
वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी पूर्ण तिक्रम शाह भएको जवरजस्िी करर्ी मदु्दा(०7८-C१-०159) को फैसला पाना 1/24 

 
 

श्री 
नवलपरु जजल्ला अदालि 

ईजलास  

माननीय जजल्ला न्यायाधीश श्री यज्ञप्रसाद आचायण    

फैसला  

सम्वि ्२०७८ सालको मदु्दा नं:- ०७८-C१-०159  

रजजषे्ट्रशन नंवरः 95-07८-01043 

दिाण तमतिः 2078/12/03 

तनर्णय नं: 43 
मदु्दा :-जवरजस्िी करर्ी । 

 

पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५(ख) को जाहेरीले नेपाल सरकार-------------------------िादी 
 

ववरुद्ध 
 

जजल्ला दाङ घोराही उप-महानगरपातलका वडा नं.२ रामपरु घर भई हाल जजल्ला काठमाण्डौ 
का.म.न.पा. वडा नं.३१ शाजन्िनगर िस्ने मीन िहादरु शाह र सीिा मल्ल शाहको छोरा िर्ण ३२ 
को पल शाह भन्न ेपूर्णतिक्रम शाह------------------------------------------------------प्रतिवादी 

वादीको प्रमार्ः 
साक्ीः 
कागजः 

प्रतिवादीको प्रमार्ः 
साक्ीः 
कागजः 

अदालििाट िझेुको प्रमार्ः 
साक्ी : पीतडि पररवतिणि नाम 2078 गैडाकोट ५ (क), जाहेरवाला पररवतिणि नाम 2078 
गैडाकोट ५ (ख), योगेश काजी भन्न ेयोगेश शाह, दगेुश भन्न ेदगुाण िहादरु थापा, अनन्ि कँडेल, 

अजुणन प्रसाद तिवारी, काजजश शे्रष्ठ भन्न ेछत्र िहादरु शे्रष्ठ, सागर लातमछाने, दमन न्यौपाने, सातमया 
जज.तस., भोजराज वस्िी, डा. सररिा जोशी,  डा. ददप्ती शमाण र डा. राम प्रसाद सापकोटा, सयुण िहादरु 

खत्री र टेकनाथ भन्न ेटंकनाथ जघतमरे 
कागज :  

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ िथा मलुकुी फौजदारी कायणववतध संवहिा, 2074 को दफा 
45 िमोजजम यसै अदालिको के्त्रातधकार तभतै्र दायर हनु आएको प्रस्ििु मदु्दाको संजक्प्त िथ्य र 
ठहर यस प्रकार रहेको छः 
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िथ्यखण्ड 

१) पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५ )ख ( को जाहेरी दरखास्िः  मेरी छोरी वर्ण १६ की पररवतिणि 
नाम २०७८ गैडाकोट ५(क) ववगि ३ िर्णदेजख गायन क्ेत्रमा ख्यािी कमार्ण आफ्नो कला 
प्रस्ििु गदै आईरहेकी तथर्णन।्ववगि ३ मवहनादेजख छोरी एकोहोरो िस्ने गरेको देखी छोरीको 
सम्िन्धमा िझु्दा नेपाली तसने जगिका प्रख्याि कलाकार पल शाह भन्ने परु्णतिक्रम शाहसँग 
तमति २०७७/०६/२२ गिे काठमाण्डौमा वपपल ु वर गीिको तभतडयो सवुटङ गने क्रममा 
पवहलोपटक भेटघाट हुँदा फेसिकु आईडी र फोन नम्िर समेि आदान प्रदान भर्ण तनज 
प्रतिवादी परु्णतिक्रम शाहले मेरो नावातलका छोरीलार्ण देखावटी रूपमा माया प्रमे गरेको िाहाना 
िनार्ण तभतडयो सवुटङ िथा अन्य भेटघाटको क्रमलाई िढाउदै लगेका रहेछन।्प्रतिवादी 
पूर्णतिक्रम शाह र मेरो नावातलका छोरीले संयकु्त रुपमा वपपल-ुिर, माया किी सम्झने िथा 
सिुी माड्दा माड्दै लगायिका म्यजुजक तभतडयोमा सँगै मोडलको काम गने क्रममा पोखरा, 
जचिवन, िाग्लङु, िनहुँ समेिमा गर्ण सटुीङ्ग सकेर राति होटलहरुमा िास िस्ने क्रममा 
पटकपटक जवरजस्िी करर्ी गनण खोजेकोमा छोरीले असहमिी जनाएका कारर् सफल हनु 
सकेको रहेनछ।यस्िैमा, तमति २०७७/१२/३१ गिे िाग्लङु जजल्लाको गलकोट महोत्सवमा 
प्रतिवादी परु्णतिक्रम शाहसँग मेरो छोरी एउटै गाडीमा गर्ण फवकण ने क्रममा प्रतिवादी परु्णतिक्रम 
शाहले छोरीलार्ण िालयौन दरुुपयोग गरेका रहेछन।्तमति २०७८/०१/०२ गिे छोरी 
काठमाण्डौ गर्ण घरमा आई एक हप्ता िसे पश्चाि प्रतिवादी परु्णतिक्रम शाहले फोन गरी आफू 
सवुटङको लागी पोखरा आउँदै छु, तितमलाई म भेट्छु भनी पोखरा जस्थि लेकसाईडमा भेटघाट 
गरी तमति २०७८/०१/१४ गिे पोखरािाट काठमाण्डौ जाने क्रममा जजल्ला िनहुँ 
शकु्लागण्डकी नगरपातलका न.पा वडा नं. ४ दलेुगौडाजस्थि प्रतिवादीको जचनजानको व्यजक्त 
प्रदीप थापाको घरमा िसाली प्रतिवादी पल शाह भन्न े पूर्णतिक्रम शाहले मेरो नावातलका 
छोरीलार्ण वविाह गछुण, धोका ददन्न भन्ने ववश्वास ददलाई छोरीलार्ण जवरजस्िी करर्ी गरेका 
रहेछन।्छोरीलाई माया गरेको देखाउन भोतलपल्ट ढोरिाराही मजन्दरसमेि घमुाई दलेुगौंडाको 
सवुटङ्ग सकेर काठमाण्डौ गएका रहेछन।्सो ववर्यमा प्रतिवादी उपर जजल्ला प्रहरी कायाणलय, 

