ गरेप�छ मा� मैले यो कुरा थाहा पाएको हुँ भ�े 

समेत �यहोराको बिुझएका मा�नस �दनेश पा�डेले यस अदालतमा आई गरेको बकप�। 

२८. द�पक बोहोराले मलाई िच��ेन होममा कुट�पट, बल�कार र आ�थ�क �हना�मना ह�ुछ, �व�ण ु

पराजलु�लाई नहुाइ�दन ुपन�, उहालेँ भनेका कुराह� ग�र�दन ुपन� र होम�भ� ब�दा �नजले अपश�द 

बो�ने र ब�चाह�लाई टच�र �दने गछ�न ्भनेका �थए भनी बिुझएका मा�नस �वरोध ख�तवडाले यस 

अदालतमा आई गरेको बकप�। 

२९. म ९/१० वष� अगा�डदेिख िच��ेन होममा जाने आउने गथ�। मनुा पराजलु�को चालचलन बानी 

�यहोरा रा�ो �थयो। �नजले होममा रहेका बालबा�लकाह�लाई रा�ो �यवहार �सकाउन ु ह�ु�यो। 

उहालेँ आरो�पत कसरु गरेको भ�े मलाई �व�ास ला�दैन। �व�भ� �यि� तथा सं�थाह�ले उहाँलाई 

फसाउन य�तो आरोप लगाएका हनु ्भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� मनुा पराजलु�का सा�ी समुन 

ग�ुङले यस अदालतमा आई गरेको बकप�। 

३०. म १८ वष�देिख म�न�ङ �टार िच��ेन होममा खाना पकाउने तथा वाड�नका �पमा काम गद� आएको 

छु। ब�चाह� मसँगै स�ु ेगछ�न।् उहाहँ�ले बालब�चाह�लाई आ�नै छोराछोर�लाई ज�तो माया र 

�यवहार गनु� ह�ुथो। उहाहँ�लाई �रसइवीले य�तो आरोप लगाइएको हो भ�े समेत �यहोराको 

��तवाद� मनुा पराजलु�का सा�ी ल�मी काक�ले यस अदालतमा आई गरेको बकप�। 
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३१. ��तवाद�ह�को बालगहृमा आि�त ब�चाह� मेरो �कुलमा प�ने गछ�न।् म ��तवाद�ह�लाई ७/८ 

वष�देिख िच�दछु। उहाहँ� जाँड र�सी ज�ता नसाल ुपदाथ� क�हलै सेवन नगन� रा�ो चालचलन र 

बानी �यवहार भएको मा�नस हो। मैल थाहा पाएस�म उहाहँ�ले होममा ब�ने बालबा�लकाह�लाई 

बाबआुमाले आ�ना छोराछोर�लाई गन� ज�तै �यवहार गनु� ह�ु�यो। मैले उहाहँ�ले �य�तो द�ुय�वहार 

गरेको क�हलै थाहा पाइन।ँ नसाल ुपदाथ� सेवन नगन� मा�नसले आफुले हकुा�एका बालबा�लकालाई 

�य�तो द�ुय�वहार क�हलै गन� स�दैन। उहाहँ�लाई फसाउन यो आरोप लगाइएको हो भ�े समेत 

�यहोराको ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�का सा�ी महे�र अ�धकार�को बकप�।  

३२. म क�रब ७ वष�देिख उ� होममा �ुसन पढाउँछु। �व�ण ुसर असल आचरण भएको रा��य स�मान 

�ा� ��त��त मा�नस हो।उहाँ अ�भयोग लगाए ज�तो आचरण भएको मा�नस होइन। बालबा�लकाह� 

मसँग �ुसन प�दा आ�नो मनका सबै कुराह� गछ�न।् उहाकँो �य�तो �यवहार भएको भए कुनै 

एक जनाले त मलाई सो कुरा भ�ु पन� तर कुनै प�न बालबा�लकाले मलाई �य�तो कुरा बताएनन।् 

म �व�ण ु सरले �य�तो गलत काम गनु� भयो होला भनेर क�पना प�न गन� सि�दन भ�े समेत 

�यहोराको ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�का सा�ी �द�प क�ेलले बकेको बकप�।  

३३. म �वगत २३ वष�देिख म�हला अ�धकार कम�का �पमा काय� गद� आएको छु। मैले यी ��तवाद�ह� 

तथा पी�डत ब�हनीह�लाई िचनेको �थइन।ँ मेरो �व�ण ु पराजलु� र मनुा पराजलु�सँग कुनै स�तुा  

छैन। मैले यो शोषण र उ�पीडन ��य� �पले देखेको होइन, चै�को अि�तम�तर कुनै �व�ा�सलो 

�यि�बाट िखिचएको पी�डत ब�हनीह�लाई �यस होममा भएको यौन �हंसाबारेमा ��य� वण�न 

ग�रएको �भ�डयो र उनीह�बाटै लेिखएको प� मेरो हातमा प� यो। मैले पटक पटक सो �भ�डयो हेर� , 

प� पढ�। �यसमा ब�हनीह�ले गरेको दद�नाक बयानले मेरो मन छोयो र पी�डत ब�हनीह�लाई 

शोषण र उ�पीडनबाट मिु� �दई �याय �दलाउन मैले स�माण यो जाहेर� �दएको हो। यो कुनै 

बनावट� र कपोलकि�पत केस होइन र मैले कसैको लहैलहै र उ�साहटमा यो जाहेर� �दएको प�न 

होइन। मेरो �यि�गत �पमा कसैसँग कुनै �रसइवी र वैमन�य छैन। म �विृ� �व�� लडेको हुँ, 

�यि� �व�� होइन भ�े समेत �यहोराको जाहेरवाला इि�दरा घलेले यस अदालतमा आई गरेको 

बकप�।  

 ३४. �म�त २०६९/०१/१० मा भएको उमेर पर��ण ��तवेदनको �यहोरा र सोमा भएको सह�छाप मेरै 

हो। कुनै प�न �यि�को उमेर स�ब�धी राय �दँदा �यि�को उमेर समूह अनसुार शर�रमा हनेु 

प�रवत�नका ल�णह�, शार��रक �वकास, दाँत र हाडमा देिखने प�रवत�नका आधारमा पर��ण गर� 

राय �दइ�छ। मैले यी चारै जना पी�डतको शार��रक पर��ण सोह� आधारमा गर� राय साथ ��तवेदन 

�दएको हुँ भ�े समेत �यहोराको वाद� प�का सा�ी डा. ह�रहर व�तीले यस अदालतमा आई 

ग�र�दएको बकप�। 

३५. �म�त २०६९/०४/२४ मा पी�डतह�को �वा��य पर��ण डा. �मना झा र मैले गर� पर��ण �रपोट� 

�दएको हो। पी�डतको �व��य पर��ण गदा� �नजको �वा��य सामा�य देिखएको �थयो। �नजह�को 

शर�रमा रातो डाम देिखएको �थएन। जबरज�ती करणी गरेको भ�े कुरा पर��ण गदा� देिखँदैन भ�े 

समेत �यहोराको वाद� प�का सा�ी डा. मध ुत�ुबाहा�फेले यस अदालतमा आई गरेको बकप�।  
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यस अदालतको ठहर 

३६. �नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा आजको दै�नक पेसी सूचीमा चढ� �नण�याथ� इजलास सम� पेस हनु 

आएको ��ततु म�ुामा वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत हनु ुभएका �व�ान सहायक िज�ला 

�याया�धव�ा �ी ���साद आचाय�ले ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले आ�नै संर�णमा बालगहृमा 

रहेका प�रव�त�त नाम प�रसर स (१), स (२), स (३) र स (४) लगाएतका अनाथ बा�लकाह�लाई 

लामो समयदेिख जबरज�ती करणी गर� यौन शोषण गद� आएका र सो काय� गन� �नजक� �ीमती 

��तवाद� मनुा पराजलु�ले सहयोग र समथ�न गर� जबरज�ती करणी गन� म�त गरेको �कटानी जाहेर� 

पन� आएको तथा पी�डतह�को बयान बकप�, बिुझएका मा�नसह�ले ग�र�दएका कागज, पी�डत 

बा�लकाह�को शार��रक पर��ण ��तवेदनबाट समेत �नजह� उपरको अ�भयोग प�ु� भएको हुँदा 

�नजह�लाई अ�भयोग दाबी बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भनी बहस ��ततु गनु� भयो साथै सोह� 

�यहोराको बहस नोट ��ततु गनु� भयो। 

३७. जाहेरवालाका तफ� बाट उपि�थत �वदषुी अ�धव�ा�य मीरा ढु�ाना र स�ुमा गौतम तथा �व�ान 

अ�धव�ा �पनारायण �े�ले ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले प�रव�त�त नाम प�रसर स (१), स (२), 

स (३) र स (४) लाई जबरज�ती करणी गरेको, ��तवाद� मनुा पराजलु�ले पी�डतह�लाई आ�नै 

प�त �व�ण�ुसाद पराजलु�सँग करणी गन� लगाएको भ�े अ�भयोग दाबी �म�सल संलगन �व�भ� 

त�यह�बाट प�ु� भएको छ। पी�डताह� यी ��तवाद�ह� सँगै एकै घरमा ब�ने गरेको, �नजह�को 

कोठामा बेलकुा �टभी हेन� आउने गरेको, पलङमा ब�दा �ाडीसँग छोइँदा केह� हुँदैन भनी �. मनुा 

पराजलु�ले पी�डतह�लाई भ�े गरेको कुरा �नजले नै आ�नो बयानामा �वीकार गरेको, �ीमती मनुा 

पराजलु�को पाठेघरको अपरेसन गरेको कुरालाई �. �व�ण�ुसाद पराजलु�ले �वीकार गर� अनसु�धान 

अ�धकार� तथा अदालत समेतमा बयान गरेबाट अ�भयोग दाबी प�ु� भइरहेको छ। ��तवाद� मनुा 

पराजलु�ले पी�डतह�लाई ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�सँग सँगै स�ु न लगाउने र �व�ण�ुसाद 

पराजलु�ले राती जबरज�ती करणी गन� गरेको, पी�डतह�ले सो पीडा �. मनुा पराजलु�लाई भनी गहुार 

मा�दा �नजले वा�तै नगरेको कुरालाई पी�डतह�ले �कटानीसाथ आ�नो बयान तथा बकप�मा उ�लेख 

गरेको अव�था छ।पी�डतह� प�रसर स (२), स (३) र स (४) को क�याजाल� �याि�ई परुानो 

भएको भ�े िच�क�सक�य पर��ण ��तवेदनबाट देिखएको समेतका आधार �माणह�बाट यी 

��तवाद�ह� कसरुदार भएको कुरा �मािणत हुँदा �नजह�लाई अ�भयोग दाबी अनसुार सजाय गनु� 

पद�छ भनी बहस गनु� भयो साथै सोह� �यहोराको बहस नोट ��ततु गनु� भयो।  

३८. ��तवाद�तफ� बाट उपि�थत �व�ान व�र� अ�धव�ा �ी रंिजतभ� �धाना�, �व�ान अ�धव�ा �नम�ला 

शा�यर �यामकुमार �व�कमा�ले पी�डताह�को कुनै नाता स�ब�ध�भ�को नभएको एवम ्पी�डताह�को 

संर�क नै नभएको �यि�बाट �दइएको जाहेर� काननुत: ��ुटपूण� छ। ��तवाद� �व�ण�ुसाद 

पराजलु�ले �वगत ४/५ वष� अगा�डदेिख जबरज�ती करणी गरेको भए सोह� समयबाट नै ३५ 

�दन�भ� जबरज�ती करणीको म�ुा दायर गनु� पन�मा हाल आएर जबरज�ती करणी ग� यो भनी उनाउँ 

�यि�ले जाहेर� �दई ��तवाद�लाई फसाउन मा� खोिजएको हो। जबरज�ती करणी हुँदा पी�डतह�को 
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योनीमा चोटपटक, घाउ, स�ुनएको, रगत, वीय� आ�द हनु ुपन�मा पी�डतह�को शार��रक पर��णबाट 

�य�तो केह� नभे�टएको तथा पी�डतह�को क�याजाल� यौन स�पक�  बाहेक अ�य कारणह�बाट प�न 

�याि�ई परुानो हनु स�ने भएकाले जबरज�ती करणीको वारदात नै भएको प�ु� हुँदैन। जबरज�ती 

करणी गरेको भए ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�को �वा��य पर��ण ��तवेदनमा �नजको �ल�मा 

चोटपटक, रगत, वीय� आ�द हनु ुपन�मा सो नरहेकाले यी ��तवाद�ले आरो�पत कसरु गरेका हनु ्भनी 

भ� स�कने त�यय�ु आधार देिखँदैन। ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�को आपरा�धक काय� (Actus 

Reus) र आपरा�धक मनसाय (Mens Rea) �था�पत हनु सकेको छैन। यी ��तवाद� �व�ण�ुसाद 

पराजलु�को कसरु मालाकार �पमा �था�पत (Corroborate) नभएको ज�ता कारणह�बाट यी 

��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु� �नद�ष छन।् �य�तै ��तवाद� मनुा पराजलु�ले पी�डताह�लाई जबरज�ती 

करणी गन� �व�ण�ुसाद पराजलु�लाई अ�ाएको र सो अ�ोट वा वचन मानेर �व�ण�ुसाद पराजलु�ले 

पी�डतह�लाई करणी गरेको भ�े वाद� नेपाल सरकारले अ�भयोग दाबी �लन नसकेको र अ�ाउने 

भनेको पी�डत (Victim) लाई नभई म�ुय अ�भय�ु (Principal Offender) लाई नै हुँने हुँदा ��तवाद� 

मनुा पराजलु� उपरको अ�भयोग मागदाबी नै गलत भएकाले ��तवाद�ह�लाई अ�भयोग दाबीबाट 

सफाइ हनु ुपद�छ भनी बहस गनु� भयो साथै सोह� �यहोराको बहस नोट ��ततु गनु� भयो।  

३९. उपरो� बहस सनुी �व�ान काननु �यावसायीह��ारा पेस गनु� भएको बहस नोट तथा �म�सल संल�न 

�माण कागजातह�को अ�ययन गर� ��ततु म�ुामा �न�न ��ह�को �नण�य �नरोपण हनु ु पन�  

देिखयो। 

१  . ��ततु �ववादमा पी�डतका आमा , बाब,ु वा निजकका नातेदार बाहेकका अ�य �यि��ारा 

�दइएको जाहेर� दरखा�तलाई काननु अन�ुपको मा� �म�छ वा �म�दैन ?  

२.  ��ततु म�ुा हद�याद�भ� छ वा छैन ? 

३.  अ�भयोग दाबी बमोिजमको जबरज�ती करणीको वारदात (Corpus Delicti) भएको हो वा  

होइन ? 

४.  ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले पी�डताह�लाई अ�भयोग दाबी अन�ुप जबरज�ती करणीको 

कसरु गरेको प�ु� ह�ुछ वा हुँदैन ? 

५.  ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�लाई ��तवाद� मनुा पराजलु�ले पी�डताह�लाई जबरज�ती करणी 

गन� अ�ाई कसरु गरेको प�ु� ह�ुछ, हुँदैन ? हुँदैन भने यी ��तवाद� मनुा पराजलु�ले के क�तो 

कसरु गरेको देिख�छ ? 

६.  ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु� र मनुा पराजलु�लाई के क�तो सजाय गनु� पन� हो ? 

४०. �नण�यतफ�  सव��थम प�हलो ��को स�ब�धमा �वचार गदा� का   .िज. चपल� भ�काल� गा.�व.स. वडा 

नं.९ ि�थत म�न�ङ �टार िच��ेन होममा सोह� सं�थामा काय�रत ��तवाद� मनुा पराजलु�ले ललाई 

फकाई सोह� होममै संर�णमा रहेका बा�लकाह� प�रसर स (१), स (२), स (३) र स (४) लाई 

��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�सँग स�ु न पठाउने र होममा �वगत ४/५ वष�देिख ��तवाद� �व�ण�ुसाद 

पराजलु�ले पटक पटक गर� अि�तम पटक �म�त २०६८/१२/२४ गतेस�म जबरज�ती करणी 

गरेको हुँदा �नज ��तवाद�ह�लाई कारबाह� ग�रपाउँ भ�े �म�त २०६९/०१/०५ को सयप�ी नेपाल 
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धनकुटाका सिचव इि�दरा घलेको जाहेर� दरखा�त देिख�छ जसबाट यी जाहेरवाल� पी�डताह�को कुनै 

नाता स�ब�धको नभएको एवम ् पी�डताह�को संर�क नभएको भ�े समेत देिख�छ। य�तो 

पी�डताह�सँग कुनै नाता स�ब�ध र कुनै सरोकार नभएको �यि�बाट �दइएको जाहेर� नै ��ुटपूण� छ 

भ�े ��तवाद�तफ� का �व�ान व�र� अ�धव�ा समेतले बहसको �ममा समेत उ�लेख गनु� भएको 

पाइ�छ। पर�त,ु जाहेर� दरखा�त �सफ�  अपराधको वारदात वा घटना घटेको भ�े कुराको जानकार� 

वा सूचना मा� हो। सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा (३) मा अनसूुची-१ मा 

लेिखएको “कुनै प�न अपराध भएको, भइरहेको वा हनु लागेको छ भ�े कुरा थाहा पाउने �यि�ले 

त�स�ब�धी अपराधबारे आफुसँग भएको वा आफुले देखे जानेस�मको सबतु �माण खलुाई यथाशी� 

सो कुराको �लिखत दरखा�त वा मौिखक सूचना निजकको �हर� काया�लयमा �दन ु पन� छ” भ�े 

समेतको काननुी �यव�था देिख�छ। भइरहेको उ� काननुी �ावधानबाट घ�टसकेको अपराधका 

स�ब�धमा मा� नभई घ�टरहेको वा घ�ने संभावना भएका अपराधको स�ब�धमा समेत थाहा पाउनेले 

दरखा�त �दन ु पन� देिखँदा जाहेर� दरखा�त �वयंमा अपराध प�ु� गन� �माण होइन। जाहेरवाला 

घटनाको पी�डत हनु ु पन� वा घटना ��य� देखेको �यि� नै हनु ु पन� वा पी�डतको निजकको 

नातेदार, संर�क आ�द हनु ु पन� काननुी अ�नवाय�ता नहुँदा ��ततु �ववादमा पी�डतका कुनै नातेदार 

नरहेक� सयप�ी नेपाल धनकुटाको सिचव इि�दरा घलेको जाहेर� दरखा�तलाई काननु अन�ुपको 

मा�ु पन� देिखयो।  

४१. दो�ो �� स�ब�धमा �नण�यतफ�  �वचार गदा� ��तवाद� मनुा पराजलु�को सहयोगमा ��तवाद� �व�ण�ुसाद 

पराजलु�ले �वगत ४/५ वष� अगा�डदेिख जबरज�ती करणी गर� अि�तम पटक �म�त 

२०६८/१२/२१,२२,२३ र २४ गते प�न जबरज�ती करणी गरेको भ�नएको पाइ�छ। यसर� 

�वगत ४/५ वष� अगा�डदेिख जबरज�ती करणी गरेकामा सोह� समयबाट नै ३५ �दन�भ� जबरज�ती 

करणीको म�ुा दायर गनु� पन� भ�े िज�कर समेत ��तवाद�तफ� का �व�ान व�र� अ�धव�ा समेतको 

बहसको �ममा आएको पाइ�छ। तत ्स�ब�धमा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ११ नं 

ले “जबरज�ती करणीको कुरामा सो भए गरेको �म�तले ३५ �दन�भ� ना�लस न�दए ला�न स�दैन” 

भ�े काननुी �यव�था भएको देिख�छ। जसबाट जबरज�ती करणीको म�ुा गन�का ला�ग �स�मत 

समयाव�धको हद�याद काननुले �नधा��रत गरेको कुरामा कुनै �ववाद छैन। पर�त,ु �वगत ४/५ 

वष�देिख �नर�तर जबरज�ती करणीमा पद� आएको अव�थामा �थम पटक जबरज�ती करणी भएको 

�म�तमा नै म�ुा दायर गनु� पन� भ�े काननुी �यव�था नभएको र प�छ�लो पटक जबरज�ती करणी 

भएको �म�तबाट समेत म�ुा दायर गन� हद�यादको गणना गनु� पन� अव�था देिख�छ। सो अनसुार 

��ततु म�ुामा पी�डतह� उपर अि�तम पटक �म�त २०६८/१२/२४ मा ��तवाद� �व�ण�ुसाद 

पराजलु�ले जबरज�ती करणी गरेको भनी सो आधारमा ३५ �दन�भ� दायर भएको ��ततु म�ुा 

हद�याद�भ�ै दायर भएको मा�ु पन� देिखयो।  

४२. अब ते�ो �� अ�भयोग दाबी बमोिजम जबरज�ती करणीको वारदात (Corpus Delicti) भएको हो 

वा होइन ? भ�े स�ब�धमा �नण�यतफ�  �वचार गदा� �यस स�ब�धमा �नरोपण गन� जाहेर� दरखा�त एवं 

जाहेरवालाको बकप�, पी�डताह�को मौकाको भनाइ र बकप�, मौकामा बिुझएका �यि�ह�को 
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मौकाको कागज र बकप�, पी�डताह�को शार��रक जाँच ��तवेदन र सो ��तवेदन �दने िच�क�सकले 

अदालतमा उपि�थत भई ग�र�दएको बकप� ज�ता �म�सत संल�न �वत�� र ��य� �माणह�को 

�व�षेण गनु� पन� हनु आउँछ। उ� �माणह�म�ये प�न पी�डतह�को मौकाको भनाइ र अदालतको 

बकप� र �नजह�को मौकाको शार��रक पर��ण ��तवेदन यस स�दभ�मा �मखु देिखएका छन।्  

४३. पी�डत प�रसर स (१) ले मौकामा अनसु�धान अ�धकार� सम� कागज गदा� म ५ वष�को उमेरमा 

का.िज. चपल� भ�काल� गा.�व.स.९ ि�थत म�न�ङ �टार िच��ेन होमको संर�णमा बसी आएको हुँ। 

म १३,१४ वष�को उमेर हुँदादेिख ��तवाद� मनुा पराजलु�ले मलाई �तमी �ाडी (�व�ण�ुसाद 

पराजलु�) सँग सतु भ�ु ह�ु�यो, राती म �नदाएको मौका पार� अं.११ बजे�तर �ाडीले मलाई �या�प 

अ�ँाएर दबैु ख�ुाले मेरा ख�ुा �यापी मेरो छातीमा समाउने, �नजको �ल� मेरो योनीमा घसुाई 

जबरज�ती करणी गनु� ह�ु�यो। मलाई दखेुर हटाउन खो�दा �ाडीले समातेको समा�यै गनु�  

ह�ु�यो। मलाई �यसो गदा� �पसाब पो��यो। म नछुने हुँदा अ�य पी�डतह� हाल नाम प�रव�त�न 

प�रसर स (२), स (३) र स (४) लाई पालैपालो स�ु न पठाउने गनु� ह�ु�यो।ममीको पाठेघरको 

अ�सेन गरेको हुँदा ममी �ाडीसँग एकै�छन मा� स�ु ुह�ु�यो अ�न अक� खाटमा गई स�ु ुह�ु�यो। 

यसर� नै मलाई पटक पटक गर� अि�तम पटक �म�त ०६८/१२/२३ गते रातीस�म ��तवाद� 

�व�ण�ुसाद पराजलु�ले जबरज�ती करणी गरेको हो भ�े समेत �यहोरा देिख�छ। �यसै गर� पी�डत 

प�रसर स (२) को मौकाको अनसु�धान अ�धकार� सम�को कागजबाट म अं. ७/८ वष�को हुँदा 

�बरामी भई कोठामा ए�लै स�ुतरहेका अव�थामा ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु� उ� कोठामा आई 

ढोकाको चकुुल लगाई �यालका पदा�ह� समेत लगाई ममा�थ चढ� जबरज�ती करणी गर� कसैलाई 

नभ�ु भनी जान ुभयो। ��तवाद� मनुा पराजलु� र �व�ण ुपराजलु�ले मलाई पटक पटक �नजह�को 

कोठामा स�ु न बोलाउँदा म नगएमा गाल� गनु� ह�ु�यो र यसै गर� ��तवाद� �व�ण ुपराजलु�ले पटक 

पटक गर� अि�तम पटक �म�त ०६८/१२/२१ गतेस�म जबरज�ती करणी गरेको हो भ�े समेत 

�यहोरा पाइ�छ। पी�डत प�रसर स (३) को मौकाको अनसु�धान अ�धकार� सम�को कागजबाट म 

अं. ७ वष�को हुँदा िच��ेन होमको मा�थ�लो तलाको प�ुतकालय कोठामा म प�ुतकह� प�दै गरेका 

अव�थामा ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु� आई ढोकाको चकुुल लगाई जबरज�ती करणी गनु� भयो। 

�यसप�छ ममीले पालैपालो हामीलाई �ाडीसँग स�ु न पठाउने गनु� ह�ु�यो, यसै गर� पटक पटक गर� 

अि�तम पटक �म�त ०६८/१२/२२ गते रातीस�म ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले मलाई 

जबरज�ती करणी गरेको हो भ�े �यहोरा देिख�छ। प�रसर पी�डत स (४) को मौकाको अनसु�धान 

अ�धकार� सम�को कागजबाट म क�ा ९ मा प�ने बेलादेिख नै �ाडी �व�ण�ुसादले द�ुय�वहार गनु� 

ह�ु�यो। ��तवाद� मनुा पराजलु�ले मलाई �ाडीसँग स�ु न जाउ भनी जबरज�ती गाल� गर� पठाउन ु

ह�ु�यो। य�तैमा �म�त ०६८/१२/२४ गते प�न �नज ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले मलाई 

जबरज�ती करणी गरेको हुँदा मैले ��तवाद� मनुा पराजलु�लाई �ाडीले मलाई नरा�ो काम गनु� भयो 

भ�दा �नजले वा�ता नै नगर� उ�टै मलाई गाल� गनु� भयो। ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले मेरा 

साथीह� प�रसर स (१), स (२), स (३) र म समेतलाई य�तै �यवहार पटक पटक गन� गरेको हो 

भ�े समेत �यहोरा देिख�छ। 
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४४. पी�डत प�रसर स (१) ले यस अदालतमा आई बकप� गदा� म सानै उमेरदिख �यहाँ ब�दै आएको 

हो। मलाई �व�ण�ुसाद पराजलु�ले जबरज�ती करणी गरेको हो। मनुा पराजलु�ले (�ाडी) �व�णसँुग 

स�ु न पठाउने गनु� ह�ु�यो। �नजले मलाई पटक पटक जबरज�ती करणी गरे र अि�तम पटक �म�त 

२०६८/१२/२३ गते जबरज�ती करणी भएको हो भ�े �यहोरा देिख�छ। पी�डत प�रसर स (२) 

ले अदालमा बकप� गदा� म २ वष�को उमेरदिख �यहाँ ब�दै आएको हो। मलाई �व�ण�ुसाद 

पराजलु�ले जबरज�ती करणी गरेको हो। मनुा पराजलु�ले (�ाडी) �व�णसँुग स�ु न पठाउने गनु� 

ह�ु�यो। �नजले मलाई पटक पटक जबरज�ती करणी गरे भनी लेखाइ�दएको  

देिख�छ। पी�डत प�रसर स (३) ले अदालतमा आई बकप� गदा� म �यहाँ सानैदिख ब�दै आएको 

हो। �व�ण�ुसाद पराजलु�ले मलाई एकचो�ट लाइ�ेर�मा जबरज�ती करणी गरेका �थए। �यस बेला 

ि�ल�डङ भएको �थयो भ�े समेत �यहोराको बकप� गरेको पाइ�छ।पी�डत प�रसर स (४) ले 

अदालतमा आई बकप� गदा� म १ वष�को उमेरदिख �यहा ँब�दै आएको हो। ठुलो हुँदै आएप�छ 

म�मीले तल स�ु न बोलाउन ुह�ु�यो र �ाडीसँग स�ु न जा भ�ु ह�ु�यो, स�ु न जाँदा �ाडीले �यापेर 

स�ु ुह�ु�यो, शर�रका अ�ह� छा�ने गनु� ह�ु�यो, ममीलाई बोलाउदा ममीले स�ुु ह�ुथेन। �व�ण�ुसाद 

पराजलु�ले मलाई ३ चो�ट जबरज�ती करणी गरेका �थए, २ चो�टको �म�त थाहा छैन अि�तम पटक 

क�ा नौ क�ाको Third Term को जाचँ �दइरहेको बेलामा जबरज�ती करणी गरेको हो भनी बकप� 

गरेको पाइ�छ। पी�डताह�ले अदालतमा आई गरेको बकप�बाट पी�डताह� �मशः स (१), स 

(२), स (३) र स (४) ले अनसु�धान अ�धकार� सम�को मौकाको बयानलाई अ�धकांशतः समथ�न 

गर� अदालतमा समेत बकप� गरेका देिख�छ।  

४५. खास गर� पी�डतह�म�ये प�रसर स (१) ले आ�नो बकप�मा अ�भय�ुले कसर� जबरज�ती करणी 

गद�थे भनी �दएको �यहोरा (सवाल जवाफ ७ र ८ ), प�रसर स (२) को जबरज�ती करणी क�त 

पटक गरे र क�हलेदेिख गरे भनी �दएको �यहोरा (सवाल जवाफ ८ र १४), प�रसर स (३) को 

�नजलाई क�हले ��तवाद�ले जबरज�ती करणी गरेका �थए भनी उ�लेख गर� भएको बकप� (सवाल 

जवाफ ८) र प�रसर स (४) को वारदात स�ब�धी �व�ततृ बकप� (सवाल जवाफ ७ र ८) ले 

अ�भय�ुले जबरज�ती करणीको वारदात घटाएको भ�े देिख�छ। पी�डताह� चार जनाले �प� 

भाषामा घटना पूव�को �म�तदेिख घटना हुँदाको अव�था एवम ्तत ्प�ातको कुराह� समेत स�व�तार 

वण�न गरेको देिख�छ। पी�डताह�ले गरेको वण�नमा खास कुनै �वरोधाभास र �म ��ततु गरेको 

देिखँदैन। ��तवाद�ह�को स�ब�धमा पी�डताह�ले �य� गरेको कुराबाट ��तवाद�ह� उपर कुनै 

दरुा�ह �य� गरेको प�न देिखएन। यसर� पी�डताह�ले सहज र �वाभा�वक �पले ��तवाद�ले 

�नजह� उपर गरेको काम र अपराधको स�ब�धमा �य� गरेको भनाइलाई अ�व�सनीय मा�ु पन� 

कारण देिखन आएको छैन। पी�डताह�को �वा��य पर��ण ��तवेदनमा पी�डत प�रसर स (१) देिख 

बाहेक अ�य पी�डताह� स (२), स (३) र स (४) को क�याजाल� परुानो �या�तएको भ�े उ�लेख 

भई उ� ��तवेदन �दने डा. मध ुत�ुबाहा�फेले अदालतमा उपि�थत भई उ� ��तवेदनलाई समथ�न 

गर� बकप� गरेको पाइ�छ। जसबाट पी�डताह� प�हलेदेिख नै जबरज�ती करणीमा प�ररहेको भ�े 

देिख�छ। यस स�ब�धमा ��तवाद�तफ� बाट उपि�थत �व�ान व�र� अ�धव�ा एवं अ�धव�ाह�ले 
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पी�डतह�को योनीमा कुनै चोटपटक, घाउ, सिु�एको आ�द केह� नभएको, रगत, वीय� आ�द केह� 

नभे�टएकाले जबरज�ती करणीको वारदात नै भएको प�ु� हुँदैन भनी िज�कर �लएको देिखए प�न 

��ततु म�ुामा जबरज�ती करणीको वारदातमा �वगत ४/५ वष�देिख पी�डत भएका पी�डताह�को 

प�छ�लो पटकको जबरज�ती करणी प�ात भएको �वा��य पर��ण ��तवेदनमा योनीमा चोटपटक, 

घाउ नदेिखने हनु स�छ। लामो समयदेिख जबरज�ती करणीमा परेका पी�डतह�को योनी�ार खकुुलो 

हनु प�ुने समेतबाट प�छ�लो जबरज�ती करणी हुँदा �नजह�को योनीमा चोटपटक, घाउ आ�द हनैु 

पद�छ भ�े ��तवाद�तफ� का �व�ान व�र� अ�धव�ा समेतको िज�कर मना�सब देिखँदैन। यसै गर� 

��ततु म�ुामा पी�डताह�लाई अि�तम पटक जबरज�ती करणी भएको �म�त २०६८/१२/२४ भ�े 

उ�लेख भएको र �हर�मा जाहेर� परेको �म�त २०६९/०१/०५ रहेको छ। सो प�ात 

पी�डताह�को शार��रक पर��ण �म�त २०६९/०१/०६ मा भएको छ। अि�तम पटक जबरज�ती 

करणी भएको ११/१२ �दन प�छ मा� �वा��य पर��ण भएका अव�थामा जबरज�ती करणी प�ात 

त�काल भएको �वा��य पर��णमा ज�तै रगत वा वीय� आ�द �माणह� �ा� हनेु अव�था नहनेु 

ह�ुछ। यह� आधारमा मा� वारदात नघटेको मा� ��ततु म�ुाको �वशेष च�र�का आधारमा �म�दैन। 

यसका अ�त�र� घटना�थल �कृ�त मचु�ुकाबाट �. �व�ण�ुसाद पराजलु� र मनुा पराजलु� एउटै 

कोठामा स�ु ेगरेको र सोह� कोठामा वारदात घटेको भ�े समेत पाइ�छ। जाहेरवाला इि�दरा घलेको 

��तवाद�ह�ले पी�डताह�लाई जबरज�ती करणी गरेको भनी परेको �कटानी जाहेर� र सो जाहेर�लाई 

समथ�न गर� गरेको अदालतको बकप�, मौकामा बिुझएका उषा के.सी. र द�पक बोहोराको 

कागजबाट पी�डताह�ले एकदमै पीडा झ�कने गर� �ँदै ��तवाद� मनुा पराजलु�को सहयोगमा 

��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले �वगत ४/५ वष� प�हलेदेिख पटक पटक गर� अि�तम पटक 

२०६८/१२/२४ स�म पालैपालो जबरज�ती करणी गरेको भनी बताएको हुँदा घटनाको �व�ास 

ला�छ भनी लेखाइ�दएका र अदालतमा आई मौकामा गरेको सो �यहोरालाई समथ�न गर� बकप� 

गरेको देिख�छ। यसै गर� मौकामा बिुझएका द�पक बोहोराको कागजबाट प�न ��तवाद� �व�ण�ुसाद 

पराजलु�ले पी�डताह�लाई जबरज�ती करणी गरेको कुरामा �व�ास ला�दछ भनी मौकाको कागजमा 

लेखाइ�दएकामा सो �यहोरालाई समथ�न गर� अदालतमा समेत बकप� गरेको पाइ�छ। �म�सल 

संल�न उपरो� सबतु �माणह�बाट अ�भयोगमागदाबी अन�ुप जबरज�ती करणीको वारदात 

(Corpus Delicti) घटेको भ�े कुरा �प� �पमा �था�पत भइरहेको देिखयो। उि�लिखत अव�थामा 

��ततु म�ुामा अ�भयोिजत जबरज�ती करणीको वारदात (Corpus Delicti) प�ु� भएको छैन भ�े 

��तवाद�तफ� का �व�ान व�र� अ�धव�ा एवं अ�धव�ाह�को बहस िज�करसँग सहमत हनु स�कएन।  

४६. चौथो �� ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले पी�डताह�लाई अ�भयोग दाबी अन�ुपको जबरज�ती 

करणीको कसरु गरेको प�ु� भएको छ वा छैन ? भ�े स�ब�धमा �नण�यतफ�  हेदा� �वशेषतः ��ततु 

म�ुामा ��तवाद�तफ� का �व�ान व�र� अ�धव�ा तथा अ�धव�ाह�ले यी ��तवाद� �व�ण�ुसाद 

पराजलु�को आपरा�धक काय� (Actus Reus) र आपरा�धक मनसाय (Mens Rea) �था�पत 

नभएको, ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�को �व��य पर��ण ��तवेदनबाट �नज कसरुदार नदेिखएको, 

यी ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�को कसरु मालाकार �पमा �था�पत (Corroborate) नभएको ज�ता 
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कारणह�बाट यी ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु� �नद�ष छन ्भनी िज�कर �लएको पाइ�छ। ��तवाद� 

�व�ण�ुसाद पराजलु�ले �नजक� �ीमती ��तवाद� मनुा पराजलु�को सहयोगमा आ�नै संर�णमा रहेका 

पी�डतह� प�रसर स (१), स (२), स (३) र स (४) लाई �वगत ४/५ वष� अगा�डदेिख डर�ास 

देखाई पटक पटक पालैपालो गर� जबरज�ती करणी गरेको देिखँदा �नज ��तवाद� �व�ण�ुसाद 

पराजलु�ले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. अनसुारको कसरु अपराध गरेको हुँदा 

�नजलाई सोह� महलको ३ को देहाय (३) नं.र (४) नं. बमोिजम सजाय हनु र अका� ��तवाद� मनुा 

पराजलु�लाई मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको महलको ६ नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा �नज 

��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�लाई हनेु सजायको आधा सजाय एवं ऐ. महलको ६ नं. बमोिजम सजाय 

हनु र सोह� महलको १० नं. बमोिजम पी�डतह�लाई पीडकबाट ��तपू�त� समेत �दलाई पाउन 

अ�भयोग मागदाबी �लई दायर हनु आएको ��ततु म�ुामा वारदातबाट ��य� पी�डत भएको 

पी�डतह� प�रसर स (१), स (२), स (३) र स (४) ले मा�थ उ�लेख भए बमोिजम मौकामा 

अनसु�धान अ�धकार� सम� गरेको कागज तथा प�छ अदालतमा गरेको बकप� समेतमा ��तवाद� 

�व�ण�ुसाद पराजलु�ले �वगत ४/५ वष�देिख जबरज�ती करणी गद� आएको भनी �कटानी �यहोरा 

उ�लेख ग�र�दएका छन।् ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले मौकामा अनसु�धान अ�धकार� र अदालत 

समेतमा बयान गदा� आरो�पत कसरुमा इ�कार रह� बयान गरे प�न पी�डताह� यी ��तवाद�को 

कोठामा आउने जाने गरेको, पी�डताह�लाई यी ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�सँग छोइँदा केह� हुँदैन 

भनी भनेको हो भनी ��तवाद� मनुा पराजलु�ले आ�नो बयानमा उ�लेख गरेको, ��तवाद� �व�ण�ुसाद 

पराजलु�को �ीमती ��तवाद� मनुा पराजलु�को पाठेघरको अ�सेन गरेको भ�े त�यह�लाई 

��तवाद�ह�ले �वीकार गरेको पाइ�छ। �यसमा प�न यी ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले अदालतमा 

बयान गदा� पी�डताह�लाई अदालतबाट बोलाई सोधनी भएका बखत स�य कुरा �प� हनेु भनी 

उ�लेख गर� बयान �दएकोबाट पी�डताह�सँग यी ��तवाद�को कुनै �रसइवी नरहेको भ�े देिख�छ। 

पी�डताह� सबैले आफुह�लाई ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले जबरज�ती करणी गरेको भनी घटना 

�ववरण खलुाई �प� गर� बकप� ग�र�दएको पाइ�छ। पी�डताह�को सो भनाइलाई जाहेर� दरखा�त 

तथा जाहेरवालाको अदालतको बकप�, बिुझएका मा�नसह� उषा के.सी., द�पक बोहोरा, �वरोध 

ख�तवडा समेतको मौकाको कागज तथा अदालतको बकप� लगायत अनसु�धानका �सल�सलामा 

स��लत अ�य कागज �माणह�ले समेत प�ु� ग�ररहेको पाइ�छ। पी�डताह�को ��तवाद�सँग कुनै 

ग�भीर �रसइवी रहेको प�न देिखँदैन। पी�डताह�ले �बना कारण यी ��तवाद�लाई य�तो ग�भीर 

आरोप लगाउन ु पन� कुनै कारण र �योजन प�न देिखँदैन। पी�डताह�ले आ�नै इ�जत, ��त�ा र 

अि�मतामा आचँ आउने गर� आ�नो बाब ु समानका अ�भभावक ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�मा�थ 

जबरज�ती करणी गरेको भनी �कटानी साथ ग�भीर आरोप लगाउन ु पन� कुनै मना�सब कारण 

देिखँदैन। ��तवाद�ह�ले समेत को, कसले र �कन य�तो षडय�� गर� झ�ुा आरोप लगाएका हनु ्

भनी �प� गर� भ� सकेको पाइँदैन। “पी�डत र जाहेरवालाको �वयं आ�नै सामािजक जीवनमा 

क�ठनता वा भ�व�यलाई समेत नकारा�मक असर पन� गर� ��तवाद�लाई फसाउन ु पन� कुनै कारण 

देिखँदैन। य�तो अव�थामा पी�डतले अदालतमा समेत आई आफु उपर ��तवाद�ले करणी गरेको 
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भनेको हुँदा पी�डतले �यायमू�त� सम� गरेको �कटानी बकप� र �यसमा �व�ास गर� �माण ऐन, 

२०३१ को दफा १० अनसुार आफुले प�न �� सो�न स�ने अ�धकार समेत �योग गरेका 

अव�थामा पी�डतको बकप�लाई �माण होइन भनी यस अदालतले भ� नस�ने” भनी (स.अ. बलेु�टन 

वष� १८ अ� १९ माघ २०६६पूणा�� ४२१ प�ृ १५) मा र “अवोध बा�लकाले आफुमा�थ भएको 

जबरज�ती करणी ज�तोनशंृश एवं पाशवीक अपराधको ज�ताको त�तै �वाभा�वक �पमा अ�भ�य� 

गरेको भनाइलाई अदालतले अ�यथा अथ� गर� �छ�ा�वेषण गनु� पन� कुनै आव�यकता 

नदेिखने”भनी(ने.का.प.२०६४ �न.नं.७९०० प�ृ १४६२) मा स�मा�नत सव��च अदालतबाट निजर 

िश�ा�त ��तपादन भइरहेको पाइ�छ।य�तो अव�थामा पी�डताह�को सो भनाइलाई �माण 

ऐन,२०३१ को दफा १०(१)(ख)बमोिजम यी ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�को अपराध प�ु�ाइँ 

गन�मह�वपूण� �माणका �पमा �लनपुद�छ। पी�डताह� म�न�ङ �टार िच��ेन होमको संर�णमा रहेको 

र यी ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु� उ� होमका �नद�शक रहेको त�य �न�व�वाद छ। यी ��तवाद�को 

काय�बाट �ता�डत भएका पी�डताह�ले अदालतमा आफुह� उपर भएको �यादतीको बारेमा उ�लेख 

गरेका र आफैले अ�भभावक�वको संर�णमा �दएका असहाय पी�डताह�लाई ��तवाद�ले जबरज�ती 

करणी ज�तो घिृणत, अनै�तक र �न�दनीय अपराध गरेको �म�सलबाट देिखएको छ। य�तो अव�थामा 

�. �व�ण�ुसाद पराजलु�बाट भएको आपरा�धक काय� (Actus Reus) को आपरा�धक मनसाय (Mens 

Rea) खोिजन ुपद�छ भनी ��तवाद�तफ� का �व�ान काननु �यवसायीबाट भएको वहसलाई सा�द�भ�क 

मा� स�कँदैन। खास गर� जबरज�ती करणी ज�तो म�ुामा जहाँ आपरा�धक काय� नै मह�वपूण� ह�ुछ 

�य�तो अव�थामा �य�तो काय�को आपरा�धक मनसाय �थयो वा �थएन भ�े कुरा गौण ह�ुछ।  

४७. अका�तफ�  ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�को �वा��य पर��ण ��तवेदनमा �नजको �ल�मा चोटपटक, 

रगत, वीय� आ�द नरहेकाले यी ��तवाद�ले आरो�पत कसरु गरेका छैनन ्भ�े ��तवाद�तफ� का �व�ान 

काननु �यावसायीको बहस िज�कर स�ब�धमा हेदा� ५१ वष�का ��तवाद�ले �वगत ४/५ वष�देिख 

जबरज�ती करणी गद� आएका पी�डताह�लाई अि�तम पटक जबरज�ती करणी गदा�का अव�थामा 

�नजको �ल�मा कुनै घाउ खतका दाग हनु ु पन� अव�था नै आउँदैन। बार�बारको जबरज�ती 

करणीको काय�बाट क�याजाल� परुानो �या�तएका अव�थामा पगेुका पी�डतह�लाई ��तवाद� ज�ता 

सबल प�ुषको उ�ेिजत �ल�को घष�ण वा �वेशको काय�बाट �नज ��तवाद�को �ल�मा घाउ, खत 

ज�ता िच�हह�को �व�मानता नरहेको एका�तर हनु स�दछ भने अि�तम जबरज�ती करणी भएको 

त�काल नभई केह� �दनप�छ ग�रएको ��तवाद�को �वा��य पर��ण ��तवदेनमा �नजको �ल�मा वीय� 

आ�द हनु स�ने अव�था प�न देिखँदैन। यस स�ब�धमा स�मा�नत सव��च अदालतबाट “��तवाद�को 

�ल�मा घाउ चोट नभएको कुरालाई ��तवाद�को �नद��षताको �माण मा� नस�कदैन” भनी (ने.का.प. 

२०६६, �न.नं. ८०९९ प.ृ४२९) मा �स�ा�त ��तपा�दत भएको प�न देिख�छ। जहाँस�म यी 

��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु� उपरको कसरु मालाकार �पमा �था�पत (Corroborate) भएको छ, 

छैन भनी हेदा� ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले आ�नै संर�णमा रहेका पी�डताह� प�रसर स (१), 

स (२), स (३) र स (४) लाई जबरज�ती करणी गरेको भ�े �कटानी जाहेर� र जाहेर�लाई समथ�न 

गद� जाहेरवालाले अदालतमा गरेको बकप�, पी�डताह�को ��तवाद�ले जबरज�ती करणी गरेको भनी 
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घटनाको स�व�तार �या�या गर� मौकाको अनसु�धान अ�धकार� सम� ग�र�दएको कागज तथा 

अदालतको बकप�, मौकामा बिुझएका मा�नसह�ले ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले जबरज�ती करणी 

गरेको �व�ास ला�छ भनी गरेको कागज तथा अदालतको बकप�, पी�डताह� यी ��तवाद�को 

संर�णमा एकै घरमा ब�ने गरेको, ��तवाद�ले पी�डताह� �नजको कोठामा आउने जाने समेत गरेको 

भनी गरेको बयान, पी�डताह�को �वा��य पर��ण ��तवेदनबाट पी�डताह� प�रसर स (२), स (३) 

र स (४) को क�याजाल� �या�तई परुानो भएको र सो पर��ण ��तवेदन �दने िच�क�सकले उ� 

��तवेदन प�ु� हनेु गर� गरेको बकप� समेतका �म�सल संल�न �माणह�ले ��तवाद� �व�ण�ुसाद 

पराजलु� उपरको कसरु मालाकार �पमा सम�थ�त भइरहेको पाइ�छ। ��तवाद�तफ� का �व�ान व�र� 

अ�धव�ा समेतले �कन घटना भएको त�काल उजरु� परेन भ�े स�दभ�मा �लएको िज�करलाई हेदा� 

भने आ�ना अ�भभावक गमुाएका वा टाढा रहेका तथा आ�थ�क अव�थाका कारणले शरण �लन पगुी 

अनाथालयमा आि�त हनु पगेुका बालबा�लकाह�लाई सो आ�य �दने �यि�बाट हनेु गरेको कुनै 

�कारको यौन शोषण �व�� सहज �पमा उजरु� पन� स�ने अव�थाको अनमुान गन� स�कँदैन।सानै 

उमेरदेिख अ�भभावक ज�तै गर� सँगसँगै ब�दै आएका र ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�लाई �ाडी 

भनी स�मानका साथ स�बोधन गन� पी�डतह�ले आ�ना संर�कबाट भएका जबरज�ती करणी ज�तो 

कुकृ�यलाई बा�हर �याउँदा सोह� आ�य�थल प�न छो�न ु पन�, झन असरुि�त हनेु ज�ता 

मनोवै�ा�नक �ासका कारण प�न पी�डतह�ले उ� घटना त�काल बा�हर �याउन नसकेको सहजै 

अनमुान गन� स�क�छ।  

४८. अब, पाँचौ �� ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�लाई के, क�त सजाय हनु ु पन� हो ? भ�े स�ब�धमा 

�नण�यतफ�  हेदा� अ�भयोग मागदाबीमा यी ��तवाद� उपर मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महल, १ 

नं. अनसुारको कसरु अपराधमा यी ��तवाद�लाई पी�डत प�रसर स (२) को उमेर १५ देिख १६ 

वष�को देिखँदा �नजको हकमा सोह� महलको ३ नं. को देहाय ३ नं. बमोिजम र पी�डतह� प�रसर 

स (१), स (३), र स (४) को उमेर १६ वष�को भ�दा मा�थको देिखँदा �नजह�को हकमा ��तवाद� 

�व�ण�ुसाद पराजलु�लाई सोह� महलको ३ को देहाय ४ नं बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भ�े समेत 

�यहोराको अ�भयोग मागदाबी रहेको छ। उि�लिखत अ�भयोग दाबीको प�रवेशमा सव��थम 

पी�डतह�को उमेर अ�भयोग दाबी बमोिजम �मले न�मले स�ब�धमा हेदा� यी पी�डतह�को �म�त 

२०६९/०१/१२ मा भएको उमेर स�ब�धी िच�क�सक�य पर��ण ��तवेदनबाट पी�डताह�म�ये 

प�रसर स (१) को उमेर १७ देिख १९ वष�को �बचमा, स (२) को उमेर १५ देिख १६ वष�को 

�बचमा, स (३) को उमेर १७ देिख १८ वष�को �बचमा र स (४) को उमेर १७ देिख १८ वष�को 

�बचमा रहेको भ�े पाइ�छ। तथा�प मौकामा अनसु�धान अ�धकार� सम� बयान गदा� यी ��तवाद�ह� 

म�ये प�रसर स (१) ले १५ वष�, स (४) ले १५ वष�, स (४) ले १५ वष� उ�लेख गरे प�न उमेर 

स�ब�धमा अ�य त�यय�ु �माणको अभावमा िच�क�सक�य ��तवेदनलाई �व�सनीय मा�ु पन� हुँदा 

सोह� अनसुार �न�य�ल हनु ुपन� देिख�छ। िच�क�सक�य ��तवेदनबाट नै पी�डताह� म�ये प�रसर स 

(१),स (३),स (४) को उमेर १६ वष�भ�दा बढ�को भ�े �प� �पमा देिखँदा सो स�ब�धमा वाद�ले 

�लएको अ�भयोग दाबीलाई अ�यथा भ� �मलेन। जहाँस�म प�रसर स (२) को उमेर िच�क�सक�य 



िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 235 

 

��तवेदनबाट १५ देिख १६ वष� �बचमा उ�लेख भइरहेको देिखएको र �नजको हकमा ��तवाद� 

�व�ण�ुसाद पराजलु�लाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको ३ नं. को देहाय (३) नं बमोिजम 

सजाय गनु� भ�े दाबी �लइएकाले उ� ३ नं. को देहाय (३) नं को काननुी �यव�था हेदा� चौध वष� 

वा सोभ�दा बढ� सो� वष�भ�दा कम उमेरक� बा�लका भए ६ वष�देिख १० वष�स�म कैद सजाय हनेु 

भ�े �यव�था पाइ�छ। पी�डत प�रसर स (२) को उमेर पर��ण ��तवेदनबाट १५ देिख १६ वष� 

�बचको भ�े देिखँदा �नज पी�डतको उमेर १५ वष� पगेुर १६ वष�मा �हँ�दै गरेको अथा�त १६ वष� 

उमेर नपगेुको �बल अव�था मा�ु पन� ह�ुछ। जसबाट यी पी�डत प�रसर स (२) को जबरज�ती 

करणीको वारदात हुँदाका अव�थामा १६ वष�भ�दा कम उमेरक� रहेको मा�ु पन� देिखयो। यी 

पी�डतको उमेर स�ब�धमा वाद�ले �लएको दाबी स�ब�धमा ��तवाद�ले अ�यथा भनी िज�कर �लन 

सकेको समेत देिखँदैन। सो अव�थामा वाद�ले दाबी गरे बमोिजम नै पी�डत प�रसर स (२) को उमेर 

१६ वष�भ�दा कम रहेको मा�ु पन� देिखयो। सो हुँदा यी ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�लाई 

जबरज�ती करणी गरेमा पी�डतको उमेरका आधारमा पी�डत प�रसर स (२) लाई जबरज�ती करणी 

गरेकामा ६ देिख १० वष�स�म कैद सजाय हनु स�ने काननुी अव�थाको �व�मानता देिख�छ भने 

पी�डताह� प�रसर स (१),स (३),र स (४) ले जबरज�ती करणी गरेकामा ५ देिख ८ वष�स�म कैद 

सजाय हनु स�ने अव�थाको �व�मानता देिख�छ। यसै प�रवेशमा मा�थ कसरुदार भनी ठहर भएका 

यी ��तवाद�लाई सजाय तो�न ुपन� भएको छ। 

४९. यसर� सजाय तो�दा सव��थम अपराधको �कृ�त र गा�भीय�लाई नै म�ुय �पमा �वचार गनु� पन� 

देिख�छ। यस प�र��ेयमा अ�भय�ु र पी�डतको उमेर, नाता स�ब�ध, पी�डतको पा�रवा�रक 

अव�था,�नजको स�मानपूव�क बाँ�न पाउने अ�धकार लगायतका मानव अ�धकारको ि�थ�त, �नजलाई 

प�ु याउन ुपन� राहत,समाजमा घ�टत अपराधको रोकथाम गन� �वषयमा अदालतले खे�न ुपन� भ�ूमका 

ज�ता प�ह�लाई समेत मह�वका साथ �व�षेण गर� हेनु� पन� देिख�छ। जबरज�ती करणी स�ब�धी 

अपराध म�हला उपर हनेु अ�य�त �न�दनीय जघ�य शार��रक आ�मणको �वषय हो। मा�थ �करण 

�करणमा �ववेिचत व�त�ुन� आधार एवम ्�माणह�बाट यी ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले आरो�पत 

कसरु गरेको ठहर भएकाले �नजलाई अ�भयोग मागदाबी बमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 

महलको १ नं को कसरुमा पी�डत प�रसर स (२) को उमेर १५ वष�देिख १६ वष�को �बचको 

देिखँदा �नजको हकमा सोह� महलको ३ (३) नं बमोिजम अपराधको गा�भीय� अनसुार कैद वष� ८ 

(आठ) हनेु र पी�डत प�रसर स (१), स (३) र स (४) को उमेर १६ वष�भ�दा मा�थ देिखँदा 

�नजह�को हकमा सोह� महलको ३(४) नं बमोिजम अपराधको ग�भीय� अनसुार कैद वष� ७ (सात) 

हनेु ठहछ�। सो ठहरे प�न मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ४१ नं बमोिजम ठुलो कलमको 

मा� कैद हनेु हुँदा यी ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�लाई ठुलो कैदहद ८ (आठ) वष� मा� कैद 

ह�ुछ। साथै यी ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले मौकामा बयान गदा� �नजको नाममा टाटा इि�डका 

कार रहेको भ�े समेत देिखई �यनको आ�थ�क अव�था म�यम वग�य रहेको देिखएको हुँदा सो 

समेतलाई �वचार गर� जबरज�ती करणीको १० नं का आधारमा यी ��तवाद� �व�ण�ुसाद 
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पराजलु�बाट पी�डतह� प�रसर स (१), स (२), स (३) र स (४) लाई जनह� �. ५०,०००/- 

(पचास हजार) ��तपू�त� भराइ�दने समेत ठहछ�।  

५०. अब पाँच� �� ��तवाद� मनुा पराजलु�ले ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�सँग पी�डताह�लाई जबरज�ती 

करणी गन� लगाएको कसरु प�ु� भएको छ वा छैन ? भ�े स�ब�धमा �वचार गदा� ��तवाद� मनुा 

पराजलु�ले आ�नै संर�क�वमा रहेका पी�डताह� प�रसर स (१), स (२), स (३) र स (४) लाई 

��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�सँग जबरज�ती करणी गन� लगाएको हुँदा �नज ��तवाद� मनुा 

पराजलु�लाई जबरज�ती करणीको महलको ६ नं बमोिजमको कसरु अपराधमा �नज ��तवाद� 

�व�ण�ुसाद पराजलु� उपर सजाय हनु मागदाबी �लएको सजायको आधा सजाय ग�रपाउँ भनी अ�भयोग 

मागदाबी देिख�छ। मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ६ नं.ले “अ�ाई जबरज�ती करणी 

गन� लगाएको भए सो अ�ाउनेलाई करणी भइसकेकामा करणी गन�लाई हनेु सजायको र करणी हनु 

नपाएको उ�ोगस�म गरेको भए उ�ोग गन�लाई हनेु सजायको आधा सजाय गनु� पछ�” भ�े काननुी 

�यव�था गरेको देिख�छ। ��ततु म�ुामा मूलतः ��तवाद� मनुा पराजलु�ले पी�डतह�लाई ललाई 

फकाई ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�सँग जबरज�ती करणी गन� पठाएको भ�े आधारमा जबरज�ती 

करणीको महलको ६नं बमोिजमको मागदाबी रहेको देिख�छ। तर उि�लिखत जबरज�ती करणीको 

६ नं. मा जबरज�ती करणी गन� �व�ण�ुसाद पराजलु�लाई अथा�त (Principle Offender) लाई मनुा 

पराजलु�ले अ�ाएको भए मा� मनुा पराजलु�ले उि�लिखत ६ नं. को कसरु अपराधको फौ�दार� 

दा�य�व बहन गनु� पन� ह�ुछ। उ� ६ नं. ले प�रक�पना गरेको कसरु भनेको अ�ाउने अथा�त वचन 

�दने वा गन� लगाउने म�ुय अ�भय�ुको �यव�था हो। आध�ुनक फौजदार� काननुमा य�तो 

सहभागीलाई (Principle Offender) म�ुय अ�भय�ुका �पमा �लइ�छ। म�ुय अ�भय�ुले सँधै मूल 

आरो�पत कसरु अपराध गन� (Substantive Offence) �यि�लाई अ�ाउने, वचन �दने र अपराध गन� 

लगाएको ह�ुछ। ��ततु म�ुामा वाद�ले ��तवाद� मनुा पराजलु�ले पी�डताह�लाई डर, �ास, ध�क� 

देखाएर ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�कहाँ स�ु न पठाउने गरेको भ�े आरोप लगाएको छ। वाद�ले 

��तवाद� मनुा पराजलु�ले पी�डतह�लाई जबरज�ती करणी गन� �व�ण�ुसाद पराजलु�लाई अ�ाएको 

अ�ोट मानेर ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले पी�डताह�लाई जबरज�ती करणी गरेको भ�े वाद�को 

अ�भयोग मागदाबी भएको देिखँदैन। अ�ाउने भनेको म�ुय अ�भय�ु (Principle Offender) लाई  

हो। पी�डत (Victim) लाई होइन। अ�हलेस�म स��लत �माणबाट ��तवाद� मनुा पराजलु�ले �. 

�व�ण�ुसाद पराजलु� मूल अ�भय�ु (Principle Offender) लाई अ�ाएको भ�े देिखँदैन। पी�डताह� 

चारै जना प�रसर स (१), स (२), स (३) र स (४) को मौकाको अनसु�धान अ�धकार� सम�को 

बयान तथा अदालतको बकप�मा �. मनुा पराजलु�ले पी�डताह�लाई ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु� 

समेत स�ु े कोठास�म प�ु याउने गद��थन ् अ�न कोठाका आए प�ात �ाडीसँग स�ु ु भनी पठाउने 

गरेको देिख�छ। सो प�ात पी�डताह� �नदाएप�छ �. �व�ण�ुसाद पराजलु�ले पी�डतह�लाई 

जबरज�ती करणी गन� गरेको र य�तो अव�थामा पी�डताह�ले सहयोगका ला�ग ममी भनी बोलाउँदा 

�नज मनुा पराजलु�ले कुनै ��त��या जनाउने नगरेको भ�े उ�लेख गरेको �यहोराबाट प�न यी 

��तवाद� मनुा पराजलु�ले �. �व�ण�ुसाद पराजलु�लाई सबै पी�डतह�लाई जबरज�ती करणी गन� 
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अ�ाएको भ�े नदेिखँदा �. मनुा पराजलु�का हकमा जबरज�ती करणी गन� अ�ाएको भ�े अ�भयोग 

�मािणत र प�ु� हनु सकेको पाइँदैन। तसथ�, मा�थ �ववेिचत आधार कारणबाट ��तवाद� मनुा 

पराजलु�को हकमा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ६ नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा 

सोह� महलको ६ नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भ�े स�मको वाद� नेपाल सरकारको अ�भयोग 

मागदाबी प�ुन नस�ने ठहछ�। पर�त,ु मा�थ �ववेचना ग�रए बमोिजम यी ��तवाद� मनुा पराजलु�ले यी 

पी�डतह�लाई �व�ण�ुसाद पराजलु�सँग स�ु न पठाएको, पी�डतह�लाई �. �व�ण�ुसाद पराजलु�ले 

जबरज�ती करणी गन� गरेको कुरा �. मनुा पराजलु�लाई भ�दा कुनै ��त��या न�दएको भ�े देिखँदा 

यी �. मनुा पराजलु�ले �. �व�ण�ुसाद पराजलु�ले पी�डताह�लाई जबरज�ती करणी गरेको कुरा जानी, 

थाहा पाई कुनै ��त��या नगरेको भ�े �म�सल संल�न कागजातबाट प�ु� भइरहेकाले यी ��तवाद� 

मनुा पराजलु�ले ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�ले जबरज�ती करणी गरेको कुरा जानी थाहा पाई सो 

काममा संयोग पार� म�त �दने काय� गर� जबरज�ती करणीको महलको ४ नं. अ�तरगतको कसरु 

गरेको ठहछ�। सो ठहना�ले यी ��तवाद� मनुा पराजलु�लाई जबरज�ती करणीको महलको ४ नं. 

बमोिजम पी�डत प�रसर स (१), स (३) र स (४) लाई जबरज�ती करणी गन� भएको कुरा जानी 

थाहा पाई सो गन�मा संयोग पार� म�त �दएकाले सो कसरुमा जबरज�ती करणीको ४ नं. बमोिजम 

�. मनुा पराजलु�लाई अपराध गदा�को अव�था र प�रि�थ�त समेतलाई म�यनजर गर� तज�बजी १ वष� 

३ म�हना कैद हनेु ठहछ�। पी�डत प�रसर स (२) को उमेर १६ वष�भ�दा कम देिखँदा र �य�ती 

१६ वष�भ�दा कम उमेरक� पी�डत प�रसर स (२) लाई जबरज�ती करणी गन� भएको कुरा जानी 

जानी थाहा पाई सो गन�मा संयोग म�त �दएकाले �नजको हकमा सोको दो�बर अथा�त २ (दईु) वष� 

६ (छ) म�हना कैद हनेु ठहछ�। सो ठहरेता प�न यी ��तवाद�लाई द�ड सजायको महलको ४१ नं. 

बमोिजम ठुलो कलमको कैद हनेु हुँदा यी ��तवाद� मनुा पराजलु�लाई ठुलो कैद हद २ (दईु) वष� ६ 

(छ) म�हना मा� कैद हनेु ठहछ�। सो ठहना�ले अ�मा तप�सल बमोिजम गन� गर� अ.बं.१८६ नं. 

बमोिजम यो फैसला ग�र�दए।ँ  

तप�सल 

मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�लाई जबरज�ती करणीको महलको 

३(३) नं. बमोिजम ठुलो कैद हद ८ (आठ) वष� कैद हनेु ठहर� फैसला भएकामा �नज ��तवाद� �म�त 

२०६९/०१/०५ गते प�ाउ पर� अनसु�धानका �ममा �हर� �हरासतमा र यस अदालतको �म�त 

२०६९/०२/०१ को आदेशानसुार हालस�म पपु��का ला�ग थनुामा बसेको देिखँदा सो अनसु�धानको 

�ममा �हर� �हरासतमा रहेको �म�तबाट लाग ुहनेु गर� ८ (आठ) वष� अथा�त �म�त २०७७/०१/०४ 

गतेस�म कैदमा रह� �म�त २०७७/०१/०५ गते कैद म�ु हनेु हुँदा सोको लगत कसी काननु बमोिजम 

असलु गनु� भनी तह�सल शाखामा लगत �दनू .........................................................................१ 

मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम ��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु�बाट पी�डताह�ले जनह� �. 

५०,०००/- (पचास हजार) ��तपू�त� भर� पाउने ठहर� फैसला भएको हुँदा �नज ��तवाद�को यसै 

सरहदको जायजेथा देखाई पी�डताह�ले वा नेपाल सरकारका तफ� बाट दरखा�त �दन आए काननु बमोिजम 
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फैसला बमोिजमको ��तपू�त� ��तवाद�बाट पी�डताह� (प�रव�त�त नाम) प�रसर स (१), स (२), स (३) 

र स (४) लाई भराइ�दनू भनी तह�सल शाखामा लगत �दनू.........................................................२ 

 

मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम ��तवाद� मनुा पराजलु�लाई जबरज�ती करणीको महलको ४ नं 

बमोिजम ठुलो कैद हद २ (दईु) वष� ६ (छ) म�हना कैद हनेु ठहर� फैसला भएकामा �नज ��तवाद� �म�त 

२०६९/०१/०५ गते प�ाउ पर� अनसु�धानका �ममा �हर� �हरासतमा र यस अदालतको �म�त 

२०६९/०२/०१ को आदेशानसुार हालस�म पपु��का ला�ग थनुामा बसेको देिखँदा सो अनसु�धानको 

�ममा �हर� �हरासतमा रहेको �म�तबाट लाग ु हनेु गर� २ (दईु) वष� ६ (छ) म�हना अथा�त �म�त 

२०७१/०७/०४ गतेस�म कैदमा रह� �म�त २०७१/०७/०५ गते कैदम�ु हनेु हुँदा सोको लगत कसी 

काननु बमोिजम असलु गनु� भनी तह�सल शाखामा लगत �दनू .....................................................३ 

 

��ततु फैसला उपर िच� नबझेु �ी पनुरावेदन अदालत पाटनमा पनुरावेदन गन� जान ुभनी िज�ला सरकार� 

व�कल काया�लय काठमाड�लाई ��ततु फैसलाको जानकार� स�हतको �याद �दनू ..............................४ 

 

��ततु फैसल उपर िच� नबझेु �ी पनुरावेदन अदालत, पाटन, ल�लतपरुमा पनुरावेदन गन� जानू भनी 

��तवाद� �व�ण�ुसाद पराजलु� र ��तवाद� मनुा पराजलु�लाई ७० �दने पनुरावेदनको �याद �दनू..............५ 

 

पी�डताह�लाई फैसलाको जानकार� �दन उपय�ु देिखँदा िज�ला सरकार� व�कल काया�लय काठमाड� 

माफ� त पी�डताह� (प�रव�त�त नाम) प�रसर स (१), स (२), स (३) र स (४) लाई फैसलाको जानकार� 

�दनू ............................................................................................................................६ 

 

सरोकारवालाले न�ल �लन आए �नयमानसुार न�ल �दनू ...........................................................७ 

 

दायर�को लगत क�ा गर� �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू ...................................................८ 

 
 

िज�ला �यायाधीश 

 
 

मा.�या.�यूले बोल� �टपाए बमोिजम �टपी क��यटुर  

टाइप गन� ना.स.ु : भोलानाथ चा�लसे  

फाँट नं.१०   

 

इ�त स�वत ्२०७० साल फागनु म�हना १२ गते रोज २ शभुम ्...............।  



�ी दाङ देउखरु� िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी सूय�बहादरु थापा 

फैसला 

स�वत ्२०७० सालको स.फौ. नं.  .............७३-०६९-००८५० (069-CR-0137) 

�न.नं.- 

 

म�ुा : जबरज�ती करणी। 

 

वाद�को नाम, थर, वतन ��तवाद�को नाम, थर, वतन 

(प�रव�त�त नाम थर िज.�.का., दाङ ढ) को जाहेर�ले 

वाद� नेपाल सरकार......................................१ 

सा�ी 

जाहेरवाला तथा घटना�थल �कृ�त मचु�ुकाका 

मा�नसह� ....................................................। 

कागज 

जाहेर� दरखा�त, घटना�थल �कृ�त मचु�ुका तथा 

�वा��य प�र�ण ��तवेदन समेतका कागजातह�.....  

