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काठभाडौँ जजल्रा काठभाण्डौँ भहानगयऩाधरका वडा नॊ. ६ फौद्ध टुसारजस्थत 
ऩाल्देन राभाको घयको बईु तराभा यहेको एउटा कोठाभा याधधका शे्रष् ठ य धनजको 
श्रीभान सागय शे्रष् ठ फस्ने प्रमोजनको राधग धरएको बाडाको कोठाधबत्र ऩसी हेदात बईुभा 
यहेको ववस्ताया ऩूणतरुऩभा जरेको, दयाज जरेको, खाट रत्ता–कऩडा तथा टेधरधबजन सभेत 
जरेको, कोठाभा कारो धुॉवा फसेको, कोठभा यहेको अधधकाॊश साभानहरु सफै जरेको 
अवस्थाभा देजखएको बन् ने सभेत व्महोयाको घटनास्थर प्रकृधत भचुलु्का। 

धभधत २०६८।१।१९ गते याती २३:00 फजेको सभमभा काठभाडौँ जजल्रा 
वडा नॊ. ६ फौद्ध टुसार फस्ने सागय शे्रष् ठराई कोठाधबत्र सधुतयहेको अवस्थाभा धनजको 
ज्मानै भाने भनसामरे श्रीभती याधधका शे्रष् ठरे भवटितेर खन्माई आगो रगाई पयाय 
यहेकोरे धनज याधधका शे्रष् ठराई खोजतरास गयी दाजखरा गयेका छौं। आगोरे जरी 
घाईते बएका सागय शे्रष् ठको नेऩार भेधडकर करेज अत्तयखेरभा उऩचाय बईयहेको हुॉदा 
याधधका शे्रष् ठ उऩय ज्मानसम्फन्धी भहर अन्तगतत कायवाही गरयऩाऊॉ  बन् न े सभेत 
व्महोयाको प्रहयी प्रधतवेदन।  

घाईते सागय शे्रष् ठको शयीय ६५ प्रधतशत बाग जरेको बन् न े सभेत व्महोयाको 
घाउॉ जाॉच प्रधतवेदन धभधसर सॊरग्न यहेको। 

सागय शे्रष् ठ भेयो श्रीभान हनु।् हाभी धफच २०५६ सारभा प्रभे वववाह बई वषत 
दशकी जेठी छोयी य वषत चायकी सानी छोयी सभेत गयी दईु जना छोयीहरुको जामजन्भ 
बएको छ। हाभीहरुरे ज्मारादायी काभ गयेय खान्थ्मौँ। छोयीहरु जजन्भएऩधछ ऩधत 
सागय शे्रष् ठरे भराई सभमसभमभा ववधबन् न वकधसभका गारीगरौज गने, हातऩात 
कुटवऩटसभेत गने कामत गयी यहनहुनु्थ्मो तय ऩधन भैरे सहॉदै आएकी धथए। मस्तैभा 
धभधत २०६८।१।१९ गते साॉझ धनज श्रीभानरे यक्सी खाएय हाभी फस्दै आएको 
कोठभा आई ववधबन् न वकधसभका गारी गरौंज गयी हातऩात तथा कुटवऩट सभेत गयी 
छोयीहरु धरएय धनजस्कएय जा बन्दै कयाउॉदै कुटवऩट गयेकोरे भराई यीस उठी आज 

मसराई ठीक ऩाछुत बन् ने सोची याती बईुभा ववस्ताया रगाई ददए। ऩधत सागय शे्रष् ठ 
बईुभा यहेको ववस्तायाभा सतेुऩधछ छोयीहरुराई कोठा फावहय धनकारी  कोठाभा स्टोब 
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फाल्न बनी याखेको भवटितेर ववस्तायाको वरयऩयी खन्माई कोठाभा यहेको सराई कोयी 
आगो रगाई कोठा फावहय धनस्की कोठको ढोकाभा फावहयफाट चकु् कुर रगाई ददई 
छोयीहरुराई धरई कऩनभा गई फसेको अवस्थाभा प्रहयीरे भराई ऩक्राऊ गयेका हनु। 
ऩक्राउॉऩश् चात ् आगोरे जरेय श्रीभान ् सागय शे्रष् ठ घाईते अवस्थाभा यहेछन।् आगो 
रागेकोरे वयऩयका भाधनसहरुरे देखी उऩचायको राधग श्रीभानराई अस्ऩतार रगेका 
यहेछन ्बन् न ेसभेत व्महोयाको प्रधतवादी याधधका शे्रष् ठरे अधधकाय प्राप् त अधधकायी सभऺ 
गयेको फमान।  

याधधका शे्रष् ठको कोठासॉगै भेयो ऩधन कोठा यहेको छ। याधधका शे्रष् ठ य सागय 
शे्रष् ठ प्रामजसो झगडा कुटवऩट गरययहन्थे। श्रीभान ्श्रीभतीको झगडा हो आपेः  धभल्छन ्
बन् न ेसोजचन्थ्मो। मस्तैभा मी दईु धफच धभधत २०६८।१।२९ गते साॉझ ऩधन झगडा 
गरययहेका धथए। सधेः झगडा गने बएकोरे त्मो ददन ऩधन वास्ता गरयएन। भ खाना खाई 
सतुी सकेको धथए। याती ११ फजेधतय फावहय भाधनसहरु कयाएको जचच्माएको सनुी 
ब्मजुझॉई हेदात सागयको कोठाधबत्रफाट ढक ढक गयेको आवाज सनुें अधन शान्ती सभेतका 
भाधनसहरुरे भराई फोराउॉदा भ तत्कारै भेयो कोठाफाट धनस्की सागयको कोठातपत  हेदात 
धबत्र आगो रागी यहेको धथमो। कोठाको फावहयफाट चकु् कुर रगाइएको यहेछ। 
तत्कारै भैरे चकु् कुर खोरी ददॉदा आगोको भसु्रो य सागय शे्रष् ठ एकै चोटी फावहय 
धनजस्कए। सागय शे्रष् ठ जधरयहेका धथए। ऩानी हारेय कोठाभा रागेको आगो धनबाई भ 
सभेतरे सागयराई उऩचायको राधग अस्ऩतारभा रधगएको हो। उऩचाय गनत रैजादा के 
कसयी बमो मस्तो बनी धनज सागयराई सोध्दा भराई याधधकारे आगो रगाई बागी 
बनेका धथए। घटनास्थरभा याधधका सभेत धथइनन।् आफ्नो श्रीभान सागय शे्रष् ठराई 
भाने भनसामरे आगो रगाई बागेकी यवहछन ् बन् न े सभेत व्महोयाको अजुतन ताभागरे 
भौकाभा गयेको कागज।  

भ याधधका शे्रष् ठ य सागय शे्रष् ठ फस्न ेकोठाबन्दा ऩछाडीतपत को कोठाभा डेया गयी 
फस्दछु। धनजहरुसॉग जचनजान याम्र ै धथमो। धनजहरु सभम सभमभा झगडा वववाद गयी 
यहन्थे। श्रीभान ् य श्रीभती धफचको झगडा हो बनेय वास्ता गरयइन्थ्मो। मस्तैभा धभधत 
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२०६८।१।२९ गते साॉझ भ आफ्नो कोठाभा सधुतयहेकी धथए। याती अ. 11 फजेधतय 
कुकुय कयाएकोरे भेयो आभा ब्मजुझॉन ु बएछ। फावहय धनस्की हेदात सागय शे्रष् ठ फस्दै 
आएको डेया कोठाभा आगो रागेको ज्वारा देखेंऩधछ आभारे भराई उठाएऩधछ भ ऩधन 
दौधडदै सागय शे्रष् ठको कोठाधतय गएॉ। कोठाधबत्र आगो फधरयहेको धथमो। फावहयफाट 
कोठभा चकु् कुर रगाइएको हयेछ। अजुतन ताभाग आई कोठाको चकु् कुर खोरेऩधछ 
धबत्रफाट अईमा आत्था बन्दै यन्थधनदै सागय शे्रष् ठ फावहय धनजस्कए। वयऩयका 
भाधनसहरुरे ऩानी हारेय आगो धनमन्त्रणभा धरए। आगोरे जरेय घाईते बएका सागय 
शे्रष् ठराई उऩचाय गनत रैजानको रागी भेन्द ु राभाराई फोराई उऩचाय गनत बनी 
रधगएको हो। सो आगो राग्दाको अवस्थाभा याधधका शे्रष् ठ कोठाभा धथईनन।् 
बोधरऩल्ट भात्र सागय शे्रष् ठराई सतुी यहेको अवस्थाभा आगो रगाई बागी गएकी हनु ्
बन् न े थाहा ऩाएॉ। धनज याधधका शे्रष् ठरे भाने भनसामरे सधुतयहेको अवस्थाभा आगो 
रगाई ददई कोठा फावहयफाट चकु् कुर रगाई बागेकी यवहछन ् बन् ने सभेत व्महोयाको 
शान्ती वव.क.रे भौकाभा गयेको कागज। 

