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दायि र्मर्ताः २०७8।11।10 

वादीको नाम,थि,वतन प्रर्तवादीको नाम,थि,वतन 

परिवर्तित जजल्ला 69 बस्ने परिवर्तित नाम 
(ढ२) को जाहेिीला वादी नेपाल सिकाि....1 

 

 

 

 

साक्ीाः-परिवर्तित नाम (ढ२), महेश जैशी, 
परिवर्तित नाम (ण२) ि परिवर्तित नाम 
(ड२)।  

कागजाः-पीर्डतको जन्म दताि प्रमाण पत्र ि 
स्वास््य पिीक्ण प्रर्तवेदन । 

दशीाः-×  

अछाम जजल्ला िामिोशन गाउँपार्लका वडा 
नं.4 बाटुलासैन बस्ने काजशिाम पजडडतको 
नाती, बास ुपजडडत ि दगुाि पजडडतको छोिा 
बर्ि 20 को नन्दिाम खनाल................1 

 

साक्ीाः-इन्रप्रसाद पजडडत, भोजिाज खनाल ि 
कमलप्रसाद खनाल। 

 

 

कागजाः× 

           अदालतबाट बझेुको  

           साक्ीाः-पीर्डत परिवर्तित नाम (ढ२), परिवर्तित नाम (ण२), ईन्रप्रसाद पजडडत 
ि डा. अतलु भािद्वाज। 

            कागजाः-पीर्डतको जन्म दताि प्रमाण पत्र ि स्वास््य पिीक्ण प्रर्तवेदन । 

           दशीाः×  
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      न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७(1) तथा मलुकुी फौजदािी कायिववर्ध संवहता, 
2074 को दफा 45 बमोजजम यसै अदालतको अर्धकाि क्ेत्र र्भत्रको भई दायि हनु आएको 
प्रस्ततु मदु्ाको सजक्प्त त्य एवं ठहि यसप्रकाि छ।  

 

त्य खडड 

१. म जाहेिवालीको मोवाईलमा वािदात र्मर्त भन्दा तीन ददन पवहला प्रर्तवादी नन्दिाम 
खनालले फोन गिेका ि र्नजले फोन गिेपर्छ र्नजसंग मेिो सामान्य कुिाकानी भएको हो। 
मैले प्रर्तवादीलाई पवहला जिनेको र्थएन। फोनबाटै र्नज प्रर्तवादीले म संग वववाहको प्रस्ताब 
गिेको हो। र्नजले मसंग वववाहको प्रास्ताव गिेपर्छ मैले म संग वववाह गने भए मेिो घिमा 
माग्न आउ भनेपर्छ प्रर्तवादी नन्दिाम खनाल र्मर्त २०७८।१०।१५ गतेको अं.१८:०० 
बजेको समयमा मेिो घिमा आएको हो। मेिो घिमा आएपर्छ र्नजले मेिी आमा संग 
वववाहको कुिाकानी गिेको ि उक्त साँझ प्रर्तवादीले मेिो घिमा खानाखाई र्नज प्रर्तवादी मेिै 
कोठामा भईुमा सतेुको हो भने म ि मेिी बवहनी परिवर्तित नाम (ण२) सोही कोठाको खाटमा 
सतेुका हौं। िाती अं. २३:३० बजेको समयमा एक्कासी प्रर्तवादीले मलाई खाटबाट तल तानी 
मैले ईन्काि गदाि मेिा स्तन समाती गालामा वकस गदै मैले लगाएको अलाददन सरुुवाल 
जबिजस्ती खोली मेिो ईच्छा र्बपरित जबिजस्ती किणी गिेको हदुा र्नजलाई कानून 
बमोजजम कािवाही गिीपाँउ भन्नेसमेत बेहोिाको परिवर्तित नाम (ढ२) को जाहेिी दिखास्त 
िहेको देजखन्छ। 