िनहुँमा जाहेरी दरखास्ि ददएकोमा कानूनी प्रकृया अगातड िवढरहेको छ।प्रतिवादी पल शाह 
भन्न े पूर्णतिक्रम शाहले तमति २०७७/१२/७ गिे जजल्ला नवलपरासी (पूवण) गैडाकोट 
नगरपातलका वडा नं. ५ जस्थि गैडाकोट ररसोटणमा एकददने सटुीङ्गको लागी लगेकोमा एक 
ददनमा नसकी भोतलपल्ट सटुीङ्ग गने भनी मेरो नािातलका छोरीलाई सटुीङ्ग क्यान्सील गरी पाच ँ
ददनसम्म उक्त ररसोटणमा राखी नािातलका छोरी सिेुको कोठामा गर्ण छोरीलार्ण मादक पदाथण 
सेवन गराई पटकपटक जिरजस्िी करर्ी गरेको कुरा नािातलका छोरी समेििाट जानकारी 
भएको हुँदा मेरो नािातलका छोरीलार्ण तििाह गछुण भनी प्रमेको नाटक गरी जिरजस्िी करर्ी 
गने तनज प्रतिवादी पूर्णतिक्रम शाहलार्ण कानून िमोजजम कारिाही गरी पाउँ भन्ने समेि 
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व्यहोराको पीतडिको िवुा पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५(ख) को जाहेरी दरखास्ि। 

२) घटनास्थल मचुलु्काः  जजल्ला नवलपरासी (पूवण) गैडाकोट नगरपातलका वडा नं.५ जस्थि पूवणमा 
मदन गौिमको घर, पजश्चममा सन्िोर् भरु्ालको घर, उत्तरमा नारायर् सापकोटाको घर र 
दजक्र्मा रत्न सापकोटाको खाली जग्गा यति चार वकल्लातभत्र जचत्रध्वज जज.सी.ले संचालन 
गरेको गैडाकोट ररसोटण रहेको, उक्त ररसोटणको दजक्र्िफण  जस्िाले छाएको तसमेन्ट िालवुा र 
ईट्टाले िनेको उत्तर मोहडाको कच्ची गेष्ट हाउस रहेको, सोही गेष्ट हाउसको पूवणिफण को 
दजक्र्मा १०२ नम्िरको कोठा रहेको, सोही कोठातभत्र डिल वेडको ववस्िारासवहिको पलङ 
रहेको, उक्त पलङको दजक्र्िफण  ववस्िारासवहिको तसङगल लोवेट रहेको, उक्त कोठामा वट-
टेवल, कुची, काठको दराज िथा टेतलतभजन समेि रहेको, सोही कोठामा रहेको डिल िेडको 
ववस्िरामा प्रतिवादी पल शाह भन्न ेपरु्णतिक्रम शाहले पीतडि पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट 
५ (क) लाई जवरजस्िी करर्ी गरेको भन्ने समेि व्यहोराको घटनास्थल मचुलु्का। 

३) पीतडि पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५ )क(  को कागजः तमति २०७७।१२।६ गिे खेम 
सेन्चरुीले तसजणना गरेको “सिुी माड्दै माड्दै” िोलको गीि सवुटङ्गको लातग सवुटङ्ग यतुनटसँग म 
लगायि प्रतिवादी पल शाह भन्ने परु्णतिक्रम शाह समेि आएका तथए । उक्त ददन हाम्रो सवुटङ्ग 
नभएकोले हातमहरु थारु तभलेज भन्न ेस्थान गई िस्यौँ।अको ददन ऐ. ७ गिे उक्त स्थानमा 
केही भाग सवुटङ्ग गरी पनुः सम्पूर्ण कलाकारसवहिको वटम गैडाकोट ररसोटणमा आई िेलकुाको 
खाना खाई सतु्ने िेलामा सवुटङ यतुनटले मलाई गैडाकोट ररसोटणको १०२ नं. कोठा िवुकङ गरर 
ददएकोले म उक्त कोठामा आराम गरररहेको तथए ँभने प्रतिवादी लगायि सवुटङ यतुनटका अन्य 
व्यक्तीहरु िावहर खाजा खाँदै रमाईलो गरररहेका तथए।राति अं. ११:०० िजेको समयमा 
प्रतिवादी पल शाह भन्न ेपरु्णतिक्रम शाहले मेरो फेसिकु म्यासेन्जरमा म्यासेज गरर “म आउछु 
ढोका खलु्ला राख्न”ु भनेको हुँदा मैले उक्त म्यासेजको कुनै प्रतिवाद नगरी िसीरहेको 
अवस्थामा म सिेुको कोठा िावहर ढोका ढक-ढक गरेको आवाज सनुी मैले ढोका खोल्दा 
प्रतिवादी पल शाह भन्न ेपूर्णतिक्रम शाह रहेछन ।त्यसपतछ तनज प्रतिवादी मेरो कोठामा प्रवेश 
गरर मलाई ललाई फकाई, माया गछुण, वववाह समेि गछुण भतन रािभरसम्म २ पटक मेरो ईच्छा 
तिपरीि जवरजस्िी करर्ी गरेका हनु।तनज प्रतिवादी पल शाह भन्न ेपूर्णतिक्रम शाहले मलार्ण 
पवहलादेजख नै मायाको नाटक गरी यौन शोर्र् गदै आई रहेकोमा हामी तिच भएको 
सम्िन्धको वारेमा कोही कसैलाई नभन भनेकोले मैले कोही कसैलाई उक्त कुराको जानकारी 
गराएको तथएन।यसरी म नािातलकालार्ण फकार्ण फुल्यार्ण मायाको नाटक गरी मेरो ईच्छा 
ववपरीि पटकपटक जवरजस्िी करर्ी गने तनज प्रतिवादी पल शाह भन्न े पूर्णतिक्रम शाहलार्ण 
कानून िमोजजम कारवाही हनुपुछण भन्ने समेि व्यहोराको पीतडि पररवतिणि नाम २०७८ 
गैडाकोट ५ (क) को कागज। 