 

िज�ला का�लकोट, ज�ुबथा गा.�व.स. वा.नं. ६ 

ब�ने वष� २९ को सव�िजत प�रयार...............१ 

सा�ी 

सरेुश नेपाल�............................................। 

कागज 

x 

 

अदालतबाट बझेुको 

सा�ी 

जयबहादरु पा�डे, पी�डत िज.�.का ढ, �डला गौतम 

कागज 

x 

 �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ र अ.बं. २९ नं. बमोिजम यस अदालतको 

�े�ा�धकार�भ� पर� दायर हनु आएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य र ठहर यस �कार छ : 

 �म�त २०७०/१/९ गते अ�दाजी २३.०० बजेको समयमा िज�ला दाङ घोराह� न.पा. वडा 

नं.११ िज.�व.स. रोड ि�थत पूव�मा शह�द गेटतफ�  जाने प�ी सडक ख�ड, पि�ममा खाल� ज�मन, 

उ�रमा रामबहादरु �गर�को �टनले छाएको पसल दि�णमा जयबहादरु पा�डेको क�ची घर य�त चार 

�क�ला�भ� �टनको छाना भएको पी�डत प�रव�त�त नाम, थर िज�ला �हर� काया�लय 'दाङ ढ' को क�ची 

घरको ढोकाको �छि�कनी तो�डएको अव�थामा रहेको सोह� घरको पूव�तफ� को �याल छेउमा रहेको 

बे�चमा�थ सव�िजत दमाईले पी�डत 'ढ' लाई जबरज�ती समाती ढाल� करणी गरेको भ�े पी�डत ढ ले 

देखाए बमोिजमको घटना�थल �कृ�त मचु�ुका। 

 म जाहेरवाला िज�ला दाङ, घोराह� न.पा. वडा नं.११ िज.�व.स. अगा�ड चमेना गृह स� चालन 

गर� ब�दै आएकामा हाल केह� म�हना देिख �बरामी भई मेरो शर�रको बायाँ भाग रा�र� नच�ने 
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भएकाले उ� चमेनागृह ब�द गर� सामा�य िचयाना�ता बनाउने गछु�। �म�त २०७०/१/९ गते 

अ�दाजी २३.३० बजेको समयमा म स�ुतरहेको अव�थामा आफुलाई �हर� हुँ भनी बताउने सव�िजत 

दमाईले मेरो घरको ढोका जबरज�ती ला�ाले हानी ढोकाको छेि�कनी तोडी �भ� �वेश गर� मलाई 

जबरज�ती समाती बे�चमा ढलाई मैले लगाएको स�ुवाल �नका�ल�दई जबरज�ती करणी गरेको हो। 

यसर� म अस� म�हलालाई जबरज�ती करणी गन� �नज सव�िजत दमाईलाई काननु बमोिजम कारबाह� 

ग�रपाउँ भ�े �यहोराको पी�डत 'दाङ ढ' को जाहेर� दरखा�त।  

 �म�त २०७०/१/११ गते प�रव�त�त नामथर िज�ला �हर� काया�लय 'दाङ ढ' को जाहेर�ले 

वाद� नेपाल सरकार ��तवाद� सव�िजत दमाई भएको जबरज�ती करणी म�ुामा अनसु�धानका 

�सल�सलामा �नज �तीवाद� सव�िजत दमाईलाई प�ाउ गर� दािखला गरेको भ�े �यहोराको �हर� 

��तवेदन। 

 �म�त २०७०/१/१२ गते पी�डत 'दाङ ढ' को र �तीवाद� सव�िजत दमाईको �वा��य 

पर��ण ��तवेदन। 

 �म�त २०७०/१/९ गते वारदातको समयमा म ब�द�या नापी काया�लयमा अ�मन पदमा 

काय�रत रहेकाले सोह� �थानमा नै �थए।ँपी�डत 'ढ' मेर� आमा नाता पन� भएकाले ऐ.१० गते �बहान 

आमाले मलाई फोन गर� म �बरामी छु भनेप�छ सोह� �दन बेलकु� घरमा आई ब�ुदा ��तवाद� सव�िजत 

दमाईले ऐ.९ गते राती आमा बसेको घरमा आएर ढोका हानेप�छ ढोकाको चकुुल भाँिचएर �भ� पसी 

�नजको मखु थनुी जबरज�ती करणी गरेको भनी पी�डत 'दाङ ढ' ले भनेको सनेुको हुँ भ�े िखमराज 

ढकालले गरेको घटना �ववरण कागज। 

 �म�त २०७०/१/९ गते �दउसो अ�दाजी १५.०० बजेको समयमा म जाहेरवाल�को ना�ता 

पसलमा ना�ता खान गएको समयमा मैले जाहेरवाल�लाई साग पकाउनू, म साँझ खान आउँछु भनेप�छ 

जाहेरवाल�ले प�न ह�ुछ भनेप�छ म सोह� �दनको अ�दाजी २३.०० बजे जाहेरवाल�को घर पसलमा आई 

ढोका ढकढ�याउँदा जाहेरवाल�ले ढोका खोलेप�छ �भ� गएको हुँ। ढोका तोडफोड गरेको होइन 

त�प�ात जाहेरवाल�लाई समाती ढाल� दईु पटक करणी गरेको हुँ। दबैु पटक क�डम �योग गरेको 

�थए।ँ उ� वारदाताको दईु �दन अगा�ड �म�त २०७०/१/७ गतेको �दउसो प�न हामी दईु �बच 

शार��रक स�ब�ध भएको �थयो। मैले जबरज�ती करणी गरेको भए �नजले त�काल होह�ला एवं जाहेर� 

�दन ुपन� हो। �नजको पसलमा मैले िचयाना�ता खाएको रकम तथा अ�य रकम बार�बार मा�ने ग�थ�न।् 

उ� रकम न�दएका कारण सोह� �रसइवी �लई मेरा �व��मा जाहेर� दरखा�त �दएक� हनु ् भ�े 

�यहोराको ��तवाद� सव�िजत दमाईले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� गरेको बयान। 

 िज�ला काल�कोट, ज�ुवथा ६ ब�ने लालवीर दमाईको ना�त देव दमाईको छोरा वष� २९ को 

कारागार सरु�ा गाड� घोराह� दाङ दरब�द�का स�ेत नं. c०००३४६०४ का �हर� जवान सव�िजत 

दमाईले पी�डत जाहेरवाल� 'ढ' लाई जबरज�ती करणी गरेको भनी यस काया�लयमा जाहेर� दरखा�त पन� 

आएको हुँदा �नज �हर� जवान सव�िजत दमाईलाई �हर� �नयमावल�, २०४९ संशोधन स�हत प�र�छेद 

९ को �नयम ८९ को देहाय (६) बमोिजम �म�त २०७०/१/११ गतेबाट लाग ुहनेुगर� �वत �नल�बन 

ग�रएको भ�े �यहोराको िज.�.का., दाङ कम�चार� �शासन शाखाको प�। 
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 �म�त २०७०/१/९ गते वारदातको समयमा म आ�नै घरमा �थए।ँ उ� वारदातको समय 

राती भएकाले मैले केह� थाहा पाइन।ँ जाहेरवाल�ले िज�ला �हर� काया�लय, दाङमा जाहेर� �दई 

आएप�छ �नजको घरमा �हर� टोल� आई घटना�थल मचु�ुका गन� लागेको देखेप�छ के भएछ भनी 

ब�ुदा प�रव�त�त नाम थर िज�ला �हर� काया�लय 'दाङ ढ' लाई ��तवाद� सव�िजत दमाईले जबरज�ती 

करणी गरेको भ�े सनुी थाहा पाएको हुँ भ�े �यहोराको क�रब एकै �मलानको रामबहादरु �गर�, 

जयबहादरु पा�डे धम�देवी पा�डे, �डला गौतम, गोमा �यौपाने, स�ज ु शमा� समेतको घटना �ववरण  

कागज।  

 मलाई ०६८ सालदेिख �यारालाइ�सस नामक रोग लागी मेरो शर�रको बायाँ भाग रा�ी च�न 

स�दैन साथै म ठुलो �वरले बो�न समेत नस�ने �बरामी छु भनी पी�डत 'दाङ ढ' ले गरेको कागज। 

 पी�डत 'दाङ ढ' को �वा��य पर��ण गदा� ५ वग�को सामा�य अपा� वग�करण ग�रएको भ�े 

�वा��य जाँच ��तवेदन। 

 ��तवाद� सव�िजत दमाईले अपा� म�हला प�रव�त�त नाम िज�ला �हर� काया�लय 'दाङ ढ' लाई 

�नजको इ�छा �वपर�त जबरज�ती करणी गर� मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. 

�वपर�तको ३(५) नं. को कसरु गरेकाले �नजलाई सोह� महलको ३(५) नं. र ३ (क) नं. बमोिजम थप 

सजाय समेत गर� सोह� महलको १० नं. बमोिजम पीडकलाई ��तवाद�बाट ��तपू�त� �दलाई भराइपाउँ 

भ�े समेत �यहोराको अ�भयोग प�।  

 �म�त २०७०/१/९ गते राती आठ बजेको समयमा जाहेरवाल�को होटलमा गई ढोका खो�न 

लगाई �.३० को र�सी र �.१५ को अ�डा खाएको हो। ढोकाको चकुुल तोडी �भ� पसेको  

होइन। मैले उ� होटलमा �.५००।- �तन� �थयो। उहाले मसँग �.२०,०००।- मा�न ुभयो र मैले 

२०,०००।- कहाँबाट �दने भनेको �थए।ँ �यसप�छ मलाई पख तलाई फसाउँछु भनेकाले मैले �. 

५००।- �दउँला भ�दाभ�दै रकम न�दएकाले झ�ुा आरोप लगाई फसाउनको ला�ग झ�ुा जाहेर� �दन ु

भएको हो। चै� १ गतेभ�दा अगा�ड उहाँले बोलाएकाले मैले स�लाहबाट करणी गन� गरेको हुँ चै� १ 

भ�दा अगा�ड ५/६ पटक करणी गरेको �थए।ँ �यसप�छ गरेको होइन २०७०/१/९ गते मैले करणी 

गरेको छैन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� सव�िजत दमाईले यस अदालतमा गरेको बयान। 

 प�छ �माण ब�ुदै जाँदा ठहरे बमोिजम हनेु नै हुँदा हाल ��तवाद�लाई अ.बं. ११८ को देहाय 

२ बमोिजम पपु��का ला�ग थनुामा रा� न �थानीय कारागार काया�लयमा पठाइ�दन ु र ��तवाद� च�ुा 

भइसकेको देिखँदा वाद� ��तवाद�का सा�ी उपि�थत गराई बकप�का ला�ग इजलास सम� पेस गनु� 

��तवाद�ले आफु मान�सक रोगी भएको भनी बयान गरेको देिखँदा �नजलाई नेपाल सरकारको मान�सक 

अ�पतालका िच�क�सकबाट पर��ण गराई ��तवेदन पठाउन ु र आव�यक औषधी उपचार गनु� भनी 

स�बि�धत कारागार काया�लयमा लेखी पठाउन ुभ�े समेत �यहोराको �म�त २०७०।१।३१ गते यस 

अदालतबाट भएको आदेश।  

 उ� �म�त र समयमा म मेरै घरमा सतेुको �थए।ँ ��ततु घटनाको बारेमा रातको समयमा 

मलाई केह� थाहा भएन। पी�डतले हामीलाई केह� नभनेक� र अनसु�धानका �ममा मा� घटनाको 

बारेमा थाहा भएको हो भ�े समेत �यहोराको वाद�का सा�ी जयबहादरु पा�डेले गरेको बकप�।  
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 मेरो होटेलको दईु वटा चकुुल ला�ने ढोका भएकामा एकतफ� को दईु वटा चकुुल मा� 

लगाएको र अका�तफ� को ढोका �यारालाइ�ससको �बरामी भएका कारण बायाँ हर रा�ोसँग नच�ने हुँदा 

उचा�न नसक� चकुुल नलगाएको अव�थामा ��तवाद� सव�िजत दमाईले उ� ढोका घचेट� �भ� पसी म 

ए�लै भएको अव�थामा बे�चमा प�टाई घाँट� �यापी जबरज�ती करणी गरेका हनु ्भ�े समेत �यहोराको 

पी�डत प�रव�त�त नामथर िज�ला �हर� काया�लय 'दाङ ढ' ले गरेको बकप�। 

 ��तवाद� सव�िजत दमाईले उ� �म�तमा मेर� �दद�को होटेलमा आई ढोका ला�ीले हानी �भ� 

पसी ब�ी नभएको मौका छोपी �दद�को घाँट�मा पकडी ढाल� जबरज�ती करणी गरेको भनी �दद�ले 

भनेको हुँदा थाहा पाएको हुँ भ�े समेत �यहोराको मौकामा कागज गन� �डला गौतमले गरेको बकप�। 

 के���य �हर� �व�ध�व�ान �योगशालाबाट �म�त २०७०।२।२८ मा �ा� हनु आएको पर��ण 

��तवेदन र मान�सक अ�पताल लगनखेलबाट �ा� भएको �वा�थ पर��ण �रपोट� �म�सल सामेल  

रहेको।  

 

अदालतको ठहर 

 �नयम बमोिजम दै�नक पेसी सूचीमा चढ� इजलास सम� पेस हनु अएको ��ततु म�ुामा 

अ�भयोग प� स�हतको �म�सल अ�ययन गर� वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत �व�ान िज�ला 

�याया�धव�ा �ी �वुमिण �वाल�ले ��तवाद� सव�िजत दमाईले पी�डत 'दाङ ढ' लाई जबरज�ती करणी 

गरेको हुँ भनी अनसु�धान अ�धकार� सम� �वीकार गनु�का साथै यस अदालतमा बयान गदा� समेत 

वारदातको समयमा आफु पी�डतको घर पसलमा गएको कुरा �वीकाद� अगा�डका �दनह�मा प�न करणी 

गरेको �थए ँ भनी उ�लेख गरेका छन।् पी�डतको घर पसलको ढोकाको चकुुल तो�डएको अव�थामा  

छ। यी पी�डत शार��रक �पमा अपा� समेत भएकाले त�कालै हारगहुार गन� नसकेक� र समयमै जाहेर 

गन� समेत नसकेक� हनु।् क�डम �योग गरेका र २ �दनप�छ जाँच भएकाले Spertomazoa नदेिखएको 

हो। �हर�मा सेवा गन� यी ��तवाद�ले अपा� अव�थाक� यी पी�डतलाई जबरज�ती करणी गरेको भ�े 

कुरा मौकामा कागज गन� िखमराज ढकाल र �डला गौतमको कागजबाट समेत प�ु� हनुकुा साथ साथै 

पी�डतले यस अदालतमा उपि�थत भई ग�र�दएको बकप� बाट समेत प�ु� भएको छ। तसथ� 

��तवाद�लाई अ�भयोग मागदाबी बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भनी तथा ��तवाद�को तफ� बाट उपि�थत 

�व�ान अ�धव�ा�य �ी रेशमराज �गर�, �ी रामशरण चौधर� र �ी मिणराज आचाय�ले ��तवाद�ले 

जाहेरवालाको होटलमा िचयाना�ता खाएको रकम न�तरेकाले झ�ुा जाहेर� �दएक� हनु।् ��तवाद� प�हला 

प�हला जाहेरवाल�कामा जाने आउने गरेको भए ताप�न घटना भ�नएको �दनमा �यनले करणी गरेका 

होइनन।् �यनले उ� �दनमा करणी नगरेको भ�े कुरा जाहेरवाल�को शार��रक पर��ण गदा� No any 

visible scratch Marks , Wounds भनी लेिखएको र Veginal Swab मा Spermatazoa not Seen भनी 

लेिखएकोबाट प�ु� ह�ुछ। सँगै जो�डएका घरका �यि�ह�ले प�न हारगहुार गरेको भनी उ�लेख गरेका 

छैनन।् जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर अपराधमा केबल जाहेरवाल�को भनाइलाई मा� आधार मानी 

��तवाद�लाई दोषी ठहर गन� �म�दैन। ��तवाद� मान�सक �पमा �बरामी छन ्भ�े कुरा मे�डकल जाँच 

�रपोटबाट समेत देिख�छ। तसथ� ��तवाद�ले आरो�पत कसरुबाट सफाइ पाउन ुपद�छ भनी गनु� भएको 
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बहस समेत सनुी �नण�यतफ�  �वचार गदा� ��तवाद�ले अ�भयोग दाबी बमोिजम कसरु गरेका हनु ् वा 

होइनन ् र अ�भयोग मागदाबी बमोिजम सजाय गनु� पन� हो वा होइन भ�े स�ब�धमा �नण�य �दन ु पन� 

देिखयो। 

 ��तवाद� सव�िजत दमाईले अपा� म�हला प�रव�त�त नाम िज�ला �हर� काया�लय 'दाङ ढ' लाई 

�नजको इ�छा �वपर�त जबरज�ती करणी गर� मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. 

�वपर�तको ३(५) नं. को कसरु गरेकाले �नजलाई सोह� महलको ३(५) नं. बमोिजम सजाय गर� सोह� 

महलको ३ (क) नं. बमोिजम थप सजाय समेत गर� सोह� महलको १० नं. बमोिजम पी�डतलाई 

��तवाद�बाट ��तप�ुत� �दलाई भराइपाउँ भ�े अ�भयोग मागदाबी भएको ��ततु म�ुामा ��तवाद� सव�िजत 

दमाईले यस अदालतमा बयान गदा� २०७०/१/९ गते राती आठ बजेको समयमा जाहेरवाल�को 

होटलमा गई ढोका खो�न लगाई �.३० को र�सी र �.१५ को अ�डा खाएको हो। ढोकाको चकुुल 

तोडी �भ� पसेको होइन। मैले उ� होटलमा �. ५००।- �तन� �थयो। उहाँले मसँग �. २००००।- 

मा�न ु भयो। मैले प�ुलसको जा�गर के ह�ुछ र, मैले २०,०००।- कहाँबाट �दने भनेको �थए।ँ 

�यसप�छ मलाई पख� तलाई फसाउँछु भनेकाले मैले �. ५००।- �दउँला भ�दाभ�दै न�दएकाले झ�ुा 

आरोप लगाई फसाएको हो। चै� १ गतेभ�दा अगा�ड उहाँले बोलाएकाले मैले स�लाहबाट करणी गन� 

गरेको हुँ चै� १ भ�दा अगा�ड ५/६ पटक करणी गरेको �थए। �यसप�छ गरेको होइन २०७०/१/९ 

गते मैले करणी गरेको छैन भनी आरो�पत कसरुमा इ�कार रहे प�न �तीवाद�ले अनसु�धान अ�धकार� 

सम� बयान गदा� २०७०/१/९ मा �दउसो ३ बजे जाहेरवाल�को ना�ता पसलमा गई िचयाना�ता खाइ 

बेलकुा साग पकाएर रािख�दन ुम आउँछु भनी वारदातको समय अं.२३ बजे जाहेरवाल�को घरमा गएको 

र निजकै रहेको खाटमा जाहेरवाल�लाई समाती ढाल� करणी गरेको हुँ। मैले २ पटक करणी गरेको र 

दबैु पटक क�डम �योग गरेको �थए।  

  सहम�त अनसुारनै करणी गरेको हुँ। मैले �. ५००।- ज�त �दन बाँक� �थयो सो रकम 

न�दएकाले मेरो �व��मा जाहेर� दरखा�त �दएको हो भनी आरो�पत कसरुमा सा�बत रह� बयान गरेको र 

आ�नो बचावटका ला�ग सहम�तमा करणी गरेको हो भनी िज�कर �लएको देिख�छ। 

 ��तवाद�ले अनसु�धान अ�धकार� सम� सा�बत भई वारदातको �दनमा करणी गरेको कुरामा सा�बत 

भएकामा अदालतमा बयान गदा� प�न घटना भएको रातमा आफु जाहेर�वाल�को पसलमा गई र�सी र 

अ�डा खाएको भनी वारदात �थलमा उपि�थत भएको कुरा उ�लेख गनु�का साथै चै� १ गतेभ�दा 

अगा�ड ५/६ पटक सहम�तमा करणी गरेको भनी उ�लेख गरेको देिखयो। य�द मैले जबरज�ती करणी 

गरेको भए जाहेरवाला कराउने ��तकार गन� गनु� पन�मा सो केह� भएको छैन भनी िज�कर �लएको समेत 

देिखयो। अगा�डका �दनह�मा सहम�तले करणी गरेको हो भ�दैमा म�हलाले असहम�तले करणी ग� यो 

भनी उजरु गरेको अव�थामा प�न प�हले सहम�तमा करणी गरेको �थए भ�े भनाइलाई आधार बनाई 

सहम�तमै करणी गरेका होलान ्भनी अनमुान गन� �म�ने अव�था समेत देिखन आउँदैन। 

 पी�डतले आ�नो जाहेर� दरखा�तमा २०७०/१/९ मा यी ��तवाद�ले आ�नो घरको ढोकाको 

छेि�कनी तोडी �भ� �वेश गर� जबरज�ती करणी गरेका हनु ्भनी �कटानी जाहेर� दरखा�त �दएको र 

घटना�थल �कृ�त मचु�ुका हेदा� पी�डतका घरको ढोकाको छेि�कनी तो�डएको भ�े उ�लेख भएको 
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देिखँदा �कटानी जाहेर� प�ु� हनु आएको छ। �यसै गर� घटना �ववरण कागज ग�र�दने िखमराज 

ढकाल, स�ज ुशमा�, गोमा �यौपाने, �डला गौतम समेतको कागजबाट समेत घटना स�ब�धमा थप प�ु� 

हनु आउनकुा साथै मौकामा कागज गन� �डला गौतमले यस अदालत सम� उपि�थत भई बकप� समेत 

ग�र�दएको देिख�छ। पी�डत जाहेर�वाल� प�रव�त�त नामथर िज�ला �हर� काया�लय 'दाङ ढ' ले यस 

अदालतमा आई आ�नो जाहेर� �यहोरालाई समथ�न गर� ��तवाद� सव�िजत दमाईले आफु 

�यारालाइ�ससको �बरामी बायाँ हर रा�ोसँग नच�ने �यि�लाई जबरज�ती करणी गरेका हनु ् भनी 

लेखाइ�दएबाट घटना स�ब�धमा थप प�ु� हनु आएको देिख�छ। 

 पी�डतको Veginal swab मा spermatazoa नदेिखएको र no any visible scoratch 

manks,Wounds भ�े शार��रक पर��ण ��तवेदन तथा �तीवाद� सव�िजतको शार��रक जाँच ��तवेदनमा 

No visible external injunes noted भ�ेतफ�  �वचार गदा� यी जाहेर�वाल� शार��रक �पमा ५ घ वग�को 

सामा�य अपा� भनी डा�टर�ारा लेिखएको �म�सल संल�न ��तवेदनबाट देिखएको र �यारालाइ�ससको 

�बरामी भनी जाहेरवाल�ले उ�लेख गरेको अव�था देिख�छ। अपा� र ए�लै ब�ने म�हलाले रातको 

समयमा त�काल हारगहुार ��तकार गन� नसकेको अव�था र त�ु�तै घटना स�ब�धमा जाहेर गन� नसक� 

२ �दनप�छ जाहेर� �दई त�प�ात शार��रक पर��ण भएको अव�था समेतलाई म�यनजर गनु� पन� 

देिख�छ। अपा� अश� वृ� म�हलालाई कसैले जबरज�ती करणी गरेको अव�थामा �नज पी�डतले 

िचथोन� कोपन� ��तकार गन� नस�ने अव�था हनेु भएकाले �वा��य र सामा�य अव�थाको म�हलामा�थ 

भएको अपराधभ�दा अश� अपा� म�हलामा�थ भएको अपराधमा �यायकता�ले �वशेष सावधानीपूव�क 

�वचार गनु� पन� भएकाले �वा��य पर��ण ��तवेदनमा ��तकारका िच�हह� नभए प�न जाहेर� दरखा�त 

पी�डतको बकप� ��तवाद�को बयान लगायतका अ�य �माणह�बाट वारदात प�� हनु स�ने नै  

देिख�छ। अश� अपा� म�हलाले वारदातको त�कालै उजरु� गन� नसक� केह� �दनप�छ उजरु गदा� 

�वा��य पर��ण ��तवेदनबाट �प� �पमा करणीको स�ेतह� नदेिखन प�न स�ने हनुाले प�रि�थ�तज�य 

अ�य �माणह�बाट वारदात प�ु� हनु आएको अव�थामा शार��रक जाँचमा �प� �पमा नदेिखएको भ�े 

कुरालाई मा� अधार बनाई अ�य स�पूण� �माणह�लाई बेवा�ता गर� कसरुदारलाई उ�मिु� �दन 

�यायोिचत नहनेु भएकाले ��ततु म�ुामा अ�य �वत�� �माणह�बाट वारदात र ��तवाद�को कसरु प�ु� 

हनु आइरहेको अव�था �व�मान भएकाले ��तवाद� सव�िजत दमाईले आरो�पत कसरु गरेका हनु ् भनी 

भ� स�कने अव�था देिखन आउँछ।  

 पी�डतको Veginal Swab पर��णमा Spermatazoa नदेिखएको तफ�  �वचार गदा� यी ��तवाद� 

सव�िजत दमाईले अनसु�धान अ�धकार� सम� बयान गदा� आफुले क�डम लगाएर करणी गरेको हुँ भनी 

बयान गरेको देिखएकाले क�डम लगाएर करणी गरेको अव�थामा spermatazoa नदेिखन ु�वाभा�वक हनु 

आउँछ। साथै ने.का.प २०६३, अ� ३ �न.न. ७६६६ प�ृ ३४३ पनुरावेदक ��तवाद� राज ुब�नेत 

�व�� च��बहादरु भ�डार�को जाहेर�ले नेपाल सरकार वाद� भएको जबरज�ती करणी म�ुामा ��तपादन 

भएको निजरमा "पनुरावेदकले पी�डतको योनीमा वीय� फेला नपरेबाट वारदात �मािणत नभएको भ�े 

िज�कर �लएको भए प�न सबै जबरज�ती करणीको कसरुमा पी�डत म�हलाको योनीमा वीय� फेला पनु� 
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पछ� भनी मा� न�म�ने "भनी �स�ा�त समेत ��तपादन भएको देिखएकाले ��ततु निजर समेत यस 

म�ुामा सा�द�भ�क देिखन आउँछ। 

 जहाँस�म ��तवाद�ले मान�सक रोगको उपचार गराइरहेको भ�े ��तवाद� प�का 

अ�धव�ाह�को िज�कर र �म�सल संल�न �वा��य उपचार ��तवेदन छ �यसतफ�  �वचार गदा� यी 

��तवा�दले आरो�पत कसरु गदा� आफुले गरेको अपराध वा काय�को मतलब र प�रणाम नै थाहा नपाउने 

गर� होसमै नरहेको वा मान�सक स�तलुन गमुाएको भ�े अव�था नदेिखएकाले �यसतफ�  �वचार ग�ररहन ु

पन� देिखन आएन। 

 अत: जाहेरवाल� पी�डतको �कटानी जाहेर� तथा यस अदालत सम� उपि�थत भई ग�र�दएको 

बकप�, ��तवाद�ले अनसु�धान अ�धकार� सम� बयान गदा� २०७०/०१/०९ गते राती २३ बजे 

जाहेरवाल�को घर पसलमा गई जाहेरवाल�लाई समाती ढाल� करणी गरेको हुँ भनी गरेको सा�बती बयान 

तथा यस अदालतमा बयान गदा� वारदात �म�तमा पी�डतको होटलमा गएको कुरा �वीकार गद� चै� १ 

गतेभ�दा अगा�ड ५/६ पटक करणी गरेको भनी �वीकार गरेको अव�था देिखएको, पी�डत जाहेरवाल� 

प�रव�त�त नाम थर िज.�.का. 'दाङ ढ' ले आफु अश� भएकाले हारगहुार गन� नसकेको भनी 

लेखाइ�दएको र उ� भनाइह� घटना �ववरण कागज ग�र�दने �यि�ह�को भनाइ समेतबाट प�ु� हनु 

आएको देिखएको हुँदा ��तवाद� सव�िजत दमाईले पी�डत जाहेरवाल� िज.�.का. 'दाङ ढ' (प�रव�त�त 

नामथर) लाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. �वपर�त सोह� ऐनको ३ (५) 

बमोिजमको कसरु गरेको ठहछ� सो ठहना�ले �नजलाई सोह� ३ (५) नं. बमोिजम ५ वष� कैद तथा 

पी�डत म�हला अपा� भ�े �म�सलबाट देिखएकाले सोह� ऐनको ३ क नं. बमोिजम थप ५ वष� गर� 

ज�मा १० (दस) वष� कैद सजाय हनेु ठहछ� र सोह� ऐनको १० नं. बमोिजम �. २०,०००।- (�बस 

हजार) ��तपू�त� समेत भराइ�दने ठहछ�।  

 

तप�सल 

��तवाद� सव�िजत दमाईलाई मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम १० (दस) वष� कैद र �नजबाट 

पी�डतलाई �. २०,०००/-(�बस हजार ) ��तपू�त� भराइ�दने ठहर� फैसला भएकाले �नज ��तवाद� म�ुा 

पपु��का �ममा �म�त २०७०।१।११ देिख थनुामा रहेको देिखँदा सोह� �म�तदेिख कैदको लगत क�ा 

हनेु गर� �म�त २०८०।१।१० स�म �सधा खच� खान पाउने गर� कैदमा राखी �म�त ०८०।१।११ गते 

कैदबाट छुट� जाने गर� अ.बं. १२१ नं. बमोिजम कैद� पजु� �दई �थानीय कारागारमा थनुामा रा� न 

पठाइ�दनू .....................................................................................................................१ 

 

पी�डतले �. २००००/- (�बस हजार) ��तपू�त� भ�रपाउने ठहरेकाले ��तवाद�को यसै सरहदको जेथा 

देखाई भराइपाउँ भनी दरखा�त �दन आए �नयमानसुार भराइ�दनू...................................................२ 

  

यस अदालतको इ�साफमा िच� नबझेु स.म.ुस ऐन, २०४९ को दफा २६ को �याद ७० �दन�भ� �ी 

पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु दाङमा पनुरावेदन गनु� भनी ��तवाद� सव�िजत दमाईलाई पनुरावेदनको �याद 

�दनू ...........................................................................................................................३ 
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कागज  

x 
 

 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा मलुकु� ऐन, अ.बं. २९ नं. समेतका आधारमा यस 

अदालतको अ�धकार �े��भ� रह� दता� हनु आएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य र ठहर यस �कार छ : 

 

त�य ख�ड 

�वगत १/२ वष� अगा�डदेिख मेरा दाजसँुग काठमाड��तरै िचनजान भएका नाताले म समेतका घर 

प�रवारसँग टे�लफोन माफ� त स�पक�  गद� नाम �वनोद ढकाल, ठेगाना माद� र �यसप�छ माद� मूलखक� , पेसा 

खानेपानी काया�लय भोजपरुमा काम गछु�, तलब �. ३५,०००।– खा�छु भ�दै नाम, थर, ठेगाना बताउँदै 

आएका �वनोद ढकालले मसँग �ववाहको ��ताव राखेप�छ लमीका �पमा हकुुम�सं डाँगीले भ�ूमका खेल� ८ 

जना मा� ज�ती आई २०७०/०१/२३ गते �दवा लगनमा �ववाह भएप�छ चैनपरु–४ ि�थत रा�बेनी होटलमा 

मलाई �भ�याए। अ�यायी म�येका मनबहादरु िघ�मरे समेत �यह� होटलमा ब�य�। बास बसेको अव�थामा 

बबुाआमा के, कहाँ हनु ुह�ुछ, �ववाहमा आफ�त �कन नआउन ुभएको भ�दा बबुा �बरामी भएर इि�डयाको 

बैङलोर लगेको छ, आमा प�न उतै हनु ु ह�ुछ भनेको, �ववाहप�छ घर जाउँ भ�दा घरमा कोह� हनु ु ह�ु, 

काठमाड� जान ुपला� भनेकामा फे�र बैङलोरमा बबुा उपचारको �ममा म�ृय ुभएको खबर आयो भ�े बहाना 

ग�र छटपट� खटपट� गद� बैङलोर जान ुपन� भयो, माद� घर हुँदै जाउँ भनी होटलबाट �म�त २०७०/०१/२४ 

गते �दउसो अं. ३:०० बजेको समयमा �हँडेकामा रा�बेनी मि�दर हुँदै माि�लङ �क�टङ डाडँा छेउमा पगेुको 

अव�थामा घटना�मले सश��त भएका मेरा माइती मावल�ले केरकार गदा� घर, थर, नाम, ठेगाना, पेसा समेत 

ढाटेँको, बाब ु�बरामी नभएको, घरमा सकुशल रहेको हुँदा �नज �वनोद ढकाल भ�े अमरबहादरु राय, हकुुम�सं 

डाँगी र मनबहादरु िघ�मरेले मलाई मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार गन� उ�े�यले �ववाहको नाटक�य 

प�रप� च रची सो काय� गरेको हुँदा �नजह�लाई काननु बमोिजम सजाय ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको �म�त 

२०७०/०१/२५ गतेको पी�डत प�रव�त�त उपनाम बी थापाको जाहेर� दरखा�त। 

मलाई �ववाह गर� लाने �वनोद ढकाल, हकुुम�सं डाँगी र हाल आएर नाम थाहा भएका मनबहादरु 

िघ�मरे समेतले मलाई चैनपरु–४ ि�थत माद� रा�बेनी भ�े होटलमा लगी राखे। भो�लप�ट �बहान �म�त 

२०७०/०१/२४ गतेको �दन प�न �नजह�ले मलाई �नज �वनोद ढकालको घरतफ�  लाने कुनै कुरा नगर� 

बबुा �बरामी भएकाले इि�डयाको बैङलोरमा लगेको छ, आमा प�न उतै जान ुभएको छ, घरमा कोह� हनु ुह�ु, 

घर नजाउँ, काठमाड��तर जाउँ भ�दै अ�यायीह� एकआपसमा गपुचपुपूव�क कुरा गद� छलफल गन� थालेप�छ 

फोन आएको बहाना बनाई बैङलोरमा बबुाको म�ृय ुभइसकेछ, अब घर हुँदै बैङलोर जान ुपछ� भनी मेरा 

माइतीले �दएको सरसामानह� समेत सोह� होटलको कोठामा छाडी मलाई घर माद� मूलखक�  जाउँ भनी �लई 

गएकामा माद� मूलखक� तफ�  नलगी माि�लङतफ� को बाटो लगेको मलाई थाहा भएकाले मलाई श�ा लागी मेरा 

माइती मावल�मा मैले खबर गरेकाले मेरा माइती मावल� समेतले केरकार गदा� �नज �वनोद ढकाल भ�ेको 

घर माद� मूलखक�  नभई माि�लङ गा.�व.स. वडा नं. १, �नजको थर ढकाल नभई राय थर रहेको, बबुाआमा 

बैङलोरमा नभई माि�लङ गा.�व.स. वडा नं. १ घरैमा भएको, �नजले सरासर आ�नो नाम, थर, वतन, पेसा समेत 

ढाँट� मलाई गमुराहमा राखी ललाइ फकाइ गर� कपोकि�पत बहाना बनाई मानव बेच�बखन गन� उ�े�यले 
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भारततफ�  लान खोजेको य�कन �व� वास भएको हुँदा उि�लिखत �वनोद राय, मनबहादरु िघ�मरे र हकुुम�सं डागँी 

समेत उपर काननु बमोिजम हदैस�मको सजाय ग�रपाउनका साथै उिचत ��तपू�त� समेत �दलाइभराइ पाउँ भ�े 

समेत �यहोराको प�रव�त�त उपनाम बी थापाले गरेको �म�त २०७०/०१/२७ गतेको �मािणत बयान। 

िज�ला स� खवुासभा, �स�पोखर� गा.�व.स. वडा नं. ८ ि�थतमा पूव�मा गणेश मगरको घर, पि�ममा 

पहरे खो�सी, उ�रमा भ�से जाने बाटो, दि�णमा ला�पा नबुु� शेपा�को घर य�त चार �क�ला�भ� पूव�-उ�र 

फ�क� एको घरको अगा�डप��को आगँनमा जातीय पर�परा अनसुार �ववाह गदा� �ववाह म�डप�भ� प�ने �वागत 

गेट बनाएको, सो�भ� पसी हेदा� आगँनमा �वयंवर गन� �थान, चौका चदवुा बनाई �ववाह काय�को य� समेत 

गरेको देिखएको, सो घरको उ�रप��को मतानमा भोजभतेर पकाउनका ला�ग चलुो ढु�ा समेत गा�डएको उ� 

ढु�ाह�मा धवुाँ समेत लागेको देिखएको भ�े समेत �यहोराको �म�त २०७०/०१/२५ गतेको घटना �थल 

मचु�ुका। 

िज�ला स� खवुासभा, चैनपरु गा.�व.स. वडा नं. ४ ि�थत माद� रा�बेनी होटलको ३ तलामा�थको ४ 

नं. कोठामा खानतलासी गदा�, कालो सटुकेस थान–१ सो�भ� रहेको सामानको �ववरण : टु �पस सेट थान–१, 

बेहलु� साडी, चोलो थान–१/१, रातो रङको पे�टकोट थान–२, दोस�ला थान–१, िझरिझरे घ�ुटो थान–१, कुथा� 

स�ुवालको न�सलाएको �पस थान–१, मेकअपको सामान स�हतको ब�ा थान–१, लगनगाँठो थान–१, बेहलु�को 

फोटो–१, दबुोको माला थान–१ तथा कालो सटुकेस थान–१ सो�भ� रहेको सामानको �ववरण : प�को सामान 

स�हतको पोका थान–२, बेहलुाको दौरा, स�ुवाल, टोपी, ढाका कपडाको �पस थान–१ समेत सामानह� बरामद 

भएको भ�े समेत �यहोराको �म�त २०७०/०१/२५ गतेको बरामद�/खानतलासी मचु�ुका। 

��तवाद� �वनोद रायको साथबाट औ�ठ�, घडी, सादा NOKIA मोबाइल सेट, पस� थान–१/१ र मनबहादरु 

िघ�मरेको साथबाट मोबाइल NOKIA C2, घडी साइको, पस�, �समकाड�, एनसेलको १/१ थान लगायतका 

सामानह� बरामद भएको भ�े समेत �यहोराको �म�त २०७०/०१/२५ गतेको बरामद�/खानतलासी  

मचु�ुका। 

�वनोद भ�े अमर रायले म �े�ीको छोर� �बहे गन� आएको, केराबार�मा केट� मागेको छ, मेरो �बहे 

भइसकेको कसैलाई नभ�ु, ज�ती जान ु पछ� भनेकाले मैले �नजको कुरालाई �वीकार गरेर �म�त 

२०७०/०१/२३ गतेका �दन म ज�ती गएको हो। म समेतले जाहेरवाल�लाई कुनै प�न उ�े�य �लएर �वनोद 

भ�े अमरबहादरु रायले नाम, थर, वतन ढाँट� �बहे गरेको होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� अजु�न भ�े 

मनबहादरु िघ�मरेले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� �म�त २०७०/०१/३० गते गरेको  

बयान। 

मैले राई जातको केट�सँग �मे �ववाह गरेकामा मेरो बबुाआमा तथा इ��म�ले मलाई हेला, होचो 

गन� गरेकाले मैले बा�य भएर घरमा भएका व�ृ बबुाआमालाई खसुी पान� मनसायले आ�नो जात �म�ने केट� 

खोजी हालस�म म अ�ववा�हत छु भनी �ववाह गरेको हो। जाहेरवाल�लाई मैले कुनै बद�नयत त�रकाबाट 

झ�ुयाई �ववाह गरेको होइन। सो �ववाहको प�रप� च �मलाउनमुा हकुुम�सं डाँगी तथा मनबहादरु िघ�मरेको 

कुनै हात छैन। म आफैले गरेको हुँ। हकुुम�सं डाँगी र मनबहादरु िघ�मरे मसँग �म�ने साथी भएको हुँदा म 

आ�नो जातको केट� �ववाह गन� आएको मेरो घरमा �ीमती, छोरा, छोर� भएको कोह� कसैलाई नभ�ु भनी 

ज�ती �लएर गएको हुँ। म, हकुुम�सं डाँगी र मनबहादरु िघ�मरेले जाहेरवाल�लाई मानव बेच�बखन तथा 
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ओसारपसारको �नयतले कुनै प�न जाल रची सो काय� गरेको होइन, मैले मेरो घर, थर सह�साथ बताउँदा 

जाहेरवाल�का आफ�तले मेरो घर, ठेगानामा मेरो �ववाह भएको छ छैन भनी ब�ुछ होला भ�े लागी ढाटेँको हुँ 

भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� �वनोद भ�े अमरबहादरु रायले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� �म�त 

२०७०/०१/३० गते गरेको बयान। 

हकुुम�सं डाँगीको शर�र खानतलासी गदा� �नजको शर�रबाट �प�लको चरुा थान–१, मोबाइल सेट 

थान–१, नो�कया २६२६ �या�� थान–१, �ला�सक हाते घडी समेतका सामानह� फेला पा�रएको भ�े समेत 

�यहोराको �म�त २०७०/०२/०१ गतेको बरामद�/ खानतलासी मचु�ुका। 

मेर� �ीमती राईको छोर� भएको हुँदा आमाबाबकुो काज��या गन� �े�ीको छोर� �ीमती  

चा�ह�छ। मैले केराबार�को थापाको छोर�सँग �मे गरेको छु। मैले उनीह�लाई नाम, थर, ठेगाना ढाँटेको 

छु। तपा� प�न �बहेमा जान ु पछ�। तपा�ले प�न मेरो नाम, थर, ठेगाना ढा�ँट�दन,ु मैले �बहेको लगन 

२०७०/०१/२३ गते �दवा ल�नमा गन� भनी फोनबाट �नण�य ग�रसकेको छु भनी अमरबहादरु रायले भनेको 

हुँदा �म�त २०७०/०१/२३ गतेका �दन म समेतका ज�मा ८ जना जाहेरवाल�को घरमा ज�ती भएर गएका 

ह�। जाहेरवाल�का आफ�तह�ले बेहलुाको बारेमा सो�दा नाम, थर �वनोद ढकाल, घर माद� मूलखक�  हो भनी 

मैले बेहलुासँग प�हलेको स�लाह अनसुार ढाँट� भनेको हो। जाहेरवाल�लाई म समेतका मा�नसले मानव 

बेच�बखन तथा ओसारपसारको काय� गन� योजनाले सो काय� गरेको होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� 

हकुुम�सं डाँगीले अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� �म�त २०७०/०२/०२ गते गरेको बयान। 

�म�त २०७०/०१/२३ गते �वनोद भ�े अमरबहादरु रायले �ववाह गर� बेहलु� समेत �लई मेरो 

होटल लजमा बसेका हनु,् भो�लप�ट �नज �यि�ले सामान बो�ने मा�नस पाइएन, सामान बो�ने मा�नस �लएर 

आउँछु, यो सामान यह�� होस,् रािख�दन ुहोस ्भनेको हुँदा मैले राखेक� हुँ भ�े समेत �यहोराको मौकामा 

कागज गन� होटल �यवसायी रेणकुा ढु�ानाको �म�त २०७०/०२/१२ गतेको मौकाको कागज। 

तपा�क� छोर� मलाई �दन ुहोस,् म तपा�क� छोर�लाई सखुसयलमा पा�छु भनी आ� वासन देखाएको 

हुँदा नोकर� समेत भएको केटा मा�न आउँदा �कन न�दने भनी �ीमान समेतसँग सरस�लाह गर� आ�नो 

जातीय र��त�रवाज अनसुार छोर�को �ववाह ग�र�दएकामा प�छ आएर ब�ुदा �वनोद ढकाल भनी नाम, थर ढा�ँने 

�वनोद भ�े अमरबहादरु राय र मेरै गाउँठाउँको मैले िचनेको हकुुम�सं डाँगी समेतले �मलेमतो गर� मानव 

बेच�बखन तथा ओसारपसार गन� उ�े�यले आ�नो नाम, थर, वतन समेत ढाँट� �ववाह गरेको य�कन �व� वास 

भएको हुँदा �नजह�लाई काननु बमोिजम हदैस�मको सजाय ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको र�ता थापाको �म�त 

२०७०/०२/१० गतेको मौकाको कागज। 

हकुुम�सं डाँगीले स�पूण� �बहेको प�रप� च रची आ�नो नाम, थर, वतन, पेसा समेत ढाँट� मानव 

बेच�बखन तथा ओसारपसार गन� उ�े�यले �ववाह गरेको पूण� �व� वास भएको हुँदा �वनोद भ�े अमरबहादरु 

राय, हकुुम�सं डाँगी र अजु�न भ�े मनबहादरु िघ�मरे समेतलाई काननु बमोिजम हदैस�मको सजाय हनुकुा साथै 

पी�डतलाई उिचत ��तपू�त� समेत �दलाइभराइ पाउँ भ�े समेत �यहोराको इ��बहादरु थापा समेत ५ जनाले 

ग�र�दएको एकै �मलानको �म�त २०७०/०२/१० गतेको व�तिु�थ�त मचु�ुका। 

यी ��तवाद�ह� �वनोद भ�े अमरबहादरु राय, अजु�न भ�े मनबहादरु िघ�मरे र हकुुम�सं डागँीले मानव 

बेच�बखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४(२) को (ख) बमोिजम कसरु अपराध 
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गरेको प�ु� हुँदा �नज ��तवाद�ह�लाई ऐ. ऐनको दफा १५ को उपदफा १ को ख�ड (ङ) को देहाय (२) 

बमोिजमको सजाय गर� ऐ. ऐनको दफा १७ नं. बमोिजम यी ��तवाद�ह�बाट पी�डतलाई ��तपू�त� 

�दलाइभराइ पाउँ भ�े समेत �यहोराको �म�त २०७०/०२/१४ गतेको अ�भयोग प�। 

मेरो जेठ� �ीमती छोराछोर� तथा बबुाआमाको स�लाह अनसुार नै मैले यी जाहेरवाल�लाई मागी 

�ववाह गरेको हुँ। मैले मेरो �यि�गत �ववरण ढाँट� छल� कुमार केटो हो भनी भनेको समेत नभई घरमा 

�ीमती, छोराछोर� छ भ�दा समेत �नजले रहेछ भने म बे�लै ब�छु भनी भनेक� हुँदा �नजको आमा, बबुा, दाज ु

समेतको स�लाह अनसुार मैले आ�नो जा�तको �ीमती जातीय पर�परा अनसुार नै २०७०/०१/२३ गते �दवा 

ल�नमा मागी �ववाह गर� का�छ� �ीमती बनाएको, बेहलु� अ�माउँदै अ�दाजी ७:३० बजेको, बेहलु�को आमा, 

काक� तथा आफ�तह�ले बेहलु� �बमार� छ, �हँ�न स�दैन आज चैनपरुकै होटलमा राखी �बहान मा� लान ु

भनेकाले मैले �नजह�को भनाइ अनसुारै माद� होटलमा राखेको हुँ। मैले अ�भयोग दाबी अनसुार सजाय 

पाउन ुपन� होइन, जाहेरवाल�को जाहेर� तथा बयान �यहोरा झ�ुा हो भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� �वनोद राय 

भ�े अमरबहादरु रायले �म�त २०७०/०२/१४ गते यस अदालतमा गरेको बयान। 

मलाई �वयंवरमा बेहलु�ले लगाइ�दएको सनुको �स�� पूण� शा�यकामा �. ३०,०००।– मा �म�त 

२०७०/०१/२४ गते �बहान �ब�� गरेको हुँ। सो म�ये ५,५२५।– को पाउज,ु �. ५,०००।– बेहलु�लाई 

दलुन फक� दा लगुा �क� भनी �दए।ँ �. ९,८००।– मा भोजपरेु सनुचाँद� पसलबाट बेहलु�लाई सनुको औ�ठ� 

�क�न�दए।ँ �. २,३००।– मा �सडी �नकाल�। बाँक� �पैया होटल खच�, गाडी भाडा र खाइखच�मा  

स�कयो। मेरो नाग�रकतामा मेरो नाम अमरबहादरु राय भ�े उ�लेख छ तर गाउँघरमा बोलाउने नाम �वनोद 

भएकाले कुनै फरक पद�न भनी �वनोद राय भनी सह� गरेको हुँ। मलाई दबैु नामले िच�दछन ्भ�े समेत 

�यहोराको ��तवाद� अमरबहादरु रायले �म�त २०७०/०२/१७ गते यस अदालतमा गरेको त�त�बा बयान। 

��तवाद� अमरबहादरु रायले मैले आजभ�दा ३/४ वष� अगावैदेिख माया�मे भएक� �स�पोखर� ब�ने 

थापाक� छोर�सँग २०७०/०१/२३ गते �बहेको टु�ो गरेको छ भनी मलाई प�न ज�ती जाने �न�तो �दएको 

हुँदा म समेत �ववाहमा ज�ती गएको हुँ। ��तवाद�को घरमा जेठ� �ीमती, छोराछोर� छ भ�े कुरा 

जाहेरवाल�लाई थाहा �थयो, �थएन म जाि�दन। मैले प�न �नजह�ले मलाई सोधखोज नगरेकाले केह�  

बताइन।ँ मैले ��तवाद� म�येको �वनोद भ�े अमरबहादरु रायको नाम, थर, वतन समेत ढाँट� जाहेरवाल� र 

��तवाद� अमरबहादरु राय �बच �ववाह गराई मानव बेच�बखन तथा ओसारपसारको काय� नगरेको हुँदा झ�ुा 

अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� हकुुम�सं डाँगीले �म�त २०७०/०२/१६ गते 

यस अदालतमा गरेको बयान। 

��तवाद� अमरबहादरु रायले केराबार�को थापाक� छोर�सँग २०७०/०१/२३ गते मेरो �ववाह छ 

ज�ती जान ुपछ� भनेकाले म समेतका ८ जना ज�ती गएका �थय�। �दउँसो १२ वजेको समयमा ज�ती प�ु याई 

बेलकु� अं. ७ बजे मा� बेहलु� अ�माई �याई बेहलु�को आमा तथा �नजका आफ�तह�ले बेहलु� �बरामी छ, 

आज घरमा नलान,ु चैनपरुमा होटलमा राखी भो�लप�ट मा� लान ुभनेकाले सो रात रा�बेनी होटलमा बसी 

भो�लप�ट म आ�नो झोला बोक� आ�नो कोठा तिु�लङटार जान ला�दा सोह� �दनको अं. २ बजे�तर अदालत 

गेटमा �हर�ले मलाई प�ाउ गर� लगेको हो। मैले जाहेरवाल�लाई �नजको जाहेर� तथा �मािणत बयानमा 

उि�लिखत भए बमोिजम मानव बेच�बखन तथा ओसारपसारको कुनै प�न काय� गर� जाहेरवाल�लाई गमुराहमा 
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पार� ढाँट� मानव बेच�बखन तथा ओसारपसारको काय� नगरेको हुँदा झ�ुा अ�भयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ�े 

समेत �यहोराको ��तवाद� अजु�न भ�े मनबहादरु िघ�मरेले �म�त २०७०/०२/१६ गते यस अदालतमा गरेको 

बयान। 

हालस�म �म�सल संल�न �ा� �माणह�बाट यी ��तवाद� �वनोद भ�े अमरबहादरु राय, हकुुम�सं 

डाँगी, अजु�न भ�े मनबहादरु िघ�मरे ��ततु म�ुाका कसरुदार होइन रहेछन ्भ� स�कने अव�था नभई मानव 

बेच�बखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ८ तथा मलुकु� ऐन अ.बं. ११८ को देहाय २ 

को अव�था �व�मान देिखँदा �नजह�लाई काननु बमोिजम थनुामा राखी म�ुाको पपु�� गनु� भ�े समेत 

�यहोराको �म�त २०७०/०२/१९ गतेको यस अदालतको थनुछेक आदेश।  

��तवाद� मनबहादरु िघ�मरे र अमरबहादरु राय मेरो होटलमा तलमा�थ ग�ररहेका �थए। मलाई घर 

माद� मूलखक�  बताएका र थर प�न ढकाल हो भनेका �थए। बेहलुाले दलुन यह��बाट फका�उन ुप� यो, सेलरोट� 

बनाउन ुह�ुछ ? भनी सोधे। मैले �याउँ�दन भन�। केह� समयप�छ बेहलु�का मावल�ह� मेरै होटलमा आएका र 

बेहलुा बेहलु�लाई नै सोधपछु गर� �तमीह�को घर माि�लङ जाओ, ढाटेँर �ववाह गनु� भएछ, तपा�को खास घरै 

माि�लङ �तर�तरे हो भनेका र बाब ुबैङलोरमा �ब�तस�न ुभयो, आमा �बहानै गाडीमा चढ� गइस�न ुभयो, �यस 

कारण माि�लङ लाने अव�था छैन, बेहलुाले भ�यो। घरतफ�  जान ुभनी आफ�तह�ले भनेप�छ मेरो होटलबाट 

२४ गते बेलकुा बाटो लागेका हनु।् पी�डत उपनाम बी थापालाई अ�य� लगी बेच�बखन गन� �नयत गरेका 

हनु ्भ�े समेत �यहोराको मौकामा कागज गन� रेणकुा ढु�ानाले �म�त २०७०/०२/३० गते यस अदालतमा 

गरेको बकप�। 

पी�डत र ��तवाद� �वनोद भ�े अमरबहादरुसँग �ववाह ग�र�दँदा बेहलुासँग गो� सोधनी गदा� कौिशक 

गो� भनेका, प�छ �तनप�ुते मा�दा �वनोद ढकाल हो भनी �तनप�ुते �दएका, ढकालको गो� उपम�य हो, 

थरचा�हँ ढकाल नै हो भनेको हुँदा प�हले कौिशक गो�बाट य� गरे, ढकाल थर पाएप�छ गो� बदलेर उपम�य ु

कायम गर� �ववाह स�प� ग�र�दएको हो। गो� ढाँटेको हुँदा स�ुनयोिजत त�रकाबाट पी�डतलाई बे�ने 

उ�े�यबाट मानव बेच�बखन तथा ओसारपसारको काय� गरेको कुरामा �व� वास ला�छ भ�े समेत �यहोराको 

व�तिु�थ�त मचु�ुकामा ब�ने न�दलाल सवेुद�ले �म�त २०७०/०२/३० गते यस अदालतमा गरेको बकप�। 

�म�त २०७०/०१/२३ गतेका �दन �दवा ल�नमा �ववाह गर� �वनोद भ�े अमरबहादरुले �स�काल� 

मि�दर घ�ुन जान ुपछ� भनी भनेको, उ� �दन बेलकुा हामी बेहलुा बेहलु� स�हत चार जना चैनपरु ि�थत माद� 

होटलमा बास ब�य�। ��तवाद� म�येका अजु�न भ�े मनबहादरु िघ�मरेले बेहलुाको बबुा �बरामी भएकाले 

भारतको बैङलोरमा उपचार गराउन ु हुँदैछ, बेहलुाको आमा प�न ए�बलेु�समा बैङलोर ला�न ु भएको छ, 

तपा�ह� भो�ल नै माइत गएर आउन,ु तपा�ह� बैङलोर जान ुपछ� भ�ु भयो। यतैबाट �त�ो माइत गएर 

प�स��तर तिु�लङटारबाट �लेनमा काठमाड� जान ुपछ� अ�न बबुा �बरामी हनु ुह�ुछ, बैङलोर जान ुपछ�, अ�हले 

घर जान ुहुँदैन, घरमा कोह� छैन भनेर �वनोद ढकाल भ�े अमरबहादरु रायले मलाई उसको थर प�न ढकाल, 

घर माद� मूलखक�  हो तर अ�हले हामी घर जान ुहुँदैन, म जा�गरे प�न छु, खानेपानी सं�थान, भोजपरुमा काम 

गछु�, भो�ल बैङलोर जान ुपछ� भनी झ�ुा कुरा बोल� मानव बेच�बखन गन� उ�े�यले गरेका हनु।् ��तवाद� 

म�ये हकुुम�सं डाँगीले �वनोद ढकाल भ�े अमरबहादरु राय रा�ो मा�छे हो, ऊ मसँग बसेर काम गद� �थयो, 

काठमाड�मा हामी सँगै बसेका छ�। उसको घर माद� मूलखक�  हो, ऊ हाल खानेपानी भोजपरुमा स�वा भएको 
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छ। मा�सक �. ३५,०००।– को जा�गर खा�छ। पा�रवा�रक प�ृभ�ूम रा�ो छ भनी झ�ुा बोल� मानव 

बेच�बखन काय� गन�मा सघाउ प�ु याएको हो भ�े समेत �यहोराको जाहेरवाल� प�रव�त�त उपनाम बी थापाले 

�म�त २०७०/०२/३० गते यस अदालतमा गरेको बकप�। 

��तवाद� अमरबहादरु रायले मलाई �वनोद ढकाल हुँ। भोजपरुमा मा�सक तलब �. ३५,०००।– 

हनेु नोकर� छ, घर माद� हो, म तपा�को छोर�लाई सखुसाथ पा�छु भनी झ�ुा प�रप� च गर� छोर�सँग �ववाह 

गर� मानव बेच�बखन गन� उ�े�य राखेका हनु,् छोर�को �ववाह गन�मा ��तवाद� म�ये हकुुम�सं डागँीले ��तवाद� 

�वनोद भ�े अमरबहादरु राय रा�ा मा�छे हनु,् रा�ो जा�गर छ, तपा�को छोर�को भ�व�य उ��वल ह�ुछ भनेको 

र �नज हकुुम�सं नाता�भ�कै मा�नस हुँदा �व� वासमा पर� �ववाह ग�र�दएका �थय�। यी ��तवाद�को मानव 

बेच�बखनको काय�मा परुा संल�नता छ। ��तवाद� म�ये अजु�न भ�े मनबहादरु िघ�मरेसँग मेरो िचनजान 

�ववाहमा मा� भएको भ�े समेत �यहोराको मौकामा कागज गन� र�ता थापाले �म�त २०७०/०२/३० गते 

यस अदालतमा गरेको बकप�। 

��तवाद�ह�ले प�रव�त�त उपनाम बी थापालाई �ववाहको प�रप� च रची मानव बेच�बखनको काय� 

गन�का ला�ग बेहलुाले आ�नो नामथर, वतन ढाँ�न,ु ��तवाद� मनबहादरुले प�न बेहलुाको नामथर, वतन ढाँ�न ु

र ��तवाद� हकुुम�सं डाँगीले बेहलु� मागी आ�नो गाउँमा य�तो काम गनु� र बेहलुाले बेहलु�लाई आ�नो घर 

ला�छु भनी माद� होटलमा ब�न ुज�ता सबै ढाँटको खेती गरेकाले मानव बेच�बखन गन� काय�मा संल�न 

रहेको �व� वास ला�छ भ�े समेत �यहोराको व�तिु�थ�त मचु�ुकामा ब�ने प�व�राज सवेुद�ले �म�त 

२०७०/०३/०२ गते यस अदालतमा गरेको बकप�। 

बेहलुा �वनोद भ�े अमरबहादरु राय, प� �याउने अजु�न भ�े मनबहादरु िघ�मरे र हकुुम�सं डागँी मैले 

िचनेका �यि�ह� हनु।् बी थापालाई �वनोद भ�े अमरबहादरु रायले आ�नो नामथर, वतन र काम समेत 

ढाँट� �ववाह गर� होटलमा दईु �दनस�म राखी माद� घर भनेकामा �तर�तरेतफ�  बेहलु� लगेका ��तवाद� 

मनबहादरु िघ�मरे र हकुुम�सं डाँगीले प� �याउने र लमीको भ�ूमका खेल� मानव बेच�बखन गन� खोजेका हनु ्

भ�े समेत �यहोराका व�तिु�थ�त मचु�ुकाका गणेशबहादरु अ�धकार�ले �म�त २०७०/०३/०२ गते यस 

अदालतमा गरेको बकप�। 

दलुाहा �वनोद भ�े अमरबहादरु राय समेत भएर झ�ुो �ववाह गरेको रहेछन।् दलुाहा प�ले नाम, 

थर, वतन समेत ढाँट� �ववाह गर� होटलमा राखी घरै नलगी अ�तै लान खोजेको अव�था देिखँदा ��तवाद�ह� 

�तनै जनाको �मलेमतोबाट मानव बेच�बखन गन� खोजेका हनु ्भ�े समेत �यहोराको व�तिु�थ�त मचु�ुकाका 

�व�णकुुमार� �े�ले �म�त २०७०/०३/०२ गते यस अदालतमा गरेको बकप�। 

�म�त २०७०/०१/२३ गते ��तवाद� अमरबहादरु राय र पी�डत बी थापासँग भएको �ववाह हकुुम�सं 

डाँगीको अगवुाइमा �वनोद भ�े अमरबहादरु राय ढकाल थरको मा�नस हो भनी ढाँट� प�रप� च �मलाई 

��तवाद�ह�ले मानव बेच�बखनको काय� गरेका हनु ्भ�े समेत �यहोराको व�तिु�थ�त मचु�ुकाका इ��बहादरु 

थापाले �म�त २०७०/०३/०३ गते यस अदालतमा गरेको बकप�। 

��तवाद� हकुुम�सं डाँगीले मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार काय� गरेको होइन, �ववाहमा ज�ती 

मा� गएका हनु।् रायह� ग�रब भएका र घर प�न �तर�तरे क�सल ठाउँ भनी थर वतन ढाँटेको हो। 

��तवाद� हकुुम�सं र ��तवाद� अमरबहादरु राय घ�न� �म� भएको र ��तवाद� अमरबहादरु रायको कमाइ रा� ै
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भएको हुँदा पी�डतलाई रा� ैठाउँमा पान�का ला�ग साथीका नाताले नाम, थर, वतन समेत ढाँटेर भए प�न 

�ववाहमा सघाउ प�ु याएका हनु ्भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� हकुुम�सं डाँगीका सा�ी लोके�� काक�ले यस 

अदालतमा गरेको बकप�। 

��तवाद� मनबहादरु िघ�मरे ज�ती भए प�न दलुह�लाई बेच�बखन गन� त�ल�न भएको होइन। 

�छमेक�ले �ववाहमा बोलाएर ज�ती गएको मा� हो भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� अजु�न भ�े मनबहादरु 

िघ�मरेका सा�ी धनमाया भ�राईले यस अदालतमा गरेको बकप�। 

��तवाद� अमरबहादरुले आ�नो घर माि�लङमा �भ�याउन लैजादै गदा� �क�टङ डाँडा �तर�तरेमा 

�हर�ले प�ेको भ�े सनेुको हुँ। नाम, थर, वतन ��तवाद�ले ढाँटे ढाटेँनन ् खलुाउन सि�दन भ�े समेत 

�यहोराको ��तवाद� �वनोद भ�े अमरबहादरुका सा�ी यामबहादरु रायले �म�त २०७०/०२/३१ गते यस 

अदालतमा गरेको बकप�। 

��तवाद� हकुुम�सं डागँीले झ�ुयानी काय� गर� �ववाह गराएका होइन, मानव बेच�बखन तथा 

ओसारपसार काय�का अ�भय�ु हनुमुा जाहेरवालाका कुनै �रसइवीका कारण अ�भयोग लगाएका हनु।् ��तवाद� 

हकुुम�सं डाँगी ज�ती मा� जान ु भएको हो भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� हकुुम�सं डाँगीका सा�ी 

कमलबहादरु काक�ले �म�त २०७०/०३/०२ गते यस अदालतमा गरेको बकप�। 

��तवाद� मनबहादरु िघ�मरे आ�नो घरायसी कामले चैनपरु आएको बेला ��तवाद� अमरबहादरु 

रायसँग भेट भई �ववाहमा जाउँ भनेको हुँदा ज�तीस�म गएका हनु।् �नजले अ�भयोग दाबी बमोिजम सजाय 

पाउन ु पन� होइन भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� मनबहादरु िघ�मरेका सा�ी ब�� िघ�मरेले �म�त 

२०७०/०३/०२ गते यस अदालतमा गरेको बकप�। 

 

ठहर ख�ड 

�नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक पेसी सूचीमा चढ� आज यस इजलास सम� पेस हनु आएको 

��ततु म�ुामा वाद� नेपाल सरकारका तफ� बाट उपि�थत �व�ान िज�ला �याया�धव�ा �ी कृ�णबटु भ�डार�ले 

यी ��तवाद�ह� �वनोद भ�े अमरबहादरु रायले घरमा �ीमती हुँदाहुँदै यी पी�डतलाई झ�ुयानमा पार� �ीमती 

बनाउने बहाना बनाई �ववाह गर� घर माद� मूलखक�  बताउँदै थर ढकाल भनी �ववाह गर� बेहलु�को घरबाट 

चैनपरुको होटलमा बास बसी भो�लप�ट माद��तर नलगी माि�लङको �तर�तरे भ�े ठाउँ�तर लगेको र जी�वत 

बाबलुाई बैङलोरमा म�रस�यो भनी बैङलोर जान ुपछ� भनेर समेत पी�डतलाई भनेको, �यसै गर� अका� ��तवाद� 

हकुुम�सं डाँगीले खानेपानीमा जा�गर खा�छ, केटो रा�ो छ भनी लालच देखाई आ�नै गाउँघरक� यी पी�डतलाई 

�ववाह गन�मा लमीको भ�ूमका खेल� �ववाह गराई �बहे घरमा समेत बेहलुाको �तनप�ुते थर, गो� समेत ढाँट� 

�ववाह गराई �याई आफु समेत चैनपरुकै होटलमा बास बसेको, अका� ��तवाद� अजु�न भ�े मनबहादरु िघ�मरे 

�ववाहमा ज�ती गई बेहलुाको नाम, थर, वतन ढाँट� �ववाह काय� स�प� गराएका र बेहलु�लाई चैनपरुमा राखी 

बेहलुाको बाबकुो बैङलोरमा म�ृय ुभएछ भनी बैङलोर�तर जान, लैजान उ�साहट गर� बेच�बखन काय�मा म�त 

प�ु याएको हुँदा यी ��तवाद�ह�लाई अ�भयोग दाबी बमोिजम मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ 

बमोिजम सजाय गर� पी�डतलाई ��तपू�त� समेत भराइपाउँ भ�े बहस गनु� भयो। 
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�यसै गर� जाहेरवालाका तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा�य �ी मेघनाथ भ�राई र �ी नय�� 

गौतमले ��तवाद� अमरबहादरु राय समेतले �ववाह गदा� न�ल� गहना लगी आ�नो नाम, थर, वतन �तनप�ुते 

समेत ढाँट� बाबकुो बैङलोरमा म�ृय ुभइस�यो, अब बैङलोर जाउँ, घर माद� नजाउँ भनी पी�डतलाई बेच�बखन 

गन� बैङलोरतफ�  लैजान लागेको हुँदा �नजह�लाई मानव बेच�बखन तथा ओसारपसारमा सजाय हनु ुपछ� भनी 

बहस गनु� भयो। 

��तवाद�ह�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान व�र� अ�धव�ा �ी राम�साद �सटौला, अ�धव�ाह� 

भवानी�साद आचाय�, रो�हतकुमार डाँगी र कृ�ण�साद सेडाईले यी ��तवाद� अमरबहादरु रायले आफुसँग दईु 

अढाई वष� अगा�डदेिख िचनजानमा रहेक� पी�डत जाहेरवाल�सँग मागी �ीमती बनाउने नै उ�े�यले �नजका 

बाबआुमा समेतको सहम�तमा �ववाह गर� �याएका हनु।् �ववाहका �दन बेहलु� अ�माउन �ढला भएका कारण 

साथै बेहलु�प��का मा�नसह�ले आज घर नलान,ु चैनपरु�तरै ब�न ुभनेका र सो �दन यातायात समेत ब�द 

भएको हुँदा �नजले �ववाहकै �दन आ�नो घर लान नसकेका हनु।् भो�लप�ट आ�नो घर माि�लङतफ�  लाँदै 

गदा� घरमा �भ�याउनै नपाई �हर� लगाई पी�डततफ� बाट प�ाउ ग�रएको अव�था हो। अगा�डदेिख िचनजानमा 

रहेको �यि� भई जानीबझुी नै जाहेरवाला प�बाट छोर� �दई �ववाह गर� पठाएका हनु।् ��तवाद� 

अमरबहादरु रायले पी�डतलाई �ीमती नै बनाउने उ�े�यले �ववाह गरेका हुँदा अ�भयोग दाबी अनसुार कसरु 

गरेको भ� �म�ने होइन। हकुुम�सं डाँगी र मनबहादरु िघ�मरे ज�ती गएका हनु,् ज�ती जान ुकुनै अपराध गनु� 

होइन। यी ��तवाद�ह�को पी�डतलाई बे�ने उ�े�य होइन। बेच�बखन गन� काय�को �मलेमतो प�न होइन, सो 

हुँदा ��तवाद�ह�लाई मानव बेच�बखन तथा ओसारपसारमा सजाय नगर� सफाइ �दन ु पछ� भ�े समेत 

�यहोराको बहस िज�कर गनु� भयो।  

दबैु तफ� का �व�ान काननु �यवसायीह�को बहस िज�कर समेत सनुी �म�सल कागजात अ�ययन गर� हेदा� 

��ततु म�ुामा देहायका �� नमा �नण�य �दन ुपन� देिखन आएको छ : 

(१) ��तवाद�ह� �वनोद भ�े अमरबहादरु राय समेतले आरो�पत कसरु गरेको हो, होइन ? 