२. जजल्ला अछाम कमलबजाि नगिपार्लका वडा नं.७ जस्थत पूविमा जामा खोला, पजिममा 
लाटेवटनको ढंुगा, उत्तिमा कोलको डाडा, दजक्णमा जामा गाउँ देजख कवाँलेख जाने कजच्ि 
सडक खडड। यती िाि वकल्ला र्भत्र जाहेिवाली परिवर्तित नाम (ढ२) को पजिम मोहडा 
भएको पत्थिले छाएको िाि कोठे, दईु तले घि। सो घिको मार्थल्लो तलामा िहेको पजिम 
मोहडा भएको कोठाको भईुमा र्मर्त २०७८।१०।१५ गते िाती २३:३० बजेको समयमा 
प्रर्तवादी नन्दिाम खनालले जाहेिवाली परिवर्तित नाम (ढ२) लाई सोही कोठाको उत्ति 
र्तिको र्भत्ता संगै जोडीएको खवटयाबाट तानी परिवर्तित नाम (ढ२) को स्तन समाती गालामा 
वकस गदै र्नजले लगाएको अलाददन जबिजस्ती खोली र्नजको ईच्छा र्बपिीत जबिजस्ती 
किणी गिेको भर्नएको घटनास्थल मिुलु्का िहेको छ। 

३. शिीि तथा यौनाङ्गमा कुनै पर्न घाउ िोटपटक निहेको तथा योर्नद्वािको जझल्ली च्यार्तएको 
जनु हालसालै च्यार्तएको नभए तापर्न यौनसम्पकि  भएको हनु सक्ने भन्नेसमेत बेहोिाको 
जजल्ला अस्पताल अछामको पीर्डतको र्बस्ततृ शािीरिक परिक्ण प्रर्तवेदन िहेको देजखन्छ। 
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४. वािदात र्मर्त भन्दा ३/४ ददन पवहला मलाई मेिो साथीले वववाह गछिस भने फोनगि भर्न 
जाहेिवाली परिवर्तित नाम (ढ२)को मोवाईल नम्मि ददएको हो।त्यसपर्छ मैले परिवर्तित नाम 
(ढ२) लाई मेिो मोवाईल नम्मिबाट फोन गिेको हुँ। त्यसपर्छ म ि जाहेिवालीको पटक 
पटक फोनमा कुिाकानीकै क्रममा मैले र्नजलाई प्रमे प्रस्ताव िाखेको हुँ। मैले र्नजलाई प्रमे 
प्रस्ताव िाखेपर्छ र्नजले मेिो प्रमे प्रस्ताव स्वीकाि गिेपर्छ मैले र्नजलाई र्बवाह गिौँ भनेको 
हुँ। मैले वववाह गिौँ भन्दा र्नज जाहेिवालीले वववाह गने भए मेिो घिमा आई मेिी आमासंग 
कुिाकानी गनुि भनेपर्छ म र्मर्त २०७८।१०।१५ गतेको र्बहान अं.१०:०० बजेको 
समयमा खाना खाई घिबाट एक्लै र्नजको घिमा गएको हुँ। म साँझ अं.१८:०० बजेको 
समयमा जाहेिवालीको घिमा पगुेको हुँ। र्नजको घिमा पगुेपर्छ मैले र्नजकी आमासंग म 
तपाईकी छोिी परिवर्तित नाम (ढ२) संग वववाह गछुि, र्बवाह कै कुिा गनि म तपाईको 
घिमा आएको हुँ भनेपर्छ जाहेिवालीकी आमाले मलाई आज यतै बस्न,ु भोली कुिा गिौँला 
भर्न भनेकी हुँदा म उक्त साँझ र्नजकै घिमा खाना खाई सतेुको हुँ। जाहेिवालीकी आमा 
आफ्नो कोठामा सतु्न गएपर्छ जाहेिवाली, र्नजकी बवहनी परिवर्तित नाम (ण२) ि म 
जाहेिवालीको कोठामा सतु्न गएका हौ। जाहेिवाली ि र्नजकी बवहनी खाटमा सतेुकी हनु भने 
म सोही कोठाको भईुँमा सतेुको हुँ। केही समयसम्म हामीहरू तीनै जना कुिाकानी गदै 
बसेका हौँ। हामी कुिाकानी गदै गदाि जाहेिवालीकी बवहनी सतेुपर्छ मैले जाहेिवालीलाई म 
संगै सतु्न आउ भर्न बोलाएपर्छ जाहेिवाली म संग सतु्न आएकी हनु।् जाहेिवाली ि म संगै 
एउटै ओछ्यानमा पल्टेपर्छ र्नजले मलाई अंगालो हालेपर्छ मैले र्नजको गालामा वकस गदै 
र्नजका स्तन समात्दै र्नजले लगाएको अलाददन सरुुवाल खोली र्नज जाहेिवालीकै सहमर्तमा 
र्नजलाई किणी गिेको हुँ भन्नेसमेत बहोिाको प्रर्तवादी नन्दिाम खनालले अर्धकाि प्राप्त 
अर्धकािी समक् बयान गिेको देजखन्छ।  