४) ररसोटण सञ्चातलका शलुोचना कँुवर जज.सी.को कागजः मैले ववगि ३ िर्णदेजख जजल्ला नवलपरासी 
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(पूवण) गैडाकोट नगरपातलका वडा नं.५ जस्थि गैडाकोट ररसोटण प्रा.ली.सञ्चालन गदै आर्णरहेको 
छु। मेरो ररसोटणमा प्राय: कलाकारहरु आउने गदणछन।्यस्िैमा तमति २०७७।१२।०६ गिे 
“सतुिण माड्दा माड्दै” िोलको गीि सटुीङ्गको लातग तनदेशक काजजश शे्रष्ठ, प्रतिवादी पल शाह 
भन्न े परु्णतिक्रम शाह, पीतडि पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५(क) समेिको सवुटङ्ग यनुीट 
आएको तथयो।उक्त ददन तनजहरुले ररसोटण िवुकङ गरी अन्यत्र गर्ण भोलीपल्ट  ऐ.७ गिे पनु: 
मैले सञ्चालन गरेको ररसोटणमा आई खाना खार्ण िाँस िसेका हनु।ररसोटण िकुीङ गरेकोले 
प्रत्येक कोठाको चािी तनदेशक काजजश शे्रष्ठलाई ददएकोमा प्रतिवादी पल शाह भन्न ेपरु्णतिक्रम 
शाह र पीतडि कुन कोठामा िसे मलाई थाहा भएन। तमति २०७७।१२।०७ गिे प्रतिवादी 
पल शाह भन्न ेपरु्ण तिक्रमशाहले जाहेरवालाको नािालीका छोरीलार्ण ररसोटणको कोठा नं. १०२ 
मा जिरजस्िी करर्ी गरेको भतन मैले तमति २०७८।११।१५ गिे थाहा पाएको हो भन्न े
समेि व्यहोराको ररसोटण सञ्चातलका शलुोचना कँुवर जज.सी.को घटनावववरर् कागज। 

५) गैडाकोट ररसोटणका वेटर भोजराज वस्िीको कागजः मैले गैडाकोट ररसोटणमा वेटरको काम गदै 
आर्णरहेको छु।तमति २०७७।१२।०७ गिे सिुी माड्दा माड्दै गीिको तभतडयो सटुीङ 
यतुनटका कलाकार प्रतिवादी पल शाह भन्न े पूर्णतिक्रम शाह र तनजका साथीहरु िावहर पट्टी 
मादक पदाथण िथा खाजा नास्िा खाएका हनु ्भने पीतडि पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५ 
(क) ररसोटणको कोठामा सतु्न गएकी तथर्णन।तनजहरु उक्त ररसोटणमा २।३ ददन िाँस ितस 
गएका हनु।्तमति २०७८।११।१५ गिे पीतडिको िवुाले आफ्नो नािातलका छोरीलार्ण 
प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण तिक्रम शाहले जवरजस्िी करर्ी गरेको भतन वकटानी जाहेरी 
ददएपतछ घटनाको ववर्यमा थाहा पाएको हो भन्न ेसमेि व्यहोराको भोजराज वस्िीको कागज। 

६) गैडाकोट ररसोटण प्रा.तल.को र्णजन्ििकुको प्रतितलवपः तमति २०७७।१२।७ र ८ गिे गैडाकोट 
ररसोटणको कोठा नम्िर १०१, १०२, १०७,१०८,१०९ र ११० मा प्रतिवादी पूर्णतिक्रम शाह 
िथा पीतडि गैडाकोट ५ (क) समेिको सवुटङ्ग यनुीट िसेको भन्ने समेि व्यहोराको गैडाकोट 
ररसोटणको र्णजन्ििकु रजजष्टरको प्रतितलवप। 

७) क्यामेरा म्यान अजुणनप्रसाद तिवारी समेिको कागजः तमति २०७७।१२।०७ गिे हामीहरु 
गैडाकोट नगरपालीका वडा नं. ५ जस्थि गैडाकोट ररसोटणमा तथयौँ।प्रतिवादी पल शाह भन्ने 
पूर्णतिक्रम शाह र पीतडिलार्ण हामीहरुले राम्रोसँग जचन्दछौँ।यसैक्रममा खेम सेञु्चरी र पीतडि 
पररवतिणि २०७८ गैडाकोट ५ (क) को स्वर, नेत्र अयाणलको शब्द र काजजश शे्रष्ठले तनदेशन 
गरेको सिुी माड्दा माड्दै गीिको म्यजुजक तभतडयो सटुीङको लातग २०७७ साल चैत्र 
मवहनाको पवहलो हप्ता गैडाकोट आएका तथयौँ।ऐ.७ गिे सौराहमा सटुीङ सकेपतछ हातमहरु 
सतु्नको लातग गैडाकोट ररसोटणमा आएको हो।तनदेशक काजजश शे्रष्ठले कोठाहरु िकुीङ गरेका 
तथए।१०२ नम्िरको कोठा पीतडिलार्ण िकुीङ गरीएको तथयो।काजजश शे्रष्ठ र प्रतिवादी पल 
शाह भन्न ेपूर्णतिक्रम शाह समेिले सटुीङको तिर्यमा कुराकानी गदै मादक पदाथण सेवन गरेका 
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तथए।त्यसपतछ १०१ नम्िरको कोठामा प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णतिक्रम शाह सतु्न गएका 
तथए।३ ददनसम्म सटुीङ यतुनट सोही गैडाकोट ररसोटणमा िसी ऐ.१० गिे काठमाण्डौ 
फवकण एको हो।तमति २०७७।१२।०७ गिे प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णतिक्रम शाहले पीतडि 
पररवतिणि नाम गैडाकोट ५ (क) लाई सोही गैडाकोट ररसोटणमा जवरजस्िी करर्ी गरेको भन्ने 
सामाजजक सञ्जाल समेििाट सनुी थाहा पाएको हो भन्ने समेि व्यहोराको क्यामरा म्यान 
अजुणनप्रसाद तिवारी र तनदेशक काजजश भन्ने छत्र िहादरु शे्रष्ठ समेिको घटना वववरर् कागज। 

८) पीतडिको शारीररक परीक्र् प्रतिवेदनः पीतडि पररवतिणि नाम गैडाकोट ५ (क) को Hymen: 

Healed scratch with Hymenal injury at 7  & 5 O’clock position भन्ने समेि व्यहोराको तनजको शारीररक 
परीक्र् प्रतिवेदन । 