नेऩार भेधडकर करेज अत्तयखेरको आई.धस.म.ु कोठा वेडभा यहेका भतृक सागय 
शे्रष् ठको अगाडीको ऩेट, छाती, कम्भय, गपु् ताग, तीघ्रा सभेतको बाग फाहेक ऩछाडीको 
अधधकाॊश बाग जरेको, हात ऩाखयुा सभेत जरेय ब्माण्डेज गयेको अवस्थाभा यहेको बन् ने 
सभेत व्महोयाको राश जाॉच प्रकृधत भचुलु्का।  

धभधत २०६८।१।२९ गते याती अ.११ फजेको साभमभा काठभाडौँ जजल्रा, 
काठभाडौँ भहानगयऩाधरका वडा नॊ. 6 फौद्ध टुसार डेया गयी फस्न े भेयो छोया सागय 
शे्रष् ठराई भाने भनसामरे फहुायी याधधका शे्रष् ठरे कोठाधबत्र सतेुको अवस्थाभा आगो 
रगाई ददई ढोका रगाई फावहयफाट चकु् कुर सभेत रगाई बागेकी, घाईते बएका सागय 
शे्रष् ठको नेऩार भेधडकर करेज अत्तयखेरभा उऩचाय बई यहेकोभा उऩचायको क्रभभा 
धभधत २०६८।२।९ गते याती ११ फजेको सभमभा कोठाभा भतृ्म ु बएकोरे धनज 
याधधका शे्रष्ठराई कानून वभोजजभ कायवाही गरयऩाऊ बन् ने सभेत व्महोयाको गुॉयासदेवी 
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राभारे धभधत २०६८।२।९ भा जजल्रा प्रहयी कामातरम काठभाण्डौंभा दामय गयेको 
जाहेयी दयखास्त। 

धभधत २०६८।१।२९ गते याती ११ फजेको सभमभा कोठाभा सतेुको अवस्थाभा 
भैरे श्रीभान सागय शे्रष् ठराई भटिीतेर खन्माई आगो रगाई बागेकोभा घाईते सागय 
शे्रष् ठराई वयऩयका भाधनसहरु जम्भा बई उऩचाय गनत रगेका यहेछन।् उऩचायको 
क्रभभा धनजको भतृ्म ुबएको बन् ने कुया थाहा ऩाएकी हुॉ। सागय शे्रष् ठ आगोको ऩीडाफाट 
भतृ्म ुबएको हो बन् न ेसभेत व्महोयाको याधधका शे्रष् ठरे गयेको तधतम्फा फमान।  

सागय शे्रष् ठको भतृ्मकुो कायण Burn Injuries फाट बएको बन् न ेसभेत व्महोयाको 
ऩोष् टभाटतभ प्रधतवेदन धभधसर सॊरग्न यहेको।  

सागय शे्रष् ठ य याधधका शे्रष् ठ भेयो ऩसर नजजकै यहेको कोठा बाडाभा धरई फस्न े
गदतथे। धनजहरु फीच सभमसभमभा वववाद झगडा बईयहन्थ्मो। भैरे सभम सभमभा 
सम्झाई फझुाई गरययहन्थे। श्रीभान य श्रीभतीको वववाद बएकोरे खासै वास्ता हदैुनथ्मो। 
धभधत २०६८।१।२९ गते याती अ. 11 फजेधतय शान्ती धफ.क. य अजुतन ताभागरे 
सागय जरेय घाईते बएका यहेछन ् तरुुन्तै अस्ऩतार रैजान ु ऩने बमो बनी फोराउन 
आएकारे भ तत्कारै घटनास्थरभा जाॉदा आगो धनमन्त्रणभा आईसकेको यहेछ। सागय 
शे्रष् ठ आगोरे जरी घाईते बएको अवस्थाभा देखेँ। याधधका य धनजका २ ववट 
छोयीहरुराई त्महाॉ देजखन। ट् माक्सीभा सागय शे्रष् ठराई याखी उऩचाय गनत बनी 
अस्ऩतारतपत  रधगमो। के कसयी आगो राग्मो बनी सोध्दा भ कोठाधबत्र सतेुको 
अवस्थाभा याधधकारे भटिीतेर खन्माई आगो रगाई ददई कोठा फावहयफाट चकु् कुर रगाई 
बाधगछन बन्दै सागय शे्रष् ठरे बन्दै धथए। भेधडकर उऩचायको क्रभभा सागय शे्रष् ठको 
धभधत २०६८।२।९ गते धफहान भतृ्म ु बएको हुॉदा याधधका शे्रष् ठ कानून फभोजजभ 
कायफाही गयऩाऊॉ  बन् ने सभेत व्महोयाको भेन्द ुराभारे भौंकाभा गयेको कागज।   

याधधका शे्रष् ठरे घटना हनु ु बन्दा २ वषत अगाधडदेजख भेयो घयभा काभ गने 
गदतधथन।् श्रीभान सागय शे्रष् ठ य धनज याधधका शे्रष् ठ सभमसभमभा झगडा गयी यहन्थे। 
धभधत २०६८।१।२९ गते साॉझ खाना खाई भ आफ्नै घयभा सतुी यहेको धथए। याती 
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अ. 1 फजेधतय याधधका शे्रष् ठरे आफ्नो दईु छोयीहरुराई धरएय भेयो घयभा आईन। 
वकन यातको सभमभा आएको बनेय सोध्दा भैरे सागयराई कोठाधबत्र आगो रगाई ददएय 
आए बनी फताए ऩधन भराई ववश् वास रागेको धथएन। भेन्द ुराभारे भराई पोन गयी 
सागय शे्रष् ठराई याधधकारे आगो रगाई ददई बाधगछन। सागय शे्रष् ठको भेधडकर 
करेजभा उऩचाय बईयहेको छ बनेऩधछ भात्र भराई धनज याधधकारे आगो रगाई ददएकी 
यवहछन ् बन् न े कुयाको मवकन बएको हो। बोधरऩल्ट प्रहयीभा खफय गयी याधधका 
शे्रष् ठराई प्रहयीरे ऩक्राऊ गयेका हनु ् बन् ने सभेत व्महोयाको जजना भादेन (थाऩा) रे 
भौकाभा गयेको कागज। 

प्रधतवादी याधधका शे्रष् ठको उक्त कामत भरुकुी ऐन, ज्मानसम्फन्धी भहरको १ य 
१३(३) नॊ. ववऩरयत बएको हुॉदा धनज प्रधतवादी याधधका शे्रष् ठराई सोही भहरको 
१३(३) फभोजजभ सजाम गरयऩाऊॉ  बनी वादी नेऩार सयकायरे काठभाण्डौं जजल्रा 
अदारतभा दामय गयेको अधबमोग ऩत्र।  

धभधत २०६८।१।२९ गते साॉझ भतृक सागय शे्रष् ठरे भादक ऩदाथत सेवन गयेय 
कोठाभा आएऩधछ धनजसॊग भेयो वववाद बमो। त्मसऩधछ धनजरे भराई रात्तीरे वहकातए। 
धनज यक्सीको नसारे धनक् कै भाजत्तएका धथए। झगडा गदातगदैको अवस्थाभा धनजराई 
सतु् नको राधग बनी भैरे ब ुॉईभा ओछ् मान रगाई ददएकी धथए। उनी त्मही सतेु। भराई 
सधेऄबयी कुटी यहन े य त्मस ददन ऩधन कुटेको कायण यीस उदठयहेको धथमो। नजजकै 
भवटितेर देखेऩधछ भनभा आवेश आई भवटितेर छवकत एय आगो रगाइददएकी हुॉ। भैरे 
भतृक ऩधतराई भवटितेर खन्माएय भाने बनी ऩवहरादेजख नै मोजना फनाएकी धथए। धनज 
श्रीभानरे भराई वयोवय कुट्न ेगयेको हुॉदा यीस उठेको तथा उक्त सभमभा भैरे सभेत 
भादक ऩदात सेवन गयेको हुॉदा अकस्भात भनभा उठेको ववचायफाट भतृक ऩधतराई 
भवटितेर खन्माई आगो रगाएय कोठाको ढोका फावहयफाट चकु् कुर रगाई ददई 
छोयीहरुराई धरई कऩनभा गई फसेकी हुॉ। भैरे रगाएको आगोरे घाईते बएका भेया 
ऩधत सागय शे्रष् ठको उऩचायको क्रभभा भतृ्म ु बएको हो। सो घटनाभा भेयो भात्र 
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सॊरग्नता यहेको छ। अनसुन्धान अधधकायी सभऺ बएको फमान व्महोया य सहीछाऩ भेयै 
हो बन् न ेसभेत व्महोयाको प्रधतवादी याधधका शे्रष् ठरे शरुु अदारतभा गयेको फमान।  