५. र्मर्त २०७८।१०।१५ गतेको अं.१८:०० बजेको समयमा र्नज प्रर्तवादी वववाहको कुिा 
गछुि भर्न पीर्डतको घि आएको। प्रर्तवादीले पीर्डतको घिमा खाना खाई पीर्डतकै सतु्न े
कोठाको भईुमा सतेुको ि पीर्डत बवहनीसंग सोही कोठाको खाटमा सतेुको अवस्थामा िाती 
र्नज प्रर्तवादीले पीर्डतलाई जबिजस्ती खाटबाट तल तानी पीर्डतको ईच्छा र्बपिीत 
पीर्डतका संवेदनजशल अंगहरु समाती पीर्डतले लगाएको अलाददन सरुूवाल जबिजस्ती खोली 
पीर्डतलाई जबिजस्ती किणी गिेको कुिा गाउँघिमा सनुी थाहा पाएको हुँ भन्ने बेहोिाको 
महेश जैशीले गिेको घटना र्बबिण कागज गिेका छन।् 

६. र्मर्त २०७८।१०।१५ गते साँझ प्रर्तवादी दददीको घिमा आएको हो। प्रर्तवादी दददीको 
घिमा आएपर्छ मैले दददीलाई को हो भर्न सोध्दा मेिो फोनबाट कुिाकानी भई वववाहको 
लार्ग माग्न आएको केटा हो भनेकी हनु। उक्त साँझ प्रर्तवादीले दददीकै घिमा खाना 
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खाएको हो। साँझ खाना खाएपर्छ र्नज प्रर्तवादी दददीको सतु्न ेकोठाको भईुमा सतेुको हो 
भने म ि पीर्डत दददी सोही कोठामा िहेको खाटमा संगै सतेुका हौं। िाती म र्नदाउने बेला 
पीर्डत दददी ि प्रर्तवादी आ-आफ्नो ठाउँबाट पल्टेि कुिाकानी गरििहेका र्थए।म सतुी 
र्नदाएका बेला िाती अं. २३:३० बजेको समयमा एक्कासी पीर्डत दददी मम्मी मम्मी भन्दै 
जोि जोिले किाएको आवाज सनेुपर्छ मेिो र्नरा खलेुको हो। र्नरा खलेुपर्छ पीर्डत 
दददीलाई हेदाि र्नज खाटमा र्थईनन,् भईुमा र्नज प्रर्तवादी सतेुको र्बस्तामा बसेि र्बस्तािै िोई 
िहेकी र्थईन।पीर्डत दददीलाई िोईिहेको देखेपर्छ मैले के भएको हो भर्न सोध्दा िाती 
सतेुका बेला एक्कासी र्नज प्रर्तवादीले मलाई खाटबाट तल तानी मैले ईन्काि गदाि पर्न 
नछोडी मैले लगाएको सरुुवाल खोली मेिो ईच्छा र्बपिीत मलाई किणी गयो भर्न पीर्डतले 
भनेकी हनु भन्नसेमेत बेहोिाको पीर्डतकी बवहनी परिवर्तित नाम (ण२) ले घटना र्बबिण 
कागज गिेको देजखन्छ। 