(२) ��तवाद�ह�ले आरो�पत कसरु गरेको भए �नजह�लाई के, क�त सजाय हनु ुपन� हो ? 

 

�नण�य गनु� पन� उि�लिखत �� नका स�ब�धमा �वचार गन�का ला�ग सव��थम ��ततु म�ुाको त�यगत 

�व� लेषण गनु� पन� हनु आउँछ। ��तवाद�ह� �वनोद भ�े अमरबहादरु राय, अजु�न भ�े मनबहादरु िघ�मरे र 

हकुुम�सं डाँगीले एकआपसमा सरस�लाह गर� �मलेमतोमा �ववाहको योजना बनाई �ववाह गर� दा�प�य जीवन 

�बताउने स�मको प�रप� च गर� पी�डतलाई झ�ुयानमा पार� बैङलोरस�म लैजान लागेको हुँदा �नज 

��तवाद�ह�ले मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४(२) को (ख) 

बमोिजमको कसरु अपराध गरेको हुँदा ऐ. ऐनको दफा १५ को उपदफा १ को ख�ड ङ को देहाय (२) 

बमोिजमको सजाय गर� ऐ. ऐनको १७ नं. बमोिजम ��तवाद�ह�बाट पी�डतलाई ��तपू�त� �दलाइभराइ पाउँ 

भ�े म�ुय अ�भयोग दाबी रहेको देिखयो। 

��तवाद� �वनोद भ�े अमरबहादरु रायको हकमा �वचार गदा� �नज ��तवाद�ले अ�धकार �ा� 

अ�धकार� सम� बयान गदा� जात न�म�ने राईक� छोर�सँग �ववाह गरेको र १ छोरा र १ छोर� समेत 

रहेकामा बाब,ु आमा, इ��म�ले हेलाहोचो गन� र �ीमतीले पकाएको खाना समेत नखाने भएकाले जात �म�ने 
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केट�सँग �ववाह गन� उ�े�यले जाहेरवाल�सँग ��ताव रा�दा �ववाह गरेको छैन, अ�ववा�हत हुँ भ�दै घर, थर 

समेत ढाटेकामा सा�बत भएको पाइ�छ भने अदालत सम� बयान गदा� जाहेरवाल� र �नजको प�रवार समेतसँग 

प�हलेदेिख िचनजान रहेको, �यि�गत �ववरण ढाँट�छल� �ववाह गरेको होइन भनी जाहेर� र पी�डतको भनाइ 

समेत झ�ुो हो भ�दै अ�भयोग दाबीमा पूण� इ�कार रह� बयान गरेको पाइ�छ। 

पी�डतले �दएको जाहेर�मा �ववाह भइसकेको, अ�यायी �वनोदले �ववाह भएको छैन भनी नाम, थर, 

ठेगाना, पेसा, �यवसाय ढाट� ललाई फकाई �लोभनमा पार� �ववाहको नाटक गर� रा�बेनी होटलमा �भ�ाई 

रातभर यौनशोषण गर� सकुशल बाबलुाई म�ृय ुभएको बहाना बनाई भाडामा ज�ती �कनी न�ल� गहना �याई 

वा�त�वक घरमा नलगी चोरबाटो लगेको र समुधरु दा�प�य जीवनका ला�ग नभई मानव बेच�बखन तथा 

ओसारपसारका ला�ग �ववाहको काय� गरेको भनी यी �तनै जना ��तवाद� उपर �कटान गर� जाहेर� �दएकामा 

सो जाहेर�लाई समथ�न गर� बयान गर� यस अदालतबाट �मािणत समेत भएको छ। सोका अ�त�र� उ� 

�यहोरालाई समथ�न गर� पी�डतले यस अदालतमा बकप� समेत गरेको पाइ�छ। पी�डतले ग�र�दएको �मािणत 

बयानमा खलुाइ�दएको व�ततु�य र घटना�म हेदा� ��तवाद� �वनोद ढकाल भ�े अमरबहादरुले �ववाह गर� 

होटलमा रािखसकेप�छ घरतफ�  लाने कुनै कुरा नगर� बबुा �बरामी भएकाले इि�डयाको बैङलोरमा लगेको छ, 

आमा प�न उतै जान ु भएको छ, घरमा कोह� हनु ु ह�ु, घर नजाउँ, काठमाड��तर जाउँ भ�दै अ�यायीह� 

एकआपसमा गपुचपुपूव�क कुरा गद� छलफल गन� थालेप�छ फोन आएको बहाना बनाई बैङलोरमा बबुाको 

म�ृय ुभइसकेछ, अब घर हुँदै बैङलोर जान ुपछ� भनी मेरा माइतीले �दएको सरसामानह� समेत सोह� होटलको 

कोठामा छाडी मलाई घर माद� मूलखक�  जाउँ भनी �लई गएकामा माद� मूलखक� तफ�  नलगी माि�लङतफ� को 

बाटो लगेको मलाई थाहा भएकाले मलाई श�ा ला�ग मेरा माइती मावल�मा मैले खबर गरेकाले मेरा माइती 

मावल� समेतले केरकार गदा� �नज �वनोद ढकाल भ�ेको घर माद� मूलखक�  नभई माि�लङ गा.�व.स. वडा नं. 

१, �नजको थर ढकाल नभई राय भएको, बबुाआमा बैङलोरमा नभई माि�लङको घरैमा भएको, �नजले सरासर 

आ�नो नाम, थर, वतन, पेसा समेत ढाँट� मलाई गमुराहमा राखी ललाइ फकाइ गर� कपोलकि�पत बहाना 

बनाई मानव बेच�बखन गन� उ�े�यले भारततफ�  लान खोजेको य�कन �व� वास भएको भनी बताएको अव�था 

छ। 

मौकामा कागज गन� र�ता थापाले अदालतमा ग�र�दएको बकप�मा ��तवाद� अमरबहादरुले नाम 

�वनोद ढकाल बताई भोजपरुमा मा�सक तलब �. ३५,०००।– हनेु नोकर� छ, घर माद� हो, म तपा�क� 

छोर�लाई सखुसाथ पा�छु भनी झ�ुा प�रप� च गर� छोर�सँग �ववाह गर� मानव बेच�बखन गन� उ�े�य राखेका 

हनु,् छोर�को �ववाह गन�मा ��तवाद� म�ये हकुुम�सं डाँगीले ��तवाद� �वनोद भ�े अमरबहादरु राय रा�ा मा�छे 

हनु,् रा�ो जा�गर छ, तपा�क� छोर�को भ�व�य उ��वल ह�ुछ भनेको र �नज हकुुम�सं नाता�भ�कै मा�नस हुँदा 

�व� वासमा पर� �ववाह ग�र�दएका �थय�, यी ��तवाद�को मानव बेच�बखनको काय�मा परुा संल�नता छ भनी 

खलुाई लेखाइ�दएको पाइ�छ भने मौकामा कागज गन� अका� �यि� रेणकुा ढु�ानाले ��तवाद�ह�ले मलाई घर 

माद� मूलखक�  बताएका र थर प�न ढकाल हो भनेका �थए तर उनीह�को घर माि�लङ �तर�तरे भएको थाहा 

पाएप�छ उनीह� मेरो होटलमा रहेको अव�थामा नै ढाँटेर �ववाह गनु� भएछ भनेक� �थए,ँ पी�डत उपनाम बी 

थापालाई अ�य� लगी बेच�बखन गन� �नयत गरेका हनु ्भ�े समेत �यहोराको बकप� ग�र�दएको अव�था  

छ। व�तिु�थ�त मचु�ुकामा ब�ने न�दलाल सवेुद�, �व�णकुुमार �े� इ��बहादरु थापा, गणेश अ�धकार�, 
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प�व�राज सवेुद� समेतले पी�डतलाई नाम, थर, गो�, वतन समेत ढाटँ� �ववाह गर� होटलमा �भ�याई घर नलगी 

अ�य�ै लान खोजेकाले स�ुनयोिजत तवरले मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार गन� खोजेका हनु ्भनी मौकामा 

लेखाइ�दएकामा सो मौकाको �यहोरालाई अदालतमा समेत आई समथ�न गर� बकप� गरेको पाइयो।  

मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार म�ुामा पी�डतको �कटानी जाहेर�, �मािणत बयान र यस 

अदालतमा ग�र�दएको बकप�लाई भरपद� �माणका �पमा �लन ु पन� ह�ुछ। यस कुरालाई हा�ो �या�यक 

�चलन र मा�यताका �पमा आ�मसात ग�रएको प�न पाइ�छ। म�हला �व��का यस �क�समका अपराधह�मा 

��य� �पमा पी�डत म�हला नै सबैभ�दा भरपद� र �व� वा�सलो (truthful) सा�ीका �पमा रहेका ह�ुछन।् 

सखु� दा�प�य जीवनको प�रक�पना गर� भ�व�यमा प�तपि�का �पमा साथसाथ जीवन �बताउने �नण�य गर� 

एक जना यवुकसँग �ववाह गर� रातभर सँगै सतुी र�त��यामा समेत संल�न भएको भो�लप�टै उ� समझबझु 

म�हलाले �ववाह गरेर प�तका �पमा वरण गरेका �यि� उपर नै मानव बेच�बखन र ओसारपसार गरेको भनी 

उजरु गनु� पन� कुनै कारण देिखँदैन। य�तो अव�थामा यी जाहेरवाल� पी�डतले �बना आधार र कारण ��तवाद� 

उपर दोषारोपण गरेक� हो�लन ्भनी अनमुान गन� स�कँदैन र �नज पी�डतले यी ��तवाद� उपर झ�ुा आरोप 

लगाउन ुपन� मना�सब आधार र कारण समेत �म�सल �माणबाट ख�ुन सकेको अव�था छैन। 

��ततु म�ुामा प�रि�थ�तज�य सा�द�भ�क �वषय र कुराह�लाई समेत �नया�न ु पन� हनु आएको  

छ। हा�ो समाजको ��ी, बाहनु समदुायमा �ववाह गदा� थर र गो� ढाँ�ने �वषयलाई सामा�य �पमा 

�लइँदैन। �यसै गर� सामा�यतः छोराको वैवा�हक काय��ममा बाबआुमाको संल�नता नरहन ुवा नदेिखनलुाई 

प�न �वाभा�वक �पमा �लइँदैन। ��ततु म�ुामा यी जाहेरवाल� र ��तवाद� अमरबहादरुका �बचको �ववाह 

काय�मा ८ जना मा� ज�ती आएका र �तनीह� बेहलुाका निजकका आफ�तह� रहेको भ�े देिखएको छैन। 

�यसै गर� �ववाहमा बेहलु�का ला�ग अ�धकांश न�ल� गरगहना �याइएको र स�ल� सनुका गहना म�ये केह� 

भो�लप�टै �ब�� ग�रएको भ�े ख�ुन आएको छ। �ववाह ग�रसकेप�छ आ�नो घर समाजमा बेहलु� �भ�याउने 

चलन र पर�परा रहेकामा निजकै माद� मूलखक�  घर बताएको बेहलुाले �यहाँतफ�  लान चाहेको नदेिखएको, 

होटलमा राखेको र बेहलु�ले नै घर लैजान कर गरेको कुरा पी�डतले �कटान गरेको पाइ�छ। �यसका 

अ�त�र� यी ��तवाद�ले भोजपरुको खानेपानी काया�लयमा जा�गरे रहेको र म�हनाको �. ३५०००।- भ�दा 

बढ� आ�दानी रहेको भनी ढाँटेको भनेर पी�डत प�ले �कटान गरेको अव�था समेत रहेको छ।  

पी�डत र �नजको प�रवारसँग अगा�डदेिख िचनाजानी र आवतजावत भएको अ�भभावक समेतको 

सहम�तमा वैवा�हक काय��म गर� �ववाह गर� लगेको हुँदा �य�तो काय�लाई मानव बेच�बखन गरेको भ� 

�म�ने होइन भनी ��तवाद� र �नजका तफ� बाट बहस गनु� हनेु �व�ान काननु �यवसायीह�ले िज�कर �लन ु

भएको हुँदा सो स�ब�धमा समेत ���गत गनु� पन� हनु आएको छ। मानव बेच�बखन र ओसारपसारको 

अपराध म�हला �व�� ग�रने ग�भीर �कृ�तको फौजदार� अपराध हो। यसमा अपराधीले मूलतः पी�डतलाई 

ललाई फकाई, झ�ुयाई, �लोभनमा पार�, �प� च �मलाई, झ�ुा आ� वासन �दई अपरा�धक ��या गन� 

(modusoperandi) सफल ह�ुछ भ�े मा�यता छ। यस अपराधको ग�भीरता र �कृ�त अनसुार प�न आरो�पत 

�यि� र पी�डतका �बचमा अगा�डदेिख िचनजान रहन ुवा कुराकानी हनु ुवा आवतजावत हनु ुर �ववाह हनुलुाई 

आरो�पत कसरुबाट उ�मिु� पाउने आधारका �पमा मा� स�कँदैन। मानव बेच�बखन र ओसारपसार 

(�नय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४ (२) मा कसैले वे�याविृ�मा लगाउने वा शोषण गन� उ�े�यले कुनै 
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�कारले ललाई फकाई, �लोभनमा पार�, झ�ुयाई, जालसाज गर�, �प� �मलाई... अ�भभावक वा संर�कलाई 

�लोभनमा पार� डर, �ास, धाकध�क� �दई वा करकापमा पार� कसैलाई ब�सरहेको घर, �थान वा �यि�बाट 

छुटाई ल�ने वा आफुसँग रा� ने वा �नय��णमा �लने वा कुनै �थानमा रा� ने वा नेपाल�भ�को एक ठाउँबाट 

अक� ठाउँमा लैजाने काय� समेतलाई मानव ओसारपसार गरेको मा�नने भनी यो अपराधलाई प�रभा�षत गरेको 

पाइ�छ। ��ततु म�ुामा यी ��तवाद� �वनोद भ�े अमरबहादरुले पी�डतलाई आ�नो नाम, थर, गो�, पेसा र घर 

समेत ढाँट� �ववाह गरेर होटलमा राखी करणी �लएको ��या उ� ऐनले प�रभा�षत गरेको अपरा�धक 

काय��भ� पद�न भनी मा� स�कने अव�था रहेन। अतः यस �वषयका स�ब�धमा ��तवाद�का �व�ान काननु 

�यवसायीले �लएको बहस बुदँासँग सहमत हनु स�कएन।  

�यसै गर� यी ��तवाद�को घर माि�लङ �तर�तरे रहेकामा �यसतफ�  जाने �ममा �क�टङ डाँडामा 

प�ुदा बाटामा नै ��तवाद�लाई प�ाउ ग�रएको हुँदा बेहलु�लाई दलुाहाको घर नलगी ढाँ�टएको भ� �म�ने 

होइन भ�े समेत बहसका �ममा िज�कर �लइएको छ। सो स�दभ�मा हेदा� पी�डतले आफुलाई ��तवाद�को घर 

माद� मूलखक�  रहेको भनी बताइएकामा �यसतफ�  नलगी मा�ल�ङतफ�  प�ु याइएका आधारमा उजरु गरेको 

अव�था हुँदा यस �वषयका स�दभ�मा अ� �ववेचना ग�ररहन ुपरेन। 

�व�मान काननुले मानव बेच�बखन र ओसारपसारको अपराधमा �माणको भार स�ब�धमा �वशेष 

�क�समको �यव�था गरेको छ। कुनै प�न �यि� उपर उ� कसरुको आरोप लागेप�छ सो कसरु गरेको 

होइन भनी �माण प�ु याउने भार ��तवाद�मा रहने भनी ऐनको दफा ९ मा �यव�था ग�रएको छ। काननुमा 

भएको सो �ावधान अन�ुप यी ��तवाद�ले भरपद� र व�त�ुन� �माण पेस गर� आ�नो �नद��षताको प�ु� गन� 

सकेको अव�था समेत देिखएको छैन।  

यस �कार मा�थ �ववेचना ग�रएका आधार र �माणह�बाट यी ��तवाद� �वनोद भ�े अमरबहादरु 

रायले ललाई फकाई, �प� �मलाई, आ�नो नाम, थर, गो�, घर समेत ढाँट� पी�डत र �नजका अ�भभावकलाई 

झ�ुयाई जाहेरवाल� बी थापालाई �ववाह गर� रातभ�र होटलमा राखी करणी �लन�ुदन ुगर� �नज ब�सरहेको 

�थानबाट र अ�भभावकबाट छुटाई लगी भारततफ�  लाने �यास गरेको कुरा �मािणत भएको देिखँदा �य�तो 

काय� मानव बेच�बखन तथा ओसारपसारको कसरु अपराधको प�रभाषा�भ� पन� देिखन  

आयो। तसथ� उि�लिखत आधार र �माणह�बाट ��तवाद� म�येका �वनोद भ�े अमरबहादरु रायले मानव 

बेच�बखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसरु गरेको प�ु� हनु आउँछ। �नजको 

उ� कसरु अपराध सोह� ऐनको दफा १५(१) (छ) अनसुार सजाय हनेु �कृ�तको देिखन आएको र सो ऐनले 

७ वष�देिख १० वष� कैद सजाय हनेु गर� तोकेकामा यी ��तवाद�लाई ऐनले तोकेको �यूनतम हदको कैद 

सजाय गदा� प�न ऐनको मकसद परुा हनेु देिखएकाले ७ (सात) वष� कैद सजाय हनेु ठहछ�।  

अका� ��तवाद� हकुुम�सं डाँगीका स�ब�धमा �वचार गदा�, �नजले सहअ�भय�ु �वनोद भ�े अमरबहादरु 

राय खानेपानीमा जा�गर खा�छ, केटो रा�ो छ, जा�गरे केटोलाई �दन ुपछ�, भ�व�य रा�ो ह�ुछ भनी अ�भभावक 

समेतलाई ढाँट� मखुको प�रप� च �मलाई लमीको भ�ूमका खेलेको भनी पी�डत समेतले लेखाइ�दएको  

पाइ�छ। बेहलुाको नाम, थर, �तनप�ुते समेत ढाँट� सो �तनप�ुते �यहोरा लेखाई व�तिु�थ�त मचु�ुकामा ब�ने 

इ��बहादरु थापालाई �दएको भनी अनसु�धानका �ममा इ��बहादरु थापाले लेखाइ�दएको र �नजले आ�नो 

भनाइलाई अदालतमा समेत आई बकप� गर� समथ�न गरेको अव�था छ। काठामाड�मा रहने गरेका यी 
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��तवाद� हकुुम�सं डाँगी �ववाहकै ला�ग आएर �ववाह काय� स�प� गराएको, कसरु अपराध गन�, पी�डतलाई 

फकाउन र झ�ुयानमा पार� �ववाह गराउनमा संल�न भई मानव बेच�बखन र ओसारपसार गन� चाँजोपाँजो 

�मलाई द�ु�साहन गर� म�तयार भएको देिखँदा �नज ��तवाद� हकुुम�सं डाँगीलाई सोह� ऐनको दफा 

१५(१)(ज) को कसरुमा सोह� दफा बमोिजम सह��तवाद� �वनोद भ�े अमरबहादरु रायलाई ठहरेको सजायको 

आधा कैद सजाय (३ वष� ६ म�हना) हनेु ठहछ�।  

उ� बमोिजम ��तवाद�ह�ले आरो�पत कसरु गरेको ठहर� �नजह�लाई कैद सजाय मा� भएको र 

ज�रवाना नभएका हनुाले ऐ. ऐनको दफा १७ नं. बमोिजम पी�डतलाई ��तपू�त� भराउन �म�ने अव�था  

देिखएन। अतः �यसतफ�  केह� ग�ररहन परेन। 

अका� ��तवाद� अजु�न भ�े मनबहादरु िघ�मरे उ� �ववाहमा ज�तीस�म गएको, पी�डततफ� का 

मा�नसह�ले �बहे घरमा मा�ै �नजलाई िचनेका, �नजले �ववाहको चाँजोपाजँो �मलाएको नदेिखएको, �नजले बयान 

गदा� समेत आफु ज�तीस�म गएको हुँ, अ�य मैले केह� भनेको, गरेको छैन भनी कसरुमा इ�कार रह� बयान 

गरेको देिख�छ। गाउँघर, छर�छमेक�मा �ववाह भएको हुँदा ज�ती जान ुपछ� भनी �न�ता मा� जाँदा कुनै 

कसरु अपराध हुँदैन, सफाइ पाउन ुपछ� भनी �नजै ��तवाद� मनबहादरुका सा�ी ब�� िघ�मरेले लेखाइ�दएको 

अव�था छ। �म�सलबाट �माणबाट आरो�पत कसरु अपराध गन�मा यी ��तवाद�को संल�नता रहेको भनी 

भरपद� तवरबाट प�ु� भएको अव�था नभएकाले �नज अजु�न भ�े मनबहादरु िघ�मरेले अ�भयोग दाबीबाट 

सफाइ पाउने ठहछ�। �नजलाई अ�य म�ुाबाट थनुामा रा� न नपन� भए यस म�ुाबाट आजै थनुाम�ु ग�र�दन ु

भनी कारागार काया�लय खाँदबार�लाई जानकार� �दनू। अ�मा तप�सल बमोिजम गन� गर� अ.बं. १८६ नं. 

बमोिजम फैसला ग�र�दए।ँ 

 

तप�सल 

��तवाद� �वनोद भ�े अमरबहादरु रायके,  मा�थ ठहर ख�डमा लेिखए बमोिजम मानव बेच�बखन तथा 

ओसारपसार (�नय��ण) ऐन २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसरु गरेको ठहर� �नजलाई ऐ. ऐनको दफा 

१५(१)(छ) अनसुार ७ (सात) वष� कैदको सजाय हनेु भएकाले �नज ��तवाद� �म�त २०७०/०१/२५ 

गतेदेिख म�ुा पपु��का ला�ग �हर� �हरासत तथा थनुामा बसेको हुँदा �नजलाई लागेको उ� कैद सोह� 

�म�तबाट क�ा हनेु गर� कैद ठेक� कैद� पजु� लेखी कारागार काया�लय,  खाँदबार�मा पठाइ�दन ु र लगत 

रा� नू....................................................................................................................................१ 

 

��तवाद� हकुम�सं डाँगीके, मा�थ ठहर ख�डमा लेिखए बमोिजम मानव बेच�बखन तथा ओसारपसारको कसरुमा 

म�तयार भएको ठहर� �नजलाई ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ज) अनसुार ३ वष� ६ म�हना कैदको सजाय हनेु 

ठहरेकाले �नज ��तवाद� �म�त २०७०/०२/०१ गतेदेिख म�ुा पपु��का ला�ग �हर� �हरासत तथा थनुामा 

बसेको हुँदा �नजलाई लागेको उ� कैद सोह� �म�तबाट क�ा हनेु गर� कैद ठेगी कैद� पजु� लेखी कारागार 

काया�लय, खाँदबार�मा पठाइ�दनू र लगत रा� नू ..............................................................................२ 
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��तवाद� मनबहादरु िघ�मरेले सफाइ पाउने ठहरेको हुँदा अ�य म�ुाबाट थनुामा रा� न नपन� भए यस म�ुाबाट 

आजै थनुाम�ु ग�र�दन ुभनी कारागार काया�लय खाँदबार�मा आजै लेखी पठाइस�कएकाले अ� केह� ग�ररहन ु

परेन ....................................................................................................................................३ 

 

अ�भयोग प�साथ दसीका �पमा बरामद भई आएका प�का सामानह� जनु सडीगल� जाने र �ललाम �ब�� 

समेत नहनेु, उ� सामानह� यस अदालतको आदेश बमोिजम �म�त २०७०/०२/२१ मा मचु�ुका समेत गर� 

सडाइस�कएको हुँदा केह� ग�ररहन ुपरेन, अ�य बरामद� सामान कालो सटुकेस थान–१, बेहलु�को सार� चोलो 

थान–१/१, रातो पेट�कोट थान–२, दोस�ला थान–१, िझरिझरे घ�ुटो थान–१, कुता� स�ुवाल न�सलाएको �पस 

थान–१, मेकअपको सामान स�हतको ब�ा थान–१, बेहलुाको दौरा स�ुवाल, ढाकाको टोपी थान–३, कोट थान–

१, रातो सटुकेस थान–१, सेतो पटुका थान–१, ज�ुा जोर–१, न�ल� सनुको चरुा थान–२, दईु आना दईु लालको 

प�थर नभएको सनुको औ�ठ� थान–१, छ आनाको सनुको झ�ुका थान–२, एक आना दईु लालको सनुको 

सौभा�य थान–१ समेत यस अदालतको िज�सीमा आ�दानी बाँधी रािखएका र उ� सामानह� ��तवाद� �वनोद 

भ�े अमरबहादरु रायले मेरो हो भनी लेखाएको हुँदा उ� सामान मा�न आए सनाखत गराई �नजलाई �फता� 

�दनू ....................................................................................................................................४ 

 

��ततु म�ुाको फैसलाको ��त�ल�प साथै राखी यो इ�साफमा िच� नबझेु स.म.ुस. ऐन, २०४९ को दफा 

२६(१) बमोिजम ७० (स�र�) �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत, धनकुटामा पनुरावेदन गनु� होला भनी िज�ला 

सरकार� व�कल काया�लय, चैनपरुलाई र ��तवाद��य �वनोद भ�े अमरबहादरु राय र हकुुम�सं डाँगीलाई ७० 

(स�र�) �दने पनुरावेनको �याद �दनू............................................................................................५ 

 

सरोकारवाला �यि�ले यो फैसला स�हतको कागजातको न�ल मागे गोपनीयता रा� ने सत�मा �नयमानसुार 

ला�ने द�तरु �लई सार� वा सराइ�दनू ..........................................................................................६ 

 

��ततु म�ुाको दायर�को लगत क�ा गर� यो फैसला उपर पनुरावेदन परे पनुरावेदन स�हतको स�लै �म�सल 

�ी पनुरावेदन अदालत धनकुटामा पठाइ�दनू र नपरे काननुको र�त प�ु याई अ�भलेख शाखामा 

बझुाइ�दनू..............................................................................................................................७ 

 
 

िज�ला �यायाधीश 

 

यो पाना १४ को फैसला माननीय �यायाधीश�यूले  

�टपाउन ुभए बमोिजम तयार गन� ना.स.ु  

गो�व�द काक�, क��यटुर टाइप गन�  

सहायक क��यटुर अपरेटर यवुराज �े�। 

 

इ�त स�वत ्२०७० साल पौष १८ गते रोज ५ शभुम ्...................। 

 



�ी �प�देह� िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी बालच�� शमा� 

फैसला 

स�वत ्२०६९ सालको म�ुा नं. ०६९–cp –०५९७ 

�न.न : ३७६ 

 

वाद� 

िज�ला �प�देह� सूय�परुा गा.�व.स. वडा नं. ८ ब�ने 

वष� ४० को म�ुीलाल केवट..........................१ 

ऐ.ऐ. ब�ने वष� १८ को शैले�� केवट...............१ 

ऐ.ऐ. ब�ने वष� १२ को संजय केवटको संर�क 

भई आ�नो हकमा समेत ऐ.ऐ. ब�ने वष� ३५ �क 

दगुा�वती केवट............................................१ 

 

��तवाद� 

िज�ला �प�देह� सूय�परुा गा.�व.स. वडा नं. ८ 

ब�ने िचनी भ�े िच�ी लोध........................१ 

 

सा�ी : 

िशवपजुन लोध, �कसनु यादव, च��मान लोध 

सा�ी : 

सोहरत लोध, मोतीलाल लोध,  

मोहरत तेल�, ब�ुुराम लोध, 

अदालत लोध 

कागज :  

�फराद प� साथ संल�न कागजातह� 

कागज :  

��तउ�र साथ संल�न कागजातह� 

 
 

म�ुा : दू�षत �नण�य दता� बदर गर� दता� नामसार� ग�रपाउँ। 
 

��ततु म�ुाको सि��� �ववरण यस �कार छ : 

बाब ुससरुा, बाजे च��वल� केवटले २०२१ सालमा िज�मदार मोहनमाया �े� समेतको उखडा 

ज�गाको अनसूुची फारम- १ जोताहा अ�थायी �न�सा सा�बक कुला सो पि�म, पत� ज�गा सो पूव�, दासी सो 

उ�र, स�तराज सो दि�ण, सोगवा, दोगलहवा अ�दलु सो उ�र, �सवान सो पि�म जग�दन सो पूव�, चौथी 

सो दि�ण र रामअचल सो दि�ण लगन सो पि�म, �वनेसर� सो उ�र, अकल ुसो पूव�, कनजहवा, जग�पन 

सो पि�म, क�नजवा सो ब�न �सवान सो उ�र, फुला सो पूव�, जग�पन सो दि�ण, वनौ�लया कुला सो पूव�, 

पनुरवासी सो दि�ण बेचई सो उ�र पि�म, य�त चार �क�ला�भ�को ज�गा हाल िज�ला �प�देह� सूय�परुा 

गा.�व.स. वडा नं. ८(क) �क.नं. ७९ को ज.�व. ०–१६–१९, ऐ.ऐ. �क.नं. ७३ को ज.�व. ०–१–१९ ऐ. 

�क.नं. ९० को ज.�व. ०–१–१७ ऐ. �क.नं. ५०८ को ज.�व. ०–१०–१५, ऐ. �क.नं. ५११ को ज.�व. ०–

५–५ समेतको ज�गा उखडामा कमाई जोतभोग गर� आएकामा बाब ुच��वल� केवट र आमा प�तराजी 

केवटको म�ृय ुप�ात च��वल� केवटका अंश हक खाने छोरा दधुनाथ केवट, म�ुीलाल केवटले उखडा 

ज�गा दता�का ला�ग कारबाह� चलाएकामा २०३९।१२।२७ मा तारेख गजुारेकाले २०४०।१०।१० 
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गते �डस�मस फैसला भएप�छ दधुनाथले उखडा ज�गा दता� ग�रपाउँ भनी कारबाह� चलाउँदा �प�देह� 

िज�ला अदालतबाट २०४६।११।२ गते उि�लिखत ज�गा दता� नामसार� हनेु गर� फैसला भएकामा 

दधुनाथको २०६१।९।६ मा म�ृय ुभएकाले मालपोत काया�लय �प�देह�बाट म�ुीलाल केवटका नाममा 

�क.नं. ७९,७३,९०,५११ को ज�गा २०६४।१२।२४ मा दता� नामसार� भइसकेको छ। �क.नं. ५०८ 

को ज�गा ��तवाद�को दाज ु क�ल ु लोधका नाममा २०४०।१।१३ गते उखडा �वशेष अदालतबाट 

फैसला भई क�ल ुलोधको म�ृयपु�छ मालपोत काया�लय �प�देह�बाट २०४१।२।११ मा िच�ी लोध, 

�म�ी लोधका नामम संय�ु नामसार� गराएको काय� �माण �बना �वप�ीले दू�षत त�रकाबाट �नण�य गराई 

�लएको हुँदा उ� �नण�य दता� बदर गर� हा�ो नाममा दता� नामसार� ग�रपाउँ भ�े समेत वाद� दाबी। 

 वाद� दाबी अनसुार उि�लिखत �क.नं. ५०८ को ज.�व. ०–१०–१५ ज�गा दधुनाथले िज�दार 

मोहनमाया �े� समेतको उखडामा जोतभोग गरेको ज�गा वाद�ले उ�लेख गरेको चार �क�ला�भ�को ज�गा 

होइन। उ� ज�गा वाद�को भोगचलनमा छैन। उ� ज�गा क�ल ु लोधले िज�दार मोहनमांया देवी 

समेतको उखडामा जोतभोग गर� उखडा �ववरण फाराम भर� उखडा �वशेष अदालतको २०४०।१।१३ 

को फैसला बमोिजम क�ल ु लोधका नाममा दता� नामसार� भई क�लकुो म�ृयपु�छ मालपोत काया�लय 

�प�देह�को २०४१।२।११ को �नण�यले म िच�ी लोध र �म�ी लोधका नाममा संय�ु दता� नामसार� 

भई उ� ज�गा सा�बकदेिख हालस�म म िच�ी लोध समेतले जोतभोग चलन गर� आएको हुँदा उखडा 

�वशेष अदालत �प�देह�को फैसला एवं मालपोत काया�लय �प�देह�को �नण�य र िच�ी, �म�ी लोध समेतको 

दता� समेत सदरै राखी झ�ुा दाबीबाट अलग फुस�द �दलाइपाउँ भ�े समेत ��तउ�र िज�कर। 

वाद�तफ� का सा�ी िशवपूजन लोध तथा ��तवाद� तफ� का सा�ी मोतीलाल लोधले गरेको बकप� 

�म�सल सामेल रहेको। 

यस अदालतका आदेशानसुार �म�त २०७१।१।६ गते सज��मन भई मचु�ुका �म�सल सामेल 

रहेको वाद� दधुनाथ केवट र ��तवाद� मोहनमाया �े� भएको उखडा ज�गा दता� म�ुाको दे.�छ.प.नं. 

१०१२२ को �माण �म�सल साथै रहेको।  

  

अदालतको ठहर 

�नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा आजको दै�नक म�ुा पेसी सूचीमा चढ� पेस हनु आएको ��ततु 

म�ुामा बिुझएस�मका कागज �माण अ�ययन गर� वाद�तफ� बाट रहन ु भएका �व�ान अ�धव�ा �ी 

वीरबहादरु थापा र ��तवाद�तफ� बाट अ�धव�ा �ी कुलान�द �वाल�ले गनु� भएको बहस समेत सनुी वाद� 

दाबी बमोिजम मालपोत काया�लयबाट भएको �म�त २०४१।२।११ को �नण�य दता� बदर हनेु नहनेु के  

हो ? वाद� दाबीको ज�गा वाद�ह�का नाममा दता� नामसार� हनेु नहनेु के हो ? भ�े �वषयमा �नण�य �दन ु

पन� देिखन आयो। 

�नण�यतफ�  �वचार गर� हेदा�, �क.नं. ५०८ को ज.�व.०–१०–१५, को ज�गा क�ल ुलोधका नाममा 

२०४०।१।१३ गते उखडा �वशेष अदालतबाट फैसला भई क�ल ुलोधको म�ृयपु�छ मालपोत काया�लय 

�प�देह�बाट २०४१।२।११ मा िच�ी लोध, �म�ी लोधका नाममा संय�ु नामसार� गराएको हुँदा हा�ो 

भोगचलनमा रहेको ज�गा �वप�ीले �माण �बना दू�षत त�रकाबाट �नण�य गराई �लएको हुँदा उ� �नण�य 
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दता� बदर गर� हा�ो नाममा दता� नामसार� ग�रपाउँ भ�े समेत वाद� दाबी रहेकामा उि�लिखत ज�गा 

वाद�को भोगचलनमा छैन। उखडा �वशेष अदालतको २०४०।१।१३ को फैसला बमोिजम क�ल ु

लोधका नाममा दता� नामसार� भई क�लकुो म�ृयपु�छ मालपोत काया�लय �प�देह�को २०४१।२।११ को 

�नण�यले म िच�ी लोध र �म�ी लोधका नाममा संय�ु दता� नामसार� भई उ� ज�गा सा�बकदेिख 

हालस�म म िच�ी लोध समेतले जोतभोग चलन गर� आएको हुँदा उखडा �वशेष अदालत �प�देह�को 

फैसला एवं मालपोत काया�लय �प�देह�को �नण�य र िच�ी, �म�ी लोध समेतको दता� समेत बदर हनु ुपन� 

होइन भ�े समेत ��तउ�र िज�कर देिखयो। 

यसमा वाद� दाबी िज�ला �प�देह� सूय�परुा गा.�व.स. वडा नं. ८(क) �क.नं. ५०८ को ज.�व. ०–

१०–१५ ज�गा �म�त २०४०।१।१३ गतेको उखडा �वशेष अदालतको फैसला र सो फैसला बमोिजम 

�म�त २०४०।१।२५ मा क�लकुो नाउँमा दता� भई �नजको म�ृय ुप�ात �वप�ी ��तवाद� िच�ी लोध र 

�म�ी लोधले �म�त २०४१।२।११ गते संय�ु नाउँमा मालपोत काया�लय �प�देह�बाट ज�गा दता� 

गराएको हुँदा र �म�ी लोधको म�ृय ु भई �नजको कोह� नभई �नस�तान �थए, �क.नं. ५०८ को ज�गा 

दू�षत त�रकाबाट �माण बेगर �बना आधार दू�षत �नण�य दता� गराएको हुँदा उ� �नण�य दता� बदर गर� 

वाद�ह�का नाउँमा दता� ग�रपाउँ भ�े समेत रहेको देिखन आउँछ। वाद� दाबीबाट नै वाद� दाबीको �क.नं. 

५०८ को ०–१०–१५ ज�गा ��तवाद� िच�ी लोधका नाउँमा दा.खा. दता� भई �े�ता पजुा� समेत बनी 

तयार भइसकेको अव�थामा सो समेतको काम कारबाह� दू�षत भनी वाद�ले ��तवाद� उपर ��ततु म�ुा 

दायर गरेको देिखन आउँछ।  

वाद� दाबी दू�षत दता� भ�नरहँदा वाद�ले ��तवाद�को दता�तफ�  के क�ता �माण प�रब�दबाट बदर 

गराई अदालत �वेश गरेका रहेछन ् अ�न ��तवाद�का नाउँमा वाद� दाबीको ज�गा के क�ता �माण 

प�रब�दबाट दता� हनु पगेुको रहेछ भ�न �म�सल संल�न �माणह�को अ�ययन गर� हेदा� �माणमा आएको 

�यनै वाद� म�येका म�ुीलाल केवटका दाज ुर अ�य वाद�का प�त�पता दधुनाथ केवट र म�ुीलाल केवट 

वाद� दाबीको �क.नं. ५०८ को ०–१०–१५ ज�गा समेत उखडा दता� ग�रपाउँ भ�न मोहनमाया �े� उपर 

२०३५।१।४ गते उखडा �वशेष अदालत, �प�देह�मा �नवेदन दता� गराई कारबाह� च�लरहेकै अव�थामा 

वाद�ह�ले तारेख गजुार� बसेको कारणबाट �म�त २०४०।१०।१० गते उखडा �वशेष अदालत 

�प�देह�बाट �डस�मस फैसला भएको देिखन आउँछ। यसर� �डस�मस फैसला भए प�न वाद� दधुनाथ 

केवटले �ी ५ महाराजा�धराजका जनुाफमा ग�ुकेो तारेख था�मपाउँ भनी गरेको �नवेदन बमोिजम �य�तो 

ग�ुकेो �याद तारेख था�म�दने गर� हकुुम �मा�ी भई आए बमोिजम पनु म�ुाको कारबाह� उठान भई 

�प�देह� िज�ला अदालतबाट ब�ुन ुपन� सज��मन समेतका अ�य �माण समेत बझुी वाद� दाबीको �क.नं. 

५०८ समेतका ज�गा वाद�का नाउँमा काननुको �रत प�ु याई दता� हनेु ठहछ� भनी �म�त २०४६।११।२ 

मा फैसला भई अि�तम भई बसेको अव�थामा सो फैसला बमोिजमका अ�य �क.नं. ७९,७३,९०र ५११ 

का ज�गाह� वाद�का नाउँमा दता� भई �क.नं. ५०८ को ०–१०–१५ ज�गा वाद�का नाउँमा दता� गन� 

नस�ने भनी मालपोत काया�लय �प�देह�बाट �नण�य आदेश भएको देिखन आउँछ। वाद� दाबीको �क.नं. 

५०८ को ज�गा के कसर� ��तवाद�का नाउँमा दता� हनु पगेुको रहेछ भनी �म�सल संल�न �माण �म�सल 

हेदा� �यनै ��तवाद� िच�ी लोधका दाज ुक�ल ुलोधले मोहन माया �े�लाई ��तवाद� बनाई �क.नं. ४८० र 
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५०९ को ज�गा जोती कमाई आएकाले ०–९–१६ ज�गा उखडा दता� ग�रपाउँ भनी २०३४ साल चै� 

म�हनामा �नवेदन दता� गराएको देिखनेमा उखडा �वशेष अदालतको आदेश बमोिजम �क.नं. ४८० र ५०९ 

को �फ�डबकु उतार िझकाइएको समेत देिखन आउँछ। यसर� नै �क.नं. ४८० र ५०९ को ज�गाह� 

कसैको नाउँमा दता� भएको, कसैको नाउँमा दता�को कारबाह� चलेको समेत नदेिखएको भ�े मालपोत 

काया�लय �प�देह�को प� समेत देिखन आउँछ। ��तवाद� क�ल ु लोधको �नवेदन �यहोराबाट �क.नं. 

४८० र ५०९ को ज�गाको उखडा दता�तफ�  कारबाह� चलाएको देिखनेमा वाद� दाबीको �क.नं. ५०८ को 

ज�गाको हकमा क�ल ु लोधको तफ� बाट उखडा दता� तफ�  कारबाह� नै नचलाइएको अव�थामा उखडा 

�वशेष अदालत, �प�देह�बाट �म�त २०४०।१।१३ मा �नण�य गदा� �टपोट ख�डमा �क.नं. ४८० र 

५०९ नै उ�लेख गरेको, �नण�य ख�डमा �क.नं. ४८० र ५०९ लेखी काट� ५०८ लेिखन गएको �क.नं. 

५०९ का�टएको ठाउँमा �यायाधीशको Initial signature स�म प�न नभई मा� काट� �क.नं. ५०८ 

लेिखएको देिखन आउँछ। 

यसर� ��तवाद� िच�ी लोधका दाज ु क�ल ु लोधले उखडा दता�तफ� को कारबाह�को उठान गदा� 

�क.नं. ५०८ को गरेको नभई �क.नं ५०९ को गरेको अव�थामा फैसला हुँदा कतै �क.नं. ५०९ लेिखन 

गएको, कतै �क.नं. ५०९ लेिख केर�मेट� �क.नं. ५०८ लेिखन गएको य�तो अव�थामा एउटा �क.नं. 

५०९ को ज�गाको हकमा स�ु भएको कारबाह�बाट अक�  ज�गा �क.नं. ५०८ को ज�गातफ�  ��तवाद�को 

नाउँ दता� कायम हनु गएको य�तो अव�थामा भएको त�यको भलुको नो�सानी वाद�ले बेहोनु� पन� हो वा 

य�तो त�यको भलुबाट उ�प� फाइदा ��तवाद�ले पाउने के हो ? �वचाराणीय प� यह� नै देिखन आएको 

छ। 

�प�देह� िज�ला अदालतको �म�त २०४६।११।२।३ को फैसलाले वाद� दाबीको �क.नं. 

५०८ को ज�गा वाद�का नाउँमा दा.खा. दता� ग�र�दने ठह� याई फैसला भए प�न उ� �क.नं. ५०८ को 

ज�गा वाद�का नाउँमा दता� नामसार� हनु सकेको देिखँदैन भने त�यको भलुबाट भएको �क.नं. ५०९ को 

कारबाह�बाट भएको �क.नं. ५०८ को ज�गा ��तवाद� िच�ी लोधका नाउँमा दता� नामसार� भई हाल 

दा.खा. दता� समेतबाट ��तवाद� िचनी लोधका नाउँमा �े�ता पजुा� तयार भएको देिखन आउँछ। के कसका 

नाउँमा जोतभोग रहेको छ भनी यसै अदालतका आदेश बमोिजम भएको सज��मन �यहोराबाट सज��मनका 

स�पूण� �यि�ह� वाद�को जोतभोगमा सो �क.नं. ५०८ को ज�गा रहे भएको भनी बक� लेखाइ�दएबाट 

�े�ता पजुा� ��तवाद�को नाउँमा जोतभोग वाद�को नाउँमा रहे भएको भ�े देिखन आयो। यसर� नै �क.नं. 

५०९ को ज�गाको जोतभोगको अव�था के छ भनी वाद� ��तवाद�बाट अ.वं. १३३ नं. बमोिजम कागज 

गराउँदा सो �क.नं. ५०९ को ज�गा ��तवाद� िचनी लोधको नाउँमा छ भनी ��तवाद� वा.ले कागज गरेको 

देिख�छ। सो �क.नं. ५०९ को ज�गा हालस�म ��तवाद�कै भोग चलनमा भए प�न कसैको नाउँमा दता� 

नभएको भ�े प�न देिखन आउँछ। 

अब वाद� दाबी बमोिजम वाद�लाई ��ततु म�ुा गन� हकदैया छ छैन ? ��तवाद�को नाउँ दता� 

दू�षत दता� हो वा होइन ? ��तवाद�को नाउँको दता� बदर भई वाद�का नाउँमा दता� नामसार� हनेु हो वा 

होइन ? ��ततु म�ुामा �यनै ��मा �नण�य �दन ुपन� देिखन आएकाले वाद� दाबीको ज�गा वाद�का दाज ुप�त 

�पता दधुनाथ केवटले �नजका बाब ु च��वल� केवटले गरेको २०२१।१०।२७ को भ�ूम स�ब�धी 
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अनसूुची–१ फारमबाट ज�गाधनीको महलमा मोहन मायादेवी �कसानको नाम थरमा च��वल� केवट अ�न 

ज�गाको �ववरणमा सूय�परुा गाउँ प�ायत भनी वाद� दाबीको ज�गा उ�लेख गर� ४ नं. जोताहाको अ�थाई 

�न�सा समेत साथै राखी गाउँ प�ायत काया�लय, सूय�परुाको नामसार� दता�को �सफा�रस स�हत आव�यक 

पन� सबै �कारका कागज �माण समेत साथै राखी बाब ुच��ावल� केवटको �म�त २०२८ साल माघमा 

म�ृय ुभए प�ात उनै च��ावल� केवटका छोरा म�ुीलाल केवट र दधुनाथ केवटले वाद� दाबीको �क.न. 

५०८ को ज�गा उखडा दता� ग�रपाउँ भ�न �म�त २०३५।१।४।२ मा उखडा �वशेष अदालत 

�प�देह�मा �नवेदन दता� गराई कारबाह� च�लरहेकै अव�थामा त�कालको काननुी �यव�था समेत अवल�बन 

गर� ब�ुन ु पन� �माण सबै बझुी �क.नं. ५०८ को ज�गा वाद�का नाउँमा उखडा दता� गन� ठह� याई 

�प�देह� िज�ला अदालतबाट �म�त २०४६।११।२।३ मा फैसला भई अि�तम अव�थामा रहेको  

देिख�छ। सो फैसला क�हँ कतैबाट बदर भई आएको अव�था प�न देिखँदैन। यसर� �व�धपूव�क काननु 

बमोिजम भए गरेको फैसलाबाट आफुले िजती पाएको य�तो वाद� दाबीको �क.नं. ५०८ को ज�गामा 

भएको त�यको भलुको कारणबाट अ� कसैका नाउँमा हनु गएको दता� बदरतफ�  आउन पाउने हक 

वाद�सँग रहे भएकै देिखन आएकाले वाद�को ��ततु म�ुा गन� हकदैया नै नभएको भ� स�कएन।  

यसर� नै ��तवाद�को नाउँ दता� दू�षत दता� हो वा होइन ? भ�े ��तफ�  �वचार गदा� ��तवाद�को 

दाज ु िच�ी लोधको स�ुमा उखडा �वशेष अदालतमा दता�तफ�  कारबाह�को उठान गदा� �क.नं. ५०८ को 

ज�गाको हकमा नभई �क.नं. ५०९ को हकमा दता�तफ�  कारबाह� चलाएको देिख�छ। यसर� ��तवाद�का 

दाज ुक�ल ुलोधले �क.नं. ५०९ को ज�गा उखडामा जोती कमाई आएको कारणले सो ज�गा आ�ना 

नाउँमा दता� ग�रपाउँ भनी आव�यक पन� कागज �माण संल�न राखी उखडा �वशेष अदालतमा कारबाह� 

चलाई आएकै अव�थामा बिुझएका �क.नं. ५०९ का �माण प�रब�द समेतका आधारमा �क.नं. ५०९ को 

ज�गा ��तवाद�का नाउँमा उखडा दता� ग�र�दने ठह� याई �म�त २०४०।१।१३ मा फैसला हुँदा कतै 

�क.नं. ५०९ र कतै �क.नं. ५०८ लेिखन गएको अव�थामा �े�फलका �हसाबले �क.नं. ५०९ को भ�दा 

�क.नं. ५०८ को ज�गाको �े�फल बढ� देिखएकामा ��तवाद�ले सोतफ�  �यान नप�ु याई फैसलामा भएको 

सामा�य गिणतीय भलु वा त�यको भलुतफ�  मौकामा स�याई �क.नं. ५०९ नै कायम गराई आ�ना दा.खा. 

दता� गराउन ु पन�मा सोतफ�  �यान नै न�दई ��ततु म�ुाका वाद�का भाइ प�त �पता दधुनाथ केवटले 

उखडातफ�  गरेको स�माण �नवेदनबाट उठेको कारबाह�बाट दता� हनेु ठहरेको �क.नं. ५०८ को ज�गा नै 

त�यको भलु भएको कुरा जानी जानी आ�ना नाउँमा गराएको य�तो �बना आधारको दता� �बना �माणको 

दता�, कारबाह� बेगरको दता� र काय��व�धगत ���या नै अवल�बन नगर� भएको दता�लाई काननु बमोिजम 

भए गरेको भ� स�कने नभई ��तवाद� क�ल ु लोधको नाउँ दता�देिख अ�हलेस�म ��तवाद� िचनी लोध 

समेतका नाउँमा भएको मालपोत काया�लय �प�देह�को �म�त २०४१।२।११ को दता� �नण�य दता� दू�षत 

देिखन आयो। 

मा�थ उ�लेख भएका आधार �माण र कारणबाट ��तवाद� िचनी लोधका नाउँको �क.नं. ५०८ 

को ज�गाको हदस�म भएको दता� दू�षत दता� देिखन आएकाले य�तो दू�षत दता�मा हद�याद बाधक हनु 

नस�ने हुँदा वाद� दाबीको �क.नं. ५०८ को ज�गा यसै अदालतको �म�त २०४६।११।२ गतेको 

फैसलाले वाद�को ठहरेको अव�थामा प�न मालपोत काया�लय, �प�देह�ले वाद�का नाउँमा दता� गन� नगर� 
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अ� कसैका नाउँमा गइसकेको भनी गरेको �नण�यले वाद�को �म�त २०४६।११।२ गतेको फैसलाबाट 

िजती पाएको हकमा असर पन� गएकाले सोह� फैसला बमोिजम वाद� दाबीको �क.नं. ५०८ को ज�गामा 

��तवाद�का नाउँको मालपोत काया�लय �प�देह�को �म�त २०४१।२।११ को दता� बदर भई वाद�का 

नाउँमा दता� नामसार� समेत हनेु ठहछ�। सो ठहना�ले तप�सलका कुरामा तप�सलमा लेिखए बमोिजम हनेु 

गर� ��ततु म�ुा म.ुऐन, अ.बं. १८६ नं. बमोिजम फैसला ग�र�दयाँ। 

 

तप�सल 

1. वाद� दगुा�वती केवट समेतके मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम वाद� दाबीको �क.नं. ५०८ को 

ज�गामा ��तवाद�को नाउँको मालपोत काया�लय, �प�देह�को �म�त २०४१।२।११ को दता� बदर 

भई वाद�का नाउँमा दता� नामसार� समेत हनेु ठहर� फैसला भएकाले ��ततु म�ुाको अि�तम �कनारा 

लागेप�छ ��तवाद� िच�ी लोधको नाउँ दता�मा रहेको िज�ला �प�देह� सूय�परुा गा.�व.स. वडा नं. 

८(क) �क.नं. ५०८ को ज�गाको �म�त २०४१।२।११ को �नण�य दता� बदरको जानकार� 

स�बि�धत मालपोत काया�लयलाई �दनू र उ� ज�गा दता� नामसार�का ला�ग स�बि�धत काया�लयमा 

पजु� जार� ग�रपाउँ भनी म.ु ऐन, द�ड सजायको महलको ४४ नं. का �याद�भ� वाद�ले दरखा�त �दन 

आए वाद�का नाममा दता� नामसार�का ला�ग पजु� जार� ग�र�दनू ............................................१ 

२.  वाद�ले �फराद दता� गदा� राखेको कोट� फ� �. ३००।— तथा अ�य द�तरु �. २०।— समेत ज�मा 

�. ३२०।—  ��तवाद�बाट भराइ�लन पाउने हुँदा भराइपाउँ भनी ��ततु म�ुाको अि�तम �कनारा 

लागेप�छ ��तवाद�का नामको यसै सरहदको जेथा देखाई कोट� फ� ऐन २०१५ को दफा १५(११) 

का �याद�भ� दरखा�त �दन आए केह� द�तरु न�लई भराइ�दनू .............................................१ 

३.  ��तवाद� िच�ी लोधलाई यस फैसला उपर िच� नबझेु �ी पनुरावेदन अदालत बटुवलमा पनुरावेदन 

गन� जान ुभनी ३५ �दने पनुरावेदनको �याद �दनू ..............................................................१ 

४.  सरोकारवाला प� फैसलाको न�ल मा�न आए �नयमानसुार ला�ने द�तरु �लई सार� सराइ�दनू .......१  

५.  ��ततु म�ुाको दायर� लगत क�ा गर� �म�सल �नयमानसुार गर� अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दन.ु.........१  

 
 

िज�ला �यायाधीश 

 
 

माननीय िज�ला �यायाधीश�यूले �टपाए  

बमोिजम क��यटुर टाइप गर� फैसला तयार       

गन� �ड.सपना गौतम, फाँ.ना.स.ु यवुराज प�थी  

 

इ�त स�वत ्२०७१ जे� २२ गते रोज ५ मा शभुम ्.................।  



�ी काठमाड� िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी �रते�� थापा 

फैसला 

म�ुा नं. ११-३९-०६८-०4870  

 

म�ुा : अंशचलन 

 

दायर �म�त : २०६8/10/20 

�नण�य नं. : 88 

 

वाद�को नाम, थर, वतन  ��तवाद�को नाम, थर, वतन 

�वनोदकुमार �े�क� बहुार� राज ु भ� ने 

राजकुमार �े� ठक� �ीमती काठमाड� िज�ला 

काठमाड� महानगरपा�लका वडा नं. १६ 

फलफुलचोक ब�ने वष� ३४ क� ८८/१ 

कुमार�................................................१  

सा�ी :  

कागज : 

 

 काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. वडा नं. १७ खिुशब ु

ब�ने वष� ४० को राजकुमार �े�.........१ 

अ.बं.१३९ बमोिजम बिुझएका मा�नस 

काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. वडा नं. १७ 

खिुशब ु घर नं. 504 ब�ने राजकुमार �े�को 

छोरा �नराजन �े�.....................................१ 

सा�ी :  

कागज :  

 

अदालतबाट बझेुको 

सा�ी : 

कागज : 

 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको २९ 

नं. बमोिजम यसै अदालतको �े�ा�धकार�भ�को ��ततु म�ुाको सि��� त�य एवं ठहर यस �कार छ :  

�वप�ी राजकुमार �े�सँग �म�त 2059/11/18 मा �ववाह भएको हो। �व�भ� न �यि�ह�को 

घर कोठा भाडामा �लई दबैु जना प�तप�ी का �पमा बसी आएका �थय�। 2068/9/३ गते�दख �वप�ी 

प�तले मलाई कुनै हेर�वचार नगरेको, खान लाउन समेत न�दई घरबाट �नकाला गरेकाले का.िज., 

का.म.न.पा. वडा नं. १६ फलफुलचोकमा द:ुख गर� बहालमा बसी आएकाले �फराद परेको अिघ�लो 

�दनलाई मानो छु��एको �म�त कायम गर� एकासगोलको स�पूण� स�पि�को तायदाती माग गर� �वप�ी 

प�तबाट ४ भागको १ भाग अंश �दलाई चलन समेत चलाइपाउँ भ� ने समेत �यहोराको ८८/१ कुमार�को 

�फराद प�।  

८८/१ कुमार� नाम गरेको म�हलालाई मैले हालस�म िचनेको देखेको छैन। �नजसँग कुनै प�न 

�कारको लेनदेन समेत छैन। मैले �नम�लादेवी �े� ठ बाहेक कुनै प�न म�हलासँग �ववाह गरेको प�न  
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छैन। कसैलाई मंगलसू� लगाइ�दने फोटो िख�ने �ववाह स�बि�धत पूव� सत� परुा गनु� पन� �यवहार समेत 

हालस�म मैले कुनै प�न म�हलासँग नगरेको हुँदा वाद� ८८/१ कुमार�को नामबाट दता� गराइएको �फराद 

झ�ुा कपोलकि�पत रहेको छ। िचनजान र भेटघाट नै नभएको �यि�ले फोटो पेस गर� लो�ने नाता 

देखाई अंश दाबी गन� �म�दैन। �वप�ीसँग मेरो �ववाह नभएको, म.ुऐन, अंशब�डाको महल एवं 

लो�ने�वा�नीको महल बमोिजम �वप�ीसँग कुनै प�न पा�रवा�रक स�ब�ध नरहेको कारणले गदा� �वप�ीलाई 

मैले अंश �दन ुपन� अव�था नै छैन। साथै ८८/२ देवीले ८८/१ कुमार� भनी �फराद दायर गरेको हो 

भ� ने झ�ुा �ववरण �दई नाग�रकता �लएकोतफ�  �ी िज�ला �शासन काया�लय काठमाड�मा म�ुा चल� 

कारबाह� हनेु नै हुँदा स�मा�नत अदालतबाट झ�ुा �फराद दायर गरेतफ�  ८८/२ देवीलाई सजाय गर� झ�ुा 

�फराद खारेज ग�रपाउँ भ� ने समेत �यहोराको ��तवाद� राजकुमार �े�को ��तउ�र प�।  

वाद� र मेरो �बचमा कुनै नाता स�ब�ध छैन। �फरादमा उि�लिखत ८८/१ कुमार� भ� ने नाम 

प�हले सनेुको �थइन। उ� नाम गरेको म�हलालाई म िचि�दन। आज अदालतको इजलास सम� दे�दा 

�फराद�को नाम ८८/१ कुमार� नभई ८८/२ देवी हो। �नज ८८/२ देवी आ�नो वा�त�वकता ख�ुने 

डरले मलाई प�छ�लो समय फोनबाट �व�भ� न ध�क�ह� �दने ग�थ�न।् �नज ८८/२ देवीले �व�भ� न 

�क�समको नाम राखी अ�य �यि�ह�सँग प�न रकम अस�ुने, म�ुा हा�ने गरेको छन।् स�मा�नत 

अदालतबाट �नजले ढाँटेको नामबाट गरेको करततु स�ब�धमा अनसु�धान गन� र वाद�ले िज�ला �शासन 

काया�लय काठमाड�बाट नाग�रकता �माण प� �लएक� हनु।् सोको कपी मैले ��तउ�रमा पेस गरेको  

छु। साथै �नजको यातायात �यव�था �वभागबाट जार� सवार� चालक अनमु�त प� प�न मैले आज बयानका 

�ममा पेस गरेको छु। यस स�ब�धमा स�मा�नत अदालतबाट बिुझपाउँ। साथै र�ा नेपाल नामक 

एन.जी.ओ. बाट के कसर� न� कल� प�रचय प� बनाउन ुभएको हो सोको समेत ब�ुनका ला�ग स�बि�धत 

�नकायको नाउँमा आव�यक आदेश समेत जार� ग�रपाउँ भ� ने समेत �यहोराको ��तवाद� राजकुमार �े� ठले 

मलुकु� ऐन, अ.बं. ८० नं. बमोिजम गरेको बयान �म�सल सामेल रहेको।  

��तवाद� राजकुमार �े� मेरा �ीमान नाताका हनु।् �म�त २०५९/११/१८ मा �ववाह भएको 

हो। ८८/४ कुमारसँग मेरो प�हले �ववाह भए प�न २०५३/५४ साल�तर उहाँलाई मैले छोडेक� �थए।ँ 

उहाँले का�छ� �ीमती �याएप�छ छोडेको हुँ। उहाँबाट मेरो एउट� छोर� �थइन।् ८८/१ कुमार� र 

८८/२ देवी भ� ने एउटै �यि� म नै हुँ। मैले राजकुमार �े�बाट अंश पाउन ु पद�छ भ� ने समेत 

�यहोराको वाद� ८८/१ कुमार�को मलुकु� ऐन, अ.बं. ८० नं. बमोिजम नातामा भएको बयान।  

बबुाले मेरो आमा �नम�लादेवी बाहेक कसैसँग प�न �ववाह गर� नाता स�ब�ध कायम गनु� भएको 

छैन। अ�हले बबुा र म मा� अंिशयार छ�। यी वाद� हामीह�को नाता स�ब�धको �यि� र अंिशयार 

समेत होइनन।् अंश �दन ुपन� होइन। नाता�भ�को पन� �यि� होइन भ� ने समेत �यहोराको अ.बं. १३९ 

नं. बमोिजम बिुझएका मा�नस �नराजन �े�को वारेस कृ�ण�साद भ�राईले गरेको बयान �म�सल सामेल 

रहेको।  

यी वाद� ��तवाद�ह� �ीमान �ीमतीका �पमा बसेको मैले आ�नो आखँाले देखेको हुँ। सोह� 

घरमा हामी प�न कोठा �लएर बसेको हो भ�े समेत �यहोराको वाद�का सा�ी �नलम ग�ुङको बकप�।  
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यी वाद� ��तवाद� �बचमा �ीमान �ीमतीको नाता छैन। वाद�ले अंश पाउन ु पन� होइन। 

�यापारको �सल�सलामा सरसापटका �पमा िचनजान भएको हो भ� ने समेत �यहोराको ��तवाद�का सा�ी 

�यामकुमार राजभ�डार�को बकप�।  

वाद�ले �माण �व�प पेस गरेका फोटाह� मैले आ�नै आखँाले हेरे, फोटोमा भएको म�हला प�ुष 

म�ये प�ुषको फोटो मेरो हो भने �यसमा भएको म�हलाको फोटो ८८/२ देवीको हो। �नजलाई मैले 

ठमेल ि�थत ३ �ड डा�सबारमा खाजा खाने �ममा िचनेको हो। यस �क�समको फोटो कुनै प�न हालतमा 

वैवा�हक स�ब�धको फोटो हनु स�दैन। म �वयं आफु प�न वैवा�हक प�ुष भएको हनुाले मैले �नज 

८८/२ देवीसँग �ववाह गनु� पन� अव�था नै छैन। �नजसँग मेरो कुनै वैवा�हक स�ब�ध नरहेको र उ� 

फोटो मेरो च�र� ह�या, मलाई ��याक मे�लङ गन� उ�े�य मा� रहेको ��ट गराउन चाह�छु भनी ��तवाद� 

राजकुमार �े�ले यस अदालत सम� गरेको बयान।  

��तवाद�ले बयानमा भनेको स�पूण� कुराह� झ�ुा हनु।् हामी १० वष�देिख प�तप�ी का �पमा 

ब�दै आएको ह�। हा�ो २०५९ फा�गनुमा १८ गते �बहे भएको हो। ��तवाद�ले मलाई अंश �दन ुपछ� 

भनेर झ�ुा बयान गनु� भएको हो भ� ने समेत �यहोराको वाद� ८८/१ कुमार�ले गरेको बयान।  

 

अदालतको ठहर  

�नयम बमोिजम पेसी सूचीमा चढ� पेस हनु आएको ��ततु म�ुामा वाद� तफ� बाट रहन ु भएका 

�व�ान अ�धव�ा �ी भोजे��बहादरु ख�ी र अ�धव�ा �ी कमल�व�म ख�काले वाद� र ��तवाद� प�तप�ी 

का �पमा ब�ने गरेको त�य वाद�का सा�ी घरबेट� सान ुगोथेले बकप� गर� पिु� ट गरेको, वाद�ले पेस 

गरेको फोटोलाई ��तवाद�ले �वयं सनाखत गरेका छन।् म�हलाले परप�ुषसँग यौन स�ब�ध राखेको 

�वीकार गना�साथ लो�ने�वा�नीको स�ब�ध �वत: �व� छेद हनेु हुँदा अिघ�लो लो�नेसँग स�ब�ध �व�छेद गनु� 

आव�यक छैन। वाद�सँग भइरहेको नाग�रकता �योग गरेको हुँदा यसबाट यी ��तवाद� लो�ने नभई 

अिघ�लो लो�ने नै यथावत ्रहेको भनी अथ� गन� �म�दैन तसथ� वाद� ��तवाद� प�तप�ी भएका हुँदा स�पि� 

�ववरण भाग ग�रयोस ्भनी बहस गनु� भयो।  

��तवाद� तफ� बाट रहन ुभएका �व�ान व�र� अ�धव�ा �ी रामकुमार �े�, अ�धव�ा �ी जयलाल 

भ�डार�, �ी सोनी रघवंुश तथा �ी कृ�ण�साद भ�राईले वाद�ले ८८/१ कुमार� भ�े नामबाट अंश म�ुा 

गर� ��तवाद�को स�पि� �लनेखाने मनसायले यो म�ुा गरेको हो। वाद�का सा�ीको भनाइ र �फराद 

�यहोरा बािझएको छ। �माण �व�प पेस भएका फोटाह� प�तप�ीको स�ब�ध भएका मा�नसले गन� ज�तो 

छैन। ��तवाद�ले फोटो स�ब�धमा बयान गदा� पैसा �दएर यौन स�त�ु� �लएको भनी लेखाएकै  

छन।् फोटोमा देिखने ��याकलापले सोह� कुरा प�ु� ह�ुछ। आपसमा सहम�तले ब�चा नै ज�माउँदा प�न 

�ववाह गरेको मा� न�म�ने भ� ने अ� नपूण� राणा �व�� गोरख श�सेर ज.ब.रा. समेत भएको म�ुामा 

�स�ा�त �था�पत भएकै अव�थामा यौन स�त�ु� �लँदैमा �ववाह गरेको मा� �म�दैन। प�रचय प� जालसाजी 

म�ुामा र�ा नेपालबाट ��ततु ��तउ�र प�बाट नै वाद� देह�यापार गन� �यि� हनु ् भ� ने प�ु� ह�ुछ। 

तसथ� ८८/४ कुमारलाई प�त देखाई स�पि� �कनबेच बै� कारोबार गन� वाद�ले स�ब�ध �व�छेद नगद� 
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अक� �ववाह गरेको भ� �म�दैन। काननुले नै एकै पटक दईु प�त रा� न �म�दैन। �फराद नै खारेज होस ्

भनी बहस गनु� भयो।  

�फराद �यहोरा ��तउ�र िज�कर �व�ान काननु �यवसायीह�बाट ��ततु �लिखत तथा मौिखक 

बहस िज�कर समेतलाई म�यनजर गदा� यस म�ुामा वाद�ले ��तवाद�बाट अंश पाउन ुपन� हो होइन वाद� 

दाबी प�ुने हो होइन भ�े कुरामा ठहर गनु� पन� देिखयो।  

वाद�ले आफु र ��तवाद� राज ुभ� ने राजकुमार �े�ले �म�त २०५९।११।१८ मा �ववाह गर� 

प�तप�ी भई �व�भ� �यि�को घरमा डेरामा ब�ने गरेकामा �म�त २०६८।९।३ देिख खान लाउन न�दई 

हेर�वचार नगरेका हुँदा ��तवाद� राजकुमार �े�क� जेठ� प�ी �नम�लादेवी, �नजका तफ� बाट रहेका छोरा 

समेतलाई अंिशयार कायम गर� ४ भागको १ भाग अंश पाउँ भनी दाबी �लएकामा ��तवाद�ले नातामा नै 

इ�कार गर� ��तउ�र �फराएको देिखयो। 

अदालतको आदेशानसुार नातातफ�  मलुकु� ऐन अ.बं. ८० नं. को बयान गराउँदा समेत आफु र 

वाद� �बच प�तप�ीको स�ब�ध नभएको र �यावसा�यक कारोबारको �सल�सलामा िचनजान भएको त�यस�म 

�वीकार गरेको देिख�छ। यस अव�थामा यस म�ुाको ठहर गनु� पन� कुराको �न�कष�मा प�ुन �थमतः �न�न 

��को �न�य�ल हनु ुपन� ह�ुछ :  

१. वाद� ��तवाद� प�तप�ी नाताका हनु होइनन ्? 