प्रधतवादी याधधका शे्रष् ठरे ऩधत सागय शे्रष् ठराई कततव्म गयी भायेको हुॉदा धनज 
प्रधतवादीराई अधबमोग दाफीफभोजजभ भरुकुी ऐन, ज्मानसम्फन्धी भहरको १३(३) नॊ. 
फभोजजभ सवतस्वसवहत जन्भकैद हनु े ठहछत। साधक सदयको राधग धभधसर ऩनुयावेदन 
अदारत ऩाटनभा ऩठाई ददन ु बन् न े सभेत व्महोयाको शरुु जजल्रा अदारतफाट धभधत 
२०६९।१।२७ भा बएको पैसरा।  

अधबमोजन ऩऺरे भनसामऩूवतक हत्माको राधग चावहन ेआवश्मक तत्वहरुको ऩजुष् ट 
गनत नसक्दा नसक्दै भराई ज्मानसम्फन्धी भहरको १३(३) नॊ. फभोजजभ सजाम गनुत 
तथा भ ऩनुयावेददकारे कसूयसॉग सम्फजन्धत केही तथ्मराई स्वीकाय गयेको अवस्थाभा 
कसूयभा नै ऩूणतरुऩभा साववत यहेको बन् न ेसम्झी भनसामऩूवतकको हत्माभा भराई सजाम 
गनुत त्रवुटऩूणत छ। भराई भतृकरे ददएको फयम्फायको ऩीडा य धनजरे भभाधथ गयेको 
वहॊसारे भ प्रताडीत बई सोही कायणरे भतृकको हत्मा गयेकी हुॉ ।भतृकको भतृ्मकुो 
भरु कायक धनज नै बएकोरे शरुु अदारतको पैसरा अन्मामऩूणत यहेकोरे फदय गरयऩाऊॉ  
बन् न े प्रधतवादी याधधका शे्रष् ठरे ऩनुयावेदन अदारत ऩाटनभा दामय गयेको ऩनुयावेदन 
ऩत्र। 

धभधत २०६८।१।२९ को भतृक ऩधत सागय शे्रष् ठ वायदातको यात यक्सी खाई 
आपूसॉग झगडा गयेको य झगडाऩधछ भतृक अरग्गै ओछ् मानभा सतेुकोभा भतृक सतेुको 
ओछ् मान वरयऩरय स्टोबभा हाल्न बनी कोकको फोतरभा ल्माएको भवटितेर छकी सराई 
कोयी आगो रगाई नाफारक दईुटी छोयीराई कोठा फावहय ल्माई भतृक सतेुको ढोकाको 
चकु् कुर सभेत फावहयफाट रगाई आपू नाफारक छोयीहरु धरई आपन्तको घय 
कऩनतपत  गएको सोही आगोरे जरेको कायणफाट भतृकको धभधत २०६८।२।९ गते 
भतृ्म ुबएको बनी कसूयभा प्रधतवादी याधधका शे्रष् ठ प्रहयी य अदारतभा फमान गदात सभेत 
साववत छन।् धभधसर सॊरग्न रास प्रकृधत भचुलु्कारगामतका अन्म प्रभाणहरुफाट सभेत 
सो कुया ऩजुष् ट बएको ऩाइन्छ। मस्तो अवस्थाभा काठभाडौँ जजल्रा अदारतफाट धभधत 
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२०६९।१।२७ भा बएको पैसरा धभरेकै देजखॉदा सदय हनुे ठहछत। प्रस्ततु भदु्ाभा 
धभधसरसॊरग्न कागजातहरु अध्ममन गयी हेदात भतृक य प्रधतवादी फीच फायम्फाय झगडा 
बई यहन,े वायदातको यात ऩधन भतृक य प्रधतवादीफीच झेः झगडा बएको ऩाइन्छ। 
भतृकराई प्रधतवादीरे ऩूवत मोजना फनाई भायेको नबई अकस्भात ् तत्कारको 
घटनाक्रभफाट प्रधतवादीभा अन्मथा सोच आई भतृकको ओछ् मानभा आगो रगाएको 
अवस्था सभेत देजखएको य प्रधतवादी याधधका शे्रष् ठरे अदारती प्रवक्रमभा सहमोग गयेको 
य घटना घट् नभुा यहे बएका ऩरयष्ष् म सभेतको भूल्मा्कनन गदात धनज ऩनुयावेदक 
प्रधतवादीराई ऐ. भहरको १३(३) नॊ. फभोजजभ सजाम गदात चको ऩने देजखॉदा अ.फॊ. 
188 नॊ. फभोजजभ 10(दश) वषत कैद सजाम भात्र गये उऩमकु्त हनुे देजखई याम व्मक्त 
गरयएको छ। ऩनुयावेदक प्रधतवादीको ऩनुयावेदन जजवकय ऩगु्न सक्दैन बन् ने सभेत 
व्महोयाको ऩनुयावेदन अदारत ऩाटनफाट धभधत २०७०।४।२२ भा बएको पैसरा।   

ऩनुयावेदक प्रधतवादी याधधका शे्रष् ठ प्रत्मथॉ/ वादी गयुाॉसदेवी राभाको जाहेयीरे 
नेऩार सयकाय बएको सम्फत,् २०६९ सारको स.पौ.नॊ. 069-CS-0881 को मस 
अदारतफाट धभधत २०७०।४।२२ भा पैसरा बएको कततव्म ज्मान भदु्ाको येकडत 
धभधसर य वमनै वादी प्रधतवादी बएको काठभाडौँ जजल्रा अदारतफाट धभधत 
२०६९।०१।२७ भा पैसरा बएको सम्फत ्२०६८ सारको स.पौ.नॊ. 2187 को 
कततव्म ज्मान भदु्ाको शरुु धभधसर सभेत  गयी जम्भा धभधसर थान दईु मसै ऩत्रसाथ 
साधक जाॉचको राधग ऩठाइएको छ बनी ऩनुयावेदन अदारत ऩाटनको धभधत 
२०७१।३।१० को ऩत्रफाट उक्त भदु्ा मस अदारतभा प्राप् त बई साधक दामयीभा 
दतात बएको यहेछ।  

धनमभफभोजजभ दैधनक भदु्ा ऩेशी सूचीभा चढी इजरास सभऺ धनणतमाथत ऩेश बएको 
प्रस्ततु भदु्ाभा धभधसर सॊरग्न कागजात अध्ममन गरयमो । प्रधतवादी याधधका शे्रष् ठरे 
धनजको ऩधत सागय शे्रष् ठराई कततव्म गयी भायेको अधबमोगभा भरुकुी ऐन, ज्मानसम्फन्धी 
भहरको १३(३) नॊ. फभोजजभ सवतस्वसवहत जन्भकैद हनु ेठहर् माएको काठभाडौँ जजल्रा 
अदारतको पैसराराई सदय गयी अॊ.फॊ. १८८ नॊ. फभोजजभ  १० फषत कैद सजामको 
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गने गयी याम व्मक्त बएको ऩनुयावेदन अदारत ऩाटनको याम सवहतको पैसरा धभरेको 
छ, छैन धभधसर सॊरग्न कागजात हेयी साधकको योहफाट धनणतम ददनऩुने देजखन आमो। 

धनणतमतपत  ववचाय गदात भतृकको राशजाॉच भचुलु्काभा शयीयको अधधकाॊश बाग 
आगोरे जरेको बनी उल्रेख बएको ऩाईदा भतृकको भतृ्म ुआगोको कायणफाट जरेय 
बएको हो बन् न ेऩजुष् ट हनु्छ। अफ उक्त आगो भतृकको शयीयभा को कस्रे रगाएको हो 
बनी हेदात प्रधतवादी याधधका शे्रष् ठरे भतृक ऩधत सागय शे्रष् ठराई सधुतयहेको ववछ् मौनाभा 
भवटितेर खन्माई आगो रगाई ददएफाट धनजको शयीय जरी उऩचायको क्रभभा भतृ्म ु
बएको हो बनी जाहेयवारारे मी प्रधतवादीउऩय वकटानी जाहेयी ददएको देजखन्छ। 
प्रधतवादी याधधका शे्रष् ठरे भौकाभा अधधकाय प्राप् त अधधकायीसभऺ गयेको फमानराई हेदात 
धभधत २०६८।१।२९ गते भतृक घय कोठाभा आउॉदा सधेऄझै अत्माधधक यक्सी सेवन 
गयी प्रधतवादीराई गाधरगरौज गयेका य दवैु जनाका धफचभा कुटवऩट सभेत बइसकेऩधछ 
बईुभा रगाइएको ववस्तायाभा भतृक सागय शे्रष् ठराई मी प्रधतवादीरे सतु् न रगाई भतृक 
धनदाएऩधछ छोयीहरुराई कोठाफाट फावहय धनकारी सोही कोठाभा यहेको भवटितेर भतृक 
सधुतयहेको ववस्तायाको वरयऩरय छकी सराई कोयी आगो रगाइददएऩधछ कोठाको 
फावहयफाट चकु् कुर रगाई (स.ज.८) ददएको हो बनी साववती फमान गयेको देजखन्छ। मी 
प्रधतवादीको फमान कथन अनसुाय भतृकरे सधै यक्सी खाई फयम्फाय कुटवऩट गारी 
गरौज गने, ववधबन् न प्रकायका शॊकाहरु गने, छोयीहरुराई धरई धनस्केय जा बनी दु् ख 
हैयानी ददने जस्ता कामतहरु गने गयेको य वायदातका ददन ऩधन सोही प्रकृधतका कामतहरु 
दोहोर् माएकोरे सधै दु् ख ऩाउॉन ुबन्दा आज मसराई ठीक ऩाछुत बन् ने सोच आई यीसको 
झोकभा धनज सधुतयहेको ववस्तायाभा भवटितेर खन्माई आगो रगाई कोठाफावहयफाट 
चकु् कुर रगाइददएकी (स.ज.९) हुॉ बनी एउटा प्रताडीत भवहरा (Battered Woman) को 
रुऩभा उल्रेख गयेको देजखन्छ। प्रधतवादी याधधका शे्रष् ठरे अदारतभा आई गयेको 
फमानभा अधधकायप्राप् त अधधकायीसभऺ गयेको फमान व्महोया य दस्तखत भेयै हो बनी 
कसूयभा साववत बई फमान गयी (स.ज.5) अऩयाधको अनसुन्धान य न्माम सम्ऩादनको 
कामतभा सहमोग गयेको ऩाइन्छ। प्रधतवादीको फमानराई भौकाभा कागज गने जजना 
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भादेन थाऩा य भेन्द ु राभारे सभेतरे भतृकराई वमनै प्रधतवादी याधधका शे्रष् ठरे आगो 
रगाई सोही कायणफाट भतृकको भतृ्म ु बएको हो बनी गरयददएको फकऩत्र सभेतफाट 
प्रधतवादी याधधका शे्रष्ठकै कततव्मफाट भतृकको भतृ्म ुबएकोभा वववाद देजखएन।  