७. र्मर्त २०७८।१०।१५ गते साँझ प्रर्तवादी मेिो घिमा आई फोनबाट तपाईकी छोिी 
परिवर्तित नाम (ढ२) संग जिनजान भएको हो। म तपाईकी छोिीसंग वववाह गनिको लार्ग 
तपाईसंग कुिाकानी गनि आएको हुँ भर्न भनेको हो।प्रर्तवादीले वववाहको कुिा गनि आएको 
हुँ भनेपर्छ मैले आज यतै बस्न ुभोली कुिा गिौला भनेपर्छ उक्त साँझ र्नज प्रर्तवादीले मेिै 
घिमा खाना खाएपर्छ प्रर्तवादी पीर्डत मेिी छोिी सतु्न ेकोठाको भईुमा सतेुको हो भने पीर्डत 
छोिी ि परिवर्तित नाम (ण२) सोही कोठामा िहेको खाटमा सतेुकी हनु। र्बहान उठ्दा 
प्रर्तवादी नन्दिाम खनाललाई मैले घिमा देखेन। कता गयो भर्न पीर्डत छोिीलाई सोध्दा 
िाती म सतेुका बेला एक्कासी र्नज प्रर्तवादीले मलाई खाटबाट तल तानी मैले ईन्काि गदाि 
पर्न नछोडी मैले लगाएको सरुूवाल खोली मेिो ईच्छा र्बपिीत मलाई जबिस्ती किणी गिेि 
ववहानै गएको भर्न पीर्डत छोिीले भनेकी हनु भन्नेसमेत बेहोिाको परिवर्तित नाम (ढ२) ले 
घटनार्बविण कागज गिेको देजखन्छ। 

८. पीर्डत परिवर्तित नाम (ढ२) को उमेि र्नजले अध्ययन गिेको ववद्यालय श्री मनकामना देवी 
माध्यार्मक ववद्यालय, कमलबजाि न.पा. वडा नं. 7 सेिा जामा, अछामको अर्भलेख अनसुाि  
जन्म र्मर्त २०59।१०।5 गते िहेको भन्ने बेहोिाको कागज िहेको देजखन्छ।  

९. र्मर्त 2078।10।15 गते अं.18.00 बजेको समयमा प्रर्तवादी नन्दिाम खनाल मेिो 
घिमा आएको हो। मेिो घिमा आएपर्छ र्नजले मेिी आमासँग र्बवाहको कुिाकानी गिेपर्छ 
उक्त साँझ प्रर्तवादीले मेिो घिमा खानाखाई र्नज प्रर्तवादी मेिो कोठा भईुमा सतेुको हो भने 
म, मेिी बवहनी परिवर्तित नाम (ण२) सोही कोठाको खाटमा सतेुका हौँ। सोही िाती 
अं.23.00 बजेको समयमा एक्कासी प्रर्तवादीले मलाई खाटबाट तलतानी मैले ईन्काि 
गदािसमेत मेिो स्तन समाती गालामा वकस गिी मैले लगाएको अलाददन सरुूवाल खोली मेिो 
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ईच्छा र्बपिीत जविजस्ती किणी गिेको हुँदा प्रर्तवादी नन्दिाम खनाललाई मलुकुी अपािध 
संवहता, 2074 को दफा 219 को उपदफा (१) ि (२) र्बपिीत सोही संवहताको दफा 
219 को उपदफा (३) कसूिमा सोही संवहताको दफा 219 को उपदफा (३) को देहाय 
(ङ) बमोजजम ि सोही संवहताको दफा 228 बमोजजम गिीपाउँ भन्नेसमेत बेहोिाको अर्भयोग 
मागदावी िहेको छ। 