२. वाद�ले ��तवाद�बाट अंश पाउन ुपन� अव�था छ, छैन ?  

३. अंश पाउन ुपन� अव�था छ भने को कसबाट पाउने हो ?  

 

�थमत: प�हलो �� स�ब�धमा �वचार गदा�, वाद�ले �म�त २०५९।११।१८ मा �ववाह भएको 

भनी �म�त �कटान गरे प�न ��तवाद�सँग यो यस र�तसँग �ववाह भएको हो भनी दाबी �लन सकेको अव�था 

छैन। �ववाह गर� �व�भ� �यि�को घरमा बसेको मा� उ�लेख गर� आचरण �यवहारलाई �ववाहका �पमा 

दाबी गनु� भएको देिख�छ र आचरण �मािणत गन� सा�ीका �पमा �नलम ग�ुङलाई पेस गनु� भएको 

देिख�छ। तर ��तवाद�ले प�तपि�का �पमा नबसेको �ववाह नगरेको भनी इ�कार� गरेको अव�था हुँदा यी 

दाबी िज�कर र �माणलाई �व� लेषण गनु�पूव� �ववाह भनेको के हो ? के क�तो अव�थामा �ववाह भएको 

अथा�त प�तप�ीको स�ब�ध रहेभएको मा� न ुपन� ह�ुछ भ�े स�ब�धमा ब�ुन ुपन� ह�ुछ।  

�ववाह श�दलाई �न�न श�दकोशह�ले �न�न तवरबाट प�रभा�षत गरेको पाइ�छ : 

नेपाल� श�द सागर वस�त कुमार श�मा� प�ृ १२१६ – �ीप�ुष �बच प�तप�ीको मानवीय 

स�ब�ध कायम गराउन �ह�द ुधम�शा� अनसुार म�ुय आठ �क�समका �ववाहम�ये कुनै एक धा�म�क र 

सामािजक गठब�धन �बहे प�रणय।  

नेपाल� काननुी श�दकोश शंकरकुमार �े� प.ृ ३३०– नार� र परुष �बच प�तप�ीको नाता जो�ने 

वा पाणी �हण गन� काम। 

नेपाल� बहृत ्श�दकोश नेपाल ��ा ��त�ान प.ृ २०६७ –�ी र प�ुषको �बचमा प�तप�ीको 

स�ब�ध कायम गराउने धा�म�क सामािजक कृ�य। 
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Black's Law Dictionary pg 992 – The legal union of a couple as husband and wife भनी 

प�रभाषा गद� वैध �ववाहका ला�ग �न�न त�व आव�यक हनेु उ�लेख ग�रएको छ : 

1. �ववाहको स�झौता गन� काननुी �पमा स�म प�, 

2. स�झौता गन� आपसी सहम�त 

3. काननु�ारा �नि�त ग�रए अन�ुपको वा�त�वक स�झौता।  

 

यसै गर� अमे�रकाका स�ब�धमा उदाहरण �दँदै Joseph W. Madden's Handbook of the Law of 

Persons and Domestic Relation मा लेिखएको यी वा�यह�लाई प�न समावेश गरेको पाइ�छ :… in some 

states mutual consent alone without formal celebration is sufficient to constitute a valid marriage 
known as a common law marriage or parties is essential even in the case of a ceremotial marriage.  
 

(क) हा�ो �या�यक �यवहारमा �ववाह भनीएका अव�था  

�सतादेवी �व�� प�ुये�र�, ने.का.प. २०२० �न.नं. २२१६ ,१२८  

“साधारणतः �वा�नी मा�नसले आ�नो लो�ने नभएकोलाई लो�ने हो भ� क�ठनै पन�” 

लडवुती यादवनी �व. उ�तमलाल यादव, ने.का.प. २०३०, �न.नं. ७६२ प.ृ१९९ �ववाह भएको 

नभई �ह�द ुसमाजको आ�नो धा�म�क र नै�तक आचरणमा कलंक ला�ने गर� �यसै कसैको �वा�नी हुँ भनी 

भ� न �वाभा�वक �व� वसनीय लायक कारण नहनेु।  

मगुादेवी बाहनुी �व. कृ�ण�साद �े� ने.का.प. २०३७ �न.नं. १३४१ प.ृ५५ �माण ऐन, २०३१ 

को दफा २३(४) अनसुार नाता स�ब�धी कायम गन� कुरामा स�बि�धत �यि�ह�लाई िच�े जा�े ि�थ�तमा 

रहेको �यि�को भनाइ नै �माणमा सरोकार हनेु। 

 

(ख) �ववाह नमा�नएका अव�था 

पूण� सनुार �व.इ�� बहादरु भ�डार� ने.का.प. २०५२, �न.नं. ६०४६ प.ृ ६४७  

“सामा�यता जातकका स�ब�धमा आमाको भनाइ �व�सनीय हनेु भए प�न सो को प�ु�ाइँ गन� 

पया�� आधार हनु ु ज�र� ह�ुछ। सोका अभावमा एउट� नार�ले उनाउ �यि�लाई लो�ने भ�दैमा लो�ने 

�वा�नीको नाता कायम हनेु भनी भ� �या�यक ���कोणबाट �म�ने नदेिखने। 

 

अि�बका भ�राई �व. उ�व �साद भ�राई ने.का.प. २०६३, �न.नं. ७६९० प.ृ ५२५  

कुनै दईु �मेी ��ेमकाका �पमा ब�न ु र लो�ने �वा�नी भई ब�न ु दईु अलग अलग ि�थ�त र 

अव�था ह�ुछ। �मे हुँदैमा �ववाह हनैु पन� बा�यता नहनेु।  

 

अ�पूण� राणा �व. गोरख श�शेर ज.ब.रा., ने.का.प. २०५५, �न.नं. ६५८८ प.ृ ४७६ यौन स�पक�  

तथा अ�य यावत ्���बाट लो�ने�वा�नी ज�तो गर� बसे �हँडे डलेुको देिखने भए प�न �ववाहको सू� नजोडी 

पर�पर �वत�� भएर बस�स�म सँगै बसी आउन नस�ने अव�था प�न देिखँदैन। जब य�तो अव�थालाई 

प�न अब समाजले मा�यता �दँदै जान पन� ि�थ�त छ भने कुनै प�न केट�ले आफु Girlfriend भई कुनै केटा 
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साथी boyfriend बनाएर सबै स�त�ु� �लएर �हँडडलु गन� स�ने वा �यसबाट ब�चाको ज�म हनु स�छ भने 

�य�तो भएको हुँदैमा कुनै एक केट� र केटाको �ववाह नै भयो भनेर मा� न स�कँदैन।  

 “वा�तवमा पर�परागत �पमा वा �व�ध�वधान केह� नगर� सामा�य ढ�बाट �ववाह भएको वा 

काननु बमोिजम दता� गर� �ववाह भएको हो भ� ने त�यय�ु आधार �माण बेगर कुनै म�हलाको कुनै 

प�ुषसँग �ववाह भइसकेको हो भनी �न�य�ल गन� �म�ने देिखन नआउने।” 

“�ववाह नभईकन प�न यौन स�पक�  तथा ब�चा हनु स�ने वा�त�वकता समेतलाई �लएर नै मलुकु� 

ऐनको अंशब�डाको महलको ७ नं. मा कुनै खास लो�ने नत�ुयाई बसेक� �वा�नीबाट ज�मेका स�तानले 

बाउको ठेगाना नलागेमा आमाको स�पि�मा भाग अंश पाउँछन ्भ� ने �यव�था भएको हनु ुपछ�।”  

मा�थ उि�लिखत श�दकोशह�बाट ग�रएको प�रभाषाले �ववाहको �कृ�त र प�रणाम बझुाएको 

देिख�छ। तर �ववाह आफैमा के क�तो अव�थामा भएको मा� न ुपन� भ� ने �प� गरेको देिखँदैन। Black's 

Law Dictionary मा भने �ववाह हनुका ला�ग आव�यक हनेु त�व �प� ग�रएको छ। नेपाल काननुमा 

समेत �ववाहको प�रभाषा ग�रएको छैन। �ववाह दता� ऐनले �यव�था गरे अन�ुप दता� गरेको अव�थामा 

�वतः �ववाह भएको मा� न ुपन� ह�ुछ। तर दता� नगरेको अव�थामा �ववाह नै भएको होइन भ� न �म�ने 

अव�था प�न हुँदैन। वैवा�हक स�ब�ध �नय�मत र �यवि�थत गन� बनेको सामा�य काननु मलुकु� ऐनको 

�बहाबार�को महल तथा यस �वषयसँग स�बि�धत लो�ने�वा�नीको महल, अंशब�डाको महल, अपतुाल�को 

महल समेतमा यो य�तो ���या स�प� भएको अव�थामा �ववाह भएको मा�ु पन� भ�े �यव�था गरेको 

पाइँदैन।  

यी काननुले �ववाह गन� यो�यता, �ववाह गन� �नष�ेधत अव�था, वैवा�हक स�ब�धको प�रणाम, 

एकअका�को अ�धकार वा कत��य आ�दस�म �यव�था गरेको पाइ�छ। �ववाह गरेको मा�नन ु पन� वा 

प�तपि�को स�ब�ध भएको मा�नन ु पन� प�रि�थ�तलाई �नि�त श�दह��भ� रािखएको पाइँदैन। व�ततुः 

�ववाह दईु �यि� �बचकै आ�मीय स�ब�ध भएको हुँदा य�तो स�ब�ध के कसर� राखेको अव�थामा मा� 

�ववाह गरेको भ�नने भनी �नि�त श�दह�मा प�रभा�षत गन� द�ुह नै ह�ुछ। स�मा�नत सव��च अदालतबाट 

भएका उि�लिखत फैसलाह�बाट समेत �ववाहका स�ब�धमा स�ुनि� चत प�रभाषा �नमा�ण गन� स�कने अव�था 

छैन। कुनै म�ुामा �वा�नी मा�नसले जातकको बाब ुऔ��याएको �यि�लाई नै प�त भ�नएको छ, भने कह�� 

नाता प�ु�ाइँ हनेु �या� आधार �माण नभई �वा�नी मा�नसले लो�ने भ�दैमा नहनेु �नण�य भएको छ। यसै 

गर� �वा�नी मा�नसले �बना कारण उनाउँ लो�ने मा�नसलाई प�त भ� न नस�ने भ�े आधारमा प�न नाता 

कायम ग�रएको छ भने ब�चै ज�माउँदा समेत �ववाह भएको नमा�नने �या�या समेत ग�रएको छ। अथा�त 

म�ुामा रहेका �विश� त�यह� अन�ुप �व�भ� प�रि�थ�तमा �व�भ� �नण�य भएको पाइ�छ।  

यसको कारण वैवा�हक स�ब�ध काननुी काय��व�धबाट मा� सिृजत र �था�पत हनेु स�ब�ध नभई, 

सामािजक, सां�कृ�तक, धा�म�क, पर�परा, इ�छा, आ�दले समेत सिृजत ह�ुछ। वैवा�हक अव�था र प�तप�ीको 

�था�पत स�ब�धले यी दईु �बच मा� नभई पा�रवा�रक तथा समािजक स�ब�ध समेत �भा�वत गरेको  

ह�ुछ। द�घ�काल�न तथा अ�पकाल�न अ�धकार र दा�य�व सजृना गरेको ह�ुछ। �यनै प�ृभ�ूममा प�तको 

स�पि�मा प�ीको अंश हक काननुन ्रहेको ह�ुछ भने एकअका���त, प�रवार, समाज, सं�कार��तको दा�य�व 

समेत रहेको ह�ुछ। यसबाट कुनै लो�ने मा�नस र �वा�नी मा�नस प�तप�ी हनु ् होइनन ् भ�े त�यको 
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य�कन �यनै स�ब�ध, अ�धकारको उपयोग र दा�य�वको �नवा�ह भएका त�यह� बाट नै �थ�पत हनेु  

ह�ुछ। तसथ� कुनै लो�ने मा�नस र �वा�नी मा�नस �बचको स�ब�ध प�तप�ीको स�ब�ध हो होइन भ�े 

�ववादको �न�य�ल प�रि�थ�तज�य आधारबाट नै गनु� पन� ह�ुछ। मा�थ उि�लिखत स�मा�नत सव��च 

अदालतको फैसलाह� प�न �नि�त कालख�ड, सामािजक सोच र �यवहार, समाजमा उपल�ध साधन �ोत 

आ�दको सापे�तामा म�ुामा रहेका खास त�यह�का आधारमा सोह� म�ुाको स�दभ�मा �नण�य भएको 

देिख�छ। तथा�प मा�थ उि�लिखत श�दकोशका प�रभाषा काननुी �ब�ध तथा �या�यक �न�कष�का आधारमा 

प�तपि�को नाता �था�पत हनु �न�न त�व हनैु पन� देिख�छ।  

 लो�ने मा�नस र �वा�नी मा�नस �बच प�तप�ीको स�ब�ध कायम रा� ने मनसाय,  

 य�तो मनसाय देिखने �यवहार, 

 आपसी सहम�त, 

 स�बि�धत लो�ने मा�नस र �वा�नी मा�नस बाहेक अ�यका नजरमा �ववा�हत हनु भ�े बिुझने 

�यवहार अथा�त सामािजक मा�यता।  

 

अब ��ततु म�ुाको प�रि�थ�त �व� लेषण गनु� पन� भएको छ :  

�थमत: वाद�ले आफु ८८/१ कुमार� भ�े नामबाट ��तवाद� राजकुमार �े�सँग 

२०५८।११।१८ मा �ववाह गर� बसेको भनी दाबी �लएकामा ��तवाद�ले उ� नाउँ गरेको �यि�लाई 

आफुले निचनेको भनी ��तउ�र �फराएको देिख�छ। वाद� उ� ८८/१ कुमार�को नाउँबाट ��तवाद�सँग 

प�रिचत हनु ुह�ु�यो भ�े कुनै आधार �म�सलबाट देिखँदैन। वाद�ले �वयं ��तवाद�सँग गन� गरेको बै��ङ 

कारोबार ८८/२ देवीको नाउँबाट गरेको देिख�छ। वाद�को �ाकृ�तक �यि��वलाई िचनाउने वैधा�नक 

�माणका �पमा रहने नाग�रकताको �माण प�, सवार� अनमु�त प�, ज�गा धनी �े�ता �माण सबैमा 

८८/२ देवीको नामबाटै �योग ग�रएको देिख�छ। 

�माण �व�प वाद�ले �फराद प� साथ ८८/१ कुमार�को नाउँ भएको र�ा नेपालबाट �मािणत 

प�रचय प� पेस गनु� भएको पाइ�छ। उ� प�रचय प� स�ब�धमा �यनै ��तवाद�ले �यनै वाद� र प�रचय 

प� �दायक सं�था र�ा नेपाल समेतलाई ��तवाद� कायम गर� दायर गरेको जालसाजी म�ुामा प�रचय प� 

�लएको काय� आफैमा श�ा�पद भएको �व� लेषण भएको छ। यसर� साव�ज�नक जीवनमा आ�नो 

औपचा�रक �यवहार ८८/२ देवीको नाउँबाट गन� वाद�ले श�ा�पद तवरबाट ८८/१ कुमार�को नाउँबाट 

प�रचय प� �ा� गर� सोह� नाउँबाट अदालत �वेश गनु� संदेहा�मक देिख�छ,। यसबाट �नज सफा हात 

�लई अदालत �वेश गरेको मा� न नस�कने अव�था समेत देिखन आउँछ। मलुकु� ऐन, अ.बं. ८० नं. को 

बयान गन� �ममा ८८/२ देवी र ८८/१ कुमार� आफै हो भनी बयान गरेको हुँदा एवं �म�सल सामेल 

नाग�रकताको �माण प� समेतबाट ��ततु �फराद प� ��तोता ८८/२ देवी नै भएको देिखन आउँदा अब 

थप �ववेचना गन� परेन।  

वाद�ले �माण �व�प �फराद प�साथ प�तप�ी भई बसेको भ�े उ�लेख गर� ६ थान फोटो पेस 

गरेको र सा�ीका �पमा �नम�ला ग�ुङलाई उपि�थत गराई बकप� गराएको अव�था देिख�छ। यसै गर� 
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�म�त २०६९।२।२२ मा अ.बं. ८० नं बमोिजम बयान गदा� �माण �व�प २१ थान थप फोटो पेस 

गरेको देिख�छ। ��तवाद�ले प�न आ�नो ख�डन िज�कर �मािणत गन� सा�ीका �पमा �यामकुमार 

राजभ�डार�लाई ��ततु गरेको देिख�छ भने अ�य �माणका �पमा वाद�को नाग�रकताको �माण प�, सवार� 

चालक इजाजत प� र बै� खातामा प�तको नाउँमा ८८/४ कुमार लेिखएको भनी नाग�रकताको �माण 

प� तथा सवार� चालक अनमु�त प�को छाया��त पेस भएको देिख�छ।  

वाद�ले �फराद प�मा आफुह� प�तप�ी भई काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. वडा नं. २९ का 

सान ु गोथेको घरमा ४।५ वष�, वडा नं. १६ का ट�का व�तको ३ घरमा २ वष� र सो प�ात सोह� 

वडाका जनक शाह�का घरमा बसेको भनी उ�लेख गरे प�न ��तवाद� स�हत ती घरह�मा रहने गरेको त�य 

�था�पत हनेु घरभाडा, करार लगायत अ�य कुनै व�तगुत आधार �म�सलबाट देिखँदैन। सा�ीका �पमा 

�नम�ला ग�ुङलाई मा� उपि�थत गराएको देिख�छ। �नम�ला उि�लिखत घरह�को धनी रहेको अव�था 

नभई बहालमा ब�ने गरेको त�य बकप�मा खलेुको छ। �नजको बकप� हेदा� वाद� ��तवाद� हामी बसेको 

घरमा कोठा खो�न आउँदा �ीमान �ीमती हो भनी आउन ुभएको र कोठामा �ीमान �ीमतीका �पमा 

ब�न ु भएको आ�नै आखँाले देखेको हो। राती प�न सँगै सतेुको र फोटो प�न एक अका�को िखचेको 

मोबाइलमा देखेको भनी लेखाएको देिख�छ। तर यसर� �नम�ला ग�ुङ प�न एउटै घरमा ब�ने गरेको भनी 

वाद� �वयंको भनाइ रहेको पाइँदैन। बकप�मा कुन घर धनीको घरमा यी वाद� ��तवाद� बसेको देखेको 

भ�े समेत खलुाइएको पाइँदैन। साथै उ� बकप�मा ��तवाद� राती चोरज�तै आउने जाने गनु� ह�ु�यो 

भनी लेखाएकामा वाद�ले य�तो असहज �पमा नभइ दस वष�स�म �ववाह गर� बसेको भनी सामा�य 

अव�थाको दाबी �लएको देिखदा उ� बकप�को �यहोरा �तीतलायक देिखन आएन।  

वाद�ले अक� �माण �व�प �फराद प� साथ ६ थान तथा अ.बं. ८० नं. बमोिजम बयान गदा� 

२१ थान त�वीर पेस गरेको देिखयो। यी सबै त�वीर ��तवाद�लाई देखाई सनाखत बयान गराउँदा 

त�वीरमा देिखएको म�हला �यनै वाद� र प�ुष आफु नै भएको भनी लेखाएका हुँदा सबै त�वीरमा देिखने 

लो�ने मा�नस यी ��तवाद� र �वा�नी मा�नस यी वाद� भएको त�यमा मखु �मलेकै अव�था छ। वाद�ले 

�फराद साथ पेस गरेको ६ थान त�वीरह�मा वाद� र ��तवाद� एउटै खाटमा बसेको तथा सतेुको 

अव�थामा देिख�छ भने प�छ पेस गरेका त�वीरह� अ��न�न र न�न अव�थामा �व�भ� न �कारले यौन 

��याकलाप गरेको अव�थाका देिख�छन।् तर ६ थान फोटाह� र प�छ पेस भएका फोटाह� म�ये 

��तवाद� मा� ए�लै कुस�मा बसेको फोटो बाहेक यौन ��याकलाप गद� अव�थाका फोटाह�को प�ृभ�ूम 

एउटै देिख�छ। यसले यी फोटाह� अ�तराल अ�तराल तथा बे�लाबे�लै �थानका भ� �म�ने अव�थाको 

भएन। उि�लिखत त�वीरह� ��तवाद�लाई देखाई बयान गराउँदा आफुह�ले �ववाह गर� प�तप�ीका �पमा 

यौन ��याकलाप गरेको नभई वाद�ले अ�य केट�ह� समेत राखी यौन �यवसाय गन� गरेको र आफुले प�न 

रकम �दएर यौन ��या गरेको भनी बयान गरेको देिख�छ। यसबाट वाद� ��तवाद� �बच यौन स�पक�  

भएको त�य �था�पत भए प�न प�तप�ीका �पमा उ� ��याकलाप गन� गरेको हो होइन भ�े हेनु� पन� 

ह�ुछ।  

��तवाद�ले उि�लिखत त�वीर के कसर� कसले िखचेको भ�े स�ब�धमा आफुलाई थाहा नभएको 

भनी बयानमा लेखाएको देिख�छ। त�वीरमा देिखए अन�ुप कपडा र�हतको अव�थामा समेत त�वीर 
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िखचाउन तयार रहेको हो भने ��तवाद�ले कपडा स�हतको अव�थामा र वैवा�हक स�ब�ध नै �था�पत गन� 

स�ब�ध राखेको भए साव�ज�नक जीवनमा फोटो िखचाउन तयार नरहने भ� ने हुँदैन। यो �वाभा�वक �पको 

�ववेक स�मत अनमुान हो। �य�ता सामा�य त�वीरह� िखचेको र हाल यो यस कारण पेस गन� नसकेको 

भ�े वाद�को कह� कथन रहेको प�न पाइँदैन। यसबाट ��ततु त�वीरह� ��तवाद�को जानकार�मा िखचेको 

प�ु� हनु स�दैन। यसर� दस वष� वैवा�हक स�ब�ध �वताएको भनी दाबी �लने वाद�ले एक संयोगमा 

��तवाद�को जानकार� �बना िखचेको त�वीर मा�को भरमा वैवा�हक जीवन प�ु� भएको मा� �मलेन।  

वाद�ले आफुह� �बच २०५९।११।१८ मा �ववाह भएको भनी दाबी गनु� भएकामा �फराद 

दायर गदा�स�मको दस वष�य अ�तरालमा प�तपि�को स�ब�ध बझुाउने खालको अ�य कुनै त�वीर वा 

�लखत �यवहार प�ु� हनेु �माण पेस गन� स�न ु भएको छैन। पेस गनु� भएको त�वीरह� म�ये वाद� 

��तवाद� दबैु रहन ुभएका त�वीरह� सबैमा प�ृभ�ूम एउटै रहेको देिखँदा ��तवाद� दस वष�को अ�तरालमा 

पटक पटक उ� �थानमा वा अ�य� समेत रहने ब�ने गरेको ि�थ�त बझुाउँदैन। कुनै प�न त�वीरमा वाद� 

��तवाद� बाहेक अ�य �यि� समेत भएको अव�था नदेिखएको, ��तवाद� मा� भएको फोटो बाहेक अ� 

फोटाह� एउटै कोठाका भएको र यी वाद� ��तवाद�सँगै साथै �हँडडलु गन� गरेको वा साव�ज�नक कुनै 

�यवहार गरेको देिखने कुनै त�य समेत �म�सलबाट नदेिखँदा प�तप�ीका �पमा समाजले बझेुको भ�े प�न 

�था�पत हनु सकेको देिखएन।  

वाद�ले पेस गनु� भएको त�वीरले वाद� ��तवाद� �बच यौन स�पक�  भएको त�य प�ु� भएको मा�थ 

�व�षेण भइसकेको छ। अब �� उ�छ करणी �लन�ुदनलेु �ववाह गरेको अथा�त प�तप�ीको नाता स�ब�ध 

कायम भएको मा�ु पन� ह�ुछ वा हुँदैन। हा�ो �च�लत काननुमा हाडनातामा १६ वष�म�ुनका �ीसँग 

म�जरु� रहेकै भए प�न तथा सोभ�दा मा�थकासँग म�जरु� बेगर करणी गनु� �नषधे गद� द�डनीय घोषणा 

गरेको छ। तर करणी �लन ु �दनकुो अथ� प�तपि�को स�ब�ध कायम गनु� हो भनी उ�लेख भएको  

पाइँदैन। काननुले �नषधे गरेको अव�थामा बाहेक यौन स�पक�  म�हला प�ुषको �वत�� इ�छा हो तसथ� 

करणी गनु� र �ववाह गनु� �नता�त बेगल कुरा हनु।् करणी जै�वक इ�छा पू�त�का ला�ग शार��रक स�ब�ध 

हो भने �ववाह शार��रक, वंश, पा�रवा�रक, समािजक, काननुी आव�यकता पू�त�का ला�ग मान�सक तथा 

भौ�तक स�ब�ध। वैवा�हक जीवनमा यौन स�पक�  गनु� सामािजक र काननुी ���कोणबाट �वीकाय� ह�ुछ, 

तर काननुले �नषधे गरेको ि�थ�तमा बाहेक �वत�� सहम�तमा यौन स�पक�  रा� न ु �ववाह गनु� हो भ� न 

�म�दैन। अ�यथा करणी स�ब�धी काननुमा कडा सजायको �यव�था हुँदा यौन स�पक�  राखेको आधारमा 

�ववाह भएको अथा�त प�तप�ीको नाता कायम हनेु �यव�था नहनु ुपन� कुनै कारण देिखँदैन।  

जार� आफैमा �ववाहको एक �प हो जनु सधवा �वा�नी मा�नससँग लो�ने मा�नसले स�ब�ध 

रा�दछ। अथा�त जार� गन� मा�नस र जार�मा पन� �वा�नी मा�नस �बच प�तपि�को स�ब�धका �पमा 

काननुले मा�यता रा�दछ। जार�को महलको १ नं. मा “अका�क� �वा�नी हो भ� ने कुरा जानी जानी वा सो 

थाहा पाउने मना�सब कारण भई कसैले �य�तो �वा�नी मा�नसलाई �वा�नी बनाउन लगेमा जार� गरेको 

ठह�छ” भ� ने �यव�था छ। यस �ावधानले स�बि�धत अका�क� प�ी (सधवा) लाई �वा�नी बनाउन लगेको 
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अव�थामा मा� जार� गरेको मा�नने ह�ुछ। तर यह� �ावधानमा मलुकु� ऐनमा एघार� संशोधन हनु ु पूव� 

य�तो �यव�था भएको देिख�छ। “अका�क� �वा�नी हो भ� ने कुरा जानी जानी वा सो थाहा पाउने मना�सब 

कारण भई कसैले �य�तो �वा�नी मा�नसलाई �नजको म�जरु�ले करणी गरेमा वा �वा�नी बनाउन भगाई 

लगेमा जार� ठह�छ”। यसर� नयाँ संशोधन गदा� �वधा�यकाले ��य�तः �ववाहको एक �कारका �पमा 

रहेको जार� ठहर हनु “�वा�नी बनाउने �नयतले” नै लगेको हनु ु पन� आव�यकता ठानेको देिख�छ भने 

प�हले रहेको करणी मा� गरेको अव�थालाई यस �कारको �ववाहको अवधारणाबाट िझकेको देिखयो। यस 

अथ�मा हेदा� प�न यस �कारको �ववाह जनु अका�क� प�ी (सधवा) सँग ग�र�छ, मा प�ी बनाउने नै उ�े�य 

�लएको हनु ुपन� ह�ुछ, करणी मा�लाई �ववाहको कोट�बाट अलग गरेको देिख�छ।  

वाद�ले ��तवाद�सँग २०५९।११।१८ मा �ववाह गरेको भनी दाबी �लए प�न यस अ�तरालमा 

आ�नो वैवा�हक ि�थ�त खलुाउन ु पन� केह� काय� गनु� भएको देिख�छ जसम�ये उहा ँ साथमा रहेको 

नाग�रकताको �माण प�मा प�तको नाउँमा ८८/४ कुमार उ�लेख छ। �म�त २०६७।३।२० मा �ा� 

गरेको सवार� चालकको अनमु�त प�मा सोह� नाग�रकता �योग गनु� भएको छ भने प�तको नाउँमा ८८/४ 

कुमार नै उ�लेख गनु� भएको छ। �म�त २०६७।१२।१६ मा एभरे�ट बै�मा खाता खो�दा प�तको नाउँ 

८८/४ कुमार र ससरुाको नाउँ ८८।४ कुमार उ�लेख गनु� भएको छ भने गोखा� �वकास बै�मा खाता 

खो�दा प�न प�तको नाउँ ८८/४ कुमार नै उ�लेख गनु� भएको उ� बै�को �म�त ०७०।६।११ को 

प�बाट देिखन आउँछ। यसै �बच वाद�ले सनुसर� िज�ला गा.�व.स. तनमनुा वडा नं. ७ ख �क.नं. २९१ 

को ज�गा आ�नो नाउँमा ख�रद गदा� प�न प�तको नाउँ ८८/४ कुमार नै लेखाउन ुभएको छ भने उ� 

ज�गा �म�त २०६८।८।१५ मा र. नं.५४६० र ५४६२ बाट अ�यलाई हक ह�ता�तरण गदा� समेत 

प�तको नाउँ ८८/४ कुमार नै उ�लेख गरेको पाइ�छ। 

यसर� यो �फराद गनु� दईु म�हना अिघस�म प�न अथा�त ०६८।८।१५ स�म वैवा�हक ि�थ�त 

खलुाई औपचा�रक �पमा सेवा �लन ुपदा� ८८/४ कुमार भनी खलुाई सेवा �लएप�छ सोह� समयमा आफु 

०५९ सालदेिख ��तवाद�सँग �ववाह गरेको भनी दाबी �लएबाट एकै समयमा यी ��तवाद� प�त रहेको भ�े 

वाद� दाबी �वयं वाद�ले साव�ज�नक गरेको वैवा�हक स�ब�धले खि�डत गरेको देिख�छ। यस त�यलाई 

वाद�का �व�ान काननु �यवसायीले म�हलाले परप�ुषसँग करणीमा �व�केो भनी �वीकार गरेको अव�थामा 

�वतः स�ब�ध �व�छेद हनेु हुँदा एकै पटक दईु प�त राखेको भ� �म�दैन भनी तक�  गनु� भएको छ भने 

��तवाद� तफ� बाट �व�ान व�र� अ�धव�ाले प�तले �दएको स�ब�ध �व�छेद म�ुामा मा� �वतः स�ब�ध 

�व�छेद हनेु हो भनी ��ततक�  गनु� भएको छ।  

यस स�ब�धमा हा�ो काननुी �यव�था हेदा� लो�ने �वा�नीको महलको १ नं. को देहाय (१) ले 

�वा�नीले परप�ुषसँग करणी गराएको ठहरेमा लो�नेले आ�नो स�ब�ध �व�छेद गन� पाउँछ भ� ने �यव�था 

गरेको देिखँदा यसर� परप�ुषसँग करणी गराएकामा प�तले चाहेको अव�थामा मा� स�ब�ध �व�छेद हनेु 

ह�ुछ। सोह� महलको २ नं. मा भने �वा�नीले अक�सँग �ववाह गरेमा �य�तो लो�ने�वा�नीको स�ब�ध 

�वतः �व�छेद हनेु �यव�था गरेको देिख�छ। यी दईु �ावधानलाई हे�रएमा प�न करणी �लन�ुदन ुर �ववाह 

गनु� काननुी अवधारणामै फरक रहेको ��ट हनु आउँछ भने एकै समयमा दईु वटा प�त हनु नस�ने 

अव�था समेत �वतः �प� ह�ुछ। तर ��ततु म�ुामा �म�त ०५९।११।१८ मा ��तवाद�सँग �ववाह गरेको 
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भनी दाबी �लने वाद�ले ०६६।१।३ मा �क.नं. २९१ को ज�गा ख�रद गदा� तथा �फराद दायर हनुभु�दा 

दईु म�हना अिघ मा� आ�नो प�त ८८/४ कुमार भनी �ब�� गर� उ� समयस�म साव�ज�नक �पमा 

८८/४ कुमारलाई नै प�त देखाएको हुँदा उ� समयस�म ��तवाद�सँग �ववाह गरेको मा� न र ८८/४ 

कुमारसँग स�ब�ध �व�छेद भएको मा� न �मलेन।  

यसै �स�मा वाद� तफ� बाट रहन ुभएका �व�ान अ�धव�ाले ��तवाद�ले गोरखाबाट राती धेरै लामो 

समयस�म फोनमा कुरा गरेको भनी प�त नभए पर�ीसँग यसर� फोन नगनु� पन� भनी आधार ��ततु गनु� 

भएको छ। �म�सल सामेल कल �डटेल एक म�हना अव�धको मा� देिख�छ। यसबाट दस वष� वैवा�हक 

स�ब�ध रहेको भनी �न�कष� गन� स�कने भएन। अका�तफ�  वाद� र ��तवाद� प�रिचत नै नरहेको अव�था 

छैन। यी दईु �बच आ�थ�क कारोबार हनेु गरेको त�य बै� �टेटमे�टबाट प�ु� ह�ुछ भने यौन स�ब�ध 

समेत भएको त�य मा�थ उ�लेख भइसकेको हुँदा य�तो स�ब�ध भएको �यि� �बच एक म�हना अव�धको 

समयमा फोनमा कुरा हनु ुनै दस वष�को वैवा�हक स�ब�ध �था�पत हनेु आधार ब� स�ने देिखएन।  

यसर�, मा�थ �ववेिचत त�य र �माणबाट के क�तो �कारले वाद� र ��तवाद� �बच �ववाह भएको 

भनी वाद� �वयंले दाबी �लन नसकेको, �ववा�हत अव�ध भनी दाबी �लएको दस वष�स�म प�तप�ीका �पमा 

नै स�ब�ध गाँसेको देिखने व�तगुत सबतु �माण पेस गन� नसकेको, सा�ीको बकाई �तीतलायक 

नदेिखएको, वाद� ��तवाद� �बच प�तप�ीको स�ब�ध कायम गन� मनसाय प�ु� हनेु अ�य व�तगुत आधार 

देिखन नआएको, यसै अव�धमा वाद� �वयंले आ�नो प�तका �पमा अ�य �यि�लाई देखाई  औपचा�रक 

�यवहार गन� गरेको देिखएको अव�थामा एउटै प�ृभ�ूममा �व�भ� न �क�समले यौन स�पक�  गरेको त�वीर पेस 

गरेकै आधारमा काननुी, सामािजक, सां�कृ�तक स�ब�ध, हक र दा�य�व सजृना गन� �ववाह भएको अथा�त 

प�तपि� भएको मा� न न�म�ने हुँदा वाद�ले दाबी गनु� भए अन�ुप यी ��तवाद�सँग प�तप�ीको नाता भएको 

देिखन आएन।  

अब वाद�ले ��तवाद�बाट अंश पाउन ुपन� हो होइन पाउने भए को कससँग पाउने हो भ�े दो�ो 

�� स�ब�धमा �वचार गदा� मा�थ प�हलो ��को �व�षेणबाट वाद� र ��तवाद� �बच प�तप�ीको स�ब�ध 

भएको भ�े त�य नै �था�पत हनु नसकेबाट सोह� प�तप�ीको नाताका आधारमा यी ��तवाद�बाट अंश माग 

ग�रएको हुँदा सोह� आधारमा वाद�ले ��तवाद�बाट अंश �ा� गन� स�ने अव�था नै भएन।  

तसथ� मा�थ �ववेिचत आधार �माणबाट वाद� ८८/१ कुमार� भ�े ८८/२ देवी यी ��तवाद� 

राजकुमार �े�क� प�ी नाताको देिखन नआएकाले सोह� नाताको आधारमा ��तवाद�सँग अंश माग ग�रएको 

��ततु म�ुामा वाद� दाबी प�ुन नस�ने ठह�छ। सो ठहना�ले अ�मा तप�सलमा लेिखए अनसुार गन� गर� 

��ततु म�ुा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८६ नं. बमोिजम फैसला ग�र�दएको छु। 
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तप�सल 

माथी ठहर ख�डमा उ�लेख भए बमोिजम वाद� दाबी प�ुन नस�ने ठहर� फैसला भएकाले वाद�ले �फराद 

साथ र.नं. २८६६ �म�त २०६८/१०/२० बाट दािखल गरेको कोट� फ� �.२००।- म�ुा अि�तम भए 

प�छ जफत गनू� ..... ......................................................................................................१ 

 

��ततु फैसलामा िच� नबुझेु ३५ �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पनुरावेदन गनु� भनी वाद�का 

नाममा मलुकु� ऐन, अ.बं. १९३ नं. बमोिजम पनुरावेदनको �याद जार� गनू�.....................................२ 

 

यो म�ुा ब�द इजलासमा सनुवुाइ भएकाले िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ को �नयम ४६ख. को 

उप�नयम (३) बमोिजम हनेु गर� न� कल �दनू साथै यस फैसलाको �व�तुीय ��त उपयोग गनु� परेको 

अव�थामा वाद�को प�रचया�मक कुराह�लाई स�ेतमा प�रवत�न गरेर मा� उपयोग गन� �यव�था 

गनू�..............................................................................................................................३ 

 

दायर�को लगत क�ा गर� �म�सल �नयमानसुार अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू ...................................४ 

 
 
 

िज�ला �यायाधीश 

 

यो पाना १२ को फैसला माननीय �यायाधीशले �टपाए 

बमोिजम क��यटुर गन� �ड. जमनुा कुइँकेल 

फाँट नं. १८। 

 

इ�त स�वत ्२०७० साल मं�सर २३ गते रोज १ शभुम.्............। 

 
 



�ी मोरङ िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी इ��कुमार चो�टे�ल�  

फैसला 

स�वत ्२०६९ सालको २७-०६९-०१४५६ (०६९-CP-०६८४)  

�नण�य नं. ३७०  

 

म�ुा : �नण�य दता� बदर दता� कायम।  

 

वाद�को नाम, थर, वतन 

िज�ला मोरङ, �वराटनगर उ.म.न.पा. वडा नं. ८ 

ि�थत काल� गोपीनाथ धम�शालामा अवि�थत िशश ु

सेवा स�म�त मोरङ �वराटनगरका अि�तयार �ा� 

कम�चार� ऐ.ऐ. वडा नं. ११ ब�ने वष� ४७ को 

यवुराज भ�राई .........................................१ 

��तवाद�को नाम, थर, वतन 

िज�ला मोरङ, �वराटनगर उ.म.न.पा. वडा नं. ८ 

ि�थत �ी काल� मि�दर �यव�थापन स�म�त 

�वराटनगरका तफ� बाट अ�धकार �ा� सभाप�त भई 

आ�ना हकमा समेत ऐ. का सभाप�त �वराटनगर 

उ.म.न.पा. वडा नं. १६ ब�ने वष� ६२ क� डा. 

�मना�ी नेपाल ........................................१ 

 

�माण 

सा�ी 

कागज 

�माण  

सा�ी 

कागज  

अदालतबाट बझेुको 

सा�ी 

�व�ण ुबराल..................१ 

प�ुय�साद दाहाल..........१ 

कागज × 

 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा मलुकु� ऐन, २०२० को अ.बं. २९ नं. समेतले 

यसै अदालतको �े�ा�धकार�भ� पर� दायर हनु आएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य तथा ठहर यस �कार 

छ :  

�फराद� िज�ला �शासन काया�लय मोरङमा २०४१ सालमा दता� रह� समािजक सेवा रा��य 

सम�वय प�रष� नेपालमा समेत सामािजक सेवा गन� उ�े�यबाट दता� रह� आ�नो उ�े�य अन�ुप काय� गद� 

�वराटनगर उपमहानगरपा�लका वडा नं. ८ ि�थत काल� गोपीनाथ धम�शालामा के���य काया�लय �थापना 

गर� स� चा�लत छ। यस सं�थाले काल� गोपीनाथ धम�शालाको स�पूण� भवन, ज�मन, पसल समेत 

२०४१।९।४ देिख १० वष� �म�त २०५७।९।३ स�म कब�ुलयतनामा कागज गर� उ� जीण� 

अव�थाको धम�शाला मम�त, स�भार गर� लाख� रकम लगानी गर� धम�शाला पनुः�नमा�ण गर� �यसका ला�ग 

आव�यक भौ�तक साम�ी जटुाई �नयमस�त �पले धम�शाला स� चालन गर� आएका �थय�। �यो धम�शाला 
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स� चालन गरेकोबाट धम�शाला स� चालक प�का स�तानह� खसुी भई पनुः काल� गोपीनाथ धम�शालाका 

तफ� बाट �वजयनाथ खनाल समेतबाट �म�त २०५७।९।४ देिख पनुः २० वष� �म�त २०७७।९।३ 

स�मका ला�ग �फराद�लाई नै सो काल� गोपीनाथ धम�शाला स� चालन गन� कब�ुलयतनामा ग�र�दएकाले 

�फराद�बाट सो धम�शाला सा�बक बमोिजम हालस�म स� चालन गर� आएका छ�। �फराद�को भोग चलन 

गन� हक �था�पत छ। हाल आएर �वप�ी डा. �मना�ी नेपालले काल� मि�दर �यव�थापन स�म�तका 

तफ� बाट �फराद�लाई प� लेखी �म�त २०६९।८।१० �भ� धम�शालाको कोठा खाल� गर� फ�न�चर 

लगायतका सरसमान हटाउन प� ��ेषत गरेको र धम�शाला स� चालनमा बाधा अवरोध सजृना गरेकाले 

�फराद�ले �ी पनुरावेदन अदालत �वराटनगरमा �म�त २०६६।९।१२ मा २०६९ सालको �रट नं. WO 

०११३ �नषधेा�ाको आदेश जार� ग�रपाउँ भ�े �नवदेन दता� गर� कारबाह� च�लरहेको छ। यसर� 

उि�लिखत �नषधेा�ा म�ुामा �लिखत जवाफ मगाउने आदेश समेत भइसकेप�छ �म�त २०६९।९।१६ मा 

मालपोत काया�लय �वराटनगरमा �वप�ी डा. �मना�ी नेपालले �नवेदन दता� गराई काल� गोपीनाथ धम�शाला 

रहेको �वराटनगर उपमहानगरपा�लका वडा नं. ८ ि�थत �क.नं. ३८ �े�फल ०–०–१७–१ ज�गा �ी 

काल� मि�दर �वराटनगर ८ का नाममा दता� रह� �वरहमा काल� �ीतय धम�शाला उ�लेख गर� ज�गाधनी 

दता� �माण पजुा� पाउँ भ�े �नवेदन गरेक� रहे�छन।् सोह� �नवेदनका आधारमा मालपोत काया�लय 

�वराटनगरले �म�त २०६९।९।१९ मा �नण�य गर� सदर भ�े श�दावल� राखी �ी काल� मि�दर 

�वराटनगर ८ का नाममा काल� गोपीनाथ धम�शाला रहेको �वराटनगर ८ �क.नं. ३८ �े�फल ०–०–१७–

१ ज�गा दता� गर� ज�गा धनी �माण पजुा� �दइएको रहेछ। �वराटनगर उपमहानगरपा�लका वडा नं. ८ 

�क.नं. ३८ �े�फल ०–०–१७–१ ज�गा �ी काल� मि�दर �वराटनगर ८ का नाममा दता� हनु स�ने 

होइन। उि�लिखत ज�गा काल� मि�दरका नाममा दता� हनु स�दैन, कारण सो ज�गा सभ� नापी हुँदा 

�फ�डबकुमा काल� गोपीनाथ धम�शाला �वराटनगर ८ भनी ज�गाधनीको महलमा नाम उि�लिखत भएको 

छ। काल� गोपीनाथ धम�शाला भ�ु �ी काल� मि�दर भ�ु एउटै होइन, छु�ाछु�ै अि�त�वका सं�था हनु ्

भ�े कुरा नामबाटै ��ट देिखँदा देिखँदै सो कुरालाई नजरअ�दाज गद� दू�षत �कृ�तबाट एकको नामको 

ज�गा अका�को नाममा दता� गराई ज�गा धनी �माण पजुा� �लएका �वप�ीह�को काय� �वतः गैरकाननुी र 

दू�षत मनसायबाट अ�भ��ेरत भएको ��टै छ। �ी काल� मि�दरका नाममा छु�ै �वराटनगर ८ �क.नं. ४० 

र ४१ का ज�गाह� सभ� नापीमा नापी दता� भई सा�बकदेिख ज�गा धनी �माण पजुा� �लइसकेकै छ। अतः 

�वप�ीह��ारा काल� गोपीनाथ धम�शाला �वराटनगर ८ को नामको �क.नं.३८ को �े�फल ०–०–१७–१ 

ज�गा दू�षत तवरबाट �ी काल� मि�दर �वराटनगर ८ का नाममा दता� गर� ज�गा धनी दता� �माण पजुा� 

�लएको र ज�गा दता� गनु� पन� सामा�य काय��व�धगत ���यास�म अवल�बन नग�रएको हुँदा सो काय� 

काननु �वपर�त भएको तथा ज�गा �वप�ीको कुनै �ोत र �माण समेत नभएका ि�थ�तमा काल� गोपीनाथ 

धम�शाला स� चा�लत रहेको उ� काल� गोपीनाथ धम�शालाको हकको ज�गा �वप�ीका नाममा दता� भए 

ग�रएकाले �वप�ी काल� मि�दर�ारा ग�रएको �य�तो दू�षत दता�ले मा�यता नपाउने भएको हुँदा सो दू�षत 

दता�को �नण�य र सोका आधारमा भएको दता� समेत बदर गर� काल� गोपीनाथ धम�शालाका नाममा सो 

ज�गा दता� कायम ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको �फराद प�। 
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��ततु म�ुा �वप�ीले अ.बं. १० नं. ले साव�ज�नक �हत र सरोकार �न�हत भएको भनी �फराद 

दाबी ग�रएको भए ताप�न सोलाई प�ु� गन� एउटा मा� आधार, कारण न�दई, �वप�ीले क�थत 

कब�ुलयतनामाका आधारमा दाबी गरेको ��ट देिख�छ। वाद�ले अ.बं. १० नं. को साहारा �लए ताप�न 

�वप�ी सं�था �नइ् को �नजी �वाथ� र ��तफलमा �न�हत रह� तथा भ�व�यमा प�न सोह� �नइ् को एकमा� 

�न�हत �वाथ�का ला�ग दाबी ग�रएको देिख�छ। �वप�ी सं�था �वयंमा साव�ज�नक हक, �हत र सरोकारको 

�वषयसँग स�बि�धत नरह� �म�त २०४१।४।१ मा दता� रहेको काननुी �वाय� सं�था �नइ् रहेको ��ट नै 

छ। जब �क �ी काल� माताको मि�दर सय वष�भ�दा परुानो रहेको अि�त�व �मािणत रहेको छ। काल� 

मि�दरको �थापना, �वकास, संर�ण, स�व��न र सोको �नर�तरता �ह�द ु धमा�वल�बी र माता काल�का 

भ�ह�बाट भई आएको साव�ज�नक धा�म�क सं�था हो। यसमा कोट� कोट� अन�ग�ती धमा�वल�बीको 

आ�था, ��ा र भि� भाव रहेका कारण, यस काल� मि�दरको �थापनादेिखको ज�गामा भएको मि�दर, 

धम�शाला, पाट�, पौवा समेत �वतः काल� मि�दरको रहने ह�ुछ। काल� माता वा काल� मि�दरको 

स�पि�को �वा�म�व, ज�गाधनी �माण पजुा� वा अ�य भौ�तक अि�त�वभ�दा पथृक् रह�छ। यसको �वा�म�व 

�थानीय र जानकारको आ�याि�मक, भावना�मक �वा�म�वबाट सजृना भई भोग गद� सोले �नर�तरता 

�ल�छ। कुनै �नि�त �त�थ �म�त, समयमा काल� मि�दरको ज�गा धम�शाला दता� नगरेकै कारण मि�दरको 

�वा�म�व नरहने वा छैन भ�ु काल� मि�दर ज�तो धा�म�क, साव�ज�नक स�पि� ��त ब���� वा लोभवश वा 

�नता�त �न�हत �वाथ�का ला�ग ग�रएको ��तकूल तक� स�म हो। तसथ� ��ततु म�ुामा विण�त स�पि� 

�ार�भदेिख सदैव माता काल�को मि�दरकै �थयो, छ र रहने छ। �वप�ीले होइन भ�दैमा काल� माताको 

मि�दरको �व�म�वको घरज�गा नहनेु �वषय होइन। 

�वप�ीको हक, �हत र सरोकारको �वषय नभएको भ�े दाबी नै भएबाट �वप�ीको अ.बं. ८२ नं. 

ले हकदैया नरहेको �था�पत नै हुँदा �ववाद गनु� पन� अव�था नै छैन भने अ.बं. १० नं. भनी दाबी ग�रएको 

भए ताप�न सो को सै�ाि�तक, काननुी र �यावहा�रक प�ु�ाइँ नरहेको हुँदा समेत दाबी खारेजभागी छ। 

दाबीको िज�ला मोरङ �वराटनगर उपमहानगरपा�लका वडा नं. ८ �क.नं. ३८ को ०–०–१७–१ ज�गा र 

सोमा भएको धम�शाला सा�बकदेिख काल� मि�दरको स�पि� हुँदा धम�शाला र सोको �वा�म�व स�ब�धमा 

�ववाद नै छैन। सोमा भएको धम�शालाको नाम “काल� गोपीनाथ धम�शाला” नभई “काल� �ीतय धम�शाला” 

रहेको अ�भ�लिखत प�ु�ाइँ दाता�ारा नै धम�शाला भवनको अ�भागमा अ��त अ�भलेखको �यहोराबाट 

�लिखत �पमा �मािणत ह�ुछ। “�ी काल� �ीतय धम�शाला, दाताले गोपीनाथ उपा�याय खनाल (नेपाल), 

�थापना १९९७ साल” साथै दाताका स�त�तले ग�र�दन ुभएको �म�त २०६९।८।१६ को दान (समप�ण) 

प�को �यहोराले प�न सो कुरालाई प�ु� गरेको छ। दाबी बमोिजमको दू�षत दता� स�म�तले गरे गराएको 

होइन, छैन। दाबीमा विण�त निजर यस स�म�तले दता� गरे गराएको �वषयमा आकृ� हनेु नभई, दाबीको 

ज�गा र धम�शाला काल� मि�दर बाहेक अ�यको नाममा दता� भएगरेका अव�था भएमा यस स�म�तले वा 

अ�य सामा�य �यि�ले समेत सो निजरका आधारमा मि�दरको स�पि� अ�यले दू�षत तवरबाट दता� 

गरेगराएको बदर ग�रपाउँ भ�े दाबी गन� आधार हनेु �थयो। जब �क काल� माताको काल� मि�दरको 

नाममा प�रसर भौगो�लक अव�था समेतबाट �नर�तर रह� आएको स�पि�स�म अ�ाव�धक गर� काननुी 

दता�स�म भएको हुँदा दाबी खारेजभागी छ। �नषधेा�ा म�ुा चलाउन ु पूव� नै �वप�ीलाई लेखेको प�को 
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��तउ�रमा �वप�ीले लेखेको प�को �यहोराबाट नै �वप�ीको बद�नयत �प� देिखएको हुँदा, सबतु �माण 

स�लन गर� �माण तथा �थागत �नर�तरता, अ�भ�लिखत िशलालेख, दानप�, �थलगत सज��मन लगायत सबतु 

�माणका आधारमा मालपोत काया�लय मोरङले यथाथ�त: बझुी व�त�ुन� आधारमा मि�दरको नाम दता� गर� 

अधाव��क ग�रएको �वषय �माण, �े�ता�वह�नको दू�षत होइन। कब�ुलयतनामाका आधारमा �वप�ीको 

दाबी �था�पत हनु स�दैन। कब�ुलयतनामाका आधारबाट दाबी नग�रएको हुँदा र सोको प� हामी नभएको 

साथै �लखतकता�लाई ��तवाद� समेत नबनाइएको हुँदा सो �माण यो�य होइन, तथा�प उ� �लखत 

हकदैया�वह�न �यि�बाट भएगरेको गैरकाननुी छ। गैरकाननुी �लखतबाट मि�दरको साव�ज�नक �कृ�तको 

स�पि�को भोग �वा�म�व चलन समेत अ�यले �दने �लने अव�था हुँदैन। म �मना�ी नेपालले मि�दर 

�यव�थापन स�म�तको अ�य�का है�सयतबाट मि�दरको स�पि�को सरु�ा, संर�ण गन� पद�य दा�य�व 

बमोिजम साव�ज�नक �कृ�तको मि�दरको स�पि� समाजमा �था�पत गन� �योजनका ला�गस�म पद�य कत��य 

पालनका �सल�सलामा काय� गरेको, �यि�गत फाइदा वा लाभका ला�ग नगरेको �यहोरा अनरुोध गद� 

मि�दरको स�पि�को दता� यथावत ्राखी दाबी खारेज ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको ��तवाद�को ��तउ�र 

प�। 

आदेशानसुार वाद� ��तवाद�का सा�ी बझुी बकप� तथा पनुरावेदन अदालत �वराटनगरमा दायर 

भएको �नषधेा�ा म�ुा र मालपोत काया�लयबाट समेत �म�सल िझकाई सामेल रहेको। 

आदेशानसुार वाद�तफ� का काननु �यवसायी �व�ान अ�धव�ा �ी मेदनी�साद सेढाई तथा 

��तवाद�तफ� का काननु �यवसायी �व�ान अ�धव�ा�य �ी नारायण व�ती र �ी देवे�� कोइराला (संय�ु) 

बाट पेस भएका �लिखत बहस नोट �म�सल सामेल रहेको। 

 

अदालतको ठहर 

िज�ला अदालत �नयमावल�,२०५२ को �नयम ३० र ३१ बमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक पेसी 

सूचीमा चढ� �नण�याथ� इजलास सम� पेस हनु आएको ��ततु म�ुामा काल� गोपीनाथ धम�शालामा के���य 

काया�लय �थापना गर� स� चा�लत छ। यस सं�थाले काल� गोपीनाथ धम�शालाको स�पूण� भवन, ज�मन, 

पसल समेत �म�त २०४१।९।४ देिख १० वष� �म�त २०५७।९।३ स�म कब�ुलयतनामा कागज गर� 

उ� जीण� अव�थाको धम�शाला मम�त, स�भार गर� लाख� रकम लगानी गर� धम�शाला पनुः�नमा�ण गर� 

�यसका ला�ग आव�यक भौ�तक साम�ी जटुाई �नयमस�त �पले धम�शाला स� चालन गर� आएको र 

धम�शाला स� चालकह� खसुी भई पनुः काल� गोपीनाथ धम�शालाका तफ� बाट �वजयनाथ खनाल समेतबाट 

�म�त २०५७।९।४ देिख पनुः २० वष� �म�त २०७७।९।३ स�मका ला�ग �फराद�लाई नै सो काल� 

गोपीनाथ धम�शाला स� चालन गन� कब�ुलयतनामा ग�र�दएकाले �फराद�बाट सो धम�शाला सा�बक बमोिजम 

हालस�म स� चालन गर� आएका छ�। काल� मि�दरका नाममा छु�ै �वराटनगर ८ �क.नं. ४० र ४१ का 

ज�गाह� सभ� नापीमा नापी दता� भई सा�बकदेिख ज�गा धनी �माण पजुा� �लइसकेकै छ। �वप�ीह��ारा 

काल� गोपीनाथ धम�शाला �वराटनगर ८ को नामको �क.नं. ३८ को �े�फल ०–०–१७–१ ज�गा दू�षत 

तवरबाट �ी काल� मि�दर �वराटनगर ८ का नाममा दता� गर� ज�गा धनी दता� �माण पजुा� �लएको र 

ज�गा दता� गनु� पन� सामा�य काय��व�धगत ���यास�म अवल�बन नग�रएको हुँदा सो काय� काननु �वपर�त 
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भएको तथा ज�गा �वप�ीको कुनै �ोत र �माण समेत नभएको ि�थ�तमा काल� गोपीनाथ धम�शाला 

स� चा�लत रहेको उ� काल� गोपीनाथ धम�शालाको हकको ज�गा �वप�ीका नाममा दता� ग�रएकाले 

�वप�ी काल� मि�दर�ारा ग�रएको �य�तो दू�षत दता�ले मा�यता नपाउने हुँदा सो दू�षत दता�को �नण�य र 

सोका आधारमा भएको दता� समेत बदर गर� काल� गोपीनाथ धम�शालाका नाममा सो ज�गा दता� कायम 

ग�रपाउँ भ�े समेत वाद� दाबी तथा ��ततु म�ुा �वप�ीले अ.बं. १० नं. ले साव�ज�नक �हत र सरोकार 

�न�हत भएको भनी �फराद दाबी ग�रएको भए ताप�न सोलाई प�ु� गन� एउटा मा� आधार, कारण न�दई, 

�वप�ीले क�थत कब�ुलयतनामाका आधारमा दाबी गरेको ��ट देिख�छ। वाद�ले अ.बं. १० नं. को 

साहारा �लए ताप�न �वप�ी सं�था (�नइ्) को �नजी �वाथ� र ��तफलमा �न�हत रह� तथा भ�व�यमा प�न 

सोह� �नइ् को एकमा� �न�हत �वाथ�का ला�ग दाबी ग�रएको देिख�छ। �वप�ीको हक, �हत र सरोकारको 

�वषय नभएको भ�े दाबी नै भएबाट �वप�ीको अ.बं. ८२ नं. ले हकदैया नरहेको �था�पत हुँदा �ववाद गनु� 

पन� अव�था नै छैन भने अ.बं. १० नं. भनी दाबी ग�रएको भए ताप�न सोको सै�ाि�तक, काननुी र 

�यावहा�रक प�ु�ाइँ छैन। दाबीको िज�ला मोरङ �वराटनगर उपमहानगरपा�लका वडा नं. ८ �क.नं. ३८ 

को ०–०–१७–१ ज�गा र सोमा भएको धम�शाला सा�बकदेिख काल� मि�दरको स�पि� हुँदा धम�शाला र 

सोको �वा�म�व स�ब�धमा �ववाद नै छैन। सोमा भएको धम�शालाको नाम “काल� गोपीनाथ धम�शाला” 

नभई “काल� �ीतय धम�शाला” रहेको अ�भ�लिखत प�ु�ाइँ दाता�ारा नै धम�शाला भवनको अ�भागमा “�ी 

काल� �ीतय धम�शाला, दाताले गोपीनाथ उपा�याय खनाल (नेपाल), �थापना १९९७ साल” अ��त 

अ�भलेखको �यहोराबाट �लिखत �पमा �मािणत ह�ुछ। साथै दाताका स�त�तले ग�र�दन ु भएको �म�त 

२०६९।८।१६ को दान (समप�ण) प�को �यहोराले प�न सो कुरालाई प�ु� ग�रराखेको हुँदा दू�षत दता� 

स�म�तले गरे गराएको होइन, छैन वाद� दाबी खारेज ग�रपाउँ भ�े समेत ��तउ�र िज�कर। 

वाद�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा �ी मेदनी�साद सेढाई र �व�ान अ�धव�ा �ी मीना 

सेढाई तथा ��तवाद�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा �ी भरतबहादरु थापा, �व�ान अ�धव�ा �ी 

नारायण व�ती र �व�ान अ�धव�ा �ी देवे�� कोइरालाको तक� पूण� बहस तथा आदेशानसुार दबैु प�बाट 

पेस भएको बहस नोट समेत अ�ययन गर� �नण�यतफ�  �वचार गदा� म�ुय दईु वटा �न�न बमोिजमका काननुी 

��ह�को �व�षेण गर� �न�य�लमा प�ुन ुपन� देिखन आयो : 

१. वाद�लाई �फराद प� दायर गन� हकदैया छ वा छैन ? 

२. दू�षत �नण�य हो वा होइन ? 