तथावऩ प्रधतवादी याधधका शे्रष् ठरे भतृकराई भाने भनसाम धथएन, भराई भतृकरे 
ददएको फायम्फायको ऩीडा य धनजरे भभाधथ गयेको असह्य वहॊसारे भ प्रताडीत बई सोही 
कायणरे भतृकको हत्मा गयेकी हुॉ ।भतृकको भतृ्मकुो भरु कायक तत्व धनज नै बएको 
बनी ऩनुयावेदन ऩत्रभा जजकीय धरएको देजखन्छ। प्रधतवादीरे अधधकाय प्राप् त 
अधधकायीसभऺ भतृकराई भाने मोजना फनाई धनज सतुी धनदाई सकेऩधछ भतृक 
सधुतयहेको ववस्तायाभा भवटितेर छकी आगो रगाई ददएकी हुॉ बनी उल्रेख बएको य 
उक्त फमान आपैरे गयेको हो बनी अदारतभा आई कसूयराई स्वीकाय गदात साववती 
फमान गयेको ऩाइमो। भतृक प्रधतवादीरे रगाई ददएको ववस्तायाभा धनदाएऩधछ प्रधतवादी 
याधधका शे्रष् ठको भनभा आफ्नो श्रीभान अथातत भतृकराई भाने ववचाय उत्ऩन् न हनु्छ य 
आफ्ना दईु छोयीहरुराई कोठाफावहय धनकारी भतृक सधुतयहेको ववस्तायाको वरयऩयी 
भवटितेर खनाएऩधछ सराई कोयी आगो रगाएको देजखएको तथ्म धभधसर अफरोकनफाट 
देजखन्छ।  

प्रस्ततु भदु्ाको वायदातराई भध्मनजय गयी हेदात प्रधतवादी ऩनुयावेददकारे आफ्ना 
ऩधत सागय शे्रष् ठराई आगो रगाई फन्दकोठाभा थनुी बाग्न उम्कन नददई भाने धनमत 
याखी उऩयोक्त कामत गयेको हो बन् न ेप्रष् ट देजखन्छ। मस सम्फन्धभा ऩनुयावेदन अदारत 
ऩाटनफाट पैसराको योहभा अ.फॊ. 188 नॊ. को प्रमोग हनुको धनजम्त यामसभेत प्रस्ततु 
गयेको ऩाइन्छ। वस्ततु् वायदात हेदात जघन्म अऩयाधऩूणत देजखन्छ। प्रधतवादीरे आगो 
रगाई भतृकको हत्मा गनुत ऩने कायण हेदात राभो सभमको धतक्त सम्फन्ध यहन ुहो बन्न े
कुया धभधसर सॊरग्न प्रभाणहरुफाट ऩवुि बइयहेकोरे मी प्रधतवादी य भतृक धफचको 
कटुताऩूणत सम्फन्धको कायण भतृकरे प्रधतवादीराई फायम्फाय कुटवऩट, गारी–गरौज 
गयी प्रताडना ददई धनयन्तय वहॊसा (Violence)  गने गयेको कुया सभेत धभधसरफाट ऩजुष् ट 
हनु आएको छ। मसयी भतृकरे प्रधतवादीराई फायम्फाय प्रताडीत (battered) गयेको य 
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सोफाट उत्ऩन्न बएको Battered Women Syndrome (मसवऩछ BWS बधननछे)  को कायण 
प्रस्ततु वायदात घवटत बएको देजखन आमो।  

प्रस्ततु सन्दबतभा BWS को सम्फन्धी अवधायणा य मसको प्रमोगको अफस्था 
सम्फन्धी अफरोकन हनु ु उऩमकु्त देजखन्छ। BWS बन् नारे एउटा भनोदशा हो जनु 
वहॊसाको (Violence) जशकाय बएकी भवहरारे फायम्फाय कठोय वहॊसा बोग्न ु ऩयेको 
कायणफाट घवटत हनु्छ। मसभा भवहरारे ऩरुुष स्वजन ऩधत, प्रभेी, वऩता वा घय-
ऩरयवायका अन्म सदस्महरुफाट भानधसक, शारययीक दवु्मतवहाय (abuse)  वा चोट प्रहाय 
(Trauma)  फायम्फाय ऩाएका हनु्छन।् L. E. Walker को कथनअनसुाय battered woman बन्नारे 

"A battered woman is a woman who is repeatedly subjected to any forceful physical 

or psychological behavior by a man in order to coerce her to do something he wants 

her to do without any concern for her rights. 'Battered women' include wives or 

woman in any form of intimate relationship with men. Furthermore, in order to be 

classified as a battered woman, the couple must go through the battering cycle at 

least twice. Any woman may find herself in an abusive relationship once. If it occurs 

a second time, and she remains in the situation, she is defined as a battered 

woman."
1
 त्मसैगयी L. E. Walker को कथनअनसुाय Battered woman syndrome" बन्नारे " To 

understand battered woman syndrome, one first understands how someone becomes  

" battered",... a woman experience at least two complete battering cycles to woman. 

The cycle has three distinct phases. First is the tension building phase, followed by 

the exploitation or act loving respite after referred to as the honeymoon phase."
2 The 

cycle theory of violence identifies three components of a battering relationship 

varying in intensity and time: (1) the tension building phase; (2) the explosion or 

acute battering incident; and (3) the calm, loving respite.
 3

  In the initial phase, 

smaller emotional and physical batterings and verbal harassments escalate.
 4
 In the 

second phase, the batterer loses control of his emotions and a severe, perhaps lethal, 

battering occurs.
 5
  In the final phase, the batterer is remorseful and loving, and the 

time is marked by a respite from aggression.
 6
 Battered woman syndrome, as it was 

originally conceived, consisted of the pattern of the signs and symptoms that have 

been found to occur after a woman has been physically, sexually and/or 
                                                           
1 Lenore E. Walker. (1979). The Battered Woman. New York: Harper and Row. p. xv. 
2 Ibid. Cited in Shushil Karki.(2068).Gender Equality. Kathmandu: Pairavi Prakashan.p.237. 
3 Lenore E. Walker. (1979). The Battered Woman. New York: Harper and Row. p.55. 
4 Lenore E. Walker. (1979). The Battered Woman. New York: Harper and Row. pp.56-59. 
5 Lenore E. Walker. (1979). The Battered Woman. New York: Harper and Row. pp.59-65. 
6 Lenore E. Walker. (1979). The Battered Woman. New York: Harper and Row. p.65-70. 

http://www.google.com.np/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lenore+E.+Walker%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.np/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lenore+E.+Walker%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.np/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lenore+E.+Walker%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.np/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lenore+E.+Walker%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.np/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lenore+E.+Walker%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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psychologically abused in an intimate relationship, when the partner (usually, but 

not always a man) exerted power and control over the woman to coerce her into 

doing whatever he wanted, without regard for her rights or feelings.
7
At the core of 

the battered woman syndrome lie the theories of 'learned helplessness'
8
 and the 