९) दगेुश थापा भने्न दगुाणिहादरु थापाको कागजः म तिगि १०/१२ िर्णदेजख म्यजुजक तभतडयो 
समेिमा काम गदै आर्णरहेको छु । कामको जशलजशलामा प्रतिवादी पल शाह भन्न ेपरु्णतिक्रम 
शाह र पीतडि पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५(क) सँग जचनजान भएको तथयो।म प्राय 
म्यजुजक तभतडयो सवुटङको लातग वहँतडरहने भएकोले म काठमाण्डौवाट तमति 
२०७७।१२।०७ गिे जचिवन जजल्लाको सौराहा भन्न ेस्थानमा आर्ण प्रतिवादी पल शाह भन्न े
पूर्णतिक्रम शाह िथा पीतडिसँग भेट भर्ण “िामा वपत्तल” गीिको तभतडयो सवुटङ सकेर हातम 
लगायि पीतडि समेिको सवुटङ्ग यनुीट िेलकुा गैडाकोट ररसोटणमा आई ददनभरी सवुटङको 
कामले थाकेको हुँदा म कोठामा गई सिेुको हो । पीतडि आफुलाई िवुकङ गरेको कोठामा 
सतु्न गएकी हनु।्काजीश शे्रष्ठ, पल शाह भन्न े पूर्ण तिक्रम शाह समेिका व्यजक्तहरु मादक 
पदाथण सेवन गरर िावहर ितसरहेका तथए तनजहरु कुन कोठामा सिेु मलार्ण थाहा भएन।अको 
ददन ऐ. ८ गिे तिहान म काम ववशेर्ले काठमाण्डौ गएको हो।२०७८ सालको आर्ाढ 
मवहनामा प्रतिवादी पल शाह भन्न े पूर्णतिक्रम शाहको म्यानेजर कृष्र् जोशीले प्रतिवादी र 
पीतडिको सम्िन्धको वारेमा जानकारी गराएकोमा सो सम्िन्धमा पीतडिसँग िझु्दा “मलाई 
प्रतिवादी पल शाह भन्न ेपूर्णतिक्रम शाहले वववाह गछुण भनी फकाई फुल्यार्ण सवुटङको समयमा 
अन्यत्र गएको अवस्थामा समेि जवरजस्िी करर्ी गरेको भतन ििाएकी” हुँदा म सम्राट 
चौलागाई, सरोज ओली, योगेश काजी समेिले हामी न्यायको पक्मा छौँ।तिमीलाई तनजले 
जवरजस्िी करर्ी गरेको भए कानूनी कारवाही गदाण राम्रो हनु्छ भतन सल्लाह ददएको मात्र हो। 
अन्य आतथणक कुराको िागेतनङको िारेमा मलाई केही जानकारी भएन भन्न ेसमेि व्यहोराको 
िजुझएका दगेुश भन्न ेदगुाण िहादरु थापाको कागज ।   

१०) सम्राट चौलागारँ्णको कागजः तमति २०७७।१२।०६ गिे मेरो “िामा वपत्तल” गीिको तभतडयो 
सवुटङ्गको लातग जचिवन जजल्लाको सौराहा भन्न े स्थानमा आर्ण प्रतिवादी पल शाह भन्न े
परु्णतिक्रम शाह र पीतडि पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५(क) सँग भेट भर्ण म्यजुजक 
तभडीयोको काम सवकएपतछ म सौराहािाट तसधै काठमाण्डौ फवकण एको हो । प्रतिवादी पल 
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शाह भन्न ेपरु्णतिक्रम शाहले पीतडि पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५(क) लार्ण वववाह गछुण 
भनी ववतभन्न प्रलोभनमा पारी सवुटङ्गको लातग अन्यत्र लतग पटकपटक र तमति 
२०७७।१२।०७ गिे समेि गैडाकोट ररसोटणमा रातिको समयमा जवरजस्िी करर्ी गरेकोले 
मलार्ण सहयोग गनुण भनी पीतडिले ििाएको हुँदा म समेिले सम्िन्धीि तनकायमा उजरुी गनुण 
भनी सल्लाह मात्र ददएको हो भन्न ेसमेि व्यहोराको सम्राट चौलागाँर्णको कागज। 

११) भीमिहादरु ववष्टको कागजः मैले ववगि ४ िर्णदेजख गायन, रचनाकार र संगीिकारको रुपमा 
काम गनेक्रममा प्रतिवादी  पल शाह भन्ने पूर्णतिक्रम शाह र वपतडि पररवतिणि नाम २०७८ 
गैडाकोट ५(क) सँग जचनजान भएको तथयो।यस्िैमा २०७७ चैत्र मवहनाको पवहलो हप्ता 
काजजश शे्रष्ठले तनदेशन गरेको छड्के सलाम  गीिको म्यजुजक तभतडयो सवुटङको लातग म 
गैडाकोट आएको तथए।ँतमति २०७७।१२।०७ गिे गैडाकोट नगरपातलका वडा नं. ५ 
जस्थिमा रहेको गैडाकोट ररसोटणमा सिुी माड्दा माड्दै र छड्के सलाम गीिको सवुटङ यतुनट 
सोही ररसोटणमा रािी िाँस िसेको हो।उक्त समयमा प्रतिवादी र पीतडि पतनसँगै तथए।तनजहरु 
समेि सोही ररसोटणमा िसेका हनु।्उक्त स्थानमा ३ ददन सवुटङको काम सकी काठमाण्डौ 
फवकण एको हो।प्रतिवादीले जाहेरवालाको नािातलका छोरीलार्ण वववाह गछुण भतन फकार्ण फुल्यार्ण 
म्यजुजक तभतडयो सवुटङको लातग तितभन्न ठाउमा लतग जवरजस्िी करर्ी गरेको र तमति 
२०७७।१२।०७ गिे समेि गैडाकोट ररसोटणमा जवरजस्िी करर्ी गरेको भन्न े जाहेरी 
दरखास्ि िथा सामाजजक सञ्जाल समेििाट थाहा पाएको हो भन्ने समेि व्यहोराको भीमिहादरु 
ववष्टको कागज। 

१२) योगेश काजी भन्न ेयोगेश वव.क.को कागजः मैले ववगि १७ िर्णदेजख साउण्ड तडजाईनर, गायक 
र संतगिकारको रुपमा काम गदै जाँदा  प्रतिवादी पल शाह भन्न े पूर्णतिक्रम शाह र पीतडि 
पररवतिणि नाम  २०७८ गैडाकोट ५ (क) लार्ण जचनेको हो । प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण 
तिक्रम शाहले  जाहेरवालाको नािातलका छोरी वपतडिलाई वववाह गछुण भतन फकार्ण फुल्यार्ण 
म्यजुजक तभतडयो सवुटङको लातग िजभजन्न ठाँउमा गएको अवस्थामा जवरजस्िी करर्ी गरेको र 
तमति २०७७।१२।०७ गिे समेि गैडाकोट ररसोटणमा जवरजस्िी करर्ी गरेकोले तनज उपर 
प्रहरी कायाणलयमा जाहेरी दरखास्ि परेको भन्न े सामाजजक संजाल िथा टेतलतभजन समेिवाट 
सनुी थाहा पाएको हो भन्न ेसमेि व्यहोराको योगेश काजी भन्न ेयोगेश वव.क.को कागज। 