१०. जाहेिवाली पीर्डत परिवर्तित नाम (ढ2) लाई मैले जबिजस्ती किणी गिेको होईन। पीर्डत 
परिवर्तित नाम (ढ2) ले मलाई फोन गिी म तपाईसंग र्बबाह गछुि तपाई मेिो घिमा आउँ 
भनी र्नजले कि गिी बोलाएपछी म लगाएत ईन्रप्रसाद पडडीत ि भोजिाज खनाल समेत 
र्नजको घिमा गएका हौ। म तपाईकी छोिी परिवर्तित नाम (ढ2) संग र्बवाह गछुि ि 
र्बवाहको कुिा गनि हामी तपाईको घिमा आएका हौँ भनेपर्छ र्नजको आमाले िात पनि 
लाग्यो आज यतै बस्नहुोस ् भनेपछी हामी तीनै जना र्नजको घिमा बसेका हौँ। खाना 
खाईसकेपर्छ सतु्न ेसमयमा ईन्रप्रसाद पडडीत, भोजिाज खनाल ि म संगै सतु्न ेबेला परिवर्तित 
नाम (ढ2) ले तापईसंग केही कुिा गनुि छ यता आउ भनी मलाई आफु सतु्न ेकोठामा लर्ग 
आफ्नो कोठाको भईुमा ओछ्यान लगाई तपाई यता सतु्नहुोस ्भनी पीर्डत ि पीर्डतको बवहनी 
खाटमा सतेुका ि र्नज पीर्डत ि मेिो र्बवाह सम्बन्धी कुिाकानी गदाि गदै पीर्डतकी बवहनी 
परिवर्तित नाम (ण2) सरु्तसकेको बेलामा हामी दवैु र्बि प्रमे सम्बन्ध सम्बन्धी कुिाकानी 
भईिहेको समयमा पीर्डत एक्कासी खाटबाट उठेि म सरु्तिहेको ओछ्यानमा आई तपाईसंग 
केवह कुिा गनुि बाँकी छ भनी र्नजले मलाई अंगालोहाली म सतेुको ओछ्यानमा सतेुकी हनु।् 
उक्त समयमा हामी दवैु र्बि सहमर्त भई र्नजकै सहमर्तमा हामी दईु र्बि किणी र्लन ुददन ु
भएको हो। मैले पीर्डतलाई जबिजस्ती किणी गिेको छैन।उक्त ददनको िार्त अ. 23:30 
बजेको समयमा परिवर्तित नाम (ण2) ले परिवर्तित नाम(ढ2) को ि मेिो र्बि र्बवाहको 
कुिा ि हामी दवैु जना र्बि सहमर्तमा किणी र्लन ु ददन ु भएको कुिा थाहा पाएकी 
हनुसक्छन मलाई थाहा भएन। उक्त ददनको भोली र्बहाना मेिो घिबाट अवहले वववाह नगि 
घिमा पर्न मान्छे र्बतेका छन।् र्बवाह गने भएपर्छ अनकुुल समय र्मलाएि र्बवाह गिौला 
भनेपर्छ सो कुिा मैले पीर्डत परिवर्तित नाम (ढ2) लाई भनेपर्छ भोर्लपल्ट र्बहान हामी र्तनै 
जना आफ्नो घिमा गएका हौँ। पीर्डतले र्बवाह गने बहाना बनाउने हनु ्भन्ने ठानी उक्त 
कुिा लेखाएकी हनु ् भन्नेसमेत बेहोिाको प्रर्तवादी नन्दिाम खनालले यस अदालतमा बयान 
गिेको देजखन्छ।     

११. पर्छ थप प्रमाण बझु्दै जाँदा ठहिेबमोजजम हनेु नै हुँदा हाललाई यी प्रर्तवादी नन्दिाम 
खनाललाई मलुकुी फौजदािी कायिववर्ध संवहता, 2074 को दफा ६७ बमोजजम गने गिी 
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यस अदालतबाट र्मर्त 2078।11।11 गते भएको थनुछेक आदेशानूसािको कायि गिेको 
देजखन्छ। 

१२. र्मर्त 2078।10।15 गतेको र्बहान मैले प्रर्तवादी नन्दिाम खनाललाई फोन गिी मेिो 
घिमा र्बवाहको कुिा गनि आउ भनी बोलाएकी हुँ। उक्त ददनको साँझ प्रर्तवादी नन्दिाम 
खनाल लगाएत 3 जनासमेत मेिो घिमा आएका हनु।् साँझको खाना खाई सतु्न े बेला 
प्रर्तवादी नन्दिाम खनाललाई तपाईसंग केवह कुिा गनुि छ भनी मैले प्रर्तवादी नन्दिाम 
खनालाई बोलाएकी हुँ ि मैले प्रर्तवादीलाई नन्दिाम खनालाई तपाई मेिै कोठामा सतु्न ुभनी 
मेिो कोठाको भईुमा ओछ्यान लगाई ददएकी हुँ। हामी दवैु र्बि र्बवाह ि माया प्रमेका 
कुिाकानी भइिहेको बेला अ.11:30 बजेको समयमा म उते्तजजत भई र्नज सरु्तिहेको 
ओछ्यानमा गई र्नजसंग अंगालो हालेकी हुँ। त्यसपर्छ र्नज ि मेिो सहमर्तमा 1 पटक 
किणी र्लन ु ददन ुभएको हो। मेिी बवहनी परिवर्तित नाम (ण2) उक्त समयमा सरु्तसकेकी 
हुँदा उक्त घटनाको बािेमा थाहा पाएकी होइनन।् मैले प्रर्तवादीसंग वािदातको भोली पल्ट 
र्बहान अ.10 बजेको समयमा फोनगिी तपाई कहा हनुहुनु्छ हामीहरु कवहले र्बवाह गने 
भनी सोध्दा र्नजले मेिो घिमा अवहले जठुो (असदु्) छ।उमेि पगुेपर्छ र्बवाह गिौला भनेपर्छ 
र्नज मसंग र्बवाह गदैन होला भन्ने सोिी रिसको आवेगमा आई र्नज उपि वकटानी जाहेिी 
ददएकी हुँ भन्नेसमेत बेहोिाको पीर्डत परिवर्तित नाम (ढ२) ले यस अदालतमा बकपत्र गिेको 
देजखन्छ। 