"cycle of violence."
9
 

 प्रत्मेक भवहरारे आफ्नो ऩरयवायसॉग, ऩधत वा प्रभेीसॉग आदशतऩूवतक जीवन धफताउॉन 
चाहेका हनु्छ। केही उदाहयणफाहेक सफै भवहरारे वहॊसात्भक व्मवहाय यहीत जीवन 
फाॉच्न चाहेका हनु्छन।् तय आपन्तहरुफाट नकायात्भक तचु्छ व्मवहाय ऩाउॉदा तीनको 
व्मवहायभा कठोयता आउन ु स्वबाववक हो। भवहराभा मस्तो दवु्मतवहाय जधतजधत बमो 
उधतउधत नकायात्भक भनोदशा बाव फढ्दै जान्छ, तथावऩ ऩधतसॉग एउटै छानाभनुी 
फसोफास गयेका भवहराफाट अऩत्मायीरो वायदात घट्न सक्दछ जनु ववश् वास रामक 
हुॉदैन। आफ्नो वा आफ्नो सन्तानको ज्मान जोगाउन, वा अन्तस्कयणभा यहेको हीन बाव 
य फदराको बावना BWS भा कवहरेकही देजखन्छ। साभान्म रुऩभा हेदात भानव फधको 
सफै तत्वहरु सभावेश बएको मस्तो प्रकृधतको भदु्ाभा आपू य आफ्नो सन्तानराई 
भतृकफाट जोगाउन ेउऩाम स्वरुऩ भवहरारे भतृकको हत्मा गयेको देजखए ताऩधन मस्ता 
हत्माभा भतृकरे ऩीडकको बधूभका धनवातह गयी धनयन्तय मातना ददने कामत गयी प्रताडीत 
गयेको अफस्था हनु्छ। 

प्रताडीत  भवहराको आक्रभण प्रभेी, ऩधत ववरुद्ध धनयन्तय धतनका प्रहायफाट फच्न, 
गारीगरौज, दवु्मतवहाय वा ऩयऩरुुषसॉग वात रगाएका कायण धनयन्तय व्मॊग्मात्भक 
व्मवहायको कायण वा भाने धनमतरे ऩरुुषरे प्रहाय गदात आवेशभा आई प्रधतकाय गदात 
                                                           
7 Lenore E. Walker. (2009). The Battered Woman Syndrome. New York: Springer Publishing Company.LLC.p.42. 
8 Learned helplessness is a psychosocial theory for lack of response, or passive behavior in the face of the ability to act. Experiments on rats and 

dogs, with humans administering continuous negative stimuli such as electrical shocks, proved that physical abuse created a sense of powerlessness 

in these animals. The dogs, for instance, soon learned that they could not control being given a shock, and became "compliant, passive and 

submissive," ceasing voluntary movement. (Lenore E. Walker. (1979). The Battered Woman. New York: Harper and Row. p.46.). The learned 
helplessness theory thus explains why the battered woman who kills has not left the situation prior to the killing. This theory, coupled with her 

possible failed attempts to call the police, go to a shelter for battered women, or convince her husband or lover to stop beating her, implies that 

killing her abuser was a perceived last resort. The woman learned that she was powerless to stop the repeated batterings, and therefore, turned to a 
relatively calm time to end the abuse herself. (Mira Mihajlovich.(1987). Does Plight Make Right: The Battered Woman Syndrome, Expert 

Testimony and the Law of Self-Defense. Indiana Law Journal.Vol.62.Issue 4.pp.1254-1282. Retrieved from http://www.repository.law. 

indiana.edu/ilj/vol62/ iss4/9 on 26 December 2014.) In adapting this psychosocial theory to battered women, Dr. Walker claims that a woman 
responds with learned helplessness when she can control a given outcome but does not believe that she can. Battered women operate from a belief 

that they are helpless and this belief becomes reality. Because these women allow what they perceive to become beyond their control, they become 

submissive and passive. Battered women, therefore, do not attempt to escape the battering relationship. ( Lenore E. Walker. (1979). The Battered 
Woman. New York: Harper and Row. p.47.)  
9 Lenore E. Walker. (1979). The Battered Woman. New York: Harper and Row. pp.55-70, 187. 
 

 

 

 

http://www.google.com.np/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lenore+E.+Walker%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.np/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lenore+E.+Walker%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.repository.law/
http://www.google.com.np/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lenore+E.+Walker%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.np/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lenore+E.+Walker%22&source=gbs_metadata_r&cad=5


 

गुयासॉ दे वी  राभाको जा हे यी रे नेऩार सयकाय वव . याधधका शे्र ष् ठ     ०७0-RC-०112 को ऩेज 13/ २१ 

अथवा पेरय आपूउऩय दवु्मतवहाय नदोहोरयमोस ् बनी हत्मा गयेको हनु्छ। सफै BWS 
बएको वववादभा हत्माको प्रभखु कायक तत्व भने व्मजक्तको दवु्मतवहाय नै हनुे गदतछ। 
भतृकरे भवहराराई आवेशभा नल्माएको बए, गारीगरौज नगयेको बए धनजको हत्मा 
हनु े धथएन। मो सफै ऩीधडत भवहराको भनोवैऻाधनक य भानधसक दशा हो जनु धनयन्तय 
ऩीडाफाट उत्ऩन् न बएको हनु्छ। 

प्रताडीत भवहराद्राया बएको वहॊसा य आवेशप्ररेयत हत्माफीच केही अन्तय यहेको 
ऩाइन्छ। आवेशप्ररेयत हत्माभा तत्कारै उठेको रयसको कायण भौकाभा प्रहाय गयी हत्मा 
गयेको हुॉदा त्मसभा भनसाम तत्वको अबाव यहन्छ। BWS को दावी धरइएको वायदात 
हत्मा नै हो तय वायदातको कायक तत्व बन ेभने व्मजक्त स्वमॊ नै यहेको हनु्छ। भरुकुी 
ऐन ज्मानसम्फन्धी भहरको दपा १४ भा आवेशप्ररेयत हत्माभा बएजस्तो तत्कार उठेको 
रयसफाट रात्ती, भडु्की, राठा, ढुॊगारे प्रहाय गयी भायेको अवस्थाभा BWS भा ऩधन हनु्छ। 
तय धेयै जसो BWS सवुवधा खोजजएको वववादभा वषौँदेजख प्रताडीत, घयेर ु वहॊसाको 
जशकाय बएकी भवहरा जो ऩधतफाट दवु्मतवहायको जशकाय धनयन्तय बएका हनु्छन,् चोट, 
प्रहाय, धक् का (Trauma) फयाफय ऩाउॉछन,् फायम्फाय ऩयऩरुुषको राञ् छना, दवु्मतवहाय 
ऩाउॉछन ्वा ज्मान भाने धम्की सभेत ऩाउॉछन।् धनजरे उक्त ऩीडक ऩधत, प्रभेीको हत्मा 
भौकाभा गयेको नबई कैमौँ ददनऩधछ ज्मान जोगाउन वा ऩीडक धनदाएको वा नशा सेवन 
गयेको फखत भौका छोऩी गने गदतछन।् मस्तो हत्माको एकभात्र  कायण आवेश, घणृा, 
प्रहायफाट भजुक्त वा ऩीडकरे भाने डय, त्रासफाट भजुक्त यहेको हनु्छ। 

प्रताडीत भवहरासम्फन्धी वववादभा आजबोधर ववकजशत भरुकुहरुभा मदद मो 
सवुवधाको भाग गयेको खण्डभा भनोववऻाधनक ववधध (psychological method) फाट 
प्रताडीत अवस्था वा वववाद हो, होइन बनी ऩयीऺण गयी ऩत्ता रगाउने कामत गरयन्छ। 
साथै जचवकत्सकहरुद्राया अध्ममन गने य उऩचाय गने गरयन्छ। मस्तो बएभा प्रताडीत 
भवहरासम्फन्धी वववाद हो होइन बन्ने कुया एकीन हनु आउॉछ। उल्रेजखत Walker 
को  BWS सम्फन्धी ढाॉचा (framework)  राई अभेयीका, फेरामत, अषे्ट्रधरमा, न्मजुजल्माण्ड, 
क्मानाडा जस्ता ववश्वका ववधबन्न भरुकुहरुरे स्वीकाय गयी अदारतभा BWS 
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ऩयीऺणसम्फन्धी ववशेषऻको प्रधतवेदन (expert's testimony on the BWS)राई प्रभाणभा 
स्वीकाय गयी BWS को कायणरे अऩयाध गयेको ऩवुि बएभा अधबमकु्तराई सजामभा कभी 
गने वा ऩूयै भजुक्त ददन ेगयेको देजखन्छ।  

जस्तै उदाहयणको रुऩभा सॊमकु्त अभेयीकाभा Walker को  BWS 

सम्फन्धी  ढाॉचाराई स्वीकाय गयी IbnTamas v. U.S.
10 भदु्ाभा BWS ऩयीऺणसम्फन्धी 

ववशेषऻको प्रधतवेदन (expert's testimony on the BWS) य सोसम्फन्धी अन्म प्रभाण धरन े
सम्फन्धभा भाऩदण्ड तमाय गयी रागू गयेको ऩाइन्छ। State v. Kelly

11
   भदु्ाभा New 

Jersey को Supreme Court रे BWS ऩयीऺणसम्फन्धी ववशेषऻको प्रधतवेदन (expert's 

testimony on the BWS) राई प्रभाणभा ग्राह्य गयेको धथमो। त्मसैगयी फेरामतभा R.v. 