प�हलो ��का स�दभ�मा �वचार गदा� ��ततु �फराद प� मलुकु� ऐन, २०२० को अदालती 

ब�दोब�तको १० नं. र ८२ नं. का आधारमा दता� भएको देिख�छ। ��तवाद�ले अ.बं. १० र ८२ नं. को 

काननुी �यव�था �फराद�लाई आक�ष�त नहनेु भएकाले ��ततु �फराद प� हकदैयाको अभावमा खारेज हनु ु

पद�छ भ�े िज�कर गरेको अव�था छ।  

मलुकु� ऐन, २०२० को अदालती ब�दोब�तको १० नं. र ८२ नं. मा के काननुी �यव�था रहेछ 

त भनी अ�ययन गदा� अ.बं. १० नं. मा “�च�लत काननुमा नेपाल सरकार वाद� हनेु भनी लेिखएको म�ुामा 

नेपाल सरकारलाई वाद� कायम गर� म�ुाको कारबाह� ग�रनेछ। सो बाहेक म�ुाको �वषय वा �कृ�तबाट 

नेपाल सरकारको साव�ज�नक वा सरोकार �न�हत रहेको म�ुा नेपाल सरकारले वा अ�ाको अनमु�त �लई 
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सव�साधारण जोसकैुले वाद� भई चलाउन स�नेछ। अनमु�तका ला�ग �नवेदन �दँदा �फराद प� साथै �दन ु

पछ�। �यसर� �फराद प� साथै अनमु�तको �नवेदन परेमा उसै �दन अनमु�तको �नवेदनमा �नण�य गर� �दन ु

पछ�। अनमु�त न�दएमा पनुरावेदन स�ेु अ�ामा �नवेदन �दन स�नेछ” उ�लेख छ। �य�तै अ.बं. ८२ नं. मा 

“नेपाल सरकार वाद� हनेु म�ुा र घसु खान मा�ने सरकार� कम�चार�कै ह�ता�रको �लखतको सबतु �लई 

नालेस गरेको घसु म�ुामा जोसकैुले नालेस गरे प�न ह�ुछ। सो बाहेक अ� गैरम�ुामा जसको जनु कुरामा 

हक प�ुछ उसले सो कुरामा दाबी गर� ना�लस �दए मा� ला�छ” उ�लेख छ। 

मलुकु� ऐन, २०२० को अदालती ब�दोब�तको १० नं. को काननुी �यव�थालाई हेदा� 

सरकारवाद� हनेु म�ुा मा� होइन साव�ज�नक �हत वा सरोकारको जनुसकैु �वषयमा प�न सव�साधरण 

नाग�रकले उजरु� गन� स�दछन ्भ�े देिख�छ। साव�ज�नक �हतको संर�ण गन� जोसकैु �यि� जाग�क हनु 

स�ने �स�ा�त रोमन काननुी �णाल�देिख बेलायत, अमे�रका र भारतमा बष�देिख �च�लत �स�ा�त हो। 

नेपालमा य�तो �यव�था मलुकु� ऐनको नव� संशोधन (२०४३) मा समावेश भएको हो। साव�ज�नक 

मह�वको ��लाई �वशेष मह�व �दान गनु� पन� महससु गरेर नै �वधा�यकाले यो �यव�था गरेको हो। 

साव�ज�नक �कृ�तको �ववादमा हद�याद र हकदैयाको ��लाई स�ीण� आखँाबाट हेन� �म�दैन। साव�ज�नक 

सरोकारको �वषय भनेका नै व�ततुः असी�मत हकदैया र अन�त हद�याद�भ�को �वषयव�त ुहो।  

स�मा�नत सव��च अदालतले साव�ज�नक सरोकारको �वषयमा स��य �व�धशा�ीय ���कोण 

अपनाएको पाइ�छ। स�ुदरलाल भवानी �व�� काशीनाथ (ने.का.प. २०५६, प.ृ४२४) को म�ुामा त 

अ.बं. १० नं. को अनमु�त न�लई दता� भएको म�ुामा समेत साव�ज�नक मह�वको �वषयव�तकैु सीमा�भ� 

समावेश गर� �े�ा�धकार �हण गरेको देिख�छ। उ� म�ुामा “साव�ज�नक धम�कृ�त फैलाउन र साव�ज�नक 

सरु�ाको �हत र�ाथ� �फराद पर� अ�ामा दता� भइसके प�ात केबल अनमु�त न�लएको भ�ेस�मको झीनो 

आधारमा म�ुामा कारबाह� �कनारा नै गन� न�म�ने भ�े अव�था रहदैन” भनी �या�या भएको छ। 

�काशमिण शमा� �व�� मि��प�रष� सिचवालय समेत (ने.का.प.२०५६, प�ृ ७००) को म�ुामा 

“धा�म�क, साँ�कृ�तक, परुाताि�वक मह�वको �थानको संर�ण गन� �वषय प�न साव�ज�नक सरोकारको �वषय 

भएको देिखन आएको हुँदा यस �कारको साव�ज�नक �वषयमा �नवेदन �दन हकदैया नभएको भ� �म�दैन” 

भनी �या�या भएको स�दभ�मा ��ततु म�ुाको �वषयव�त ुकाल� मि�दरको रेखदेख, संर�ण, स� चालन एवम ्

धा�म�क, सा�ँकृ�तक र परुाताि�वक मह�वको �वषयसँग नै स�बि�धत देिखएको ? ऐ�तहा�सक �थानको संर�ण 

तथा �वकासका ला�ग नेपालमा बसोबास गन� जोसकैु �यि�ले अ.बं. १० नं. को काननुी �यव�थाको 

अधीनमा रह� �फराद दायर गन� स�ने अव�था देिखँदा िशश ुसेवा स�म�तले दाता प�रवारसँग कब�ुलयत गर� 

काल� गोपीनाथ धम�शालाको रेखदेख र संर�ण गन� िज�मा �लएको देिखँदा वाद� िशश ु सेवा स�म�तलाई 

�फराद प� दायर गन� हक रहेभएकै देिखयो, हक दैया छैन भ�े ��तउ�र िज�करसँग सहमत हनु  

स�कएन। 

अब दो�ो ��का स�दभ�मा �वचार गदा� ��ततु म�ुाको �वषय र त�य अ�ययन गदा� दाता र वाद� 

िशश ु सेवा स�म�त �बच �म�त २०४७/९/४ मा कब�ुलयतनामा गर� १० (दश) वष�का ला�ग काल� 

गोपीनाथ धम�शाला स� चालन र रेखदेख गन� िज�मा िशश ु सेवा स�म�तले पाएको देिख�छ। सो १० वष� 
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अव�ध �य�तत भएप�छ �म�त २०५७/९/४ देिख पनु: २० (�बस) वष� अथा�त �म�त २०७७/९/३३ 

स�मका ला�ग �यनै प�ह� �बच कब�ुलयतनामा भएगरेको देिख�छ। 

 

दाता र िशश ुसेवा स�म�तका �बच �म�त २०५७/९/४ देिख पनु: २० (�बस) वष� अथा�त �म�त 

२०७७/९/३ स�मका ला�ग धम�शाला स� चालन र रेखदेख गन� कब�ुलयतनामा गरेको अव�था तथा 

कब�ुलयतनामाको अव�ध बाकँ� छँदै काल� मि�दर �यव�थापन स�म�तलाई �म�त २०६९/८/१६ मा दान 

(समप�ण) प�का मा�यमबाट काल� मि�दरको स� चालन, संर�ण, स�व��न र पर�परागत धा�म�क काय�को 

�नर�तरता �दान गन� भनी समप�ण गनु� दाताको ग�ती भएको कुरा दाता म�येका �वजय खनालले बयानमा 

�वीकार गरेका छन।्  

�व. गोपीनाथ उपा�याय खनालका स�ततीह� तथा दान (समप�ण) प� �हण गन� �ी काल� 

मि�दर �यव�थापन स�म�त �बच दान (समप�ण) प� �हण गदा� गराउँदाको दान (समप�ण) प�को दफा १ 

मा “काल� �ीतय धम�शाला” कै नाउँमा धम�शाला कायम राखी हाल नापीमा िज�ला मोरङ �वराटनगर-८ 

(छ) �सट नं. १७८-०७४३-१३ को �कता नं. ३८ को ज.�ब.०-०१७-१ को घरज�गा काल� गोपीनाथ 

धम�शाला भनी नापी भएको भए ताप�न काल� मि�दर �वराटनगरको �वा�म�वमा दता� हनेु र �वरहमा “काल� 

�ीतय धम�शाला” जनाउने काय� गर� मि�दरको भोग �वा�म�वलाई �वीकार गर� धम�शाला अवि�थत घरज�गा 

“काल� मि�दर �वराटनगर” ले दता�, भोग, �वा�म�वमा �लई दाताका स�तती प�रवारह�ले म� जरु� गर� 

आजैबाट पूण�त: मि�दरले भोग गन� गर� दान (समप�ण) गरेका छ�” भनी �म�त २०६९/८/१६ मा दान 

(समप�ण) प� गरेको देिख�छ। 

दाता म�येका �वजय खनाललाई सा�ी सरह अदालतमा िझकाई ब�ुदा िज�ला मोरङ �वराटनगर-

८ (छ) �क.नं. ३८ को ०-०-१७-१ को घरज�गा दान (समप�ण) प� अनसुार काल� मि�दरको नाउँमा 

दता� �वा�म�व �ा� गरेको हो भनी जवाफ लेखाइ�दएको देिख�छ। दाता �वयंले नै काल� मि�दर 

�यव�थापन स�म�तलाई दान (समप�ण) प� माफ� त काल� मि�दरको स� चालन, संर�ण र पर�परागत 

धा�म�क काय�को �नर�तरता �दान गन� अ�सर भई काल� मि�दरको संर�ण, स�व��न र स� चालन गन� गर� 

दान (समप�ण) प� �दइसकेको अव�था तथा बोल�चाल� र जनिज�ोमा “काल� गोपीनाथ धम�शाला” 

अ�भलेखमा “काल� �ीतय धम�शाला” रहे भएको देिखँदा यी दईु अलग अलग धम�शाला नभई एउटै हो भ�े 

देिखन आयो। एकै �थानमा काल� मि�दर सँगै रहेको धम�शाला, सं�थापक दाता उह� �यि� रहेको 

प�र��ेमा यी �भ� �भ� सं�था (धम�शाला) होइनन।् धम�शाला भवनको अ�भागमा “�ी काल� �ीतय 

धम�शाला, दाताले गोपीनाथ उपा�याय खनाल (नेपाल), �थापना १९९७ साल” भनी दाता�ारा अ�भ�लिखत 

अ�भलेख समेतले यसको प�ु� गरेको छ। दाताले �थापना गरेको मि�दर सोको रेखदेख स� चालन गन� समेत 

दान (समप�ण) प��ारा काल� मि�दर �यव�थापन स�म�तलाई �दान ग�रसकेको र सो दानप�कै आधारमा 

दाबीको �क.नं. ३८ को ज.�व. ०-०—१७-१ को घरज�गा �फ�ड बकुमा ज�गा धनीको नाम, थर र वतन 

“काल� गोपीनाथ धम�शाला �वराटनगर नगरप� चायत वडा नं. ८ उ�लेख भए ताप�न मा�थ �ववेचना ग�रए 

बमोिजम काल� गोपीनाथ धम�शाला र काल� ��तय धम�शाला एउटै धम�शाला भएकाले काल� मि�दर बाहेक 

अ�यको नाममा दता� नभई काल� मि�दरकै नाउँमा दता� भएको अव�था देिखएका प�र��ेमा दू�षत दता� 
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हनुलाई “एकाको हक �वा�म�वको ज�गा हकै नभएको �यि�ले दता� गराएको अव�थामा य�तो काय�लाई 

दू�षत दता� मा�ु पन�” (ने.का.प. २०६०, �न.नं. ७१६६ प�ृ ६०) ��तपा�दत �स�ा�त समेतका आधारमा 

��ततु म�ुामा �य�तो अव�था �व�मान नदेिखँदा दू�षत �नण�यबाट दता� भएको भ�े वाद� दाबी तथा वाद�का 

तफ� बाट उपि�थत �व�ान काननु �यवसायीह�को बहस एवम ्बहस नोटसँग सहमत हनु स�कएन। अत: 

वाद� दाबी बमोिजम दू�षत �लखत बदर गर� दता� बदर दता� कायम गनु� परेन। वाद� दाबी प�ुन नस�ने 

ठहछ�। सो ठहना�ले अ� कुराका हकमा तप�सलमा लेिखए बमोिजम गन� गर� अ.बं. १८६ नं. बमोिजम 

��ततु म�ुा फैसला ग�र�दए।ँ 

 

तप�सल  

मा�थ ठहर ख�डमा लेिखए बमोिजम वाद� दाबी प�ुन नस�ने ठहरेकाले वाद�लाई केह� सजाय गनु� पछ� �क 

भ�लाई स�ु कोट� फ� राखी दायर भएको म�ुा हुँदा केह� ग�ररहन परेन। वाद�ले �फराद साथ राखेको 

कोट� फ� �. ३०० जफत ह�ुछ ........................................................................................१ 

 

यो फैसलामा िच� नबझेु प��तस �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत �वराटनगरमा पनुरावेदन गनु� भनी वाद�लाई 

अ.बं. १९३ नं. बमोिजम पनुरावेदनको �याद जार� गर� पठाइ�दनू ...............................................२ 

 

सरोकारवाला प�ले यो फैसला स�हतको न�ल पाउँ भनी माग गरे �नयमले ला�ने द�तरु �लई सा�र वा 

सराइ�दनू .....................................................................................................................३ 

 

��ततु म�ुाको दायर� लगत क�ा गर� �म�सल �नयम बमोिजम अ�भलेख शाखामा बझुाइ�दनू.................४ 

 
 

िज�ला �यायाधीश 

 

यो पाना ८ को फैसला मा. िज. �या. �यूले  

बोल� �टपाउन ुभए बमोिजम �टपी क��यटुर    

टाइप गन� ना.स.ु नवराज भ�राई  

 

(फाँट : देवानी ख) 

इ�त स�वत ्२०७१ साल आषाढ ३१ गते रोज ३ शभुम ्.............। 



�ी  �यठुान िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी �व�ण�ुसाद उपा�याय 

फैसला 

म�ुा नं.०६९-CP-००८० 

�नण�य न�बर : १२४ 

 

म�ुा : कुलोपानी िखचोला मेटाई चलन चलाइपाउँ। 

 

वाद�को नाम,थर र वतन ��तवाद�को नाम,थर र वतन 

रो�पा िज�ला �मिझङ गा.�व.स.वडा नं. ९ 

कोइरालखक�  ब�ने लोके महतरा..................१

ऐ.ऐ. ब�ने �मे महतरा �े�ी.......................१

ऐ.ऐ. ब�ने भोजबहादरु महतरा.....................१

ऐ.ऐ. ब�ने पदमबहादरु �व�.......................१

ऐ.ऐ. ब�ने च��बहादरु �व�.......................१

वाद�को �माण : ....।  

 

�यठुान िज�ला सार� गा.�व.स. वडा नं.९ डाँडागाउँ 

ब�ने धने घत�को छोरा कुलबहादरु घत� ............१ 

ऐ.ऐ. ब�ने ऐ.को छोरा ग�धव� घत�-..................१ 

ऐ.ऐ. ब�ने ह�र घत�को छोरा मान�सं घत�............१ 

ऐ.ऐ. ब�ने �लले घत�को छोरा गमुान घत�...........१ 

ऐ.ऐ. ब�ने धनेको छोरा तोयराम घत�.................१ 

ऐ.ऐ. ब�ने ल�ुबहादरुको छोरा क�वराम घत�........१ 

ऐ.ऐ. ब�ने ऐ. को छोरा ब�ु�राम घत� मगर.........१ 

ऐ.ऐ. ब�ने कुलेको छोरा जोखे घत�...................१ 

ऐ.ऐ. ब�ने ऐ.को छोरा लाले घत�......................१ 

ऐ.ऐ. ब�ने धनेको छोरा कृ�णे घत�....................१ 

ऐ.ऐ. ब�ने म�ेुको छोरा नारायण घत�...............१ 

ऐ.ऐ. ब�ने �हरे सनुारको छोरा �हमे सनुार............१ 

ऐ.ऐ. ब�ने इ��ेको छोरा �रिखराम घत�...............१ 

 

अदालतबाट बझेुको 

वाद�का सा�ी 

�समबहादरु �व�..................१ 

जगुराज गौतम....................१ 

रेशम ख�ी........................१ 

गंगाराम घत�.....................१ 

��तवाद�का सा�ी 

रेशमराज उपा�याय 

अ.बं.७८ नं.बमोिजम बिुझएका 

कुलबहादरु घत�..................१ 
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दगुा��साद उपा�याय.............१ 

कुलबहादरु घत�................१ 

 

 �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा अ.बं.२९ नं. बमोिजम यस अदालतको अ�धकार 

�े��भ� परेको ��ततु म�ुाको सि��� त�य र ठहर यस �कार छ : 

१. हामी �फराद�ह�का हकभोगमा रहेको, पर�परादेिख चल� आएको हामी रो�पा �मिझङ गा.�व.स. वडा 

नं.९ अ�तग�त बराह थान घरेल� खोलाको पानी महुानबाट कुलोपानी �लई हामीह�ले �सँचाइ गर� 

आएका छ�।�म�त २०६७ साल माग� १५ गते हा�ा ज�गाह�मा �सँचाइ गनु� परेकाले कुलोमा पानी 

नआई पानी �लन जादँा अ�यायीह�ले हा�ो कुलो�तर जाने पानी परैु ब�द गर� उ� महुानको पानी 

महुानदेिख प� क� कुलो �नमा�ण ग�ररहेका, केह� ग�रसकेकाले अ�यायवालाह�लाई �म�त 

२०६७/८/१८ गते बोलाई हामीले हा�ो पानीको महुान सा�बक �पमा लैजा�छ� भनी लैजाने �यास 

गदा� �नजह�ले तपा�ले पानी लैजाने �यास गरेप�छ र�पात हनेु छ भनी ध�क� समेत �दएकाले 

�नजह�ले अन�धकृत �पबाट पानी लगी हामीह�को पर�परादेिख चल� आएको, हा�ो हकभोग भएको 

महुानबाट हामीह�लाई वि� चत गर� पूव�वत ् �नवा�ध �पमा हा�ो ज�गामा उ� महुानबाट सा�बक 

अनसुारको कुलोबाट पानी �लई �सँचाइ, पानी पटान गर� पाउन म.ुऐन, ज�गा आवाद गन�को १ नं. 

बमोिजम कारबाह� गर� ऐ.१,२ नं. बमोिजम कुलोपानी िखचोला मेटाई चलन चलाइपाउँ भ� ने समेत 

�यहोराको �फराद दाबी। 

२. �फराद दाबी झ�ुा हो। त�काल १९२१ साल आषाढ १०/३ मा त�लासार� गाउँका मिुखया 

देवीराम जैसी समेत गाउँलेह� भई घडेर� खोलाको सवरा कुलाले काटेको हुँदा सो ज�गाको �तरो 

�.६ पैसा बझेुका हनुाले अब उ�ा�त तालकुदारह� र रैती समेतले कुलो भाँची नो�सानी गन� 

नपाउने गरे गराए सो कुलाले लगाएको उ�जनी समेत बझुाउने भनी स�झौता भई मिुखया भ�र� न 

महराले सह� समेत गर� हामीह�का आतँ बलले आज�को कुलो भ� ने कुरा उ� �लखतले �प� पारेकै 

हदुा उ� कुलो हा� ैहो। घडेर� खोलाको महुान सीर ख�डलाई हलहलेखोला भ� ने �थानमा बाँध 

बाँधी रो�पा �मिझङ कैरालखक�  �फराद� समेतको एकलौट� उपयोग गन� कुलो हो, हामीह�को �यसमा 

कुनै हक छैन। उ� कैरालखक�  जाने प�हलो कुलोबाँध हलहलेदेिख अं.५०० �मटर तल घडेर� 

खोला बराह थान मूलपानी र कुलाको महुान �ोत छ सोह� �ोतबाट हामीह�ले परापवु�कालदेिख 

उपभोग ग�ररहेको पानीमा वाद�ह�को उ� मूलमा कुनै अ�धकार नै छैन,�यसै गर� सो बराह थान 

घडेर� खोला मूलबाट अं.४७० �मटर तल झाँ��खेत भ� ने मूलबाट रो�पा �मिझङ ९ 

कोइरालाखक� का �फराद� समेतले गाउँमा एकलौट� पानी लैजान ुभएको छ, �यसमा प�न हा�ो कुनै 

अ�धकार नै छैन। यसर� सवै भ�दा मा�थ हलहले मूलको पानी वाद�ह�ले एकलौट� लगेको,सोदेिख 

तल अं५०० �मटर तल घडेर� खोला बराह थानको पानी मूल हामी �यठुान सार�का जनताले उपभोग 

गद� आईरहेको, सोदेिख तल झाँ��खेत पानी �ोत वाद�ह�कै एकलौट� भएको हुँदा �फराद�का 

पखुा�ह�कै पालामा त�काल �यठुान र कोइरालाखक� का मिुखया समेतले गरेको �मलाप� समेतका 
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आधारबाट �फराद दाबी झ�ुा हो, खारेज गर�पाउँ भ� ने समेत �यहोराको ��तवाद� जना ९ को संय�ु 

��तउ�र प�।  

३. यसमा वाद� ��तवाद�ह� �बचमा मखु न�मलेका कुराह�मा देहायका काय� स�प� न गर� �नयमानसुार 

पेस गनू� भ� ने २०६८/६/१ मा भएको आदेश। 

(क) ��तउ�र प�साथ दाखेल भएको �म�त १९२१/३/१०/३ को �मलाप�को कागजको स� कल 

��तवाद�ह�बाट दाखेल गन� लगाई अ.बं.७८ नं. बमोिजम वाद�लाई सनुाई कागज गराउनू। 

(ख) मखु न�मलेका कुरामा दबैु प�का �फराद र ��तउ�र प�मा उि�लिखत सा�ी िझकाई बकप� 

गराउनू। 

(ग) �फराद र ��तउ�र प�मा उि�लिखत वाद�ह� र ��तवाद�ह�का नामका ज.ध.�माण पजुा�का 

�मािणत ��त�ल�प स�बि�धत काया�लयबाट िझकाउनू। 

(घ) ��तउ�र प�को �करण ८ मा उि�लिखत ग�रबी �नवारण कोष काठमा�डौ र उजेल� 

सामदुा�यक सं�था सार� �यठुान �बच �म�त २०६६/३/२४ मा स�झौता भएको हो होइन ? 

सो भएको भए के क�तो स�झौता भएको हो सो को जानकार� स�हतको आव�यक 

कागजातह�को �मािणत ��त�ल�प स�बि�धत काया�लय वा �नकायबाट िझकाउनू। 

(ङ) वाद� दाबीको बराह थान घडेर� खोलाको महुान कुलो र ��तवाद�ले ��तउ�रमा उि�लिखत 

गरेको िशरको हलहले पानी मूल, खडेर� खोला बराह थान र झाँ��खेत पानी समेत देिखने गर� 

अ.बं.७१ नं. बमोिजम नाप न�सा गनू�। 

(च) वाद� दाबीको बराह थान घडेर� खोला र सोबाट �सँचाइ हनेु वाद� दाबीको ज�गाको न�सा 

���ट �नजह�बाट दािखला गन� लगाउनू। 

(छ) बराह थान खडेर� खोला र सोबाट �सँचाइ हनेु ज�गाह� �यठुान वा रो�पा कहाँ पछ�, सो देिखने 

न�सा ���ट नापी काया�लय रो�पा र �यठुानबाट िझकाउनू। 

४. वाद�ह�ले रो�पा �मिझङ गा.�व.स.मा पन� बराह थान घडेर� महुानका �वषयमा �मिझङ गा.�व.स.मा 

�नवेदन �दई �मिझङबाट �यठुान सार� गा.�व.स.मा प�ाचार गदा� ��तवाद�ह�ले वा�ता नगर� ब�न ु

भएबाट �ववा�दत ठाउँमा हामीह� गई बोलाउँदा समेत नआई उ� महुानमा ग�रबी �नवारण कोषबाट 

सहयोग �लई प� क� कुलो �नमा�ण गर� ��तवाद�ह�ले पानी लगेकाले हाल वाद�ह�ले �सँचाइ गन� 

पाएका छैनन,् उ� घडेर� खोलाको पानी महुान रो�पा �मिझङ ब�ने �यामबहादरु महराको 

हकभोगको ज�गा हो भ� ने समेत �यहोराको वाद�का सा�ी �समबहादरु �व�ले अदालतमा गरेको 

बकप�। 

५. ��तवाद�ह�ले परापूव� कालदेिख बराह थान घडेर� खोला पानीको महुान �योग गद� आउन ुभएको  

छ। वाद�ह�ले �ववा�दत मूलको पानी �सँचाइ र खानेपानीका ला�ग प� क� �नमा�ण गर� ��तवाद�ह�ले 

नदेखेको समयमा पानी लैजान ु भएको हो। वाद�ह�ले कसैले नदेखेको बेला उ� मूलको पानी 

लकु��छपी लैजाने गद�थे। उ� पानीको महुान रो�पा र �यठुानको �समानामा पछ�, मैले उ� मूलको 
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पानी �योग गन� गरेको छैन भ� ने समेत �यहोराको ��तवाद�का सा�ी रेशमराज उपा�यायले 

अदालतमा गरेको बकप�।  

६. रो�पा �मिझङ ९ कोइरालखक�  गाउँमा वाद�ह�को ज�गामा आउने बराह थान घडेर� खोलाको पानी 

पर�परागत �पमा वाद�ह�ले �सँचाइ गद� आइरहेका कुलाको पानी ��तवाद�ह�ले पानीको महुानबाट 

५० M.M. को पाइपमा खानेपानी र महुानबाटै प� क� कुलो बनाई लगेका छन।् उ� कुलो बनाइ 

पानी ल�दा कोइरालखक� का मा�नसह�सँग सहम�त भएको �थएन भ� ने समेत �यहोराको वाद�का 

सा�ी रेशम ख�ीले अदालतमा गरेको बकप�। 

७. वाद�ह�को ज�गामा आउने वराहथान घडेर� खोलाको पानी पर�परागत �पमा रातको समयमा उ� 

कुलाको पानी वाद�ह�ले �सचाइ गद� आइरहेको र उ� कुलाको पानी महुानबाट ��तवाद�ह�ले 

प� क� कुलो बनाई ल�न ु भएको छ सो स�ब�धमा ��तवाद�ह�सँग कुराकानी हुँदा प� क� बाँध 

भ�काई लगेमा हातपात हनेुछ भनेका हनु।् सो कुलाको पानी रातको समयमा वाद�ह�ले �योग 

गरेका र �दउसोको समयमा ��तवाद�ह�ले �योग गरेका छन ्भ� ने समेत �यहोराको वाद�का सा�ी 

जगुराज गौतमले गरेको बकप�। 

८. ��तवाद�ह�ले परापूव� कालदेिख घडेर� खोला महुानको पानी �योग गद� आउन ुभएको छ, �ववा�दत 

मूलको पानी भ�दा अं.५०० �मटर मा�थबाट �सँचाइ र खानेपानीको पाइप र कुलो बनाई लगी, सो 

मूलभ�दा अं.४०० �मटर तलबाट प� क� �ा�ी �नमा�ण गर� पाइपबाट पानी लगी एकलौट� �पमा 

�योग गनु� भएको छ। वाद�ले �ववा�दत मूलबाट पानी पाउन ु पन� होइन, �ववा�दत मूलको पानी 

��तवाद�ह�ले नै पाउन ुपद�छ भ� ने समेत �यहोराको वाद�का सा�ी गंगाराम घत�ले अदालतमा गरेको 

बकप�। 

९. �म�त १९२१ साल आषाढ १० गतेको �मलाप�को स� कल कागज स�े हो, �कत�, जालसाजी  

होइन। परुानो कागज भएको हुँदा उ� कागजमा उ�लेख भएका �यि�को नाम कसर� ले� न 

स�क�छ, वाद�ले झ�ुा आरोप लगाएका मा� हनु ् भ� ने समेत �यहोराको अ.बं.७८ नं.बमोिजम 

बिुझएका ��तवाद� वा.स.कुलबहादरु घत�ले अदालतमा गरेको कागज। 

१०. २०१९ साल अषाढ १० गतेको कागज धेरै वष�को परुानो भएको हुँदा उ� �म�तको �मलाप�को 

कागज हालस�म रहन स�ने कुरै हुँदैन। �मलाप�मा सा�ी बसेका भरत महरा �े�ी भ� ने �यि� 

वाद� लोके महतराको िजजबुाजे नाता पन� मा�नस होइनन,् ��तवाद�ह�ले �ववा�दत कुलाको पानी 

एकलौट� बनाउनका ला�ग झ�ुा, जालसाज र �कत� काय� गरेका हनु ्भ� ने समेत �यहोराको अ.बं. 

७८ नं. बमोिजम बिुझएका वाद�का वारेस दगुा��साद उपा�यायले अदालतमा गरेको कागज। 

११. १९२१ साल आषाढ १० गते भएको �मलाप�को कागज त�लो सार� र उप�लो सार�का गाउँ 

�बचमा भएको कागज हो।उ� कागजमा सा�ी बसेका भरत महरा �े�ी वाद� लोके महतराको 

िजजबुाजे नाताका हनु,् देवीराम जैसी त�लो सार�का मिुखया हनु,् �यसै गर� मोतीराम, शिशराम, च�� 

घत� हा� ैसार�का मा�छे हनु।् �तनीह� �बचमा नाता के पछ� थाहा छैन। घडेर� खोलाको कुलो 

ख� ने �वषयमा ज�गा क�त ��त भयो भ� ने �वषयमा �मलाप� भएको हो भ� ने समेत �यहोराको अ.बं. 

७८ नं. बमोिजमको कागज गन� ��तवाद� वा. कुलबहादरु घत�ले गरेको कागज।  
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१२. आदेशानसुारका अ�य काय�ह� स�प� न गर� �म�सल सामेल रहेको। 

१३. यसमा वाद�ले दाबी गरेको तथा ��तवाद�ले ��तउ�र प�मा उ�लेख गरेको कुलो, मूल, पानी�ोत 

समेत �प� हनेु देिखने गर� र सोह� बमोिजम वाद� र ��तवाद�लाई िजरह गन� लगाई �प� �पले 

�कटान गर� नाप न�सा गनु� पन�मा नगरेकाले �म�त २०६८/१२/२१ को न�सा मचु�ुका बदर 

ग�र�दएको छ। अब उपरो� बमोिजम वाद�ले �फराद प�मा वाद� गरेको बराह थान घडेर� खोलाको 

पानी महुान कुलो, �य�तै ��तवाद�ले ��तउ�र प�मा उ�लेख गरेको िशरको हलहले पानी मूल, 

घडेर� खोला बराह थान पानी मूल र झा�ँ�खोला पानी �ोत समेत तथा वाद�ले आजै �दएको �नवेदन 

बमोिजमको त�ला सार� र उप�ला सार�को कुलो समेत �प� �पले देिखने, िच�नने गर� र वाद� 

��तवाद�को िजरहमा प�न �नजह�ले �फराद प� र ��तउ�र प�मा उ�लेख गरेका उपरो� 

बमोिजमका महुान, कुलो, हलहले पानी मूल, घडेर� खोला बराह थान पानी मूल र झाँ��खेत पानी 

�ोत समेत यो यो हो भनी �प� �पले लेखाउन लगाई पनुः अ.बं.१७१ नं. बमोिजम न�सा मचु�ुका 

गनू�, �य�तै यस अदालतको च.नं.११५९ �म�त २०६९/२/२५ को प�मा धनबहादरु घत�को 

ज.ध.�. पजुा� िझकाइएकाले सो नभई घनबहादरु घत�मगरका नाउँको ज.ध.�माण पजुा�को ��त�ल�प, 

�य�तै मिु�राम घत�मगर म�ृय ुभई �नजको �ीमती वेल�देवी घत�को नाउमा नामसार� भएको समेत 

�ववरण देिखने गर� ज.ध.�. पजुा�को ��त�ल�प समेत मा.पो.का. �यठुानबाट िझकाउन,ु �य�तै 

��तवाद�बाट पेस भएको �व.सं. १९२१/३/१० को कागज ��तवाद�ह�ले �कत� जालसाजबाट तयार 

गरेका हनु ् भनी वाद�ले बयान गरेको देिखँदा उ� कागजमा बसेका सा�ीको कुनै सरकार� अ�ा 

अदालतमा गरेको सह�छाप, �लखत कागजात छ, छैन कागज गराई खलुाई उ� कागजमा भएको 

भरत महरा �े�ी समेतको सह�छाप उ� �म�त १९२१/३/१० को कागजमा भएको �नज भरत 

महरा �े�ी समेतको सह�छापसँग �म�छ �म�दैन स�बि�धत �वशेष�को राय �लई �नयमानसुार पेस 

गनू� भ� ने २०६९/१०/११ मा भएको आदेश। 

१४. यसमा ��ततु म�ुा हेन� अ�धकार �े� अ.बं.२९(१) नं. बमोिजम �यठुान िज�ला अदालतको देिखँदा 

��ततु म�ुामा तारेखमा रहेका वाद� तथा ��तवाद�ह�लाई �यठुान िज�ला अदालतमा उपि�थत हनु 

जान ुभनी तारेख तो�नू भ� ने समेत �यहोराको रो�पा िज�ला अदालतबाट �म�त २०७०/१/३१ मा 

भएको आदेश।  

१५. यसमा ��तवाद�ले �नवेदन साथ पेस गरेको १९९२ सालको स� कल कागजातह� वाद�लाई देखाई 

बयान गराई पेस गनू� भ� ने यस अदालतबाट �म�त २०७०/११/२३ मा भएको आदेश। 

१६. कागजको �यहोरा पढ� सनुाउँदा सनु�, देख�, उ� कागज परुानो भएकाले स�े साँचो हो भ� ने समेत 

�यहोराको वाद�का वा. िखमा भसुालले गरेको कागज।  

 

अदालतको ठहर 

१७. �नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक म�ुा पेसी सूचीमा चढ� इजलास सम� पेस हनु आएको ��ततु 

म�ुामा �म�सल संल�न कागजातह� अ�ययन गर� वाद�का तफ� बाट उपि�थत हनु ु भएका �व�ान 
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अ�धव�ा �ी रामे� वर सवेुद�ले वाद�ह�ले पर�परादेिख नै बराह थानको पानी �योग गद�  आउन ु

भएकाले र महुान समेत रो�पामा पन� हुँदा प�हलो हक महुानबासीको ह�ुछ भ�दै सा�बकको �लखतले 

पानी कसको हनेु, कसले पाउने नपाउने भ�े स�ब�धमा बोलेको छैन, �फराद�का ज�गा बाझँो हनु 

पाइँदैन, �ाकृ�तक �ोत, साधन, बाँ�न पाउने अ�धकारको स�मान गद� सबैले उपभोग गनु� पन� हुँदा 

पानी वाद�ले पाउन ुपद�छ भनी गनु� भएको बहस समेत सनुी वाद� दाबी बमोिजम कुलोपानी िखचोला 

मेटाई चलन चलाइपाउने हो होइन भ� ने �वषयमा �नण�य �दन ुपन� देिखयो। 

१८. �नण�यतफ�  �वचार गदा� यसमा रो�पा �मिझङ ९ को कोइरालखक� का जनताले बराह थान घरेल� 

खोलाको पानी पर�परादेिख नै महुानबाट कुलोपानी �लई पटाई खेतीपाती गद� आइरहेकामा 

२०६७/८/१५ गते कुलोमा पानी नआएकाले हेन� जाँदा ��तवाद�ह�ले महुानैदेिख प�ी कुलो �नमा�ण 

गर� पानी परैु ब�द गर� लगेकाले २०६७/८/१८ मा छलफल गदा� समेत र�पात हनेु ध�क� �दने 

काम गरे। उ� खोलाको महुान कोइरालखक�  �नबासी गेमबहादरु महराको ज�गामा समेत पन�, 

पर�परागत �पमा �ाकृ�तक �ोतका �पमा उपभोग गद� आइरहेको पानीको �सँचाइ अ�धकार �थमतः 

हामीमा रह�छ, हामीलाई पगेु मा� अ�ले पाउने हुँदा मलुकु� ऐन, ज�गा आवाद गन�को १,२ नं. 

बमोिजम कुलोपानी िखचोला मेटाई चलन चलाइपाउँ भ� ने �फराद दाबी देिख�छ।  

१९. त�ला सार� र उप�ला सार� �बच भएको १९२१/३/१० को �मलाप�बाट पर�परादेिख नै कुलो 

रहेभएको प�ु� ह�ुछ। बराह थान मूलको पानीका ला�ग १९२१/३/१० मा नै कुलो �नमा�ण गर� 

�योग आएको सोभ�दा मा�थ हलहले र तल झाँ��खेतबाट पानी लैजान ु भएको छ भने ग�रबी 

�नवारण कोषको काय��मबाट २०६६/३/२४ मा घडेर� खोला �सँचाइ आयोजनाको स�झौता 

स�प� न भई २०६७/४/३० मा सवै ग�त�व�ध परुा भएको हो। �वप�ीह�ले हामीले योजना पायौ, 

भौ�तक सधुार भयो भ� ने इवी राखी चहेु पानी गएन भनी तोडफोड गर� नो�सानी समेत प�ु याएका 

छन ्भ� ने ��तउ�र लगाएको देिख�छ।  

२०. ��तवाद�का सा�ी गंगाराम घत� मगर र रेशमराज उपा�यायले ��तवाद�ले परापूव�देिख उ� बराह 

थान मूलको पानी एकलौट� �योग गद� आएका, वाद�ले झाँ��खोलाबाट खानेपानी पाइप र कुलो 

लगेका, हलहलेमा �ा�ी �नमा�ण गर� पाइपबाट पानी लगेका र मा�थ र तल मूलबाट वाद�ले बढ� 

पानी लगेका, सो मूलको पानी ��तवाद�ह�ले पर�परादेिख लाने गरेका, नदेखेको बेला वाद�ले लैजाने 

गरेका, उ� पानीमा ��तवाद�ह�ले एकलौट� �पमा उपभोग गद� आएकामा हाल वाद��तर पानी बढ� 

छ भनी अदालतमा बकप� गरेको देिख�छ। 

२१. वाद�का सा�ी रेशम ख�ी र �समबहादरु �व�ले पर�परागत �पमा वाद�ले बराह थानको पानी �सँचाइ 

गन� �योग गद� आएकामा ��तवाद�ह�ले ५० M.M. खानेपानी र कुलो बनाई लगेका छन,् उ� 

पानी वाद�ले २०٪ र �.ले ८०٪ �योग गद� आइरहेका, हाल कोइरालखक�  बासीले पानीको अभावले 

�सँचाइ गरेका छैनन,् घडेर� खोला�भ� १० धारा सार� बासीले र वाद�ले २ धारा खानेपानी लगेका 

छन ्र उ� पानी �मिझङमा पद�छ, �मिझङबासीलाई थाहा नै न�दई प� क� कुलो �नमा�ण भनी बकप� 

गरेको देिखयो।  
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२२. �म�त २०६८/१२/२१ मा न�सा मचु�ुका भई �म�सल सामेल रहेको पनुः न�सा मचु�ुका भई 

न.नं.३ मा �ववा�दत बराह थान पानी मूल �यठुान सार� ८ मा भई �सम रो�पामा पन� भनी उ�लेख 

भएको, न.नं. ४ कोइरालखक�  �सँचाइ हनेु कुलो गएको पानीको मूल �यठुानमा पन� देिख�छ।  

२३. ��तवाद�ह�ले पेस गरेको १९२१ को �लखतका स�यापन स�ब�धमा समकाल�न �लखत फेला नपर� 

पनुः ��तवाद�ले १९९२/१२/२६ को कोइरालखक� बासी � याम�सं �व�, नर�सं �व�, भि� महरा 

समेतले �ववा�दत कुलो ग�ु�चालले डाँडागाउँ अ�धारा खेत (सार� ९ का) मोह�ले प�ाउ गदा� अब 

आइ�दा लकु�चोर� कुलो भ�काई पानी �याउने छैन� भनी गरेको कागज (अकरनामा कागज) 

देखाउँदा वाद� वा�रसले अ�यथा भ� न सकेको देिखँदैन।  

२४. उि�लिखत प�र��यमा हेदा� रो�पा र �यठुान िज�लाको �समानामा पन� घरेल� खोलाको बराह थान 

महुानको पानीको स�ब�धमा �ववाद परेको देिख�छ। बराह थानको पानीको मूल भई आएको �म�त 

२०६९/१२/५ को न�सा मचु�ुकामा न.नं. ३ मा उ�लेख भई �यठुान िज�लामा पन� भ�े उ�लेख 

भएको देिख�छ। �यह� मूलभ�दा मा�थ ५८५ �मटरमा हलहले मूल रहेको देिख�छ भने बराह 

थानभ�दा तल झाँ��थान मूल रह� दबैु मूलको पानी रो�पाबासीह�ले �पउन तथा �सँचाइको काय�मा 

एकलौट� �पमा �योग गरेको त�यमा �ववाद देिखँदैन। वाद�ले म�ुय गरेर बराह थान मूलको 

पानीमा प� क� कुलो �नमा�ण गर� आफुले पर�परादेिख �सँचाइ भएको पानीको �योगमा वि� चत ग�रयो 

भ� ने कुरा उठाएको देिख�छ। उ� �थानमा परुानो कुलो नै �थएन भनेर वाद�ले समेत भ� न नसक� 

सो कुरामा मौन बसी प� क� कुलो बनाई आफुलाई पानीबाट वि� चत ग�रयो भनी कुलोपानी 

िखचोलामा ��ततु म�ुा दायर गरेको देिख�छ। १९२१/३/३० को त�लो र उप�लो सार�बासी �बच 

भएको �मलाप�, कोइरालखक�  �नबासी � याम�सं �व� समेतले गरेको १९९६/१२/२६ को अब 

आइ�दा ग�ु�चालले कुलो भ�काई पानी लाउने छैन� भनी अ�घराबासी (हाल सार�बासी) लाई 

ग�र�दएको अकरनामा कागज र वाद�कै सा�ी जगुराज गौतमले बराह थान मूलको पानी पर�परादेिख 

रातमा वाद�ले र �दउसो ��तवाद�ह�ले �सँचाइ गद� आएका भनी गरेको भनाइ लेखाइ समेतबाट 

��तवाद�ह�ले उ� मूलको पानी प� क� कुलो �नमा�ण पूव� पर�परादेिख नै �योग गद� आएको  

देिख�छ। यहाँ वाद�ले ��तवाद�ले नयाँ कुलो �नमा�ण गर� वाद�को पानी�ोत सकुाइ�दएको भ� ने वाद� 

दाबी �माण�ारा प�ु� हनु सकेको देिखएन।  

२५. सम�� �म�सल तथा �माण कागजको अ�ययनबाट एउटा स�य के उजागर भएको देिख�छ भने न.नं. 

१ (प�छ�लो न� सा) को प� क� कुलो बाँध �नमा�णपूव� सो बराह थान मूलको पानीको �योगमा 

सार�बासी र कोइरालखक� बासी �बच बेलाबेलामा असहज ि�थ�त उ�प� न भएको देिख�छ। बराह थान 

पानी �सँचाइ गन� रो�पाबासीको अल�गै कुनै कुलो रहेभएको देिखँदैन। �यो पानी उनीह�ले 

झाँ��थान मूलको पानीसँगै �मसाई �सँचाइ �योग गरेको पाइ�छ। प� क� कुलो बाँ�नपूुव� सार�बासीले 

पानी लगेप�छ प�न लकुुवा पानीका �पमा तल �नि�कई �सँचाइमा �योग भई वाद�ह�को आव�यकता 

केह� हदस�म परुा भएको हुँदा �ववाद ��य� उजागर भइसकेको देिखँदैन। प� क� कुलोको बाँध 

बनेप�छ तल �छन� पानी रो�कँदा �ववादले ��य� �प �लएको पाइयो।  
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२६. घडेर� खोला �यठुान र रो�पाको सीमा छु�ाउने सीमाखोला भएको त�यमा �ववाद देिखँदैन। एउटा 

देश�भ� ब�ने सीमा नद�को उपयोगका स�ब�धमा स�बि�धत देशले आव�यक काननुी �यव�था गनु� 

पन� ह�ुछ। हा�ो देशको काननुी �यव�था हेदा� यस स�ब�धमा अल�गै काननुी �यव�था देिखँदैन। 

कुलाबाट पानीको सदपुयोगका स�ब�धमा मलुकु� ऐन, ज�गा आवाद गन�को महलमा केह� काननुी 

�यव�था गरे प�न सीमा खोलाका �पमा बहने खोलको पानीको उपयोगको स�ब�धमा पया�� �यव�था 

गन� सकेको देिखँदैन। काननुले �प� �नद�श नगरेको ि�थ�तमा त�लो र उप�लो तटवत�य देशका 

अ�धकार तथा कत��य र दईु वा सोभ�दा बढ� देश भई ब�ने नद�को उपयोगका स�ब�धमा 

अ�तरा���य काननु तथा यस स�बि�धत मा�यताह� ��ततु म�ुाको �नचोडमा प�ुनपूुव� उ�लेख गन� 

सा�द�भ�क देिख�छ। 

२७. दईु वा दईुभ�दा बढ� देशह�ले उपयोग गन� �ाकृ�तक साधनको उपयोग र �वकास गदा� एक देशले 

अक� देशको �हतलाई समेत �यान �दन ुअ�तरा���य काननुको �था�पत मा�यता हो। दईु वा सोभ�दा 

बढ� मलुकु भई ब�ने तथा दईु वा सो भ�दा बढ� मलुकुको केह� वा परैु भभूागलाई छु�ाई सीमाका 

�पमा ब�ने सीमावत� नद�को उपयोगका स�ब�धमा समेत केह� �स�ा�तह� �वक�सत भएका 

देिख�छन।् म�ुय गरेर य�ता अ�तरा���य नद�ह� तटवत� रा�ह�को साझा स�पि� हो र �य�ता 

नद�ह�मा सबै तटवत� रा�यह�को समान हक ला�दछ तथा ती नद�ह�को उपयोग समान �हतका 

ला�ग ग�रन ुपद�छ भ�े मा�यता रािख�छ।  

२८. ��येक तटवत� रा�लाई आ�नो भइूलाकामा बहेको नद�को अ�धकतम उपयोग गन� साव�भौम अ�धकार 

रहे प�न असी�मत अ�धकार भने हुँदैन। अक� देशको �हतलाई हा�न नप�ु याई उपयोग गनु� पद�छ। 

अथा�त अक� देशको �हतलाई समेत �यानमा राखेर उपयोग गनु� पछ� भ�े ��ततु सी�मत 

साव�भौ�मकताको �स�ा�तलाई �नरपे� �ादेिशक अख�डताको �स�ा�त र सामदुा�यक �हतको 

�स�ा�तको संय�ु उपज मा�न�छ। आजकल यस समव�धमा �या�यक र मना�सब उपयोगको 

�स�ा�तले यस �े�मा मह�वपूण� �थान �हण गरेको पाइ�छ। सी�मत साव�भौ�मकताको �स�ा�तलाई 

स�ुढ गन� मनसायले �वक�सत यस �स�ा�त अनसुार अ�तरा���य नद�ह�को उपयोग गदा� सम�या�यक 

र मना�सब ढ�ले गनु� पद�छ। आ�नो भभूाग हुँदै ब�ने भएको कारणले वा नद�को भरपरु दोहन गन� 

स�ने �मता छ भ�े कारणले �य�तो नद�को एकलौट� वा मनोमानी ढ�ले उपयोग गन� पाइँदैन। 

यस अ�तग�त �न�न आधारमा नद�को �ववेकपूण� उपयोग र �वकास गन� भ�े पाइ�छ। 

 (क) गिणतीय �हसाबमा नद�को पानीको बराबर बाँडफाँड भ�े होइन। 

 (ख) आव�यकता र नद�को �यस देशको रा��य अथ�त��मा रहेको भ�ूमका 

 (ग) जनस��याको चाप 

 (घ) वातावरणीय स�तलुन 

 (ङ) नद� बाहेकका अ�य �ाकृ�तक �ोतको ि�थ�त। 

२९. �यसै गर� ऐ�तहा�सक उपयोग वा पूव�उपयोग स�ब�धी �स�ा�तले प�हलादेिख नै नद�को पानी वा 

जलमाग�को उपयोग कुनै एउटा रा�यले ग�ररहेको अव�था छ भने �य�तो उपयोगमा बाधा प�ुने गर� 

अक� तटवत� रा�यले उ� नद�को �योग वा उपयोग गन� पाइँदैन भ�दछ। यसका अलगा 
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उ�लेखनीय हा�न गन� नहनेु �स�ा�त प�न �चलनमा देिख�छ। यस �स�ा�त अनसुार मा�थ�ला 

तटवत� रा�यह�ले जलमाग�को उपयोग गदा� त�लो तटवत� रा�यलाई उ�लेखनीय हा�न नहनेु गर� 

गनु� पद�छ। अथा�त अक� रा�यलाई उ�ले�य हा�न हनेु अव�था भएमा आ�नो काय��म �थ�गत गनु� 

पद�छ। यो �स�ा�त प�न आ�नो अ�धकारको उपयोग गदा� अका�को अ�धकारमा अघात प�ु यउन ुहुँदैन 

भ�े मा�यतामा आधा�रत छ।  

३०. संय�ु रा�संघको महासभाबाट पा�रत अ�तरा��य जलमाग�को गैर प�रवहनीय �योग स�ब�धी 

महास�धी १९९७ को धारा ५ मा अ�तरा��य नद�को उपयोग सम�यायको �स�ा�त अन�ुप गनु� पन� 

र धारा ७ मा अक� रा�यलाई हा�न प�ु याउन नहनेु कुरा उ�लेख भएको पाइ�छ।1 उि�लिखत �व�भ� 

�स�ा�त तथा अ�तरा���य महासि�ध समेतका आधारमा तटवत� देशका अ�धकार र कत��यह� यस 

�कार उ�लेख गन� स�क�छ :  

 साझा नद�मा समान अ�धकार हनेु कुरा �वीकार गर� �या�यक र मना�सब मा�फकको 

उपयोगको �स�ा�तलाई तटवत� देशह�ले �वीकार गनु� पन�, 

 उप�लो तटवत� देशले अ�तरा���य जलमाग�को उपयोग गदा� त�लो तटवत�य देशलाई 

पानीको उपयोग नै गन� नपाउने गर� उपयोग गरेमा त�लो तटवत� देशले �यसको �वरोध 

गन�, तथा �या�यक �ह�सा माग वा दाबी गन� पाउने,  

 अ�तरा��य जलमाग�को उपयोग गदा� �यसबाट हनेु फाइदा वा बेफाइदा स�बि�धत 

तटवत� देशह�ले �या�यक र मना�सब �पमा पाउन ुर बहन गन� पाउने, 

 उप�लो तटवत� देशले अ�तरा���य जलमाग�को उपयोग गदा� त�लो तटवत�य देशलाई 

मा�ा�मक वा गणुा�मक �पमा उ�लेखनीय हा�न हनेु गर� गनु� हुँदैन। यहाँ मा�ा�मक 

हा�न भ�ाले पानीको उपयोग नै गन� नपाउने गर� बहाव प�रवत�न गनु� वा पानीको �ोत 

                                                           
1=  Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses1997 

Article 5 
Equitable and reasonable utilization and participation 
1. Watercourse States shall in their respective territories utilize an international watercourse in an equitable and 

reasonable manner. In particular, an international watercourse shall be used and developed by watercourse States 
with a view to attaining optimal and sustainable utilization thereof and benefits therefrom, taking into account the 
interests of the watercourse States concerned, consistent with adequate protection of the watercourse. 

2. Watercourse States shall participate in the use, development and protection of an international watercourse in an 
equitable and reasonable manner. Such participation includes both the right to utilize the watercourse and the duty 
to cooperate in the protection and development thereof, as provided in the present Convention. 

 
Article 7 
Obligation not  to cause significant harm 
1. Watercourse States shall, in utilizing an international watercourse in their territories, take all appropriate measures 

to prevent the causing of significant harm to other watercourse States.  
2. Where significant harm nevertheless is caused to another watercourse State, the States whose use causes such harm 

shall, in the absence of agreement to such use, take all appropriate measures, having due regard for the provisions of 
articles 5 and 6, in consultation with the affected 
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नै एकदम कम गनु� भ�े बिुझ�छ भने गणुा�मक हा�न भ�ाले पानीको �व�भ� �क�समले 

�दूषणगर� �ाकृ�तक गणुलाई न� गर� �दगो �योग गन� नस�ने त�ुयाउनलुाई बिुझ�छ।  

 उप�लो तटवत� देशले अ�तरा���य जलमाग�को उपयोग गदा� त�लो तटवत� देशलाई 

उ�लेखनीय हा�न प�ु याएमा त�लो तटवत� देशले उ� हा�नको ��तपू�त� माग वा दाबी 

गन� पाउने,  

 अ�तरा���य जलमाग�को उपयोग गन� स�ब�धमा तटवत� देशह�का �बचमा आपसी 

सहयोग, स�  भाव र भाइचाराको स�ब�ध आदान �दान गनु� पन�, 

३१. जल, ख�नज पदाथ�, वाय ु�नता�त �ाकृ�तक �ोत हनु।् यी मा�थ कसैको सव�काल�न एकल �वा�म�व 

सजृना हनु स�दैन।मा�थ �ववेिचत �व�भ� �स�ा�त तथा महासि�धको �ावधानले समेत य�ता 

�ाकृ�तक �ोतको �योग र �वतरण �यायोिचत �पले हनु ुपद�छ भ� ने मा�यतालाई आतमासात गरेको 

देिख�छ। ती �स�ा�तसँग यस इजलासले समेत �बम�त जनाउन ुपन� देिखँदैन। सीमा नद�मा बहने 

पानी �यसको �सँिचत �े�मा समानपुा�तक �वतरण हनु ु पद�छ। कुनै �े�मा �वकास पूवा�धारको 

उपल�धताले अक� कुनै �सँिचत �े� वि��तमा पनु� �य�यक हुँदैन। प� क� कुलो ब� नपुवु� जे जनु 

अव�था र प�रणामबाट �कन नहोस ्प�रणाममा कोइरालखक� बासीले परापूव�देिख उपयोग गद� आएको 

पानीमा सार�बासीले गरेको कुलोको �तर उ��तबाट कमी हनु हुँदैन। खोला, नद�नालामा बाँध बा�ँदा 

समेत त�लो �े�मा रहने जलजीवको �ाण र�ाथ� समेत �नि� चत पानी छा�न ु पन� �व� व�यापी 

मा�यता छ। ��ततु म�ुामा सार�बासीले प� क� कुलो �नमा�ण गर� व�लो �कनारको खेतमा ह�रयाल� 

छाउने तर प�लो �कनाराका खेतमा स�ु खा ि�थ�त सजृना ह�ुछ भने �यो �ाकृ�तक �ोत, साधनको 

�यायोिचत �योग �वपर�त हनु जा�छ।  

३२. �ववा�दत �थल निजक रहेका हलहले मूल, झाँ��थान मूलको पानीको �ोत र �यसको �योगकता� 

तथा बराह थान मूलको पानीको �ोत समेतलाई �वचार गर� मा�थ �ववेिचत �ाकृ�तक �ोतको 

उपयोग, जलजीवको जीवन स�ालन र वाद�ह�को ज�गा समेतको �सँचाइ हेत ुबराह थान मूलको 

कुल पानीको �तन भागको एक भागस�म वाद�ह�लाई उपभोग गन� �दँदा सीमा नद�को �या�यक र 

मना�सब मा�फकको उपयोग हनु स�ने देिखयो। 

३३. अतः �म�सल संल�न �माण कागजातह�को �व� लेषणबाट नयाँ कुलो �नमा�ण गर� �ववा�दत बराह थान 

मूलको पानी परैु लगी कुलापानी िखचोला गरे भ� ने वाद� दाबी सो हदस�म प�ु न स�ैन। �ववा�दत 

�थान निजकै रहेका हलहले, झाँ��थान मूलको जल�ोत र �यहाँको उपयोगकता� समेतलाई �वचार 

गर� बराह थान मूलको पानी म�ये �तन भागको एक भागस�म वाद�ह�ले �ा� गर� चलन समेत गन� 

पाउने ठहछ�। सो ठहना�ले अ�मा तप�सल बमोिजम गनू�।  

 

तप�सल 

मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम बराह थान मूलको पानीको �तन भागको एक भागस�म �ा� गर� 

चलन पाउने समेत ठहरेकाले मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ४३ नं. बमोिजम चलन चलाइपाउन वाद�को 
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दरखा�त परे �थानीय �शासन, �सँचाइ �ड�भजन काया�लय समेतको सहयोग �लई पानी बाँडफाँड गर� चलन 

चलाइ�दनू......................................................................................................................१ 

 

��ततु इ�साफमा िच� नबझेु मलुकु� ऐन, अ.बं.१९३ नं. का �याद ३५(पै�तस) �दन�भ� �ी पनुरावेदन 

अदालत तलुसीपरु, दाङमा पनुरावेदन गनू� भनी वाद�, ��तवाद�ह�लाई पनुरावेदनको �याद �दनू.............२ 

 

न� कल मा�ने सरोकारवालाबाट �नयमले ला�ने द�तरु �लई न� कल �दनू ......................................३ 
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फाँट ना.स.ु : कमल�सं ठकुर�  
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�ी ल�लतपरु िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी काजीबहादरु राई 

फैसला 

स�वत ्२०७०÷०७१ को दे. नं.१५४१ 

068-CP-0726 

�न.नं. : ८६ 

म�ुा : करारको यथावत ्प�रपालना।  
 

वाद�को नाम, थर, वतन  ��तवाद�को नाम, थर, वतन 

ल.प.ुिज., ल.प.ुउ.म.उ.न.पा. वडा नं. १३ ि�थत 

अ�का अ�पताल �ा.�ल.को अि�तयार �ा� ऐ.ऐ. का 

अ�य� �तलकबहादरु थापा..............................१ 

 कुलबहादरु महज�नको छोरा ल.प.ुिज., धापाखेल 

गा.�व.स. वडा नं.२ ब�ने ल.प.ुिज., 

ल.प.ुउ.म.उ.न.पा. वडा नं. १३ ि�थत अ�का 

अ�पताल �ा.�ल. का स� चालक भरत 

महज�न................................................१ 

सा�ी 

बालकृ�ण िघ�मरे समेत 

 सा�ी 

राजे�� खडका 

 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा अ.बं.२९ नं. ले यसै अदालतको 

अ�धकार�े��भ�को भई दता� हनु आएको ��ततु म�ुाको सि��� �ववरण र ठहर यस �कार छ : 

1.  अ�का अ�पताल �ा.�ल.ले �वगत चार वष�देिख हि�टङ नं. का �पमा �योग गद� आएको टे�लफोन नं. 

५५५५५५५ को न�बर स�ुमा उ�व थापाका नाउँमा दता� रहेकामा �नज थापासँग यस अ�पतालका 

स� चालक भरत महज�नले ख�रद गर� �नजका नाममा दता� रहेको छ। �म�सल संल�न �फराद� 

अ�पतालको स� चालक स�म�तको �म�त २०६६।१०।१३ को बैठकमा छलफल हुँदा �नज 

�वप�ीले उ� टे�लफोन �फराद� अ�पताललाई �योग गन� �दई अ�पतालका नाममा नामसार� ग�र�दने 

�नण�य सव�स�मत पा�रत भई सोह� अन�ुप अ�पतालले �वल भ�ुानी समेत गद� आएको छ। सो 

बैठकले पा�रत गरे अनसुार अ�पतालको नाउँमा नामसार� गन� गराउने �वषयमा �म�त २०६९।२।१ 

मा बैठक ब�दा �वप�ी भरत महज�नले असहम�त �य� गरेकाले सो �म�त २०६६।१०।१३ मा 

भएको उ� ��तावमा �वीकृ�त जनाई भएको �नण�य करार भएको हुँदा उ� करारको यथावत ्

पालना गराई �फराद� अ�का अ�पतालले हि�टङ नं. का �पमा �योग गद� आएको �फराद�को 

प�हचानका �पमा रहेको �वप�ीका नामको टे�लफोन नं. ५५५५५५५ को न�बर अ�का अ�पताल 

�ा.�ल.को नामसार� ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको �फराद दाबी।  

2.  म ��तवाद� �वयं �फराद� अ�का अ�पताल �ा.�ल.को स� चालक भएको र मेरो नाममा रहेको उ� 

टे�लफोन �वप�ी �ा.�ल.लाई �योग गन� �दएको �वाभा�वक मा� स�क�छ। उ� टे�लफोन म 

हकवाला धनीको प�हचान नहनेु तर �योगकता�को प�हचान हनेु भ� �म�ने होइन। उ� न�बर 

�वप�ीका नाममा नामसार� नहुँदैमा �वप�ीका सेवा�ाह�ह�मा कुनै असर पन� अव�था नहुँदा र �म�त 
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२०६६।१०।१३ को बैठकबाट भएको �ा.�ल.को �नण�यमा दईु प� र ��तफल समेत नभएकाले 

करारको �प �हण गन� नस�ने हुँदा �फराद दाबी खारेज गर� म�ुाबाट फुस�द �दलाइपाउँ भ�े समेत 

�यहोराको ��तउ�र िज�कर।  

3.  वाद�का सा�ी राजे�� �े�ले उ� टे�लफोन न�बर अ�पतालले अनवरत �पमा �योग गरेकाले 

अ�पतालकै हनु ुपछ� भनी र ��तवाद�का सा�ी रमेश महज�नले स� चालक स�म�तको �नण�यलाई करार 

मा� स�कँदैन। उ� टे�लफोन न�बर वाद� अ�पतालका नाममा नामसार� गनु� पन� होइन भनी गरेको 

बकप�।  

अदालतको ठहर 

�नयम बमोिजम सा�ा�हक एवं दै�नक पेसी सूचीमा चढ� �नण�याथ� इजलास सम� पेस हनु आएको 

��ततु म�ुामा वाद�को तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा सवुास आचाय�ले हि�टङ लाइन नं. का �पमा 

�योग गद� आएको �फराद� अ�पतालको प�हचानका �पमा रहेको ५५५५५५५ न�बरको टे�लफोन �फराद� 

अ�का अ�पताल �ा.�ल.का नाउँमा नामसार� हनु ुपछ� भ�े भएको बहस िज�कर सनुी �म�सल संल�न स�पूण� 

कागजातह�को अ�ययन मनन गर� हेदा� अ�का अ�पतालले �वगत चार वष�देिख हि�टङ नं.का �पमा 

�योग गद� आएको अ�पतालका स� चालक समेत रहेको �वप�ी भरत महज�नका नाममा दता� रहेको 

टे�लफोन नं. ५५५५५५५ स� चालक स�म�तको �म�त २०६६।१०।१३ को बैठकले अ�पतालका 

नाममा नामसार� ग�र�दने सव�स�मत �नण�य पा�रत भए अनसुार काला�तरमा �वप�ी भरत महज�नले 

असहम�त �य� गरेकाले उ� �म�तमा भएको उ� ��तावमा �वीकृ�त जनाई भएको �नण�य करार भएको 

हुँदा उ� करारको यथावत ्पालना गराई हि�टङ नं. का �पमा �योग गद� आएको �फराद�को प�हचानका 

�पमा रहेको उ� टे�लफोन न�बर �फराद� अ�का अ�पताल �ा.�ल.का नाममा नामसार� ग�रपाउँ भ�े 

समेत �यहोराको वाद� दाबी रहेको ��ततु म�ुामा म ��तवाद� अ�का अ�पताल �ा.�ल.का स� चालक 

भएकाले मेरा नाममा रहेको उ� टे�लफोन �ा.�ल.लाई �योग गन� �दएकामा उ� टे�लफोन म हकवाला 

धनीको प�हचान नहनेु तर �योगकता�को प�हचान हनेु भ� �म�ने होइन र �म�त २०६६।१०।१३ को 

बैठकबाट भएको �ा.�ल.को �नण�यमा दईु प� र ��तफल समेत नभएकाले करारको �प �हण गन� नस�ने 

हुँदा �फराद दाबी खारेज ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको ��तउ�र िज�कर रहेको ��ततु म�ुामा 

�न�नानसुारको �वषयह�मा �नण�य �दन ुपन� देिखन आयो।  

(क) २०६६।१०।१३ को स� चालक स�म�तको �नण�य दाबी बमोिजम करार भएको हो  

होइन ?  

(ख) �फराद दाबी बमोिजम करारको यथावत ् प�रपालन अ�तग�त �ववा�दत टे�लफोन �फराद� 

अ�पतालको दाबी प�ुने हो होइन ? 

