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न्याय प्रशासन ऐन,२०७३ को दफा ७(१) िथा मलुकुी फौिदारी कायाववनर् संवहिा, २०७४ को दफा 
४५ बमोजिम यसै अदालिको क्षेत्रनर्कार नित्रको िई दायर हनु आएको प्रस्ििु मदु्दाको संजक्षप्त िथ्य एवं 
ठहर यस प्रकार छ। 

िथ्य खण्ड 

१. नमनि २०७६।४।८ गिे अं.१५:५० बिेको समयमा जिल्ला झापा दमक न.पा. वडा नं.१ दगुाा 
मजन्दर नजिक सावािननक वाटोमा मेरो छोरा नबक्रम नलम्ब,ु छोराका साथीहरु र प्रनिवादीहरु 
पररवनिाि नाम ०४-५-च नबच के कुन नबर्यमा बादनबवाद र ररसईनब िई झै-झगडा हदुााँ मेरो 
छोरा, छोराको साथी सरोि िंण्डारी र सिुन ििेुल समेि गजम्िर घाईिे िई उपचारको लागी 
दमक जस्थि लाईफ लाईन अस्पिालमा लगी राखेको छ िने्न हल्ला खल्ला सनुी म हिारीदै उक्त 
अस्पिालमा आई हेदाा मेरो छोराको मतृ्य ुिई सकेको नथयो, मिृ लाश हेदाा छोराको अगाडी दावहने 
पट्टी घाटीको िागमा र्ारीलो हनियारले रोपी घोची, रगिाम्मे अबस्थामा कपडा समेि नििेको 
देखेको हुाँ। छोराको साथी सरोि िण्डारीको पछाडी ढााँडमा चोट लागी गजम्िर घाईिे िई थप 
उपचारको लगी नब.एण्ड.नस. अस्पिाल नबिाामोड झापामा लगी आईनसय ुकक्षमा राखी हाल उपचार 
िई रहेको छ िने्न सनुेको छु। अकाा घाईिे सिुन ििेुलको टाउाँकोमा चोट लागी लाईफलाईन  
अस्पिाल दमकमा सामान्य उपचार पछी नडस्चािा िई घर फकी गएका छन।् उक्त घटना 
सम्बन्र्मा बझु्दा प्रनिवादीहरु पररवनिाि नाम ०४-५-ग, ०४-५-घ, ०४-५-ङ, ०४-५-च, ०४-५-
छ, ०४-५-ि, ०४-५-झ, ०४-५-ञ, ०४-५-ट, ०४-५-ठ, ०४-५-ड, ०४-५-ढ, ०४-५-ण, 
०४-५-ि, ०४-५-थ, ०४-५-द, ०४-५-र् र रुबेन िने्न प्रनवुलम पाखी मगर, ननिको साथी, 
अननस नलम्ब ु र ननसब सबु्बा,मनोि िोलाग स समेिले गि होलीमा के कुन साथीहरु नबच िएको 
झगडा र फेसबकुको नबर्यलाई नलएर पवुा योिना ियारीका साथ ठुलो संख्यामा हाि हािमा 
खकुुरी, चक्कु, फलामको रड, बााँसको िाटा लगायिका सामाग्री बोकी एकान्ि स्थानमा बोलाई घेरा 
हाली आएको हलुले सनुनयोजिि ढंगले एक्कासी आक्रमण गरी मेरो छोराको संवेदननसल अंग घाटीमा 
र्ारीलो हनियार प्रयोग गरी ज्यानै सम्म नलएको र अन्य घाईिेहरुको समेि ज्यानै नलने उदेश्यले 
प्रहार गरी गजम्िर घाईिे बनाएको हदुााँ ननि प्रनिवादीहरुलाई पक्राउ गरी ज्यान सम्बजन्र् कसरुमा 
काननु बमोजिम कारवाही गरी वपनडिले पाउने क्षनिपिुी समेि ननि प्रनिवादीहरुवाटै ददलाई िराई 
पाउाँ िने्न ब्यहोराको मान बहादरु नलम्बकुो िाहेरी दरखास्ि। 
 

२. जिल्ला झापा दमक न.पा. वडा नं. १ जस्थि पबुामा वटनको छानो िएको पक्की पखााल िएको पजिम 
फकेको चन्रमान नेम्बाङको घर, पजिममा वटनको छानो पक्की पखााल िएको र्नपिी अयाालको १ 
िले पक्करर घर, उत्तर-दजक्षणमा िकुृटी टोल आउने िाने कच्चीवाटो यनि चार वकल्ला नित्र रहेको 
पबुा िफा  चन्रमान नेम्वाङको घर अगाडी पजिम िफा  सडको पबुी वकनारमा उत्तर घरलाई महसरु 
ननसाना मानन पजिम िफा को सडको पवुी वकनार सम्म नाप गदाा १४ वफट रहेको, उक्त वकनारमा 
डेढ वफट लम्बाई िएको कालो टेपले वेरीएको फलामको पायप रहेको, सो पाईपलाई संकेि १ 
ददईएको, सो संकेि १ देखी १० वफटको दरुीमा सेिो रग सको माक्स रहेको, सो माक्सलाई संकेि 
२ ददईएको, सो देखी दक्षीण ६ वफट ८ ईन्च दरुीमा रगि िस्िो पदाथा बालवुामा लिपररएको, 
अबस्थामा रहेको सो पदाथालाई संकेि ३ ददईएको, सो देखी १३ वफट ७ ईन्चको दरुीमा गोलो 
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आकारको ३ वफट िएको बासको डल्लो टुक्रा लाई संकेि ४ ददईएको, सो देखी २३ नमटरको 
दरुीमा २ वटा कालो माक्स र दईुवटा ढुग साहरु समेि यत्रित्र छररएको, अबस्थामा फेलापरेको, 
उक्त स्थानमा िनमनको माटोहरु मडाररएको अबस्थामा रहेको, संकेि न. ३ मा रहेको रगि िस्िो 
पदाथालाई Cotton swab र रगि िस्िो पदाथा लागेको बालवुा समेि उठाएको, साथै संकेि नं.१ 
फलामको पाइप, संकेि नं.२ माक्स, संकेि नं. ४ बााँसको डल्लो टुक्रा थान -१ र उक्त स्थान 
देजख २३ नमटरको दरुीमा रहेको माक्स र दईु वटा ढुङंगा समेि प्रहरीले हाम्रो सामनेु्न उठाई 
बरामद गरी लगेको िने्न ब्यहोराको घटनास्थल मचुलु्का। 
 

३. मिृक नबक्रम नलम्बकुो घाटीको अगाडी दावहने पट्टीको िागमा २.५ सेन्टनमटरको कावटएको चोट 
रहेको, मिृकले लगाएको खैरो पेन्टमा रगिको टाटाहरु रहेको, मिृकको ढाडको िागमा आलो 
रगि लिपनिएको,दबैु खटु्टाको पैिालामा रगि लागेको, दबैु पञ्जामा रगि लागेको र वालबुा समेि 
लागेको देजखएको, टाउकोमा आलो रगिले नििेको, छािीमा रगिहरुको डाम रहेको िने्न 
ब्यहोराको लाश िााँच मचुलु्का। 

 

४. Cause of death is stab injury to vital organs of chest produced by sharp weapon िन्न े
ब्यहोराको मिृक नबक्रम नलम्बकुो नब.वप.कोईराला स्वा.नब. प्रनिष्ठान घोपा र्रानमा गरीएको शव 
परीक्षण ररपोटा। 

 

५. जिल्ला ईलाम चलुाचलुी गा.पा. वडा न. ३ PDO टोल जस्थि पबुामा प्रमेबगु से माईला िने्न ज्ञान 
बहादरु थाम्सहुाङंगको घर िग्गा, पजिममा प्रमे राईको घर िग्गा, उत्तरमा रामे केरुग सको खेि र 
दक्षीणमा राि केरुङंगको खेि, रािो होली यनि चार वकल्ला नित्र चलुीवाट बग्दै आउने उत्तर 
दक्षीण रािो होली रामे कुरग सको खेि काटी पजिम पसी पवुा गएको अंग्रिेी (C) आकारमा ित्काल 
३ वफट गवहरो बगेको पानन िएको होली पानन नित्र गाण्डु िने्न सगुम केरुग स समेिले नबक्रल 
नलम्बकुो घाटीमा प्रहार गरेको र्ारीलो हनियार फलामे प्राणघािक छुरी सोही रािो होलीको पाननमा 
ल्याई फालेको िनी देखाउदााँ सो होलीको उत्तर ५० नमटर र दक्षीण १०० नमटर िथा पवुा पजिम 
बगर कासाँ घारीमा समेि छुरी खोििलास गदाा फेला नपरेको चार वकल्ला सवहिको बरामदी 
मचुलु्का।  

 

६. जिल्ला झापा दमक न.पा. वडा नं. १ िकुृटी टोल जस्थि पवुामा बेलडागी दमक आउने िाने 
सडक, पजिममा िकुृटी टोलको ग्रावेल सडक, दक्षीणमा निन रुप अनर्कारीको वटनको छानो 
बररपरी नसमेन्ट ढुग साको घर, उत्तरमा चन्रमान नेम्बाग सको सेन्टर बेरा सवहिको घर यनि चार 
वकल्ला नित्र नसमनल िीण्डी रोवपएको राई थरीको खानल िग्गा यनि चार वकल्ला नित्र घासमा 
जस्टलको लाईटर सवहिको फलामको नक फेलापरेको िने्न बरामदी मचुलु्का। 

 

७. िाहेरी दरखास्िमा उल्लेजखि व्यजक्तहरु मध्ये रुबेन मगर र ननिको सानथलाई म जचजन्दन। अन्य 
सबैलाई जचन्छुाँ। मेरो सानथ मनोि िोलाग सीलाई रे्रै पवहला सरोि िण्डारीले कुटेको थाहा नथयो। 
नमनि २०७६।४।७ गिेको पनन सरोि िण्डारीले हाम्र ैसानथ ०४-५-ञ लाई पनुाःकुटवपट गरेको 
कुरा सानथहरुले मलाई समेि सनुाउाँदा थाहा ियो। नमनि २०७६।४।८ गिेका ददन मेरा सानथ 
०४-५-च ले आि सरोि िण्डारी र उस्को सानथहरुले हामीलाई नसग सल नसग सल फाईट खेल्न 
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बोलाएको छ, हामी सबै िानपुछा िनेपनछ मैले पनन हनु्छ िनन सहमनि िनाए। सो पिाि ०४-५-
च र ०४-५-ि ले सल्लाह गरी ०४-५-ठ लाई रुबेन मगरलाई नलन पठायो ननि आएनन।् फेरी 
०४-५-ि र ०४-५-ठ रुनबन मगरलाई नलन गए। केहीबेर पनछ ०४-५-ि र ०४-५-ठ साँग 
रुबेन मगर र ननि रुबेनकै सानथ सवहि ४ िना आए। सबै सानथहरु एकै ठाउाँमा िेला िम्मा िई 
सानथहरुले आ-आफ्नो हाि हनियार सामान बोकी घाईिे सरोि िण्डारी समेिले बोलाएको ठाउाँ 
िफा  लाग्यौं अगाडी अननर् नलम्बलेु बााँसको ठुट्टा टुक्रा बोकेर वहंडे, ०४-५-च ले फलामको रोल 
बोके, त्यस पछाडी लाईटर सवहिको फलामको नक ०४-५-ि ले बोके,०४-५-घ र ०४-५-र् 
खाली हाि नथयो, ०४-५-ठ ले दाब सवहिको छुरी बोकेको नथए, त्यस पछी रुबेन मगरले खकुुरी 
कम्बरमा निरेको नथयो,ननिकै साथीले खकुुरी बोकी अगाडी पछाडी िई िााँदा घटनास्थल वर हाल 
हामीसाँग पक्राउ परेका ननसब सबु्बाले मोटरसाइकल लडाएको देखी म, ०४-५-छ, ०४-५-झ र 
०४-५-ङ ले ननसब दाईलाई हेदाा नि अगाडी गएका मेरा सानथहरु मध्ये ०४-५-च समेि ऐ 
अं.१५:५० बिेको समयमा त्याहााँ पगुी सानथ ०४-५-च सरोि िण्डारी नबच नबवाद िई हानाहन 
िएको देखें िने अन्य अगाडी गएका सानथहरु पनन उिाबाट आएका माननसहरु साँग हािपाि गना 
थाले। ०४-५-च ले बोकेको फलामको रोलले सरोि िण्डारीलाई वहकााई सकेपनछ उिाबाट 
आएका माननसहरु सबै र्रुीएर ०४-५-च लाई कुटीरहेको अवस्थामा ०४-५-ठ सानथलाई बचाउन 
िााँदा ननिलाई पनन को-कस्ले वहकााइ सकेपनछ उस्ले बोकेको छुरीले अन्र्ार्नु्द हान्न थाले 
हामीहरु उक्त स्थानमा नपगु्दै ०४-५-ठ ले हानेको व्यजक्त नबक्रम नलम्ब ु रन्थननदै अनल पर 
लडेपनछ हामीहरु पनन िाग्न थाल्यौं । म,०४-५-झ, ०४-५-छ, ०४-५-च, मनोि िोलाग सी, ०४-
५-द, ०४-५-ि, ०४-५-ञ, ०४-५-ि, ०४-५-थ, रुबेन मगर र उस्को सानथ ०४-५-थ िागी 
रिवुा खोला िर् यौं। खोलापारी गएपनछ अरुसानथहरु के-किा गए थाहा िएन िने खवटएको प्रहरी 
टोलीले मलाई, ०४-५-च, ०४-५-छ, मनोि िोलाग सी, ०४-५-ङ र ०४-५-घ समेिलाई पक्राउ 
गरेको हो िन्न ेब्यहोरा प्रनिवादी पररवनिाि नाम 04-5-ठ ले गरेको बयान। 

८. म प्रनिवादी रुबेन मगर र ननिको सानथ बाहेक सबैलाई जचन्छुाँ। हामीहरु सबै िना गाउाँ वरपरका 
िथा स्कुलका सानथहरु हनु।् कोवह साँगै पढ्छौं िने कोही अकै स्कुलमा पढ्छौं। हामी िेला िम्मा 
हनुे गफगाफ गने ठाउाँ रनब स्टेण्ड हो। नमनि २०७४।४।७ गिे ददन म जझलजझलेमा हुाँदा 
नबपजक्ष सिुन ििेुलले फेरी हाम्रो सानथ ०४-५-ञ लाई कुट्यो िनन फोन गरी सानथले सनुाएका 
नथए। िोनलपल्ट नमनि २०७६।४।८ गिेको ददन सरोि िण्डारीले ०४-५-चलाई फोन गरेर 
नसग सल-नसग सल फाईट खेल्न आईि िनन बोलाएको रहेछ र ननिले फोन काटी आि सरोि िण्डारी 
र उस्का सानथहरुले फाईट खेल्न बोलाउाँदैछ िाउाँ सानथ हो आि कसैलाई छाड्न ुहुाँदैन सबै िना 
आ-आफ्नो सामान नलएर कुमाल चोकमा िेट्ने िनन कोही सानथ सामान नलन गए िने कोही 
गएनन।् म पनन त्यही बसे। सबै िना िेलािई सरोि िण्डारीले बोलाएको ठाउाँमा वहंड िाउाँ 
िन्दा अगाडी अननर् नलम्बलेु बााँसको टुक्रा बोकेर वहंडे, ०४-५-च ले फलामको रोल बोके, त्यस 
पछाडी लाईटर सवहिको फलामको नक ०४-५-ि ले बोके,म,०४-५-छ र ०४-५-र् खाली हाि 
नथयौं, ०४-५-ठ ले दाब सवहिको छुरी बोकेको नथए, त्यस पछी रुबेन मगरले र ननिकै साथीले 
खकुुरी बोकेका नथए, यसरी सामान बोकी अगाडी पछाडी िई अं.१५:५० बिेको समयमा ननि 
नबपक्षीहरुले बोलाएको स्थान घटनास्थलमा पगुी मेरो दाई ०४-५-च सरोि िण्डारी नबच नबवाद 
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िई हानाहन िएको देखें िने अन्य अगाडी गएका सानथहरु पनन उिाबाट आएका माननसहरु साँग 
हािपाि गना थाले। ०४-५-च ले बोकेको फलामको रोलले सरोि िण्डारीलाई वहकााई सकेपनछ 
उिाबाट आएका माननसहरु सबै र्रुीएर ०४-५-च लाई कुटीरहेको अवस्थामा ०४-५-ठ सानथलाई 
बचाउन िााँदा ननिलाई पनन को-कस्ले वहकााइ सकेपनछ उस्ले बोकेको छुरीले अन्र्ार्नु्द हान्दााँ 
नबक्रम नलम्ब ुरन्थननदै अनल पर लडेपनछ हामीहरु पनन िाग्न थाल्यौं। म,०४-५-झ, ०४-५-ग, 
०४-५-च, मनोि िोलाग सी, ०४-५-द, ०४-५-ि, ०४-५-ञ, ०४-५-ग, पिुन मगर, रुबेन मगर 
र उस्को सानथ, ०४-५-थ िागी रिवुा खोला िर् यौं। खोलापारी गएपनछ अरुसानथहरु के-किा गए 
थाहा िएन िने खवटएको प्रहरी टोलीले मलाई ०४-५-च, ०४-५-ग,मनोि िोलाग सी, ०४-५-ङ, 
०४-५-छ समेिलाई पक्राउ गरेको हो िन्ने ब्यहोराको बयान कागि। 
 

९. म िाहेरवाला मान बहादरु नलम्ब,ु मिृक नबक्रम नलम्ब ुर घाईिे समेिलाई म जचजन्दन। िाहेरीमा 
उल्लेख िएका फरार िथा पक्राउ प्रनिवादीहरु मेरै गाउाँ घरका िथा स्कुलका सानथहरु हनु।् नमनि 
२०७६।०४।८ गिे ददउसो म रववस्टेण्ड घरवाट ितु्ता नलन िनन साइकल चढी दगुाा मजन्दर 
जस्थि ०४-५-िको घरमा िादै गदाा बाटोमा ०४-५-ि साँग िेट हदुा मेरो ििुा खोइ दाई िन्दा 
ननिले निम्रो ितु्ता मेरो घरबावहर राखेको छु नलएर िान ुिनेकोले म ननि ०४-५-ि को घर गई 
मेरो ििुा ननकाली पनु: घर फका दै गदाा केवह पर पगु्दा मैले जचनेको ०४-५-छ कुरुङवाङ समेि 
५।६ िना केटाहरु िम्मा िई बनसरहेका नथए। ननि साथीहरुले मलाई पनन िाङवारी िाउ 
िनेकोले ननिहरुसाँगै म, ०४-५-द,०४-५-झ गफ गदै वहनडरहेको नथयौ। सानथहरुलाई िाङबारीका 
केटाहरुले फाईट खेल्न बोलाएकोले सबै िना सानथहरु िााँदै छन ्िने्न सनुाए। म पनन िााँदै नथएाँ। 
हामी िन्दा अगाडी गएका सानथहरुले हाल नाम थाहा िएका मिृक नबक्रम नलम्ब,ु घाईिे सरोि 
िण्डारी र सिुन ििेुल समेि साँग झगडा गरी छुरी हानाहान गरी नबक्रम नलम्बलुाई हाम्रो सानथले 
प्रहार गदाा ननि बाटोमा लडेका नथए। सोही बेला ननिकै सानथहरुले सडकवाट उठाउदै स्कुटरमा 
हाली लगेको देखेको हुाँ। सो पिि हामीसाँग गएका सानथहरु िागेकोले म पनन साँगै िागेपनछ म 
समेि पेल्टीमारी िफा  िाग्दै गदाा प्रहरीले मलाई, ०४-५-च, मनोि िोलाग सी, ०४-५-ञ, ०४-५-घ 
र ०४-५-झ समेिलाई पक्राउ गरेको हो। यसरी ग्याङ फाइट हनु्छ िने्न कुरा मलाई थाहा नथएन 
। ननि नबक्रम नलम्बलुाई हाम्र ैसानथहरुले चक्कु हानी किाव्य गरी मारेको हो िने्न ब्यहोराको बयान  
कागि। 
 

१०. िाहेरवालाले उल्लेख गरी ददएको म र मेरा साथीहरु पररविाि नाम ०४-५-ग, ०४-५-घ, ०४-५-
ङ, ०४-५-ठ, ०४-५-छ, ०४-५-ि, ०४-५-झ, ०४-५-ञ, ०४-५-ट, ०४-५-ड, ०४-५-ढ, 
०४-५-ण, ०४-५-ि, ०४-५-थ, ०४-५-द, ०४-५-र्, मनोि िोलाग सी, रुनबन मगर, रुनबन 
मगरको साथी, अननस नलम्ब ुहनु िने ननसब सबु्बा मेरो साथी हैनन,् मसंग नबपक्षी सरोि िण्डारी र 
सिुन ििेुल नबच पवहलाको नबवाद झगडा ररसईबीको िई फेबकुमा समेि िनािन िएको कारण 
म र नबपक्षीका माननसहरु सरोि िण्डारी र सिुन ििेुल नबच फेबकुमा कुराकानी हदुााँ आ-आफ्नो 
साथी नलई आउने िने्न कुराकानी हदुााँ नमनि २०७६।४।८ गिेका ददन दमक १ जस्थि म र मेरा 
साथीहरुलाई मैले बोलाएका नथए िने सरोि िण्डारी र सिुन ििेुलले आफ्नो साथी नलई बारदाि 
स्थानमा सोही ददन अं.१५:५० बिेको समयमा हाम्रो सानथहरु आ-आफ्नो हनियार बोकी अगाडी 
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मावहले मैले फलामको रोल साथी ०४-५-ठ ले दाप सवहिको चक्कु बोकेको नथए, ०४-५-ि ले 
लाइटर िएको फलामको नक, रुवेन मगरले खकुुरी, ननि रुबेनको सानथले खकुुरी, ०४-५-ञ ले 
रेनडमेट चारवटा औला नछने फलामको नक र मनोि िोलाग सीले फलामको नक,अननस नलम्बलेु 
बासाँको आखा िएको ठुटा बोकेका नथयौ अन्य सानथहरु पछाडी नथए। नबपक्षीका माननसहरु संग 
िेघाट हदुााँ म र घाईिे सरोि िण्डारी नबच नसग सल नसग सल खेल्न ेकुराकानी हदैु गदाा मलाई सरोि 
िण्डारी समेिका माननसहरुले िाङवारी स्कुल िफा  लादै गदाा ननिहरु नबच िनािन ठेलाठेल िई 
मैले साथमा बोकेको फलामको रोलले सरोि िण्डारीको टाउाँकोमा हान्दा उसले छल्दा कुममा 
लाग्न गयो, त्यस पछी उसका सानथहरु सबै िना िई र्रुीएर मलाई कुटवपट गना थाले पछी मेरो 
सानथ ०४-५-ठ मलाई साथ ददन िनी आए अन्य सानथहरुले को को संग कसरी निडे थाहा िएन,् 
मैले सरोि िण्डारीलाई मैले बोकेको फलामको रोलले प्रहार गरे। साथी ०४-५-ठ ले नबक्रम 
नलम्बकुो घाटीमा छुरी प्रहार गदाा सोही चोटको कारण छटपटीदै अली माजस्िर गई ढले, ननिसंग 
आएका सानथहरुले ढलेढले िनी हल्ला खल्ला गना थाले, हामी संगै गएका ०४-५-ि र ०४-५-ञ 
ले सिुन ििेुललाई वहकााईरहेको देखेको नथए, म केही पर पगुी साथी हो िागौ िागौ िन्दा 
साथीहरु ०४-५-ङ, ०४-५-घ, ०४-५-झ, मनोि िोलाग सी,०४-५-छ, ०४-५-ि, ०४-५-ि, ०४-
५-द, रुबेन मगर, रुबेन मगरको साथी, ०४-५-ण,०४-५-ग र म समेि िई आखााँ अस्पिालको 
वाटो हदैु रिवुा खोलाको नडल बगर हदुााँ खोला िरी कमल गा.पा. हदैु ईलाम चलुाचलुी िफा  िादै 
गदाा प्रहरी टोली आई ०४-५-ङ, ०४-५-घ,०४-५-झ, मनोि िोलाग सी, ०४-५-छ, ०४-५-ग 
समेिलाई पक्राउ गरेको हो अन्य साथीहरु के कहााँ गए थाहा िएन काननु बमोजिम सहन मन्िरु 
छु िने्न ब्यहोराको बयान कागि। 
 