Ahluwalia
 12  को भदु्ाभा BWS को व्माख्मा बई प्रधतवादीराई न्मनु उत्तयदावमत्व 

(Diminish responsibility) घोषणा गरयएको धथमो। मसभा प्रधतवादीरे भतृक ऩधतफाट 
फायम्फाय ऩीडा ऩाएको, कुटवऩट य मातना ददने गयेको सभेत कायणफाट वायदाता घटेको 
अफस्था धथमो।13 वततभान अफस्थाभा फेरामतभा Coroners and Justice Act 2009 को 
दपा ५४ य ५५ भा मससम्फन्धी व्मफस्था यहेको छ।14 R.v. Angelique Lavallee

 15 को 
भदु्ा क्मानडाको राधग BWS सम्फन्धभा प्रथभ भाधनन्छ। मस भदु्ाभा बएको व्माख्मा 
                                                           
10

 IbnTamas v. U.S.407 A.2d 626; 1979 D.C. App. LEXIS 457.    
11

 State v. Kelly, 97 N.J. 178, 187 (N.J. 1984) 
12 R v Ahluwalia (1993) 96 Cr App R 133 
13 Shushil Karki.(2068).Gender Equality. Kathmandu: Pairavi Prakashan.p.242. 
14 Section 54 and 55(6)(a) of Coroners and Justice Act 2009.  The Section  54.Partial defence to murder: loss of control: (1)Where a person (“D”) 

kills or is a party to the killing of another (“V”), D is not to be convicted of murder if—(a)D's acts and omissions in doing or being a party to the 
killing resulted from D's loss of self-control,(b)the loss of self-control had a qualifying trigger, and (c)a person of D's sex and age, with a normal 

degree of tolerance and self-restraint and in the circumstances of D, might have reacted in the same or in a similar way to D.(2)For the purposes of 

subsection (1)(a), it does not matter whether or not the loss of control was sudden. (3)In subsection (1)(c) the reference to “the circumstances of D” 
is a reference to all of D's circumstances other than those whose only relevance to D's conduct is that they bear on D's general capacity for tolerance 

or self-restraint. (4)Subsection (1) does not apply if, in doing or being a party to the killing, D acted in a considered desire for revenge.(5)On a 

charge of murder, if sufficient evidence is adduced to raise an issue with respect to the defence under subsection (1), the jury must assume that the 

defence is satisfied unless the prosecution proves beyond reasonable doubt that it is not.(6)For the purposes of subsection (5), sufficient evidence is 

adduced to raise an issue with respect to the defence if evidence is adduced on which, in the opinion of the trial judge, a jury, properly directed, 

could reasonably conclude that the defence might apply.(7)A person who, but for this section, would be liable to be convicted of murder is liable 
instead to be convicted of manslaughter.(8)The fact that one party to a killing is by virtue of this section not liable to be convicted of murder does 

not affect the question whether the killing amounted to murder in the case of any other party to it. The Section 55 Meaning of “qualifying 

trigger”:(1)This section applies for the purposes of section 54.(2)A loss of self-control had a qualifying trigger if subsection (3), (4) or (5) 
applies.(3)This subsection applies if D's loss of self-control was attributable to D's fear of serious violence from V against D or another identified 

person.(4)This subsection applies if D's loss of self-control was attributable to a thing or things done or said (or both) which—(a)constituted 

circumstances of an extremely grave character, and (b)caused D to have a justifiable sense of being seriously wronged. 
(5)This subsection applies if D's loss of self-control was attributable to a combination of the matters mentioned in subsections (3) and (4).(6)In 

determining whether a loss of self-control had a qualifying trigger—(a)D's fear of serious violence is to be disregarded to the extent that it was 
caused by a thing which D incited to be done or said for the purpose of providing an excuse to use violence;(b)a sense of being seriously wronged 

by a thing done or said is not justifiable if D incited the thing to be done or said for the purpose of providing an excuse to use violence; (c)the fact 

that a thing done or said constituted sexual infidelity is to be disregarded.(7)In this section references to “D” and “V” are to be construed in 
accordance with section 54. 
15 R. v. Lavallee, [1990] 1 S.C.R. 852. This case is a leading Supreme Court of Canada case on the legal recognition of battered woman syndrome 

http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/Battered_woman_defence
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ऩधछ त्महाॉ प्रताडीत भवहरारे आफ्नो ज्मान जोगाउन हत्मा गयेको हो बन्न े तकत को 
आधायभा सजामभा कभी गरयएको छ।16 त्मसैगयी Marie, Angelina Napolitano

17  को 
भदु्ाभा क्मानाडाको सवोच्च अदारतफाट य Osland v The Queen

18
 को भदु्ाभा 

अषे्ट्रधरमाभा BWS को सम्फन्धभा व्माख्मा बएको ऩाइन्छ। न्मजुजल्मान्डभा कानून 
आमोगरे भवहराववरुद्ध वहॊसाको भात्र होइन, भवहरारे ऩरुुषभाधथ गरयने वहॊसाका अधतरयक्त 
सभधरगीफीच बएको प्रताडीत वहॊसाको आधायभा भदु्ाहरु ऩने य चल्ने गयेको ऩाइन्छ।  

उऩयोक्तानसुाय वेरामत, अभेयीका, अषे्ट्रधरमा, क्मानाडा सभेतभा BWS को 
सम्फन्धभा ववस्ततृ व्माख्मासवहत Walker को  BWS सम्फन्धी  ढाॉचा (framework)  राई 
स्वीकाय गयी BWS ऩयीऺणसम्फन्धी ववशेषऻको प्रधतवेदन (expert's testimony on the 

BWS) य सोसम्फन्धी अन्म प्रभाण धरन ेगयेको ऩाइन्छ। केही भरुकुरे BWS सम्फन्धभा 
भाऩदण्ड एव कानून सभेत फनाएको अफस्था छ। जसका आधायभा भवहराहरुफाट 
वहॊसक वायदात देजखए ऩधन आजीवन कायावासको सजाम नबई सजाम घटाए वा 
सजामफाट ऩूणतरुऩभा छुट ददएको अवस्था सभेत देजखन्छ।  

उक्त भरुकुहरुभा BWS को ऩजुष् ट गनत प्रताडीत भवहराको भनोवैऻाधनक भनोदशा 
(Psychological condition) ववशेषऻफाट नै ऩवुि हनुऩुने, वहॊसात्भक हभरा, हत्मा गने 
अफस्था धथमो वा धथएन बन्न ेऩवुि हनु ुऩने, तत्कार हत्मा गदात भवहराको भजस्तष् क तकत  
गनत सक्न ेनबई वववेकशून्म बएको हनुऩुने, भवहरारे एकाधऩटक भात्र होइन, धनयन्तय 
वहॊसात्भक ऩीडा ऩाएको हनुऩुने, फायम्फायको मातनाफाट भवहराभा नकायात्भक सोच 
उत्ऩन् न बएको हनुऩुने एवॊ ऩधत य प्रभेी सहमोगी ऩरुुषधबत्रफाट फर प्रमोग गदातको 
अवस्थाभा भजुक्त ऩाउने क्रभभा प्रधतकाय गयेको य त्मस्तोभा हत्मा बएको ऩजुष् ट हनुऩुने 
जस्ता आधायहरु धरईएको ऩाइन्छ।  

  नेऩारभा BWS सम्फन्धभा कुनै कानूनी व्मफस्था यहेको छैन। घय ऩरयवायधबत्र 
वा घय ऩरयवायसॉग गाॉधसएय हनु े वहॊसाजन्म कामतराई दण्डनीम फनाई त्मस्तो कामत 
                                                           
16 Shushil Karki.(2068).Gender Equality. Kathmandu: Pairavi Prakashan.p.245. 
17   Marie, Angelina Napolitano. University of Toronto/Université Laval, 2004. page accessed June 2008. Angelina Napolitano  was 

an immigrant to Canada who murdered her abusive husband in 1911, igniting a public debate about domestic violence and the death penalty. She 
was the first woman in Canada to use the battered woman defense on a murder charge.  
18 Osland v The Queen [1998] HCA 75; 197 CLR 316; 159 ALR 170; 73 ALJR 173. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/Murder
http://en.wikipedia.org/wiki/Domestic_violence
http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment
http://en.wikipedia.org/wiki/Battered_woman_defence
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धनमन्त्रण गनत तथा घयेर ु वहॊसाफाट ऩीधडत व्मजक्तराई सॊयऺण गयी न्माम प्रदान गने 
सम्फन्धभा कानूनी व्मवस्था गनत घयेर ुवहॊसा (कसूय य सजाम) ऐन, २०६६ को धनभातण 
बएको छ। मस ऐनको दपा २(क) रे ''घयेर ु वहॊसा" बन्नारे कुनै व्मजक्तरे घयेर ु
सम्फन्ध बएको अको कुनै व्मजक्तराई ददएको शायीरयक, भानधसक, मौनजन्म वा आधथतक 
मातना सम्झन ुऩछत य सो शब्दरे गारी गने तथा बावनात्भक चोट ऩयुम्ाउन ेअन्म कुनै 
कामतराई सभेत जनाउॉछ बनी घयेर ु वहॊसाको ऩरयबाषा गयेको छ। सो ऐनको दपा 
१३(१) भा कसैरे घयेर ुवहॊसा गयेभा त्मस्तो व्मजक्तराई तीन हजाय रुऩैमाॉदेजख ऩच्चीस 
हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना वा छ भवहनासम्भ कैद वा दवैु सजाम हनुेछ बनी सजामको 
व्मफस्था छ। तय मस ऐनरे BWS  को आधायभा बएको अऩयाधको सम्फन्धभा कुनै 
व्मफस्था गयेको छैन। 