यसमा सव��थम प�हलो ��तफ�  �वचार गदा� अ�का अ�पताल �ा.�ल. वाद� र सोह� अ�पतालका 

स� चालक भरत महज�न ��तवाद� भएको ��ततु म�ुामा �ववादको ५५५५५५५ नं. को टे�लफोन सा�बकमा 

उ�व थापाका नाममा दता� रहेको देिख�छ भने हाल ��तवाद� भरत महज�नका नाममा रहेको कुरामा �ववाद 

देिखँदैन। उ�व थापाको नाम दता�मा रहेकै अव�थामा उ� टे�लफोन वाद� अ�का अ�पतालका नाममा 

नामसार� गन� स�ब�धमा सो अ�पतालको स� चालक स�म�तको �म�त ०६६।१०।१३ को बैठकका 
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��तावह� म�ये ��ताव नं. ८ मा छलफल भई अ�पतालले �योग गरेको तर अ�पतालका नाममा 

नामसार� नभएको सो टे�लफोन नं. ५५५५५५५ का स�ब�धमा स�म�तमा �व�ततृ छलफल तथा �वचार 

�वमश� हुँदा स� चालक �ी भरत महज�न�यूबाट अ�पताललाई नामसार� ग�र�दन नै टे�लफोन लाइन 

अ�पताललाई �योग गन� �दइएको र अब �छ�ै नै अ�पतालका नाममा नामसार� ग�र�दने भनाइ स�म�तमा 

रा� न ु भएकाले उ� ��ताव सव�स�मत �पमा पा�रत ग�रयो भ�े �यहोरा उ�लेख भएको पाइ�छ। सो 

माइ�य�ुटङमा �नज ��तवाद� भरत महज�न समेतको उपि�थ�त ४ मा नाम रह� �नजले ह�ता�र समेत गरेको 

देिख�छ। सो त�यलाई �नजले आ�नो ��तउ�र प�मा समेत अ�यथा िज�कर �लएको देिखँदैन। तर �नज 

भरत महज�नले सोह� �वाय� सं�थाको स� चालक स�म�तको �म�त २०६९।२।१ गतेको बैठकमा मा� सो 

टे�लफोन न�बर स�ब�धको ��ताव नं. ३ मा मेरो पूण� असहम�त छ भ�दै सो टे�लफोन न�बर मलाई 

आव�यक नभइ�जेलस�म अ�पताललाई �योग गन� �दएको हाल आव�यक परेकाले अ�पताललाई उपल�ध 

गराउने कुरामा मेरो पूण� असहम�त छ भ�े �वम�त (Note of dessent) लेिखएको पाइ�छ। करार ऐन, 

२०५६ को दफा २ मा करार भ�ाले दईु वा दईुभ�दा बढ� प� �बच कुनै काम गन� वा नगन�का ला�ग 

भएको काननु बमोिजम काया��वयन गन� स�कने स�झौता बझुाउँदछ भ�े काननुी �यव�था रहेको देिख�छ। 

सा�बकमा उ�व थापाको नाम दता�कै समयदेिख वाद� अ�पतालले �योग गर� आएको दाबीको उ� 

टे�लफोन स�ब�धमा सोह� अ�पतालका स� चालक समेत रहेको ��तवाद� भरत महज�नको समेत उपि�थ�तमा 

�नजकै ��तावमा स� चालक स�म�तमा सव�स�मत �नण�यले वाद�लाई �योग गन� �दएको  

पाइयो। यसर� हेदा� उ� कुरामा समेत दवैु प�को मखु �मलेकै पाइयो। वा�तवमा सा�बक करार एवं 

हालको �च�लत करार ऐन¸ २०५६ लगायत �च�लत काननुले करारसँग स�बि�धत �लखत य�तो हनु ुपछ� 

भनी सोको ढाँचा �नि�त गर� तो�क�दएको पाइँदैन। तर करारमा हनु ुपन� त�वह�का बारेमा भ�े उ�लेख 

गरेको पाइ�छ। यस अव�थामा मा�थ करार ऐन, २०५६ को दफा २(क) ले गरेको करारको प�रभाषा 

अ�तग�त सो उि�लिखत माइ�यटु करार हो वा होइन भनी �न�कष�मा प�ुन कुनै काम गन� वा नगन�का ला�ग 

�यसमा संल�न २ वा सो भ�दा बढ� प�ह�को म�जरु� �थयो वा �थएन सो �ल�पब� कागजको �यहोरामा 

ती प�ह� �बच सहम�त (Meeting of the mind) भएको छ वा छैन ? हेनु� पन� ह�ुछ। सो स�ब�धमा मा�थ 

उ�लेख ग�रए बमोिजम �ववादको टे�लफोन आ�नो नाममा आए प�ात वाद� अ�पताललाई �दने भनी 

��तवाद� आफैले ��ताव राखेकामा सव�स�म�तबाट उ� अिघ�लो बैठकमा �नण�य भएको कुरालाई 

��तवाद�ले अ�यथा भनेको पाइएन। �ववादको माइ�य�ुटङ �लखत �ब��को नभई �ववादको टे�लफोन न�बर 

�लने�दने म�जरु� भ�े देिखयो। करार ऐन, २०५६ को प�र�छेद ७ दफा ७४ को व�त ु�ब�� स�ब�धी 

करार अ�तग�त दफा ४० अ�तग�तको व�त ु�ब�� स�ब�धी करारको शीष�कको उपदफा (१)¸ (२) र (३) 

मा �मशः कुनै �व�ेताले मू�य �लई कुनै व�त ु �ेतालाई त�काल ह�ता�तरण गन� वा भ�व�यमा 

ह�ता�तरण गन� म�जरु गरेकामा व�त ु �ब�� स�ब�धी करार भएको मा�नने छ। व�त ु �ब�� स�ब�धी 

करार सत��बना वा सत� स�हतको हनु स�ने छ र �ब�ेताको �वा�म�व वा भोग चलनमा त�काल कायम 

रहेको व�त ुवा �नजले भ�व�यमा उ�पादन गन� वा �ा� गन� व�त ु�ब�� गन� गर� करार गन� स�ने छ भ�े 

काननुी �यव�था गरेको पाइ�छ। यस अथ�मा वाद� अ�पताललाई ��तवाद�ले �ववादको टे�लफोन �योगमा 

�याउने गर� करार भएकै देिखँदा �यनै स� चालक ��तवाद� भरत महज�नप�छ आएर �म�त २०६९।२।१ 
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को स�म�तको �नण�यमा असहम�त जनाउन ुकुनै प�न ���कोणले �यायोिचत एवं तक� स�त मा� न�म�ने हुँदा 

��तवाद� समेतको सहम�त भएको स� चालक स�म�तको �म�त ०६६।१०।१३ को �नण�यलाई करार होइन 

भनी भ� �म�ने अव�था देिखन आएन। 

अब दो�ो तथा अि�तम ��तफ�  �वचार गदा� �ववादको टे�लफोन करारको यथावत ् प�रपालना 

अ�तग�त वाद� दाबी बमोिजम हनेु हो-होइन ? भ�े तफ�  �नया�दा- करार ऐन २०५६ को दफा ७४ ले 

करार गन� ��येक प�ले करार बमोिजमको दा�य�व परुा गनु� पन� छ भ�े काननुीले �यव�था गरेको  

पाइ�छ। ऐ. ऐनको दफा ८६ ले करारको यथावत ्प�रपालना (Specific performances) स�ब�धमा �व�ततृ 

काननुी �यव�था गर� सोको �नचोडका �पमा करारको उ�ल�न भएको कारणबाट मका� पन� प�लाई प�ुन 

गएको वा�त�वक ��त, हा�न नो�सानी वापत नगद ��तपू�त� मना�सब र पया�� नहनेु भएमा मा� �यसर� 

मका� पन� प�ले ��तपू�त�को दाबीका स�ा करारको यथावत ्प�रपालनामा दाबी गन� स�ने देिख�छ। सो 

काननुी �यव�था हेदा� कमल ल �णाल� अगँालेका रा�ह�ले करारको यथावत ् प�रपालना अदालतले 

सम�यायमा (Equity) मा आधा�रत भएर अदालतको �व�ववेकमा �योग गन� प�रपाट� रहेको देिख�छ। तर 

हा�ो देशको उ� काननुी �यव�थाले �यून �पमा �व�ववेक समेत �योग गर� काननुमै आधा�रत भएर 

�योग गनु� पन� ��ट पारेको देिख�छ। सो प�र��ेमा �ववादको टे�लफोन वाद� अ�पतालले 

२०६६।१०।१३ भ�दा अगावैदेिख �योगमा �याएको कुरामा �ववाद देिखँदैन। सो टे�लफोनको न�बर 

समेत ५५५५५५५ ज�मा ७ वटा ५ को �योग भई जनु सामा�य �यि�को समझमा समेत सिजलै 

या�ि�छकता कायम गन� �क�समको देिख�छ। अ�पताल ज�तो ��य� �पमा जनसरोकार र चासो समा�हत 

भएको सं�थाको हि�टङ लाइनका �पमा �योग भएको टे�लफोन न�बर बार�बार प�रवत�न भइरहन ु

सवा��ीण ���कोणले उपय�ु हनेु होइन। �यह� भएर �हर�¸ दमकल¸ ए�बलेु�स लगायतका मा�नसह�को 

�दनान�ुदन स�पक�  हनेु सं�थाह�को टे�लफोन न�बरह� एक�पता कायम गन� �यास समेत भएको 

देिख�छ। यस ि�थ�तमा वाद� सं�थाले अनवरत �पमा �योग ग�ररहेको सो टे�लफोन माफ� त सो �वा��य 

सं�थाबाट �व�भ� �यि�ह�ले सेवा स�ुवधा पाइरहेको त�यलाई नकान� स�कँदैन। �य�तै उ� टे�लफोन 

नमबरलाई �व�था�पत गन� ��तवाद�ले अक� टे�लफोन �दनेस�मको िज�कर �लएको समेत नदेिखँदा उपय�ु 

देिखँदैन। यसर� उ�व थापाका नाममा दता� रहँदाका अव�थादेिख �नर�तर �पमा अ�का अ�पतालले �योग 

गद� आएको उ� टे�लफोन स�ब�धमा आ�नै �वा�म�वमा �याउनका ला�ग उ� अ�पतालको स� चालक 

स�म�तको बैठकमा छलफल गराई �व�धवत ्�पमा हक ह�ता�तरण गन� ���या अ�तग�त सोह� अ�पतालकै 

अ�का �पमा रहेको स� चालक ��तवाद� भरत महज�नको नाम दता�मा रहे प�न सो समय समेतमा 

अ�पताल �योजनाथ� �योग भई आएको कुरालाई ��तवाद�ले अ�यथा भ� सकेको पाइँदैन। अ�पताल ज�तो 

सेवामूलक सं�थाले �नर�तर �योग गर� आ�ना नाममा दता� गन� भनी �नण�य समेत भई सो �नण�यमा 

सहम�त जनाइसकेप�छ ��तवाद�को �नता�त लहड तथा ऐि�छक �पमा काया��वयनको अव�थामा प�छ 

आएर कुनै प�न प� उ� करार�य दा�य�वबाट �वच�लत हनु ु�यायोिचत नहनेु एवं सो टे�लफोन न�बरको 

�वक�पमा अक� टे�लफोन �लन वा सो बदला अ� य कुनै तौरत�रकाबाट सो टे�लफोनको अि�त�व पू�त� हनु 

स�ने ि�थ�त देिखएन। �यस अथ�मा करारको यथावत ्प�रपालनबाट प�छ फक� न �यायको रोहबाट उपय�ु 

नदेिखने हुँदा दाबी बमोिजम करार ऐन, २०५६ को दफा ८६(१) अनसुार करारको यथावत ्प�रपालना 
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गराई �ववादको ५५५५५५५ न�बरको टे�लफोन अ�का अ�पताल �ा.�ल.का नाममा दता� नामसार� 

ग�रपाउँ भ�े वाद� दाबीलाई अ�यथा भ�े स�कने अव�था रहेन।  

अतः �फराद दाबी बमोिजम करार ऐन¸ २०५६ को दफा ८६(१) अनसुार �ववादको 

५५५५५५५ नं. को टे�लफोन अ�का अ�पताल �ा.�ल.का नाममा नामसार� गराइपाउने ठहछ�। सो 

ठहना�ले अ�मा तप�सल बमोिजम गन� गर� अ.बं.१८६ नं. बमोिजम यो फैसला ग�र�दए।ँ  

 

तप�सल 

मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम करार ऐन, २०५६ को दफा ८६(१) अनसुार �ववादको 

५५५५५५५ नं. को टे�लफोन अ�का अ�पताल �ा.�ल.का नाममा नामसार� गराइपाउने ठहर� फैसला 

भएकाले वाद�ले �फराद दता� गदा� राखेको �बगो �.१००।- वाद�ले ��तवाद�ह�बाट भराइपाउने हुँदा उ� 

कोट� फ� भराइपाउँ भनी वाद�को दरखा�त परे ��तवाद�बाट वाद�लाई भराइ�दनू ..............................१ 

 

मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम करार ऐन¸ २०५६ को दफा ८६(१) अनसुार �ववादको 

५५५५५५५ नं. को टे�लफोन अ�का अ�पताल �ा.�ल.का नाममा नामसार� गराइपाउने ठहर� फैसला 

भएकाले म�ुाको अि�तम �कनारा भएप�छ उि�लिखत ५५५५५५५ नं. को टे�लफोन अ�का अ�पताल 

�ा.�ल.का नाममा नामसार� दता� गरइ�दन स�बि�धत दूरस�ार क�पनी टे�लकमलाई लेखी पठाइ�दनू.......२ 

 

यो इ�साफ उपर िच� नबझेु ३५ (प��तस) �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पनुरावेदन गनु� भनी 

��तवाद�लाई अ.बं.१९३ नं. बमोिजम पनुरावेदन �याद �दनू .......................................................२ 

 

सरोकारवालाले �म�सलको न�ल मा�न आएमा �नयमानसुार न�ल �दनू ..........................................३ 

 

��ततु म�ुाको लगत क�ा गर� फैसलाको स�टकपी अपलोड गर� �म�सल �नयमानसुार अ�भलेख शाखामा 

बझुाइ�दनू ....................................................................................................................४ 

 
 

िज�ला �यायाधीश 

 
 

माननीय िज�ला �यायाधीश�यूले �टपाए बमोिजम �टपी 

क��यटुर टाइप गन� �ड�ा : देवलाल साह। 

फाँट : ३ नं. म�ुा    

        

इ�त स�वत ्२०७० साल माघ ६ गते रोज २ शभुम.्............। 
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�ी धनकुटा िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी यवुराज गौतम 

फैसला 

सं.फौ.नं. ०६९– CG – ००३६ 

�नण�य नं. : ४५ 

 

म�ुा : स�ब�ध �व�छेद। 

 

वाद�को नाम, थर, वतन 

िज�ला धनकुटा, धनकुटा नगरपा�लका वाड� नं. ५ 

ब�ने ह�रनारायण �े�क� छोर� शैले�� बादे �े�क� 

�ीमती वष� २५ क� �वे�छा �े�...................१ 

��तवाद�को नाम, थर, वतन 

िज�ला का�पेला�ोक, बनेपा नगरपा�लका वाड� नं. ४ 

घर भई हाल धनकुटा िज�ला धनकुटा न.पा. वाड� 

नं. ७ ि�थत काबेल� �वकास बै� �ल.मा काय�रत 

स�यबहादरु बादे �े�को छोरा वष� ३५ को शैले�� 

बादे �े�....................................................१ 

वाद�को सा�ी 

मनोजनारायण �े� 

परेुन �े� 

 

कागज 

x 

��तवाद�को सा�ी 

�वजयशेखर �े� 

मोहन�साद ढु�ेल 

सौगात �े� 

कागज 

x 
 

अदालतबाट बझेुको 

अ.बं.८० नं. बमोिजम नातातफ�  बिुझएका मा�नसह� 

�वे�छा �े� 

�.वा. ��बहादरु ख�का 

मनोजनारायण �े� 

शेरबहादरु उदास 

केदारभ� �े� 

योगे��भ� �े� 

वासदेुव पोखरेल 

टेकबहादरु �े� 

अ�भषके कम�चाय� 

सा�ी 

मोहन�साद ढु�ेल 

कागज 
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�म�त २०६७।११।८ गते �ववाह काय��मको छपाएको काड� 

 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा मलुकु� ऐेन, अदालती ब�दोब�तको २९ नं. ले यसै 

अदालतको �े�ा�धकार�भ�को भई पेस हनु आएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य एवं ठहर यस �कार 

रहेको छ : 

�वप�ी काबेल� �वकास बै�मा काय�रत रहदै �नजसँग सामािजक पर�परा अनसुार वै�धक 

�व�धपूव�क �म�त २०६७।११।८ गते धनकुटामै म �फराद�को �ववाह भएको हो। हामी प�त, प�ी भई 

बसी आएको १ म�हना प�न परुा नभएका अव�थामा �नज प�तले मसँग सानो�तनो कुरामा झगडा गन�, 

नगरपा�लका गई �ववाह दता� गन� जाऔ� भनी भ�दा प�न के �नयतले हो, �ववाह दता� गन� समेत नमानी 

कपो�कि�पत र झ�ुा आरोप लगाई गाल�गलौज गर� कटु �यवहार गनु� भए प�न घर प�रवारले �ववाह गर� 

बसेको प�त हो भनी सहेर चपुचाप लागी ब�सरहेक� �थए।ँ य�तै अव�थामा गत २०६८ साल चै� २२ 

गतेका �दन �नज प�तले �बना कारण मैले लगाउने गरेको लगुाफाटा �याँ�क�दई �तमी यो घरमा नबस, 

जहा ँजा�छौ जाउ भनी खान लगाउन समेत न�दई जबरज�ती आफु बसेको घरबाट �नकाला ग�र�दएप�छ, म 

�ववश भई सोह� �दन माइतीघर धनकुटा ५ मा गई बसेक� छु। �नज प�तले आजस�म प�न मेरो 

खोजखबर केह� नगर� खान लगाउन समेत न�दएकाले �य�ता प�तसँग स�ब�ध कायमै राखी रा� नभु�दा 

स�ब�ध �व�छेद गनु� नै �ेय भएको हुँदा मलुकु� ऐन, लो�ने �वा�नीको महलको १ नं. अ�तग�त ऐ.को ६ 

नं. को �याद�भ� �फराद दायर गन� आएक� छु। अतः �नज काय�रत रहेको बै�मा �नजको पा�र��मक 

मा�सक �. ५०,०००।– भएको र मेरो आ�दानी �ोत प�न नभएकाले मलुकु� ऐन, लो�ने �वा�नीको 

महलको ४(क) नं. मा अंश पाउने �यव�था भए प�न सो बमोिजम अंश न�लई सो बापत �वप�ी प�तबाट 

ऐ. ४(ख) नं. बमोिजम �नजको स�पि� र आय�ता कमाइका आधारमा मा�सक �. २५,०००।– का 

दरले ��येक म�हना मा�सक खच� �दलाउने गर� �नजसँग म �फराद�को स�ब�ध �व�छेद ग�रपाउँ भ�े समेत 

�यहोराको �फराद दाबी। 

�वप�ी प�तले मलाई घरबाट �नकाला ग�र�दएप�छ �नज काय�रत रहेको बै�मा �नजको पा�र��मक 

मा�सक �. ५०,०००।– भ�दा बढ� भए प�न मलाई खान लगाउन कुनै खच� न�दएको र मेरो आ�दानीको 

कुनै �ोत समेत नहुँदा मलुकु� ऐन, लो�ने �वा�नीको ४(ख) नं. बमोिजम �नजको स�पि� र आय�ता 

कमाइका आधारमा मा�सक �. २५,०००।– का दरले ��येक म�हना मा�सक खच� �दलाइ�दन र म�ुाको 

अि�तम �कनारा नभएस�म �वप�ी प�त काय�रत रहेको काबेल� �वकास बै�बाट �नजले पाउने 

पा�र��मकबाट ��येक म�हना आधा तलब अ.बं. १७१ (क) नं. बमोिजम रो�ा रा� न ुभनी आदेश गर� 

उ� खान लाउन बापतको खच� म �नवेदकलाई �दलाइपाउँ भ�े समेत �यहोराको वाद� �वे�छा �े�को 

�नवेदन। 

��तवाद� शैले�� बादे �े�का नाउँमा जार� ग�रएको �यादमा ��तउ�र पन� बाकँ� रहेका अव�थामा 

उ� मा�सक खच� भराउने स�ब�धमा छलफलका ला�ग �नज शैले�� बादे �े�लाई िझकाउन ु र �नज 

��तवाद� काय�रत रहेको काबेल� �वकास बै�, धनकुटामा �नजले पाउने तलब भ�ा, अ�य सेवा स�ुवधा 
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लगायत मा�सक क�त पाउँछन ् सो स�ब�धमा खलुाई पठाइ�दन ु भनी स�बि�धत बै�लाई लेखी पठाई 

जवाफ आएप�छ �नयमानसुार पेस गनु� भ�े �म�त २०६९।१२।११ गतेको आदेश। 

वाद�को �फराद दाबी सरासर झ�ुा, बेइमानी, अ�तरि�त रहेको छ। वाद�सँग म ��तवाद�को �ववाह 

भएको होइन, छैन। वाद�सँग �ववाह हनेु �नि�त भई फूलमालास�म भएको हो। फूलमाला हनु ुर �ववाह 

हनु ुअलग अलग मा�यता र है�सयत रा� ने प�रघटना हनु।् वाद�को मसँग �ववाह गन� ��ताव आएप�छ 

�नजसँग �ववाहका ला�ग सहमत भए लग�ै ब�ुदै जाँदा �नज वाद�ले मज�ता अ�ह�लाई प�न यसअिघ नै 

�मेजालमा पार� �ववाह गन� भ�दै �वाङ पार� आ�थ�क �पमा सताउने, ध�ु ने, �लने, खाने, आ�नो �वाथ� परुा 

भएप�छ बेमतलब गर� छा�ड�दने मतलबी �वभाव रहेको थाहा पाई �नजको दोचारे ��याकलापमा �व�ास 

गन� नसक� �नजसँग �ववाह गन� असमथ� भएको कुरा �ववाहका ला�ग �नि�त भएको �म�त अगावै �नजका 

अ�भभावकलाई जानकार� गराएकै हो। यसर� वाद�सँग मेरो �ववाह हनु नसकेप�छ मेर� प�ीका �पमा 

�वेश नपाएप�छ मसँग �नजको कुनै नाता स�ब�ध रहन स�ने अव�था नै भएन। वाद� दलुह� बनी मेरो 

घरमा �वेश गरेक� छैनन।् �नजसँग मेरो कुनै सहबासस�म प�न भएको छैन। वाद� जि�क� पढेलेखेक� 

सजुबझु रहेक� मा�नसले �ववाह दता�को �माण सजृना नगरेको कथन �यसै प�न �व�ासलायक होइन। �म�त 

२०६७।११।८ मा मसँग �ववाह भएको भए �फराद दायर ग�रँदाको �म�त २०६९।११।२३ स�मको 

अव�धमा न स�तानको जायज�म भएको उ�लेख भएको छ, न त आफु गभ�वती भएको छु भ�े दाबी छ, 

फेर� आफु अमूक रोगका कारण स�तान ज�माउन असमथ� रहेको वा ��तवाद� नै अ�म रहेको भ�े प�न 

केह� छैन। वाद�कै दाबी कथन अनसुार �ववाह भएको १ म�हनाप�छ नै �नज उपर कटु �यवहार 

गाल�गलौज गन�, झ�ुा आरोप लगाउने काम मैले गरेको भए �चलनमा रहेको घरेल ु�हंसा (कसरु र सजाय) 

ऐन, २०६६ तहत दाबी रहन स�न ुपन�मा �हर� �शासनमा मेरा उपर क�हँ कतै उजरु परेको थाहा छैन। 

�फराद प�मा आ�नो आ�दानीको कुनै �ोत नरहेको भ�े उ�लेख गरेको रहेछ जनु सरासर झ�ुा कुरा 

हो। वाद� धनकुटा ध.न.पा. वाड� नं. ६ मा स�ा�लत द�प इि�लस सेके�डर� �कुलमा िशि�का भई 

मा�सक �. ८,०००।– कमाइ ग�ररहेक� अव�थालाई लोप राखी नदेखाई गरेको �फराद सफा हात र�हत 

छ। वाद� मेर� प�ी होइनन,् मैले �ववाह गर� दलुह�का �पमा मेरो घरमा लगेराखे �भ�याएको छैन। यसर� 

लो�ने �वा�नीको नाता नै कायम नरहेक�सँग मैले स�ब�ध �व�छेद गर� खान लाउन बापत खच�पानी 

�दइरहन ु पन� अव�था समेत नहुँदा झ�ुा, फरेबी, आधारह�न दाबीबाट अलग फुस�द गराइपाउँ भ�े समेत 

�यहोराको ��तउ�र प�।  

वाद�ले ��तवाद�सँग �ववाह भएको भनी �फरादमा उ�लेख गरेको र ��तवाद�ले वाद�सँग मेरो 

�ववाह भएको छैन भनी ��तउ�र िज�कर �लएको देिखँदा वाद� ��तवाद� �बच नाता स�ब�धमा �ववाद 

देिखएको हुँदा �नजह�लाई अ.बं. ८० नं. बमोिजम नाता कायमतफ�  बयान गराई पेस गनु� भ�े �म�त 

२०७०।१।८ गतेको आदेश। 

यसमा स�ब�ध �व�छेद म�ुामा नाता कायमतफ�  काम भइरहेको हुँदा ��तवाद�को पा�र��मकबाट 

��येक म�हना आधा तलब रो�ा राखी खान लाउन बापत �नवे�दकालाई �दलाइपाउँ भ�े वाद�को �नवेदनका 

हकमा केह� ग�ररहन ुपरेन, �नयमानसुार गनु� भ�े �म�त २०७०।१।२२ गतेको आदेश। 



308 िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

आदेशानसुार ��तवाद� शैले�� बादे �े�को तलब भ�ा स�ुवधा लगायतको �ववरण मगाई �म�सल 

सामेल रहेको। 

��तउ�र प�को �यहोरा सनुाउँदा सनु�, उ� �यहोरा सरासर झ�ुा हो। यी ��तवाद�सँग पर�परा 

अनसुार �म�त २०६७।११।८ गते �ववाह भएको हो। उ� �ववाह मेरा �पता ह�रनारायण �े�कै घर 

धनकुटा ५ मा भएको हो। उ� �ववाहका ला�ग लमीको भ�ूमका गन� धनकुटा ६ ब�ने नारायण जोशी 

हनु ्भने �ववाह गराउने परुो�हत वासदेुव पोखरेल �थए। �बहेमा लगभग ५०/६० जना ज�ती, नातागोता 

समेत लगभग २०० देिख २५० स�मको सहभा�गता �थयो। उ� �बहेमा �वजया िघ�मरे, अ�भनाश �े�, 

�वजयशेखर �े�, सागर �े�, अ�भषके कमा�चाय�, शेरबहादरु उदास, मनोजनारायण �े�, टेकबहादरु �े�, 

केदारभ� �े�, योगे��भ� �े�, नरे�� थापा समेतका थ�ु ै �यि�ह� �थए भ�े समेत �यहोराको वाद� 

�वे�छा �े�ले अ.बं. ८० नं. बमोिजम यस अदालतमा गरेको बयान।  

�ववाह गरेको होइन, फूलमालास�म गरेको हो। य�द �ववाह गरेको भए �ववाह दता� हनु ु पन�  

हो। फूलमाला वाद�कै घरमा भएको हो। को, क�को उपि�थ�त �थयो थाहा छैन। �नम��णा काड� त 

फूलमाला भएप�छ छपाइने हो। फोटो हेरे सो फोटा फूलमालाकै हनु।् �म�त २०६७।११।८ गते 

फूलमाला भएको हो भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� वा. ��बहादरु ख�काले यस अदालतमा गरेको 

��तउ�र बयान। 

वाद� �वे�छा �े�, ��तवाद� शैले�� बादे �े� �बच �म�त २०६७।११।८ गते �ववाह 

काय��मका ला�ग छपाइएको �नम��णा काड� �म�सल सामेल रहेको। 

यी वाद� �वे�छा �े�, ��तवाद� शैले�� बादे �े� �बच �म�त २०६७।११।८ गते सामािजक 

पर�परा अनसुार �व�धवत ्�पमा �ववाह भई �नजह� �बच �ीमान, �ीमतीको स�ब�ध कायम भएको हो। 

उ� �ववाह काय��ममा म समेत सहभागी �थए ँभने �ववाह गराउने परुो�हत वासदेुव पोखरेल हनु।् अगा�ड 

नै फूलमाला भई �म�त २०६७।११।८ मा �ववाह भएको हो भ�े समेत �यहोराको अ.बं. १३९ नं. 

बमोिजम बिुझएका मनोजनारायण �े�ले यस अदालतमा गरेको बयान। 

�फराद ��तउ�रको �यहोरा पढ� वाची सनुाउँदा सनुी पाए।ँ यी वाद� �वे�छा �े� र ��तवाद� 

शैले�� बादे �े� �बच �म�त २०६७।११।८ गते �ववाह भएको हो। उ� �ववाहमा घर गाउँलेका 

तफ� बाट म उपि�थत भएको �थए।ँ ��तउ�र �यहोरा झ�ुा हो भ�े समेत �यहोराको अ.बं. १३९ नं. 

बमोिजम बिुझएका शेरबहादरु उदासले यस अदालतमा गरेको बयान। 

यी वाद� ��तवाद� �बच �म�त २०६७।११।८ गते सामािजक पर�परा अनसुार �ववाह भएको  

हो। ��तउ�र प�को �यहोरा झ�ुा हो। उ� �ववाहमा म समेत ज�ती, घरगाउँले गर� २५० देिख ३०० 

स�मको उपि�थ�त �थयो भ�े समेत �यहोराको अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बिुझएका केदारभ� �े�ले यस 

अदालतमा गरेको बयान। 

उि�लिखत स�ब�ध �व�छेद म�ुाको �फराद ��तउ�र पढ� सनुाउँदा सनुी पाए।ँ यी वाद� ��तवाद� 

�बच �ववाह गन� भई फूलमाला गर� �म�त २०६७।११।८ गते राती �ववाह भएको हो। उ� �ववाह 

सामािजक पर�परा अनसुार परुो�हत लगाई ज�ती समेत आएका �थए। ��तउ�र �यहोरा झ�ुा हो भ�े 
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समेत �यहोराको अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बिुझएका योगे��भ� �े�ले यस अदालतमा गरेको  

बयान। 

यी वाद� ��तवाद� �म�त २०६७।११।८ �ववाह भई लो�ने�वा�नी भएका हनु।् ��तउ�र �यहोरा 

झ�ुा हो। उ� �ववाह गराउने परुो�हत म हुँ। रा�ी लगनमा �ववाह महास��प गर� वै�दक �व�ध र नेवार� 

�चलन अनसुार �ववाह भएको हो भ�े समेत �यहोराको अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बिुझएका परुो�हत 

वासदेुव पोखरेलले यस अदालतमा गरेको बयान। 

यी वाद� ��तवाद� �बच �म�त २०६७।११।८ गते सामािजक पर�परा अनसुार �ववाह भएको  

हो। फूलमाला मा� भएको भ�े ��तउ�र �यहोरा झ�ुा हो भ�े समेत �यहोराको अ.बं.१३९ नं. बमोिजम 

बिुझएका टेकबहादरु �े�ले यस अदालतमा गरेको बयान। 

�म�त २०६७।११।८ गते �वे�छा �े� र शैले�� बादे �े� �बच �ववाह भएको हो। उ� 

�ववाहमा म बेहलुाका तफ� बाट ज�ती भई गएको हो भ�े समेत �यहोराको अ.बं.१३९ नं. बमोिजम 

बिुझएका अ�भषके कम�चाय�ले यस अदालतमा गरेको बयान। 

आदेशानसुार ��ततु म�ुा मेल�मलापका ला�ग मेल�मलाप के��मा पठाइएकमा मेल�मलाप हनु 

नसक� �फता� पठाइएको भ�े समेत �यहोराको मेल�मलापकता�को ��तवेदन। 

�ववाह भएको होइन, फूलमालास�म भएको हो। �यसैले मा�सक खच� भराउन ु पन� होइन। 

फूलमाला भएको �म�त २०६७।११।८ गते हो भ�े समेत �यहोराको ��तवाद�का सा�ी मोहन�साद 

ढु�ेलले यस अदालतमा गरेको बकप�। 

��तवाद� शैले�� बादे �े� घरप�रवारमा सगोलमा वा छु�ी�भ� भएको अव�था के छ ? आफु तथा 

घरप�रवार सद�यका नाममा के, क�त स�पि� रहे, भएको छ ? सो स�ब�धमा �नज ��तवाद�बाट मलुकु� ऐन, 

अ.बं.१३३ नं. बमोिजम खलुाउन लगाई काबेल� �वकास बै�को च.नं. ४४८ �म�त २०६९।१२।१९ 

गतेको �ा� प�मा कम�चार� सापट� शीष�कमा रकम देिखएको हुँदा उ� सापट� कुन �म�तमा के, कुन 

शत�का अधीनमा �लएको हो ? सो स�ब�धमा �नज काय�रत रहेको बै�बाट �प� �यहोराका साथ जवाफ 

माग गनु�का साथै तलब स�ुवधाको रकम ज�नने मा�सक पे रोलको �मािणत छाया��त समेत माग गनु� भ�े 

समेत �यहोराको �म�त २०७०।५।१८ गतेको आदेश। 

��तवाद� शैले�� बादे �े�को तलबी स�ुवधाको रकम ज�नने मा�सक पे रोल िझकाई कम�चार� 

सापट� शीष�क रकमका स�ब�धमा समेत जवाफ िझकाई �म�सल सामेल रहेको। 

घर प�रवारमा आमा, बबुा, दाज,ु भाइ समेत गर� ज�मा ५ अंिशयार छ�। हालस�म अंशब�डा 

भएको छैन। हामी ५ अंिशयार एकासगोलमा नै रहेका छ�। बबुा स�य बादे �े�का नाउँमा रहेको िज�ला 

का�पेला�ोक, बनेपा न.पा. वडा नं. ४ �क.नं. २ को �े�फल ०-१-३-० को मू�य �. २०,००,०००।- 

(�बस लाख), ऐ.का नाउँमा दता� रहेको ऐ. वडा नं. ५ को �क.नं. १२६ �े�फल – ५-०-० मू�य �. 

५,००,०००।- (पाँच लाख), ऐ.ऐ. का नाउँमा दता� रहेभएको ऐ. वडा नं. ३ को �क.नं. १४१ को 

�े�फल ०-२-३-० को मू�य �. २,००,०००।- (दईु लाख) िज�ला धनकुटा सा�बक च�ुलवन ७ को 

�क.नं. ६५९ को �े�फल ०-८-०-० ज�गाको मू�य �. २,००,०००।- (दईु लाख) र अ�य सद�यका 
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नाममा ज�गा ज�मन छैन। सो ज�गा सगोलमा छ। बबुाआमाको पालन पोषण मैले नै गनु� पछ� भ�े समेत 

�यहोराको ��तवाद� शैले�� बादे �े�ले अ.बं. १३३ नं. बमोिजम गरेको कागज। 

 

अदालतको राय ठहर 

�नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक पेसी सूचीमा चढ� �नण�याथ� आज यस इजलास सम� पेस 

हनु आएको ��ततु म�ुामा वाद�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान व�र� अ�धव�ा �ी नगे��भ� �े�ले मेरा 

प� र ��तवाद�का �बच सामािजक पर�परा अनसुार �ववाह भएकामा ��तवाद�ले खान लाउन समेत न�दई 

जबरज�ती घरबाट �नकाला गरेकाले माइतीका शरणमा पर� ��ततु �फराद �लएर आएको अव�था छ। 

मेरा प� र ��तवाद�का �बच �ववाह दता� गन� भ�दा समेत ��तवाद�ले नमानेको अव�था हो। वाद� ��तवाद� 

�बच पर�परागत �पमा �ववाह भएको कुरा �म�सल संल�न सबतु �माणबाट �मािणत भएको हुँदा वाद�ले 

अंश पाउने काननुी �यव�था भए प�न सो बमोिजम अंश न�लई सो बापत �वप�ीबाट लो�ने, �वा�नीको 

महलको ४ (ख) नं. बमोिजम मा�सक खच� भराउने गर� स�ब�ध �व�छेद ग�रपाउँ भनी आएको अव�था 

छ। ��तवाद� बै�मा काय�रत अ�धकृत �तरका कम�चार� समेत भएको हुँदा �नजको स�पि� तथा आय�ता 

कमाइका आधारमा मा�सक �. २५०००।- (पि�चस हजार) का दरले ��येक म�हना मा�सक खच� 

�दलाउने गर� वाद� ��तवाद� �बचको लो�ने �वा�नीको स�ब�ध �व�छेद ग�रपाउँ समेत भनी बहस ��ततु गनु� 

भयो। 

�य�तै गर� ��तवाद�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान अ�धव�ा �ी तेजनारायण �संह राईले मेरा 

प�ले वाद�लाई �ववाह गरेको होइन, छैन। फूलमालास�म गरेकामा प�छ �ववाह नभएको अव�था हो। 

फूलमाला हनु ु र �ववाह हनु ु अलग अलग प�रघटनाह� हनु।् �वा�नी नै नभएको मा�नससँग स�ब�ध 

�व�छेद हनेु र मा�सक खच� मेरा प�ले �दन ुपन� �� न नै आउँदैन। वाद�ले �ववाह दता� �माण प� पेस 

गन� सकेको पाइँदैन। वाद� दाबी हचवुा छ। वाद� दाबीलाई एक�छन मा�े नै हो भने प�न मेरा प�ले 

कजा� सापट� कटाई ज�मा �. ९,०००।- (नौ हजार) �ा� गन� गद�छन ्भने सोबाट बाब,ु आमा र आफु 

समेत पा�लन ुपन� अव�था छ। वाद�ले �वयं मा�सक �. ८,०००।- (आठ हजार) आ�दानी ग�ररहेक� छन ्

जसको �माण �म�सलमा छ। य�तो अव�थामा हुँदै नभएको �यहोरा उ�लेख गर� मेरा प�बाट मा�सक �. 

२५०००।- पाउने गर� स�ब�ध �व�छेद गन� माग गर� आएको �फरादबाट मेरा प�लाई अलग फुस�द 

�दलाइपाउँ समेत भनी बहस ��ततु गनु� भयो। 

�म�सल संल�न स�पूण� कागजातह�को अ�ययन, �व�षेण एवं �व�ान काननु �यवसायीह�ले 

��ततु गनु� भएको उपरो� उि�लिखत तक� पूण� बहस िज�कर समेत सनुी �नण�यतफ�  �वचार गदा� ��ततु 

म�ुामा मूलतः �न�न ��मा नै केि��त रह� �नण�य �दन ुपन� देिखयो : 

१. वाद� ��तवाद� �बच नातामा उठेको �ववादमा के कसो हनु ुपन� हो ? 

२. वाद�ले दाबी बमोिजम ��तवाद�बाट मा�सक �पमा खच� भराई �लन पाउने गर� वाद� र 

��तवाद�का �बच स�ब�ध �व�छेद हनेु हो, होइन ?  

३. य�द मा�सक खच� बापत रकम �दलाउने गर� स�ब�ध �व�छेद हनेु हो भने के क�त रकम भराई 

�दन ुपन� हो ?  र  



िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 311 

 

४. �य�तो रकम के, कसर�, क�हलेबाट भराइ�दन ुपन� हो ? 

अब, वाद� ��तवाद� �बच नातामा उठेको �ववादमा के कसो हनु ु पन� हो ? भ�े प�हलो ��मा 

�वचार गदा� �थमतः यी वाद�ले ��तवाद�सँग आ�नो �ववाह २०६७ सालमा भएको र �ववाह प�ात �नजले 

मान�सक तथा शार��रक यातना �दई घरबाट �नकाला गरेकाले अंश न�लई सो बापत �वप�ी प�तबाट 

मा�सक खच� �दलाई स�ब�ध �व�छेद गराइपाउँ भनी ��ततु म�ुा दायर गरेका अव�थामा ��तवाद�ले 

वाद�सँग आ�नो �ववाह नै नभएको केबल फूलमालास�म भएको हुँदा प�ी नै नभएक� �यि�सँग मा�सक 

खच� �दलाउने गर� स�ब�ध �व�छेद हनेु �� नै आउँदैन समेत भनी ��तवाद गद� नातामा नै �ववाद 

उठाएको पाइ�छ। यस अदालतको आदेशानसुार वाद�, ��तवाद�को कागज गराउँदा वाद�ले ��तवाद�सँग 

आ�नो �ववाह वै�दक पर�परा अनसुार २०६७।११।८ गते आ�नो �पता ह�रनारायण �े�का घरमा 

भएको, उ� �ववाहका ला�ग लमीको भ�ूमका धनकुटा ६ ब�ने नारायण जोशीले �नवा�ह गनु� भएको र 

�ववाह गराउने परुो�हत वासदेुव पोखरेल हनु ्समेत भनी �माणका �पमा वैवा�हक काय��ममा िखिचएका 

भ�नएका फोटाह�का साथै वैवा�हक काय��मको �नम��णा काड� समेत पेस गद� बयान गरेको पाइ�छ भने 

��तवाद�ले वाद�सँग �ववाह गरेको होइन, फूलमालास�म भएको हो। य�द �ववाह गरेको भए �ववाह दता� 

हनु ुपन� हो। �नम��णा काड� त फूलमाला भएप�छ छपाइने हो। �म�त २०६७।११।८ गते फूलमाला 

भएको हो। वाद�ले पेस गरेको फोटाह� फूलमालाकै हनु ्समेत भनी बयान गरेको पाइ�छ। 

यी वाद� �वे�छा �े�, ��तवाद� शैले�� बादे �े� �बच �म�त २०६७।११।८ गते सामािजक 

पर�परा अनसुार �व�धवत ्�पमा �ववाह भई �नजह� �बच �ीमान, �ीमती कायम भएको हो। उ� �ववाह 

काय��ममा म समेत सहभागी �थए ँभने �ववाह गराउने परुो�हत वासदेुव पाखरेल हनु।् अगा�ड नै फूलमाला 

भई �म�त २०६७।११।८ मा �ववाह भएको हो भ�े समेत �यहोरा उ�लेख गद� अ.बं. १३९ नं. 

बमोिजम बिुझएका मनोजनारायण �े�ले यस अदालतमा बयान गरेको पाइ�छ। �य�तै गर� वाद� ��तवाद� 

�बच �म�त २०६७।११।८ गते सामािजक पर�परा अनसुार �ववाह भएको हो। ��तउ�र प�को �यहोरा 

झ�ुा हो। उ� �ववाहमा म समेत ज�ती, घरगाउँले गर� २५० देिख ३०० स�मको उपि�थ�त �थयो भ�े 

समेत �यहोरा उ�लेख गद� अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बिुझएका केदारभ� �े�ले अदालत सम� बयान 

गरेको पाइयो र क�रब क�रब सोह� �मलान �यहोराको भनाइ रहेको अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बिुझएका 

अ�य �यि�ह� शेरबहादरु उदास, योगे��भ� �े�, टेकबहादरु �े� र अ�भषके कमा�चाय�ले अदालत सम� 

गरेको बयानमा पाइ�छ। सोका अलावा �ववाह गराउने परुो�हत भ�नएका वासदेुव पोखरेलले यस अदालत 

सम� उपि�थत भई वाद� ��तवाद�का �बच �म�त २०६७।११।८ गते �ववाह भई लो�ने�वा�नी भएका 

हनु,् ��तउ�र �यहोरा झ�ुा हो, उ� �ववाह गराउने परुो�हत म नै हुँ, रा�ी लगनमा �ववाह महास��प 

गर� वै�दक �व�ध र नेवार� �चलन अनसुार �ववाह भएको हो भनी उ�लेख गरेको पाइ�छ। 

�नि�त �पमा फूलमाला वा इ�गेजमे�ट वा �य�तै कुनै नामकरणबाट स�बो�धत हनेु अव�था र 

�ववाह भएको अव�था अलग अलग मा�यता र है�सयत रा� ने प�रघटना हनु ् भ�े ��तउ�र िज�करसँग 

असहमत हनु ुपन� अव�था छैन। तर मा�थ उि�लिखत �यि�ह�ले अदालत सम� �य� गरेका भनाइ, 

�वयं परुो�हतले अदालतमा गरेको बयानबाट उ� �म�त २०६७।११।८ गतेका �दन यी वाद� र ��तवाद� 

�बच सामािजक पर�परा अनसुार �ववाह भएको कुरा ��ट भएको छ भने य�तका धेरै मा�नसह�ले अदालत 
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सम� उपि�थत भई हुँदै नभएको �ववाहलाई भएको हो भनी वा फूलमाला मा� भएको अव�थालाई यी 

वाद� ��तवाद�का �बच उ� �म�तमा �ववाह नै भएको हो भनी भ�ु पन� अव�था एका�तर देिखँदैन भने यी 

स�पूण� �यि�ह�ले ��तवाद� उपर �रसइवी साँधी ��तवाद�लाई फसाउने �नयतले नै सो कुरा �य� गरेका 

हनु ्भ�े ��तवाद�को भनाइ रहेभएको समेत पाइँदैन। �यसर� कुनै काम, घटना वा अव�था ��य� �पमा 

दे� ने वा थाहा पाउने �यि�ले मौकामा वा �यसको त�काल अिघ वा प�छ �य� गरेको कुरालाई �माण 

ऐन, २०३१ को दफा १० को उपदफा १ (क) बमोिजम �माणमा �लन ुपन� नै देिखयो भने �नजह�को 

कथनबाट यी वाद� र ��तवाद�का �बच उ� �म�त २०६७।११।८ गतेका �दन फूलमाला होइन, 

सामािजक पर�परा अनसुार �ववाह नै भएको देिखयो। जहाँस�म �ववाह दता� �माण प�को अभावमा �ववाह 

भएको मा� न�म�ने भ�े ��तउ�र िज�कर छ सो स�ब�धमा हेदा� यी वाद�ले आ�नो �फराद प�मा 

��तवाद�ले नै �ववाह दता� गन� नमानेको भनी आ�नो भनाइ �य� गरेको पाइ�छ भने सध� सबै अव�थामा 

अ�नवाय� �ववाह दता� गराउन ु नै पद�छ र सोका अभावमा �ववाह भएको मा� �म�दैन भ�ु र अथ� गनु� 

�यायोिचत समेत हुँदैन। �ववाह दता� गन� प�न आ�नै ���याह� ह�ुछन।् �ववा�हत जोडी सँगै गएर 

आवेदन गरेका अव�थामा जसर� सहज ढ�बाट �ववाह दता� ह�ुछ �यसका �वपर�त एक प� मा� जाँदाको 

अव�थामा सहज नभई धेरै ���याह� अवल�बन गनु� पन� प�न हनु स�दछ। तसथ� �ववाह दता�को �माण 

पेस नगरेका आधारबाट यी वाद� र ��तवाद�का �बच �ववाह नै नभएको भ�े ��तउ�र िज�करका साथै 

सोतफ�  ��तवाद�का �व�ान काननु �यवसायीको बहस िज�करसँग सहमत हनु स�कएन। 

यसर� मा�थ �ववेिचत आधार कारणका साथै अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बिुझएका �यि�ह�ले 

अदालत सम� गरेको बयान, �म�सल संल�न रहेका फोटोह�, वैवा�हक काय��मको �नम��णा काड� र यसै 

लगाउको �यनै वाद� र ��तवाद� �बच चलेको गाल� बेइ�जती म�ुामा पेस भएको �स.डी. समेतका सबतु 

�माणह�बाट यी वाद� ��तवाद�ह� लो�ने�वा�नी नाताका �यि� नै हनु ्भ�े �मािणत भएकाले यी वाद� 

��तवाद�का �बचमा वैवा�हक स�ब�ध कायम रह� यी दबैु जना प�तप�ी नाता रहे भएको ठहछ�। 

 

अब दो�ो ��का स�ब�धमा �वचार गदा�  

��तवाद�सँग सामािजक पर�परा अनसुार �ववाह भएकामा ��तवाद�ले खान, लाउन समेत न�दई 

जबरज�ती घरबाट �नकाला गरेकाले माइतीको शरणमा पर� �फराद गन� आएक� छु। य�तो अव�थामा 

मैले अंश पाई स�ब�ध �व�छेद समेत हनेु काननुी �यव�था भए प�न सो बमोिजम अंश न�लई सो बापत 

��तवाद�बाट मलुकु� ऐन, लो�ने �वा�नीको महलको ४ (ख) नं. बमोिजम मा�सक खच� भराउने गर� 

स�ब�ध �व�छेद ग�रपाउँ भ�े वाद�को दाबी रहेभएको पाइ�छ। अब य�तो अव�थामा यी वाद� ��तवाद� 

�बच स�ब�ध �व�छेद हनेु अव�था छ, छैन ? भ�े स�ब�धमा �वचार गनु� पन� देिखन आयो। ��तवाद�ले 

वाद�सँग आ�नो �ववाह नै नभएको हुँदा स�ब�ध �व�छेदको �� नै आउँदैन भ�े समेतको िज�कर 

�लएकामा मा�थ प�हलो ��को �न�पण गन� �सल�सलामा यी वाद� र ��तवाद� �बच �ववाह भई यी दबैु 

प�तप�ीको नाताको रहेभएको ठहरेका अव�थामा सोतफ�  पनुः �ववेचना ग�ररहन परेन। 

यसर� सामािजक पर�परा अनसुार �ववाह स�प� भई प�तप�ी ज�तो प�व� स�ब�धमा आब� 

भएको अव�थामा समेत आ�नो �ीमतीलाई �वा�नी नै होइन भनी �ववाह नै भएको छैन भ�े ज�ता िज�कर 
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बार�बार �लने लो�ने मा�नससँग यी वाद�को पूव�वत ्स�ब�ध कायम हनु स�ने अव�था �य�त सहज देिखँदैन 

भने वाद�ले आ�नो दाबीमा ��तवाद�ले झ�ुा आरोप लगाई गाल�गलौज गर� खान, लाउन समेत न�दई 

जबरज�ती घरबाट �नकाला समेत गरेको भ�े समेतको �यहोरा उ�लेख गरेको र सो कुरालाई सबतु 

�माणका आधारमा ��तवाद�ले ख�डन गन� समेत सकेको नपाइएको यस अव�थामा यी वाद�लाई मलुकु� 

ऐन, लो�ने �वा�नीको महलको १ नं. को देहाय २ ले ��तवाद�सँग स�ब�ध �व�छेद गन� पाउने गर� 

काननुी अ�धकार �दान गरेको नै देिखयो। �यसमा प�न यी ��तवाद�ले ��ततु म�ुामा �फराएको ��तउ�रमा 

यी वाद� उपर लगाएका आरोपह�लाई �लएर यी ��तवाद� उपर �यनै वाद�ले �लिखत गाल� बेइ�जती म�ुा 

समेत दायर गरेको अव�था छ। �नि�त �पमा वैवा�हक स�ब�ध ज�तसकैु अ��ारो प�रि�थ�त आए प�न 

�यसले �नर�तरता नै पाउन ु पछ� भनी भ�ु आजको बद�लँदो समय, प�रि�थ�त समेतका यावत ् कुरालाई 

अ�वीकार गद� याि��क �पमा ��ततु हनु ुमा� ह�ुछ। यसै स�दभ�मा पनुरावेदक/वाद� कृ�ण शेरचन र 

��यथ�/��तवाद� पदमकुमार� शेरचन भएको स�ब�ध �व�छेद म�ुामा स�मा�नत सव��च अदालतबाट 

"यथाथ�मा प�त प�ी �बचको स�ब�ध आपसी समझदार� र मेल�मलापबाट मा� समुधरु हनेु  

हो। अ�यथा यी कुराको अभावमा �य�तो स�ब�ध �नर�तर कायम रा� नकुो कुनै औिच�य नरहने" भनी 

बोलेको समेत अव�था छ। (ने.का.प. २०६७, अ� १० प.ृ १७५८) 

यस �कार, मा�थ �ववेिचत आधार कारणबाट यी वाद�ले ��तवाद� लो�नेसँग स�ब�ध �व�छेद गन� 

पाउने अव�थाको भई वाद� ��तवाद� �बच स�ब�ध �व�छेद हनेु अव�था देिखएका ि�थ�तमा मलुकु� ऐन, 

लो�ने �वा�नीको महलको ४ क र ४ ख नं. को �यव�थालाई हेनु� पन� ह�ुछ (वाद�को दाबी यह� नं. 

अ�तग�त रहेका स�दभ�मा) जनु यस �कार छ : 

“यस महलको १ न�बर बमोिजम लो�ने र �वा�नीको स�ब�ध �व�छेद हनेु भएमा अदालतले 

�नजह� �बच अंशब�डा गन� लगाएर मा� स�ब�ध �व�छेद हनेु �नण�य गनु� पछ�। स�ब�ध �व�छेद हनेु 

लो�ने मा�नसले नै अंश �लइनसकेका अव�थामा अदालतले तायदाती माग गर� अंिशयारह� �बच अंशब�डा 

गन� आदेश �दई �य�तो लो�ने मा�नसका भागमा पन� अंश र सो अंशबाट स�ब�ध �व�छेद गन� �वा�नी 

मा�नसले पाउने अंशको अ�जाम गर� अंशब�डा नभएस�मका ला�ग �य�ती �वा�नी मा�नसको जी�वकाका 

�न�म� मा�सक �पले खच� भराइ�दन ु पछ�। अंशब�डा भइसकेप�छ स�ब�ध �व�छेद भएक� �वा�नी 

मा�नसको अंशमा परेको स�पि�मा �नजको हक हनेु छ। �य�ती �वा�नी मा�नसले अक� �ववाह नगरेमा वा 

अक� �ववाह गरेको भए प�न कुनै स�तान नभएमा �नजको शेषप�छ �नजले पाएको �य�तो स�पि� अिघ�लो 

लो�नेप��का स�तान भए �य�ता स�तानले र �य�ता स�तान नभए अिघ�लो लो�नेले पाउने छ।” (लो�ने 

�वा�नीको महलको ४ क नं.) 

“यस महलको ४ क. न�बरमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न स�ब�ध �व�छेद हनेु �वा�नी 

मा�नसले अंश न�लई सो बापत लो�नेसँग वा�ष�क वा मा�सक खच� भराई �लन चाहेमा अदालतले �य�ती 

�वा�नी मा�नसलाई लो�नेको स�पि� र आय�ताका आधारमा वा�ष�क वा मा�सक खच� भराइ�दन ु पछ�। 

लो�नेले �य�तो खच� �य�ती �वा�नी मा�नसले अक� �ववाह नगरेस�म मा� भनु� पछ�। (लो�ने �वा�नीको 

महलको ४ ख. नं.) 
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मा�थ उि�लिखत काननुी �यव�था हेदा� यसर� स�ब�ध �व�छेद हनेु अव�थाक� �वा�नीलाई अंश 

�लन पाउने गर� वा मा�सक, वा�ष�क खच� �लने पाउने गर� �वक�पह�को चयन गद� स�ब�ध �व�छेद गन� 

पाउने अ�धकार रहेभएको पाइ�छ भने ��ततु म�ुामा वाद�ले ४ (ख) को �यव�था अथा�त हा�ो स�दभ�मा 

ब�ुने भाषामा भ�ु पदा� मानाचामल भराउने गर� स�ब�ध �व�छेद गन� माग गरेको पाइ�छ। 

यसै स�दभ�मा सै�ाि�तक ��टताका ला�ग माना चामल (Alimony) भनेको के हो ? भ�े 

स�ब�धमा सि��� �पमा चचा� गनु� ��ततु म�ुाको प�र��ेयमा सा�द�भ�क हनेु नै देिख�छ। सोतफ�  हेदा� 

मानाचामल (Alimony) �या�टन भाषाको Ali.Onia बाट आएको श�द हो। जसको अथ� "nourishment, 

sustenance" वा "to nourish" अथा�त "relating to food, nutrition or digestion" भ�े ह�ुछ। यसको अथ� Rule 

of sustenance to assure the wife's lodging, food, clothing and other necessities after divorce भ�े 

ह�ुछ। यसको अथ� Rule of sustenance to assure the wife's lodging, food, clothing and other necessities 

after divorce भ�े प�न हो। मानाचामललाई बेलायतमा "Maintenance" र अमे�रकामा "Spousal Support" 

भ�न�छ। अमे�रकामा प�ीलाई मानाचामल भराउन ुपन� �वषयलाई �नजको "Right to Support" का �पमा 

�लइ�छ, जसमा प�तको द�ुय�वहारलाई म�ुय आधार मा�नएको पाइ�छ। ती मलुकुमा प�हला प�हला म�ुयतः 

वैवा�हक स�ब�ध �व�छेद प�ात प�तका तफ� बाट प�ीलाई �दइने आ�थ�क सहायताका �पमा 

मानाचामललाई �लइएको पाइ�छ, जनु त�स�ब�धी काननु�ारा नै �यवि�थत रहेको छ। धेरै जसो मलुकुमा 

खास गर� स�ब�ध �व�छेदको काननु (Divorce Law) अथवा पा�रवा�रक काननु (Family Law) ले यस 

�वषयलाई �यवि�थत गरेको पाइ�छ। क�तपय मलुकुमा भने वैवा�हक स�ब�ध कायमै रहेको अव�था वा 

स�ब�ध �व�छेद प�ातको अव�थामा प�तले प�ीलाई बहन गनु� पन� काननुी दा�य�वका �पमा 

मानाचामललाई �लइने गरेको छ। 

हा�ा स�दभ�मा मानाचामलको �यव�था आ�नो अधीनमा पैतकृ स�पि� रहेको घरको म�ुय मा�नस 

मूलतः बाब ुवा लो�नेले प�ी वा छोराछोर�लाई खान, लाउन �दए न�दएको काय�सँग स�बि�धत छ। य��प 

मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १० (ख) नं. ले सो दा�य�व खान, लाउन नप�ुने अश� बाबआुमालाई खान, 

लाउन �दन ुछोराछोर�को प�न कत��य रह�छ भनी उ�लेख गरेको छ। साथै अंशब�डाको महलको १० नं. 

ले आ�ना �ीमती र छोराछोर�लाई इ�जत आमद अनसुार खान, लाउन �दन ु पन�, आव�यकता अनसुार 

उिचत िश�ा �द�ा र �वा��य उपचारको �यव�था समेत गनु� पन� गर� बाब ुर प�तलाई कत��य तो�क�दएको 

छ। यसर� अंशब�डाको महलको १०, १० (ख) (ग) र लो�ने �वा�नीको महलको ४ (क) र (ख) मा 

मानाचामल स�ब�धमा लो�ने र बाबआुमाको दा�य�व र छोराछोर�को कत��य समेतको �यव�था गरेको 

पाइ�छ। यस �कार, मानाचामलको अव�था �य�ता �यि�लाई आइपद�छ जसलाई आ�नो आय�ताले खान 

लाउन प�ुदैन, जसको आ�नो हकमा स�पि� रहेको छैन, जसले स�ब�ध �व�छेद गरेको छ र जसले आ�नो 

अंश �ा� ग�रसकेको छैन। 

मानमाचामल ज�तो कुरा सरसत� हेदा� साधारण ज�तो देिखने तर म�हला र प�ुष �बचको 

समानताको हक स�ब�धी �� समावेश भएको र मा�नसको बाँ�न पाउने अ�धकार (Right to Life) सँग 

जो�डएको �वषय हो। यसलाई अ�तरा��य मानव अ�धकार काननुको प�र��ेयमा समेत आ�मसात ग�रन ु

आव�यक छ। यस �सल�सलामा हेदा� मानव अ�धकारको �व��यापी घोषणा प�, १९४८ (Universal 
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Declaration of Human Rights, 1948) ले सबै मानव काननु सम� समान हनेु र काननुको समान 

संर�णको अ�धकार हनेु कुराको उ� घोष गरेको छ। यसै अनसुार म�हला र प�ुष मानव भएका नाताले 

सबै अ�धकार समान �पमा उपभोग गन� यो�य, स�म र �वत�� छन।् मानव अ�धकारको उ� घोषणा 

प�को धारा १ ले मा�नसलाई आ�मस�मानका साथ बाँ�न पाउने अ�धकारको ��याभ�ूत गरेको छ। �य�तै 

नाग�रक तथा राजनै�तक अ�धकार स�ब�धी अ�तरा���य महासि�ध, १९६६ (International Convention on 

Civil & Political Rights, 1966) को धारा २६ मा सबै �यि�ह� काननुका ���मा समान हनु ्र कुनै 

भेदभाव �बना काननुको समान संर�णका हकदार हनु ्भ�े उ�लेख छ। सोह� महासि�धको धारा ६ ले 

जीवनको अ�धकार (Right to Life) लाई ��याभ�ूत �दएको छ। म�हला �व�� सबै �कारका भेदभाव 

उ�मूलन गन� स�ब�धी महासि�ध (Convention on Elemination of all forms of Discrimination Against 

Women, 1979) ले म�हला तथा प�ुषका �बचमा रहेका सबै �कारका भेदभावलाई उ�मूलन गन� र उनीह� 

�बच सबै �े�मा समानता कायम गन� उ�े�य �लएको छ। उ� महासि�धको धारा १ मा मानव अ�धकार 

तथा �वत��तालाई आ�नो वैवा�हक ि�थ�त जे ज�तो रहे ताप�न प�ुष र म�हलाको समानताका आधारमा 

उपभोग गन�मा �यवधान पान� वा �यसको मा�यतालाई ��त वा शू�यकरण गन� काय�लाई अ�वीकार गरेको 

छ। �य�तै उ� महासि�धले धारा ७ मा म�हला �व�� सामािजक जीवनमा हनेु भेदभाव अ��य गन� 

�यव�था समेत गरेको पाइ�छ। सोह� महासि�धको धारा १५ ले प� रा�ह�ले म�हलाह�लाई काननुका 

���मा प�ुष सरहको समानता �दान गन� छन ् भ�े �यव�था गरेको छ। उ� धारा १५ (२) मा 

म�हलालाई स�पि� स�ालन गन� पाउने समान अ�धकारको ��याभ�ूत ग�रएको छ। सोह� महासि�धमा 

�ववाह प�ातको अव�थामा समान अ�धकार तथा उ�रदा�य�वह� स�ुनि�त गनु� पन� दा�य�व रा�यलाई 

तो�कएको छ। �य�तै धारा १६ को (१) (ज) मा “स�पि�को �वा�म�व �ा�� �यव�थापन, स�ालन, 

भोगचलन र बेच�बखनका स�ब�धमा �नःश�ुक वा मू�यवान ��तफल बापत जे भए प�न प�त र प�ी दबैुको 

समान अ�धकार हनेु” उ�लेख छ। नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १३ ले स�पूण� 

नाग�रकलाई समानताको अ�धकार र संर�ण समेतको ��याभ�ूत �दएको छ। हा�ो सं�वधानको ��तावनाले 

मानव अ�धकाको संर�ण गन� ��तब�ता जनाएको छ। समानताको अ�धकार कुनै प�न �जाताि��क रा�को 

काननुी रा�यको मे�द�ड हो। यसर� उपय�ु संवैधा�नक �यव�था र अ�तरा���य मानव अ�धकार काननुमा 

उि�लिखत �यव�थाबाट प�रवारको साझा स�पि�मा प�रवारकै सद�य रहेको प�ीका नाताले यी वाद�को 

समान अ�धकार रहने अव�थामा प�न मानाचामलका मा�यमबाट आ�नो अ�धकार स�ुनि�त गन� अि�तयार� 

�नजलाई रहने नै ह�ुछ। 

यसै स�दभ�मा हा�ो स�मा�नत सव��च अदालतले पनुरावेदक/��तवाद� नरबहादरु आचाय� समेत 

��याथ�/वाद� �कमेणीदेवी शाह भएको खान लाउन �दलाइपाउँ भ�े म�ुामा : 

 सामा�यतया: आ�नो घर प�रवारबाट मानवीय �यवहार पाउँदापाउँदै मानाचामल माग गर� अ�ा 

अदालत धाउने कुरा म�ुा गन�कै ला�ग वा प�त समेतका आ�नो प�रवारका सद�यह�लाई दःुख 

�दने उ�े�यबाट ग�रएको होला भनी अनमुान गनु� �वाभा�वक हनु नस�ने। 
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 समाजमा �व�मान रहेको लै��क र घरेल ु�हंसाका कारणबाट खास गर� म�हलाह� र �यसमा प�न 

बहुार�मा�थ यस �कारका घटनाह� घ�ने गरेको कुरा बराबर �काशमा आउने गरेकै पाइँदा 

सामा�यतः दाबीलाई अ�वाभा�वक भनी अ�यथा अनमुान गन� न�म�ने। 

 आफुले �ववाह गर� �याएक� प�ी तथा बहुार���त मानवीय �यवहार गनु� स�बि�धत प�रवारको 

काननुी र नै�तक दबैु �कारको दा�य�व हो। प�रवारबाट सो दा�य�व परुा ग�रँदैन र �य�ती 

म�हलामा�थ �हंसाज�य �यवहार गर� घरमा ब�न नस�ने अव�था �सज�ना ग�र�छ भने �नि�त �पमा 

मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १० नं. र लो�ने �वा�नीको ४ नं. बमोिजम खान लाउनका ला�ग 

मानाचामल भनु� पन�। 

 काननु �वपर�तको अमानवीय र कठोर �यवहार गर� �ववा�हत म�हलालाई घरमा ब�न नस�ने 

वातावरण तयार पान� �यि� वा प�रवारले प�छ आएर मानाचामल भन� स�ने आ�थ�क है�सयत �थएन 

वा छैन भनी �लने िज�कर आधारह�न हनेु भनी बोलेको समेत पाइ�छ। (ने.का.प. २०६९, अ� ५ 

प�ृ ७०९) 

यस�कार, मा�थ �ववेिचत आधार कारण एवं काननुी �यव�थाका आधारमा यी वाद�ले दाबी 

बमोिजम ��तवाद�बाट मा�सक �पमा खच� भराई �लन पाउने गर� वाद� र ��तवाद�का �बच स�ब�ध 

�व�छेद हनेु अव�थाको �व�मानता देिखँदा र �म�सल संल�न ��तउ�र प� लगायतका अ�य �माण 

कागजातह�का आधारमा यी वाद� ��तवाद� �बच कायम रहेको प�त प�ीको स�ब�ध यथावत ्राखी रा� न 

�यायोिचत समेत नदेिखएका प�र��ेयमा मलुकु� ऐन, लो�ने �वा�नीको महलको ४ (ख) नं. बमोिजम 

मा�सक खच� पाउने गर� यी वाद� र ��तवाद� �बच कायम रहेको लो�ने�वा�नीको नाता स�ब�ध �व�छेद 

हनेु ठहछ�।  

अब, मा�सक खच� बापत के क�त रकम भराइ�दन ुपन� हो ? भ�े ते�ो ��का स�ब�धमा �वचार 

गदा� कुनै प�न सगोलको अंिशयारले उसको प�रवारको अ�य सद�य सरह इ�जत आमद अनसुार खान 

लाउन पाउन ु �नजको काननुी एवं ज�म�स� अ�धकारको कुरा हो। यस अ�धकारलाई हा�ो मलुकु� ऐन, 

अंशब�डाको १० नं. र लो�ने �वा�नीको ४ नं. ले समेत संर�ण गरेको पाइ�छ। �यस कारण सगोलको 

प�रवारले आफु ज�तै सगोलको अक� सद�यलाई इ�जत आमद अनसुार खान लाउन �दन ु पन� �वषय 

काननुी दा�य�व मा� होइन कत��यका �पमा समेत रहेको पाइ�छ। सो काननुी कत��य परुा नगरेका 

अव�थामा अंश नै �दन ु पद�छ। तर �यसर� अंश �ा� गन� ���या लामो र झ�झ�टलो समेत हनेु 

प�रि�थ�तलाई सायद आ�मसात गरेर नै होला �व�ा�यकाले �यसको �वक�पका �पमा मा�सक वा वा�ष�क 

�पमा खच� भराई �लन पाउने काननुी �यव�था गरेको छ। अतः सो स�दभ�लाई समेत हेदा� समान हक 

अ�धकार भएका प�रवारका सद�य म�ये कसैले आ�नो पै�कृ स�पि�को �नबा�ध उपभोग ग�ररहेको अव�था 

कायम हनु ु र कसैले घरमा नै ब�न नस�ने ि�थ�त सजृना हनु ुअ�य�त संवेदनशील एवं �वचारणीय ��  

हो। ��ततु म�ुामा यी वाद�ले आफु��तको द�ुय�वहारका कारण घर छा�न बा�य भई मा�सक खच� बापत 

रकम भराइ �लई स�ब�ध �व�छेद ग�रपाउँ भनी याचना ग�ररहेको अव�था छ। मानाचामल ज�तो काननुी 

उपचारको मा�यमबाट वाद� प�को बाँ�न पाउने अ�धकारको ��याभ�ूत गनु� पन� अव�थालाई यस अदालतले 

संवेदनशील भएर मनन गनु� पन� ह�ुछ। यो संवेदनशीलताको अभावमा यी वाद�को जीवनको अ�धकार नै 
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कुि�ठत हनु प�ुदछ। य�तो अव�थामा क�त रकम भराइ�दन ुपन� हो भ�े स�ब�धमा मलुकु� ऐन, लो�ने 

�वा�नीको महलको ४ ख नं. ले म�ुयतया �य�ती �वा�नी मा�नसलाई लो�नेको स�पि� र आय�ताका 

आधारमा वा�ष�क वा मा�सक खच� भराइ�दन ुपन� गर� �न�द�� गरेको पाइ�छ। उ� ४ ख नं. ले मा�सक 

वा वा�ष�क खच� भराउने स�ब�धमा �व�ततृ �पमा मापद�ड तथा अ�य कुनै व�तगुत आधारह� �नधा�रण 

गरेको नपाइए ताप�न स�पि� र आय�तालाई �वचार गर� तय गनु� पन� गर� माग��नद�श भने गरेको  

पाइ�छ। ��ततु म�ुामा वाद�ले �फराद दाबीमा ��तवाद�को मा�सक आ�दानी �. ५०,०००।- भ�दा बढ� 

भएका कारण �. २५,०००।- मा�सक �पमा भराइपाउँ भनी दाबी �लएको र ��तउ�रमा वाद� �वयं 

रोजगार भएक� र �नजले मा�सक �पमा �. ८,०००।- कमाइ ग�ररहेक� अव�थालाई �काश पा�ररहेको 

पाइएको छ। �य�तै गर� वाद�का तफ� बाट उपि�थत �व�ान काननु �यवसायीले केबल लो�नेको स�पि� र 

आय�तालाई मा� म�यनजर गर� भराइ�दने रकम �नधा�रण ग�रन ुपन� भनी र ��तवाद�का तफ� बाट उपि�थत 

�व�ान काननु �यवसायीले य�द वाद� दाबी बमोिजम भराइपाउने कुरालाई एक�छन मा�दा प�न ��तवाद�ले 

कजा� सापट� बापत मा�सक �पमा क�ी भई मा�सक �पमा केवल �. ९,०००।- �ा� गन� र सो 

आ�दानीबाट �वयं ��तवाद� आफु पा�लन ुपन� र बबुा, आमा समेतको हेर�वचार गनु� पन� अव�था र वाद�ले 

�वयं मा�सक �पमा �. ८,०००।- �ा� ग�ररहेको सम� प�रि�थ�तलाई �वचार गदा� मा�सक �पमा �. 