१३) जाहेरवाला पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५(ख) को कागजः म ९ िर्ण ववदेशमा िसी घरमा 
आर्ण सानो कृवर् पेशा गरी श्रीमिी िथा छोरा छोरीहरुसँग िस्दै आर्णरहेको छु ।मेरो छोरी वर्ण 
१६ की पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५ (क) ववगि ३ िर्णदेजख गायन क्ेत्रमा ख्यािी 
कमाई सामाजजक सञ्जालहरुमा समेि चजचणि भर्ण ववतभन्न रावष्ट्रय कलाकारहरुसँग भेटघाट भई 
आफ्नो कला प्रस्ििु गदै आर्रहेकी तथर्न।्तिगि ३ मवहनादेजख छोरी गीि-संगीिमा मन 
नलगाउने, एकोहोरो िस्ने गरेको देजख सोधपछु गदाण “नेपाली तसने जगिका प्रख्याि कलाकार 
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पल  शाह भन्ने परु्णतिक्रम शाहले मेरो नािातलका छोरीलार्ण तितभन्न ठाँउहरुमा म्यजुजक 
तभतडयोको सवुटङको क्रममा जाँदाको अवस्थामा देखावटी रूपमा माया प्रमे गरेको िाहाना गरर 
तिमीलाई वववाह गछुण भन्न े आश्वासन ददई पटकपटक जवरजस्िी करर्ी गरेको र तमति 
२०७७।१२।०७ गिे समेि सिुी माड्दा माड्दै गीिको म्यजुजक तभतडयो सवुटङको 
जशलतसलामा गैडाकोट ररसोटणमा रािीको समयमा जवरजस्िी करर्ी गरेको” भतन वपतडि छोरी 
पररव्रतिि नाम २०७८ गैडाकोट ५ (क) ले मलाई ििाएको हुँदा मैले जाहेरी दरखास्ि 
ददएको हो।यसरी सवुटङ हुँदाको िखि नािातलका छोरीको हेरववचार गरेको िहाना गरी माया 
प्रमेको नाटक गरी मेरो नािातलका छोरीलार्ण जिरजस्िी करर्ी गने प्रतिवादी पल शाह भन्न े
पूर्णतिक्रम शाहलाई कानून िमोजजम कारवाही हनुपुछण भन्ने समेि व्यहोराको जाहेवाला 
पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५ (ख) को घटनावववरर् कागज। 

१४) प्र.तन.लक्ष्मी पाण्डे खनालको प्रतिवेदनः पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५ (ख) को जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी पल शाह भन्न ेपूर्णतिक्रम शाह भएको जवरजस्िी करर्ी मदु्दामा 
अनसुन्धानको क्रममा प्राप्त हनु आएको प्रतिवादीले व्यक्त गरेको २ तमनेट ३५ सेकेन्डको 
अतडयो रेकडण यसै प्रतिवेदनसाथ पेश गरेको छु । कानून िमोजजम गरी पाउँ भन्न े समेि 
व्यहोराको प्र.तन.लक्ष्मी पाण्डे खनालको प्रतिवेदन । 

१५) अतडयो रेकडणको केही अंशः ........यसमा चाही के छ भनेसी यो यति ठूलो तडतसजन तलन ुपछण 
नै भन्ने छैन वकनभने उ प्रगेेनेन्ट भाको भए .......मेले गदाण प्रगेेनेन्ट भएको भए .....समस्या 
भएको भए वा िच्चा भएको भए कुरा गनण तमल्थ्यो..........तिहे गने, स्वीकाने की नस्वीकाने 
अि गलणफे्रन्ड ब्वार्णफे्रन्डमा अरुको िावहर हेनुणस......अि अवहले यवह छ.......काजन्छ गलणफे्रन्ड 
ब्वार्णफे्रन्डमा अण्डरस्याजण्डङमा भयो होला ..........हातम सँगै हुँदा केही भयो होला िर यति 
कुरामा एकदम राम्रो सेफ िरीकाले यति अण्डरस्याजण्डङ वहसािमा हुँदा पतन लास्टमा 
स्वीकानै पछण? वविाह गनै पछण ? ... भन्ने समेि व्यहोराको प्रतिवादी पल शाह भन्न े पूर्णतिक्रम 
शाहले िोलेको २ तमनेट ३५ सेकेण्डको अतडयो रेकडण । 