नेऩारभा BWS सम्फन्धी कानूनको धनभातण बइनसकेको  बए ताऩधन ऩयम्ऩयागत 
तौयभा भरुकुी ऐन, अ.फॊ. 188 नॊ. को प्रमोग बई सजाम घटाएको ऩाइन्छ। अ.फॊ. 
188 नॊ. को प्रमोग  हुॉदा धनम्नधरजखत कुया हेने गयेको सभेत ऩाइन्छ। ववशेष 
भवहरारे स्वजन ऩधत, प्रभेी वा आपन्तको हत्मा गरयएकोभा ववशेषत हत्मा गने 
भवहराको अवस्था, वायदात हुॉदाको भनोदशा, उभेय, हकेुको ऩरयवेश, उसको ऩारयवारयक 
जीवन, साभाजजक वातावयण, आधथतक अवस्था, उसभाधथ आजश्रत हनु ेफारफाधरका, उसरे 
बोगेको जीवन, अऩयाध गनुत ऩने फाध्मता य कायण, उसरे अऩयाध गयेकोभा अदारत, 
प्रहयी अधधकायी वा सयकायी वकीरराई सत्म कुयाको अधबव्मक्त गयी अनसुन्धानभा 
गयेको सहमोग आदद। मस्तो वकधसभको वायदातभा हत्मा वहॊसक य हत्मा (Culpable 

Murder)  बएताऩधन उक्त हत्माको वायदात घटाउन भतृकरे नै प्रयेक (trigger)  को 
बधूभका धनवातह गयेको हनुऩुदतछ।   

 उऩयोक्त आधायभा मस अदारतफाट ववधबन् न भदु्ा अॊ.फ.१८८ नॊ.को व्माख्मा 
बएको  छ। रजऺभा वादी वव. रारफहादयु वादीको जाहेयीरे नेऩार सयकाय बएको 
कततव्म ज्मान भदु्ाभा 19प्रधतवादीहरु भागी खाने आधथतक दयुावस्थाका बएका य ८, ८  

                                                           
19 नेकाऩ. २०६०. अॊक ७/८ धन.नॊ. ७२४६ ऩ.ृ५८७ । 
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जना छोयाछोयी हुॉदा ऩधन त्मस्तो भगन्ते ऩरयवायको जीववकाको कुनै वपक्री नगयी वववाह 
बएको सभम २३ वषतदेजख नै सधै यक्सी खाई झै झगडा कुटवऩट गरययहन,े कुनै कभाई 
धभाई नगयी आफ्नो ऩरयवाय प्रधतको कुनै जजम्भेवायी फोध नगने, छोयाछोयीराई सभेत 
धफना कायण कुटवऩट गयी घयफाट रखेवटददने गयी एक प्रकायरे भाधनसको अनहुायभा 
दानव य ऩशतुलु्म व्मवहाय यहेको रोग्नेको सधेःको उऩयोक्त फभोजजभको व्मवहायफाट ८, 
८ वटा छोया छोयीको आभा एक अवरा भवहरा प्रधतवादी रऺीभा वादीभा भतृक रोग्न े
प्रधत असाध्मै घणृा य त्मस्तो दु् खदाई जीवनफाट ववयजक्त असन्तधुरत भनजस्थधत यहेको 
अवस्थाभा प्रस्ततु अऩयाध गयेको देजखन आएको हुॉदा आफ्नो य आफ्नो छोयाछोयीराई 
जीवन ऩमतन्त दु् ख ददने गयेफाट त्मस वकधसभको भनजस्थधत उत्ऩन् न बै सो अऩयाध 
गयेको य धनजका स-साना छोयाछोयीसभेत बएको जस्थधतभा धनजराई ऐनरे तोकेफभोजजभ 
सजाम गदात चको ऩने बै अऩयाध गदातको ऩायीवारयक अवस्था, प्रधतवादीको ववयजक्तऩूणत 
दु् खदामी जीवन, नाफारक छोयाछोयी सभेत बएको य भागी खाने धनम् नस्तयको भवहरा 
भनजस्थधतराई सभेत ववचाय गदात धनज प्रधतवादीराई ७ वषतसम्भ कैदको सजाम गदात 
न्मामोजचत देजखन आउने बनी मस अदारतफाट BWS  को अफस्था य ऩरयवेशको वणतन 
बएको अफस्था छ। 

त्मसैगयी जोककुभायी काकी वव.नेऩार सयकाय20 बएको कततव्म ज्मान भदु्ाभा मस 
अदारतफाट प्रधतवादी जोककुभायीरे भतृक ऩधतफाट ऩाएको शारययीक एवॊ भानधसक 
प्रताडना सहॉदै दइुतवटा छोयाराई जन्भ ददएको य भतृकरे प्रधतवादीराई भात्र नबई 
नावारक छोयाहरूराई सभेत गाधरगरौंज गने कुटऩीट गयी नावारकभाधथ सभेत वहॊसा 
गने गयेको ऩाइएकोरे मी प्रधतवादी जोककुभायी काकी राभो सभमदेजख आफ्नै रोग्न े
भतृक अम्वयफहादयुको घयेर ुवहॊसाफाट प्रताडीत  भवहराको भनोदशाको जस्थधतफाट गजु्रदै 
आएको बनी अ.व. १८८ नॊ. फभोजजभ सजमभा कभी गयेको देजखन्छ। 

                                                           
20 नेकाऩ २०६६,अग ९, ऩ.ृ १४९४ 
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शाजन्त वव. क. वव .नेऩार सयकाय21  बएको कततव्म ज्मान भदु्ाभा अॊ.फ.१८८ नॊ.   
को प्रमोग कस्तो अफस्थाभा गने बन्न े सम्फन्धी आधायहरुको ऩवहचान गरयएको छ। 
अॊ.फ.१८८ नॊ. फभोजजभ अऩयाध य सजामफीच सन्तरुन कामभ गने सन्दबतभा धनम्न 
कुयाहरुराई ववचाय गनुतऩने बनी औॊल्माइएको देजखन्छ: (क) भानेसम्भको भनसाम याखी 
इवी अदावत धरईऩूवत मोजना फनाई हत्मा बएको छ, छैन ? (ख) कु्रयता य 
मातनाऩूवतकको हत्मा, (ग) अऩयाधको प्रकृधत य भात्रा (घ) अऩयाध गने व्मजक्तको उद्ेश्म 
य साभाजजक ऩषृ्ठबधूभ, (ङ) अऩयाध हनु ऩने ऩरयजस्थधत, (च) अऩयाध गने व्मजक्तको 
उभेय, (छ) अऩयाध गने व्मजक्तको शायीरयक, भानधसक, आधथतकअवस्था य ऩारयवारयक 
जस्थधत, (ज) ऩीधडत ऩऺको याम वा बावना, (झ) ऩीधडत ऩऺ वा सभाजराई हनु गएको 
हाधन नोक्सानी, (ञ) अऩयाधीको ववगतको आऩयाधधक प्रवजृत्त, (ट) अदारतभा साॉचो कुया 
गयी न्मावमक प्रवक्रमाराईसहमोग गये, नगयेको ,(ठ) कसूय गयेभा ऩश्चाताऩको बाव आए, 
नआएको, (ड) सधु्रये बववष्मभा अऩयाध नगने वाचा गये वानगयेको, (ढ) कसैको वहकाव 
वा दवावभा अऩयाध गये वा नगयेको, (ण) मस्तै भदु्ाको तथ्मगत अवस्थाफाट देजखन े
अन्म उऩमकु्त कायणहरु बनी अ.व. १८८ नॊ. को प्रमोगको सम्फन्धभा व्माख्मा बएको 
छ। 