१,०००। स�म मा� पाउने ि�थ�त ह�ुछ भनी िज�कर �लन ु भएको यस अव�थामा मा�थ उ�लेख भए 

बमोिजम हा�ो काननुी �यव�थाले �नि�त मापद�ड र व�तगुत आधारह� �व�ततृ �पमा �नधा�रण नगरेका 

ि�थ�तमा यस स�ब�धमा �वदेशी मलुकुह�को अ�यासलाई अ�ययन गनु� सा�द�भ�क नै हनेु देिख�छ। 

यस स�ब�धमा अमे�रक� स�दभ�लाई सि��� �पमा अवलोकन गदा� �यहाँको सव��च अदालतले 

लै��क पूवा��हका �व��मा सन ्१९७० देिख नै मह�वपूण� आदेशह� जार� गद� आएको पाइ�छ जसको 

फल�व�प सन ्२००७ स�म आइप�ुदा मानाचामल भर� पाउने प�ुषको स��या ३.७ ��तशतले व�ृ� 

भएको देिख�छ। �यासा�यसेुटस र लिुजयाना रा�यमा पूव� जोडी (Ex-Partner) को मानाचामल नयाँ 

द�पि�को तलब (Salary) बाट �नधा�रण गन� ग�रएको पाइ�छ। [Walker Adrien (2009-11-13) "Alimony 

Agony", The Baston Globe, "Wife No.2, Paying for wife No.1"?, Join the club ABC News.] �य�तै गर� 

अमे�रकामा प�छ�लो समयमा कुनै �े�मा उ�च�तरको नाम कमाएका तर स�ब�ध �व�छेद गरेका 

म�हलाह� ज�तै : Birtney Spears, Victoria Principle र Jessica Simpson ले आ�ना पूव� प�तलाई 

मानाचामल बापत लाख� डलर भ�ुानी गरेको उदाहरणह� प�न भे�टएका छन।् य��प ती प�तह� आफैमा 

धनी �यि� �थए (Gal-imony: Celeb Women Who Pay in the Divorce; Role Reversal: Ex wives Agony 

Over Paying Alimony, ABC News.)। अमे�रकामा प�ीलाई मानाचामल भराउन ुपन� �वषयलाई �नजको 

"Right to Support" का �पमा �लइ�छ, जसमा प�तको द�ुय�वहारलाई म�ुय आधार मा�नएको पाइ�छ। यस 

स�दभ�मा ए�रजोना रा�यि�थत अमे�रक� अ�यासलाई हेदा� �न�न �लिखत आधारह�लाई मानाचामल �नधा�रण 

गन� मानक त�वका �पमा �लइएको पाइ�छ जनु हा�ा स�दभ�मा प�न क�तपय अव�थामा अनकुरणीय र 

सा�द�भ�क हनु स�दछ। 
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1. Lacks sufficient property to provide for his or her reasonable needs; or 
2. Is unable to support himself or herself through appropriate employment or is the custodian of a 

child whose age is such that the custodian should not be required to seek employment outside 
the home; or 

3. Contributed to the educational opportunities of the other spouse; or 
4. Had a marriage of long duration and is of an age which may preclude the possibility of gaining 

employment adequate to support himself or herself. 
The Maintenance order shall be in such amounts and for such periods of time as the court deems 
just, without regard to marital misconduct, and after considering all relevant factors including: 

1. The standard of living established during the marriage; 
2. The duration of the marriage; 
3. The age and employment history and earning ability and physical condition of the spouse 

seeking maintenance; 
4. The ability of the spouse from whom maintenance is sought to meet his or her needs while 

meeting those of the spouse seeking maintenance; 
5. The comparative financial resources of the spouses including their comparative earning abilities; 
6. The contribution of the spouse seeking maintenance to the earning ability of the spouse; 
7. The extent to which the spouse seeking maintenance has reduced his or her incomes or career 

opportunities for the benefit of the other spouse; 
8. The ability of both parties after the dissolution to contribute to the future educational costs of 

their mutual children; 
9. The financial resources of the party seeking maintenance and that party's ability to meet his or 

her needs…. 

(Available at http:।।www.tedlock.com।faq।alimony. html, visited on Januwary 5, 2014) 

मानाचामलको रकम �नधा�रण गदा� यसको उ�े�य र प�को अ�त�न��हत आव�यकतालाई समेत 

�वचार गनु� पन� ह�ुछ। यस स�ब�धमा अमे�रक� अदालतको ���कोण य�तो छ : 

"The goal of a proper alimony award is to assist the supported spouse in achieving a lifestyle 
that is reasonably comparable to the one enjoyed while living with the supporting spouse during the 
marriage." [Crews v.Crews, 164 N.J.11, 16 (2000)] 

"The objective of alimony is the continuation of a standard of living enjoyed by the parties 
prior to the separation and the obligation of the supporting spouse should be set at a level that would 
maintain that standard. Both parties have the right to live that lifestyle, finances permitting." [Innes 
v.Innes, 117 N.J. 496 (1990); Lepis v. Lepis, 83 N.J. 139 (1980)] 

" The primary source to be considered in setting the amount of alimony is the supporting 
spouse's income. Central factors to be considered in awarding alimony are the duration of the award 
and the need for one spouse to receive and the other to pay." [Steneken v. steneken, 183 N.J. 290, 299 
(2005)] 

यस �कार अमे�रक� अ�यासमा मानाचामलको रकम �नधा�रण गदा� म�ुयतः �न�न�लिखत 

कुराह�लाई नै म�यनजर गन� गरेको पाइ�छ : 

 The actual need and ability of the parties to pay; 
 The duration of the marriage or civil union; 
 The age, physical and emotional health of the parties; 
 The standard of living established in the marriage or civil union and the likelihood that each 

party can maintain a reasonably comparable standard of living; 
 The earning capacities, education levels, vocational skills, and employability of the parties; 
 The length of absence from the job market of the party seeking maintenance; and 
 The parental responsibilities for the children. 
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(Available at http:।।www.matrimonialla wnj. com।alimony।, visited on Januwary 5, 2014) 

यस �कार, मा�थ �ववेिचत आधार कारण एवं प�हलो र दो�ो ��मा �ववेिचत आधार समेतबाट 

��तवाद�ले वाद�लाई दै�नक भरणपोषण, जीवनयापन र �वा��य समेतका कुराह�लाई आ�नो आ�थ�क 

है�सयत अनसुार परुा गनु� पन� दा�य�वलाई इ�कार गन� वा प�छाउन �म�ने देिखएन भने मलुकु� ऐन, लो�ने 

�वा�नीको महलको उ� ४ (ख) नं. को �यव�थाले प�ीको आय�ोतलाई हेन� ह�ु भनी �नषधे समेत 

नगरेको अव�थामा यी वाद� ��तवाद�को आय�ोत, �नजका पा�रवा�रक स�पि� र है�सयतलाई समेत �वचार 

गर� �नण�यमा प�ुन ुनै �यायोिचत हनेु देिखयो।  

��तवाद�को आ�थ�क अव�था हेदा� �नज हाल काबेल� �वकास बै�मा अ�धकृतको पदमा काय�रत 

रहेको देिख�छ। �नजको उ� बै��ङ सेवा आय आज�नका ���कोणले तलुना�मक �पमा अ�य सेवाभ�दा 

रा�ो मा�न�छ भने �नजको आयआज�न �नर�तर र स�ुनि�त देिख�छ। यी ��तवाद�को उमेर अनसुार 

त�काल �रटायड� हनेु ि�थ�त प�न देिखँदैन। �नजले मा�सक �पमा �.१५,०००।- तलब, �.३,०००।- 

मा�सक भ�ा समेत गर� कुल �.१८,०००।- मा�सक �पमा भ�ुानी पाउने गरेको ि�थ�त �नज काय�रत 

काया�लयबाट �ा� �ववरणमा खलुाइएको पाइ�छ। �नजले आवास स�ुवधा �ा� गन� गरेको देिख�छ भने 

उ� मा�सक आयमा ता�लम भ�ा, �फ�ड भ�ा ज�ता अ�य �व�भ� स�भा�वत आय�ोतह� जो�डएको  

छैन। ��तवाद�ले यस अदालतमा गरेको कागजमा सगोलमा का�पेला�ोक िज�ला ि�थत बनेपा 

नगरपा�लकामा अ�य घरज�गाह� रहनकुा साथै यसै धनकुटा िज�लामा समेत ज�गा रहेभएको खलुाएको 

पाइ�छ। �य�तै गर� यी वाद�ले �नजी �व�ालयमा अ�यापन ग�ररहेको भ�े ��तउ�र िज�करलाई वाद�ले 

ख�डन नगरेको र �म�सल संल�न कागजातबाट समेत सो कुरा समथ�न भई �नज वाद� समेत केह� रकम 

आय आज�न गन� स�ने है�सयतमा रहेभएक� पाइयो। जहाँस�म ��तवाद�ले �ा� गन� मा�सक आयमा कजा� 

बापत रकम क�ी हनेु भ�े िज�कर रहेभएको छ सो स�ब�धमा हेदा� उ� कजा� वाद�ले ��ततु म�ुा दायर 

गरे प�ात �लएको देिखएको र क�तपय अव�थामा �यूनतम �याजमा �ा� गन� कजा� रकम अ�धकतम 

��तफल �ा� गन� गर� अ�य �े�मा लगानी गन� प�रपाट� रहेभएको व�तगुत यथाथ� समेतलाई नजरअ�दाज 

गन� �म�ने देिखँदैन। यस सम� प�रि�थ�तका �बच वाद� ��तवाद�को आ�थ�क अव�था एवं लो�नेको स�पि� 

र आय�ता समेतलाई म�यनजर गर� मा�सक �पमा �. ५,०००। (पाँच हजार �पैया) मा�सक खच�का 

�पमा वाद�ले ��तवाद�बाट पाउने गर� कायम ग�र�दएको छ। मा�सक �पमा �. २५,०००।- भराइपाउँ 

भ�े वाद� दाबी यथाथ�परक नदेिखँदा सोतफ� को दाबी एवं �व�ान काननु �यवसायीको बहस िज�करसँग 

सहमत हनु स�कएन। उ� कायम ग�रएको रकम वाद�ले ��तवाद�बाट मा�सक �पमा भराइपाउने ठहछ�। 

अब, अ��यमा भराइपाउने ठहर भएको रकम के, कसर�, क�हलेदेिख भराइ�दन ु पन� हो ? भ�े 

अि�तम ��मा �वचार गदा� मा�थ नै �ववेचना ग�रए बमोिजम मानाचामल ज�तो �वषय मा�नसको जीवनको 

अ�धकार ज�तो आधारभतू मानव अ�धकारका �पमा जो�डएको �वषय भएका हनुाले वाद�ले य�तो �वषयमा 

त�काल काननुी उपचार �ा� गनु� पन� आव�यकतालाई यस इजलासले ग�भीरतापूव�क �लएको छ। तसथ� 

उ� कायम भएको �. ५०००।- �फराद परेको �म�तबाटै मा�सक खच� बापत वाद�ले ��तवाद�बाट भराई 

�लन पाउने ठहछ�। अंश वा अ�य म�ुा ज�तो तह तह ���या परुा गर� अि�तम �कनारा लागेप�छ मा� 

मानाचामल भराइपाउने ह�ुछ भ�े हो भने वाद�को �बहान, बेलकुा हातमखु जोन� सम�यासँग स�बि�धत 
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रहेको स�मानपूव�क बाँ�न पाउने अ�धकारको सारभतू संर�ण हनु स�दैन। यसै आधारभतू अ�धकारलाई 

महससु गरेर �व�ा�यकाले य�ता �कृ�तका म�ुालाई सि��� काय��व�ध अ�तग�त राखी �याय �न�पण हनु ु

पन� काननुी �यव�थाको प�रक�पना गरेको हो। यस प�र��ेयमा सव��च अदालतबाट ��तपा�दत 

�स�ा�तह�लाई समेत म�यनजर रा� न ु पन� ह�ुछ। यसै �ममा उ�म�लादेवी �व�कमा�को म�ुामा 

“�व�ा�यकाले अंश म�ुालाई भ�दा मानाचामल म�ुालाई �ाथ�मकता �दई �छटो छ�रतो �कनारा गनु� पन� गर� 

सि��� काय��व�ध अ�तग�त समेटेको पाइ�छ। य�तो �छटो छ�रतो �कनारा गनु� पन� �कृ�तको मानाचामल 

म�ुामा अंश म�ुामा ज�तो अंशभाग य�कन ग�ररहन ुनपन� हुँदा वाद�को अंश भाग के क�त हनेु हो ? भ�े 

�� उठाउन र �न�पण गन� �म�दैन। केवल ��तवाद�ह�ले वाद�लाई इ�जत आमद अनसुार खान लाउन 

�दएको छ, छैन ? भ�े य�कन गन� र न�दएको भए मानाचामल भराइ�दने �वषय सि��हत रहेको ह�ुछ।” भनी 

�या�या गरेको समेत पाइ�छ (ने.का.प. २०६३, अ� १० प.ृ १३१७)। सो अ�धकारको वा�त�वक 

��याभ�ूतका ला�ग प�न वाद�ले त�काल मा�सक खच� बापतको रकम भराइपाउन ु पन� नै ह�ुछ। सो 

भर�पाउनको �नि�त कुनै समयाव�ध पिख�रहन ुपन� अव�थाको कुनै औिच�य रहँदैन। वाद� प�को हातमखु 

जोन� सम�यासँग स�बि�धत रहेको �वषय हनुाले मा�सक खच� बापतको रकम भराइपाउन पनुरावेदनको 

अव�था ना�न ुपन� गर� यस �कृ�तका म�ुामा भ�रभराउको �याद तो�कन ुमानवीयताका ���कोणबाट समेत 

उपय�ु हनु आउँदैन। य�द पनुरावेदन तहबाट यस अदालतले भ�रभराउ गनु� पन� भनी ठहराएको मा�सक 

खच� बापतको रकम नपाउने भएमा वा उ� रकम थपघट हनु गएमा सोको �हसाब �मलान हनु स�ने नै 

हुँदा �नज वाद�लाई त�काल राहत �व�प मा�थ ठहर भएको मानाचामल रकम यसै फैसलाका आधारमा 

त�कालै भराइ�दन मनुा�सब हनेु देिख�छ। अतः यी वाद�ले �फराद परेको �म�तदेिख ��ततु फैसलाको 

जानकार� ��तवाद� काय�रत स�बि�धत बै�ले �ा� गरेको �म�तभ�दा १ �दन अिघस�मको उ� मा�सक 

�पमा ठहरे बमोिजमको हनेु कुल ज�मा रकम ��तवाद�बाट एकम�ु �पमा भराइपाउने र यो फैसला 

बमोिजम जानकार� �ा� गरेको �म�तबाट भने ��येक म�हना मा�थ कायम भएको मा�सक �. ५,०००।- 

��तवाद�ले �ा� गन� मा�सक तलब स�ुवधाबाट क�ा गर� यी वाद�ले पाउने गर� बझुाइ�दनू र सोको भपा�ई 

यस अदालतमा पठाइ�दनू भनी स�बि�धत बै�मा जानकार� गराइ�दने ठहछ�। य�द यी ��तवाद�को अ�य� 

स�वा भएमा सोह� बै�बाट फैसलाले तो�क�दएको रकम भराइ�दन ुपन� भनी �नजको रमाना प�मा उ�लेख 

गनु� भनी सो काया�लयलाई जानकार� गराउन ुभनी स�बि�धत बै�मा त�कालै प� लेखी पठाइ�दने समेत 

ठहछ�। वाद�ले मलुकु� ऐन, लो�ने �वा�नीको महलको उ� ४ (ख) नं. को अधीनमा रह� मा�सक �पमा 

खच� भराइ�लन पाउने हुँदा ��तवाद�ले कुनै कारणवश आ�नो पदबाट अवकास �लएमा उ� अन�ुप 

तो�कएको रकम �नजले अवकास प�ात पाउने स�ुवधा लगायत अ�य स�पि�बाट भराइ�लन पाउने ठहछ�। 

सो ठहना�ले अ� तप�सलका कुरामा तप�सलमा लेिखए बमोिजम गन� गर� अ.बं. १८६ नं. बमोिजम यो 

फैसला ग�र�दएको छ। 

 

तप�सल 

मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम यी वाद� ��तवाद�का �बचमा वैवा�हक स�ब�ध कायम रह� यी दबैु 

जना प�तप�ी नाता रहे भएको ठहर भएको र मलुकु� ऐन, लो�ने �वा�नी महलको ४ (ख) नं. बमोिजम 
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वाद� �वे�छा �े�ले ��तवाद� शैले�� बादे �े�बाट �फराद परेको �म�त अथा�त २०६९।११।२३ गतेबाट 

मा�सक खच�का �पमा �. ५,०००।- (पाँच हजार) भराइपाउने गर� वाद� ��तवाद� �बच कायम रहेको 

लो�ने�वा�नीको नाता स�ब�धबाट �व�छेद समेत हनेु ठहर� फैसला भएकाले पनुरावेदन परे पनुरावेदनबाट 

अि�तम भई आएप�छ नपरे पनुरावेदनको �याद �य�तत भएप�छ ऐनका �याद�भ� मा�सक खच�का �पमा 

�. ५,०००।- (पाँच हजार) का दरले ��ततु फैसलाको जानकार� बै�ले �ा� गरेको �म�तभ�दा अिघ�लो 

�दनस�मको एकम�ु हनेु रकम भराइपाउँ भनी वाद�को दरखा�त परे काननु बमोिजम ��तवाद�बाट 

वाद�लाई भराइ�दनू .........................................................................................................१ 

 

मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखए बमोिजम यी वाद�ले ��तवाद�बाट मा�सक �. ५,०००। भराई �लन पाउने 

ठहरेकाले सोको जानकार� त�कालै स�बि�धत बै�लाई �दई जानकार� �ा� गरेको �म�तबाट ��येक म�हना 

यी वाद�ले पाउने गर� ��तवाद�ले पाउने तलब तथा अ�य स�ुवधाबाट क�ा गर� बझुाई सोको भपा�ई यस 

अदालतमा पठाइ�दन ुभनी स�बि�धत बै�लाई लेखी पठाउनू .......................................................२ 

 

��तवाद� �यस काया�लयबाट अ�य� काया�लयमा स�वा भई गएमा रमाना प�मा तो�कएको रकम भराइ�दन ु

पन� भनी उ�लेख गर� रमाना �दन ुभनी स�बि�धत बै�लाई लेखी पठाइ�दनू ......................................३ 

 

यस अदालतको इ�साफमा िच� नबझेु ऐनका �याद ३० �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत धनकुटामा 

पनुरावेदन गनु� होला भनी वाद� ��तवाद�लाई पनुरावेदनको �याद �दनू.............................................४ 

 

सरोकारवालाले ��ततु फैसला स�हतको न�ल मा�न आएमा �नयमले ला�ने द�तरु �लई सार� वा 

सराइ�दनू.......................................................................................................................५ 

 

��ततु म�ुाको दायर� लगत क�ा गर� पनुरावेदन परे पनुरावेदन स�हतका स�लै �म�सल �ी पनुरावेदन 

अदालत, धनकुटामा पठाइ�दन ुनपरे सरुि�त साथ रा� न �म�सल �नयमानसुार अ�भलेख फाँटमा बझुाइ�दनू.६ 

 
 

िज�ला �यायाधीश 

 

��ततु फैसला मा.िज.�या.�यूले बोल� �टपाउन ुभए बमोिजम  

�टपी ले� ने : �ड.कुमारनाथ िघ�मरे,  

टाइप गन� : उषा �े�     

 

इ�त स�वत ्२०७० साल पौष २१ गते रोज १ शभुम ्.............।  
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�ी ल�लतपरु िज�ला अदालत 

इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी नारायण�साद सवेुद� 

फैसला 

स�वत ्२०६७ सालको ०६७-CP-०८९० 

�न ण�य नं. : १४१ 

 

म�ुा : स�झौता बमोिजमको रकम भ�ुानी गराइपाउँ। 

दायर �म�त : २०६८।०३।२२ 

 

वाद�को नाम, थर ��तवाद�को नाम, थर 

ल�लतपरु िज�ला, ल.प.ुउप म.न.पा., वडा नं. २ 

सानेपामा रिज�टड� काया�लय रहेको सा�बक नेपाल 

थाई फु�स (�ा.) �ल. फा�टफुड नेपाल �ा.�ल. 

मा मज� भई हाल नाम प�रव�त�न भई �स.जी. 

फु�स नेपाल �ा.�ल. का तफ� बाट ऐ. का नायब 

महा�ब�धक का.िज.,  का.म.न.पा. वडा नं. ७ 

चाव�हल ब�ने वष� ६५ को रेव�तराम ढकाल...१ 

ऐ.ऐ. मा रिज�टड� काया�लय रहेको सा�बक 

ि�वक फु�स �ा.�ल. फा�टफुड नेपाल �ा.�ल. मा 

मज� भई हाल नाम प�रवत�न भई �स.जी. फु�स 

नेपाल �ा.�ल.का तफ� बाट ऐ. का नायब 

महा�ब�धक का.िज.,  का.म.न.पा. वडा नं. ७ 

चाव�हल ब�ने वष� ६५ को रेव�तराम ढकाल ..१ 

ऐ.ऐ. मा रिज�टड� काया�लय रहेको सा�बक गो�ड 

�टार नेपाल (इ�डि��ज) �ा.�ल. का नाम 

प�रवत�न भई हाल �स.जी. इले��ो�न�स �ा.�ल. 

का तफ� बाट ऐ. का नायब महा�ब�धक का.िज., 

का.म.न.पा. वडा नं. ७ चाव�हल ब�ने वष� ६५ 

को रेव�तराम ढकाल ...............................१ 

ऐ.ऐ. मा रिज�टड� काया�लय रहेको सा�बक राहलु 

एि�जम �े�डङ �ा.�ल. को नाम प�रवत�न भई 

हाल राहलु इ��ा���चर नेपाल �ा.�ल. का 

तफ� बाट ऐ. का नायब महा�ब�धक का.िज., 

का.म.न.पा. वडा नं. ७ चाव�हल ब�ने वष� ६५ 

क�पलव�त ु िज�ला कृ� णनगर गा.�व.स. वडा नं. ५ 

ब�ने रामे� वर लाल कनौ�डयाको ना�त ओम �काश 

कनौ�डयाको छोरा क�पलव�त ुजवाभार� अवि�थत �ी 

महाल�मी सगुस� �ल. का सं�थापक सेयर धनी 

अ�दाजी वष� ५६ को वीरे��कुमार कनौ�डया .........१ 

 

ऐ. को �माण 

सा�ी ........................................ 

कागज ...................................... 
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को रेव�तराम ढकाल ...............................१ 

ऐ.ऐ. ब�ने लूनकरण दास चौधर�को छोरा वष� 

५६ को �वनोदकुमार चौधर� समेतका तफ� बाट 

अि�तयार �ा� त वारेस का.िज., का.म.न.पा. वडा 

नं. ३२ ब�ने वष� ३३ को ट�काराज काक� ...१ 

 

ऐ. को �माण 

सा�ी ................. 

कागज ................ 

 

अदालतबाट बझेुको 

सा�ी ................... 

कागज ................. 

 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको २९ 

नं. बमोिजम दायर हनु आएको ��ततु म�ुाको सि��� त�य र ठहर यस �कार छ : 

 

म�ुाको त�य ख�ड 

�फराद प� 

1.  �वप�ी ��तवाद� र हामी �फराद�ह� सं�थापक सेयर धनी रहेको िज�ला क�पलव�त ु जवाहर�मा 

अवि�थत �ी महाल�मी सगुस� �ल. मा �फराद�को �.१००।– दरका ज�मा १३५५९१० �क�ा 

सेयरह� रहेका �थए। ��तवाद� समेत उ� क�पनीका सं�थापक सेयर धनी रहन ु भई उ� 

क�पनीले �व�भ� �व�ीय सं�थाह�बाट आव�यक ऋण समेत �लई आ�नो उ�पादन काय� स� चालन 

गर� �यवसाय गद� आएका �थय�। हामी वाद� ��तवाद� दबैु प�को संय�ु �यासमा सं�था�पत �ी 

महाल�मी सगुस� �ल. को क�पनी �यव�थापन तथा स� चालनको �वषयलाई �लएर हामी दबैु प� �बच 

मत�भ�ता भएको र सो कारणबाट क�पनीको �नय�मत �यव�थापन र काय�रत कामदार 

कम�चार�ह�को उ�मशीलतामा असर प�ुनकुा अ�त�र� क�पनीमा ऋण �वाह गन� �व�भ� बै� 

�व�ीय सं�थाह�को �हतको संर�णाथ� कुनै एक प�ले क�पनीको �यव�थापन तथा स� चालनको पूण� 

िज�मेवार� �लनका साथै सं�थापक सेयरवाला तथा स� चालकको है�सयतले क�पनीलाई ऋण तथा 

बै��ङ स�ुवधा उपल�ध गराउने‚ बै� तथा �व�ीय सं�थाह���तको दा�य�व समेत �वीकार गर� िज�मा 

�लन उपय�ु भएकाले सह�व�ीयकरण बै�को सै�ाि�तक सहम�त समेतका आधारमा उ� क�पनीको 

स�पूण� बागडोर ��तवाद�ले नै �लने र �फराद�ले क�पनीको �यव�थापन लगायतका कुनै प�न 

�यावसा�यक र आ�थ�क दा�य�वबाट उ�मिु� पाउने भ�े उ�े�य अन�ुप हामी �फराद�ह�का नाममा 

कायम रहेको सेयर १३५५९१० थान �फराद� �ब��कता� र ��तवाद� ख�रदकता� भई सं�थाको 

ल�लतपरु सानेपा ि�थत काया�लयमा बसी �म�त २०५६।६।२८ मा �वप�ी ��तवाद�ले ख�रद गन� 

गर� ख�रद �ब�� स�झौता स�प� भएको �थयो। सोह� �म�तमा सेयर मू�य भ�ुानी स�ब�धी छु�ै 

स�झौता समेत भएको �थयो। सोह� �म�तबाट लाग ुहनेु गर� हामी �फराद�ह�ले स� चालक स�म�तबाट 

राजीनामा �दई �ी क�पनी रिज�ारको काया�लयलाई �म�त २०५६।१०।२८ मा जानकार� समेत 

गराइसकेको �थयो। 
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2.  यस प� चात �वप�ी समूहले एकलौट� �पमा स� चालक स�म�त गठन गर� हालस�म अनवरत �पमा 

क�पनी स� चालन गद� आएकामा �वप�ीले �म�त २०६४।०७।१६ मा स� चालक स�म�तको बैठक 

बोलाई हामीह�का नाममा रहेको उि�लिखत सेयर आफुह�का नाउँमा दािखला खा�रज गराई लगत 

समेत अ�भलेख गन�का ला�ग �म�त २०६५।१।१६ मा �ी क�पनी रिज� �ारको काया�लयमा �नवेदन 

�दई क�पनी रिज� �ार काया�लयबाट �म�त २०६५।२।१ मा उ� सेयर लगत �मािणत गर� �ी 

महाल�मी सगुस� �ल�मटेडलाई जानकार� पठाएको रहेछ। 

3.  �म�त २०५६।६।२८ को सेयर ख�रद �ब�� स�ब�धी भएको स�झौता अनसुार सेयरकता�ले 

१३५५९१० �क�ा सेयर बापतको कायम मू�य �.४‚८५‚००‚०००।– को भ�ुानी स�ब�धमा 

छु�ै स�झौता भई सोह� आधारमा सेयरको मू�य भ�ुानी हनेु तर सेयर ख�रद �ब��को काम 

कारबाह� भने �म�त २०५६।६।२८ को सेयर ख�रद �ब�� स�ब�धी भएको स�झौता बमोिजम भई 

सेयर नामसार� तथा ह�ता�तरण एवं सो सेयर �ब�� स�झौता प� चात �फराद�को क�पनीको 

�यव�थापन समेतका काम��यामा कुनै िज�मेवार� र दा�य�व समेत नरहेन भनी क�पनी रिज�ारको 

काया�लय‚ नेपाल रा� बै�‚ कजा� सूचना के�� तथा अ�य �व�ीय सं�थाह�लाई समेत जानकार� 

पठाइस�कएको छ। 

4.  यस �कार �फराद�ह�ले आ�नो सेयर क�पनी स� चालनमा सहजता �याउन �ब�� गरे ताप�न 

स�झौता बमोिजम सेयरको मू�य म�ये �.२५‚००‚०००।– �लखतमा ह�ता�र गन� �म�तमा भ�ुानी 

गन� र बाँक� रकम ३० अ��ल २००० एवं ३० अ��ल २००१ स�ममा भ�ुानी गन� भनी भएको 

सहम�त अन�ुप �ब��कता�ले भ�ुानी नपाएको र स�झौता बमोिजम २००१ अ��ल ३० तारेख�भ� 

समेत रकम नबझुाएप�छ �यस उ�ा�त �फराद�ले �नर�तर �पमा उ� सेयर रकम बझुाउन ताकेता 

गदा� समेत आजभो�ल भ�दै टाद� आउन ु भयो। रकम बझुाउन ु भनी �म�त २०६६।५।२२ मा 

प�हलो पटक र �म�त २०६८।३।३ मा दो�ो पटक �लिखत प�ाचार गदा� समेत रकम भ�ुानी 

नगर� �वप�ीह�ले स�झौताको उ�ल�न गर� करार ऐन‚ २०५६ को दफा ४‚ ७४‚ ८२(१) र 

८९(२)(घ) �वपर�तको काय� गरेकाले ��ततु �फराद गन� अएको छ�।  

5.  अत: �ब�� गरेको सेयरमा�थ �फराद�को Lien Right भए प�न सो �योग गन� �फराद�को �वेि�छक 

अ�धकार हुँदा सझौता बमोिजम व�यौता रकम �. ४‚८५‚००‚०००।– तथा कोट� फ� समेत 

भराइपाउँ साथै अि�तम �क�ता बझुाउन ु पन� �याद २०५८।१।१७ �भ� सेयर बापतको रकम 

नबझुाएका कारण �फराद�लाई पन� गएको हा�न नो�सानी बापत अि�तम �क�ता बझुाउन ुपन� �याद 

२०५८।१।१७ देिख �फराद दायर गरेको �दनस�म गर� १० वष� २ म�हना ४ �दनको सामा�य 

बै�ले �लने १०% को दरले �याज बापत हनेु �. ४‚९३‚९०‚२७३।९७ र भ�रभराउ हुँदास�मको 

�याज समेत करार ऐन‚ २०५६ को दफा ८३(१) बमोिजम ��तपू�त� बापत �दलाई भराइपाउँ भ�े 

समेत वाद� सं�थाह�का तफ� बाट अ�धकार �ा� त रेव�तराम ढकालको �म�त २०६८।३।२२ गतेको 

�फराद प�। 
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��तउ�र प� 

6. �वप�ी वाद� र ��तवाद� �बच सेयर ख�रद �ब�� स�झौताह� भए ताप�न बै�ह�ले सो स�झौताको 

�वषयमा �ववाद �सज�ना गरेकाले कालो सूचीमा पन� भई वाद�ले सेयरको रकम दाबी नगन� र बै�को 

दा�य�व ��तवाद�ले �यहोन� मौिखक सहम�त भएकाले वाद�ले लामो समयस�म रकम नमागेका हनु।् 

रा��य वािण�य बै� समेतले सह�व�ीयकरण ऋणका स�ब�धमा �.१‚२२‚३८‚४४‚२०९।१ असलु 

उपर ग�रपाउँ भनी दायर गरेको म�ुामा क�पनीका तफ� बाट हामीले रकम बझुाउने �यास गर� कजा� 

पनुस�रचना गन�का ला�ग �यास भइरहेको छ। उ� ऋणम�ये १८ करोडभ�दा बढ� हामीले बझुाई 

म�ुा �मलाप� हनेु अव�थामा रहेको छ। 

7. स�झौता करार ऐन‚ २०२३ बहाल रहेको समय अथा�त �म�त २०५६।६।२८ भएको छ। 

२०५७।३।१४ मा लाग ुभएको करार ऐनको दफा ९० ले सा�बक ऐनलाई खारेज गर� सो ऐन 

अ�तग�त भए गरेका काय�ह� के हनेु भ�े बचाउको �यव�था नगरेकाले काननु �या�या स�ब�धी ऐन‚ 

२०१० को दफा ४(ग)(घ) समेतका आधारमा सा�बक ऐन नै लाग ुहनेु �प� छ। य�तोमा करार 

ऐन‚ २०५६ अ�तग�त आएको दाबी करार ऐन २०२३ को दफा १८ �वपर�त हद�याद �वह�न समेत 

भएकाले खारेज भागी छ। 

8. �य�तै �वप�ीलाई ��ततु सेयर दा�य�वकै कारण कालो सूचीमा राखेउपर �नजका तफ� बाट २०५९ 

सालको �रट नं. ३४८६ को उ��षेण म�ुा दायर गर� क�पनीको सेयर ह�ता�तरण ग�रसकेकाले कुनै 

दा�य�व बाँक� नरहेको भनी �लएको िज�कर अन�ुप नै कालो सूचीमा रा� न न�म�ने गर� सव��च 

अदालतबाट �म�त २०६२।१०।५ मा �रट समेत जार� भएको छ। करारको सत� नं. २ अनसुार 

सेयर ख�रदकता�ले सेयर बापतको रकम बझुाउन नसकेमा �वतः �ब��कता�मा पूव�वत ्फक� ने तथा सत� 

नं. ३ अनसुार ख�रदकता�का नामका सेयर समेत �ब��कता�ले चाहेमा ख�रद गन� स�ने �यव�था 

ग�रएको छ। करारमा उि�लिखत उ� ���या अवल�बन नगर� करारमा उ�लेख ग�रएका सत� 

बमोिजम करार उ�ल�न भए बापत उपचारको �कृ�त �नधा�रण गन� प�ह� �वाय� रहने भ�े काननुी 

�यव�था र निजर �स�ा�त �वपर�त �सधै ��तपू�त�मा �फराद ला�नै स�दैन। 

9. �यसमा प�न �क�तामा रकम बझुाउने गर� भएका करारमा अि�तम �क�ता नबझुाएको �म�तबाटै म�ुा गनु� 

पन� कारण �सज�ना भएको मा�नने भ�े �स�ा�त �वपर�त हालको ऐन अ�तग�त दाबी गदा� समेत २ 

वष�स�ममा �फराद आउन ु पन�मा १० वष�प�छ �फराद परेको छ। काननुमा उ�लेख भएको हद�याद 

नघाई पन� आएको �फराद खारेज ग�रपाउँ भ�े समेत �यहोराको ��तवाद� वीरे��कुमार कनो�डयाको �म�त 

२०६८।०६।१० गतेको ��तउ�र िज�कर। 

 

ठहर ख�ड 

10. �नयम बमोिजम सा� ता�हक तथा दै�नक पेसी सूचीमा चढ� पेस हनु आएको ��ततु म�ुामा वाद� प�बाट 

उपि�थत �व�ान व�र� अ�धव�ा �ी अि�न खरेल‚ �व�ान अ�धव�ाह� �ी मेघराज पोखरेल‚ �ी 

परशरुाम कोइराला र ई�र� भ�राईले गनु� भएको बहसको सारस��ेप यस �कार रहेको छ : 

 वाद� र ��तवाद� दबैु प� महाल�मी सगुर �म�सका स�ालक भएकामा �ववाद छैन। 
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 क�स��टयम बै�को सहम�तमा वाद� प�ले आ�नो नाममा रहेको सेयर ��तवाद�लाई ह�ता�तरण 

गन� र सो बापत ��तवाद�ले �तन �क�तामा रकम बझुाउने गर� �म�त २०५६।६।२८ मा दईु 

वटा स�झौता भएको �थयो। 

 उ� स�झौतालाई बै�ह�ले मा�यता न�दई वाद�लाई कालो सूचीमा राखेको कारण सव��च 

अदालतमा म�ुा परेकाले करारमा उ�लेख भएको काय�ता�लका अनसुार रकम भ�ुानी र सेयर 

दाखेल खारेज हनु सकेन। 

 स�झौता करार ऐन‚ २०२३ बहाल रहँदा भएको भए प�न अि�तम �क�ता बझुाउने अव�धस�म 

करार ऐन‚ २०५६ लाग ुभइसकेको �थयो। 

 �वप�ीले �म�त २०६५।२।१ मा मा� क�पनी रिज�ारको काया�लयबाट वाद�का नाउँको सेयर 

दािखल खारेज गर� �लएको हो। 

 �वप�ीले सेयर दा.खा. गराई �लएप�छ प�न स�झौता बमोिजमको रकम भ�ुानी नगरेकाले �म�त 

२०६६।५।२२ र �म�त २०६८।३।३ मा रकम बझुाउन प� पठाएकामा सोको जवाफ 

न�दएप�छ ��ततु म�ुा दायर ग�रएको हो। 

 ��तउ�र िज�कर समेतबाट ��ततु म�ुामा कुन ऐन अ�तग�त �फराद ला�ने‚ ��तपू�त�को दाबी गन� 

�म�ने न�म�ने र हद�याद छ‚ छैन भ�े ��ह� उठेको अव�था छ। 

 करार काननु काय��व�धगत काननु भएको र करार बमोिजमको दा�य�व परुा गनु� पन� अि�तम 

�म�तस�म करार ऐन‚ २०५६ लाग ुभइसकेको हुँदा बहाल रहेको ऐन अ�तग�त नै �फराद ला�ने 

हो। 

 वाद�ले स�झौता भएको �म�तदेिख नै स�ालकबाट राजीनामा �दई क�पनी स�ालनका सबै दा�य�व 

छाडेको र ��तवाद�ले सो अन�ुप दा�य�व �लई ऋण �लने‚ लगानी गन� लगायतका काय� गरेको 

अव�था हुँदा सेयर मू�य भ�ुानी स�ब�धी स�झौताको सत� नं. २ र ३ बमोिजम पूव�वत ्�पमा 

फक� न स�भव छैन। 

 दईु प� �बच क�पनी स�ालनमा वाद�ववाद भई क�स��टयम बै�को स�लाह र सहम�तमा एउटा 

प�ले दा�य�व �लई लामो समयस�म स�ालन गरेको क�पनीमा पनुः वाद� प�लाई फका�उने हो 

भने क�पनीको ससु�ालन हनु नस�ने �प� छ। 

 करारको प�रपालना स�भव छैन भने ��तपू�त�मा नै आउने हो। 

 सेयर मा�थ वाद�को Lien Right भए प�न सो �योग गन� नगन� �वेि�छक अ�धकार हुँदा रकम 

भराइपाउँ भनी आउन �म�छ। 

 वाद�को नामको सेयर आ�नो नाममा दा.खा. गरेप�छ सो बापतको मू�य भ�ुानी गनु� ��तवाद�को 

कत��य हो। 

 सेयर प�न दा.खा. गन� रकम प�न �तन� नपन� भ�े हो भने ��तवाद�लाई अ�या�यक स�ब�ृ� हनु 

जा�छ। 

 सव��च अदालतमा परेको �रट सेयर ह�ता�तरण गरेप�छ वाद�लाई कालो सूचीमा राखे उपर 

परेको हुँदा ��ततु रकम भ�ुानीसँग �यसको कुनै स�ब�ध छैन। 



328 िज�ला अदालतका फैसलाह�को सँगालो‚ २०७१ 

 

 सो �रटमा सेयर ह�ता�तरण गरेको कुरास�म ि�वका�रएको हो। सेयर बापतको रकम भ�ुानी 

पाएको भनेको छैन। 

 करार काननु �नजी काननु (Private law) भएकाले हद�यादलाई उदार �पमा �लइ�छ। 

 प�ह�को आचरणबाट हद�यादको �वतः �व�तार हनु प�ुदछ। 

 यथावत ्प�रपालनामा आउने अव�थामा तो�कएको हद�याद�भ�ै आउन ुपन� ह�ुछ। 

 ��तपू�त�मा दाबी �लइ�छ भने कारण उ�प� भएको �म�तले करार ऐन‚ २०५६ को दफा 

८९(२)(घ) बमोिजम दईु वष��भ� �फराद आउने हो। 

 रकम भ�ुानी गनु� पन� �कृ�तका करारमा �य�तो भ�ुानी गन� इ�कार ग�रएको �म�तबाटै म�ुा 

गनु� पन� कारण उ�प� ह�ुछ भनी �ीराम सगुर �म�स‚ ल�ुथा�सा एरवेज र ने.का.प. २०६९, प.ृ 

१ समेतका म�ुामा सव��च अदालतबाट �स�ा�त ��तपादन भएको अव�था छ। 

 आ�नो प�को काननु �यवसायी�ारा प�ाचार ग�रएको �म�तलाई प�न कारण परेको �म�त 

मा�नएको छ। 

 २०६५।१।१६ स�म ��तवाद� सोह� करार बमोिजम वाद�का नाउँका सेयर आ�ना नाउँमा दा.खा. 

गद�छन ्भने २०५८ सालमै म�ुा गनु� पन� कारण परेको मा� �म�दैन। 

 सेयर दा.खा. ग�रसकेप�छ प�न रकम भ�ुानी नगरेको हुँदा २०६६।५।२२ र २०६८।३।३ 

मा ताकेता प�ाचार गरेको र �यसको जवाफ न�दई रकम भ�ुानी नगरेको हुँदा सोह� �म�तमा 

म�ुा गनु� पन� कारण उ�प� भएको �प� छ। 

 उ� �म�तबाट दईु वष��भ� �फराद परेको हुँदा हद�याद नाघी आएको भ� �म�दैन। 

 अतः वाद� दाबी बमोिजमको सेयरको व�यौता रकम र ��तपू�त� समेत भराई पाउन ुपद�छ। 

 

11. यसै गर� ��तवाद� प�बाट रहन ुभएका �व�ान व�र� अ�धव�ाह� �ी ह�रहर दाहाल‚ �ी पूण�मान 

शा�य र �ी तलुसी भ� तथा �व�ान अ�धव�ा �ी थाने�र का�लेले गनु� भएको बहसको सारस��ेप 

देहाय बमोिजम रहेको छ : 

 क�पनीको �यव�थापन रा�ो नभएका कारणले १ अब� २३ करोडको ऋण दा�य�व �सज�ना  

भयो। 

 सो ऋण �तन� स�ने अव�था त�काल भएन। 

 कालो सूचीमा प�रने डरले वाद�ले ब� क�पनी चलाउ केह� चा�हँदैन भनी सेयर छाडे। 

 क�सो�ट�यम बै�लाई देखाउन स�झौता ग�रएको भए प�न रकम �लने�दने उ�े�यबाट भएकै  

होइन। 

 �यसो हुँदो हो त दईु वटा स�झौता गनु� पन� अव�थै �थएन। 

 मूल स�झौताको सत� नं. ४ अनसुार क�स��टयम बै�ले अनमुोदन नगर� स�झौता लाग ु हनेु 

अव�था नै �थएन।  

 �यसैले रकम भ�ुानी स�झौतामा उ�लेख भएको प�हलो �क�ता समेत बझुाएको छैन। 
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 क�स��टयम बै�ले स�झौतालाई मा�यता न�दई वाद�लाई कालो सूचीमा राखे उपर २०५९ 

सालमा सव��च अदालतमा �रट दायर गरे। 

 सो �रटमा क�पनी��त आ�नो कुनै दा�य�व बाँक� नहुँदा कालो सूचीमा रा� न न�म�ने भ�नयो। 

 उ� �रट वाद�को माग बमोिजम नै २०६२।१०।५ मा जार� भयो। 

 �यसप�छ मा� ��तवाद�ले सेयर दािखलाको ���या अिघ बढाएको हो। 

 बै�का तफ� बाट १ अब� २३ करोडभ�दा बढ�को �बगो असलु�को दाबी �लई दायर गरेको म�ुा 

ऋण असलु� �याया�धकरणमा �वचाराधीन छ। 

 ��तवाद� प�ले क�स��टयम बै�सँग सम�वय गर� क�पनीको ि�थ�त स�ुदैँ गएकाले म�ुा �मलाप� 

हनेु अव�थामा छ। 

 करार ऐन‚ २०२३ बहाल छँदा स�झौता भएकाले सोह� ऐन अ�तग�त दाबी आउन ुपन�मा करार 

ऐन‚ २०५६ प�� आएको ��ुटपूण� छ। 

 �यसमा प�न करार उ�ल�न भए बापतको उपचारको �कृ�त के हनेु भ�े कुरा मू�य भ�ुानी 

स�झौताको सत� नं. २ मा �प� उ�लेख ग�रएको छ। 

 करार उ�ल�न भए बापत के क�तो उपचारको �कृ�त �नधा�रण गन� भ�े कुरा �नधा�रण गन� करार 

ऐन‚ २०५६ को दफा ४ ले करारका प�ह� �वाय� हनेु भ�े �प� �यव�था गरेको छ। 

 सेयर ख�रद गन� प�ले सेयर रकमको भ�ुानी नगरेमा �वतः �ब��कता�मा फक� ने सेयर 

स�झौताको सत� �वपर�त गएर रकम र ��तपू�त�को दाबी गन� �म�दैन। 

 करारमा लेिखएको उपचारको माग� अवल�बन नगर� �सधै अदालतमा �वेश गन� प�न �म�दैन। 

 हरेक करारको �कृ�त फरक हनेु हुँदा सोह� अनसुार म�ुा गनु� पन� कारण (Cause of action) प�न 

फरक ढ�बाट �सज�ना ह�ुछ। 

 करारको सामा�य �स�ा�त जनु समयमा करारको उ�ल�न ह�ुछ सोह� समयमा कारण उ�प� 

ह�ुछ भ�े हो। 

 �क�तामा रकम बझुाउन ुपन� सत� उ�लेख भएको करारमा अि�तम �क�ता नबझुाएको �म�तबाट 

म�ुा गनु� पन� कारण उ�प� ह�ुछ भनी ने.का.प. २०४४, प.ृ ७२२ समेतमा �स�ा�त कायम 

भएको छ। 

 �य�तै प� पठाएको र बझेुको �म�तबाट नभई ठे� का तोडेको �म�तबाट कारण परेको मा�ु पछ� 

भनी ने.का.प. २०६५, प.ृ ९९२ मा �स�ा�त ��तपादन भएको छ। 

 ��ततु म�ुामा २०५८।१।१७ मा अि�तम �क�ता नबझुाउनासाथ म�ुा गनु� पन� कारण परेको 

�प� छ। 

 �यसमा प�न सेयर दािखला खारेज गरेको �म�त २०६५।२।१ भ�दा प�छ त कारण परेको मा�ै 

�म�दैन। 

 अि�तम �क�ता बझुाउने �म�तले ८ वष�प�छ र सेयर दािखल खारेज गरेको १ वष�प�छ 

२०६६।५।२२ मा प� पठाएको भरमा हद�याद �व�तार हनु स�दैन। 
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 हद�याद स�ब�धी कुरा काननु बमोिजम हनेु �वषय हुँदा प� पठाएका भरमा हद�याद �सज�ना हनेु 

होइन। 

 अचल स�पि� (सेयर) को हक ह�ता�तरण स�झौता भएकै �म�तमा ह�ुछ। 

 ह�ता�तरण नभएको भ�े हो भने त वाद� कालो सूचीबाट ब�ने अव�थै रहने �थएन। 

 २०६५ सालमा त अ�भलेखीकरण मा� गरेको हो। 

 तसथ� �फराद खारेज ग�रन ुपद�छ। 

 

12. प� �वप�का �व�ान काननु �यवसायीह�ले ��ततु गनु� भएको उपरो� तक� पूण� बहस िज�कर मनन 

गर� �फराद र ��तउ�र प� स�हतको �म�सल कागजात तथा स�बि�धत काननुी �यव�था र 

��तपा�दत निजर �स�ा�त समेतको अ�ययन गर� हेदा� ��ततु म�ुामा म�ुयतः देहायका ��ह�मा 

केि��त रह� �नण�य �दन ुपन� देिखन आएको छ : 

क) स�झौता हुँदाका बखत बहाल रहेको सा�बक करार ऐन‚ २०२३ वा म�ुा दायर हुँदाका बखत 

कायम रहेको करार ऐन‚ २०५६ म�ये कुन ऐन अ�तग�त �फराद ला�ने हो ? 

ख) करार�य �वत��ताको के क�तो मह�व रह�छ र प� �वयंले करारमा नै उपचारको �कृ�त 

�नधा�रण गरेको अव�थामा सो अवल�बन नगर� अदालतमा नालेस गन� आउन �म�छ वा  

�म�दैन ? 

ग)  ��ततु म�ुा हद�याद�भ� दायर भएको छ वा छैन ? 

13. �नण�य �न�पणका ला�ग �न�द�� ग�रएका उपरो� ��ह�मा �वेश गनु�अिघ ��ततु म�ुाको सि��� 

त�यगत अव�थाको �संहावलोकन ग�रन ु��त�ुतका ला�ग सहज र स�ुवधाजनक हनेु देिख�छ। 

14. �फराद प�को सम� �यहोरा अ�ययन गर� हेदा� वाद� र ��तवाद� त�काल�न अव�था �ी महाल�मी 

सगुस� �ल.का सं�थापक सेयर धनी रहेको भ�े कुरामा कुनै �ववाद देिखँदैन। क�पनी स�ालन र 

�यव�थापनको �वषयलाई �लएर दईु प� �बच मत�भ�ता भई उ�मशीलतामा असर परेकाले ऋण 

लगानीकता� बै�ह�को �हत समेत �वचार गर� क�स��टयम बै�को सहम�तमा वाद�का नाममा रहेको 

�. १०० दरका १३५५९१० �क�ा सेयरको मू�य �. ४‚८५‚००‚०००।– कायम गर� 

��तवाद�लाई ह�ता�तरण गन� गर� �म�त २०५६।६।२८ मा स�झौता भएको। स�झौता भएकै �दन 

वाद�ले स�ालकबाट राजीनामा �दई २०५६।१०।२८ क�पनी रिज�ारको काया�लयलाई समेत 

जानकार� गराएको। सोह� �म�तमा भएको मू�य भ�ुानी स�झौता बमोिजम �वप�ीले �म�त 

२०५८।१।१७ �भ� अि�तम �क�ता बझुाउन ु पन�मा नबझुाई आलटाल गरेको। तर 

२०६४।७।१६ को स� चालक स�म�त बैठकबाट �फराद�को नाउँको सेयर दा.खा. गराई लगत 

अ�ाव�धक गन� �नण�य गर� �म�त २०६५।१।१६ मा क�पनी रिज�ारको काया�लयमा �नवेदन �दई 

काया�लयले �म�त २०६५।२।१ मा लगत अ�ाव�धकको जानकार� गराएको। र त�प�ात प�न 

बार�बार रकम भ�ुानी गन� ताकेता गदा� समेत भ�ुानी पाउन नसकेको। �म�त २०६६।५।२२ 

मा प�हलो पटक र �म�त २०६८।३।३ मा दो�ो पटक �लिखत प�ाचार गदा� समेत रकम भ�ुानी 

नगर� स�झौताको उ�ल�न गरेकाले �ब�� गरेको सेयर मा�थ Lien Right भए प�न सो �योग गन� 
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मेरो �वेि�छक अ�धकार हुँदा करार ऐन‚ २०५६ को दफा ४‚ ७४‚ ८२(१) र ८९(२)(घ) 

बमोिजम व�यौता रकम �. ४‚८५‚००‚०००।– र अि�तम �क�ता बझुाउन ु पन� अि�तम �याद 

२०५८।१।१७ देिख �फराद दायर गरेको �दनस�मको ज�मा १० वष� २ म�हना ४ �दनको १० 

��तशतका दरले हनेु �याज �.४‚९३‚९०‚२७३।९७ र भ�रभराउ हुँदास�मको �याज करार ऐन‚ 

२०५६ को दफा ८३(१) बमोिजम ��तपू�त� बापत �दलाई भराइपाउँ भ�े समेत मागदाबी �लएको 

देिख�छ। 

15. उ� �फराद दाबीलाई ख�डन गद� ��तवाद�का तफ� बाट परेको ��तउ�र िज�कर हेदा�‚ �वप�ी वाद� र 

��तवाद��बच सेयर ख�रद �ब�� स�झौताह� भए ताप�न बै�ह�ले सो स�झौताको �वषयमा �ववाद 

गरेकाले वाद�ले सेयरको रकम दाबी नगन� र बै�को दा�य�व ��तवाद�ले �यहोन� मौिखक सहम�त 

भएकाले वाद�ले लामो समयस�म रकम नमागेको। रा��य वािण�य बै� समेतले सह�व�ीयकरण 

ऋणका स�ब�धमा �.१‚२२‚३८‚४४‚२०९।१ असलु उपर ग�रपाउँ भनी दायर गरेको म�ुामा 

क�पनीका तफ� बाट हामीले रकम बझुाउने �यास गर� कजा� पनुस�रचना भइसकेको। १८ करोडभ�दा 

बढ� हामीले बझुाई म�ुा �मलाप� हनेु अव�थामा रहेको छ। स�झौता करार ऐन‚ २०२३ बहाल 

रहेको समयमा भएको छ। २०५७।३।१४ मा लाग ुभएको करार ऐनको दफा ९० ले सा�बक 

ऐनलाई खारेज गर� सो ऐन अ�तग�त भए गरेका काय�ह� के हनेु भ�े बचाउको �यव�था नगरेकाले 

काननु �या�या स�ब�धी ऐन‚ २०१० को दफा ४(ग)(घ) समेतका आधारमा सा�बक ऐन नै लाग ु

हनेु �प� छ। य�तोमा करार ऐन‚ २०५६ अ�तग�त आएको दाबी खारेज भागी छ। �य�तै 

�वप�ीलाई ��ततु सेयर दा�य�वकै कारण कालो सूचीमा राखे उपर �नजका तफ� बाट २०५९ सालको 

�रट नं. ३४८६ को उ��षेण म�ुा दायर गर� क�पनीको सेयर ह�ता�तरण ग�रसकेकाले कुनै दा�य�व 

बाँक� नरहेको भनी �लएको िज�कर अन�ुप नै कालो सूचीमा रा� न न�म�ने गर� सव��च अदालतबाट 

�रट समेत जार� भएको छ। करारको सत� नं. २ र ३ अनसुार सेयर ख�रदकता�ले सेयर बापतको 

रकम बझुाउन नसकेमा �वतः �ब��कता�मा पूव�वत ् फक� ने �यव�था भएकाले करार उ�ल�न 

भएबापत उपचारको �कृ�त �नधा�रण गन� प�ह� �वाय� रहने भ�े काननुी �यव�था र निजर 

�स�ा�त �वपर�त ��तपू�त�मा �फराद ला�नै स�दैन। �यसमा प�न अि�तम �क�ता नबझुाएको �म�तले 

हालको ऐन अ�तग�त दाबी गदा� समेत २ वष�स�ममा �फराद आउन ुपन�मा १० वष�प�छ �फराद परेको 

छ। काननुमा उ�लेख भएको हद�याद प�ाचार गरेको आधारमा अ�यथा नहनेु हुँदा हद�याद समेतका 

आधारमा �फराद खारेज हनु ुपद�छ भ�े समेत िज�कर �लएको पाइ�छ। 

16. म�ुाको उि�लिखत त�यगत र काननुी प�ृभ�ूममा �नण�य �दन ुपन� भएको प�हलो �� अथा�त ��ततु म�ुा 

करार ऐन‚ २०५६ अ�तग�त दायर हनु स�ने हो होइन ? भ�े �वषयमा �वचार गनु� पन� हनु आएको 

छ। 

17. वाद� ��तवाद� �बच वाद�का नाउँमा रहेको �ी महाल�मी सगुस� �म�स �ल.को १३५५९१० �क�ा 

सेयर चार करोड पचासी लाख �पैयामा ��तवाद� प�लाई हक ह�ता�तरण गन� गर� �म�त 

२०५६।६।२८ मा सेयर ख�रद �ब�� स�झौता र सेयर मू�य भ�ुानी स�ब�धी अलग अलग 

स�झौता भएको भ�े त�यमा दबैु प�को मखु �मलेको देिख�छ। उ� स�झौता हुँदाका बखत करार 
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ऐन‚ २०२३ बहालमा रहेको भ�े कुरामा प�न �ववाद भएको देिखँदैन। सेयर मू�य भ�ुानी 

स�झौताको सत� नं. १ मा उ�लेख गरेको भ�ुानीको त�रका (mode of payment) हेदा� प�हलो 

�क�ता बापत २५ लाख स�झौता भएकै �म�तमा‚ दो�ो दईु करोड ३० अ��ल २००० र ते�ो तथा 

अि�तम �क�ता बापतको �. २ करोड ६० लाख ३० अ��ल २००१ अथा�त २०५८।१।१७ �भ� 

भ�ुानी गन� सहम�त भएको देिखएको छ। करार ऐन‚ २०२३ लाई खारेज गद� जार� भएको करार 

ऐन‚ २०५६ �म�त २०५७।३।१४ मा लाग ुभएको अव�था देिख�छ। ��ततु म�ुाको �फराद �म�त 

२०६८।३।२२ मा करार ऐन‚ २०५६ अगँाल� दायर भएको रहेछ।  

18. व�ततुः म�ुा दायर गदा� बहाल रहेको काननु अ�तग�त दाबी �लइने र सोह� आधारमा सी�मत रह� 

�नण�य �न�पण ग�रने �वषय सामा�य �या�यक अ�यास र प��त हो। य��प फौजदार� म�ुाका हकमा 

वारदात हुँदाका बखत बहाल रहेको काननु अ�तग�त नै म�ुा दायर गनु� पन� �या�यक मा�यता �था�पत 

छ। यसको म�ुय कारण त�काल �च�लत काननुले कसरु नमानेको कुनै काय� गरे बापत कोह� प�न 

कसरुदार नमा�नने र सजाय भागी नहनेु हुँदा काननुको अतीत �भावी (Ex-post-facto) �योग गनु� 

हुँदैन भ�े नै हो। यसो हुँदाहुँदै प�न �वधा�यक� काननुले �प�तः अतीत �भावी काननुको �योग हनु 

स�ने कुराको �यव�था गद�छ भने अपवादा�मक �पमा यसको �योग गन� �म�छ भ�े कुरा 

ि�वका�रएको छ। तर यसलाई �व�धशा�ीय ���कोणबाट उिचत भने मा�नदैँन। 

19. यसर� नै सारवान ्काननुको �योग प�न सो काननु लाग ुभएप�छका �ववादमा आक�ष�त हनेु मा�यता 

�था�पत रहेको पाइ�छ। तर काय��व�ध काननुको अतीत �भावी �योगलाई बिज�त ग�रएको छैन। 

कारण काय��व�धगत काननुले कसैको हक अ�धकारको �सज�ना र समा�� नगन� हुँदा यसको �योगमा 

आपि� जनाउने अ�धकार हुँदैन भ�े नै हो (ने.का.प. २०२८, �न.नं. ५८२ प.ृ १)। 

20. यसर� नै सा�बकमा बहाल रहेको कुनै अमूक ऐनलाई ��त�थापन गर� नयाँ ऐन लाग ु ह�ुछ भने 

�य�तो खारेज गन� स�बि�धत ऐनको दफामा नै सा�बक ऐन र सो अ�तग�त ग�रएका काम 

कारबाह�को ि�थ�त के हनेु भ�े स�ब�धमा सामा�यतः उ�लेख ग�रएको ह�ुछ। "खारेजी र बचाउ" 

स�ब�धी �ब�धका �पले िच�नने यो �वषयलाई �व�ध �नमा�णको मह�वपूण� सू�का �पमा �लने  

ग�र�छ। ��ततु �ववादका स�ब�धमा आक�ष�त हनेु भ�नएको करार ऐन‚ २०५६ को दफा ९० मा 

खारेजी र बचाउ शीष�क अ�तग�त करार स�ब�धी ऐन‚ २०२३ तथा मलुकु� ऐन, नासो धरौटको 

महल खारेज ग�रएका छन ्भ�े उ�लेख भएको देिखए प�न उ� खारेज ग�रएका ऐन अ�तग�त भए 

ग�रएका काम कारबाह� के हनेु भ�े स�ब�धमा केह� बो�लएको पाइँदैन। यस ि�थ�तमा काननु 

�या�या स�ब�धी ऐन‚ २०१० को दफा ४ मा उ�लेख ग�रएको खारेजीको प�रणाम स�ब�धी काननुी 

�यव�था ���गत गनु� पन� ह�ुछ। अ�य कुराका अ�त�र� उ� दफा ४ को ख�ड (ग) मा कुनै 

नेपाल ऐनले अ�हलेस�म बनेको र प�छ ब�े कुनै ऐनलाई खारेज ग� यो भने अक�  अ�भ�ाय नदेिखएमा 

यसर� खारेज भएको कुनै ऐन बमोिजम पाएको‚ हा�सल गरेको वा भोगेको कुनै हक‚ स�ुवधा‚ कत��य 

वा दा�य�वमा असर पन� छैन भ�े समेत काननुी �यव�था गरेको देिख�छ। उपरो� काननुी 

�ावधानले कुनै ऐन खारेज हुँदैमा �य�तो खारेज भएको ऐन बमोिजम पाएको हक स�ुवधा कत��य र 

दा�य�वमा असर नपन� अथा�त सो कुराह� चाल ुरहने भ�े नै देिख�छ। यस स�ब�धमा हा�ो �या�यक 
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अ�यास ���गत गदा� सा�बक ऐनमा �यव�था भएको कुरा नयाँ ऐनमा प�न यथावत ्�पमा समावेश 

ग�रएको ि�थ�तमा नयाँ ऐन अ�तग�त दाबी �लन पाइने �स�ा�त �था�पत ग�रएको देिख�छ। नेपाल 

सरकार �व�� ई�र पोखरेल ने.का.प. २०६६, अ� ८ �न.नं. ८२०० प�ृ १२३५‚ पासाङ दावा 

तामाङ �व. नेपाल सरकार ने.का.प. २०५८, �न.नं. ६९९२ प.ृ १८८‚ उ�म लामा �व. नेपाल 

सरकार ने.का.प. २०६१, �न.नं. ७४३२ प.ृ ११०३‚ तथा नेपाल सरकार �व. र�वकृ�ण जोशी 

समेत ने.का.प. २०६७, अ� ८ �न.नं. ८४२८ प.ृ १२६५ समेतका म�ुाह�मा सव��च अदालतबाट 

��तपा�दत �स�ा�तह�ले सोह� कुराको माग� �नद�शन ग�ररहेको पाइ�छ। 

21. ��ततु म�ुामा मूलतः करारको अक� प� अथा�त ��तवाद�ले वाद�का नामको सेयर दा.खा. 