१६) प्रतिवादी पल शाह भने्न पूर्ण तिक्रम शाहको ियानः म ववगि १० िर्णदेजख कलाकाररिा क्ेत्रमा 
प्रवेश गरर मोडल िथा नायकको भतुमकामा काम गदै आईरहेको छु । यसै क्रममा २०७७ 
साल चैत्र मवहनाको पवहलो हप्ता काजजश शे्रष्ठ, शान थापा, जशि ति.क.ले तनदेशन गरेको सिुी 
माड्दै माड्दै, चरीले, िामा वपत्तल, छड्के सलाम भन्न ेगीिको म्यजुजक तभतडयो सवुटङको लातग 
सम्झौिा भएकोले तमति २०७७।१२।४ गिे काठमाण्डौवाट नवलपरासीको कावासोिीजस्थि 
आर्ण लोकेशन हेरी िसेको हो।अको ददन ऐ.५ गिे “चरीले” भन्ने गीिको म्यजुजक तभतडयोको 
सवुटङ गररसके पश्चाि पीतडि पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५ (क) सिुी माड्दा माड्दै 
गीिको म्यजुजक तभतडयो सवुटङको लातग आई थारु कल्चर भन्ने ठाँउमा अरु केटी मोडलसँग 
वास वसेकी तथईन।अको ददन ऐ. ६ गिे “सिुी माड्दै माड्दै” गीिको गावयका िथा नावयका 
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पीतडिसँग मैले सवुटङ गदै जाँदा नभ्याईएकोले सवुटङ यतुनट सिैजना जचिवन जजल्लाको सौराहा 
भन्न ेठाँउमा गई िसेको हो । ऐ.७ गिे तिहान सौराहामा “िामा वपत्तल” भन्न ेगीिको म्यजुजक 
तभतडयो सवुटङ गरी िेलकुा खाना खाई रािी अं.१२.१५ िजे सवुटङ्गको वटम मध्ये 
क्यामराम्यान,तनदेशक,म र पीतडि गैडाकोट ररसोटणमा आईसकेपछी म समेिले रक्सी सेवन 
गरेको हो।उक्त समयमा पीतडि कोठामा सिेुकी तथईन।्पछी सटुीङ्ग यतुनट आईपगेु पछी हामी 
आ-आफ्नो कोठामा सतु्न गएका हौँ ।अको ददन ऐ.८ गिे छड्के सलाम गीिको सटुीङ्गको 
लागी सटुीङ्ग स्थल जानेक्रममा होटलका साहूले पीतडि रािी मेरो छोरीसँग सिेुको भनी 
ििाएका तथए। त्यसपछी हामी नारायर्ी पलुमा गई सटुीङ्ग गरेका हौँ। सोही ददन अं.रािको 
१०:३० िजेको समयमा सटुीङ्ग यतुनटसवहि गैडाकोट ररसोटणमा आई िसेको हो। म उक्त 
ररसोटणको कोठा नं.१०१ मा िसेको तथए भने पीतडि कोठा नं.१०२ मा िसेकी तथईन। म र 
पीतडि सतु्ने कोठा सँगसँगै भएको कारर्ले म रािको अं.११:३० िजे पीतडिको कोठामा जाँदा 
वहजो तनजलाई एक्लै सतु्दा डर लागेको र होटल सञ्चालकको छोरीसँग सिेुको कुरा मैले थाहा 
पाएकोले “तितमलाई वहजोको जस्िो डर ि लागेको छैननी, ल राम्रोसँग सिु” भनी  म आफ्नो 
कोठामा गर्ण सिेुको हो। अको ददन ९ गिे ववहान उक्त ररसोटणमा सतुिण माड्दा माड्दै गीिको 
केही अंश सवुटङ्ग गरर नारायर्ी पलु नदी वकनारामा छड्के सलाम गीिको तभतडयो अञ्जली 
अतधकारी, सधुीर शे्रष्ठ र म समेिका कलाकारले सटुीङ्ग सकेर काठमाण्डौ फवकण एको 
हो।काठमाण्डौ फकीएपतछ म र पीतडिले तभतडयो प्रोमोशनको लागी अन्िवाणिाण ददने गरेका 
तथयौँ।हामीहरु िीच राम्र ै म्यासेजहरु आदान प्रदान भईरहेको तथयो।२०७८ सालको िैशाख 
मवहनामा िनहुँमा म्यजुजक भीतडयोहरुको सवुटङ्ग सकेपतछ त्यसको करीि एक/दईु मवहनापतछ 
पीतडिले मलाई फोन गरर “िपाईको र मेरो िारेमा िावहर स्टुतडयोहरुमा कुरा काटीरहेका 
छन” भनेकी तथर्णन।्त्यसपतछ हामी िीचमा वववाद तसजणना हुँदै जाँदा गजि वट.तभ.का संचालक 
सरोज वली, दगेुश भन्ने दगुाणिहादरु थापा, योगेश काजीसँग यो वववादको ववर्यमा सल्लाह 
तलएको हो।सोही वववादको ववर्यमा २०७८ साल असार मवहनामा मध्यवानेश्वरजस्थि होटलमा 
तनजहरु िथा म र पीतडि समेि िसी छलफल गदाण आजै पीतडिसँग वववाह गने भनी जोड 
गरेको हुँदा िीन िर्णसम्म हातमसँगै तमली काम गने र पीतडि २० िर्ण पगेुपछी वववाह गने 
भनी हामी िीच मौजखक सहमिी भएकाले पनुः पीतडिले “मलार्ण िपाईको ग्रलफे्रन्ड वा 
श्रीमिीको रुपमा जचनाउन ु पयो” भनी िारम्िार म्यासेज गनण थालेपछी मैले तिमी आफ्नो 
िरीकाले गर भनी वादवववाद भएको केही समय पछी तनज पीतडिको िफण िाट जजल्ला प्रहरी 
कायाणलय िनहुँमा म उपर उजरुी परेको हुँदा म तमति २०७८/११/१५ गिे प्रहरी 
कायाणलयमा उपजस्थि भएकोमा ईलाका प्रहरी कायाणलय गैडाकोटमा समेि म ववरुद्ध उजरुी 
परेकोले मलार्ण तमति २०७८/११/२३ गिे उक्त कायाणलयमा ल्याईएको हो । तमति २०७७ 
चैत्र ७ गिे रािी ररसोटणमा मैले मादक पदाथण सेवन गरेको हुँ ।मैले पीतडिलाई मादक पदाथण 
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सेवन गराई जिरजस्िी करर्ी गरेको भन्ने व्यहोरा झठु्ठा हो।पीतडि िथा जाहेरवालाले म 
उपर वकन जाहेरी ददए मलार्ण थाहा भएन।म र पीतडि िीच प्रमे सम्िन्ध तथएन।िावहर 
आएको अतडयो जक्लप तमति २०७८ साल असार मवहनामा हामी िीच भएको छलफलको 
अतडयो जक्लप हो।उक्त अतडयोमा भएको आवाज मेरो हो।सोमा भएको कुनै आवाज मेरो 
नभएको जस्िो लाग्छ।उक्त अडीयो जक्लपमा भएको शब्द मैले प्रतिवाद गदाण उच्चारर् भएको 
हो। मलाई पीतडिले स्वीकार गनुणपछण भनेको हुँदा मैले केही ठोस प्रमार् भएमा देखाउनहुोस 
भन्दै अरु प्रमेी-प्रमेीकाको उदाहरर्सवहि स्पष्ट पारेको हो।तनजलाई मैले जिरजस्िी करर्ी 
गरेको होर्णन।सटुीङ्ग सवकए पछी सिै आ-आफ्नो कोठामा जाने क्रममा मेरो र पीतडि सतु्ने 
कोठा सँगसँगै भएको कारर्ले तिमीलाई वहजोको जस्िो डर ि लागेको छैननी ल राम्रोसँग सिु 
भनी म आफ्नो कोठामा गई सिेुको हो भन्न ेसमेि व्यहोराको प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण 
तिक्रम शाहको वयान । 

१७) सरोज भने्न पणु्यप्रसाद ओलीको कागजः प्रतिवादी पल शाह भन्न ेपूर्णतिक्रम शाह र पीतडि नाम 
पररवतिणि २०७८ गैडाकोट ५ (क) मेरो कम्पनीले उत्पादन गरेको म्यजुजक तभतडयो िथा 
गीिहरुमा अतभनय िथा स्वर ददएका छन ्। यसै क्रममा प्रतिवादी िथा पीतडिको सम्िन्धको 
तिर्यमा तमतडयाहरुमा हल्ला चलेको तथयो । पीतडि गावयका तडप्रशेनमा गएको र मछुण भनी 
कृष्र् जोशीले मलाई २०७८ सालको आर्ाढमा ििाएका तथए।केही ददनमा कृष्र् जोशी, 
सम्राट चौलागाई, र वपतडि अनामनगरको तसलौटो रेषु्टरेण्टमा िसेका रहेछन।्उक्त स्थानिाट 
कृष्र् जोशीले मलाई फोन गरी हामीहरु वपतडिसँगै छौँ।दगेुश थापालाई तलएर हामी भएको 
ठाउमा आउन,ु वपतडिलाई समस्या परेको रहेछ भनी िोलाएकोले म र दगेुश थापा सोही 
स्थानमा गई तनजहरुलाई भेटी कुराकानी हदुाँ प्रतिवादी पल शाह भन्न े पूर्णतिक्रम शाहले 
पीतडिलार्ण काठमाण्डौमा १/२ ददनमा हनेु सवुटङलाई काठमाण्डौ िावहर कवहले पोखरा कवहले 
नवलपरासी (पूवण) मा लतग हेरचाह र ख्याल गरे जस्िो गरी आफँूमातथ यौन शोर्र् गरेको भनी 
पीतडिले ििाएकी तथईन।्प्रतिवादी पल शाह भन्न े पूर्णतिक्रम शाहले पीतडिलार्ण वास्िा 
नगरेपतछ पीतडि रँुदै वहँडेको र वपतडिलाई तितभन्न वहाना िनार्ण गाली गरेर वेईजज्ि गददणन्छु 
भनी ह्यारेशमेन्ट समेि गदाण रहेछन।्पतछ पीतडिले सहन नसकी आफ्ना साथीहरुलार्ण उक्त 
पीडा सनुाएकी रहेतछन ।त्यसपतछ हातमहरुले काननुी कारवाही गदाण राम्रो हनु्छ भनी सल्लाह 
ददएको हो भन्ने व्यहोराको सरोज भन्न ेपणु्यप्रसाद ओलीको कागज। 