११. रुबेन मगर र ननिको सानथ बाहेक सबैलाई जचन्छुाँ। सानथ मनोि िोलाग सीलाई िाहेरवालाको 
छोराको सानथहरुले पवहला वहकााएको नथयो। नमनि २०७४।४।७ गिे ददन म जझलजझलेमा हुाँदा 
नबपजक्ष सिुन ििेुलले फेरी हाम्रो सानथ ०४-५-ञ लाई पनन िकुृटी स्कुलमा कुट्यो िनन फोन गरी 
सानथले सनुाएका नथए। नमनि २०७६।४।८ गिे जझलजझलेमा फुटबल हेना िानको लागी सबै 
िना रनब स्टेण्डमा सल्लाह गना आउाँदा ०४-५-च, ०४-५-ञ, ०४-५-ि, ०४-५-घ, ०४-५-ठ, 
०४-५-ि,०४-५-द, ०४-५-ण, समेि नथए। ०४-५-ड र ०४-५-ढ लाई मैले देजखन,०४-५-च 
लाई सरोि िण्डारीले फोन गरेर निमीहरु नसग सल-नसग सल फाईट खेल्न आईि िनन बोलायो र 
ननिले फोन काटी आि सरोि िण्डारी र उस्का सानथहरुले फाईट खेल्न बोलाउाँदैछ िाउाँ सानथ 
हो आि कसैलाई छाड्न ु हुाँदैन, सबै िना आ-आफ्नो सामान नलएर कुमाल चोकमा िेट्ने िनन 
कोही सानथ सामान नलन गए िने कोही गएनन।् म पनन त्यही बसे। पनछ ०४-५-ठ ले चक्क ु
बोकी आयो, ०४-५-ि ले फलामको नक बोके, ०४-५-ञ ले नक बोके सबै िना कुमाल चोकमा 
आउाँदा ०४-५-च र सन्देश यावा पनन आई पगु्यो र ०४-५-च, ०४-५-ि र ०४-५-ठ ले रुबेन 
मगरलाई पनन बोलाउन ुपछा िनन ०४-५-ि ले उसैले जचनेको मलाई नाम थाहा निएको ननिको 
सानथलाई एकनछन ०४-५-ठ लाई नलएर एक िना सानथलाई ल्याउन निम्रो मोटरसाईकल ददएर 
सहयोग गनुा पर् यो िन्दा उस्ले हनु्छ िनन ०४-५-ठ लाई नलएर नि मोटरसाईकल चालकले नलएर 
रुबेन मगरको घर िफा  गयो। एकनछन पछाडी ०४-५-ठ ले कालो झोलामा खकुुरी बोकी सोही 
मोटरसाईकलमा फकी आए। एकै नछनमा ०४-५-ि ले ०४-५-ठ लाई रुबेन मगर दाई आउने 
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िनन फोन गरेको छ वहंड मसाँग िनन ०४-५-ग ले नै जचनेको रमेश माझीसाँग मोटरसाईकल मागी 
०४-५-ग ले चलाए र ०४-५-ठ पछाडी बसी रुबेनलाई नलन गए। केही समय पछाडी उक्त 
मोटरसाईकलमा ४ िना ०४-५-ठ, ०४-५-ि, रुबेन मगर र रुनबनकै सानथ सोही 
मोटरसाईकलमा चवढ आए। सबै िना िेलािई सरोि िण्डारीले बोलाएको ठाउाँमा वहंड िाउाँ िन्दा 
अगाडी अननर् नलम्बलेु बााँसको टुक्रा बोकेर वहंडे,०४-५-च ले फलामको रोल बोके, त्यस पछाडी 
लाईटर सवहिको फलामको नक ०४-५-ि ले बोके,०४-५-घ र ०४-५-र् खाली हाि नथयो, 
०४-५-ठ ले दाब सवहिको छुरी बोकेको नथए, रुबेन मगर र ननिको साथीले खकुुरी कम्बरमा 
निरेका नथए, यसरी सामान बोकी अगाडी पछाडी िई िााँदा घटनास्थल वर हाल हामीसाँग पक्राउ 
परेका ननसब सबु्बाले मोटरसाइकल लडाएको देखी म, ०४-५-ग, ०४-५-झ र ०४-५-ङ ले 
ननसब दाईलाई हेदाा नि अगाडी गएका मेरा सानथहरु मध्ये ०४-५-च समेि िाहेरवालाको 
छोराहरुले बोलाएको स्थान घटनास्थलमा पगुी सानथ ०४-५-च र सरोि िण्डारी नबच नबवाद िई 
हानाहन िएको देखें िने अन्य अगाडी गएका सानथहरु पनन उिाबाट आएका माननसहरु साँग 
हािपाि गना थाले। ०४-५-च ले बोकेको फलामको रोलले सरोि िण्डारीलाई वहकााई सकेपनछ 
उिाबाट आएका माननसहरु सबै र्रुीएर ०४-५-च लाई कुटीरहेको अवस्थामा ०४-५-ठ सानथलाई 
बचाउन िााँदा ननिलाई पनन को-कस्ले वहकााइ सकेपनछ उस्ले बोकेको छुरीले अन्र्ार्नु्द हान्न थाले 
। हामीहरु उक्त स्थानमा नपगु्दै सगुमले हानेको व्यजक्त नबक्रम नलम्ब ुरन्थननदै अनल पर लडेपनछ 
हामीहरु पनन िाग्न थाल्यौं । म, ०४-५-झ, ०४-५-ग, ०४-५-च, मनोि िोलाग सी, ००४-५-द, 
०४-५-ि, ०४-५-ञ, ०४-५-ि, ००४-५-ण, रुबेन मगर, रुबेन मगरको सानथ र ०४-५-थ 
िागी रिवुा खोला िर् यौं । खोलापारी गएपनछ अरुसानथहरु के-किा गए थाहा िएन िने खवटएको 
प्रहरी टोलीले मलाई, ०४-५-च, ०४-५-ग, मनोि िोलाग सी, ०४-५-ङ, ०४-५-घसाम्वा समेिलाई 
पक्राउ गरेको हो िन्ने ब्यहोराको बयान कागि। 
 

१२. म िाहेरवाला मान बहादरु नलम्ब ुर मिृक नबक्रम नलम्बलुाई म जचजन्दन िने घाईिे सरोि िण्डारी 
र सिुन ििेुललाई जचन्दछु।  मेरा साथीहरु पररविाि नाम ०४-५-ग, ०४-५-घ, ०४-५-ङ, ०४-
५-ठ, ०४-५-छ, ०४-५-च, ०४-५-झ, ०४-५-ञ, ०४-५-ट, ०४-५-ड, ०४-५-ढ, ०४-५-ण, 
०४-५-ि, ०४-५-थ, ०४-५-द, ०४-५-र्, मनोि िोलाग सी, रुनबन मगर, रुनबन मगरको साथी, 
अननस नलम्ब ुहनु िने ननसब सबु्बा मेरो साथी हैनन।् नमनि २०७६।४।७ गिे म साथी ०४-५-
ठ को घरमा बसे िोनल पल्ट नबहानै ०४-५-च माई िेटन िनी दमक १ जस्थि रनबस्टेण्डमा गई 
कुरा गदाा आि सरोि िण्डारी र सिुन ििेुलले बोलाएकोछ दठक पानुापछा िनी सल्लाह गरी ०४-
५-च खकुुरी नलन िनी घर गए, अन्य पनन सामान ल्याउने िनी गए म त्यही बसी ०४-५-ठ लाई 
मेरो घरमा चक्कु र लाइटर िएको फलामको नक छ निमी मेरो घरमा िाउ िनी नलन पठाए, 
ननिले नलई आई ०४-५-ठ ले फलामको नक मलाइ ददयो,चक्कु उसैले बोके, सबै िना िेला िम्मा 
िए पछी ०४-५-च ले ०४-५-ठ लाई रुवेन मगर दाईलाई आि िाङवारीको केटाहरुसंग झगडा 
छ िपाई खकुुरी नलई आउन ुिनी बोलाउन पठाए, र उ अनमोल िने्न साथीसंग मोटरसाईकलमा 
नलन गयो, रुबेन दाईलाई ननलई कालो झोलामा खकुुरी मात्र नलएर आयो,केही नछन पछी मलाई 
रुबेन राईले मलाई फोन गरी म आउछु कसैलाई नलन पठाई देउ िन्दा मैले जचनेका रमेश माजझ 
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संग मोटरसाईकल मागी म र ०४-५-ठ रुबेन लाई नलन गयौ। नलन िादााँ रुबेन दाईसंग ननिकै 
साथी पनन िाने िनेकाले हानम ४ िना सोही मोटरसाईकलमा चढी आयौ, सो पिाि हानम बसै 
िना नबपक्षीले बोलाएको स्थान िफा  सबैको सल्लाहा अनसुार सरोि िण्डारी र ननिको साथीहरुले 
हामीलाई चािा गरेमा हामीले पनन ननिहरुलाई छोडन ु हदैुन िन्दै आ-आफनो सामानहरु कोवह 
झोलामा कोही हािैमा कोवह गोिीमा हनियार र नकहरु लकुाई बोक्यौ,मैले फलामको लाइटर 
िएको नक बोकी सल्लाह अनसुार ननि घाइिेहरुले बोलाएको स्थना िफा  िादा सबैिन्दा अगानड 
बासको ठुटााँ बोकी अननस नलम्ब,ु ०४-५-च, म, र क्रमश मनोि िोलाग सीले नक बोकी, ०४-५-घ 
र ०४-५-र् खाली हाि नथयो, ०४-५-ञ ले नक र ०४-५-ठ दाब सवहिको छुरी बोकेको नथए, 
त्यस पछी रुबेन मगरले खकुुरी कम्बरमा निरेको नथयो, रुबेन मगरसंग आएको साथीले खकुुरी, 
हामीहरु िन्दा पछाडी अन्य सानथहरु ०४-५-ङ, ०४-५-ग, ०४-५-छ, ०४-५-द, ०४-५-ण, 
०४-५-ि, ०४-५-थ नथए। ०४-५-झ, ०४-५-ड, ०४-५-ढ लाई मैले देजखन ्ननिहरु के कहााँ 
नथए थाहा िएन। वारदाि स्थानमा नबपक्षी संग िेट हदुााँ ०४-५-च र घाईिे सरोि िण्डारी नबच 
नसग सल नसग सल खेल्न ेकुराकानी हदैु गदाा ननिलाई सरोि िण्डारी समेिका माननसहरुले ०४-५-च 
लाई घेराहाली छेकी एक्लै पारी लान लाग्दा हामी दबैु पक्ष नबच झगडा हनु थाल्यो,मैले र ०४-५-
ञ ले घाईिे सिुन ििेुललाई हान्न थाल्यौ,०४-५-च लाई सरोि िण्डारी समेिले वहकााई रहेको 
ठाउाँमा सानथ ०४-५-ठ साथ ददन िादााँ उसलाई को कस्ले वहकााउदााँ उसले आफुले बोकेको 
छुरीले अन्दार्नु वहकााउन थाले नबक्रम नलम्ब ुउक्त निडवाट रन्थननदै केही पर लडेको देखे,त्यस 
पछी सबै िनाले मान्छे मयो िन्दै हल्ला गना थाले पछी सरुुमा ०४-५-ठ निडवाट के कहााँ िागे, 
त्यस पछी साथी हो िागौ िन्दै ०४-५-ङ, ०४-५-घ, ०४-५-झ, मनोि िोलाग सी, ०४-५-छ, 
०४-५-ि, ०४-५-द, रुबेन मगर, रुबेन मगरको साथी, ०४-५-ण, ०४-५-ग, ०४-५-च र म 
समेि िई आखााँ अस्पिालको वाटो हदैु रिवुा खोलाको नडल बगरवाट खोला िरी कमल गा.पा.हदैु 
०४-५-ञ, ०४-५-झ र म समेि पवुा पजिम रािमागामा ननस्की नबिाामोड िाने िनी िागी नबिाामोड 
गई बस्यौ िने साथीहरु ०४-५-ङ, ०४-५-घ, मनोि िोलाग सी, ०४-५-छ, ०४-५-ग र ०४-५-च 
चलुाचलुी ईलाम िफा  लागे अन्य सानथहरु के किा गए थाहा िएन । पछी मसंग नबिाामोड गएका 
३ िनालाई प्रहरीले नबिाामोड बसपाका मा पक्राउ गरेको हो िन्ने ब्यहोराको बयान कागि। 
 

१३. िाहेरवाला मान बहादरु नलम्ब,ु मिृक नबक्रम नलम्बलुाई जचजन्दन, घाईिे सरोि िण्डारी र सिुन 
ििेुललाई जचन्दछु। िाहेरी दरखास्िमा उल्लेख िएको ०४-५-ग, ०४-५-घ, ०४-५-ङ, ०४-५-
च, ०४-५-छ, ०४-५-ि, ०४-५-झ, ०४-५-ञ, ०४-५-ट, ०४-५-ड, ०४-५-ढ, ०४-५-ण, 
०४-५-ि, ०४-५-थ, ०४-५-द, ०४-५-र्, मनोि िोलाग सी, रुनबन मगर, रुनबन मगरको साथी, 
अननस नलम्ब ु हनु िने ननसब सबु्बा मेरो साथी हैनन,् मेरो साथी ०४-५-च संग नबपक्षी सरोि 
िण्डारी र सिुन ििेुल नबच पवहलाको नबवाद झगडा ररसईबीको कारण साथी ०४-५-च र 
नबपक्षीका माननसहरु सरोि िण्डारी र सिुन ििेुल नबच नमनि २०७६।४।८ गिेका ददन दमक 
१ जस्थि आ-आफ्नो साथी नलई आउने िने अनसुार ०४-५-च ले ननिले नै जचनेको रुबेन 
मगरलाई नलन मोटरसाईकलमा ०४-५-ठ लाई पठायो, उस्ले केही समय पछाडी सेिो िेष्टले 
बेरेको नाङगो खकुुरी कालो झोलामा बोकेर मात्र आए। एकनछन पनछ पनु आउने िनन रुबेनलाई 
नलन गई रुबेन साँग ननिकै सानथ पनन मोटरसाईकलमा आएका नथए। सो पिाि हामीहरु अं. 
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१४:४० बिेको समयमा सबै िना हालका घाइिेहरु र मिृक समेिले बोलाएको स्थान िफा  
सबैको सल्लाहा अनसुार ननिहरुले हामीलाई चािा गरेमा हामीले पनन ननिहरुलाई छोडन ु हदैुन 
िन्दै ग्रपु ग्रपु हुाँदै कोही अगाडी कोही पछाडी छुवट्टदै गयौं। म, ०४-५-ग, ०४-५-ङ, ०४-५-घ 
समेि पछाडी खाली हािै पनछ पनछ िााँदै गदाा हामी िन्दा अगाडी गएका अरु सानथहरु 
घटनास्थलमा गई हालका घाईिे सरोि िण्डारी समेि साँग झगडा सरुु गरी सकेका नथए। हामी 
पगु्दा मिृक नबक्रम नलम्ब ु गजम्िर घाईिे िई बाटोमा लडी रहेको र ननिको सानथहरुले बोकी 
अस्पिाल लान िरखर गरीरहेका नथए। सानथ ०४-५-ठले हािमा छुरी बोकी रहेको देखेको नथएाँ। 
मान्छे मरो िनन हल्ला खल्ला िएपनछ हामी डरले िाग्दै रिवुा खोला पारी गई अरु सानथ के-किा 
िागे मलाई थाहा िएन म, ०४-५-ि र ०४-५-ञ समेि नमली नबिाामोड िफा  िाग्यौं। पनछ 
प्रहरीले म समेिलाई नबिाामोडबाटै फेला पारी पक्राउ गरी ल्याएको हो िन्ने ब्यहोराको बयान 
कागि। 
 

१४. म िाहेरवाला मान बहादरु नलम्ब ुर मिृक नबक्रम नलम्बलुाई म जचजन्दन िने घाईिे सरोि िण्डारी 
र सिुन ििेुललाई जचन्दछु। मेरा साथीहरु पररविाि नाम ०४-५-ग, ०४-५-घ, ०४-५-ङ, ०४-
५-ठ, ०४-५-छ, ०४-५-च, ०४-५-झ, ०४-५-ञ, ०४-५-ट, ०४-५-ड, ०४-५-ढ, ०४-५-ण, 
०४-५-ि, ०४-५-थ, ०४-५-द, ०४-५-र्, मनोि िोलाग सी, रुनबन मगर, रुनबन मगरको साथी, 
अननस नलम्ब ु,ननसब सबु्बा मेरो साथीिाई र दािहुरु हनु।् नमनि २०७६।०४।०७ गिेका ददन 
मलाई सरोि िण्डारीको सानथ सिुन ििेुलले एक्लै िकुृटी स्कुलमा कुटेको कुरा समेि मैले 
सानथहरुलाइ सनुाएाँ। नमनि २०७६।४।८ गिेका ददन खाना खाई अं. १२:०० बिे निर सदाझैं 
िेला िम्मा हनुे ठाउाँ रनब स्टेण्डमा िााँदा सानथ ०४-५-च फोनमा कुरा गदै अकाा सानथ ०४-५-ठ 
लाई अवहले कनि बज्यो? िन्दा ननिले १३:०० बिेको छ िने र उसले फोन काटी सानथ हो 
आि मलाइ कुट्ने बेलडााँगीका र िाङवारीका केटाहरु सरोि िण्डारी, सिुन ििेुल, नबक्रम नलम्ब ु
समेिले हामीहरुलाई नसग सल-नसग सल निड्न िाङवारी स्कुलमा बोलाई राखेको छ, हामी सबै नमलेर 
ननिहरु साँग ग्याङ फाईट गना िाऔ,ं सबैले आ-आफ्नो सर-सामान बोकेर नलएर आउ िनकेोले 
सानथहरु सामान नलन वहंडे िने मैले पवहले देखी नै फलामको रोल बोकेकोले म त्यही ंबनसराखे। 
एक नछन पनछ सबै सानथहरु सामानहरु नलई आई साँगै कुमाल चोक पगु्यौं। त्यहीबंाट मैले 
बोकेको रोल ०४-५-च ले म बाट नलए र ०४-५-च ले ०४-५-ठ लाई रुवेन मगर दाईलाई नलन 
िाउ िनी पठायो,सो पिाि हामीहरु अं.१४:४० बिेको समयमा सबै िना हालका घाइिेहरु र 
मिृक समेिले बोलाएको स्थान िफा  सबैको सल्लाहा अनसुार ननिहरुले हामीलाई चािा गरेमा 
हामीले पनन ननिहरुलाई छोडन ु हदैुन िन्दै आ-आफनो सामानहरु कोवह झोलामा कोही हािैमा 
कोवह गोिीमा हनियार र नकहरु लकुाई बोवक घाइिेहरुले बोलाएको स्थानिफा  िादा सबैिन्दा 
अगानड अननस नलम्ब ु बासको ठुटााँ बोकी वहंडे,०४-५-च ले फलामको रोल बोके, त्यस पछाडी 
लाईटर सवहिको फलामको नक बोकेर ०४-५-ि र क्रमश मनोि िोलाग सीले नक,०४-५-घ, मैले 
पनन सानथसाँग मागेर नक बोके िने ०४-५र् खाली हाि नथयो, ०४-५-ठ ले दाब सवहिको छुरी 
बोकेको नथए, त्यस पछी रुबेन मगरले नाग स खकुुरी कम्बरमा निरेको नथयो, रुबेन मगर संग 
आएको साथीले खकुुरी बोकेको नथयो, हामीहरु िन्दा पछाडी अन्य सानथहरु ०४-५-ङ, ०४-५-ग, 
०४-५-छ,०४-५-द, ०४-५-ण, ०४-५-ि, ०४-५-थ नथए िने पछीवाट ०४-५-झ आएका 
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नथए। अन्यलाइ देजखन यसरी हामीहरु ननि घाईिे र मिृकले बोलाएको स्थानमा पगु्दा ०४-५-च 
र सरोि िण्डारी नबच िेट िई िनािन ठेलाठेल िई साथी ०४-५-च ले साथमा बोकेको 
फलामको रोलले सरोि िण्डारीको टाउाँकोमा हान्दा उसले छली कुममा लाग्न गयो, त्यस पछी 
उसका सानथहरु सबै िना िई र्रुीएर ०४-५-च लाई कुटवपट गना थाले म र ०४-५-ि िएर 
सिुनलाई वहकााउाँदै नथयौं। ०४-५-च लाई कुटीराखेको देखेर ०४-५-ठ सानथलाई साथ ददन िादााँ 
सरोि िण्डारी समेिका माननसले ननिलाई पनन कन्चटमा रन्थनीने गरी वहकााउदााँ उसले साथैमा 
बोकेको दाब सवहिको छुरी ननकाली हान्दा नबपक्षी नबक्रम नलम्बकुो घाटीमा लाग्न गई सोही 
चोटको कारण छटपटीदै अली माजस्िर गई ढले। ननिले छुरी अन्दार्नु्द चलाई नै राखे को 
कस्लाई किाकिा लाग्यो मलाई थाहा िएन, सरोि िण्डारीको सबै िना सानथहरु माननस लडेलडे 
िनी िोगाउन गए। सोही कारण झगडा पनन आफै छुट्टी ननि घाईिेलाई उसैको सानथहरु र 
स्थाननय छर नछमेकले स्कुटीमा राखी अस्पिाल िफा  लााँदै गदाा हामी सबै िना सानथहरु डरले 
िागी रिवुा खोला पारी िई अन्य सानथहरु के किा िागे मलाई थाहा िएन म, ०४-५-ि र ०४-
५-झ समेि ३ िना गाडीमा चनड नबिाामोड बसपाका  पगुी लकुीनछपी बनसरहेको अवस्थामा प्रहरीले 
फेला पारी पक्राउ गरी ल्याएको हो िन्ने ब्यहोराको बयान। 
 

१५. िाहेरी दरखास्िमा उल्लेजखि कसरुदारहरु मध्येका रुबेन मगर र ननिको सानथलाई म जचजन्दन िन े
अरु सबै पक्राउ िथा फरार रहेका व्यजक्तहरु मैले देखे जचने िानेकै सानथहरु हनु।् िाहेरीमा 
उल्लेजखि वारदाि नमनिको ददन म कपाल काट्ने सोच बनाई हाल म साँगै पक्राउ परेका नछमेकी 
दाई ननसब सबु्बाको घरमा गई दाई िाउाँ बिार निर घमु्न मेरो कपाल पनन काट्न ुछ िन्दा ननि 
दाईले पनन हनु्छ िनन ननिकै बवुाको स्कुटर ननकाली म पछाडी बसी हामी घमु्दै फाल्गनुन्द चोक 
हुाँदै िाङवारी िााँदै गदाा हाल पक्राउ परेका िथा फरार रहेका ०४-५-च, ०४-५-ठ समेिका 
सानथहरुलाई रनबस्टेण्ड देखी अनल पर हलु िमाि िई हल्ला खल्ला गदै गरेको देखेको नथए। 
अरुबेला पनन हामी त्यसरीनै बस्ने गरेको हुाँदा वास्िा नगरी दाईले स्कुटर चलाईराख्न ुियो। सोही 
ग्रपुका मध्येका सानथ िोलाग सीले हामीलाई देखी ननसब दाईलाई दाई एकनछन स्कुटर नलएर 
रनबस्टेशन िाउाँन मेरो छािा छुट्यो िनेकोले उसलाई पनन पछाडी राखेर हामी ३ िना स्कुटरमा 
ननिको छािा नलन गयौं। छािा नलएर पनु ननिलाई पवहलेकै ठाउाँमा छाडी स्कुटर फकााएर 
बाटोमा िााँदै गदाा मेरो सानथ ०४-५-ठ अत्तानलदै मैले चलाएको स्कुटर नजिक आई मलाई अनलक 
पर छाडीदेउन मेरो ग्याङ फाईट िएर मैले मान्छे हानेर आएको छु िनन हत्तपत्त स्कुटरमा 
चढेकोले ननसव दाईले स्कुटर चलाएर रिवुा खोलाको वारी सम्म परु् याईददएर हामी फवका दै गदाा के 
िएछ िनन गफगाई गदै पवहलेकै ठाउाँमा आउाँदा नबक्रम नलम्बलुाई छुरी प्रहारी गरेकोले ननिको 
मतृ्य ु िएको र अन्य सरोि िण्डारी र सिुन ििेुल समेि हाम्रो सानथहरुको कुटवपटको कारण 
घाईिे िई उपचारको लागी अस्िपाल िफा  लगेको छ िने्न हल्ला खल्ला सनुी हामी दवैु िना घर 
गयौं। पनछ को-कस्ले हामी दवैु िनाको नाम पनन के-कसरी सनुाई ददएकोले घटनाको िोनल पल्ट 
मलाई र ननसव सबु्बा दाई समेिलाई प्रहरी पक्राउ गरेको हो िन्ने ब्यहोराको बयान कागि। 
 

१६. िाहेरवालाले उल्लेख गरी ददएको म र मेरा साथीहरु पररविाि नाम ०४-५-ग, ०४-५-घ, ०४-५-
ङ, ०४-५-च, ०४-५-छ, ०४-५-ि, ०४-५-झ, ०४-५-ञ, ०४-५-ट, ०४-५-ड, ०४-५-ढ, 
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०४-५-ण, ०४-५-ि, ०४-५-थ, ०४-५-द, ०४-५-र्, मनोि िोलाग सी, रुनबन मगर, रुनबन 
मगरको साथी, अननस नलम्ब ु हनु िने ननसब सबु्बा मेरो साथी हैनन,् मेरो साथी ०४-५-च संग 
नबपक्षी सरोि िण्डारी र सिुन ििेुल नबच पवहलाको नबवाद झगडा ररसईबीको कारण साथी ०४-
५-च र नबपक्षीका माननसहरु सरोि िण्डारी र सिुन ििेुल नबच नमनि २०७६।४।८ गिेका ददन 
दमक १ जस्थि आ-आफ्नो साथी नलई आउन ेिन ेअनसुार म र मेरा साथीहरुलाई ०४-५-च ले 
बोलाएका नथए िने सरोि िण्डारी र सिुन ििेुलले आफ्नो साथी नलई बारदाि स्थानमा सोही ददन 
अं. १५:५० बिेको समयमा हाम्रो सानथहरु आ-आफ्नो हनियार बोकी अगाडी मावह मैले दाप 
सवहिको चक्कु बोकेको नथए,०४-५-ि ले लाइटर िएको फलामको नक, रुवेन मगरले खकुुरी, 
ननि रुबेनको सानथले खकुुरी, ०४-५-ञ ले रेनडमेट चारवटा औला नछने फलामको नक र मनोि 
िोलाग सीले फलामको नक, ०४-५-च ले फलामको रोल, अननस नलम्बलेु बासाँको आखा िएको ठुटा 
बोकेका नथयौ अन्य सानथहरु पछाडी नथए। साथी ०४-५-च र घाईिे सरोि िण्डारी नबच नसग सल 
नसग सल खेल्ने कुराकानी हदैु गदाा ०४-५-च लाई सरोि िण्डारी समेिका माननसहरुले िाङवारी 
स्कुल िफा  लादै गदाा ननिहरु नबच िनािन ठेलाठेल िई साथी ०४-५-च ले साथमा बोकेको 
फलामको रोलले सरोि िण्डारीको टाउाँकोमा हान्दा उसले छल्दा कुममा लाग्न गयो, त्यस पछी 
उसका सानथहरु सबै िना िई र्रुीएर ०४-५-च लाई कुटवपट गना थाले पछी मैले मेरो सानथलाई 
साथ ददन गए, अन्य सानथहरुले को कोसंग कसरी निडे थाहा िएन,् ०४-५-च लाई साथ ददन 
िादााँ सरोि िण्डारी समेिका माननसले मलाई बायााँ कन्चटमा रन्थनीने गरी वहकााउदााँ मैले केही 
नदेखी आफुले बोकेको दाब सवहिको छुरी ननकाली हान्दा नबक्रम नलम्बकुो घाटीमा लाग्न गई 
सोही चोटको कारण छटपटीदै अली माजस्िर गई ढले मैले छुरी अन्दार्नु्द चलाई नै राखे को 
कस्लाई किाकिा लाग्यो मलाई थाहा िएन, सरोि िण्डारीको सबै िना सानथहरु माननस लडेलडे 
िनी िोगाउन िादााँ म छुरी बोकी दायााँ बाया हदै निडवाट बावहर िाग्दा हामी संगै गएका ०४-५-
ि र ०४-५-ञ ले सिुन ििेुललाई वहकााईरहेको देखेको नथए,म केही पर पगुी छुरी दाबमा राखी 
वाटोमा ननजस्कदााँ ननसब सबु्बा र ०४-५-ट ले मलाई स्कुटीमा चढाई रिवुा खोलाको नडल सम्म 
परु् याई ददएको हो। मैले बोकेको दाप सवहिको चक्कु मेरो घर िाने वाटोको रािो होनलको पानीमा 
फानलददए, पनछ मेरो घर पररवारको माननसहरुले घटना वारे थाहा पाई िाग्न ुहदैुन आत्मासमपाण 
गनुापछा िने्न घर पररवारको सल्लाहा अनसुार नमनि २०७६।४।११ गिे ववहान ०८:०० बिेको 
समयमा प्रहरी चौकी पेजल्टमारी िफा  आउाँदै गदाा प्रहरी टोलीले िेटी मलाई ननयन्त्रणमा नलएको हो 
काननु बमोजिम सहन मन्िरु छु िने्न ब्यहोराको बयान कागि। 
 