भवहरा ववरुद्ध हनु े वववाद एउटा वहॊसा वा घयेर ु वहॊसाको वववाद हो य प्रताडीत 
भवहराको वववाद ऩधन मसैधबत्र ऩनत आउॉछ। सभग्रभा हाभीरे प्रमोग गयेको अॊ.फ.१८८ 
नॊ. सफै वववादहरुको धनधभत्त हनुे धेयै वववादभा मो कुन अवस्थाभा प्रमोग हनु ेहो बन्न े
कुयाको आवश्मक तत्वको धनधातयण बएको देजखन्छ। अदारतरे अॊ.फ.१८८ नॊ. को 
प्रमोग कततव्म ज्मान भदु्ाभा अफस्था हेयी सजामभा छुट प्रदान गने गरयन्छ। तय BWS 
बन्न ेकुया एक प्रकायरे सम्फजन्धत भवहरारे ऩाउने कानूनी सवुवधा हो जहाॉ भतृक ऩीडक 
हनु्छ य भवहरा प्रताडीत हुॉदा ऩीधडत बएकी हनु्छे। धनज भवहरारे गने अऩयाध ऩीडाको 
उऩज हनु आउॉछ। अत: अॊ.फ.१८८ नॊ. रे भात्र BWS को सम्फोधन हनु नसक्ने हुॉदा 
मसको राधग छुटैि कानूनद्राया सम्फोधन हनु आवश्मक देजखन्छ। 

                                                           
21 नेकाप २०६१,अङ्क ६, पषृ्ठ ७६९ 
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प्रस्ततु भदु्ाभा ऩधन भतृकरे भतृकको हत्मा जघन्म अऩयाध गयी आगो रगाई 
भायेको बए ताऩधन धनजको उभेय अऩयाध हुॉदा २९ वषतको भात्र यहेको देजखन्छ। 
धनजको जजम्भाभा २ सन्तान छोयीको दावमत्व यहेको छ। मसको अधतरयक्त धनज 
भतृकसॉग वैवावहक सम्फन्ध स्थाऩना गयी आदशत दाम्ऩत्म जीवन व्मधतत गने सऩना 
देखेकोभा भतृकफाट ददनयात कुटवऩट, गारीगरौज, दैधनक यक्सी खाई घय व्मवहाय 
नहेने य ऩरयवायको बाय आपूरे भात्र फोक्न ु ऩने बएरे सम्ऩूणत ऩीडाफाट प्रताडीत 
भनोदशा (BWS) फाट एकाएक उत्ऩन् न बएको फदराको बावनाफाट प्ररेयत बई धनजरे 
भतृकको हत्मा गयेको देजखए ताऩधन अनसुन्धानको क्रभभा प्रहयी य अदारतभा फमान 
गदात साववत बई आपूरे गयेको अऩयाधको स्वीकाय गयी अनसुन्धान अधधकायी य 
अदारतराई सहमोग गयेको देजखन आउॉछ। अत् मी सवै तथ्मगत ऩरयजस्थधत य आफ्नै 
रोग्नेफाट हनु ेगयेको घयेर ु वहॊसाफाट प्रताडीत  बई घयको ऩारयवारयक वातावयण नै 
करहभम बएको हुॉदा आजजत अवस्थाभा ऩगुी आफ्नै रोग्नेराई भानुत ऩने अवस्थाभा 
प्रधतवादी याधधका शे्रष्ठ ऩगु्न गएको अवस्था धनजको दइुत वटा नावाधरक छोयीहरू सभेत 
यहेको य धनज नावाधरकहरूको ऩारनऩोषण, येखदेख सॊयऺण गनुतऩने तथ्मराई सभेत 
ववचाय गदात धनज प्रधतवादीराई भरुकुी ऐन, ज्मानसम्फन्धी भहरको १३(१) नॊ. 
फभोजजभ सजाम गदात चको ऩने देजखदा प्रधतवादीको अॊशबागको हकभा सवतस्व गनुत नऩने 
य कैदको हकभा १० (दश) वषत सजाम हनु े गयी ब्मक्त बएको ऩनुयावेदन अदारत 
ऩाटनको याम भनाधसव देजखदा सदय हनु ेठहछत।  

साथै, उल्रेजखत वववेचना, प्रधतऩाददत धसद्धान्त, प्रस्ततु उदाहयणहरु सभेतको 
आधायभा अभेयीका, फेरामत, अषे्ट्रधरम, क्मानाडा जस्ता भरुकुहरुभा BWS  को 
सम्फन्धभा सम्फजन्धत ववशेषऻको याम (expert's testimony on the BWS) प्रभाणभा धरई 
सो प्रभाणको आधायभा सजामभा कभी वा सजामफाट सपाई ददने गयेको देजखन्छ। तय 
नेऩारभा BWS को सन्दबतभा प्रताडीत भवहरा अधबमकु्तराई जचवकत्सक वा 
भनोववऻानववदफाट ऩयीऺण गयी सो ऩयीऺण प्रधतवेदन वा ववशेषऻको यामराई प्रभाणभा 
धरने व्मवस्था यहेको ऩाइदैन। उल्रेजखत रजऺभा वादी य जोककुभायी काकीको भदु्ाभा 
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मस अदारतफाट BWS को वणतन गरयए ताऩधन BWS राई प्रभाणभा ग्राह् मता ददने वा 
नददन ेसम्फन्धभा केही फोधरएको ऩाइदैन। उक्त भदु्ाहरुभा BWS को चचात अ.फ. 188 
नॊ. को प्रमोगको सन्दबतभा भात्र गरयएको ऩाइन्छ। BWS को अफस्था अ.फ. 188 नॊ. 
को बन्दा पयक-पयक यहेकोरे उक्त प्रधतऩाददत धसद्धान्त, ऩरयवधततत सन्दबत, सभमको 
भाग य BWS को गाम्बीमतता सभेतको आधायभा कततव्म ज्मान भदु्ाभा BWS को ऩयीऺण 
गने य सो ऩयीऺण प्रधतवेदन एवॊ ववशेषऻको यामराई सजामभा आॊजशक छुट वा 
सजामफाट ऩूणत सपाई ददनको राधग प्रभाणभा ग्राह् म फनाउन उऩमकु्त व्मफस्था हनु 
आवश्क देजखन आमो। अत् नेऩारको सन्दबतभा सोसम्फन्धी अध्ममन गयी आवश्मक 
कानून एवॊ अन्म ऩूवातधायको मथाशीघ्र व्मवस्था गयी सोको जानकायी सवोच्च 
अदारतराई गयाउॉन नेऩार सयकाय प्रधानभन्त्री तथा भन्त्री ऩरयषद्को कामातरम एवॊ 
व्मवस्थावऩका सॊसद सजचवारमको ध्मानाकषतण सभेत गयाइएको छ। अरुभा 
तऩधसरफभोजजभ गनूत।  

तऩधसर 

भाधथ इन्साप खण्डभा रेजखएफभोजजभ प्रधतवादी याधधका शे्रष् ठराई अधबमोग भाग 
दावीफभोजजभ भरुकुी ऐन, ज्मानसम्फन्धीको १३(३) नॊ. फभोजजभ सवतश् फसवहत जन्भ कैद 
हनुे ठहर् माएको शरुु अदारतको पैसरा सदय गयेको ऩनुयावेदन अदारत ऩाटनको याम 
सवहतको पैसराभा प्रधतवादीको अॊशबाग सवतस्व नगयी १० (दश)  फषत कैद सजाम गने 
याम सदय हनु ेठहयेकोरे प्रधतवादी धभधत २०६८।१।३० देजख हारसम्भ ऩधन कैदभा 
फसेको देजखएकोरे सोही धभधतफाट रागू हनुे गयी धभधत २०७८।१।२९ गतेसम्भ 
थनुाभा याख् न कैदी ऩूजजत ठेकी सम्वजन्धत कायागाय कामातरमराई रेखी ऩठाई ददन ुबनी 
शरुु काठभाडौं जजल्रा अदारतराई रगत ददन.ु..............................................१ 

सोहीफभोजजभ कैदभा अॊश सवतस्व गनत न्मामसॊगत नदेजखदा शरुु काठभाण्डौं जजल्रा 
अदारतरे प्रधतवादीको अॊश बाग सवतस्व गनुत बनी याखेको रगत याजखयहन ुनऩने हुॉदा 
उक्त रगत कटिा गनुत बनी शरुुराई रेखी ऩठाउॉन.ु...........................................२ 
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प्रस्ततु पैसराको जानकायी भहान्मामाधधवक्ताको कामातरमभापत त नेऩार सयकाय 
प्रधानभन्त्री तथा भन्त्री ऩरयषद्को कामातरम, व्मवस्थावऩका सॊसद सजचवारम, कानून तथा 
न्माम भन्त्रारम य कानून आमोगराई सभेत ददनू...............................................३ 

प्रस्ततु पैसराको जानकायी पैसरा कामातन्वमन भहाधनदेशनारम सभेतराई ददनू.........४ 

शरुु काठभाडौं जजल्रा अदारतको पैसरारे रगत नॊ. १०८२८ भा धभधत 
२०६९।११।९ भा याखेको रगतको कटिा गयी सोको सटिा मसै पैसराफभोजजभको 
रगत याख् न ुबनी शरुु काठभाण्डौं जजल्रा अदारतभा रेखी ऩठाइ ददन.ु...................५ 

पैसराको जानकायी थनुाभा यहेकी प्रधतवादीराई ददन.ु........................................६ 

प्रस्ततु भदु्ाको दामयी रगत कटिा गयी धभधसर धनमभानसुाय गयी फझुाई ददन ु............७ 
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