१३. प्रर्तवादी नन्दिाम खनाल दीददको घिमा आएपर्छ मैले दददीलाई को हो भनी सोध्दा मेिो 
फोनबाट कुिाकानी भई र्बवाहको लार्ग आएको केटा हो भनी भनेकी हनु।् उक्त साँझ र्नज 
प्रर्तवादीले दददी परिवर्तित नाम (ढ२) को घिमा खाना खाएका हनु।् साँझ खाना खाएपर्छ 
प्रर्तवादी नन्दिाम खनाल दीदीको सतु्ने कोठाको भईुमा सतेुका हनु ्भने म ि पीर्डत सोही 
कोठामा िहेको खाटमा सँगै सतेुका हौँ। िाती म र्नदाउने समयमा पीर्डत ि प्रर्तवादी आ 
आफ्नो ठाउँबाट पल्टेि कुिाकानी गिीिहेका र्थए। पर्छ मलाई र्नन्रा लार्ग म र्नदाई 
सकेकी र्थँए। त्यसपर्छ के भयो मलाई थाहा छैन।् पीर्डत परिवर्तित नाम (ढ२) ले  उक्त 
िार्त मम्मी मम्मी भन्दै जोिजोिले किाएको आवाज मैले सनेुको र्थईन। मौकामा कागज 
गदािसमेत उक्त बेहोिा मैले नलेखाई प्रहिीले मलाई उक्त कागज पढीबािी नसनुाई सवहछाप 
गनि लगाएका हनु ्भन्नेसमेत बेहोिाको परिवर्तित नाम (ण) ले यस अदालतमा बकपत्र गिेको 
देजखन्छ। 

१४. र्मर्त 2078।10।15 गते साँझ म सवहत प्रर्तवादी ि एक जना अरू परिवर्तित नाम 
(ढ२) को घिमा र्नजले फोन गिी बोलाएकाले र्बवाह सम्बजन्ध कुिा गनि भनी गएका 
हौँ।उक्त साँझ खाना खाईसकेपर्छ सामान्य कुिाकानी गिी हामी र्तन जना एक कोठामा ि 
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पीर्डत ि र्नजको बवहनी सोही घिको अको कोठामा सतु्न भनी गएका हौँ। केही समयपर्छ 
पीर्डत परिवर्तित नाम (ढ२) ले तपाईसँग केही कुिा गनुि छ भनी प्रर्तवादी नन्दिाम 
खनालाई र्नज पीर्डत ि र्नजको बवहनी सतेुको कोठामा बोलाएकी हनु।् पर्छ म ि म सँगै 
भएका सार्थ अको कोठामा ि पीर्डत, र्नजको बवहनी ि प्रर्तवादी एउटा कोठामा 
र्थए।वािदातको र्मर्त ि समयमा प्रर्तवादीले पीर्डतलाई जविजस्ती किणी गिेका होईनन।् 
पीर्डतको घिमा हामीहरू र्बवाह सम्बजन्ध सामान्य कुिाकानी गिी हाम्रो घिमा अवहले मार्नस 
र्बतेका छन।् जठुो छ ि र्तम्रो उमेि पगुेपर्छ र्बवाह गिौला भनी र्बहान पीर्डतको घिबाट 
हामी र्तनै जना कुिाकानी गिी घिर्ति गएका हौँ। र्नज पीर्डत अवहले नै र्बवाह गनुि पछि 
भन्दै र्थईन। हामीले हाम्रो घिमा जठुो छ, जठुो सवकएपर्छ ि र्तम्रो उमेि पगुेको छैन, उमेि 
पगुेपर्छ र्बवाह गिौला भनी र्नजको घिबाट घि फकेका र्थयौँ। पीर्डतले प्रर्तवादीले 
आफुसँग र्बवाह नगने होकी भन्ने सोिी रिसको आवेगमा आई जाहेिी ददएको हनुपुछि।अन्य 
कािण केही छैन ्भन्नेसमेत बेहोिाको प्रर्तवादीका साक्ी ईन्रप्रशाद पजडडतले यस अदालतमा 
बकपत्र गिेका छन।् 