१७. म िाहेरवाला मान बहादरु नलम्ब,ु मिृक नबक्रम नलम्ब ु र घाईिे समेिलाई म जचजन्दन। 
प्रनिवादीहरु कोही मेरो स्कुलका सानथ हनु ् िने कोही गाउाँ घरकै सानथहरु हनु।् फरार रहेको 
रुबेन मगर समेिलाई म जचजन्दन। नमनि २०७६।४।९ गिेको ददन मेरो िन्म ददन परेकोले 
सानथहरुलाई घरमा बोलाई िन्मददन मनाउन ुपरो िनन ऐ.७ गिेको ददन ०४-५-झ र ०४-५-घ 
लाई मेरो िन्मददनमा आउन ुल, िनन ननम्िो ददएको नथएाँ िने अन्य सानथहरुलाई िन्न बााँकी नै 
रहेकोले नमनि २०७६।४।८ गिेको ददन पनन बााँकी िएको सानथलाई बोलाउन ुपर् यो िनन म र 
मेरो सानीमाको छोरा ०४-५-ढ साईकलमा केही सानथलाई बाटोमै िेटी ननम्िो गदै अन्य सानथलाई 
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पनन ननम्िो ददन िााँदै गदाा हाम्र ैघर नजिक दमक न.पा. वडा नं. १ िकुृटी टोलमा केटाहरुले 
ग्याग स फाईट गरेछन ्िने्न हल्ला खल्ला सनुी म र िाई पनन को-को रहेछ िनन हेना िााँदा हाम्र ै
सानथहरु हाल पक्राउ परेका ०४-५-च समेिले सरोि िण्डारी समेिलाई कुटवपट गरी घाईिे बनाई 
ज्यान माने उर्ोग गरेका रहेछन।् हामी पगु्दा सबै िनालाई अस्पिाल िफा  लनग सवकएको नथयो। 
पनछ बझु्दा हाम्र ैसानथले ननि सरोि िण्डारीको साथी नबक्रम नलम्बकुो घााँटीमा र्ारीलो छुरी प्रहार 
गरी गजम्िर घाईिे िएकोमा ननि नबक्रम नलम्बकुो अस्पिालमै मतृ्य ुिएको र सरोि िण्डारी र 
सिुन ििेुलको उपचार िई रहेको िने्न सनुे। ननि नबक्रम नलम्बलुाई किाव्य गरी माने हाम्रो 
सानथहरुलाई ईलाका प्रहरी कायाालय दमक झापाका प्रहरीले पक्राउ गरेपनछ मेरो नाममा समेि 
िाहेरी दरखास्ि पना आएको िने्न थाहा पाई म र मेरो िाई स्वयम ् अनििावकको साथ लागी 
उपजस्थि िएको हुाँ। पनछ बझु्दा सानथ ०४-५-च र सरोि िण्डारी नबच फेसबकुमा नबवाद िएको 
र सरोि िण्डारीले झगडाको अजघल्लो ददन अकाा हाम्रो सानथ ०४-५-ञ लाई कुटवपट समेि 
गरेकोले सोही ररसईवीको कारण वारदाि नमनिको ददन दवैु िफा का सानथहरु नबच झगडा हुाँदा ०४-
५-ठ ले प्रहार गरेको छुरीबाट नबक्रम नलम्बकुो मतृ्य ु िएको र अन्य सानथको कुटवपटको 
कारणबाट सरोि िण्डारी र सिुन ििेुल समेि घाईिे िएको िने्न थाहा ियो। सानथहरु साँग 
कवहले काही घमु्ने वफने िएकोले गदाा मातै्र मेरो नाम िाहेरीमा उल्लेख हनु सक्छ। म सो 
वारदािमा संलग्न छैन िने्न ब्यहोराको बयान कागि। 
 

१८. म पररबिीि ठेगाना १७(क) मा म संगै पक्राउमा परीआएका पररबिीि नाम ०४-५-ड को घरमा 
बस्दै आएको छु। िाहेरवाला मान बहादरु नलम्ब,ुमिृक नबक्रम नलम्ब ु र घाईिे समेिलाई म 
जचजन्दन। प्रनिवादीहरु कोही मेरो स्कुलका सानथ हनु ्िने कोही गाउाँ घरकै सानथहरु हनु।् फरार 
रहेको रुबेन मगर समेिलाई म जचजन्दन। नमनि २०७६।४।९ गिेको ददन म बस्ने घरको दाि ु
परीबिीि नाम ०४-५-ड को िन्म ददन परेकोले सानथहरुलाई घरमा बोलाई िन्मददन मनाउन िनन 
ऐ. ७ गिेको ददन ०४-५-झ र०४-५-घ लाई हामी संगै गई ननम्िो ददएको नथयौ िने अन्य 
सानथहरुलाई िन्न बााँकी नै रहेकोले नमनि २०७६।४।८ गिेको ददन पनन बााँकी िएको सानथलाई 
बोलाउन ुपर् यो िनन म र दाई ०४-५-ड साईकलमा गई केही सानथहरुलाई बाटैमा िेटी ननम्िो 
गदै अन्य सानथहरुलाई ननम्िो ददन िााँदै गदाा अं.१५५० बिेको समयमा हाम्रो घर नजिक वारदाि 
स्थल दमक न.पा. वडा नं. १ िकुृटी टोलमा पगु्दा केटाहरुले ग्याग स फाईट गरेछन ्िने्न हल्ला 
खल्ला सनुी म र ०४-५-ड पनन को-को रहेछ िनन हेना िााँदा हाम्र ैसानथहरु हाल पक्राउ परेका 
पररबिीि नाम ०४-५-ठ समेिले हाल नाम थाहा िएका नबक्रम नलम्ब ु सरोि, िण्डारी, सिुन 
ििेुल  समेिलाई र्ाररलो छुरीले प्रहारी गरी, डण्डाले कुटवपट गरी घाईिे बनाई उपचारमा लगी 
सकेका रहेछन।् हामी पगु्दा सबै िनालाई अस्पिाल िफा  लनग सवकएको नथयो। पनछ बझु्दा ननि 
घाईिे नबक्रम नलम्बकुो घााँटीमा र्ारीलो छुरी प्रहार गरी गजम्िर घाईिे िएकोमा ननि नबक्रम 
नलम्बकुो अस्पिालमै मतृ्य ु िएको र सरोि िण्डारी र सिुन ििेुलको उपचार िई रहेको िने्न 
सनु।े ननि नबक्रम नलम्बलुाई किाव्य गरी माने हाम्रो सानथहरुलाई ईलाका प्रहरी कायाालय दमक 
झापाका प्रहरीले पक्राउ गरी गरेपनछ मेरो नाममा समेि िाहेरी दरखास्ि पना आएको िने्न थाहा 
पाई म र ०४-५-ड स्वयम ्अनििावकको साथ लागी उपजस्थि िएको हुाँ। पनछ बझु्दा सानथ ०४-
५-च र सरोि िण्डारी नबच फेसबकुमा नबवाद िएको र सरोि िण्डारीले झगडाको अजघल्लो ददन 
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अकाा हाम्रो सानथ ०४-५-अ लाई कुटवपट समेि गरेकोले सोही ररसईवरीको कारण वारदाि 
नमनिको ददन दवैु िफा  झगडा हुाँदा ०४-५-ठ ले प्रहार गरेको छुरीबाट नबक्रम नलम्बकुो मतृ्य ु
िएको र अन्य सानथको कुटवपटको कारणबाट सरोि िण्डारी र सिुन ििेुल समेि घाईिे िएको 
िन्ने थाहा ियो। सो वारदािमा संलग्न छैन ्िने्न ब्यहोराको बयान कागि। 
 

१९. िाहेरवाला मान बहादरु नलम्ब ुमिृक नबक्रम नलम्ब ुसमेिलाई जचजन्दन। अन्य घाईिे सिुन ििेुल र 
सरोि िण्डारीलाई पवहले देखीनै जचन्छुाँ। अन्य िाहेरी साथ उल्लेजखि प्रनिवादीहरुलाई जचन्दछु। 
घाईिे सरोि िण्डारीले आफ्नो दमक वहरोि ग्रपुको फेसबकु बाट सेक्री ब्रोदशा एम.एफ.ग्रपुको मेरो 
साथी ०४-५-च लाई िवहल्यै नसग सल नसग सल आईि िनी च्याट माफा ि र्म्की ददने गरीरहन्थ्यो, 
ननि सरोि िण्डारीले निमीसंग एक पटक नसग सल नसग सल फाईट खेल्न पाउन ेिए िनी खशुी िएर 
िगवानसंग १०/१२ चोटी ढोगेको छुाँ िनेको कुरा मलाई सनुाएको नथयो, नमनि २०७६।४।७ 
गिे म लगाएि ०४-५-ठ, ०४-५-छ ,०४-५-ङ, ०४-५-द, म, ०४-५-ण चलुाचलुी स्कुलवाट 
फुटबल हेना िनन झापाको जझलजझले गई फुटबल हेदै गरेको अबस्थामा म साँगै रहेका ०४-५-छ 
को मोवाइलमा ०४-५-ञ ले फोन गरी मलाई आि बेलडागीको केटा सिुन ििेुलले कुटवपट गयो 
िनेर सनुाएका नथए। हामी जझलझीलेवाट सााँझमा दमक फकेर आयौं। म घरमा बसे सानथहरु 
पनन आ-आफ्नो घरिफा  लागेका नथए। िोनल पल्ट नमनि २०७६।४।८ गिे ११:३० बिे ०४-
५-च को घर अगाडी म, ०४-५-, ०४-५-ण, मनोि िोलाग सी बनसरहेको नथयौं। एकनछनपछी 
०४-५-ि हरु आएपनछ हामी सबै िना कुमालचोक िफा  गयौ, हामी सबै िना आि हाम्रो 
सानथहरुको फुटवल ग्याम जझलझीले हनु्छ हेना िान ुपछा िने्न सल्लाह गरी रहेका नथयौ,पछी ०४-
५-द हामी बसेको ठाउाँमा आई आि फुटवल नहनु ेियो िनन सनुायो। त्यसपनछ म, ०४-५-द र 
०४-५-ण समेि आफ्नो स्कुल गयौं। अं. १४:३० बिेको समयमा म समेि स्कुलबाट ननस्की 
फुटबल प्राजक्टसको लागी िाङवारी स्कुल िफा  िााँदै गदाा बाटोमा उल्लेजखि वारदाि स्थलमा पगु्दा 
हामीले जचनेका िथा नजचनेका सानथ माननसहरु एकै ठाउाँमा ग्रपु िई हो-हल्ला झै-झगडा गरे िस्िो 
लागी हामी पनछबाट पगु्दा मान्छे मरो िने्न सबै िना िागािाग गना थाले सानथहरु के-किा िागे 
मलाई थाहा िएन म चाही ीँ आफ्नो घर गएाँ। पनछ बझु्दा हाम्र ै सानथहरु मध्येका ०४-५-ठ ले 
र्ारीलो हनियार छुरीले िाहेरेवालाको छोरा हाल नाम थाहा िएको नबक्रम नलम्बलुाई घााँटीमा प्रहार 
गरी शख्ि घाईिे बनाएको र सोही वारदाि स्थलमा ०४-५-ञ र ०४-५-ि समेिले सिुन 
ििेुलललाई, ०४-५-च समेिले सरोि िण्डारीलाई के-कुन हनियारले वा हाि मकु्काले कुटवपट गरी 
घाईिे बनाए पिाि उपचारको लागी अस्पिालमा लग्दा नबक्रम नलम्बकुो सोही चोटको कारण मतृ्य ु
िएको र अन्यको उपचार िईरहेको िने्न सनुेको छुाँ। पनछ ननि सानथहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी 
ल्याए पनछ सानथहरुलाई सोर्पछु गदाा वारदाि हुाँदा म पनन पगेुको नथएाँ िनन िानकारी गराएको र 
िाहेरवालाले समेि मेरो नाममा िाहेरी ददएको िने्न थाहा पाई म अनििावकको साथ लागी प्रहरी 
कायाालयमा उपजस्थि िएको हुाँ िने्न ब्यहोराको बयान कागि। 

२०. म पररवनिाि विन १७ (क) जस्थि िमु्वा (ठुलो बवुा) को घरमा बस्छुाँ। म सानै देखी होस्टेलमा 
बसेर पढ्दै आएको छुाँ। िाहेरवाला मान बहादरु नलम्ब,ु मिृक नबक्रम नलम्ब ुर घाईिे समेिलाई 
जचजन्दन। िाहेरी दरखास्िमा नाम उल्लेख िएको ०४-५-ग, ०४-५-घ, ०४-५-ङ, ०४-५-च, 
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०४-५-छ, ०४-५-ि, ०४-५-झ, ०४-५-ञ, ४-५-ठ, ०४-५-ड, ०४-५-ढ, ०४-५-ण र ०४-
५-र् समेि मेरो गाउाँ घर िथा स्कुलका सानथहरु हनु।् नमनि २०७६।४।७ गिे म लगाएि 
०४-५-ठ, ०४-५-छ ,०४-५-ङ, ०४-५-ण स्कुलवाट फुटबल खेल्न िनन झापाको जझलजझले गई 
फुटबल खेल खेली सकेपनछ म साँगै गएका ०४-५-छ को मोवाइलमा ०४-५-ञ ले फोन गरी 
मलाई आि बेलडागीको केटा सिुन ििेुलले कुटवपट गयो िनेर सनुाउाँदा मैले सनुी थाहा पाएको 
नथएाँ । सो ददन म खेलेको वटमले म्याच जििेकोले िोनलपल्ट पनन खेल हनुे िएकोले हामी 
सानथहरु सबै िना िाने सल्लाह िएको नथयो। हामी जझलझीलेवाट सााँझमा दमक फकेर आई 
स्कुलमा नछरेर फुटबलको िसी राखी म घर गएाँ। िोनल पल्ट नमनि २०७६।४।८ गिे ११:३० 
बिे ०४-५-च को घर अगाडी ०४-५-ि, ०४-५-, ०४-५-ण, मनोि िोलाग सी, ०४-५-ि हरु 
समेि जझलजझले िाने ियारी िईरहेको नथयो। सो ददन पानी परेकोले फुटबल नहनुे िने्न मैले 
िानकारी पाएकोले मैले सानथहरुलाई आि फुटवल नहनुे ियो िनन िानकारी गराएपनछ म, ०४-
५-ि र ०४-५-ण समेि आफ्नो स्कुल गयौं। अं. १४:३० बिेको समयमा म समेि स्कुलबाट 
ननस्की फुटबल प्राजक्टसको लागी िाङवारी स्कुल िफा  िााँदै गदाा बाटोमा उल्लेजखि वारदाि 
स्थलमा पगु्दा हामीले जचनेका िथा नजचनेका सानथ माननसहरु एकै ठाउाँमा ग्रपु िई हो-हल्ला, झै-
झगडा गरे िस्िो लागी हामी पनछबाट पगु्दा मान्छे मरो िन्दै सबै िना िागािाग गना थाले 
सानथहरु के-किा िागे मलाई थाहा िएन म चाही ीँ आफ्नो घर गएाँ। पनछ बझु्दा हाम्र ैसानथहरु 
मध्येका ०४-५-ठ ले र्ारीलो हनियार छुरीले िाहेरेवालाको छोरा हाल नाम थाहा िएको नबक्रम 
नलम्बलुाई घााँटीमा प्रहार गरी शख्ि घाईिे बनाएको र सोही वारदाि स्थलमा ०४-५-ञ र ०४-५-
ि समेिले सिुन ििेुलललाई, ०४-५-च समेिले सरोि िण्डारीलाई के-कुन हनियारले वा हाि 
मकु्काले कुटवपट गरी घाईिे बनाए पिाि उपचारको लागी अस्पिालमा लग्दा नबक्रम नलम्बकुो सोही 
चोटको कारण मतृ्य ुिएको र अन्यको उपचार िईरहेको िने्न सनुेको छुाँ। पनछ ननि सानथहरुलाई 
प्रहरीले पक्राउ गरी ल्याए पनछ सानथहरुलाई सोर्पछु गदाा वारदाि हुाँदा म पनन पगेुको नथएाँ िनन 
िानकारी गराएको र िाहेरवालाले समेि मेरो नाममा िाहेरी ददएको िने्न थाहा पाई म 
अनििावकको साथ लागी प्रहरी कायाालयमा उपजस्थि िएको हुाँ िने्न ब्यहोराको बयान। 
 

२१. घटना नमनि २०७६।४।८ गिे ददनको अं.१५:३० बिेको समयमा म आफ्नो घर देजख पबुा 
पट्टीको साईडमा काम गरी बसी रहेको नथए। उक्त ददन कोही कसैलाई हलु बारे्र गएको हल्ला 
गरेको थाहा छैन,् म नबगि ९ बर्ा देखी बैदेजशक रोिगारमा नबदेशमा बसी हाल घर आएको हुाँ। 
म त्यिी घर गाउाँका माननसलाई जचजन्दन। उक्त ददन १५:५० बिेको समय निर २० उमेर 
समहुका ३०/४० िनाको हलु एक आपसमा घर देखी दक्षीण पट्टीवाट झगडा गदै हानहान गदै 
हानम गाउाँ टोलका माननसहरुले होहल्ला गरे पछी नि हलु मध्येका २ िना केटाहरु मेरो घर 
अगाडी पट्टी आएर लडे िने नि हलुकै केटाहरुले आफ्नो लगाएको लगुा खोली १ िना िाईको 
घाटीको िागमा चोट लगेको स्थानमा कपडा कोचारी थनुी स्कुटीमा राखी नलई गए िने अको 
ढाडमा चोट लागेको केटालाई ननिैहरुले समाउदै मलुवाटो िफा  नलई गए, कसैको टाउको फुटेको 
नथयो िने कोही यत्रित्र िएर छरीएर िागे पछी हामी गाउाँटोलका माननसहरुले प्रहरीलाई ित्कालै 
िानकारर गराई प्रहरी टोली आई झगडा गना ल्याएको फलामको रड िस्िो सामान र बााँसको 
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आखला िएको डल्लो िाग बरामद गरी नलई गए। घटना सम्बन्र्मा बझु्दा नि दबैु समहुका छुट्टा 
छुटै माननसहरु रहेको थाहा ियो। बझु्दा हाल घाईिे छन ्र मिृक पक्ष मेरो गाउाँको उत्तर पट्टीको 
केटा हनु ् िने कुट्ने केटाहरु मेरो गाउाँ देखी दक्षीण पट्टीका केटा हनु ् ननिहरु नबच िे िस्िो 
ररसईबी िए पनन छुरी हानी कोही कसैको ज्यान नलन ुहदैुन नथयो। को कस्ले के कुन हनियारले 
हानू घाईिे बनाएका हनु।् घाईिे र पक्राउ परेका माननसहरुवाट बझुी गरे अनसुारको सिाय हनु ु
पछा, घाईिेको उपचार गरी ददन ुपछा िने्न ब्यहोराको चन्रमान नेम्वाग सको कागि। 
 

२२. म िाहेरवाला, प्रनिवादी, घाईिे, मिृक लगायिका ब्यक्तीलाई जचन्दीन। हाल बझु्दा घाईिे र 
मिृक पक्षका माननसहरु हाम्रो गाउाँ देखी उत्तर पट्टीका केटाहरु हनु ्िने नबपक्षी िनीएका केटाहरु 
दमक निरका हनु।् म घटना िएको ददन म आफ्नै घरमा काम गरी रहेको नथए। अं. १३:०० 
बिेको समय निर उत्तरवाट दक्षीण िफा  एकै नासका २० बर्ा उमेर देखी मनुीका केटाहरु झोला 
बोकी दक्षीण िफा  गएका नथए। मैले नि केटाहरुलाई फुटवल खेल्न गईरहेको िस्िो अनमुान गरर 
रहेको नथए। अं.३ बिे िन्दा बेसी िएको समय निर गएका हलु िएका केटाहरु मध्ये २ िना र 
मेरो घर िन्दा पवुा पट्टी नछमेकीको घर साईडमा बसेको अबस्थामा गएका हनु मध्येका हनु ्वा 
अकाा हलुका केटाहरु हनु ्मैले जचननन,् २ िना बसेका केटालाई नि हनु वानर्एका माननसहरु मध्ये 
१ िनालाई िानी लछारपछार गरे पछी अन्य केटाहरु पनन आएका नथए। के कुन हलुका 
केटाहरु हनु ्२ िना कुददै उत्तर िफा  आइ मेरो घर अगाडी बाटोको छेउमा लडेको देखे, हामी 
गाउाँ टोलका माननसहरु हो हल्ला गरी िोला िम्मा हदुााँ हनु मध्येको केही माननसहरुले सटा 
फुकाली लडेको केटाको घाटीमा वानर् रहेका नथए। नि केटाहरुले लडेको माननसलाई वाटोवाट 
उठाई स्कुटीमा हानल लगे, अकाा घािेलाई समाउदै वहडाउदै पबुा िफा  मलुवाटोमा लगे, अको 
टाउको फुटेको माननस यिा उिा वहनडरहेको नथयो, कसैको हािमा समेि चोट लगेको देखे, नि 
केटाहरु किा गए मलाई थाहा िएन, प्रहरी आई घटनास्थलवाट बााँस र फलामको जचि बस्ि ु
समेि बरामद गरी नलई गयो। हाल बझु्दा झगडा गने िाइहरु एकै समहुका िस्िो लाग्थ्यो। उक्त 
ददन झगडा गछान ्िने्न कोही कसैले संका सम्म गरेको नथएन, ननिहरु चपुचाप नै आएका नथए। 
ननिहरुले के कुन कारण झगडा गरेको थाहा िएन,् को कस्ले को कस्लाई वकन वहकााएका हनु ्
मलाई थाहा िएन, ननिहरुलाई कसरु अनसुारको सिाय हनु ु पछा िने्न ब्यहोराको प्रमेकुमारी 
अयाालको कागि। 
 

२३. िाहेरी दरखास्िमा उल्लेजखि ०४-५-ढ, ०४-५-च, ०४-५-ि, ०४-५-ञ, मनोि िोलाग सी, ०४-
५-ठ लाई जचन्दछु, रुबेन मगर, ननिको साथ नबक्रम िने्न ब्यक्ती अननस नलम्ब,ु ०४-५-घ, ०४-
५-ङ, ०४-५-छ, ०४-५-झ, ०४-५-ग, ननसब सबु्बा, ०४-५-द, ०४-५-ण, ०४-५-ि, ०४-५-
थ, ०४-५-र्, ०४-५-ड, ०४-५-ढ लाई जचजन्दन, ०४-५-ठ मेरो जचनिानको संगै पढने सानथ 
हो। ०४-५-च ले मेरो सानथ बेजिल नर्माललाई िैले कुटन ्खोज्ने िनकेो हदुााँ ननिले मलाइ सो 
कुरा सनुाई नबपक्षी ०४-५-च लाई फेसबकु माफा ि बोलचाल हदुााँ ननिले निमी समेि अन्य 
सानथलाई नलई नमनि २०७६।४।८ गिे दमक १ जस्थिमा बोलाएको हदुााँ उक्त ददन मैले मेरो 
साथीहरु सरुि क्षेत्री, सनमर िण्डारी, मननस राई, सनम नलम्ब,ु अनबसेक राई, वकरण योगी, अरुण 
रानामगर, प्रज्वल नलम्ब ुर मिृक नबक्रम नलम्ब ुसमेिलाइ नलई ०४-५-च ले बोलाएको स्थानमा 
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अं. १५:५० बिेको समयमा पगु्दा नि नबपजक्ष ०४-५-च संग आएका साथीहरु मध्ये ०४-५-ठ, 
०४-५-च, ०४-५-ि, ०४-५-ञ,मनोि िोलाग सी, रुबेन मगर, नबक्रम िने्न ब्यक्ती अननस नलम्ब ु
अगाडी आएका नथए िने ननि संग आएका उसैका सानथहरु ०४-५-घ, ०४-५-ङ, ०४-५-छ, 
०४-५-झ, ०४-५-ग, ०४-५-द, ०४-५-ण,०४-५-ि, ०४-५-ठ, ०४-५-र् नथए िने केही 
ब्यक्तीहरु ०४-५-ड, ०४-५-ढ समेि पछाडी नथए िने अगाडी ०४-५-च संग आएका रुबेन 
मगरलाई र मेरो साथी सरुि क्षेत्री झगडा नगरौ िनी सम्झाई बझुाई गरेको अबस्थामा ०४-५-च 
ले फलामको रोलमा र्ारीलो जचि िोनडएको बस्िलेु मेरो टाउकोमा हान्दा म िवका  टाउको 
बचाउदााँ मेरो दावहने पािा र करग सको नबच िागमा लागी रोपी म सोही स्थानमा लडे िने मेरा 
साथी मलाई बचाउन आए िन े ०४-५-च संग आएका सानथहरुले ननिलाई साथ ददन आई 
अन्र्ार्नु्द िथािानब नि नबपक्षीहरुले बोवक ल्याएको र्ारीलो हनियारले हान्दा मेरो साथी नबक्रम 
नलम्बलुाई नबपक्षीका ०४-५-ठ ले घाटीमा प्रहार गदाा साथी रन्थननदै केही पर गई लडे, मेरा साथी 
सरुि क्षेत्रीले आफ्नो मानथको लगुा खोली नबक्रम नलम्बकुो घाटीवाट आएको रगि रोवक दददै 
नथयो, अन्य सानथहरु पनन ननि िएको स्थानमा दैनडदै आउन थाले म पनन लखारीदै उक्त स्थानमा 
आए, मेरा अकाा साथी सिुन ििेुलको टाउकोमा चोट लगी फुटी हामी िएकै ठाउमा आए, मेरो 
घाईिे साथी नबक्रम नलम्बलुाइ सानथहरुले स्कुटीमा राखी दमक अस्पिाल िफा  नलई गए पछी 
मलाई र सिुन ििेुललाई सानथहरुले नै लाईफ लाईन अस्पिाल लगी थप उपचारको लागी 
नबिाामोड नबएण्डनस अस्पिाल लगी हाल मेरो अबस्थामा सरु्ार िई वहड्डलु गना सक्छु, और्नर् 
उपचार मेरो आफन्िले गरेका छन,् यसरी नमल्न िनी लाएका ०४-५-च समेिका ब्यक्तीहरुले 
र्ारीलो हनियार बोकी मलाई र मेरो साथीलाई घाईिे बनाई साथी नबक्रम नलम्बकुो ज्यानै नलन े
नबपक्षीहरुलाई काननु बमोजिम कारवाही होस िने मेरो उपचार खचामा लागेको और्नर् उपचार 
खचा समेि ननहरुवाटै ददलाई िराई पाउाँ िने्न ब्यहोराको घाइिे सरोि िण्डारीको कागि।  
 