१८) िजुझएका अनन्ि कँडेल समेिको वस्िजुस्थति मचुलु्काः तमति २०७७।१२।०७ गिे अं. 
२३;०० िजेको समयमा जजल्ला नवलपरासी (पूवण) गैडाकोट नगरपातलका वडा नं. ५ जस्थि 
गैडाकोट ररसोटण प्रा.तल.को कोठा नं १०२ मा प्रतिवादी पल शाह भन्न े पूर्णतिक्रम शाहले 
पीतडि नाम पररवतिणि २०७८ गैडाकोट ५ (ख) लार्ण म्यजुजक तभतडयो सवुटङमा आएको 
अवस्थामा ललाई फकाई तिवाह समेि गछुण भनी जवरजस्िी करर्ी गरेकोले वपतडिको ििुा 
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पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५ (ख) ले प्रहरी कयाणलयमा जाहेरी दरखास्ि ददए पश्चाि 
सामाजजक संजाल समेििाट उक्त कुरा थाहा पाएको हो । यसरी जाहेरवालाको नािातलका 
छोरीलार्ण फकार्ण फुल्यार्ण जिरजस्िी करर्ी गने तनज प्रतिवादी पूर्णतिक्रम शाहलार्ण कानून 
िमोजजम कारवाही हनुपुछण भन्न ेसमेि व्यहोराको िजुझएका अनन्ि कडेल समेिको िस्िजुस्थति 
मचुलु्का। 

१९) सातमया जज.सी.को कागजः म गैडाकोट ररसोटण सञ्चातलका शलुोचना कुवरँ जज.सी.को छोरी 
हो।म अवहले १२ िर्णको भए ँ। तमति २०७७।१२।०७ गिे गीि सवुटङ्गको लातग प्रतिवादी 
पल शाह भन्ने पूर्णतिक्रम शाह िथा पीतडि पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५ (क) सवहिको 
सवुटङ्ग यनुीट हातमहरुको गैडाकोट ररसोटणमा आएकोमा सोही राति अं.१२:०० िजे पीतडि म 
सिेुको कोठामा आर्ण सिेुकोमा कति िेला उठेर गर्णन थाहा भएन । उक्त समयमा प्रतिवादी 
पल शाह भन्न े पूर्णतिक्रम शाहले पीतडिलार्ण जिरजस्िी करर्ी गरेको भन्न ेसामाजजक सञ्जाल 
समेििाट सतुन थाहा पाएको हो भन्न े समेि व्यहोराको िजुझएकी सातमया जज.सी.को घटना 
वववरर् कागज । 

२०) िनहुँ जजल्ला अदालिको पत्रः प्रतिवादी पल शाह भन्न ेपूर्णतिक्रम शाह भएको जिरजस्िी करर्ी 
मदु्दामा पक्राउ परी जजल्ला प्रहरी कायाणलय,िनहुँको वहरासिमा रहेका तनज प्रतिवादी उपर 
पररवतिणि नाम गैडाकोट ५(ख) को िफण िाट समेि जिरजस्िी करर्ी मदु्दामा ईलाका प्रहरी 
कायाणलय,गैडाकोटमा जाहेरी परी जजल्ला सरकारी वकील कायाणलय, िनहुँिाट तनज प्रतिवादीलाई 
अनसुन्धानको लागी ईलाका प्रहरी कायाणलय, गैडाकोटमा पठाउन अनमुिी पाउँ भनी पत्र प्राप्त 
हनु आएको देजखएको र तनज प्रतिवादी उपर यस अदालििाट म्याद थप भएको हुँदा सो म्याद 
तभत्र उक्त कायाणलयको अनसुन्धान कायण सम्पन्न गरी जजल्ला प्रहरी कायाणलय िनहुँमा वफिाण 
पठाउने गरी तनज प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण तिक्रम शाहलाई उल्लेजखि मदु्दामा 
अनसुन्धानको लातग ईलाका प्रहरी कायाणलय, गैडाकोट, नवलपरासी (पूवण) मा पठाईददने अनमुति 
प्रदान गररएको भन्न ेसमेि व्यहोराको िनहुँ जजल्ला अदालिको पत्र। 

२१) पीतडिको जन्मदिाण प्रमार्पत्रको प्रतितलवपः पीतडि पररवतिणि नाम गैडाकोट ५(क) को जन्म 
तमति २०६२।०४।०३ मा भई वारदाि तमतिमा तनजको उमेर १५ वर्ण ८ मवहना ४ ददनको 
नािातलका रहेको भन्ने समेि व्यहोराको तनज पीतडिको जन्मदिाण प्रमार् पत्रको प्रतितलवप। 

२२) अतभयोगपत्रः तमतसल संलग्न जाहेरी दरखास्ि¸ घटनास्थल मचुलु्का¸ पीतडिको कागज, होटल 
सञ्चातलका शलुोचना कुवरँ समेिको कागज, र्णजन्ि िकुको प्रतितलवप, अजुणनप्रसाद तिवारी समेिको 
कागज, पीतडिको शारीररक परीक्र् प्रतिवेदन, दगेुश भन्न े दगुाणिहादरु थापा समेिको कागज,  