ग�रसकेप�छ प�न सो बापत करार बमोिजम रकम भ�ुानी गन� दा�य�व परुा नगरेका कारण वाद�लाई 

हा�न नो�सानी पन� गएको भनी करार ऐन‚ २०५६ को दफा ८३(१) बमोिजम सो को ��तपू�त�को 

दाबी �लइएको देिख�छ। करारको एक प�ले करार बमोिजम परुा गनु� पन� दा�य�व परुा नगरेको वा 

उ�ल�न गरेका कारण अक� प�लाई पन� गएको वा�त�वक हा�न नो�सानीको ��तपू�त� मका� पन� 

प�ले भराई �लन पाउने कुरा सा�बकमा बहाल रहेको करार ऐन‚ २०२३ को दफा १५ मा प�न 

रहेकै देिखन आउँछ। �य�तै ��ततु स�झौता सा�बक ऐन बहाल रहँदा भएको देिखए प�न रकम 

भ�ुानी गनु� पन� अि�तम �यादस�म नयाँ ऐन लाग ुभइसकेको देिखएको छ। 

22. यसका अ�त�र� स�झौता कुनै एक समयमा हनेु भएप�न सो अ�तग�तको दा�य�व परुा गन�का ला�ग 

करारमा नै समयाव�ध �न�द�� ग�रएको ह�ुछ। �कृ�त अनसुार त�काल परुा गन� स�कने‚ छोटो 

अव�धमा परुा गन� �म�ने‚ म�यम अव�ध ला�ने र द�घ�काल�न �कृ�तका करार र सो अ�तग�त �सिज�त 

दा�य�व र असरह� प�न स�बि�धत स�झौता सापे� ह�ुछन।् य�तोमा करार हुँदा कुन काननु बहाल 

�थयो भ�दा प�न उ�ल�न हुँदा बहाल रहेको काननु हेनु� पन� ह�ुछ। करार स�ब�धी काननुको 

उ�े�य‚ �वषयव�त ु तथा �कृ�त अ�य देवानी तथा फौजदार� काननुको उ�े�य‚ �कृ�त र दायराका 

�बच ठुलो �भ�ता रहेको ह�ुछ। करार काननु आफैले कुनै प�न �यि�को हक वा दा�य�व �सज�ना 

गद�न। यसै गर� फौजदार� काननुले ज�तो कुनै खास काय� वा ग�त�व�धमा रोक लगाउने वा यसको 

उ�ल�न गन�लाई द�ड वा ज�रवाना गन� उ�े�य प�न करार काननुको हुँदैन। करार काननुले केबल 

काननु बमोिजम काया��वयन गन� स�कने स�झौता वा करार�य स�ब�धको �सज�ना गन� ���या‚ करार 

गन� स�ने �यि�को यो�यता‚ करारको प�रपालना ���या‚ करार�य दा�य�वबाट उ�मिु� पाउने 

अव�था‚ करार उ�ल�न हुँदा �ा� हनु स�ने उपचार ज�ता काय��व�धगत तथा सै�ाि�तक �वषय मा� 

समेटेको ह�ुछ। यसैले करार स�ब�धी �ववादमा �नण�य गदा� कुनै �यि�को हक दा�य�व �सज�ना गन� 

अ�य देवानी काननु तथा फौजदार� काननुह�को प� चातदश� वा अनदुश� �योग के हनेु भ�े 

फौजदार� वा देवानी �यायका �स�ा�तह�लाई यथाि�थ�तमा लाग ु गन� अव�था हुँदैन भ�े समेत 

�या�या गद� करार स�ब�धी काननु काय��व�धगत काननु भएकाले यसको भतू �भावी �योग हनु स�ने 

भनी होटल स�मट �ा.�ल. �व�� शारदा �साई समेत भएको करारको यथावत प�रपालना गराइपाउँ 

भ�े म�ुामा �प� �स�ा�त (ने.का.प. २०७०, अ� २ �न.नं. ८९६९ प�ृ २८८) ��तपादन 

भइरहेको देिख�छ। 
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23. करार ऐनका �यव�थाह� हेदा� करारको प�रभाषादेिख �लएर करार गन� यो�य �यि�‚ ��ताव‚ 

�वीकृ�त‚ ��तफल‚ करारका �कृ�त वा �कार‚ करार गन� त�रका‚ बदर हनेु र बदर गराउन स�कने 

करार‚ करार परुा गन� समय‚ त�रका र �थान‚ करारको प�रपालना तथा करारबाट उ�प� दा�य�व‚ 

करारको उ�ल�न र उपचार लगायतका �यव�थाह� समे�टएका देिख�छन।् ऐनमा भएका उपरो� 

अ�धकांश �यव�थाह� काय��व�धगत �कृ�तका नै देिखन आउँछन।् तथा�प करार काननुमा सारवान ्

�यव�था छँदै छैनन ् भ� स�कने अव�था देिखँदैन। स�मा�नत सव��च अदालतबाट ��तपा�दत 

�स�ा�तसँग असहमत हनु ुपन� र �म�ने ि�थ�त समेत नभएकाले �ववाद उ�प� हुँदाका बखत बहाल 

रहेको करार ऐन‚ २०५६ अ�तग�त आएको ��ततु म�ुाको �फराद दाबीलाई अ�यथा भ� �म�ने 

देिखएन। 

24. अब करारका प�ह�को करार�य �वत��ताको प�र��ेयमा करारमा नै उपचारको �कृ�त �नधा�रण 

ग�रएको अव�थामा सो ���या अवल�बन नगर� ��तपू�त�को दाबी �लई �सधै अदालतमा �वेश गन� 

�म�छ वा �म�दैन भ�े �नण�य �दन ु पन� हनु आएको दो�ो ��का स�ब�धमा �वचार गनु� पन� हनु 

आएको छ। 

25. व�ततुः अदालतले काननु बमोिजम मा� आ�नो अ�धकार �े� �हण गद�छ। आ�नो अ�धकार �े� 

अ�तग�त दायर हनु आएको कुनै प�न �याययो�य �ववादमा �या�यक �न�पण गन� दा�य�वबाट 

आफुलाई अलग रा� ने‚ प�छाउने वा प�छ ह�ने सोच अदालतले रा�दैन। अ�धकार �े� शू�यमा 

रहेको हुँदैन‚ जहाँ उपचार �यहाँ अ�धकार �े� रहेको ह�ुछ भ�े �या�यक मा�यता रहेको छ। 

अदालतको अ�धकार �े� छ वा छैन‚ भ�े �वषयमा ���वधा वा संशय उ�प� भएमा अ�यथा �मािणत 

नभएस�म अ�धकार �े� रहेको छ भ�े प�मा नै �या�यक अनमुान रह�छ। तर य�तो �व�षेण 

ग�ररहँदा जनुसकैु �कृ�तका �ववादमा अदालतले आ�नो अ�धकार �े� �हण ग�रहा�दछ वा �या�यक 

�नकाय भएको कारण यो �वतः �नःसतृ ह�ुछ भ�े कुरा प�न सदैव स�य हुँदैन।  

26. सामा�यतः अ�धकार �े� स�ब�धी �यव�था अदालतलाई काननु बमोिजम �ा� हनेु �वषय भएकाले 

काननुले �प� �पमा अदालतको अ�धकार �े� िझ�दछ‚ बाहेक गद�छ वा अ�यथा �यव�था गद�छ 

भने य�तो अव�थामा अदालतको अ�धकार �े� �न�हत रहेको अथ� गन� र स�झन �म�दैन। खास गर� 

�नजी काननु (Private law) का �पमा रहेको करार स�ब�धी काननु अ�य साव�ज�नक �कृ�तका काननु 

(Public law) भ�दा �भ� रहेको ह�ुछ। करार स�ब�धी काननु र अ�य सामा�य काननुह� �बच 

अवधारणागत �पमा नै उ�ले�य �भ�ता रहेको पाइ�छ। 

27. यथाथ�मा करारमा �वेश गन� प�ह� आफैमा साव�भौम ठा�न�छन।् यसर� नै करार�य �वत��ता 

स�ब�धी �वषय नाग�रक �वत��ताको आधारभतू मा�यतासँग प�न गाँ�सन पगेुको छ। �यसैले 

रा�यको �च�लत काननु ��तकूल नहनेु गर� के क�तो �वषयमा करार गन�‚ करार परुा गन� तौर 

त�रका र समयाव�ध के कसर� तय गन�‚ ��तफल के क�तो रा� ने वा नरा� ने‚ तथा करारको 

उ�ल�न भए बापत हा�न नो�सानी ��तपू�त� तथा करार उ�ल�न बापतको उपचारको �कृ�त �नधा�रण 

के कसर� गन� भ�े लगायतका �वषयमा करारका प�ह� �वाय� (Autonomous) ह�ुछन।् करार�य 

�वत��ता (Liberty of contract वा Freedom of contract) प�न भ�नने यो �वषयलाई संय�ु रा�य 
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अमे�रकाको सं�वधानको धारा/दफा १० र Due process clause ले संवैधा�नक मा�यता �दान गरेको 

ठा�न�छ। स�ुस�ुमा करार�य �वत��तामा ��तब�ध लगाउने गर� बनाइएका काननुह� अदालतबाट 

अमा�य नै घो�षत ग�रएका [Holden v. Hardy, 169 U.S. 366 (1898), Lochner v. Newyork, 198 U.S. 

45 (1905), Adkins v. Children Hospital, 261 U.S. 525 (1923)] ��ा�तह� पाइ�छन।् तर प�छ�लो 

समयमा मू�य �नधा�रण (Price fixing), ��त�पधा� काननु (Competition Law) र �यूनतम �याला 

(Minimum wage) �नधा�रण लगायत क�तपय काननुमा ग�रएका �यव�थाह� साव�ज�नक �हतका ला�ग 

रा�यले बा�या�मक �पमा गनु� परेको भ�दै अमा�य हनुबाट जो�गएको [West coast Hotel v. Parrish, 

300 U.S. 379(1937), Ferguson v. Skrupa, 372 U.S. 726(1963)] अव�था देिख�छ। यस ���कोणबाट 

हा�ो सं�वधानमा ��य� उ�लेख नभए प�न सं�वधानको धारा १२ मा �यवि�थत �वत��ताको हक र 

धारा १९ मा रहेको स�पि�को हक अ�तग�त समेत करार�य �वत��ताको �वषय अ�त�न��हत रहेको 

मा�ु पन� ह�ुछ। 

28. करार ऐन‚ २०५६ को दफा ४ ले प�न करारका प�ह� �वाय� हनेु मा�यतालाई अ�ीकार गद� 

देहाय बमोिजमको �यव�था गरेको देिख�छ : 

४ प� �वाय� हनेु : यस ऐनको अधीनमा रह� करारको �व�प तथा �वषयव�त ु छनौट गन�‚ 

��तफल‚ ��तफलको मा�ा‚ करारका सत� तथा करार उ�ल�न भए बापत उपचारको �कृ�त �नधा�रण 

गन� र करार बमोिजमको �ववाद समाधान गन� उपाय �नि�त गन� करारका प�ह� �वाय� हनेु  

छन।् 

29. करार ऐनमा भइरहेको उपरो� काननुी �यव�था करार�य �वाय�ता वा �वत��ता (Liberty of 

contract वा freedom of contract) को स�ुदरतम प� हो भ�ुमा अ�यिु� हुँदैन भ�े मलाई  

ला�दछ। दफा ४ को अि�तम वा�यांशमा उि�लिखत "करार उ�ल�न भए बापत उपचारको �कृ�त 

�नधा�रण गन� र करार बमोिजमको �ववाद समाधान गन� उपाय �नि�त गन� करारका प�ह� �वाय� 

हनेु छन"् भ�े वा�यांश �वयंमा सरल‚ �प� र बोधग�य देिख�छ। य�तो आफैमा �प� काननुको 

�या�या गन� आव�यक नै देिखँदैन। बोधग�य काननुको बलपूव�क �या�या गनु� �या�यक मा�यता‚ 

अ�यास र काननु �या�याको �स�ा�त अन�ुप समेत हुँदैन। 

30. उपरो� �ववेचनाको प�ृभ�ूममा ��ततु म�ुाका वाद� ��तवाद�ह� �बच �म�त २०५६।६।२८ मा 

भएका सेयर ख�रद �ब��को स�झौता र सेयर मू�य भ�ुानी स�ब�धी �लखतह�मा स�झौताका 

प�ह�ले �नधा�रण गरेका करार उ�ल�न बापतको उपचारको �कृ�त र �ववाद समाधान गन� 

उपायह� ���गत गनु� वा�छनीय देिख�छ। 

31. यस स�ब�धमा वाद� ��तवाद�ह� �बच �म�त २०५६।६।२८ मा स�प� भएको प�हलो अथा�त सेयर 

ख�रद �ब��को स�झौता हेदा� ज�मा ८ �कृ�तका सत� ब�देजह� अ�भ�नि�त ग�रएको देिख�छ। उ� 

स�झौताको सत� नं. १ मा �ब��कता�का नाममा रहेका क�पनीले जार� गरेका �. १०० दरका 

१३‚५५‚९१० �क�ा सेयर सोह� �लखत अनसुार ख�रदकता� वा �नजले �नय�ु गरेको �यि� तथा 

क�पनीलाई �ब�� गर� हक छा�ड�दएको र ख�रद ग�र�लएको भ�दै �. ४‚८५‚००‚०००।– मू�य 

कायम भएका ती सेयरह�को मू�य भ�ुानी ���याको �वषयमा दबैु प� �बच सोह� �म�तमा भएको 
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छु�ै �लखत अनसुार गन� गराउन म�ुर� जनाएको पाइ�छ। सत� नं. २ र ३ मा स�झौता लाग ु

भएप�छ क�पनीले भ�ुानी गनु� पन� �व�भ� �कृ�तका दा�य�व तथा सह�व�ीयकरण ऋणमा 

�ब��कता�को दा�य�व समा� भई ख�रदकता�को मा� जवाफदे�हता रहने‚ सत� नं. ४ मा Consortium 

Banks ले अनमुोदन गरेप�छ मा� स�झौता लाग ु हनेु र अ�य सत�ह�मा �मशः �ब��कता�का 

तफ� बाट �नय�ु स�ालकले �वतः अवकाश �लने‚ सेयर नामसार� गन� गराउन थप �लखत आव�यक 

पन� भए ग�र�दने‚ सेयर ह�ता�तरणको �यहोरा जनाउने र स�झौता लाग ु भएप�छ क�पनीको 

�यव�थापन लगायतमा �ब��कता�को कुनै िज�मेवार� नरहेको �यहोरा स�ब� �नकायलाई क�पनीका 

तफ� बाट उपल�ध गराउने आ�द कुराह� उ�लेख भएको पाइ�छ। सो अनसुार स�झौता भएकै 

�म�तमा �फराद�ह�ले क�पनीको स�ालक स�म�तबाट राजीनामा �दएको र �म�त २०५६।१०।२८ 

मा क�पनी रिज�ारको काया�लयलाई जानकार� समेत गराएको भ�े कुरा �फरादमै उ�लेख ग�रएको 

पाइ�छ।  

32. यस �कार उ� सेयर ख�रद �ब��को स�झौतामा वाद� र ��तवाद� �बच वाद�का नाममा रहेका 

क�पनीको सेयर ��तवाद�लाई ह�ता�तरण गन�‚ �ब��कता� अथा�त वाद�लाई क�पनीको दा�य�वबाट 

पूण�तः उ�मिु� �दलाउने र स�पूण� दा�य�व र िज�मेवार� ख�रदकता� वा ��तवाद�मा सन� लगायतका 

सारवान ् �वषयह� उ�लेख भएको देिखए प�न स�झौता उ�ल�न भए बापतको उपचारको �कृ�त र 

�ववाद समाधानको उपाय �नधा�रण भएको देिखँदैन। 

33. ��ततु म�ुामा उ� प�हलो स�झौता बमोिजम �ब��कता�को नामका सेयर ख�रदकता�का नाममा 

नामसार� नभएको‚ सो को अ�भलेखीकरण लगायतमा बाधा परेको तथा सेयर �ब�� ग�रस�दा प�न 

ख�रदकता�ले क�पनीको दा�य�व र िज�मेवार� न�लई �ब��कता� उपर क�पनीको दा�य�व बाँक� रहन 

गएको भ�े ज�ता �वषयह� उठेका वा उठाइएका देिखन आएको छैन। केबल उ� स�झौता 

बमोिजम सेयर नामसार� काय� स�प� हुँदा प�न स�झौताको सत� नं. १ बमोिजम सोह� �म�तमा 

ग�रएको सेयर मू�य भ�ुानी स�ब�धी �लखत अन�ुप ख�रदकता�ले �ब��कता�लाई सेयरको मू�य 

भ�ुानी नगरेकाले सेयर मू�य बापतको रकम र समयमा मू�य भ�ुानी नगरे बापत पन� गएको हा�न 

नो�सानीको ��तपू�त� समेतको दाबी �लई ��ततु म�ुा परेको देिख�छ। यसर� �ववादको प�ृभ�ूममा 

मूल स�झौता रहेको देिखए प�न �ववादको मूल कारक सेयर मू�य भ�ुानी स�ब�धी �लखत नै देिखन 

आउँछ। 

34. �ववादको के���व�दकुा �पमा रहेको उ� सेयर रकम भ�ुानी स�ब�धी कागजातलाई "�लखत" भ�े 

नामाकरण ग�रए प�न उ� �लखतमा म�ुयतः रकम भ�ुानीको त�रका (Mode of payment) र रकम 

भ�ुानी गन� नसकेमा �सज�ना हनेु प�रि�थ�त समेतका �वषयमा दबैु प�ले पालन गनु� पन� �वषयह� 

समावेश गर� �व�भ� ४ वटा सत� उ�लेख ग�रएको देिख�छ। यसर� उ� �लखत भ�नएको कागजात 

प�न रकम भ�ुानी स�ब�धी पूरक स�झौताकै �पमा रहेको देिख�छ। 

35. उ� �लखतको सत� नं. १ मा �ब��कता�लाई ख�रदकता�ले ज�मा �. ४‚८५‚००‚०००।– रकम 

�तन चरणमा भ�ुान गन� म�ुर गरेको देिख�छ। उ� रकम म�ये �.२५‚००‚०००।– ह�ता�र 

भएकै �म�तमा भ�ुान गन�‚ २ करोड ३० अ��ल २००० मा भ�ुानी गन� र बाँक� 
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२‚६०‚००‚०००।– ३० अ��ल २००१ �भ� भ�ुान गन� गर� भ�ुानीको रकम र समय ता�लका 

�नधा�रण ग�रएको देिख�छ। 

36. यस लग�ै उ� �लखतको सत� नं. २ मा ख�रदकता�ले उपरो� बमोिजम सेयरको मू�य �ब��कता�लाई 

भ�ुान नगरेमा के हनेु भ�े कुरा उ�लेख ग�रएको पाइ�छ। उ� सत� नं. २ मा म�ुयतः देहायका 

कुरा उ�लेख ग�रएको देिख�छ : 

 ख�रदकता�बाट �ब��कता�लाई दफा १(क) बमोिजम �ा� भएको र १(ख) बमोिजम �ा� हनेु 

रकम जफत हनेु। 

 �यसर� जफत ग�रएका बारेमा ख�रदकता�ले कुनै उजरु बाजरु गन� नपाउने। 

 �ब��कता� र ख�रदकता� �बच आजै भएको सेयर ख�रद �ब��को �लखत प�न �वतः खारेज हनेु। 

 क�पनीले जार� गरेका सेयर म�ये �लखत हुँदाका बखत �ब��कता�का नाममा भएका र 

ख�रदकता�लाई �ब�� ग�रएको भ�नएको सेयरह� �वतः �ब��कता�का नाममा पनुः�था�पत हनेु। 

 उ� सेयरको �वा�म�व पनुः �ब��कता�का नाममा �वतः कायम भएको मा�नने। 

 उ� सेयरमा ख�रदकता�को हक �वतः समा� हनेु। 

 �ब��कता�ले सेयर ह�ता�तरण गरेको कारणबाट क�पनीको स�ालक स�म�तबाट स� चालक 

पदबाट अवकाश �लएका �ब��कता�का तफ� बाट �नय�ु स� चालकह� पनुः क�पनीको 

स�ालकका �पमा स�ालक स�म�तमा �वतः �था�पत हनेु र स�ालकको है�सयतको �यव�थापन 

तथा स�ालनमा संल�न हनेु। 

 उि�लिखत काय�का ला�ग �च�लत काननु अनसुार ख�रदकता�ले कुनै �लखत ग�र�दन ुपन� वा कुनै 

�वीकृ�त �दन पन� भए यसै �लखतलाई नै सो �लखत तथा �वीकृ�तका �पमा मा�यता �दन 

�दलाउन ख�रदकता�को म�ुर� हनेु आ�द। 

37. यस �कार ख�रदकता� अथा�त ��तवाद� प�ले �लखतको दफा १ बमोिजम �ब��कता� अथा�त वाद�लाई 

रकम भ�ुानी नगर� सत� उ�ल�न गर� �ववाद उ�प� भएमा सो बापत यो य�त रकम ��तपू�त� वा 

हज�ना �तन� वा सोका ला�ग म�य�थता वा अदालत सम� गई �च�लत काननु बमोिजम �ववाद 

समाधान गराउने भ�े स�झौतामा उ�लेख नगर� ख�रदकता�ले रकम भ�ुानी नगरेमा मूल सेयर 

�ब��को स�झौता नै �वतः खारेज भई �ब��कता�ले �लई सकेको रकम जफतै हनेु‚ �ब�� ग�रएका 

सेयर �ब��कता� मै �वतः पनु�था�पना भई �ब�� गनु�अिघको वाद�को क�पनी स�ालनमा रहेको 

स�ालकको है�सयत समेत �वतः �था�पत हनेु समेत करार उ�ल�न बापतको उपचार करारमा नै 

�प� उ�लेख ग�रएको पाइ�छ। साथै उ� काय� गन�का ला�ग ख�रदकता�ले कुनै �लखत ग�र�दन ुपन� 

वा �वीकृ�त �दन ुपन� भए सो का ला�ग छु�ै �लखत वा ���या समेत आव�यक नपन� गर� सोह� 

स�झौता �लखतलाई नै �लखत र �वीकृ�तका �पमा मा�यता �दइएको देिख�छ। यसबाट ��तवाद� 

प�ले सेयरको मू�य भ�ुानी नगरेमा सोह� स�झौता बमोिजम वाद� प�ले आफुले �ब�� गरेका सेयर 

�फता� गराउन र स�ालकमा पनुः कायम हनु स�ने देिख�छ। ��तवाद� प�ले सेयरको रकम भ�ुानी 

न�दएको कारण स�झौता बमोिजम ती सेयर �फता� �लन एवं स�ालकमा पनुः कायम रहन बाधा 
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परेको भई सो कुराको मागदाबी �लई ��ततु �फराद परेको अव�था नभएकाले �यसतफ�  �वचारै गन� 

परेन। 

38. �ब�� गरेको सेयरमा आ�नो Lien Right भए प�न क�पनीको ससु�ालनमा दईु प� �बच मनमटुाव 

भएको कारण उ�मशीलतामा बाधा पर� सेयर ख�रद �ब�� ग�रएको‚ सेयर �ब�� गरेप�छको 

हालस�मको अव�धमा ��तवाद� प�ले आ�नो �हसाबले लगानी गर� क�पनी स�ालन गरेको समेतका 

ि�थ�तमा वाद� प� पनुः क�पनीको �यव�थापनमा सहभागी हनु स�ने अव�था नभएकाले प�न 

दाबीको रकम भराउनकुो �वक�प छैन भ�े प�न वाद�को �फराद दाबी तथा सो तफ� का �व�ान काननु 

�यवसायीह�को बहस िज�कर रहेको छ। तर यस बारेमा प�न उ� �लखतको दफा ३ मा �वक�प 

�नधा�रण ग�रएको पाइ�छ। सो दफामा मूलतः ख�रदकता�ले सेयरको मू�य बझुाउन नसकेमा वा 

नबझुाएमा �ब��कता�ले चाहेमा ख�रदकता� तथा �नजको समूहका अ�य स�ालकह�का नाममा �लखत 

�म�तस�म दता� कायम भएका क�पनीका सेयरह� �ब��कता�लाई �ब�� गन� ख�रदकता� म�ुर गद�छ 

भ�े समेत उ�लेख भएको देिख�छ। साथै सेयर मू�य र भ�ुानी यसै �लखतको अनपुात वा त�रका 

बमोिजम नै हनेु र सो �योजनका ला�ग �च�लत काननु अनसुार छु�ै �लखत आव�यक पन�मा �य�तो 

�लखतमा ह�ता�र गन� समेत ख�रदकता�ले म�ुर� गरेको देिखन आउँछ। 

39. यस ि�थ�तमा दबैु प� क�पनी स�ालन र �यव�थापनमा र�हरहन आव�यक वा बा�या�मक देिखन 

नआई वाद�ले चाहेमा ��तवाद� प�का नाममा रहेका क�पनीका सेयरह� आफुले �ब�� गन� म�ुर 

गरेको मू�य र भ�ुानी त�रकाकै अनपुातमा ख�रद गर� एकलौट� �पमा क�पनी स�ालन गन� स�ने 

वैकि�पक माग� समेत उ� स�झौताले नै �श�त ग�ररहेको देिख�छ। 

40. यसर� स�झौता बमोिजम स�झौताका प�ह�ले परुा गनु� पन� दा�य�व र ती दा�य�व परुा नगरेमा 

�सज�ना हनेु प�रणाम समेतका स�ब�धमा �ववा�दत स�झौतामा नै �प� सत�ह� उ�लेख भइरहेको 

देिखएको अव�थामा स�झौतामा उ�लेख गरेका उपचारा�मक उपाय अवल�बन नगर� सेयर मू�य 

रकम र ��तपू�त� समेतको दाबी �लई �सधै अदालतमा �वेश गन� वाद�लाई �नज �वयंले ह�ता�र गर� 

सहम�त जनाएको सेयर मू�य भ�ुानी स�ब�धी �लखतको दफा २ र ३ ले रोक लगाएको देिखएकाले 

करारका प�ले �नधा�रण गरेको उपचारको �कृ�तभ�दा बा�हर गई अदालतले ह�त�ेप गन� र ��तपू�त� 

भराउन �म�ने देिखएन। 

41. यसका अ�त�र� ��ततु स�झौता वाद�ले कालो सूचीबाट ब�ने उ�े�यबाट मा� गरेका हनु।् सो कुरा 

सह�व�ीयकरण बै�ह�ले स�झौतालाई मा�यता न�दई कालो सूचीमा रा� ने �नण�य उपर वाद�ले 

सव��च अदालतमा दायर गरेको स�वत ्२०५९ सालको �रट नं. ३४८६ को �नवेदनमा क�पनी��त 

आ�नो कुनै दा�य�व बाकँ� नरहेकाले सेयर �ब��लाई मा�यता �दई कालो सूचीमा रा� न �म�दैन भ�े 

मागदाबी �लई �नजको माग अनसुार नै �म�त २०६२।१०।५ मा जार� भएको आदेशबाट �प� 

ह�ुछ। क�पनी अरब� ऋणमा डबेुका कारण वािण�य बै�ह�ले ऋण असलु�का ला�ग म�ुा दायर 

गर� �यसको दा�य�व ��तवाद�ले �वीकार� रहेको अव�था छ भ�े प�न ��तउ�र िज�कर भई 

सोतफ� का �व�ान काननु �यवसायीह�को बहस िज�कर रहेको छ। 
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42. सो स�ब�धमा यस अदालतको आदेश बमोिजम सव��च अदालतबाट िझकाई आएको उ� �रट 

�नवेदन‚ �लिखत जवाफ र आदेश समेतको �मािणत ��त�ल�प हेदा� ��ततु स�झौता बमोिजमको 

अि�तम �क�ता बझुाउने अव�ध समेत �म�त २०५८।१।१७ मा समा� भइसकेप�छ सोको भ�ुानी 

माग गन�तफ�  नलागी उ�टै सेयर �ब�� ग�रसकेकाले क�पनीमा आ�नो कुनै दा�य�व बाकँ� नरहेको 

भनी कालो सूचीमा रा� न न�म�ने माग गद� �वयं वाद� २०५९ सालमा सव��च अदालतमा �रट 

�नवेदन �लई गएको देिख�छ। �रट �नवेदक अथा�त वाद�ले क�पनीमा रहेको आ�नो सेयर अक� प� 

अथा�त ��तवाद�लाई ह�ता�तरण ग�रसकेको ि�थ�तमा क�पनीको स�पूण� ऋण जमानतमा �नवेदकको 

कुनै दा�य�व नरह� ऋणी क�पनी तथा ख�रदकता� सेयर धनी वीरे��कुमार कनौ�डया उपर रहेको 

देिखएको भ�े समेत आधारमा �नवेदकलाई कालो सूचीमा रा� ने गर� भएको �नण�य र सोसँग 

स�बि�धत प�रप� उ��षेणको आदेश�ारा बदर हनेु ठह� याई �म�त २०६२।१०।५ मा सव��च 

अदालतबाट आदेश भएको देिखन आउँछ। यसर� वाद�को उ� क�पनी उपर कुनै प�न दा�य�व 

बाँक� नरहेको भ�े आधारमा �नयामक �नकायबाट त�काल कालो सूचीमा रा� ने गर� भएको �नण�य 

बदर भइसकेको ि�थ�तमा पनुः क�पनीको सेयरमा वाद�को हक दा�य�व बाँक� रहेको भनी 

ह�ता�तरण बापतको भ�ुानी वाद�ले �लन पाउने अथ� गन� हो भने वाद� कालो सूचीमा रह� रहेको 

�न�कष�मा प�ुन ुपन� ह�ुछ। जनु �न�कष� वाद�को �हतमा हनेु देिखँदैन। जनु कुरा ��य� �पमा गन� 

�म�दैन सो अ��य� �पमा समेत गन� �म�दैन भ�े �यायको मा�य �स�ा�त रहेको छ। आफुलाई 

कालो सूचीमा रहनबाट जोगाउन एउटा िज�कर �लने र सो िज�करका आधारमा कालो सूचीबाट 

उ�कन सफल भएप�छ पनुः �यसैको �वपर�त हनेु गर� अक� िज�कर �लन पाउँछ भ� र �य�तो 

कुरालाई मा�यता �दने हो भने �यायको उ�े�य नै परािजत ह�ुछ।  

43. अब ते�ो तथा अि�तम �� ��ततु म�ुा हद�याद�भ� दायर भएको छ‚ छैन भ�े �वषयमा �नण�य �दन ु

पन� हनु आएको छ।  

44. मा�थ दो�ो ��का स�ब�धमा वाद�ले स�झौतामा उि�लिखत उपचारको माग� अवल�बन नगर� �सधै 

अदालतमा �वेश गरेको तथा एक पटक दा�य�व प�र�याग ग�रसकेको �वषयमा पनुः दाबी गन� 

न�म�ने भनी ग�रएको �व�षेणबाटै ��ततु ��मा�थ �वचार ग�ररहन पन� अव�था देिखँदैन। तथा�प 

हद�यादको �वषयमा समेत ��तउ�र प�मा िज�कर �लइएकाले सो ��लाई अन�ु�रत छा�न ु

�यायोिचत हनु स�दैन।  

45. �म�त २०५६।६।२८ मा �ववा�दत सेयर ख�रद �ब�� स�झौता र सेयर मू�य भ�ुानी स�ब�धी 

�लखत भएको भ�े त�यमा �ववाद छैन। सो स�झौता भएकै �दन २५ लाख भ�ुानी गन� र बाँक� 

अि�तम �क�ता प�न २०५८।१।१७ �भ�मा भ�ुानी ग�रस�ने �यहोरा सेयर मू�य भ�ुानी स�ब�धी 

�लखतको दफा १ मा �प� उ�लेख ग�रएको देिख�छ। �लखत भएकै �दन भ�ुानी गनु� पन� भ�नएको 

२५ लाख �पैया समेत वाद�ले पाउन सकेको भ�े देिखँदैन। �य�तै दो�ो �क�ता बापत २ करोड 

बझुाउने भनी �न�द�� ग�रएको ३० अ��ल २००० मा सो �क�ता तथा ते�ो तथा अि�तम �क�ता २ 

करोड ६० लाख भ�ुान गनु� पन� भनी तो�कएको ३० अ��ल २००१ �भ� उ� कुनै प�न रकमह� 

भ�ुानी भएको भ�े देिखएको छैन। 
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46. यस ि�थ�तमा �ववा�दत स�झौता भएको भ�नएको �दनमा नै करारको उ�ल�न हनु पगेुको देिख�छ। 

करारमा ह�ता�र गरेको �दनमा नै �. २५ लाख भ�ुानी गन� भनी स�झौतामा उ�लेख ग�र�छ तर 

�य�तो ह�ता�र बापतको भ�ुानी समेत �लन�ुदन ुग�रँदैन भने स�झौता गनु�को पछा�ड �न�हत रहेको 

प�ह�को उ�े�य यसको अनहुारबाटै छल�ङ ह�ुछ। 

47. स�झौता बमोिजमको अि�तम �क�ता भ�ुानी गन� भ�नएको २०५८।१।१७ बाट १० वष�भ�दा बढ� 

अव�ध �य�तत गर� २०६८ सालमा ��ततु �फराद परेको देिख�छ। �फरादमा करार ऐन‚ २०५६ को 

दफा ८९ को उपदफा (२) को ख�ड (घ) को हद�याद उ�लेख गरेको देिख�छ। वाद�ले दाबीको 

आधार बनाएको उ� दफामा अ�य कुराका अ�त�र� म�ुा गनु� पन� कारण उ�प� भएका �म�तले दईु 

वष��भ� उजरु� न�दएमा �य�तो उजरु नला�ने भ�े �प� काननुी �यव�था भएको पाइ�छ। 

48. ��ततु म�ुा गनु� पन� कारणका �पमा ��तवाद� प�ले �म�त २०६४।७।१६ को क�पनी स�ालक 

स�म�तको बैठकबाट वाद�का नामका सेयरह� दा.खा. अ�ाव�धक गराउने �नण�य गर� 

२०६५।१।१६ मा क�पनी रिज�ारको काया�लयमा �नवेदन �दई २०६५।२।१ मा सो 

काया�लयले अ�ाव�धक भएको जानकार� गराएको र �यसप�छ रकम भ�ुानीका ला�ग �म�त 

२०६६।५।२२ र २०६८।३।३ मा प� माफ� त जानकार� गराउँदा समेत कुनै जवाफ न�दई 

बसेबाट म�ुा गनु� पन� कारण उ�प� भएको भ�े �फराद दाबी तथा वाद� तफ� का �व�ान काननु 

�यवसायीको बहस िज�कर रहेको छ। 

49. व�ततुः हद�याद स�ब�धी �यव�था काननुमा जे जसर� �नधा�रण ग�रएको छ‚ सोह� अन�ुप हनेु �वषय 

हो। हद�यादलाई प� �वप�को म�रु�‚ सहम�त वा अदालतको �या�या �व�षेणबाट थपघट गन� 

स�कँदैन। �यायको मा�य �स�ा�तका �पमा �था�पत यो �वषयमा थप �या�या �व�षेण वा 

अ�धका�रकता खो�न ज�र� छैन (ने.का.प.२०६९, �न.नं. ८७४४ प.ृ१)।  

50. एक मा� �� "कारण उ�प� भएको �म�त" कसर� �नधा�रण गन� भ�े हनु स�दछ। करार�य 

दा�य�वबाट �सिज�त �ववादको �वषयमा हद�यादको �या�या गदा� कठोर ब� नहनेु र सम�या�यक 

���कोण अवल�बन ग�रन ुपन� भ�े प�न वाद� प�का �व�ान काननु �यवसायीह�को बहस िज�कर 

रहेको छ। वा�तवमा �व�ान काननु �यवसायीह�बाट उठाइएको यस िज�करमा पूण�तः असहमत हनु ु

पन� ि�थ�त छैन। करारका प�ह�को आचरण र �यवहारबाट प�न क�तपय अव�थामा म�ुा गनु� पन� 

कारण उ�प� भएको घटना वा �म�त कायम गनु� पन� ह�ुछ। तर यसका ला�ग कुनै एक प�को 

मा� आचरण वा �यवहारलाई हेरेर �न�कष�मा प�ुन �म�दैन। दबैु प�को आचरण र �यवहार हे�रन ु

वा�छनीय ह�ुछ। 

51. �य�तै म�ुा गनु� पन� कारण उ�प� भएको �म�त �नधा�रण गन� �या�यक आधार व�त�ुन�‚ ठोस र 

�व�सनीय समेत हनु ु पद�छ। य�तो �वषयमा सकेस�म तज�बजी अ�धकारको �योगको अव�था 

�यूनतम ् रहन ु पद�छ। अदालतबाट कुनै एक प�लाई लाभ �म�ने गर� कुनै एक म�ुामा एउटा 

आधार र अक�मा बे�लै आधार अवल�बन ग�रन ुहुँदैन। म�ुा गनु� पन� कारण परेको �म�त �नधा�रण 

गन� व�त�ुन� �या�यक मापद�ड के हनु स�दछ भ�े �वषयमा �यान प�ु याउन ुपद�छ। वा�तवमा जनु 

�म�तमा करारको उ�ल�न ह�ुछ सोह� �म�तबाट म�ुा गनु� पन� कारण �सज�ना भएको मा�ु पद�छ भ�े 
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�वषयमा करार काननुका �व�ह�को मत �मलेको पाइ�छ। यो मापद�ड सव��वीकाय� र �ववाद र�हत 

प�न छ। जब करारको कुनै एक प�ले �प� �पमा करारको उ�ल�न गद�छ भने अक� प�ले थप 

कारण खो�न�तर नलागी काननुी उपचारको बाटो समा�ै पन� ह�ुछ। य�द करारको एक प�ले 

करारको उ�ल�न गरेको कुरा अक� प�ले �प� ब�ुन नस�ने अव�था पद�छ भने �य�तोमा �प� हनु 

ग�रने आचरण‚ �यवहार र �यसबाट �सिज�त प�रणामलाई प�न कारक त�वका �पमा �लन �म�ने 

ि�थ�त पद�छ। 

52. यसका अ�त�र� प�ह� �बचको �य�तो आचरण र �यवहारको प�न एउटा �वीकाय� र वाि�छत हद 

रहेको ह�ुछ जनु काननुमा आधा�रत हनु ुपद�छ। खास गर� कारण परेको �म�तले २ वष��भ� म�ुा 

दायर गनु� पन� गर� काननुले हद�याद तो�दछ भने �ववाद समाधान गन� आपसमा ग�रने प�ह� 

�बचका आचरण र �यवहार प�न सोह� अव�ध�भ�ै केि��त हनु ुपद�छ। काननुले तोकेको अ�धकतम ्

सीमा नना�नेतफ�  स�बि�धत प� सचेत रहनै पद�छ। करार उ�ल�न भएको २ वष� नघाएर ग�रने 

य�ता आचरणगत �यवहारलाई मा�यता �दँदै जाने हो भने काननुमा �न�द�� हद�याद नै अ�नि�त ब� 

प�ुने भई अदालत �वयं �ववादमा फ�न प�ुदछ। 

53. अब ��ततु म�ुाको स�दभ�मा म�ुा गनु� पन� कारण वाद�ले दाबी �लए ज�तो ��तवाद�ले वाद�का 

नामको सेयर आ�ना नाममा नामसार� गराएप�छ प�न सेयरको मू�य भ�ुानी नगरेकाले भ�ुानीका 

ला�ग प�ाचार ग�रएकामा सोको जवाफ न�दएको �म�तबाट उ�प� भएको हो वा ��तउ�र िज�कर 

अन�ुप करार बमोिजम अि�तम �क�ता बझुाउन ु पन� �म�तमा सो रकम भ�ुानी न�दएबाट सोह� 

�म�तमा नै कारण उ�प� भएको हो वा अ�य कुनै �म�तमा �ववाद उ�प� भएको हो भ�े कुराको 

�व�षेण हनु ुपन� देिख�छ। 

54. व�ततुः �म�त तोक� �क�ताब�द�मा रकम भ�ुानी गन� गर� भएका स�झौताह�मा तो�कएको �क�ता 

नबझुाएको �म�तबाटै करार उ�ल�न हनेु भई म�ुा गनु� पन� कारण उ�प� भएको मा�ु पद�छ। 

�यसमा प�न अि�तम �क�ता बझुाउने �याद समेत नािघसकेप�छ प�न कारण प� यो परेन भनी 

अलमलमा पनु� आव�यक हुँदैन। प�ह� रहेको �थान र भ�ुानीका ���या आ�द कारणबाट 

भ�ुानी पाउन ुपन� प�ले तो�कएको �म�तमा नै भ�ुानी पाएको कुरामा य�कन हनु नसक� मना�सब 

समय�भ� सो �वषयमा अक� प�लाई सो�न वा जानकार� मा�न स�ने र सो स�ब�धमा �दएको 

जवाफलाई प�न कारण परेको �म�त मा� स�कने स�भावना रहन स�दछ। तर स�झौता भएको �म�त 

२०५६।६।२८ मै प�हलो �क�ता, �बचमा दो�ो �क�ता र २०५८।१।१७ मा अि�तम �क�तामा 

सेयर रकमको भ�ुानी गन� गर� स�झौतामा भ�ुानीको त�रका �प� उ�लेख भएको ि�थ�तमा कुनै 

एक �क�ताको रकम समेत भ�ुानी नपाएको वाद�ले अि�तम �क�ता बझुाउने अव�ध �य�तत भएको 

१० वष�प�छ करार उ�ल�न भएको कारण खो�दै �हँडी ���वधामा पनु� पन� कुनै �ववेक स�मत कारण 

देिख�। 

55. स�झौता भएकै �दनदेिख सेयर रकम भ�ुानी न�दने ��तवाद�को आचरण र �यवहार �प� भइरहेकामा 

अि�तम �क�ता बझुाउने �म�तले क�रव ८ वष�प�छ २०६६ सालमा प�ाचार गदा� मा� सो कुरा य�कन 

भएको भ�े वाद� दाबी आफैमा आधारह�न देिख�छ। �यसैले सेयर भ�ुानीका ला�ग स�झौतामा �न�द�� 
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ग�रएको �म�त २०५८।१।१७ लाई नै ��ततु म�ुामा �फराद गनु� पन� कारण उ�प� भएको �म�त 

मा�ु �वाभा�वक‚ र काननु स�मत ह�ुछ। 

56. जहाँस�म सेयर ख�रद �ब�� स�झौताको दफा ४ मा Consortium Banks ले स�झौता अनमुोदन 

गरेप�छ मा� लाग ु हनेु �यव�था भई सह�व�ीय बै�ह�ले स�झौतालाई मा�यता न�दएका कारणले 

सव��च अदालतमा �रट �नवेदन �दन ुपरेको हुँदा म�ुा गनु� पन� कारण प�न स�झौता लाग ुभएप�छ नै 

पन� गएको भ�े वाद� प�का �व�ान काननु �यवसायीह�को बहस िज�कर छ। सो स�ब�धमा �वचार 

गदा� वाद�ले दायर गरेको �रट �नवेदनमा सव��च अदालतबाट �म�त २०६२।१०।५ मा आदेश 

भएको देिख�छ। �य�तै क�पनीको �म�त २०६४।७।१६ को बैठकबाट वाद�का नामका सेयर 

अ�ाव�धक गराउने �नण�य गरेको देिख�छ भने उ� �नण�य बमोिजम �म�त २०६५।१।१६ मा 

क�पनी रिज�ारको काया�लयमा �नवेदन �दई �म�त २०६५।२।१ मा क�पनी रिज�ारको काया�लयले 

सोको जानकार� समेत गराएको देिखएको छ। यस ि�थ�तमा उपरो� घटना�म वा �म�त म�ये कुनै 

एकलाई कारण परेको �म�त मानी �फराद गरेको अव�था �वचारणीय हनु स�ने देिख�छ। तर सो 

नगर� क�पनी रिज�ारको काया�लयले अ�ाव�धकको जानकार� �दएको क�रब १ वष�प�छ रकम 

भ�ुानीका ला�ग वाद�का तफ� बाट �म�त २०६६।५।२२ मा एकतफ� प� पठाएको र पनुः �यसको 

क�रब दईु वष�प�छ २०६८।३।३ मा रकम भ�ुानी न�दएमा अदालतमा जाने भनी प�ाचार गर� 

सोह� प�ाचार गरेको �म�तलाई कारण परेको �म�त मानी �म�त २०६८।३।२२ मा पन� आएको 

�फरादलाई हद�याद�भ�को मा� स�कने देिखएन। 

57. तसथ� उि�लिखत त�य‚ काननु र ��तपा�दत �स�ा�त समेतको �व�षलेषणा�मक आधार र कारणबाट 

�ववा�दत स�झौता हुँदाका बखत करार ऐन‚ २०२३ बहाल रहेको देिखए प�न स�झौता बमोिजमको 

अि�तम दा�य�व परुा गन� समयमा करार ऐन‚ २०५६ लाग ुभइसकेको देिखँदा र करार स�ब�धी 

काननु‚ काय��व�धगत काननु भएकाले �ववाद उ�प� हुँदा बहाल रहेको काननु अ�तग�त �फराद गन� 

पाउने नै देिखयो। 

58. �य�तै स�झौता बमोिजमको सेयरको मू�य र सोको �याज समेत ��तपू�त� बापत भराइपाउँ भ�े 

दाबीका स�ब�धमा उ� स�झौताको सत� नं. १ मा सेयर मू�य भ�ुानीको त�रका र समयका 

स�ब�धमा �प� उ�लेख भई सो बमोिजम सेयर ख�रदकता�ले रकम भ�ुानी नगरेमा स�झौताकै सत� 

नं. २ बमोिजम बझुाइसकेको रकम जफत हनेु‚ सेयर ख�रद �ब��को �लखत प�न �वतः खारेज भई 

�लखत हुँदाका बखत �ब��कता�का नाममा दता� भएका र ख�रदकता�लाई �ब�� गरेका भ�नएका 

सेयरह� �वतः �ब��कता�का नाममा पनु�था��पत भई उ� सेयरह�को �वा�म�व पनुः �ब��कता�का 

नाममा �वतः कायम हनेु तथा �ब��कता�का तफ� बाट �नय�ु स� चालकहक पनुः क�पनी स�ालक 

स�म�तमा �वतः �था�पत हनेु भ�े समेत करार उ�ल�न बापतको उपचारको �कृ�त �नधा�रण 

भइरहेको देिखयो। करार ऐनको दफा ४ मा करार उ�ल�न भए बापत उपचारको �कृ�त �नधा�रण 

गन� प�ह� �वाय� हनेु भ�े काननुी �यव�था भइरहेको प�र��ेयमा ��तपू�त�मा दाबी गन� पाउने 

उपचारको सत� स�झौतामा उ�लेख नगर� सेयर बापतको भ�ुानी ख�रदकता�ले गन� नसकेमा स�झौता 

भ�दाको पूव�वत ्अव�थामै �वतः फक� ने �वक�प छनोट ग�रएको देिखँदा करारका प�ह�ले करार 
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गदा�का बखत �वत�� सहम�त साथ �नधा�रण गरेको उपचारको �कृ�तभ�दा बा�हर गई स�झौता 

बमोिजमको रकम भ�ुानी गराइपाउँ भनी ��ततु �फराद दायर गन� पाउने देिखन आएन। 

59. साथै स�झौतामा उ�लेख भए बमोिजमको सेयर बापतको अि�तम �क�ता बझुाउने भनी �कटानी साथ 

उ�लेख भएको �म�त तथा �वप�ीले सेयर दािखल खारेज गराई आ�ना नाममा कायम गराएको 

�म�तबाट नै करारमा उ�लेख भएको रकम भराउन ु पन� कारण उ�प� भएको मा�ु पन�मा उ� 

�म�तबाट करार ऐन‚ २०५६ को दफा ८९(२)(घ) को �याद दईु वष��भ� ��ततु �फराद दायर हनु 

नआएको र एक प�ीय �पमा गरेको प�ाचारबाट काननुमा �प� उ�लेख भएको हद�याद स�ब�धी 

�यव�था त�कन वा ख�ुचन नस�ने हुँदा �फरादमा उ�लेख गरेका अ�य �वषयमा �वेश गर� हेन� 

�म�ने अव�था समेत नदेिखएकाले हद�याद समेतको ��मा ��ततु �फराद मलुकु� ऐन अ.बं. १८० 

नं. बमोिजम खारेज हनेु ठहछ�। सो ठहना�ले अ�मा तप�सलमा लेिखए बमोिजम गन� गर� मलुकु� ऐन, 

अ.बं. १८६ नं. बमोिजम फैसला ग�र�दएको छु। 

 

तप�सल ख�ड 

मा�थ इ�साफ ख�डमा लेिखएबमोिजम �फराद खारेज हनेु ठहरेकाले �फराद दता� गदा� राखेको कोट� फ� 

�.९‚८२‚६७३।- जफत ह�ुछ अ� केह� ग�ररहन परेन............................................................१ 

 

��ततु इ�साफमा िच� नबझेु ३५ �दन�भ� �ी पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पनुरावेदन गन� जान ु भनी 

मलुकु� ऐन अ.बं. १९३ नं. बमोिजम वाद�ह�को नाउँमा पनुरावेदनको �याद जार� गनू� ......................२ 

 

सरोकारवाला �यि�ले �म�सल संल�न कागज �माणको न�ल मा�न आए काननुको र�त प�ु याई न�ल 

�दनू.............................................................................................................................३ 

 

दायर�को लगत क�ा गर� फैसला अपलोड गर� �म�सल �नयम बमोिजम बझुाइ�दनू ............................४ 

  
 

िज�ला �यायाधीश 

 

ना.स.ु : �करणकुमार राई 

क��यटुर टाइप गन� : द�पक�साद भ�राई       

म�ुा फाँट – ५  

पाना २५ को फैसला    

      

इ�त स�वत ्२०७० साल माघ म�हना २ गते रोज ५ शभुम.्...........। 
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�ी ल�लतपरु िज�ला अदालत 

 इजलास 

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी अजु�न�साद कोइराला 

फैसला 

�न.नं. २५७ 

स�वत ्२०७० सालको] द.ुफौ  .�म.नं.0७०-CG-०१४५ 

 

म�ुा:- हकको �चलन गराई पाउँ। 
 

बाद�को नाम, थर वतन 

नाबालक छोरा िश�ा�त के.सी.को हकमा 

संर�क बाब ु झलकमानको नाती कुमार 

के.सी.को छोरा ल.प.ुउ.म.न.पा. वडा नं. १३ 

जावलाखेल ब�ने वष� ३२ को स�मर 

के.सी.................................................१ 

सा�ी:- 

 x 

कागज:-  

 x  

 ��तवाद�को नाम ,थर वतन 

भ.प.ुिज. न�ल�चोक वडा नं. ७ ब�ने �व बहादरु 

�व�को �ीमती वष� ५२ क� ल�मी �व�............१  

ल.प.ुिज.ल.प.ुउ.म.न.पा.वडा नं. १३ जावलाखेल 

�थायी घर भई हाल भ.प.ुिज.न�ल�चोक वडा नं. ७ 

ब�ने कुमार के.सी.को बहुार� स�मर के.सी.को 

�ीमती वष� २९ क� स�ुनता �व� ....................१  

सा�ी:- 

प�ुषो�म थापा र �नम�ला थापा........................१ 

कागज:- 

 x                       
 

अदालतबाट बिुझएका �माण 

x 

सा�ी:- 

x 
 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको २९ नं. 

बमोिजम यसै अदालतको अ�धकार �े� �भ�को भै दायर हनु आएको ��ततु म�ुाको संि�� �ववरण यस 

�कार छ। 

 

१. �फरादप�को संि�� �यहोरा M- 

�वप�ी स�ुनता �व�सँग मेरो �म�त २०६२/१/२४ मा �ववाह भई हा�ो दा�प�य जीवनबाट छोर� 

िश��का के.सी. को �म�त २०६२/१०/०७ मा र छोरा िशदा��त के.सी.को २०६८/०२/२१ मा ज�म 

भई सकेको छ। स�ुनता �व�सँगको दा�प�य जीवन �नजकै कारणबाट असहज भएप�न �नजको �यवहारलाई 

सधुान� �ममा ६/७ वष� �बि�स�दा प�न कुनै सधुार नआएकोले बा�य भई �नजउपर यसै अदालतमा 

स�ब�ध �व�छेद म�ुा दायर  गर� कारवाह�य�ु अव�थामा रहेको छ। �वप�ी स�ुनता �व� धेरै जसो घरमा 

नब�ने छोरा छोर�को रेखदेख नगन� तथा ��तवाद� ल�मी �व� प�न छोर�को कमाई खाने भएकोले आमा 

छोर� �मल� मेरो २ वष� नाबालक छोरालाई माइती घरमा राखेकोले छोरालाई भेट गन� जादा ं भेट गन� 
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समेत न�दएको र छोरा �बरामी परेको छ भ�न थाहा पाई िज�ला �शासन काया�लय ल�लतपरुमा �नवेदन 

�दई �थानीय �हर�को सहयोगबाट केह� �दन आफुसंगै राखी उपचार गराएकोमा �वप�ी स�ुनता �व�को 

उजरुको आधारमा जावलाखेल �हर�को म�हला सेल माफ� त छोरा िश�ा�त के.सी.लाई लगेकोमा �नजले 

छोरालाई रा�ोसँग हेरचाह नगरेको थाहा हनु आएकोले छोरा िश�ा�त के.सी.को हकमा बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन¸ २०४८ को दफा ५१ तथा २० समेतको आधारमा यो �नवेदन गन� आएको छु। अत: 

ब�ुनी पन� �माण बझुी नाबालक छोरा िश�ा�त के.सीको सव��म �हत तथा हक अ�धकार संर�णको ला�ग 

त� काल अदालतमा िझकाई �वा��य ि�थ�त समेत जचाउने आदेश गर� छोरालाई मेरो संर�क�वमा रहेने 

गर� मेरो िज�मा �दलाई पाउँ भ�े समेत �यहोराको बाद�को �फराद प�।  

 

२. ��तउ�रप�को संि�� �यहोरा:- 

  मैले नाबालक छोरालाई �नजको �वा��य जीवनको ला�ग आव�यक पन� स�पूण� खोपह� लगाई 

�बमार� भएको अव�थामा उपचार गराई रात �वहान नभनी �याहार स�भार ग�र रहेक� छु भने �नजको 

िश�ाको ला�ग म�टे�र� �कूलमा राखेक� छु। �नज बाद�ले एउटा �पताले आ�नो ब�चा र �ीमती ��त 

गनु� पन� कुनै प�न कत��य समेत परुा नगर� खाल� म ��तवाद�बाट ब�चालाई अलग ग�र मलाई हैरानी �दने 

�नयतले मा� देखावट� �पमा ब�चाको संर�ण मा�न ुभएको हो। �नज बाद�को संर�णमा रहेक� ७ वष�क� 

नाबालक छोर�लाई समेत आ�नो साथमा नराखी हो�टलको भरमा छो�न ुभएको छ भने छोराको हकमा 

प�न �नजलाई िज�मा �दने हो भने प�न �नजले हेनु� ह�्ु। मैले म�हला सेलबाट ब�चा िज�मा �लएर गएदेिख 

हालस�मको �दनमा �नजले क�हले प�न ब�चा भे�छु भनेर आउन ुभएको छैन र आएको ख�डमा अथवा 

अ�भभावक�वको िज�मेवार� परुा गन� स�दभ�मा ब�चा आमाको संर�णमा र�दां प�न �नज बाद�ले चाहेमा 

आ�नो ब�चाको ला�ग �कूलको �फ लगायत ब�चाको ला�ग चा�हने स�पूण� कुराह�को �यव�था ग�र 

ब�चालाई भे�न स�नहु�ुछ य�मा मैले रोक लगाएको छैन र लगाउने प�न छैन। म �वप�ी अझै �नज 

बाद�ले मलाई घरमा लगेर रा� ने हो भने म दबैु ब�चा साथमा �लई �नजसंगै ब�न इ�छुक छु भ�े समेत 

�यहोराको ��तवाद�ह�को संय�ु ��तउ�र िज�कर।  

 

अदालतको ठहर 

 �नयम बमोिजम सा�ा�हक तथा दै�नक म�ुा पेशी सूचीमा चढ� पेश हनु आएको ��ततु म�ुामा 

बाद� तफ� बाट उपि�थत हनु ुभएका �व�ान अ�धव�ा �ी सरेु�� कुमार ख�काले यसमा यी प�ह� वीच 

स�ब�ध समुधरु हनु नसकेको, छोर� बाद�को संर�क�वमा अ�यापन ग�र रहेको र छोरा आमाको 

संर�क�वमा रहेको आमाले भ�दा बाबलेु पालनपोषण गरेको उपय�ु हनेु हदुा ं�फराद दावी बमोिजम हक 

�चलन गराउन ुपन� भ�े बहस िज�कर र ��तवाद�को तफ� बाट उपि�थत हनु ुभएका �व�ान अ�धव�ा �ी 

अ�जना �यौपानेले यी प�ले ब�चाको रा�ो हेर�वचार गरेको समय समयमा �वा��य प�र�ण गरेको, 

नाबालक ब�चामा संर�क�व बाबकुोमा गएमा ब�चाको स�ह संर�ण हनु नस�ने हाल Pri primary पढाई 

रहेको हदुां माग बमोिजम आदेश जार� हनु ु नपन� भ�न गनु� भएको बहस िज�कर समेत सनुी �म�सल 

कागजात अ�ययन ग�र हेदा� बाद� दावी बमोिजम �नवेदन मांग बमोिजम �स�ा�त के.सी को सव��म �हत 
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तथा हक अ�धकारको संर�णको ला�ग परेको �नवेदन उपर देहायमा कानूनी �� नमा �या�यक �न�पण गनु� 

पन� देिखयो।  

क) नाबालक �स�ा�त के.सी. बाब ुवा आमा म�ये कसको संर�क�वमा रहेमा सव��म �हत हनेु हो ? 

ख) नाबालकको संर�क�व बाबलुाई �दन ुउपय�ु हनेु नहनेु के हो र मांग बमोिजम आदेश जार� हनु 

नहनेु के हो ? 

 अब �नवेदनतफ�  �वचार गदा� ¸ यसमा �वप�ी स�ुनता �व�सँग मेरो �म�त २०६२/१/२४ मा 

�ववाह भई हा�ो दा�प�य जीवनबाट छोर� िश��का के.सी.को �म�त २०६२/१०/०७ मा र छोरा िशदा��त 

के.सी.को २०६८/०२/२१ मा ज�म भई सकेको छ। स�ुनता �व�सँगको दा�प�य जीवन �नजकै 

कारणबाट असहज भएप�न �नजको �यवहारलाई सधुान� �ममा ६/७ वष� �बि�स�दा प�न कुनै सधुार 

नआएकोले बा�य भई �नज उपर यसै अदालतमा स�ब�ध �व�छेद म�ुा दायर  ग�र कारवाह�य�ु अव�थामा 

रहेको छ। �वप�ी स�ुनता �व� धेरै जसो घरमा नब�ने छोरा छोर�को रेखदेख नगन� तथा ��तवाद� ल�मी 

�व� प�न छोर�को कमाई खाने भएकोले आमा छोर� �मल� मेरो २ वष� नाबालक छोरालाई माइती घरमा 

राखेकोले छोरालाई भेट गन� जादा ं भेट गन� समेत न�दएको र छोरा �बरामी परेको छ भ�न थाहा पाई 

िज�ला �शासन काया�लय ल�लतपरुमा �नवेदन �दई �था�नय �हर�को सहयोगबाट केह� �दन आफुसंगै राखी 

उपचार गराएकोमा �वप�ी स�ुनता �व�को उजरुको आधारमा जावलाखेल �हर�को म�हला सेल माफ� त छोरा 

िश�ा�त के.सीलाई लगेकोमा �नजले छोरालाई रा�ोसँग हेरचाह नगरेको थाहा हनु आएकोले छोरा िश�ा�त 

के.सी.को हकमा बाल बा�लका स�ब�धी ऐन¸ २०४८ को दफा ४८ को दफा ४ (१)(२),५,७,८ तथा 

ने.का.प.२०६८ अंक ८ प.ृ१४१२ समेतको आधारमा यो �नवेदन गन� आएको छु। अत: नाबालक छोरा 

िश�ा�त के.सी.को सव��म �हत तथा हक अ�धकार संर�णको ला�ग त� काल अदालतमा िझकाई �वा��य 

ि�थ�त समेत जचाउने आदेश गर� छोरालाई मेरो संर�क�वमा रहेने ग�र मेरो िज�मा �दलाई पाउँ भ�े 

बाद� दावी भएकोमा मैले नाबालक छोरालाई �नजको �वा��य जीवनको ला�ग आव�यक पन� स�पूण� 

खोपह� लगाई �बमार� भएको अव�थामा उपचार गराई रात �वहान नभनी �याहार स�भार ग�र रहेक� छु 

भने �नजको िश�ाको ला�ग म�टे�र� �कूलमा राखेक� छु। �नज बाद�ले एउटा �पताले आ�नो ब�चा र 

�ीमती ��त गनु� पन� कुनै प�न कत��य समेत परुा नगर� खाल� म ��तवाद�बाट ब�चालाई अलग ग�र 

मलाई हैरानी �दने �नयतले मा� देखावट� �पमा ब�चाको संर�ण मा�न ु भएको हो। �नज बाद�को 

संर�णमा रहेक� ७ वष�क� नाबालक छोर�लाई समेत आ�नो साथमा नराखी हो�टलको भरमा छो�न ुभएको 

छ भने छोराको हकमा प�न �नजलाई िज�मा �दने हो भने प�न �नजले हेनु� ह�्ु। मैले म�हला सेलबाट 

ब�चा िज�मा �लएर गएदेिख हालस�मको �दनमा �नजले क�हले प�न ब�चा भे�छु भनेर आउन ुभएको छैन 

ब�चालाई भे�न स�न ुह�ुछ य�मा मैले रोक लगाएको छैन र लगाउने प�न छैन। म ��तवाद� अझै �नज 

बाद�ले मलाई घरमा लगेर रा� ने हो भने म दबैु ब�चा साथमा �लई �नजसंगै ब�न इ�छुक छु भ�न 

��तवाद�ले िज�कर �लएको पाई�छ।  

�नवेदन तथा ��तउ�र प� समेत �वचार गदा� स�मर के.सी. र स�ुनता �व� प�त प� नी भै दबैुको 

दा�प�य स�ब�धबाट २ जना एक छोर� र एक छोरा जि�मएका देिख�छ। ती म�ये छोर� बाबसँुग घरमा 

र छोरा आमासँग माव�लमा बसेको अव�था देिखएको छ। प�त प� नी वीच �ववाद भै हाल स�ब�ध �व�छेद 
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म�ुा यी �नवेदकले �दएकोमा आज यसै इजलासबाट यी प�ह� वीच स�ब�ध �व�छेद नहनेु ठहर� फैसला 

भै सकेको अव�था प�न रहेको छ। ��तउ�रप�बाट �नवेदक प�तले मलाई घरमा लगेर राखेकोमा म दवैु 

ब�चा साथमा �लई �नजसँग संगै ब�न प�न म�ुर छु भ�न ��तउ�र गरेको देिखयो। जसबाट ��तवाद� 

स�ुनता �व� जनुसकैु अव�थामा प�न प�तसँग साथसाथै ब�न तयार रहेको त�यलाई अ�यथा भ�न रहन पन� 

देिखएन। तर प�त प� नी वीच देिखएको घरायसी असमझदार�को कारणबाट पा�रवा�रक तनाब रहेको 

देिखएको र �यनै प�ह� वीच एक छोर�को �न�म� स�मा�नत सव��च अदालतमा ब�द� ��य�ीकरणको 

�रट �नवेदन पर� �यस उपर स�मा�नत अदालतबाट �नण�य भै सकेको अव�था प�न देिखएको छ। जनु 

ब�चाको स�ब�धमा �नवेदन �दएको हो। उ २०६८ सालमा जि�मएको र हाल क�रब �तन वष� प�ुन 

लागेको आमाको दधु खाने बालक रहेकोमा �ववाद देिखदैन। य�तो अव�थामा क-कसको संर�क�वमा 

नाबालकलाई �दन उपय�ु हनेु हो सो स�ब�धमा बालकको सब��म �हतलाई हेरेर �याय �न�पण गनु� पन� 

अव�था रहेको देिखयो।  

यसमा बाद�ले आ�नो नाबालक छोरालाई आ�नो संर�क�वमा रहने ग�र िज�मा लगाई पाउनको 

ला�ग �नवेदन �दएको देिखयो। बाब ुवा आमा म�ये कसको संर�क�वमा ब�चा रहन उपय�ु हनेु हो सो 

बालकको सव��म �हतलाई स�ुम �पमा �ब� लेषण ग�र हेनु� पन� देिखयो। बालबा�लकालाई �नजको आमा 

�ाकृ�तक एवं कानूनी संर�क भएकोमा �ववाद प�न देिखदैन। आ�नो आमाबाट क�रब २ वष�को 

नाबालकको पालनपोषण गनु� पाउने हकबाट ब�ीत गनु� प�न उपय�ु देिखदैन। यसमा यी म�ुाका 

प�ह�ले नाबालक ब�चाको संर�क नै देिखए ताप�न प� �वप�को अहम त�ु� भ�दा प�न स�ब�ध 

बालकको सव��म�हत र आ�नो इ�छा जाहेर गन� नस�ने अबोध य�ता नाबा�लकाह�लाई नेपाल 

कानून�ारा ��याभतू अ�धकार बालबा�लका स�ब�धी महास�धी १९८९ �ारा ��याभतू अ�धकारको 

प�रपालना गराउन अदालत सदैब अ�सर रहन ुपद�छ।  

बालबा�लकाको �ाकृ�तक संर��व आमा नै हो। कुनै कारणबस आमा नभए बाब ु हनेु भ�न 

(ने.क.प.०६१ अंक ६ �न.नं. ७३८९) मा �स�ा�त समेत ��तपादन भएको, यी आमाले आ�नो ब�चाको 

पालनपोषण गरेको, समय समयमा �वा��य प�र�ण गरेको भ�न �वा��य प�र�णको कागजातह� इजलास 

सम� समेत ��ततु गरेको देिखयो। ��तउ�रप�मा ��तवाद�ले आमाको संर�णमा रहदा प�न बाद�ले 

चाहेमा ब�चाको ला�ग �कूलको �फ लगायत ब�चाको ला�ग चा�हने स�पूण� कुराह�को �यव�था ग�र 

ब�चालाई भे�न स�न ुहनेुछ यसमा मैले रोक लगाएको छैन र लगाउने प�न छैन। मलाई वाद�ले घरमा 

नै लगेर रा� ने हो भने प�न म दवैु ब�चा साथमा �लई �नजसंगै ब�न इ�छुक छु भ�न ��तउ�रबाट 

देिखएको हुँदा एक प� नीले आ�नो कत��य परुा गन� ��तब�ता ��तउ�रबाट देिख रहेको अव�थामा 

बालकको ला�ग गनु� पन� कत��य दा�य�व परुा गरेको र आ�नो प�तको घरमा गै ब�न म�ुर रहेको भ�न 

उ�लेख गरेको भनाईलाई प�ु�ाई गन� थप �माण अदालतले खोजी रहन ुपन� अव�था देिखदैन।  

तसथ� आमा नै �ाकृ�तक एवं कानूनी �पमा मूल संर�क रहेको नाबालकको हकको �चलनको 

ला�ग सदैब त�पर रहेको देिखँदा यसमा बाबकुो संर�क�वमा भ�दा आमाको संर�क�वमा नै नाबालकलाई 

राखेमा मना�सब हनेु देिखँदा �नवेदकले �दएको �नवेदन बमोिजम नाबालक छोरा बाबकुो िज�मामा �दन ुपन� 

अव�था देिखएन।  
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 बालबा�लकाको सब��म�हतको �� न अ�तर�न�हत रहने �नवेदनमा �दइने आदेश वा �नण�य त�काल 

�ा� आधारह�को �बशेषणमा आधा�रत ह�ुछन।् बाब ु आमाको यस पछाडीको ��याकलाप तथा 

नाबा�लकाको संर�क�व �हण गन�को पा�रवा�रक र आ�थ�क ि�थ�तले नाबा�लकाको संर�क�वको हकमा 

यथासमयमा �च�लत कानून बमोिजम उिचत �नण�य �लन अदालत सदैब स�म रहने भ�न ने.क.प.०६८ 

अंक ८ �न.नं. ८६७४ प.ृ १४१३ मा �स�ा�त समेत रहेको हुँदा यी अवोध नाबालकको िश�ा 

लालनपालन �वा��य सेवा ज�ता नैसं�ग�क कानूनी हकको संर�ण गन� आमा नै सं�म एवं उपय�ु हालको 

अव�थाबाट देिख रहेको हदुां उ� नाबालकको संर�क�व पाउन बाद� अथा�त �नजको बाबलेु �नवेदन 

बमोिजम नाबालक ब�चालाई हालको मौजदुा अव�थामा आमाले नै संर�क�वमा रा�दा उपय�ु हनेु 

देिखएको हदुां �नवेदन बमोिजम बाबलुाई संर�क�व �दन ुपन� आव�यकता एवं औिच�य देिखएन।् तसथ� 

�नवेदकको �नवेदन माग बमोिजम आदेश जार� ग�ररहन ुपरेन। सो ठहना�ले अ� कुराको हकमा तप�सलमा 

उ�लेख भए बमोिजम गन� गर� ��ततु म�ुा अ.वं.१८६ नं. बमोिजम आज फैसला गर�  

�दयाँ। 

 

तप�सल  

मा�थ इ�साफ ख�डमा उ�लेख भए बमोिजम बाद� दावी प�ुन नस�ने ठहरेकोले बाद�लाई सजाय गनु� 

पछ��क भ�लाई द�ड संजायको १८ नं. को अि�तम वा�यांसले केह� ग�र रहन ुपरेन.........................१ 

 

यो इ�साफमा िच� नबझेु ३५ �दन �भ� पनुरावेदन अदालत पाटन¸ ल�लतपरुमा पनुरावेदन गन� जान ुभ�न 

बाद�को नाउँमा पनुरावेदनको �याद �दन.ु................................................................................२ 

 

सरोकारवालाले फैसलाको न�ल मांग गरे ला�ने द�तरु �लई न�ल �दन ु.........................................३ 

 

��ततु फैसला अपलोड गर� दायर� लगत क�ा ग�र �म�सल अ�भलेख शाखामा बझुाई �दन ु..................४ 

 
 
 

िज�ला �यायाधीश 

माननीय िज�ला �यायाधीश�यूले] 

बोल� �टपाए बमोिजम �टपी 

क��यटुर गन� टा.ना.स.ु �पा महज�न 

फाँटवाला :- ना.स.ुजना�दन दंगाल  

इजलास अ�धकृत :- �मोद खनाल  

 

इ�त स�बत ्२०७० साल चै� २७ गते रोज ५ शभुम.्.........     । 
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