२४. नबपक्षी ०४-५-ञ र ०४-५-ि को साथी ०४-५-च ले मेरो साथी सरोि िण्डारीलाई अब देखी 
हामी झै-झगडा नगरौ िनी फेसबकु माफा ि िनी नमल्न बोलाई म समेिलाई ननि नबपक्षीहरुले 
दमक १ जस्थि िकुृटी टोलमा बोलाएको हदुााँ म र मेरा साथीहरु सरुि क्षेत्री, सनमर िण्डारी, 
मननस राई, सनम नलम्ब,ु अनबसेक राई, वकरण योगी, अरुण रानामगर, प्रज्वल नलम्ब ु र मिृक 
नबक्रम नलम्बलुाई नलई अं. १५:५० बिेको समयमा पगु्दा ०४-५-च ले बोलाएका ननिैका 
साथीहरु ०४-५-ि, ०४-५-ञ, ०४-५-ठ, गेजन्ि िने्न रुवेन मगर, ननिको साथी नबक्रम िने्न 
अननस नलम्ब,ु लगायिका माननसहरु अगाडी नथए िने ननिहरुकै अन्य साथीहरु ०४-५-घ, ०४-५-
ङ, ०४-५-छ, ०४-५-झ, ०४-५-ग, ०४-५-द, ०४-५-ण,०४-५-ि, ०४-५-र्, ०४-५-ड, ०४-
५-ढ, ०४-५-थ समेिका केही ब्यजक्तहरु पछाडी नै नथए। अगाडी आएका ब्यजक्तहरु मध्ये ०४-
५-च ले मेरो साथी सरोि िण्डारी संग घम्साघम्सी गरी झगडा गरी रहेका नथए, मलाई ०४-५-ि 
र ०४-५-ञ ले कुट्न िजम्स रहेका नथए, रुबेन मगर र ननिको साथीलाई सरुि क्षेत्रीले सम्झाई 
रहेको नथयो, यस्िैमा ०४-५-च ले साथी सरोि िण्डारीलाई फलामको रोलले टाउकोमा हान्दा 
साथीले टाउको बचाउदााँ ढाडमा लागी घाईिे िई लडे, मेरा साथी नबक्रम नलम्बलेु साथ ददन िादााँ 
नबपक्षीवाट आएका ०४-५-ठ ले आफ्नो साथीलाई साथ ददन आए सोही समयमा मलाई नि ०४-
५-ि र ०४-५-ञ ले बोवक रहेको फलामको नक र रोलले टाउको हानी घाईिे बनाई कुटी 
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रहेको अबस्थामा मेरो साथी नबक्रम नलम्ब,ुसरोि िण्डारी, ०४-५-च िएको ठाउवाट रन्थननदै उत्तर 
िफा  बचाउ बचाउ िन्दै पर गई बाटोमा लडे, नबपक्षी ०४-५-ठ उक्त स्थानवाट हिारीदै िाग्दै 
नथए। म र मेरो साथीहरु हार गहुार गदाा साथी सरोि िण्डारी र नबक्रम नलम्बलुाइ बचाउन खोज्न 
आफ्नो लगुा खोली रगि थामी ददए, नबपक्षीमा माननसहरु बागी गए, नबक्रम नलम्बलुाई साथीहरुले 
उपचारको लागी लाईफ लाईन अस्पिाल ल्याए, मलाइ र सरोि िण्डारीलाई समेि सानथहरुलेनै 
उपचारको लागी पठाई ददए, मलाई ०४-५-ि र ०४-५-ञ ले टाउकोमा फलामको नक र रोलले 
प्रहार गरेको हो। साथी नबक्रम नलम्बलुाई ०४-५-ठ ले बोली ल्याएको छुरीले संवेदननसल अंग 
घाटीमा रोपी सोही चोटको कारण साथीको मतृ्य ु िएको, ०४-५-च ले साथी सरोि िण्डारीको 
ढाडमा फलामको र्ारीलो जचि िोनडएको फलामको रोलले हानी घाईिे बनाएको हो। साथी 
नबक्रम नलम्बलुाई छुरी प्रहार गने ०४-५-ठ लाई नबपक्षी ननसब सबु्बा र ०४-५-ट ले रिवुा 
खोला बगर सम्म मोटरसाईकलमा राखी िगाउने काम गरे, उक्त झगडा २/३ नमनेट मात्र िएको 
नथयो। अन्य नबपक्षीका साथीहरु उक्त वारदाि िन्दा केही टाढै नथए। मेरो और्नर् उपचार मेरो 
बवुाले नै ब्यहोरेको छ। मेरो उपचारमा लागेको खचा समेि ननि प्रनिवादीहरुवाटै ददलाई िराई 
पाउाँ िने्न ब्यहोराको घाइिे सिुन ििेुलको कागि। 
 

२५. िाहेरी दरखास्िमा उल्लेख गररएको ०४-५-ग देखी ०४-५-र् र मनोि िोलाग सी, रुबेन मगर, 
ननिकै सानथ, अननस नलम्ब,ु ननसब सबु्बा, नबक्रम नलम्ब ुसमेि नबपजक्षका माननसहरु हनु ्नि नबपक्षी 
मध्येका सरोि िण्डारीलाई ०४-५-च ले अब उप्रान्ि देखी हामी झै झगडा नगरौ िनी फेसबकु 
च्याट माफा ि नमनि २०७६।४।८ गिे बोलाई हामी समेि नि नबपक्षीहरुले बोलाएको स्थान िफा  
आउने क्रममा जिल्ला झापा दमक १ जस्थि िकुृटी टोलको सावािननक वाटोमा अं. १५:५० 
बिेको समयमा िेट िई ०४-५-च ले फलामको र्ारीलो हनियार रोल बोकेका नथए। ०४-५-ि 
ले फलामको नक, ०४-५-ञ ले फलामको नक र रोल, मनोि िोलाग सीले फलामको नक, रुबेन 
मगर र ननि कै साथी नबक्रम िने्नले खकुुरी, अननस नलम्बलेु वााँसको ठुटा, ०४-५-ठ ले झोला 
निरी अगाडीका टोली नथए िने सो िन्दा पछाडी दोश्रो टोलीले हािमा कुनै हनियार नबोकी ०४-
५-ग, ०४-५-घ, ०४-५-ङ, ०४-५-छ, ०४-५-झ, ०४-५-ढ, ०४-५-ण, ०४-५-ि, ०४-५-थ, 
०४-५-द, ०४-५-र्, ०४-५-ि, ननसव सवु्वा समेिका टोली नथए। अगाडीका समहुका ०४-५-च 
ले फलामको र्ारीलो हनियार िनडि रोलले सरोि िण्डारीको टाउकोमा िाकी प्रहार गदाा ननिले 
छल्दा ढाडमा लागी रगिाम्बे िई लडे, हामी संग गएका नबक्रम नलम्बलेु साथ ददन गए िने ०४-
५-ठ ले आफ्नो साथीलाई साथ ददन आएका नथए। नि ब्यक्तीले नबक्रम नलम्बकुो घाटीमा र्ारीलो 
हनियारले हानी घाईिे बनाई रगिलको र्ारो बगाउदै बचाउ बचाउ िन्दै उत्तर िफा  आई लडे, 
०४-५-ि र ०४-५-ञ ले सिुन ििेुललाई कुटवपट गरीरहेका नथए। नबपक्षीका माननसहरु मेरो 
सानथ नबक्रम नलम्बकुो घाटीवाट आएको रगि देखी यत्रित्र िाग्न थाले, मेरो सानथले नबक्रम 
नलम्बलुाई स्कुटरमा राखी उपचारको लागी अस्पिाल िफा  लगेकोमा सोही चोटको कारण सोही 
ददन मतृ्य ुिएको, साथी सरोि िण्डारी र सिुन ििेुललाई अन्य साथीहरुले उपचारको लागी नलई 
गए, सिुन ििेुल सोवह ददन नडस्चािा िई घर गए, सरोि िण्डारी थप उपचारको लागी नबएडनस 
हस्पिाल नबिाामोड लगी उपचार पिाि घरै आएका छन।् मेरो सानथलाई छुरी हाने्न ०४-५-ठ 
लाई ननसव सबु्बा र ०४-५-ट ले स्कुटीमा राखी िगाउने सम्मको काम गरेका हनु।् पछी झगडा 
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पिाि ०४-५-च र ०४-५-ङ ले मलाई रोलले हान्न खोिेको नथयो यसरी नमल्न िनी बोलाई 
सानथलाई छुरी हानी ज्यानै नलने काया गने प्रनिवादीहरुलाई काननु बमोजिम कारवाही होस िन्ने 
ब्यहोराको सनमर िण्डारीको कागि। 
 

२६. मेरो सानथ सरोि िण्डारी र सिुन ििेुल नबच नबपक्षी ०४-५-च संग पवहलानै नबवाद िई सोही 
नबवाद अब नगने नमलौ िनी साथी सरोि िण्डारी र सिुन ििेुलले म समेि ८/९ िना 
साथीहरुलाई बोलाई लगेका नथए। िाने क्रममा जिल्ला झापा दमक १ जस्थि िकुृटी गाउाँको 
सावािननक वाटोमा पगु्दा नबपक्षी ०४-५-च र ननिसंग आएका ननिै साथीहरु समेिको हलु अगाडी 
नथए। हलु मध्येका रुबेन मगर र मेरो साथी सरोि क्षेत्रीले झगडा नगरौ िन्दै नथए। नि रुबेन 
मगरले झोलामा केही जचि बस्ि ुबोकेको देजखन्थ्यो, ०४-५-च र मेरो साथी सरोि िण्डारी नबच 
ठेलाठेल हदुााँ ननि नबपक्षीले बोवक ल्याएको फलामको र्ारीलो हनियार िनडि रोलले टाउकोमा 
हान्दा सानथ िावकदााँ ढाडमा लागी रगिै िई लडे, ननिलाई साथ ददन नबक्रम नलम्ब ुगए, नबपक्षीका 
०४-५-ठ पनन ०४-५-च लाई साथ ददन आई, नबक्रम नलम्बकुो संवेदननसक अंग घाटीमा र्ारीलो 
छुरी प्रहार गरी सानथ लबाराउदै उत्तर िफा  आई लडे, सिुन ििेुललाई ०४-५-ि र ०४-५-ञ ले 
घारीलो बस्िलेु कुटवपट गरीरहेको नथयो। मैले खबदाार ज्यान मलाा िनी हो हल्ला गदाा ०४-५-च 
संग आएका ब्यक्तीहरु िाग्न थाले िने नबपक्षीहरु संग आएका ब्यक्तीहरु पररवनिाि नाम ०४-५-
ग, ०४-५-घ, ०४-५-ङ, ०४-५-च, ०४-५-छ, ०४-५-ि, ०४-५-झ, ०४-५-ञ, ०४-५-ठ, 
०४-५-ण, ०४-५-ि, ०४-५-थ, ०४-५-द, ०४-५-र् र रुबेन मगर, ननिको साथी,अननस नलम्ब ु
र मनोि िोलाग स िागी गए िने ०४-५-ठ लाई ननसब सबु्बा र०४-५-ट ले स्कुटीमा राखी रिवुा 
खोला सम्म परु् याई ददएका हनु ् िने ०४-५-ड र ०४-५-ढ पछी आएका नथए िने्न मैले 
ननिहरुलाई रे्रै माननसहरु िएकाले एवकन साि िन्न सक्दीन मेरो साथी नबक्रम नलम्बलुाई ०४-
५-ठ ले हानेकै चोटको कारण ननिको मतृ्य ुिएको हो । अन्य २ िना सरोि िण्डारी र सिुन 
ििेुल घाईिे िएकोमा दबैु िना हाल वहड्डलु गना सक्छन,् उपचार ननिहरुले नै गरेकाछन,् यसरी 
सानथलाई ज्यानै माने र ज्यान माने उर्ोग गने प्रनिवादीलाई काननु बमोजिम कारवाही हनु ुपछा 
िन्ने ब्यहोराको अननस राईको कागि। 
 

२७. नबपक्षी ०४-५-ठ, ०४-५-ि, ०४-५-च, मनोि िोलाग सी, रुबेन िने्न बास्िनबक नाम रुबेन मगर 
बोलाउने ग्याल्िी समेि िने्न माननस र ननिकै साथी नबक्रम, अननस राई, ०४-५-ग, ०४-५-घ, 
०४-५-ङ, ०४-५-छ, ०४-५-झ, ०४-५-ञ, ०४-५-ि, ०४-५-ट, ०४-५-ठ, ०४-५-र्, ०४-
५-द लाई जचन्दछु िन ेअन्य िाईहरुलाई नामले जचजन्दन देख िेटे जचन्छु, ०४-५-च ले मेरो साथी 
सरोि िण्डारी र सिुन ििेुल नबच पवहला नबवाद िएको हदुााँ नमनि २०७६।४।८ गिे ददन 
दमक १ जस्थिमा बोलाएको हदुााँ ननि सानथले मलाई पनन िाउ िपाईले रे्रै िनालाई जचनु्न हनु्छ, 
िनेकोले म पनन हनु्छ िनी साथीहरु संग अन्य नबक्रम नलम्ब,ु अनबसेक राई, वकरण योगी, अरुण 
रानामगर, सोनाम नलम्ब,ु मननस राई समेि िई वारदाि स्थानमा अं. १५:५० बिेको समयमा 
पगु्दा नबपक्षी ०४-५-च संग ०४-५-ठ, ०४-५-ि, ०४-५-ञ, मनोि िोलाग सी, ज्ञाजन्ि िने्न रुबेन 
मगर, ननि कै साथी नबक्रम िने्न अननस नलम्ब,ु अगाडीको समहुमा आई हामीहरु त्यही अगाडी 
गए, म समेि सरोि ,सिुन र नबक्रम नलम्ब,ु सनमर िण्डारी नि ब्यजक्त हरु संग िेट िई आएका 
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नबपक्षीको पवहलो समहुका ज्ञाजन्ि िने्न रुबेन मगर झोलामा खकुुरी लकुाई बोकेका नथए। ननिको 
साथी नबक्रमले झोला निरेको ननिहरु दबैु िनालाई झगडा नगरौ नमलौ िनी सम्झाई रहेको नथए 
नबपक्षी उवपङ् िने्न मनोि िोलाग स पनन ननिहरु संगै नक बोकी अगाडी झगडा गना िजम्सरहेको 
नथयो, ननिहरुको बरीपरी ०४-५-ठ, ०४-५-ि, ०४-५-ञ र अननस नलम्ब ु समेिले हािमा 
झोलामा र्ारीलो जचि बस्ि ुडन्डा बोकी मेरो साथी सरोि िण्डारी, सिुन ििेुललाई कुट्न िजम्स 
रहेक नथयो, सम्झाई बझुाई रहेको नथए। यस्िै साथी सरोि िण्डारीलाई ०४-५-च ले फलामको 
रोलले टाउकोमा हान्दा िवका  टाउको बचाउदााँ दावहने पािा र करग सको नबच िागमा लागी रोपी 
सोही स्थानमा लडे िने सरोि िण्डारीलाई साथ ददन मेरो साथी नबक्रम नलम्ब ुगएको नथयो िन े
नबपक्षीवाट ०४-५-ठ गएका आएका नथए। नि ०४-५-ठ ले बोकी ल्याएको र्ारीलो छुरीले सानथ 
नबक्रम नलम्बकुो घाटीमा प्रहार गदाा साथी उक्त स्थानवाट उत्तर िफा  लडे म सानथलाई बचाउन 
आफ्नो िेष्ट खोली रगि थामी रहेको नथए, सिुन ििेुललाई ०४-५-ि ०४-५-ञ ले कुटवपट 
गरीरहेको नथयो, सोही वाटो हदैु सनमर दावााँले स्कुटी चलाई उक्त स्थानमा आई पगु्दा मैले 
बचाउन ुपर् यो अस्पिाल िफा  लगी ददन ुपर् यो िनी ननिलाई सहयोग मागी नबक्रम नलम्बलुाई सोही 
स्कुटीमा राखी लाईफ लाईन अस्पिाल सम्म उपचार गराउदााँ सोही चोटको कारण साथीको मतृ्य ु
िएको हो। अन्य २ िना सरोि िण्डारी र सिुन ििेुल उपचार पिाि घरमै आएका छन,् 
ननिहरुको उपचार आफैले गरेका छन,् उक्त ददन नबपक्षीहरु ०४-५-ठले छुरी,नक लकुाई बोकेको 
नथयो, ०४-५-च ले फलामको र्ारीलो जचिबस्ि ुिोडीएको डन्ड ०४-५-ड ले ब्यागमा नक, ०४-
५-ञ ले फलामको नक र रोल, मनोि िोलावग सले झोलामा लकुाई हनियार, रुबेन मगर र ननिको 
साथी नबक्रम िने्नले खकुुरी, अननस नलम्बलेु बासको ठुटा बोकेका नथए। अन्यले के के बोकेका 
नथए देखीन,् मेरो सानथलाई किाब्य गरी माने ०४-५-ठ हनु ्िने साथीहरुलाई घाईिे बनाउने ०४-
५-च, ०४-५-ि, ०४-५-ञ लगायिका ब्यक्तीहरु हनु ्ननिहरुलाई काननु बमोजिम कारवाही होस 
िन्ने ब्यहोराको सरुि चौहानको कागि।  
 

२८. मेरो सानथ सरोि िण्डारी र सिुन ििेुल नबच नबपक्षी ०४-५-च समेि संग पवहलाकै झगडाको 
नबर्यलाई नलएर नमनि २०७६।४।८ गिेका ददन दमक १ जस्थि िकुृटीचोकमा नमल्न िनी 
बोलाएकोमा साथी सरोि िण्डारी, सिुन ििेुल संग म प्रज्वल नलम्ब,ुअरुण रानामगर, वकरण योगी, 
अनबसेक राई, मननस राई, नबक्रम नलम्ब,ु सनमर िण्डारी, सरुि क्षेत्री समेि िई गएका नथयौ, िाने 
क्रममा वारदाि स्थान दगुाामजन्दर उत्तर सडक खण्डमा ऐ. १५:५० बिेको समयमा पगु्दा नि 
नबपक्षीहरुको पवहलो समहुमा आएका ०४-५-च, ०४-५-ि, ०४-५-ठ, ०४-५-ञ,मनोि िोलाग सी, 
रुबेन मगर, ननिको साथी नबक्रम नलम्ब,ुअननस नलम्ब ुआएका रहेछन,् दबैु पक्षका समहु िेट िई 
बाङबाङ बङु्बङु चल्दा म चाही अली पछाडी नै नथए। साथीहरु नबच हाि हालाहाल िएछ, हाम्रा 
पक्षका सरोि िण्डारीलाई नबपक्षी ०४-५-च ले फलामको र्ारीलो हनियारले हानी घाईिे बनाएको 
अबस्थामा नबक्रम नलम्बलेु साथ ददन िादााँ नबपक्षी िफा वाट ०४-५-ठ ले ननिकै साथी ०४-५-च 
लाई साथ ददन आई नबक्रम नलम्बलुाई घाटीमा छुरा हानी सक्त घाईिे बनाए िने अकाा साथी 
सिुन ििेुललाई ०४-५-ि र ०४-५-ञ ले डन्डा, नकले हानी घाईिे बनाए, हाम्रा सानथहरु 
घाईिेहरुलाई अस्पिाल िफा  लगे घटना १/२ नमनटेमै छुरी हानाहान िएकोले को को नथए, अन्य 
मैले देखीन ् िर बझु्दा ननसब सबु्बा र ०४-५-ट ले छुरी हाने्न ०४-५-ठ लाई खोला सम्म 
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मोटरसाईकलमा राखी परु् याई ददएको र ०४-५-ड र ०४-५-ढ आफ्नो िन्मददनको ननम्िो ददन 
िनी आएका िने्न बूजझयो, मेरो सानथ नबक्रम नलम्बलुाई ०४-५-ठ ले प्रहार गरेकै छुरीको चोट 
वाट मतृ्य ु िएको हो। ०४-५-च ले हानेको फलामको रोलको चोटको कारण सरोि िण्डारी 
घाईिे िएका हनु।् सिुन ििेुललाई ०४-५-ि र ०४-५-ञ ले फलामको नकले हानेको चोटको 
कारण घाईिे िएको हो। यसरी नबपक्षीहरुले मेरो साथीहरुको ज्यानै सम्म नलने काया गरेको हदुााँ 
ननिहरुलाई किाब्य ज्यान र ज्यान माने उर्ोग अन्िगाि कारवाही हनुपुछा िने्न ब्यहोराको सोनाम 
आङदाम्बेको कागि। 
 

२९. मेरो सानथ सरोि िण्डारी र सिुन ििेुल नबच नबपक्षी ०४-५-च समेि संग पवहलाकै झगडाको 
नबर्यलाई नलएर नमनि २०७६।४।८ गिेका ददन दमक १ जस्थि िकुृटीचोकमा नमल्न िनी 
बोलाएकोमा साथी सरोि िण्डारी, सिुन ििेुल संग म प्रज्वल नलम्ब,ुअरुण रानामगर, वकरण योगी, 
अनबसेक राई, मननस राई, नबक्रम नलम्ब,ु सनमर िण्डारी, सरुि क्षेत्री समेि िई गएका नथयौ,िाने 
क्रममा वारदाि स्थान दगुाामजन्दर उत्तर सडक खण्डमा ऐ. १५:५० बिेको समयमा पगु्दा नि 
नबपक्षीहरुको पवहलो समहुमा आएका ०४-५-च,०४-५-ि, ०४-५-ठ, ०४-५-ञ, मनोि िोलाग सी, 
रुबेन मगर,ननिको साथी नबक्रम नलम्ब,ुअननस नलम्ब ुआएका रहेछन,्दबैु पक्षका समहु िेट िई 
बाङबाङ बङु्बङु चल्दा म चाही अली पछाडी नै नथए। साथीहरु नबच हाि हालाहाल िएछ, हाम्रा 
पक्षका सरोि िण्डारीलाई नबपक्षी०४-५-च ले फलामको र्ारीलो हनियारले हानी घाईिे बनाएको 
अबस्थामा नबक्रम नलम्बलेु साथ ददन िादााँ नबपक्षी िफा वाट ०४-५-ठ ले ननिकै साथी ०४-५-च 
लाई साथ ददन आई नबक्रम नलम्बलुाई घाटीमा छुरा हानी सक्त घाईिे बनाए िने अकाा साथी 
सिुन ििेुललाई ०४-५-ि र ०४-५-ञ ले डन्डा, नकले हानी घाईिे बनाए, हाम्रा सानथहरु 
घाईिेहरुलाई अस्पिाल िफा  लगे घटना १/२ नमनटेमै छुरी हानाहान िएकोले को को नथए, अन्य 
मैले देखीन ् िर बझु्दा ननसब सबु्बा र ०४-५-ट ले छुरी हाने्न ०४-५-ठ लाई खोला सम्म 
मोटरसाईकलमा राखी परु् याई ददएको र ०४-५-ड र ०४-५-ढ आफ्नो िन्मददनको ननम्िो ददन 
िनी आएका िने्न बूजझयो, मेरो सानथ नबक्रम नलम्बलुाई ०४-५-ठ ले प्रहार गरेकै छुरीको चोट 
वाट मतृ्य ु िएको हो। ०४-५-च ले हानेको फलामको रोलको चोटको कारण सरोि िण्डारी 
घाईिे िएका हनु।् सिुन ििेुललाई ०४-५-ि र ०४-५-ञ ले फलामको नकले हानेको चोटको 
कारण घाईिे िएको हो। यसरी नबपक्षीहरुले मेरो साथीहरुको ज्यानै सम्म नलने काया गरेको हदुााँ 
ननिहरुलाई किाब्य ज्यान र ज्यान माने उर्ोग अन्िगाि कारवाही हनु ुपछा िने्न ब्यहोराको वकरण 
योगीको कागि। 
 

३०. मेरो सानथ सरोि िण्डारी र सिुन ििेुल नबच नबपक्षी ०४-५-च समेि संग पवहलाकै झगडाको 
नबर्यलाई नलएर नमनि २०७६।४।८ गिेका ददन दमक१ जस्थि िकुृटीचोकमा नमल्न िनी 
बोलाएकोमा साथी सरोि िण्डारी, सिुन ििेुल संग म प्रज्वल नलम्ब,ुअरुण रानामगर, वकरण योगी, 
अनबसेक राई, मननस राई, नबक्रम नलम्ब,ु सनमर िण्डारी, सरुि क्षेत्री समेि िई गएका नथयौ, िाने 
क्रममा वारदाि स्थान दगुाामजन्दर उत्तर सडक खण्डमा ऐ. १५:५० बिेको समयमा पगु्दा नि 
नबपक्षीहरुको पवहलो समहुमा आएका ०४-५-च, ०४-५-ि, ०४-५-ठ, ०४-५-ञ,मनोि िोलाग सी, 
रुबेन मगर, ननिको साथी नबक्रम नलम्ब,ुअननस नलम्ब ुआएका रहेछन,् दबैु पक्षका समहु िेट िई 
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बाङबाङ बङु्बङु चल्दा म चाही अली पछाडी नै नथए। साथीहरु नबच हाि हालाहाल िएछ, हाम्रा 
पक्षका सरोि िण्डारीलाई नबपक्षी०४-५-च ले फलामको र्ारीलो हनियारले हानी घाईिे बनाएको 
अबस्थामा नबक्रम नलम्बलेु साथ ददन िादााँ नबपक्षी िफा वाट ०४-५-ठ ले ननिकै साथी ०४-५-च 
लाई साथ ददन आई नबक्रम नलम्बलुाई घाटीमा छुरा हानी सक्त घाईिे बनाए िने अकाा साथी 
सिुन ििेुललाई ०४-५-ि र ०४-५-ञ ले डन्डा, नकले हानी घाईिे बनाए, हाम्रा सानथहरु 
घाईिेहरुलाई अस्पिाल िफा  लगे घटना १/२ नमनटेमै छुरी हानाहान िएकोले को को नथए, अन्य 
मैले देखीन ् िर बझु्दा ननसब सबु्बा र ०४-५-ट ले छुरी हाने्न ०४-५-ठ लाई खोला सम्म 
मोटरसाईकलमा राखी परु् याई ददएको र ०४-५-ड र ०४-५-ढ आफ्नो िन्मददनको ननम्िो ददन 
िनी आएका िने्न बूजझयो, मेरो सानथ नबक्रम नलम्बलुाई ०४-५-ठ ले प्रहार गरेकै छुरीको चोट 
वाट मतृ्य ु िएको हो। ०४-५-च ले हानेको फलामको रोलको चोटको कारण सरोि िण्डारी 
घाईिे िएका हनु।् सिुन ििेुललाई ०४-५-ि र ०४-५-ञ ले फलामको नकले हानेको चोटको 
कारण घाईिे िएको हो। यसरी नबपक्षीहरुले मेरो साथीहरुको ज्यानै सम्म नलने काया गरेको हदुााँ 
ननिहरुलाई किाब्य ज्यान र ज्यान माने उर्ोग अन्िगाि कारवाही हनु ुपछा िने्न ब्यहोराको अरूण 
रानामगरको कागि। 
 