१५. पीर्डतको बावहि शिीि तथा यौनाङ्गमा कुनै घाउ िोट निहेको ि यौनीद्वािको जझल्ली 
हालसाल नच्यार्तएि पवहल नै च्यार्तएको िहेको। जविजस्ती किणी गदाि हनेु घाउ 
िोटपटक कुनै देखेको र्थएन ्भन्नेसमेत बेहोिाको पीर्डतको शािीरिक पिीक्ण गने डा.अतलु 
भािद्वाजले यस अदालतमा बकपत्र गिेको देजखन्छ। 

ठहि खडड 

१६. यसमा र्नयमबमोजजम पेस भएको प्रस्ततु मदु्ामा वादी नेपाल सिकािको तफि बाट ववद्वान ्
सहायक जजल्ला न्यायार्धवक्ता श्री कौशलप्रसाद ढँुगाना ि प्रर्तवादी नन्दिाम खनालको 
तफि बाट उपजस्थत हनुभुएका ववद्वान ् अर्धवक्ता श्री मातकृाप्रसाद भडडािीले गनुिभएको बहस 
सनुी र्मर्सल अध्ययनगिी इिन्साफतफि  र्बिाि गदाि प्रर्तवादी नन्दिाम खनाललाइि अर्भयोग 
मागदावी बमोजजम सजाय हनुपुने हो वा होइिन भन्ने प्रश्नमा र्नणिय गनुिपने देजखयो। 

१७. प्रस्ततु मदु्ामा र्मर्सल सँलग्न जाहेिी दिखास्त, घटनास्थल मिुलु्का, प्रभाववत ि प्रर्तवादीको 
ववस्ततृ शािीरिक पिीक्ण, प्रर्तवादीको बयान कागज ि बजुझएका मार्नसले गिेको कागज 
समेतबाट यी प्रर्तवादीले पीर्डत परिवर्तित नाम (ढ२) लाइि जबिजस्ती किणी गिेको पवुि 
भएको हुँदा प्रर्तवादी नन्दिाम खनाललाइि मलुकुी अपिाध संवहता, २०७४ को दफा २१९ 
को उपदफा (१) ि (२) को कसूिमा सजाय गिीपाउँ भन्नेसमेत बेहोिाको अर्भयोग मागदावी 
िहेको प्रस्ततु मदु्ामा प्रर्तवादी नन्दिाम खनालले यस अदालतमा बयान गदाि पीर्डत परिवर्तित 
नाम (ढ२) सँग र्बहे गनिको लार्ग कुिा गनि इिन्रप्रसाद पडडीत ि भोजिाज खनाल समेतलाइि 
साथै र्लइि गएकोमा साँझ पिेकोले यतै बस्नहुोस भनेि पीर्डतको आमाले भनेपर्छ त्यहीीँ सनु्ते 



 

   परिवर्तित नाम (ढ२) को जाहेिीले वादी नेपाल सिकाि ववरूद्ध प्रर्तवादी नन्दिाम खनाल, मदु्ााः जविजस्ती किणी,  मदु्ा नं.078-C१-००38  पषृ्ठ 9 
मध्येको - 8  

  

  

व्यवस्थापन गदाि पीर्डतले मलाइि र्नजको कोठामा बोलाएको ि उक्त कोठामा र्नजको बवहनी, 
पीर्डत ि म समेत भइि सतेुकोमा िार्त पीर्डत म सतेुको ओछ्यानमा सतु्न आएपर्छ सहमर्तमा 
किणी भएको हो जबिजस्ती भएको होइिन भन्नेसमेत बेहोिाको बयान गिेको देजखन्छ । 