३१. मेरो सानथ सरोि िण्डारी र सिुन ििेुल नबच नबपक्षी ०४-५-च समेि संग पवहलाकै झगडाको 
नबर्यलाई नलएर नमनि २०७६।४।८ गिेका ददन दमक १ जस्थि िकुृटीचोकमा नमल्न िनी 
बोलाएकोमा साथी सरोि िण्डारी, सिुन ििेुल संग म प्रज्वल नलम्ब,ुअरुण रानामगर, वकरण योगी, 
अनबसेक राई, मननस राई, नबक्रम नलम्ब,ु सनमर िण्डारी, सरुि क्षेत्री समेि िई गएका नथयौ, िाने 
क्रममा वारदाि स्थान दगुाामजन्दर उत्तर सडक खण्डमा ऐ. १५:५० बिेको समयमा पगु्दा नि 
नबपक्षीहरुको पवहलो समहुमा आएका ०४-५-च, ०४-५-ि, ०४-५-ठ, ०४-५-ञ,मनोि िोलाग सी, 
रुबेन मगर, ननिको साथी नबक्रम नलम्ब,ुअननस नलम्ब ुआएका रहेछन,् दबैु पक्षका समहु िेट िई 
बाङबाङ बङु्बङु चल्दा म चाही अली पछाडी नै नथए। साथीहरु नबच हाि हालाहाल िएछ, हाम्रा 
पक्षका सरोि िण्डारीलाई नबपक्षी०४-५-च ले फलामको र्ारीलो हनियारले हानी घाईिे बनाएको 
अबस्थामा नबक्रम नलम्बलेु साथ ददन िादााँ नबपक्षी िफा वाट ०४-५-ठ ले ननिकै साथी ०४-५-च 
लाई साथ ददन आई नबक्रम नलम्बलुाई घाटीमा छुरा हानी सक्त घाईिे बनाए िने अकाा साथी 
सिुन ििेुललाई ०४-५-ि र ०४-५-ञ ले डन्डा, नकले हानी घाईिे बनाए, हाम्रा सानथहरु 
घाईिेहरुलाई अस्पिाल िफा  लगे घटना १/२ नमनटेमै छुरी हानाहान िएकोले को को नथए, अन्य 
मैले देखीन ् िर बझु्दा ननसब सबु्बा र ०४-५-ट ले छुरी हाने्न ०४-५-ठ लाई खोला सम्म 
मोटरसाईकलमा राखी परु् याई ददएको र ०४-५-ड र ०४-५-ढ आफ्नो िन्मददनको ननम्िो ददन 
िनी आएका िने्न बूजझयो, मेरो सानथ नबक्रम नलम्बलुाई ०४-५-ठ ले प्रहार गरेकै छुरीको चोट 
वाट मतृ्य ु िएको हो। ०४-५-च ले हानेको फलामको रोलको चोटको कारण सरोि िण्डारी 
घाईिे िएका हनु।् सिुन ििेुललाई ०४-५-ि र ०४-५-ञ ले फलामको नकले हानेको चोटको 
कारण घाईिे िएको हो। यसरी नबपक्षीहरुले मेरो साथीहरुको ज्यानै सम्म नलने काया गरेको हदुााँ 
ननिहरुलाई किाब्य ज्यान र ज्यान माने उर्ोग अन्िगाि कारवाही हनु ु पछा िने्न ब्यहोराको 
अववसेक राईको कागि। 
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३२. घाईिे सरोि िण्डारी मेरो छोरा हनु।् नमनि २०७६।४।८ गिे जिल्ला झापा दमक १ िकुृटी 
सावािननक सडक खण्डमा मेरो छोरालाई नबपक्षी ०४-५-च ले पवहला देखी कुट्ने वपट्ने र्जम्क 
ददने गरी रहेकोमा उक्त ददन साथीहरुलाई नलएर नमल्नको लागी बोलाएकोमा मेरो छोरा र उसका 
साथीहरु नलई ननि नबपक्षीले बोलाएको ठाउाँ वारदाि स्थानमा आई पगु्दा नि नबपक्षीहरु हाि 
हनियार लकुाई नछपाई झोलामा बोकी ियारीको साथ आई छोरालाई ०४-५-च ले उक्त दबैु 
पक्षका छोराका साथीहरुवाट छुट्याई केही वर ल्याई लकुाई ल्याएको फलामको र्ारीलो जचि 
िडान िएको फलामको रोलले टाउाँकोमा प्रहार गदाा छोराले टाउको वचाउदााँ ढाडको पछाडी 
फक्सो छेडी छािीलाई समेि चोट लाग्ने गरी माने ननयिले प्रहार गरी छोरा सोही स्थानमा लडे 
िनी छोराका सानथहरुलाई समेि नि नबपक्षीहरुले लकुाई ल्याएको फलामको रोल, नक, छुरी 
लगायिको जचिबस्िलेु अन्दार्नु्द प्रहार गदाा छोराको साथी सिुन ििेुल घाईिे िए िने नबक्रम 
नलम्बकुो संवेदननसलअंग घाटीको अगाडीको िागमा लाग्न गई सोही चोटको कारण ननिको मतृ्य ु
िएको मेरो छोरालाई लाईफ लाईन अस्पिाल हदैु नबएण्डनस अस्पिाल नबिाामोडमा थप उपचार 
गरी हाल छोराको स्वास्थ्य अवस्थामा सामान्य सरु्ार िई पनुाः अस्पिालले बोलाएको छ। हाल 
सम्मको और्नर् उपचार आफैले गरेको छु िने उपचार गरेको नबल िरपाई समेि यसै कागिाि 
साथ पेश गरेकोछु। यसरी मेरो छोरा र छोराको साथीलाई घाईिे बनाएको १ िनाको ज्यानै नलन े
नबपक्षीहरुलाई कारवाही हनु ु पछा। हाल सम्मको छोराको उपचार खचा ९९,४२७।-(उन्नानसय 
हिार चार सय सत्ताइस) समेिको कागिाि पेश गरेको छु िने्न ब्यहोराको लक्ष्मी िण्डारीको 
कागि। 
 

३३. घाईिे सरुि ििेुल मेरो छोरा हनु।् अकाा घाईिे सरोि िण्डारी छोराका साथी हनु।् िाहेरीमा 
उल्लेजखि गरीएको प्रनिवादी ०४-५-च र मेरो छोरा र छोराको साथी सरोि िण्डारी नबच पवहला 
देखीनै नबवादको कारण दबैु पक्ष नमनल दमक १ जस्थिमा बोलाएको हदुााँ सोही स्थानमा छोरा र 
छोराको सानथ समेि आउदााँ साथीहरु िेट िई कुराकानी गने क्रममा दबैु पक्ष नबच अन्दार्नु्द 
हानाहान झगडा हदुााँ नि नबपक्षी मध्येका २ िना ०४-५-ि र ०४-५-ञ समेिले फलामको 
र्ारीलो जचि बस्िलेु टाउकोमा हामी घाईिे बनाए िने, मेरो छोराको साथी सरोि िण्डारीलाई 
०४-५-च ले ढाडमा हानी घाईिे बनाए, छोराको सानथ नबक्रम नलम्बलुाई ०४-५-ठ ले र्ारीलो 
छुरीले घावटमा नै हानी घाईिे बनाई सोही चोटको कारण ननिको मतृ्य ुिएको, मेरो छोराको अन्य 
साथीहरु समेिलाइ चोटपटक लागेको नथयो िने्न सनुेको हुाँ। मेरो छोराको टाउाँकोमा चोट लागी 
लाईफ लाईन अस्पिालमा उपचार पिाि सोही ददन नडिााच गरी घर लगेको, छोराको अबस्था 
दठक िई सकेको छ। उपचार खचा म आफैले गरेको छु, यसरी मेरो छोरालाई झगडा नगरौ िनेर 
नमल्नको लागी बोलाएका ०४-५-च र ननिले बोलाएका ननिकै अन्य साथीहरु ०४-५-ठ, ०४-५-
ि, ०४-५-ञ, मनोि िोलाग सी, रुनबन मगर, अननस राई, नाम नखलेुका नबक्रम िने्न ब्यक्ती र 
अन्य ननिहरु संग आएका ०४-५-घ,०४-५-ङ,०४-५-छ,०४-५-झ,०४-५-ग,०४-५-ट,ननसब 
सबु्बा,०४-५-द,०४-५-ण,०४-५-ि, ०४-५-ढ,०४-५-ड र ०४-५-र् र अन्य नखलेुका 
ब्यक्तीहरुको पवहचान गरी कारवाही होस मेरो छोराको और्नर् उपचार गरेको नबल बमोजिमको 
रु.१२,४८०।-(बाह्र हिार चार सय असी) समेि ननि प्रनिवादीहरुबाटै ददलाई िराई पाउाँ िनी 
निमबहादरु ििेुलले गरेको कागि। 
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३४. घाईिे सिुन ििेुलको दमक अस्पिालमा घाउाँिाच केश फारम गदाा Healed injury over the 

parietal surface of head measuring of 2 cm, Type of weapon is blunt force िन्न ेउल्लेख 
िएको घााँ िााँच ररपोटा। 

 

३५. सरोि िण्डारीको दमक अस्पिालमा घाउाँिाच केश फारम गदाा Healed cut injury over the 

back right to vertebral side (line) measuring of 2x1cm, type injury knife, sharp force िन्न े
उल्लेख िएको घााँ िााँच ररपोटा। 

 

३६. वारदाि नमनि समयमा गाउाँ टोलका माननसहरु होहल्ला गरेको सनुी के कसो हो िनी हेना आउदााँ 
उक्त झगडा साबािननक सडक वाटोमा उत्तर बेलडागी र ढुग साना चोकवाट एक हलु १५/२० 
िनाको केटाहरु एक आपसमा र्ारीलो हनियार जचि बस्िलेु हाना हान गरेको बझेु, केटाहरु 
१५/१६ बर्ाका नथए। १ िना केटाहरु उमेर पगेुका २०/२२ बर्ाका नथए। प्रहरी टोलीले 
घटनास्थल आसपासमा हाि हनियार छन ् वक िन े खोििलास गरी रहेको नथयो, घटनास्थलमा 
बासको डल्लो, नक समेि बरामद गदै नथए। घटना सम्वन्र्मा बझु्दा नि केटाहरुको दबैु ग्रपुका 
केही केटाहरु हाम्र ैगाउाँटोलको वाटु हदैु वहडे डलेुको देजखन्थ्यो, एवकन नामथर विन थाहा छैन,् 
हाल आएर बझु्दााँ उत्तर िफा वाट सरोि िण्डारी, सिुन ििेुल, सरुि बेिी, सनमर िण्डारीनबक्रम 
नलम्ब,ु मननस राई सनम नलम्ब,ु अनबसेक राई, वकरण योगी, अरुण राना मगर, प्रज्वल नलम्ब ु
समेिको अन्य नजचनेका ब्यक्तीहरु नथए िने नबपक्षीवाट पररवनिाि नाम०४-५-ग, ०४-५-घ, ०४-
५-ङ, ०४-५-च, ०४-५-छ, ०४-५-ि, ०४-५-झ, ०४-५-ञ, ०४-५-ट, ०४-५-ठ, ०४-५-ड, 
०४-५-ढ, ०४-५-ण, ०४-५-ि, ०४-५-थ, ०४-५-द, ०४-५-र् र रुबेन मगर, ननिको 
साथी,अननस नलम्ब ु र ननसब सबु्बा,मनोि िोलाग स लगायिका माननसहरु नबच झगडा िएको दबैु 
िफा का ब्यक्तीहरु को कस्ले के कुन हनियार बोकी ल्याएको नथयो सो कुरा मलाई थाहा िएन, 
बझु्दा ०४-५-ठ ले मिृक नबक्रम नलम्बलुाई छुरी प्रहार गरेको, ०४-५-च ले सोरि िण्डारीलाई 
फलामको रोलले हानी घाईिे बनाएको थाहा ियो। यसरी नबपक्षीहरुले कसैको ज्यानै नलने गरी 
माने घाईिे बनाउने ब्यक्तीहरुलाई गरे अनसुारको सिाय हनु ुपछा िनी प्राय एकै नमलान हनुे गरी 
सन्देश अनर्कारी, िंग बहादरु नलम्ब,ु िक्त कुमार नलम्ब ुसमेिले खलुाई लेखाई ददएको बस्िजुस्थिी 
मचुलु्का। 
 

३७. उल्लेजखि प्रनिवादीहरू समेिले एक अकाामा नमलेमिो गरी योिना बनाई एक अकोलाई बोलाई 
र्ाररलो हनियार समेि नलई वारदाि स्थलमा िेला िम्मा िई मिृक नबक्रम नलम्बूलाई किाब्य गरी 
मारेको र घाइिे सरोि िण्डारी उपर यी प्रनिवादीहरू समेि िै ज्यानमाने उदे्दश्यले हािहनियार 
प्रहार गरी ज्यानमाने उद्योगको वारदाि घटाएको पवुष्ट िएकोले ननि प्रनिवादीहरु उपर किाब्य 
ज्यानिफा  मलुकुी अपरार् संवहिा, २०७४ को दफा १७७(१) र ज्यानमाने उद्योगिफा  १८३(१) 
बमोजिमको कसूरमा किाब्य ज्यानिफा  ऐ. ऐनको दफा १७७(२) र ज्यानमाने उद्योगिफा  
१८३(२) बमोजिम सिाय हनुेमा बालबानलका सम्बजन्र् ऐन २०७५ को दफा ३६(२) बमोजिम 
६ मवहनासम्म कैद सिाय वा बढीमा एक वर्ासम्म बाल सरु्ार गहृमा राखी पाउन,  ०४-५-ग, 
०४-५-ङ, ०४-५-च, ०४-५-छ, ०४-५-ि, ०४-५-ञ, ०४-५-ड, ०४-५-ढ, ०४-५-ण, ०४-
५-ि, ०४-५-थ, ०४-५-द, ०४-५-र् लाई मलुकुी अपरार् संवहिा, २०७४ को दफा १७७(२) 
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र १८३(२) बमोजिम हनुे सिायको अनियोगमा बालबानलका सम्बजन्र् ऐन २०७५ को दफा 
३६(३) बमोजिम उमेर पगेुको व्यजक्तलाई हनु ेसिायको आर्ा सिाय गरी पाउन र पररवनिाि नाम 
०४-५-झ, ०४-५-ट लाई मलुकुी अपरार् संवहिा, २०७४ को दफा १७७(२) र १८३(२) 
बमोजिम हनुे सिायको अनियोगमा बालबानलका सम्बजन्र् ऐन २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम 
उमेर पगेुको व्यजक्तलाई हनुे सिायको दईु निहाई सिाय गरी मिृकका नजिकका हकदारलाई 
मनाजशव क्षनिपूनिा समेि िराई पाउाँ िने्न समेि व्यहोराको अनियोग मागदावी। 
 

३८. नमनि २०७६।४।७ गिे म घर बावहर बनसरहेको अवस्थामा साथी पररवनिाि नाम 04-5-र् 
मलाई कोररयाको रू. 1000।– को नोट निज्न सक्छ राजखदेउ िनी ददएकाले बबुालाई राख् न 
ददए िोनलपल्ट २०७६।४।८ गिे “र्” समेिका साथीहरू मेरो घरमा आउाँदा उक्त पैसा ५०० 
ने.रू. मा थप १०० थपेर रू. 600 मा मेरै बबुा साँग साटी गएका नथए। साथीहरूले “र्” को 
घरमा िाउ िनेकाले कुमाल चोकमा पगु्दा हाल पक्राउ परेका अन्य केटाहरू िेला िएर बनसरहेका 
नथए। “र्” र मनोि िोलाग सी पनन छुवट्टएर किा गए स्कुलका केवह साथीहरू “ञ” “ि” साँग 
सामान्य गफ गरेर िाङवारी िफा  िाने बाटो िफा  लागे हामी कृष्ण मजन्दर िन्दा अनलकनि मानथ 
पगु्दा माननसहरू िेला िएको देख्यौ। हो-हल्ला गदै िागिाग गरेको देखेको हामीलाई कुमाल 
चोकबाट छुवट्टएका केटाहरू पनन हामी िए निरै दौनडदै आएर पर झगडा ियो प्रहरीले खोज्दैछ 
निमीहरू पनन िाग िनेको हुाँदा हामी ३ िना पनन हामी साँगै िएका “र्” को घरिफा  दौडेर गयौं। 
मैले िागािाग हुाँदा कोही घाइिे िएको देजखन। मैले कसैलाई कुटवपट गना योिना बनाएको 
नमलेमत्तो गरेको छैन। िागािागमा परेको चााँही हुाँ िने्न समेि व्यहोराको प्रनिवादी बालनबज्याईकिाा 
पररवनिाि नाम 04-5-ग ले अदालि समक्ष गरेको बयान। 

 

३९. नमनि २०७६।४।८ गिे प्रनिवादी “ग” ले निम्रो घरमा म पनन िान्छु िनेकाले मेरो साथी 
अनमोललाई फोन गरी सतु् ने ठाउाँछ िनी सोधा ा छ िनेकाले साँगै िादै गदाा बाटैमा “च” लाई 
प्रहरीले जचनकेो र खोजिरहेको रहेछ क्यार हामी सबैलाई प्रहरीले समायो थानामा आएर सोधा ा 
झगडाको ववर्यमा पक्राउ परेको िने्न थाहा पाएाँ। िर मैले झगडा गरेको नथइन। मलाई झगडाको 
ववर्य नै थाहा छैन। मैले कसै साँग कुटवपट गना िनी योिना बनाएको नमलेमत्तो गरेको छैन। 
झगडा िएको कुटाकुट िएको मैले देखेको छैन म कुनै झगडामा सामेल निएको हुाँदा मलाई 
सिाय हनुपुने होइन िने्न समेि व्यहोराको प्रनिवादी पररवनिाि नाम 04-5-घ ले अदालि समक्ष 
गरेको बयान।  

४०. नमनि २०७६।४।८ गिे म आजत्तएर पेल्टीमारी िााँदै गदाा बबुाले फोन गरी त्यो पर घटना ियो 
अरे िाँ िरुून्ि घर आइि िनेर फोन गनुा िएपनछ पनन पेजल्टमारीिफा  िााँदै गदाा अनलपर एक्कासी 
प्रहरी किाबाट आएर मलाई र “ग” लाई समाएको हो। मैले कसैसाँग कुटवपट गना िनी योिना 
बनाएको नमलेमत्तो गरेको छैन। म घटनामा संलग्न छैन िने्न समेि व्यहोराको प्रनिवादी 04-5-ङ 
ले अदालि समक्ष गरेको बयान। 

४१. खै को कसले एउटा दमक वहरोि िने्न फेसबकु ग्रपु बनाई त्यसमा मलाई सरोि िण्डारी, सनमर, 
मननस, संनगि लगायिका साथीहरूलाई ग्रपुमा राखेको रहेछ। यी साथीहरू साँग मेरो पनन च्याट 
हनु्थ्यो। सरोि िण्डारीले यवह फेसबकुमा च्याट माफा ि मलाई नसंगल नसंगल निड्छस िनी रे्रै 
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चोटी िनेको नथयो। यीनै सरोिले नमनि २०७६।४।७ गिे िाङवारी जस्थि िकुृटी स्कुल आउन ु
िनी फेसबकुबाटै बोलाएकोमा झगडा गना बोलाएको होकी िने्न लागी म त्यहााँ गइन। सााँझ ६ 
बिेनिर “ञ” र “ड” मेरो घरमा आई मलाई सिुन ििेुलले िकुृटी स्कुलमा कुट्यो िोनलपल्ट 
२०७६।४।८ गिे म र ि िै मेरो डेरा घर िााँदै गदाा मनोि िोलाग सी साँग िेट ियो अशोक 
राईको घरमा िादै गदाा दगुाा मजन्दर िन्दा लगिग २०० नमटर अगाडी म पगेुपनछ ३० िना िनि 
मैले जचनेका सरोि िण्डारी, सनम, सिुन ििेुल संनगि गरुूग स लगायिका िेट हनुे नबजत्तकै मलाई 
सरोि िण्डारीले नसंग सल नसंग सल खेल्छस यिा आईि िन्दै िान्दै ननिका साथीहरूले पनन िान्दै 
िाङवारी िाने बाटैबाट कच्ची शाखा बाटोिफा  नछराई कसैले नकले कसैले रोलले ि कसैले मकु्काले 
हाने। मैले कसैलाई कुवटन, लागेको डामको फोटो प्रहरीहरूले जखच्न ु िएको छ। त्यसपनछ म 
कसो कसो उजम्कएर अनल पछाडी आउाँदा माननसहरूको िीड देखे एकिना माननस लनडरहेको 
नथयो। म दगुाा मजन्दर िफा  फका दै गदाा अनलवर रूबेन मगर “ि” “ञ” मनोि िोलाग सी लगायि ८-
९ िना िनि बाटोको साइडमा उनिइ रहेका नथए। िीनीहरूले पनन िाग िाग िनी आपसमा मलाई 
पनन िनकेो हुाँदा रिवुा खोला निर िाग्यौ रिवुा िरेर अनल पर हामीलाई प्रहरीले पक्राउ गयो। मैले 
कसैसाँग कुटवपट गना योिना बनाएको नमलेमत्तो गरेको छैन मैले कसैलाई कुटवपट गररन बरू उल्टै 
मैले कुटाई खाएको हुाँ िने्न समेि व्यहोरा प्रनिवादी पररवनिाि नाम 04-5-च ले अदालि समक्ष 
गरेको बयान। 

४२. नमनि २०७६।४।८ गिे केटा हो निमीहरू यिा वकन आएको ल ु िाग प्रहरी आएर समाउछ 
िनेको हुाँदा आफूले जचनकेा केटाहरूले िाग िनेको हुाँदा कुरै नबजुझ हामी रिवुा खोलानिर िाग्यौ। 
रिवुा खोला िरेर अनल पर अको खोला िरेपनछ प्रहरीले समायो। मैले कसैसाँग कुटवपट गना िनी 
योिना बनाएको नमलेमत्तो गरेको छैन। झगडा िएको कुटाकुट िएको मैले देखेको पनन छैन, लहै 
हलैमा लानग फोकटमा िागेकाले पक्राउ पररयो। के गने के नगने थाहा पतै्त निई घटना बारे कुरै 
नबजुझ निाग्न ुपने रहेछ। म कुनै समहुमा त्यो ठाउाँमा गएकै छैन। प्रहरी कायाालयमा आएपनछ 
मात्र माननस मरेको र घाइिे िएको िने्न सनुेको हुाँ िने्न समेि व्यहोराको प्रनिवादी पररवनिाि नाम 
04-5-छ ले अदालि समक्ष गरेको बयान। 
 

४३. नमनि २०७६।४।८ गिे साइकलमा मेरो घर िााँदै गदाा दगुाा मजन्दर अनल अगाडी िीडिाड 
देख्यौ। मेरो साइकलको पछाडी बस्ने “ञ” लाई सिुन ििेुलले साइकल मै बनस वहनडरहेको बेलामा 
एक्कासी हािले िान्यो किा हान्यो मैले देजखन ि र “ञ” लड्यो साइकल पनन लड्यो, मैले साइकल 
हिार हिार उठाएर अनिर्केलाई पनन साइकलमा चढाएर अजघ गएकै बाटो फवका यौ। खै वकन हो 
अनिर्के आनिदै मेरो साथीको घर िााँउ िनेकाले नसटी चढेर बसपाका  गयौं, अको एकिना मैले 
नजचनेको केटा समेि ३ िना िै बस चढेर नबिाामोड “ञ” को साथीकोमा गयौं। त्यहीबाट हामी 
िीनै िना पक्राउ परेका हौं। म घटना िएको िननएको ठाउाँमा पगेुकै छैन पक्राउ परेर प्रहरी 
कायाालयमा आएपनछ िोनलपल्ट मात्र मैले झगडा परेछ कुटाकुट िएछ िने्न थाहा पाएाँ मैले कुनै 
झगडा कुटाकुट गना योिना बनाएको नमलेमत्तो गरेको छैन। घाइिे कसैलाई देजखन िने्न समेि 
व्यहोराको प्रनिवादी पररवनिाि नाम 04-5-ि ले अदालि समक्ष गरेको बयान। 

 

४४. नमनि २०७६।४।८ गिे कुमाल चौक िफा  एक हलु केटाहरू कुद् दै आए मैले िाग िनेको मात्र 
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सनुें, पनुलसले पक्रन्छ िने्न कुरा सनुेपनछ म आजत्तएर निनै केटाहरू कुदेनिर आाँखा नसववर निर कुदें। 
म समेि “ि” र “ञ” पक्राउ परेका हौं। मैले कसैसाँग कुटवपट गना िनी योिना बनाएको नमलेमत्तो 
गरेको छैन, झगडा िएको कुटाकुट िएको मैले देखेको छैन, माननसहरू िागीरहेकोमा कुरै नबजुझ 
निाग्न ुपने रहेछ के गने के नगने पतै्त िएन। िाग िाग िनन हलुका माननसहरूले िन्दा डराएर 
िानगयो िएको यवह हो घटना बारे मलाई थाहा छैन िने्न समेि व्यहोराको प्रनिवादी पररवनिाि नाम 
04-5-झ ले अदालि समक्ष गरेको बयान। 

 

४५. मैले कसैसंग झगडा गरेको छैन। कसैसंग कुटवपट गरेको पनन छैन, कसैलाई कुटवपट गने सल्लाह 
पनन गरेको छैन, २०७६।४।७ गिे मैले कुटाई खाएपनछ “ि” लाई मैले फोन गरी मलाई एउटा 
नजचनेको सिुन िने्नले कुट्यो िनी सनुाएको सम्म चै नथए िर िेला िै कुटवपट गना िाने सल्लाह 
िएको होइन। सिुनले मलाई कुटेको बेला अरू कसैबीच कुटवपट िै रहेको मैले देजखन सामान्य 
झगडा िएको िस्िो चै नथयो िने्न समेि व्यहोराको प्रनिवादी बालनबज्याईकिाा प्रनिवादी पररवनिाि 
नाम 04-5-ञ ले अदालि समक्ष गरेको बयान। 

 

४६. नमनि २०७६।४।८ गिे ननसव दाईको मामा घरमा निेटेपनछ घरनिर फका दै गदाा बाटोमा मेरो 
साथी 04-5-ठ लाई िेट्यौ र ननसब सबु्बाको स्कुटरमा हामी ३ िना चढी बरगाछीमा 04-5-ढ 
लाई छाडी म ननसब दाईको घरबाट एक्लै वहड्दै आफ्नो घरसम्म गएको हो घटना कसले घटायो 
कसरी घटायो कसलाई के ियो मलाई केवह पनन थाहा िानकारी छैन। मेरो समेि नमलेमत्तोमा एक 
अकाामा नमली योिना बनाई बोलाई र्ाररलो हनियार प्रयोग गरी किाव्य गरी नमारेको र कसैलाई 
कुटवपट समेि नगरेको हुाँदा यसमा को कसको संलग्निा छ मलाई थाहा छैन घटनामा मेरो 
संलग्निा छैन िने्न समेि व्यहोराको प्रनिवादी पररवनिाि नाम “04-5-ट” ले अदालि समक्ष गरेको 
बयान। 

४७. नमनि २०७६।४।८ गिेका ददन ददउाँसो १:३० बिेको समयनिर मलाई सरोि िण्डारीले फोन 
गरी म निम्रो एररयामा छु निम्रो मनमले निनमलाई िन्माएको हो निमी मदा हौ िने म निम्रो एररयामा 
छु िाङवारी स्कुलमा आउ िनेपनछ म एक्लै रूवकि माझीको घरमा मैले लकुाएर राखेको छुरी 
ननकाली साथमा बोकी सरोिले बोलाएको ठाउाँमा पगु्दा मेरो साथी प्रनिवादी पररवनिाि नाम 04-5-
च लाई सरोि िण्डारीले हािले र मननस राईले मोटरसाइकलको सकपले ढाडमा हान्दै नथयो ववक्रम 
नलम्बूले (मिृक) बाइकको  चेनले कुटदै नथयो अरू पनन ६-७ िना सबैले मेरो साथीलाई कुटदै 
नथए। मैले उनीहरूबाट मेरो साथी पररवनिाि नाम 04-5-च लाई छुटाउन खोज्दा मलाई सरोि 
िण्डारीले कन्चटमा एक वजक्सङ हान्यो। सरोि िण्डारीका सबै साथीहरूले खकुुरी रोल, नक, 
बास, र्ाराको पाइप बोकेका नथए। मलाई सरोिले कुटेपनछ मैले हाि फकााउन खोज्दा ननिले मेरो 
कम्मरमा बोकेको खकुुरी ननकालेर हान्न खोज्दा म पनछ सरे त्यसपनछ आफ्नो सरुक्षकालानग आफूले 
बोकी ल्याएको छुरी ननकालेर हान्दा सरोिको ढाडमा लाग्यो, हािमा नक लगाएर ववक्रम नलम्बू 
दौडेर मलाई हान्न आयो। म पनन हािमा छुरी िेसो पारेर २/४ पावहला अजघ सदाा मैले िेसो पारी 
राखेको छुरी ववक्रम नलम्बूको घाटीमा लागेको हो छुरी ननस्केपनछ छुरी लागेको ठाउाँबाट रगि 
ननजस्कयो। ववक्रम नलम्बूले घाटीमा हािले समाउदै उत्तर निर गयो। रगि देखेपनछ मलाई डर 
लाग्यो म आनिए सिुन ििेुल चाही मलाई कुट्न आउदै नथए। कुटवपट पनन गरे किा कुटे म 
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आनिएको र लटपटी सकेको हुाँदा मलाई खासै थाहा िएन। फुलवारीमा िएको बााँसको िाटा वटपेर 
सिुन ििेुलको टाउकोमा एक पटक हानकेो नथए। त्यनि िएपनछ म िाग्दैबीच बाटोमा पगु्दा सिुन 
ििेुल सरोि िण्डारी ववक्रम नलम्बू पवट्टका २०-२५ िना माननसहरू मान्छे लडो िन्दै घटना 
िएनिर कुदै्द नथए। बीचमा म ववस्िारै वहड्दै नथए सोही वखि ननसव सबु्बा र गौरि नर्माल रािो 
स्कुटरमा आउदै नथए मलाई वरगाछीसम्म परु् याई छाडी ददनिुयो २ ददनपनछ मेरा साथीहरूलाई 
प्रहरीले पक्राउ गरेको सनुेपनछ िएको घटना घरमा सनुाए घरबाट त्यसो िए िागेर हदैुन िनी 
प्रहरीलाई फोन गरी उनीहरू संगै म गएको हो। मैले अन्िानमा नै गल्िी गरेको हुाँदा मलाई कानून 
बमोजिम सिाय होस िने्न समेि व्यहोराको प्रनिवादी पररवनिाि नाम 04-5-ठ ले अदालि समक्ष 
गरेको बयान। 
 

४८. प्रनिवादी 04-5-ग, 04-5-घ, 04-5-ङ र 04-5-छ, 04-5-झ, 04-5-ि, 04-5-ञ, 04-5-
ढ र 04-5-द मात्र मेरा साथी हनु। 04-5-झ चाही गाउाँका साथी हो। “ढ” िाई हो। अरू 
स्कुलका साथी हनु। यी बाहेक म कसैलाई जचजन्दन। म घटनास्थलमा घटना िईसकेपनछ मात्र 
पगेुको हुाँ। त्यो पनन मेरो आजन्टलाई मेरो िन्मददन िएकोले बोलाउन िनी िााँदा बाटो पने िएकोले 
मात्र त्यहााँ पगेुको हुाँ। मेरो ग्याङ फाइट गने बारे कसैसाँग सल्लाह िएको नथएन। मलाई घटना 
िएको िननएको ठाउाँमा मेरा साथीहरू िेला िएको िने्न कुरा थाहै नथएन। म घटनामा संलग्न छैन, 

घटना कसरी ियो, के ियो, को घाइिे ियो, कसले घाइिेलाई किा लगे म िाजन्दन िने्न समेि 
व्यहोराको प्रनिवादी पररवनिाि नाम 04-5-ड ले अदालि समक्ष गरेको बयान। 

 

४९. नमनि २०७६।४।९ गिे मेरो ठूलो ममीको छोरा पररवनिाि नाम “ड” को िन्मददन िएको हाँदा 
नमनि २०७६।४।८ गिे ददउाँसो लगिग ११ बिेनिर मेरो ठूलो बबुाले म र मेरो दािलुाई समेि 
दमक बिारमा एउटा िेष्ट वकननददई ठूलो बबुा अवफस िानिुयो। हामी दािकुो वथाडेको ननम्िो गना 
िनी साइकलमा चढेर शान्िा आन्टी र रेन्चहुाग स नलम्बूको घरिफा  िााँदै गदाा बाटोमा निडिाड िएको 
देजख त्यहााँ रहेका माननसहरूलाई सोधा ा अनल अगाडी केटाहरू कुटाकुट गरे िनेर सनुाएका नथए। 
को कसले कसलाई कुटे मलाई थाहा छैन। मैले कसैलाई कुटवपट नगरेको र कसैसाँग नमलेमत्तो 
नगरेको योिना नबनाएको हुाँदा मलाई सिाय हनुपुने होइन, मलाई कसैले झगडा हदैुछ िनी 
बोलाएको खबर गरेको पनन नथएन। म घटनामा संलग्न छैन िने्न समेि व्यहोराको प्रनिवादी 04-
5-ढ ले अदालि समक्ष गरेको बयान। 

 

५०. उक्त नमनिमा म वारदाि स्थलमा निई आफ्नै घरमा नथएाँ। म मिृक ववक्रम नलम्बूलाई जचजन्दन, 
घाइिे सरोि िण्डारीलाई पनन म जचजन्दन। मिृक ववक्रम नलम्बूलाई कसले किाव्य गरी मारे कुन 
कुन हनियार प्रयोग गरेर मारे घाइिे सरोि िण्डारीलाई को कसले ज्यान माने उद्योग गरे मलाई 
केवह पनन थाहा छैन। म घटनास्थलमा गईन र लास पनन हेररन यस बारेमा मलाई केवह पनन थाहा 
छैन िने्न समेि व्यहोरा प्रनिवादी मध्येका पररवनिाि नाम 04-5-ण ले अदालि समक्ष गरेको 
बयान। 

 

५१. मैले कुटाकुट िएको देखेको छैन। म समेि “द” अननस, वववेक राई, “ण” ओमप्रकाश, सस्वाि, 
नगदन नलम्बू, ननश् चल राई, वेगम िमु्रकु गरी १० िना घटना िएको िननएको ठाउाँमा पगु्दा 
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स्थानीय माननसहरू िम्मा िएका नथए र त्यहााँ मात्र घटनाको बारेमा थाहा पाएका हौं। घटनाको 
बारेमा थाहापाएपनछ चै हामी आ-आफ्नो घर गयौ। म रिवुा खोलानिर गएको छैन, को कसले 
कसलाई केले कुट्यो थाहा िएन म घटनामा संलग्न छैन िने्न समेि व्यहोरा प्रनिवादी पररवनिाि 
नाम 04-5-ि ले अदालि समक्ष गरेको बयान। 

 

५२. म घाइिेलाई जचन्छु, मिृकलाई जचजन्दन, प्रनिवादीहरू 04-5-ग, 04-5-घ, 04-5-छ, 04-5-ि, 
04-5-ञ, 04-5-ड, 04-5-द, 04-5-ि एउटै स्कूलमा पढ्ने केटाहरू हनु। म समेि अननस 
खड्का, ववशेर् राय “ि” अश् वि, ओमप्रकास, नगदन नलम्बू गरी १० िना िनि घटना िएको छेउमा 
पगु्दा मात्र घटनाको बारेमा थाहा पाएका हौं। घटनाका बारेमा थाहा पाएपनछ आ-आफ्नो घर 
गयौं। को कसले कसलाई केले कुट्यो मैले देखेको छैन म घटनामा संलग्न छैन िने्न समेि 
व्यहोराको प्रनिवादी पररवनिाि नाम 04-5-द ले अदालि समक्ष गरेको बयान। 

 

५३. उक्त नमनिको वारदािमा म घटनास्थलमा पनुगन मान्छे मरेको र घाइिे िएको िने्न मैले पनन गााँउ 
घरमा सनुेको हुाँ। को कसले कसलाई मारे कसलाई घाइिे बनाए िने्न कुरा मलाई थाहा िएन। 
मने माननस र घाइिे हनुे माननसलाई म जचजन्दन। म र्ान गोडन गएको नथएाँ। त्यसैले म 
घटनास्थलमा गईन। पररवनिाि नाम 04-5-घ मात्र जचन्छु सो बाहेकका अरू प्रनिवादीहरूलाई 
जचजन्दन। मेरो साथी 04-5-घ ले वकन पोल गरे मलाई थाहा िएन, घटनास्थल मचुलु्का, लास 
िााँच मचुलु्का बरामदी मचुलु्का व्यहोराको बारेमा मलाई थाहा िएन िने्न समेि व्यहोरा प्रनिवादी 
पररवनिाि नाम 04-5-र् ले अदालि समक्ष गरेको बयान। 

 

५४. वारदािको क्रममा घाइिे हनुे सरोि िण्डारी र सगुन ििेुल, िथा वारदाि देख् ने चन्रमान नेम्बाग सको 
कागिबाट हेदाा यी प्रनिवादीहरू र मिृक एवं घाइिे वपनडिबीच दोहोरो कुटवपट हदुा िाहेरवालाको 
छोराको ननर्न िएको देजखन्छ। प्रनिवादीहरू र मिृक एवं घाइिे बीचमा मानुापने पूवा ररसइवी 
निएिापनन प्रनिवादीहरूले आफ्नो साथमा हनियार नलइ गएको देजखदा र प्रनिवादी मध्येका पररवनिाि 
नाम 04-5-ठ ले प्रहार गरेको चक्कुले मिृकको घाटीमा लागी ननि मरेको कुरा स्थावपि छ। सो 
वारदािमा अनसुन्र्ानमा गरेको मौकाको बयानमा पररवनिाि नाम च, ि, ञ, ङ, छ, ग समेि 
वारदािमा उपजस्थि िएको देजखन्छ। अन्य उपजस्थनि देजखदैन िर वारदािको प्रकृनि हेदाा दोहोरो 
निडन्ि रहेको र स्वय मिृक पक्षका साथीहरूले झगडा गना उक्साएको कारण वारदाि िएको 
देजखदा ित्काल प्राप् ि प्रमाणहरूबाट यी प्रनिवादीहरूले अनियोग मागदावी बमोजिमको कसरु गरेको 
िने्न मनानसवक आर्ार निएकाले यी प्रनिवादीहरू ग, घ, ङ, च, छ, ि, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ि र 
द लाई पपुाक्षको नननमि थनुामा राख् ने प्रयोिनकोलानग वाल सरु्ार गहृमा पठाउन ुपने अवस्थाको 
देजखएन। िसथा पनछ प्रमाण बझु्दै िााँदा ठहरे बमोजिम हनुे गरी हाल नाबालक प्रनिवादीहरूलाई 
बालबानलका सम्बन्र्ी ऐन, २०७५ को दफा २४(३) बमोजिम अदालिले खोिेको वखि ननयनमि 
िारेखमा उपजस्थि हनुे गरी ननिहरूको अनििावकको जिम्मा लगाई ददन ुिने्न समेि व्यहोराको यस 
अदालिको आदेश। 

५५. वारदाि नमनि र समयमा म आफ्नै काममा गएको नथए। यी प्रनिवादीहरू र मेरो छोराहरूबीच के 
कसरी झगडा िएको मलाई थाहा िएन मैले घटनाबारे थाहा पाई िााँदा छोराको लास मात्र िेटेको 
हो। को कसले मारेको मलाई यवकन िएन पनछ बझु् दा पररवनिाि नाम ०४-५-ठ ले मारेको िनी 
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थाहा पाए। को कसको संलग्निा नथयो िने्न यवकन खलुाउन सजक्तन िने्न समेि व्यहोरा िाहेरवाला 
मान बहादरु नलम्बलेु अदालिमा गरेको वकपत्र। 

५६. वारदाि नमनि िन्दा एक ददन अजघ प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ञ लगायि ननिका साथीहरुले 
सिुन ििेुल र ननिका साथीहरूलाई कुटवपट गरेका नथए सोही ववर्यमा मैले प्रनिवादी पररवनिाि 
नाम ०४-५-च लाई झगडा नगरौ नमलमु िनी हामी िााँदा उनीहरूपनन ननकैिना आएका नथए। 
त्यनिकैमा नमलमु िने्न क्रममा मलाई प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-च ले पछाडीबाट फलामको 
रोल िसमा छेड्ने नक पनन नथयो, सो हनियारले मलाई पछाडीबाट हान्दा मैले देखेर िवका दा िवका दै 
मलाई ढााँडमा लागेर म िइूमा लडे। सो पश् चाि म लडेर उठन नसकेपनछ यी प्रनिवादीहरूको 
ग्रपले मेरो साथीहरूलाई िथािावी हान्न थाले। सो पनछ मिृकलाई प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-
ठ ले छुरीले हानेको पनन देखेको हुाँ। सो पश् चाि मिृक रन्थननएर लडेपनछ साथीहरूले अस्पिाल 
लगेको हो उक्त घटनामा पररवनिाि नाम ०४-५-ि, पररवनिाि नाम ०४-५-ठ, ञ, च मनोि 
िोलाग सी नथए अन्य रे्रै नथए िर नाम थाहा छैन िन्ने समेि व्यहोरा घटना वववरण/घाइिे सरोि 
िण्डारीले अदालिमा गरेको वकपत्र। 

५७. वरदाि िन्दा एक मवहना अजघ स्कुलबाट फका दै गदाा पररवनिाि नाम ०४-५-ञ, ि लगायि 
१५/२० िना स्कुलकै यनुनफमामा ननस्केर मलाई एक्कासी कुटन थाले। मेरो मोबाइल फुटाएर 
कुटवपट गरेपनछ एकनछनमा सरी सरी िनी माफी पनन मागे सो पनछ मैले प्रहरीमा ररपोटा पनन गरेको 
नथए। त्यनिकैमा एक मवहना पनछ प्रस्ििु वारदािको अजघल्लो ददन मलाई कुटन िनी बेलकुाको 
समयमा मेरो घरमा समेि आएका नथए। वारदािको ददन उक्त झगडा नमल्न ेिनी मलाई पररवनिाि 
नाम ०४-५-च ले बोलाएपनछ हामी नमल्ने िनी िााँदा प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ि र 
पररवनिाि नाम ०४-५-ञ ले पछाडीबाट नक र फलामको रोलले हानेपनछ म लडे सो पश् चाि मेरो 
साथी सरोि िण्डारीलाई ०४-५-च ले पछाडीबाट रोलमा एट्याच ् गरेको निखो हनियारले 
पछाडीबाट हानेपनछ ननि साथी पनन लडेको हो। सो पश् चाि मेरो साथी मिृक ववक्रम नलम्बलुाई 
प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ठ ले िालाले रोपेपनछ ननि मिृकको शरीरबाट अत्यानर्क रगि 
बगेपनछ प्रनिवादीहरू सबै िाग्न थाले। सो पनछ मिृक ववक्रम नलम्बलुाई उठाई लगेका हनु। उक्त 
घटनामा पररवनिाि नाम ०४-५-ठ, ञ, च मनोि िोलाग सी रूबेन राई लगायि १५/२० िना नथए 
िर सबैको नाम िने थाहा छैन िने्न समेि व्यहोराको घटना वववरण/घाइिे का सिुन ििेुलले 
गरेको वकपत्र। 
 

५८. वारदािको ददन मेरो छोरा सरोि िण्डारी बिारनिर गएको नथयो ददउसो निर प्रहरीहरू मेरो घरमा 
आई छोरा कहााँ हनुहुनु्छ िनी सोरे् मैले बिार गएको छ िनी िन्दा वहााँहरूले िपाईको छोरा 
घाइिे िई दमकजस्थि लाइफलाइन अस्पिालमा छ िनी िनु्नियो सोपनछ उक्त अस्पिालमा िााँदा 
नबिाामोडको नब एण्ड नस अस्पिाल उपचारको क्रममा लनगसकेका रहेछ मैले घटनाबारे सनुेअनसुार 
मिृक वववक्र नलम्बलुाई पररवनिाि नाम ०४-५-ठ ले मेरो छोरा सरोि िण्डारीलाई पररवनिाि नाम 
०४-५-च ले फलामको रडले हानकेो िनी थाहा पाए। घटनामा अन्य को कसको संलग्निा नथयो 
मलाई थाहा िएन िने्न समेि व्यहोराको घटना वववरणका लक्ष्मी िण्डारीले गरेको वकपत्र। 

 

५९. वारदािको ददन यी पररवनिाि नाम ०४-५-ि घटनामा संलग्निा छैन यी प्रनिवादी उक्त नमनिमा 
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बोनडङको स्कुलको जशक्षक ववनोद सरसाँग फुटबल प्राजक्टसको लागी खेल्न िााँदै गदााको अवस्थामा 
दमक-१ दगुाा मजन्दर छेउमा िााँदै गदाा झगडा िइसकेको र थाहा पाई आफ्नो घर फवका एर आएका 
हनु िने्न समेि व्यहोरा प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ि का साक्षी मन्ि ुराईले गरेको वकपत्र। 

 

६०. वारदािको नमनि र समयमा ननि म साँगै नथए। घटना घटेको हल्ला सनुरे के रहेछ िनी यी 
प्रनिवादी घटना िएनिर िााँदा घटना घवटसकेको थाह पाई यी घर फका दै गदाा अन्य प्रनिवादीहरू 
साथी साथी िएकाले यी प्रनिवादीलाई समेि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो यी प्रनिवादीको घटनामा 
संलग्निा छैन िने्न समेि व्यहोरा प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ग का साक्षी थाम बहादरु सारू 
मगरले गरेको वकपत्र। 

६१. प्रस्ििु घटनामा यी प्रनिवादी सांकेनिक नाम ०४-५-द को संलग्निा छैन उक्त नमनिमा यी 
प्रनिवादीलाई घरमा नै कपडा र्ोइ बसेको देखेको हुाँ। ददउसो १/२ बिेको समयमा दोकानमा गई 
साबनु वकनेर ल्याउाँदै गरेको समेि देखेको हुाँ। पनछ घटना घवटसकेपनछ ननिले मलाई समेि यस्िो 
घटना घटेछ िनेर मलाई सनुाएको समेि हो ननिको संलग्निा छैन िने्न समेि व्यहोरा प्रनिवादी 
पररवनिाि नाम ०४-५-द का साक्षी बर्वुवर लाविीले गरेको वकपत्र। 

६२. उक्त वारदािको समयमा म साँगै ददनिर घरमा नै बसेको हो। उक्त घटना िएपनछ हल्लाखल्ला 
िई के िएको रहेछ िनी प्रनिवादी वारदािस्थान िफा  िााँदा साथीहरूले िाग िनी िनेपनछ िाग्न े
क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो यी प्रनिवादीको उक्त वारदािमा संलग्निा नै छैन िने्न समेि 
व्यहोरा पररवनिाि नाम ०४-५-छ को साक्षी नसला कुरूङवाङले गरेको वकपत्र। 

६३. पररवनिाि नाम ०४-५-ड र ढ पररवनिाि नाम ड को ९ गिे िन्मददन िएकाले ननिको ननम्िो बााँड्दै 
दवैु प्रनिवादीहरू मेरो घरमा आएका नथए ननिहरूको घटनामा संलग्निा छैन अन्य प्रनिवादीहरू साँगै 
एउटै स्कुलमा पढ्ने साथी िएकाले ननिहरूलाई झठुा अनियोग लगाएको हो िने्न समेि व्यहोरा 
पररवनिाि नाम ०४-५-ड र ढ का साक्षी प्रमे बहादरु पौडेलले गरेको वकपत्र। 

६४. प्रनिवादी उक्त वारदािको नमनि र समयमा दमक पेल्टीमारी जस्थि फुटबल प्राजक्टसको लानग गएको 
नथयो। फुटबल खेलेर फका दै गदाा बाटोमा माननसहरू िम्मा िेला िएको देजख के रहेछ िनी बझु्द 
िााँदा घाइिेहरू सबैलाई उक्त स्थानबाट लनगसकेको रहेछ। एउटै स्कुलमा पढने िएकाले यी 
प्रनिवादीलाई झठुा मदु्दा लगाइएको हो ननिको उक्त वारदािमा संलग्निा नै छैन यी प्रनिवादीको 
पररवनिाि नाम ०४-५-ठ बीच कुनै जचनिान छैन िने्न समेि व्यहोरा पररवनिाि नाम ०४-५-घ को 
साक्षी उनमाला नेम्बाग सले गरेको वकपत्र। 
 

६५. प्रनिवादी पररवनिाि नाम ट प्रनिवादी ननसब सबु्बासाँग नोटबकु नलन गई बाटोमा फकी आउाँदा 
बाटोमा पररवनिाि नाम ०४-५-ठ आउाँदै गरेको नथयो। पररवनिाि नाम ट ले ठ लाई जचनेको हदुा 
ठ ले स्कुटरमा नलफ्ट मागेकाले दमक जस्थि वरगाछीमा ल्याई छोनडददएको हो। सोही स्कुटरमा 
ल्याई छाडेकै कारण ननिहरू ननसब सबु्बा र पररवनिाि नाम ट लाई मदु्दा चलाएको हो। पररवनिाि 
नाम ठ ले घटाई आएको िने्न कुरा पररवनिाि ट र ननसब सबु्बालाई थाहा नथएन। त्यसरी घटना 
घटाएर आएको िन्ने थाहा िएको िए ननसब सबु्बा र पररवनिाि नाम ट ले स्कुटरमा नलफ्ट ददन े
नथएनन िने्न समेि व्यहोरा प्रनिवादी सांकेनिक नाम ०४-५-ट का साक्षी मजुक्तनाथ अनर्कारीले 
गरेको वकपत्र। 
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६६. वारदािको नमनि र समयमा यी प्रनिवादी ०४-५-च  फुटबल प्राजक्टसको लानग गएको नथयो फुटबल 
खेलेर फका दा उक्त घटना िएको ठाउमा िादा यी प्रनिवादीलाई समेि कुटवपट गरी घाइिे 
बनाइएको नथयो। सो पश् चाि पररवनिाि नाम ०४-५-च लाई घाइिे िई उपचारका लानग अस्पिाल 
लगेको हो पररवनिाि नाम उक्त वारदािमा संलग्निा छैन िने्न समेि व्यहोरा प्रनिवादी पररवनिाि नाम 
०४-५-च का साक्षी बम बहादरु काकीले गरेको वकपत्र। 

६७. प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-र् वारदािको ददन ददनिर म साँगै खेिमा काम गरेको हो उक्त 
वारदािस्थानमा यी प्रनिवादी गएकै छैन खै कसले यी प्रनिवादीको पनन नाम ददएछन थाहा िएन 
ननिको संलग्निा छैन िने्न समेि व्यहोरा पररवनिाि नाम ०४-५-र् का साक्षी रािकुमारी 
आङदम्बेले गरेको वकपत्र। 

६८. प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ङ वारदािको ददन म साँगै क्यारेमवोडा खेलेर बसेको हो। उक्त 
वारदाि स्थानमा यी प्रनिवादी गएकै छैन। को कसले यी प्रनिवादीको नाम ददएछन थाहा िएन िर 
यी प्रनिवादी उक्त नमनि र समयमा म साँग नै घरमा नै नथए ननिको संलग्निा छैन िने्न समेि 
व्यहोरा प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ङ का साक्षी अववनास सोनीले गरेको वकपत्र। 

६९. प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ि वारदािको नमनि र समयमा म साँगै १२ बिेसम्म रहेको र 
निडिाड देजख हेना िााँदा ननिलाई समेि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। यी प्रनिवादीको उक्त वारदािमा 
संलग्निा नै छैन िने्न समेि व्यहोरा प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ि का साक्षी शेर बहादरु 
मगरले गरेको वकपत्र। 

७०. प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ण घटनामा संलग्न छैन यी प्रनिवादी उक्त नमनिमा म साँग नै घरमा 
ददनिर नथए। ननिलाई अन्य व्यजक् िहरूले नाम वटपाएको आर्ारमा ननि उपर उिरुी परेको हो। 
यी प्रनिवादी उक्त घटनामा गएकै छैनन।् वारदाि नमनि र समयमा ननि म साँगै रहेको हनुाले 
ननिको घटनामा कुनै संलग्निा छैन उक्त वारदाि िएको कुरा गाउघरमा हल्लाखल्ला िई थाहा 
िानकारी पाएको हो िने्न समेि व्यहोरा प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ण का साक्षी निष्म खवासले 
गरेको वकपत्र। 