१८. र्मर्सल सँलग्न प्रमाणहरू हेदाि, पीर्डतको स्वास््य परिक्ण प्रर्तवेदनमा योर्नद्वािको जझल्ली 
च्यार्तएको ति Not a recent tear उल्लेख भएको देजखन्छ भने पीर्डतको उमेि १८ वर्ि भन्दा 
मार्थको िहेको देजखन्छ। त्यसैगिी साक्ीबकपत्र तफि  हेदाि पीर्डत परिवर्तित नाम (ढ२) ले 
यस अदालतमा बकपत्र गदाि साँझको समयमा खानाखाइि सतु्नेबेला प्रर्तवादीलाइि बोलाएको ि 
मेिो कोठामा सतु्नसु भनेको हो त्यसपर्छ िार्त सहमर्तमा १ पटक किणी भएकोमा र्नजले 
पर्छ उमेि पगुेपर्छ वववाह गिौंला भनेको हुँदा रिसले जाहेिी ददएको हुँ भन्ने बेहोिा लेखाएको 
देजखन्छ भने वादीको साक्ी वािदात भएको भर्नएको कोठामा पीर्डत सँगै िहेकी परिवर्तित 
नाम (ण२) ले बकपत्र गदाि िाती र्नदाएको अवस्थामा त्यहाँ के कसो भयो थाहा नपाएको 
बेहोिा लेखाएको देजखन्छ। त्यसैगिी प्रर्तवादीको साक्ी इिन्रप्रसाद पजडडतले आफु घटना 
भएको भर्नएको ददन प्रर्तवादीसँगै िहेको ि पीर्डतले नै प्रर्तवादीलाइि बोलाएि आफु सतु्न े
कोठामा र्लएि गएको बेहोिा लेखाएको छन भने जिवकत्सकले स्वास््य पिीक्णमा जबिजस्ती 
किणी हुँदा घाउिोट इत्यादद पीर्डतको शिीि वा यौनाँगमा स्वास््य पिीक्ण गदािको 
अवस्थामा नदेखेको बेहोिा लेखाएको देजखन्छ। 

१९. अब, र्नणियतफि  वविाि गदाि यी प्रर्तवादीसँग सहमर्तमा किणी भएको बेहोिा पीर्डतले नै 
बकपत्र गिेको ि रिसले जाहेिी ददएको बेहोिा खलुाएको अवस्था देजखन्छ भने प्रर्तवादीका 
साक्ी तथा वादीका साक्ीहरूको बकपत्र समेतबाट यी प्रर्तवादीलाइि घटना हुँदाको ददन 
पीर्डतले नै बोलाएि कोठामा लगेको त्य पवुि भएबाट यी प्रर्तवादीले पीर्डतलाइि जबिजस्ती 
किणी गिेको त्य स्थावपत हनु सकेन, साथै पीर्डत परिवर्तित नाम (ढ२) ले रिसले जाहेिी 
ददएको भनेि यस अदालतमा बकपत्र गदाि लेखाएबाट र्नजले प्रर्तवादीलाइि झठु्ठो बेहोिाले 
जाहेिी लगायतको कागज गिी झठु्ठा मदु्ामा फँसाउन खोजेको त्य स्थावपत भएको 
देजखन्छ। सो हनुाले यी प्रर्तवादी नन्दिाम खनालले मलुकुी अपिाध संवहता, २०७४ को 
दफा २१९ को उपदफा (१) ि (२) ववपिीतको कसूि गिेको त्य स्थावपत नभएको 
अवस्थामा यी प्रर्तवादीले अर्भयोग मागदावीबाट सफाइि पाउने ि परिवर्तित नाम (ढ२) लाइि 
झठु्ठा जाहेिी ददएि प्रर्तवादीलाइि झठु्ठा मदु्ामा फसाउने प्रयत्न गिे वापतमा मलुकुी फौजदािी 
कायिववधी संवहता, २०७४ को दफा ४४ को उपदफा (२) को देहाय (क१) बमोजजम ३ 
(तीन) वर्ि ६ (छ) मवहना कैद हनेु ठहछि। अरूमा तपसील बमोजजम गने गिी मलुकुी 
फौजदािी कायिववर्ध संवहता, 2074 को दफा 131 बमोजजम यो फैसला गिीददएं । 
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