कसूर ठहर खण्ड 

७१. ननयम बमोजिम साप् िावहक िथा दैननक मदु्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हनु आएको प्रस्ििु मदु्दा वादी 
नेपाल सरकारको िफा बाट सहायक जिल्ला न्यायार्ीवक्ता श्री मदन न्यौपाने िथा प्रनिवादीहरू 
पररवनिाि नाम ०४-५-ग को िफा बाट ववद्वान अनर्वक्ता श्री लक्ष्मी प्रसाद नसवाकोटी, पररवनिाि नाम 
०४-५-छ, द, ि र ण को िफा बाट ववद्वान अनर्वक्ता श्री देवेन्र िण्डारी, प्रनिवादी पररवनिाि नाम 
०४-५-ङ, ठ, ञ र र् का िफा बाट ववद्वान अनर्वक्ता श्री सेमन्ि नमश्र, प्रनिवादी पररवनिाि नाम 
०४-५-ड, ढ घ का िफा बाट ववद्वान अनर्वक्ता श्री नडग बहादरु बढुाथोकी र प्रनिवादी पररवनिाि 
नाम ०४-५-ट का िफा बाट ववद्वान अनिवक्ता श्री िपुालमान िट्टराईले र बाकी प्रनिवादीहरुको 
िफा बाट ववधा ान वैिननक अनर्वक्ता श्री चडुामणी परािलुीले गनुािएको वहस समेि सनुन नमनसल 
संलग्न कागि प्रमाणहरु अध्ययन गरी हेदाा प्रनिवादीहरूलाई अनियोग दावी बमोजिम सिाय हनुपुने 
हो होइन?  िन्ने सम्बन्र्मा ननणाय ददनपुने देजखन आयो। 
 

७२. अनियोग दावीलाई हेदाा, प्रनिवादीहरू एक अकाामा नमलेमिो गरी योिना बनाई एक अकोलाई 
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बोलाई र्ाररलो हनियार समेि नलई वारदाि स्थलमा िेला िम्मा िई मिृक नबक्रम नलम्बूलाई 
किाब्य गरी मारेको र घाइिे सरोि िण्डारी उपर यी प्रनिवादीहरू समेि िै ज्यानमाने उदे्दश्यले 
हािहनियार प्रहार गरी ज्यानमाने उद्योगको वारदाि घटाएको पवुष्ट िएकोले ननि प्रनिवादीहरु उपर 
किाब्य ज्यानिफा  मलुकुी अपरार् संवहिा, २०७४ को दफा १७७(१) र ज्यानमाने उद्योगिफा  
१८३(१) बमोजिमको कसूरमा किाब्य ज्यानिफा  ऐ. ऐनको दफा १७७(२) र ज्यानमाने उद्योगिफा  
१८३(२) बमोजिम सिाय हनुेमा बालबानलका सम्बजन्र् ऐन २०७५ को दफा ३६(२) बमोजिम ६ 
मवहनासम्म कैद सिाय वा बढीमा एक वर्ासम्म बाल सरु्ार गहृमा राखी पाउन,  ०४-५-ग, ०४-
५-ङ, ०४-५-च, ०४-५-छ, ०४-५-ि, ०४-५-ञ, ०४-५-ड, ०४-५-ढ, ०४-५-ण, ०४-५-ि, 
०४-५-थ, ०४-५-द, ०४-५-र् लाई मलुकुी अपरार् संवहिा, २०७४ को दफा १७७(२) र 
१८३(२) बमोजिम हनुे सिायको अनियोगमा बालबानलका सम्बजन्र् ऐन २०७५ को दफा ३६(३) 
बमोजिम उमेर पगेुको व्यजक्तलाई हनुे सिायको आर्ा सिाय गरी पाउन र पररवनिाि नाम ०४-५-
झ, ०४-५-ट लाई मलुकुी अपरार् संवहिा, २०७४ को दफा १७७(२) र १८३(२) बमोजिम हनु े
सिायको अनियोगमा बालबानलका सम्बजन्र् ऐन २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम उमेर पगेुको 
व्यजक्तलाई हनुे सिायको दईु निहाई सिाय गरी मिृकका नजिकका हकदारलाई मनाजशव क्षनिपूनिा 
समेि िराई पाउन अनियोग दायर िएको देजखयो। 
 

७३. प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ठ ले मौकामा बयान गदाा मेरो साथी ०४-५-च साँग ववपक्षी सरोि 
िण्डारीको पवहलाको वववाद झगडा ररसइवीको कारण ननिहरूबीच नमनि २०७६।४।८ गिेका 
ददन आ-आफ्नो सानथ नलई आउने िने अनसुार म र मेरा साथीहरूलाई ०४-५-च ले बोलाएका नथए 
िने सरोि िण्डारी र सिुन ििेुलले आफ्नो साथी नलई वारदािस्थानमा सोही ददन आफ्नो साथी 
नलई आएको र मैले दाप सवहिको चक्कु बोकेको नथए ०४-५-ि ले लाइटर िएको नक, रूवेन 
मगरले खकुुरी, ०४-५-ञ ले रेनडमेड चारवटा औला नछने फलामको नक र मनोि िोलाग सीले 
फलामको नक ०४-५-च ले फलामको रोल अननस नलम्बलेु बासको आखा िएको ठुटा बोकेका 
नथयौ। पररवनिाि नाम ०४-५-च र सरोि िण्डारीबीच नसग सल नसग सल खेल्ने कुराकानी हदैु गदाा ननि 
०४-५-च लाई सरोि िण्डारी समेिका माननसहरूबीच िनािन ठेलाठेल िई साथी ०४-५-च ले 
साथमा बोकेको फलामको रोलले हान्दा उसले छल्दा कुममा लाग्न गयो र उसका साथीहरूले ननि 
०४-५-च लाई कुटवपट गना थालेपनछ मैले मेरो साथीहरू समेिलाई िनी हानाहान हुाँदा मलाई पनन 
सरोि िण्डारी समेिका माननसले वहकााउाँदा मैले आफुले बोकेको छुरी ननकाली हान्दा ववक्रम 
नलम्बकुो घाटीमा लाग्न गई सोही चोटको कारण छटपवटदै अनल माजस्िर गई ढले मैले छुरी 
अन्दार्नु्दा चलाई नै राखे को कसलाई किाकिा लाग्यो थाहा िएन। म छुरी बोकी निडबाट 
बावहर िाग्दा हामी साँगै गएका ०४-५-ि र ०४-५-ञ ले सिुन ििेुललाई वहकााइरहेको देखेको 
नथए म बाटोमा ननजस्कदा ननसब सबु्बा र ०४-५-ट ले मलाई स्कुटीमा चढाई रिवुा खोलाको 
नडलसम्म परु् याइददएको िनी बयान गरेको देजखयो िने अदालिमा बयान गदाा वारदािको ददन मलाई 
सरोि िण्डारीले फोन गरी निम्रो मनमले निनमलाई िन्माएको हो निमी मदा हौ िने म निम्रो एररयामा 
छु िाङवारी स्कुलमा आउ िनेपनछ म एक्लै रूवकि माझीको घरमा मैले लकुाएर राखेको छुरी 
ननकाली साथमा बोकी सरोिले बोलाएको ठाउाँमा पगु्दा मेरो साथी प्रनिवादी पररवनिाि नाम 04-5-
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च लाई सरोि िण्डारी समेिका माननसहरूले कुटदै नथए। मैले उनीहरूबाट मेरो साथी पररवनिाि 
नाम 04-5-च लाई छुटाउन खोज्दा मलाई सरोि िण्डारीले कन्चटमा एक वजक्सङ हान्यो। 
मलाई कुटेपनछ मैले हाि फकााउन खोज्दा ननिले मेरो कम्मरमा बोकेको खकुुरी ननकालेर हान्न 
खोज्दा म पनछ सरे त्यसपनछ आफ्नो सरुक्षाकालानग आफूले बोकी ल्याएको छुरी ननकालेर हान्दा 
सरोिको ढाडमा लाग्यो, हािमा नक लगाएर ववक्रम नलम्बू दौडेर मलाई हान्न आयो। म पनन 
हािमा छुरी िेसो पारेर २/४ पावहला अजघ सदाा मैले िेसो पारी राखेको छुरी ववक्रम नलम्बूको 
घाटीमा लागेको हो छुरी ननस्केपनछ छुरी लागेको ठाउाँबाट रगि ननजस्कयो। ववक्रम नलम्बूले घाटीमा 
हािले समाउदै उत्तर निर गयो। सोही वखि ननसव सबु्बा र गौरि नर्माल रािो स्कुटरमा आउदै 
नथए मलाई वरगाछीसम्म परु् याई छाडी ददनिुयो मैले अन्िानमा नै गल्िी गरेको हुाँदा मलाई कानून 
बमोजिम सिाय होस िने्न समेि व्यहोराको प्रनिवादी पररवनिाि नाम 04-5-ठ ले अदालि समक्ष 
गरेको बयान गररददएको देजखयो।अकाा प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-च ले मौकामा बयान गदाा, 
म साँग ववपक्षी सरोि िण्डारी र सिुन ििेुल नबच पवहलादेजख वववाद झगडा ररसइवी िई 
फेसबकुमा समेि िनािन िएको कारण म र ववपक्षी माननसहरू सरोि िण्डारी र सिुन िेिेल नबच 
आ आफ्नो साथी नलई आउने कुराकानी हुाँदा नमनि २०७६।४।८ गिे म र मेरा साथीहरूलाई 
बोलाएको नथए िने सरोि िण्डारी र सिुन ििेुलले आफ्नो साथी नलई वारदािस्थानमा आएको मैले 
फलामको रोल साथी ०४-५-ठ ले दाम सवहिको चक्क बोकेको, ०४-५-ि ले फलामको नक रूबेन 
मगरेले खकुुरी, ०४-५-ञ ले चारवटा औला नछने फलामको नक र मनोि िोलाग सीले फलामको 
नक,अननस नलम्बलेु बााँसको आखा िएको ठुटा बोकेको अन्य साथीहरू पछाडी नथए। ववपक्षीहरूसाँग 
िेट िएपनछ म र घाइिे सरोि िण्डारी नबच नसङ् गल नसङ् गल खेल्ने कुराकानी हदैु गदाा मलाई 
सरोि िण्डारी समेिका माननसहरूले िाङवारी स्कुल िफा  लादै गदाा िनािन ठेलाठेल िई मैले 
साथमा बोकेको रोलले सरोि िण्डारीको टाउकोमा हान्दा उसले छल्दा कुममा लाग्यो त्यसपनछ 
ननिहरूका साथीहरूले मलाई कुटवपट गना थालेपनछ मेरो साथी ०४-५-ठ ले मलाई साथ ददन आए 
अन्य साथीहरूले को को साँग निडे थाहा िएन। साथी ०४-५-ठ ले ववक्रम नलम्बकुो घाटीमा छुरी 
प्रहार गदाा ननि ढले साथीहरूले ढलेढले िनी हल्ला िएपनछ ०४-५-ि समेि साथीहरू िागेका हौ 
िनी बयान गरेको देजखयो िने अदालिमा बयान गदाा, २०७६।४।८ गिे म र ि िै मेरो डेरा घर 
िााँदै गदाा मनोि िोलाग सी साँग िेट ियो अशोक राईको घरमा िादै गदाा दगुाा मजन्दर िन्दा लगिग 
२०० नमटर अगाडी म पगेुपनछ ३० िना िनि मैले जचनेका सरोि िण्डारी, सनम, सिुन ििेुल 
संनगि गरुूग स लगायिका िेट हनुे नबजत्तकै मलाई सरोि िण्डारीले नसंग सल नसंग सल खेल्छस यिा आईि 
िन्दै िान्दै ननिका साथीहरूले पनन िान्दै िाङवारी िाने बाटैबाट कच्ची शाखा बाटोिफा  नछराई 
कसैले नकले कसैले रोलले ि कसैले मकु्काले हान।े त्यसपनछ म कसो कसो उजम्कएर अनल पछाडी 
आउाँदा माननसहरूको िीड देखे एकिना माननस लनडरहेको नथयो। म दगुाा मजन्दर िफा  फका दै गदाा 
अनलवर रूबेन मगर “ि” “ञ” मनोि िोलाग सी लगायि ८-९ िना िनि बाटोको साइडमा उनिइ 
रहेका नथए। िीनीहरूले पनन िाग िाग िनी आपसमा मलाई पनन िनेको हुाँदा रिवुा खोला निर 
िाग्यौ रिवुा िरेर अनल पर हामीलाई प्रहरीले पक्राउ गयो। मैले कसैसाँग कुटवपट गना योिना 
बनाएको नमलेमत्तो गरेको छैन िनी कसूरमा इन्कारी रही बयान गरेको देजखयो।त्यस्िै प्रनिवादी 
०४-५-ि ले मौकमा बयान गदाा नमनि २०७६।४।७ गिे सानथ ०४-५-ठ को घरमा बसे 
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िोनलपल्ट ०४-५-च लाई िेटन गई कुरा गदाा आि सरोि िण्डारी र सिुन ििेुलले बोलकाएको 
छ दठक पानुापछा िनी सल्लाह गरी ०४-५-च खकुुरी नलन घर गए ०४-५-ठ ले ननिको घरमा 
िएको चक्कु र लाइटर िएको फलामको नक नलन पठाए। नक मलाई ददई ननिले चक्कु आफैले 
बोके सबैिना िेलािम्मा िएपनछ सरोि िण्डारी र ननिका साथीहरूले हामीलाई चािा गरेमा छोड्न ु
हुाँदैन िनी आ आफ्नो सामानहरू बोकी उक्त स्थानमा पगेुपनछ ०४-५-च र घाइिे सरोि िण्डारी 
नबच नसङ् गल नसङ् गल खेल्ने कुराकानी हुाँदा ननि ०४-५-च लाई घेराहाली एक्लै पारी लान लाग्दा 
हामी दवैु पक्ष नबच झगडा हनु थाल्यो मैले र ०४-५-ञ ले घाइिे सिुनलाई हान्न थाल्यौ ०४-५-च 
लाई सरोि िण्डारी समेिले वहकााइ रहेको ठाममा ०४-५-ठ साथ ददन िााँदा ननिले बोकेको छुरीले 
अन्दार्नु्द वहकााउन थालेपनछ ववक्रम नलम्ब ु उक्त निडबाट रन्थननदै केही पर लगेको देखे सबै 
िनाले मान्छे मयौ िन्दै हल्ला गना थालेपनछ म समेि िागेको हो िनी बयान गरेको पाइन्छ िने 
अदालिमा बयान गदाा म नमनि २०७६।४।८ गिे साइकलमा मेरो घर िााँदै गदाा दगुाा मजन्दर 
अनल अगाडी िीडिाड नथयो। मेरो साइकलको पछाडी बस्ने “ञ” लाई सिुन ििेुलले साइकल 
एक्कासी हािले िान्यो किा हान्यो मैले देजखन ि र “ञ” लड्यो साइकल पनन लड्यो, मैले साइकल 
हिार हिार उठाएर अनिर्केलाई पनन साइकलमा चढाएर अजघ गएकै बाटो फवका यौ। खै वकन हो 
अनिर्के आनिदै मेरो साथीको घर िााँउ िनेकाले नसटी चढेर बसपाका  गयौं, अको एकिना मैले 
नजचनेको केटा समेि ३ िना िै बस चढेर नबिाामोड “ञ” को साथीकोमा गयौं। त्यहीबाट हामी 
िीनै िना पक्राउ परेका हौं। म घटना िएको िननएको ठाउाँमा पगेुकै छैन िनी बयान गरेको 
देजखयो। 

७४. त्यसैगरी प्रनिवादी ०४-५-ञ ले मौकामा बयान गदाा मलाई नमनि २०७६।०४।०७ गिे मलाई 
सरोि िण्डारीको साथी सिुन ििुलेल एक्लै िकुृटी स्कुलमा कुटेको कुरा समेि मैले साथीहरूलाई 
सनुाए। िोनलपल्ट हामी सबै नमलेर ग्याङ फाइट गना िाऔ िनी आ-आफ्नो सामानहरू नलन गई 
बोकी सबैको सल्लाह अनसुार ननिहरूले हामीलाई चािा गरेमा हामीले पनन छोड्न ुहदैुन िन्दै आ-
आफ्नो सामानहरू बोकी वारदािस्थलमा पगुी  ०४-५-च र सरोि िण्डारी नबच िनािन ठेलाठेल 
हुाँदा ०४-५-च ले साथमा बोकेको फलामको रोलले सरोि िण्डारीलाई प्रहार गदाा  ननिहरूका 
साथीहरु र्रुरएर ०४-५-च लाई कुवटवपट गना थालेपनछ हानहान हुाँदा ०४-५-ठ ले बोकेको छुरीले 
ववक्रम नलम्बो घाटीमा लाग्न गई माजस्िर गई ढले अन्य साथीहरू के किा िागे मलाई थाहा िएन 
म, ०४-५-ि र ०४-५-झ समेि गाडीमा चढी नबिाामोड बसपाका  पगुी लवुकनछवप बसेको अवस्थामा 
प्रहरीले पक्राउ गरेको िनी बयान गरेको देजखन्छ िने अदालिमा बयान गदाा, मैले कसैसंग झगडा 
गरेको छैन। कसैसंग कुटवपट गरेको पनन छैन, कसैलाई कुटवपट गने सल्लाह पनन गरेको छैन, 
२०७६।४।७ गिे मैले कुटाई खाएपनछ “ि” लाई मैले फोन गरी मलाई एउटा नजचनेको सिुन 
िने्नले कुट्यो िनी सनुाएको सम्म चै नथए िर िेला िै कुटवपट गना िाने सल्लाह िएको होइन। 
सिुनले मलाई कुटेको बेला अरू कसैबीच कुटवपट िै रहेको मैले देजखन सामान्य झगडा िएको 
िस्िो चै नथयो िनी बयान गरेको देजखयो। 

७५. प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ङ ले मौकामा बयान गदाा, वारदािको ददन ०४-५-ि को घरमा 
िााँदा बाटोमा ननिसाँग िेट हुाँदा मेरो ितु्ता खोइ दाई िन्दा ननिले मेरो घरबावहर राखेको छु नलएर 
िान ुिनेकाले म ननिको घरमा गई ितु्ता ननकाली पनु फका दै गदाा मैले जचनेका ०४-५-छ समेि 
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५/६ िना केटाहरू िम्मा िई बसेको र िाङवारीका केटाहरूले फाइट खेल्न बोलाएकोले सबै 
िना साथीहरू िादै छन िने्न सनुाए म पनन िादै नथए। हामी िन्दा अगाडी गएका साथीहरूले 
झगडा गरी छुरी हानाहान गरी ववक्रम नलम्ब ुबाटोमा लडेका नथए। सो पश् चाि हामीसाँग गएका 
साथीहरू िागेकाले म पनन साँगै िागे यसरी ग्याङ फाइट हनु्छ िने्न मलाई थाहा नथएन िनी बयान 
गरेकोमा अदालिमा बयान गदाा नमनि २०७६।४।८ गिे म आजत्तएर पेल्टीमारी िााँदै गदाा बबुाले 
फोन गरी त्यो पर घटना ियो अरे िाँ िरुून्ि घर आइि िनेर फोन गनुा िएपनछ पनन पेजल्टमारीिफा  
िााँदै गदाा अनलपर एक्कासी प्रहरी किाबाट आएर मलाई र “ग” लाई समाएको हो। मैले कसैसाँग 
कुटवपट गना िनी योिना बनाएको नमलेमत्तो गरेको छैन। म घटनामा संलग्न छैन िने्न समेि 
व्यहोराको प्रनिवादी 04-5-ङ ले अदालि समक्ष गरेको बयान गरेको देजखयो। अकाा प्रनिवादी 
पररवनिाि नाम ०४-५-ण मौकामा फरार रही अदालिमा उपजस्थि िई बयान गदाा वारदाि स्थलमा 
नगएको आफ्नै घरमा िएको मिृकलाई को कसले के कुन हनियार प्रयोग गरी किाव्य गरी मारे 
थाहा छैन अन्य प्रनिवादीहरूले वकन पोल गरे मलाई थाहा िएन िनी बयान गरेको देजखयो। 

७६. प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ट ले मौकामा बयान गदाा वारदािको ददन म कपाल काट्न िनी 
ननसब सबु्बाको घरमा गई बिारनिर घमु्न मेरो कपाल पनन काट्न ुछ िन्दा ननिले बबुाको स्कुटर 
ननकाली िादै गदाा पररवनिाि नाम ०४-५-च समेिका साथीहरु हल्ला खल्ला गदै गरेको देखेको 
नथए सोही ग्रपका िोलाग सीले हामीलाई देजख छािा छाडे रनबस्टेशन िान िनेकाले ननि समेि गरी 
हामी ३ िना छािा नलन गयौ र पनु ननिलाई सोही ठााँउमा छाडी स्कुटर फकााएर बाटोमा िााँदै 
गदाा मेरो साथी ०४-५-ठ अत्तानलदै मलाई अनलक पर छानड देउन मेरो ग्याङ फाइट िएर मैले 
मान्छे हानेर आएको छु िनी स्कुटरमा चढेकाले ननसव दाईले स्कुटर चलाएर रिवुा खोलाको 
वारीसम्म परु् याइददएर हामी फकीएका हौ िनन बयान गरेकोमा अदालिमा बयान गदाा,  नमनि 
२०७६।४।८ गिे ननसव दाईको मामा घरमा निेटेपनछ घरनिर फका दै गदाा बाटोमा मेरो साथी 
04-5-ठ लाई िेट्यौ र ननसब सबु्बाको स्कुटरमा हामी ३ िना चढी बरगाछीमा 04-5-ढ लाई 
छाडी म ननसब दाईको घरबाट एक्लै वहड्दै आफ्नो घरसम्म गएको हो घटना कसले घटायो कसरी 
घटायो कसलाई के ियो मलाई केवह पनन थाहा िानकारी छैन। मेरो समेि नमलेमत्तोमा एक 
अकाामा नमली योिना बनाई बोलाई र्ाररलो हनियार प्रयोग गरी किाव्य गरी नमारेको र कसैलाई 
कुटवपट समेि नगरेको हुाँदा यसमा को कसको संलग्निा छ मलाई थाहा छैन घटनामा मेरो 
संलग्निा छैन िनी बयान गरेको देजखयो। 

७७. अन्य प्रनिवादीहरू ०४-५-ग, घ, छ, ड, ढ, ि, द, थ, झ र र् ले मौकामा िथा अदालिमा बयान 
गदाा कसैले वारदािस्थलमा पगु्न नपाई घटना िएको, कसैले अन्य प्रनिवादीहरूको सहयोगीको 
रूपमा दोस्रो पंजक्तमा रही वारदािस्थलमा िााँदै गदाा पगु्न नपाई घटना घवटसकेको, कसैले अन्य 
प्रनिवादीहरू िागी आई रहेकोमा आफू समेि डरले िागी गएको, कसैले वारदािस्थलमा पगेुको र 
दवैु पक्षहरूबीच कुटाकुट िएकोसम्म देखेको िनी फरक फरक बयान गरेको देजखएिा पनन 
प्रनिवादी मध्येका ०४-५-ठ ले प्रहार गरेको हनियारबाट मिृक ववक्रम नलम्बकुो मतृ्य ु िएको र 
पररवनिाि नाम ०४-५-च र ०४-५-ि समेिले सरोि िण्डारी समेिलाई प्रहार गरी घाइिे िलु्याएको 
र ०४-५-ञ, ०४-५-ण प्रथम पजक्तका प्रनिवादीहरू साँग सगै वारदािस्थलमा पगेुको र िनािन 
ठेलाठेल हुाँदा दवैु पक्षहरू बीचमा िएको कुटाकुटमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको िने्न कुरामा वववाद 
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देजखएन। साथै दवैु पक्षहरूबीचमा कुटाकुट िएको र उक्त कुटाकुटको अवस्थामा ववनिन्न 
हनियारको समेि प्रयोग िएको िने्न बरामदी मचुलु्कामा उल्लेजखि दशी सामानहरू समेिले पवुष्ट 
गररददएको देजखयो। 

७८. वारदािस्थलमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न िथा घाइिे सरोि िण्डारीले अदालिमा आई वकपत्र गदाा 
पररवनिाि नाम ०४-५-च ले पछाडीबाट फलामको रोल िसमा छेड्ने नक पनन नथयो, सो हनियारले 
मलाई पछाडीबाट हान्दा मैले देखेर िवका दा िवका दै मलाई ढााँडमा लागेर म िइूमा लडे। सो पश् चाि 
म लडेर उठन नसकेपनछ यी प्रनिवादीहरूको ग्रपले मेरो साथीहरूलाई िथािावी हान्न थाले। सो 
पनछ मिृकलाई प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ठ ले छुरीले हानेको पनन देखेको हुाँ। उक्त 
घटनामा पररवनिाि नाम ०४-५-ि, पररवनिाि नाम ०४-५-ठ, ञ, च मनोि िोलाग सी नथए अन्य रे्रै 
नथए िर नाम थाहा छैन िनी वकपत्र गररददएको देजखन्छ िने अकाा घाइिे सिुन ििेुलले पनन 
वकपत्र गदाा वारदािको ददन उक्त झगडा नमल्ने िनी मलाई पररवनिाि नाम ०४-५-च ले 
बोलाएपनछ हामी नमल्ने िनी िााँदा प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ि र पररवनिाि नाम ०४-५-ञ 
ले पछाडीबाट नक र फलामको रोलले हानेपनछ म लडे सो पश् चाि मेरो साथी सरोि िण्डारीलाई 
०४-५-च ले पछाडीबाट रोलमा एट्याच ् गरेको निखो हनियारले पछाडीबाट हानेपनछ ननि साथी 
पनन लडेको हो। मिृक ववक्रम नलम्बलुाई प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ठ ले िालाले रोपेपनछ 
ननि मिृकको शरीरबाट अत्यानर्क रगि बगेपनछ प्रनिवादीहरू सबै िाग्न थाले। उक्त घटनामा 
पररवनिाि नाम ०४-५-ठ, ञ, च मनोि िोलाग सी रूबेन राई लगायि १५/२० िना नथए िर सबैको 
नाम िने थाहा छैन िनी वकपत्र गररददएको देजखयो। 

७९. उल्लेजखि िथ्य िएको प्रस्ििु मदु्दामा  वारदाि नमनि र समयमा म आफ्नै काममा गएको नथए। यी 
प्रनिवादीहरू र मेरो छोराहरूबीच के कसरी झगडा िएको मलाई थाहा िएन मैले घटनाबारे थाहा 
पाई िााँदा छोराको लास मात्र िेटेको हो। को कसले मारेको मलाई यवकन िएन पनछ बझु् दा 
पररवनिाि नाम ०४-५-ठ ले मारेको िनी थाहा पाए िनी िाहेरवाला मान बहादरु नलम्बलेु र  
घटनास्थलमा प्रत्यक्ष उपजस्थि िएका घाइिे सरोि िण्डारी र सिुन ििेुलले वकपत्र गदाा अन्य 
प्रनिवादीहरू नबचमा वारदाि िन्दा अगाडी वादवववाद हदुा सोही ववर्यमा प्रनिवादी पररवनिाि नाम 
०४-५-च लाई झगडा नगरौ नमलमु िनी हामी िााँदा उनीहरूपनन ननकैिना आएका नथए। 
त्यनिकैमा नमलमु िने्न क्रममा सरोि िण्डारीलाई प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-च ले पछाडीबाट 
फलामको रोलले हान्दा ढााँडमा लागेर लडेको र घाइिे सिुन ििेुललाई पररवनिाि नाम ०४-५-ि र 
०४-५-ञ ले बोकेको हनियारले प्रहार गरी घाइिे बनाएको र उक्त घटनामा पररवनिाि नाम ०४-
५-ि, पररवनिाि नाम ०४-५-ठ, ञ, च मनोि िोलाग सी नथए अन्य रे्रै नथए िर नाम थाहा छैन िने्न 
समेि व्यहोराको वकपत्र गररददएको देजखयो। 

८०. उल्लेजखि वयान व्यहोरा र बकपत्र िएको प्रस्ििु मदु्दामा घााँ िााँच केश फारम हेदाा Healed injury 

over the parietal surface of head measuring of 2 cm, Type of weapon is blunt force िन्ने 
समेि ब्यहोराको घाईिे सिुन ििेुलको घाउ िााँच केश फारम प्रनिवेदन, Healed cut injury over 

the back right to vertebral side (line) measuring of 2x1cm, type injury knife, sharp force 

िन्ने समि व्यहोराको सरोि िण्डारीको घाउ िााँच केश फारम प्रनिवेदन र  Cause of death is 
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stab injury to vital organs of chest produced by sharp weapon िने्न ब्यहोराको मिृक नबक्रम 
नलम्बकुो नब.वप.कोईराला स्वा.नब. प्रनिष्ठान घोपा र्रानमा गरीएको शव परीक्षण ररपोटा  नमनसल 
संलग्न रहेको पाइयो ।उक्त चोटहरुका कारणमा यी प्रनिवादीहरुको हाि रहेको यी प्रनिवादीहरुको 
वारदािको उपजस्थनिलाई प्रस्ििु मदु्दामा र यसै मदु्दाको नावालक प्रनिवादी संलग्न रहेको किाव्य 
ज्यान मदु्दामा घटना वववरण/घाइिे का सिुन ििेुलले वारदािको सम्वन्र्मा यस अदालिमा 
बकपत्र गदाा वारदाि िन्दा एक मवहना अजघ स्कुलबाट फका दै गदाा पररवनिाि नाम ०४-५-ञ, ि 
लगायि १५/२० िना स्कुलकै यनुनफमामा ननस्केर मलाई एक्कासी कुटन थाले। मेरो मोबाइल 
फुटाएर कुटवपट गरेपनछ एकनछनमा सरी सरी िनी माफी पनन मागे सो पनछ मैले प्रहरीमा ररपोटा 
पनन गरेको नथए। त्यनिकैमा एक मवहना पनछ प्रस्ििु वारदािको अजघल्लो ददन मलाई कुटन िनी 
बेलकुाको समयमा मेरो घरमा समेि आएका नथए। वारदािको ददन उक्त झगडा नमल्ने िनी मलाई 
पररवनिाि नाम ०४-५-च ले बोलाएपनछ हामी नमल्ने िनी िााँदा प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ि 
र पररवनिाि नाम ०४-५-ञ ले पछाडीबाट नक र फलामको रोलले हानेपनछ म लडे सो पश् चाि 
मेरो साथी सरोि िण्डारीलाई ०४-५-च ले पछाडीबाट रोलमा एट्याच ् गरेको निखो हनियारले 
पछाडीबाट हानेपनछ ननि साथी पनन लडेको हो। सो पश् चाि मेरो साथी मिृक ववक्रम नलम्बलुाई 
प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ठ ले िालाले रोपेपनछ ननि मिृकको शरीरबाट अत्यानर्क रगि 
बगेपनछ प्रनिवादीहरू सबै िाग्न थाले। सो पनछ मिृक ववक्रम नलम्बलुाई उठाई लगेका हनु। उक्त 
घटनामा पररवनिाि नाम ०४-५-ठ, ञ, च मनोि िोलाग सी रूबेन राई लगायि १५/२० िना नथए 
िर सबैको नाम िने थाहा छैन व्यहोरा लेखाएको देजखयो। सोही व्यहोराको बकपत्र घटना 
वववरण/घाइिे सरोि िण्डारीले अदालिमा गररददएको देजखन्छ।  

८१. यसरी हेदाा यी पररवनिाि नाम ०४-५-ठ ले वारदाि स्थलमा हनियार सवहि उपजस्थि िै आफूले 
बोकेको हनियार प्रहार गरी मिृक ववक्रम नलम्बलुाई र्ाररलो हनियारले Stab  गरी किाव्य गरेको  
ननिको यस अदालिमा िएको वयानले पवुष्ट गरेको देजखयो। ननिको सो वयानलाई प्रत्यक्षदशी 
सरोि िण्डाररको बकपत्रले समथान गरेको देजखयो। लगाउको मदु्दा र यस मदु्दाका अनर्कांश 
साक्षीहरु र प्रनिवादीहरुको बकपत्र िथा वयानमा पररवनिाि नाम ०४-५-ठ ले मिृक ववक्रम 
नलम्वलुाई र्ाररलो हनियारले घाटीमा वहकााइ सोही चोट पीडाबाट ननिको मतृ्यू िएको देजखदा 
प्रनिवादीले ऐनको दफा १७७(१) र बालबानलका सम्बन्र्ी ऐन २०७५ को दफा ३६(२)को कसरु 
गरेको ठहछा। अकाा प्रनिवादीहरू पररवनिाि नाम ०४-५-च र ०४-५-ि ले आफूले बोकेको 
हनियार प्रहार गरी पीनडि सरोि िण्डारी समेिलाई ज्यान माने सम्मको प्रहार गरी ऐनको दफा 
१८३(१) िथा बालबानलका सम्बन्र्ी २०७५ को दफा ३६ (३)को कसरु गरेको ठहछा। प्रनिवादी 
पररवनिाि नाम ०४-५-ङ, ०४-५-ञ, ०४-५-ण, ०४-५-ट ले वारदािमा उपजस्थि िई ज्यान माने 
कायाका लानग हनियार ददने उक्साउने िथा वारदाि पिाि कसरुदारलाई िाग्न मद्दि गरेको देजखदा 
दफा १७७(१) र १८३(१) को कसरुको मनियार रही दफा ३६(३) (ख) को कसरु अथााि 
मनियारको कसरु गरेको ठहछा। अन्य प्रनिवादीहरू पररवनिाि नाम ०४-५-ग, ०४-५-घ, ०४-५-छ, 

०४-५-ड, ०४-५-ढ, ०४-५-ि, ०४-५-द, ०४-५-थ, ०४-५-झ र ०४-५-र् वारदािमा उपजस्थि 
िएको र हनियार प्रहार गने पीनडिहरुको ज्यूमा िखम गराउने कायामा संलग्निा रहेको िने्न 
ननिहरुको मौकाको वयान अदालिमा िएको वयान िथा वादी नेपाल सरकारको साक्षीहरुको 
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बकपत्रले पोल उिरुी गना सकेको नदेजखदा ननिहरुले आरोवपि कसरुबाट माथी गररएको वववेचनाको 
आर्ारमा सफाई पाउने देजखयो ।  
 

८२. िसथा ननणायिफा  ववचार गदाा, माथी प्रकरण प्रकरणमा गररएको वववेचनाबाट पररवनिाि नाम ०४-५-
ठ ले वारदाि स्थलमा हनियार सवहि उपजस्थि िै आफूले बोकेको हनियार प्रहार गरी मिृक ववक्रम 
नलम्बलुाई र्ाररलो हनियारले Stab  गरी किाव्य गरेको देजखदा प्रनिवादीले ऐनको दफा १७७(१) र 
बालबानलका सम्बन्र्ी ऐन २०७५ को दफा ३६ को कसरु गरेको ठहछा। अकाा प्रनिवादीहरू 
पररनिाि नाम ०४-५-च र ०४-५-ि ले आफूले बोकेको हनियार प्रहार गरी पीनडि सरोि िण्डारी 
समेिलाई ज्यान माने सम्मको प्रहार गरी ऐनको दफा १८३(१) िथा बालबानलका सम्बन्र्ी 
२०७५ को दफा ३६ को कसरु गरेको ठहछा। प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ङ, ०४-५-ञ, 

०४-५-ण, ०४-५-ट ले वारदािमा उपजस्थि िई ज्यान माने कायाका लानग हनियार ददने उक्साउन े
िथा वारदाि पिाि कसरुदारलाई िाग्न मद्दि गरेको देजखदा दफा १७७(१) र १८३(१) को 
कसरुको मनियार रही दफा ३६(३) (ख) को कसरु अथााि मनियारको कसरु गरेको ठहछा। अन्य 
प्रनिवादीहरू पररवनिाि नाम ०४-५-ग, ०४-५-घ, ०४-५-छ, ०४-५-ड, ०४-५-ढ, ०४-५-ि, ०४-५-
द, ०४-५-थ, ०४-५-झ र ०४-५-र् ले आरोवपि कसरुबाट माथी गररएको वववेचनाको आर्ारमा 
सफाई पाउने ठहछा। कसरु  ठहर िएका प्रनिवादीहरूलाई हनुसक्ने सिाय ननर्ाारणका लानग 
कानून व्यवसायीहरूको सिाय पूवाको प्रनिवेदन नलई फौिदारी कसरु सिाय ननर्ाारण िथा 
कायाान्वयन ऐन, २०७४ को दफा ९ र ८ को प्रयोिनका लानग २०७८।०७।०८ गिे पेश गनुा। 

 

न्यायार्ीश 

इनि सम्वि २०७८ साल असोि १७ गिे रोि १ शिुम ......................। 

 

 

सिाय ननर्ाारण 

नन.नं. १७ 

८३. प्रनिवादीहरू एक अकाामा नमलेमिो गरी योिना बनाई एक अकोलाई बोलाई र्ाररलो हनियार समेि 
नलई वारदाि स्थलमा िेला िम्मा िई मिृक नबक्रम नलम्बूलाई किाब्य गरी मारेको र घाइिे सरोि 
िण्डारी उपर यी प्रनिवादीहरू समेि िै ज्यानमाने उदे्दश्यले हािहनियार प्रहार गरी ज्यानमाने 
उद्योगको वारदाि घटाएको पवुष्ट िएकोले ननि प्रनिवादीहरु उपर किाब्य ज्यानिफा  मलुकुी अपरार् 
संवहिा, २०७४ को दफा १७७(१) र ज्यानमाने उद्योगिफा  १८३(१) बमोजिमको कसूरमा किाब्य 
ज्यानिफा  ऐ. ऐनको दफा १७७(२) र ज्यानमाने उद्योगिफा  १८३(२) बमोजिम सिाय हनुेमा 
बालबानलका सम्बजन्र् ऐन २०७५ को दफा ३६(२) बमोजिम ६ मवहनासम्म कैद सिाय वा 
बढीमा एक वर्ासम्म बाल सरु्ार गहृमा राखी पाउन,  ०४-५-ग, ०४-५-ङ, ०४-५-च, ०४-५-छ, 
०४-५-ि, ०४-५-ञ, ०४-५-ड, ०४-५-ढ, ०४-५-ण, ०४-५-ि, ०४-५-थ, ०४-५-द, ०४-५-
र् लाई मलुकुी अपरार् संवहिा, २०७४ को दफा १७७(२) र १८३(२) बमोजिम हनुे सिायको 
अनियोगमा बालबानलका सम्बजन्र् ऐन २०७५ को दफा ३६(३) बमोजिम उमेर पगेुको व्यजक्तलाई 
हनुे सिायको आर्ा सिाय गरी पाउन र पररवनिाि नाम ०४-५-झ, ०४-५-ट लाई मलुकुी अपरार् 
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संवहिा, २०७४ को दफा १७७(२) र १८३(२) बमोजिम हनुे सिायको अनियोगमा बालबानलका 
सम्बजन्र् ऐन २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम उमेर पगेुको व्यजक्तलाई हनुे सिायको दईु निहाई 
सिाय गरी मिृकका नजिकका हकदारलाई मनाजशव क्षनिपूनिा समेि िराई पाउन अनियोग दायर 
िएकोमा नमनि २०७८।०६।१७ गिेको ननणायले पररवनिाि नाम ०४-५-ठ ले वारदाि स्थलमा 
हनियार सवहि उपजस्थि िै आफूले बोकेको हनियार प्रहार गरी मिृक ववक्रम नलम्बलुाई र्ाररलो 
हनियारले Stabling गरी किाव्य गरेको देजखदा प्रनिवादीले ऐनको दफा १७७(१) र बालबानलका 
सम्बन्र्ी ऐन २०७५ को दफा ३६ को कसरु गरेको अकाा प्रनिवादीहरू पररनिाि नाम ०४-५-च र 
०४-५-ि ले आफूले बोकेको हनियार प्रहार गरी पीनडि सरोि िण्डारी समेिलाई ज्यान माने 
सम्मको प्रहार गरी ऐनको दफा १८३(१) िथा बालबानलका सम्बन्र्ी २०७५ को दफा ३६ को 
कसरु गरेको र प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ङ, ०४-५-ञ, ०४-५-ण, ०४-५-ट ले वारदािमा 
उपजस्थि िई ज्यान माने कायाका लानग हनियार ददने उक्साउने िथा वारदाि पिाि कसरुदारलाई 
िाग्न मद्दि गरेको देजखदा दफा १७७(१) र १८३(१) को कसरुको मनियार रही दफा ३६(३) 
(ख) को कसरु अथााि मनियारको कसरु गरेको ठहरी ननणाय िएको देजखयो। 
 

८४. अब उक्त नमनिमा िएको कसूर ठहर िएका प्रनिवादीहरूलाई के कनि सिाय हनुे िने्न बारेमा 
ववचार गदाा यसमा नमनि २०७८।०६।१७ को ननणायले पररवनिाि नाम ०४-५-ठ ले र्ाररलो 
हनियार प्रहार गरी मिृक ववक्रम नलम्बलुाई किाव्य गरेको कसरु ठहर िै गएको र वारदािको 
नमनिमा ननिको उमेर १४ वर्ा िन्दा कम रहेको देजखदा ननि प्रनिवादीलाई मलुकुी अपरार् संवहिा 
२०७४ को दफा १७७(१) र बालबानलका सम्बन्र्ी ऐन २०७५ को दफा ३६(२) बमोजिम १ 
वर्ा सम्म बालसरु्ार गहृमा राजखददन ु पने ठहछा। मिृक पीनडिको पररवारले ननिबाट रू. 
५०,०००।– क्षनिपूनिा समेि पाउने ठहछा। प्रनिवादीहरू पररवनिाि नाम ०४-५-च र ०४-५-ि 
ले आफूले बोकेको हनियार प्रहार गरी पीनडि सरोि िण्डारीलाई ज्यान माने काया गरेको कसरु 
ठहर िै गएको देजखयो। यस अवस्थामा प्रनिवादीहरूलाई उक्त ऐनले १० वर्ा सम्म कैद र रू. 
१,००,०००।– सम्म िररवाना हनुेमा ननि प्रनिवादीहरूको उमेर वारदािको समयमा पररवनिाि 
नाम च को उमेर वर्ा १५ को देजखदा वयस्क प्रनिवादीलाई हनुे सिायको आर्ा सिाय र पररवनिाि 
नाम ि को उमेर वारदािको समयमा १६ वर्ाको देजखदा ननिलाई वयस्क कसरुदारलाई हनु े
सिायको २ निहाई सिाय हनुे हदुा प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-च लाई ऐनको दफा १८३(१) 
र बालबानलका सम्बन्र्ी ऐन २०७५ को दफा ३६(३) बमोजिम ३ वर्ा कैद र रू. ३०,०००।– 
िररवाना िथा अकाा प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ि लाई समेि ३ वर्ा कैद र रू. 
३०,०००।– िररवाना िै पीनडि घाइिेले प्रनिवादीहरूबाट िनही रू. ५०,०००।– क्षनिपूनिा 
पाउने ठहछा। 
 

८५. प्रनिवादीहरु पररवनिाि नाम ०४-५-ङ, ०४-५-ञ, ०४-५-ण, ०४-५-ट वारदािमा उपजस्थि िै 
ज्यान माने उद्योग र किाव्य ज्यानका प्रनिवादीहरुलाई वारदािमा उपजस्थि िई हनियार बोकी 
अपरार् घवटि गराउन दरुूत्सहान गरेको कारण मनियारको कसरुदार ठहर िएकोमा ननिहरू ०४-
५-ङ, ०४-५-ञ, ०४-५-ट को उमेर वारदािको समयमा १६-१८ समहुको देजखदा ननिहरूलाई 
वयस्क कसरुदार लाई हनुे सिायको २/३ दईु निहाई सिाय हनुेमा ननि प्रनिवादीहरूको वारदािको 
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उपजस्थनिको प्रकार र अपरार्मा संलग्निाको प्रकृनि र सामवुहक वारदाि िएको देजखदा ज्यान माने 
र ज्यान माने उद्योग एकै वारदािको हुाँदा एकै वारदािमा दवैु कसरुका लानग िनही २ वर्ा कैद र 
रू. १०,०००।– िररवाना हनुे ठहछा। प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ण को उमेर वारदािको 
समयमा १५ वर्ाको देजखदा ननिलाई दवैु कसरु एकै वारदािको देजखई उमेर वारदािको प्रकृनि 
िथा पररवेश र सामवुहक कसरु समेिलाई हेरी १ वर्ा ६ मवहना कैद सम्म हनुे ठहछा। 
प्रनिवादीहरूबाट पीनडि मिृक र घाइिे सरोि िण्डारीले िनही रू. १५,०००।– (पन्र हिार) 
को दरले क्षनिपूनिा समेि पाउने ठहछा। अरूमा िपनसल बमोजिम गनुा। 

 

िपनसल खण्ड 

 माथी ठहर खण्डमा प्रनिवादीहरू पररवनिाि नाम ०४-५-ग, ०४-५-घ, ०४-५-छ, ०४-५-ड, ०४-५-
ढ, ०४-५-ि, ०४-५-द, ०४-५-थ, ०४-५-झ र ०४-५-र् ले अनियोग दावीबाट सफाई पाउने  
ठहरी फैसला िएकाले थप केही गरररहन ुपरेन।---------------------------------------------१ 

 माथी ठहर खण्डमा प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ठ लाई १ वर्ा सम्म बालसरु्ार गहृमा 
राजखददन ु पने र मिृक पीनडिको पररवारले ननिबाट रू. ५०,०००।– क्षनिपूनिा समेि पाउन े
ठहरी फैसला िएकोमा ननि नमनि २०७६।०४।११ गिे पक्राउ परी नमनि २०७६।०५।०९ 
गिे यस अदालिको आदेशले अनििावक जिम्मा रहेको देजखदा ननिलाई ठहरेको कैद वर्ा १ 
(एक) मा ननि प्रहरी वहरासिमा बसेको अवनर् २८ (अठ्ठाइस) ददन कट्टा गरी बााँकी अवनर्को 
लगि कसी असलु गनुा साथै पीनडि पररवारलाई िराई ददने क्षनिपूनिा समेि ननिबाट िराई ददन ु
िनी िहजशल शाखालाई लगि ददन।ु -------------------------------------------------------२ 

 माथी ठहर खण्डमा प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-च लाई ३ (िीन) वर्ा कैद रू. ३० हिार 
िनही िररवाना र मिृक पीनडिको पररवारलाई ननिबाट रू. ५०,०००।– क्षनिपूनिा समेि पाउन े
ठहरी फैसला िएकोमा ननि नमनि २०७६।०४।०८ गिे पक्राउ परी नमनि २०७६।०५।०९ 
गिे यस अदालिको आदेशले अनििावक जिम्मा रहेको देजखदा ननिलाई ठहरेको कैद ननि प्रहरी 
वहरासिमा बसेको अवनर् १ (एक) मवहना १ (एक) ददन कट्टा गरी बााँकी अवनर्को कैद िथा 
िररवाना समेिको लगि कसी असलु गनुा साथै ननिबाट पीनडि पररवारलाई िराई ददने क्षनिपूनिा 
समेि िराई ददन ुिनी िहजशल शाखालाई लगि ददन।ु ---------------------------------------३ 

 माथी ठहर खण्डमा प्रनिवादी ०४-५-ि लाई ३ (िीन) वर्ा कैद रू. ३० हिार िनही िररवाना र 
मिृक पीनडिको पररवारलाई ननिबाट रू. ५०,०००।– क्षनिपूनिा समेि पाउने ठहरी फैसला 
िएकोमा ननि नमनि २०७६।०४।०८ गिे पक्राउ परी नमनि २०७६।०५।०९ गिे यस 
अदालिको आदेशले अनििावक जिम्मा रहेको देजखदा ननिलाई ठहरेको कैद ननि प्रहरी वहरासिमा 
बसेको अवनर् १ (एक) मवहना १ (एक) ददन कट्टा गरी बााँकी अवनर्को कैद िथा िररवाना 
समेिको लगि कसी असलु गनुा साथै ननिबाट पीनडि पररवारलाई िराई ददने क्षनिपूनिा समेि िराई 
ददन ुिनी िहजशल शाखालाई लगि ददन।ु ---------------------------------------------------४ 

 माथी ठहर खण्डमा प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ङ लाई २ (दईु) वर्ा कैद रू. १० हिार 
िनही िररवाना र मिृक पीनडिको पररवारलाई ननिबाट रू. १५,०००।– क्षनिपूनिा समेि पाउन े
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ठहरी फैसला िएकोमा ननि नमनि २०७६।०४।०८ गिे पक्राउ परी नमनि २०७६।०५।०९ 
गिे यस अदालिको आदेशले अनििावक जिम्मा रहेको देजखदा ननिलाई ठहरेको कैद ननि प्रहरी 
वहरासिमा बसेको अवनर् १ (एक) मवहना १ (एक) ददन कट्टा गरी बााँकी अवनर्को कैद िथा 
िररवाना समेिको लगि कसी असलु गनुा साथै ननिबाट पीनडि पररवारलाई िराई ददने क्षनिपूनिा 
समेि िराई ददन ुिनी िहजशल शाखालाई लगि ददन।ु ---------------------------------------५ 

 माथी ठहर खण्डमा प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ञ लाई २ (दईु) वर्ा कैद रू. १० हिार 
िनही िररवाना र मिृक पीनडिको पररवारलाई ननिबाट रू. १५,०००।– क्षनिपूनिा समेि पाउन े
ठहरी फैसला िएकोमा ननि नमनि २०७६।०४।०८ गिे पक्राउ परी नमनि २०७६।०५।०९ 
गिे यस अदालिको आदेशले अनििावक जिम्मा रहेको देजखदा ननिलाई ठहरेको कैद ननि प्रहरी 
वहरासिमा बसेको अवनर् १ (एक) मवहना १ (एक) ददन कट्टा गरी बााँकी अवनर्को कैद िथा 
िररवाना समेिको लगि कसी असलु गनुा साथै ननिबाट पीनडि पररवारलाई िराई ददने क्षनिपूनिा 
समेि िराई ददन ुिनी िहजशल शाखालाई लगि ददन।ु ---------------------------------------६ 

 माथी ठहर खण्डमा प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ट लाई २ (दईु) वर्ा कैद रू. १० हिार 
िनही िररवाना र मिृक पीनडिको पररवारलाई ननिबाट रू. १५,०००।– क्षनिपूनिा समेि पाउन े
ठहरी फैसला िएकोमा ननि नमनि २०७६।०४।१० गिे पक्राउ परी नमनि २०७६।०५।०९ 
गिे यस अदालिको आदेशले अनििावक जिम्मा रहेको देजखदा ननिलाई ठहरेको कैद ननि प्रहरी 
वहरासिमा बसेको अवनर् २९ (उन्निीस) ददन कट्टा गरी बााँकी अवनर्को कैद िथा िररवाना 
समेिको लगि कसी असलु गनुा साथै ननिबाट पीनडि पररवारलाई िराई ददने क्षनिपूनिा समेि िराई 
ददन ुिनी िहजशल शाखालाई लगि ददन।ु ---------------------------------------------------७ 

 माथी ठहर खण्डमा प्रनिवादी पररवनिाि नाम ०४-५-ण लाई १ (एक) वर्ा ६ (छ) मवहना कैद रू. 
मिृक पीनडिको पररवारलाई ननिबाट रू. १५,०००।– क्षनिपूनिा समेि पाउने ठहरी फैसला 
िएकोमा ननि नमनि २०७६।०४।१४ गिे ननवेदन साथ उपजस्थि िई बयान काया सम्पन्न िई 
अनििावक जिम्मा रहेको देजखदा ननिलाई ठहरेको उक्त कैद बेरूि ुदेजखदा लगि कसी असलु गनुा 
िनी असलु गनुा साथै ननिबाट पीनडि पररवारलाई िराई ददने क्षनिपूनिा समेि िराई ददन ु िनी 
िहजशल शाखालाई लगि ददन।ु ------------------------------------------------------------८ 

 प्रस्ििु मदु्दा सनुवुाई हुाँदा वादी एवं प्रनिवादीहरूको िफा बाट उपजस्थि ववधा ान काननु व्यवसायीले 
वहस पैरवी गरेकोले यो फैसलामा जचत्त नबझेु मलुकुी फौिदारी कायाववनर् संवहिा, २०७४ को 
दफा १३४ बमोजिम 70 ददननित्र उच्च अदालि ववराटनगर, इलाम इिलासमा पनुरावेदन गना 
सक्नेनै हुाँदा वादी र प्रनिवादीलाई पनुरावेदनको म्याद ददन ुपरेन।------------------------------९ 

 फैसलाको प्रनिनलवप सवहि फैसलाको िानकारी जिल्ला सरकारी ववकल कायाालय झापालाई ददन।ु-
-----------------------------------------------------------------------------------------१० 

 सरोकारवालाले नक् कल मागे ननयमानसुार गरी नक् कल ददन।ु--------------------------------११ 

 प्रस्ििु फैसलालाई नबद्यनुिय प्रणालीमा अपलोड गरी मदु्दाको दायरी लगि कट्टा गरी मलुकुी 
फौिदारी कायाववनर् संवहिा, २०७४ को दफा १३१(१०) बमोजिम फैसला प्रमाजणकरण िएको 
वववरण सूचना पाटी र अदालिको वेवसाइटमा समेि प्रकाजशि गरी नमनसल अनिलेख शाखामा 
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बझुाई ददन।ु-----------------------------------------------------------------------------१२ 

 फैसला लेखन कायामा सहयोग गने     ........................... 
क.अ. :- पूणा बहादरु राई       (जिल्ला न्यायार्ीश) 
          

इनि सम्वि २०७८ साल कानिाक ०८ गिे रोि २ शिुम............................................। 

फैसला प्रमाजणकरण नमनि :- २०७८।०९।२३    अदालिको छाप 