अतडयो रेकडण, प्रतिवादीको वयान¸ सरोज भन्न ेपणु्यप्रसाद ओलीको कागज,  पीतडिको जन्मदिाण 
िथा िजुझएका अन्नि कंडेल समेिले खलुार्ण लेखार्ण ददएको कागज समेिका आधार 
प्रमार्हरुिाट प्रतिवादी पल शाह भन्न े परु्णतिक्रम शाहले तभतडयो सवुटङ्गको क्रममा जचनजान 
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भएकी १५ िर्ण ८ मवहना ४ ददनकी पीतडि पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५(क) लार्ण 
वववाह गछुण भनी फकार्ण फुल्यार्ण गीिको सवुटङ्ग गनण जजल्ला नवलपरासी (पूवण) गैडाकोट 
नगरपातलका वडा नं.५ जस्थि आएको अवस्थामा तमति २०७७।१२।७,८ र ९ गिे गैडाकोट 
ररसोटणको कोठा नम्िर १०२ मा राजख पीतडिको र्णच्छा ववपरीि पटकपटक जवरजस्िी करर्ी 
गरेको वारदाि स्थावपि हनु आएकोले प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णतिक्रम शाहलार्ण मलुकुी 
अपराध संवहिा, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१) र (२) िमोजजमको कसूरमा सोही 
संवहिाको दफा  २१९ को उपदफा (३) को देहाय (ग) िमोजजम सजाय हनु िथा सोही 
संवहिाको दफा २१९ को उपदफा (३क) को देहाय (ख) िमोजजम प्रतिवादीलार्ण जरीवाना हनु 
िथा प्रतिवादी पल शाह भन्न ेपूर्ण तिक्रम शाहिाट पीतडि पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५ 
(क) लार्ण मलुकुी अपराध संवहिा¸ २०७४ को दफा २२८ िमोजजम मनातसि क्तिपूतिण ददलाई 
भराई पाउँन साथै प्रतिवादी पल शाह भन्न े पूर्णतिक्रम शाहिाट अपराध पीतडि सरक्र् ऐन, 

२०७५ को दफा ४१ िमोजजमको रकम सोही ऐनको दफा ४१ (५) िमोजजम पीतडि 
राहिकोर्मा जम्मा गरी पाउने व्यवस्था हनु समेि सादर अनरुोध छ भन्न ेसमेि व्यहोराको 
अतभयोग पत्र। 

२३) प्रतिवादी पल शाह भने्न पूर्ण तिक्रम शाहले अदालिसमक् गरेको ियानः जाहेरी दरखास्िको 
व्यहोरा झठु्ठा हो ।मैले कसैलाई जिरजस्िी करर्ी गरेको छैन।म ववगि १० िर्णदेजख 
कलाकाररिा क्ेत्रमा प्रवेश गरी मोडल िथा नायकको भतुमकामा काम गदै आईरहेको छु।यसै 
क्रममा म लगायि हाम्रो सवुटङ यतुनट अन्दाजी हामी ३०/३५ जना भई तमति 
२०७७।१२।४ गिे काठमाण्डौवाट नवलपरासी(पूवण)को कावासोिी भन्ने स्थानमा आर्ण 
म्यजुजक तभतडयो सवुटङका लातग लोकेशन हेरी अको ददन ऐ. ५ गिे "चरीले" भन्न ेगीिको 
म्यजुजक तभतडयोको सवुटङ गररसके पश्चाि पीतडि पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५(क) सिुी 
माड्दा माड्दै गीिको म्यजुजक तभतडयो सवुटङको लातग आई थारु कल्चर भन्ने ठाँउमा पीतडि 
अको कोठामा अरु केटी/ मोडलसँग िास वसेकी तथईन।अको ददन ऐ. ६ गिे “सिुी माड्दै 
माड्दै” गीिको गावयका िथा नावयका पीतडिसँग मैले सवुटङ गदै जाँदा नभ्याईएकोले सवुटङ 
यतुनट सिैजना जचिवन जजल्लाको सौराहा भन्न े ठाँउमा गई िसेको हो । ऐ.७ गिे तिहान 
सौराहामा "िामा वपत्तल" भन्ने गीिको म्यजुजक तभतडयो सवुटङ गरी िेलकुा खाना खाई रािी 
अं.१२:१५ िजे सवुटङ्गको वटम मध्ये क्यामराम्यान, तनदेशक, म ररसोटणमा आईसकेपछी सिै 
जनाले तिक्सको लातग कर गरेको हुँदा मैले एक प्याक रक्सी सेवन गरेको हुँ, हामीहरुले 
मादक पदाथण सेवन गने समयमा तनज पीतडि त्यहाँ उपजस्थि तथर्नन ्।मैले पीतडि सिेुको 
कोठामा गर्ण पीतडिलार्ण मादक पदाथण सेवन गराई पटकपटक जिरजस्िी करर्ी गरेको भन्न े
कुरा झठु्ठा हो। सो समयमा पीतडि आफ्नो कोठामा गई सिेुकी तथईन ्। पछी सटुीङ्ग यतुनट 
आईपगेुपछी हामी आ-आफ्नो कोठामा सतु्न गएका हौँ।अको ददन ऐ.८ गिे छड्के सलाम 
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गीिको सटुीङ्गको लागी सटुीङ्ग स्थल जाने क्रममा होटलका साहूले पीतडि रािी मेरो छोरीसँग 
सिेुको भनी ििाए पश्चाि मैले थाहा पाएको हुँ । त्यसपछी हामी नारायर्ी पलुमा गई सटुीङ्ग 
गरेका हौँ। सोही ददन अं.रािको १०.३० िजेको समयमा सटुीङ्ग यतुनटसवहि गैडाकोट 
ररसोटणमा आई िसेका हौं। म उक्त ररसोटको कुन कोठामा िसेँ मलाई कोठा नं. थाहा भएन 
भने पीतडि िसेको कोठा नं. समेि मलाई थाहा छैन। त्यसपतछ सिै यतुनटलाई गडु नाईट 
भनेर हामी आ-आफ्नो कोठामा गई सिेुका हौं । म पतन सवुटङमा धेरै नै थाकेको हुँदा आफ्नो 
कोठामा गई सिेुको हुँ ।उक्त रािको समयमा म पीतडिको कोठामा गएको छैन। पीतडिलाई 
"तिमीलाई वहजोको जस्िो डर ि लागेको छैननी, ल राम्रोसँग सिु” भनी मैले भनेको पतन 
होर्न।मैले फेसिकु म्यासेन्जरमा म्यासेज गरी "म आउछु ढोका खलु्ला राखू्न" भनेर म्यासेज 
गरेको पतन छैन। पीतडिको कोठामा गएकै छैन। "मेरो कोठामा प्रवेश गरी प्रतिवादी पल 
शाह भन्न े पूर्ण तिक्रम शाहले मलाई फकाई, माया गछुण, वववाह समेि गछुण भनी राि भर २ 
पटक सम्म मेरो ईच्छा तिपरीि जवरजस्िी करर्ी गरेका हनु"् भनी पीतडिले भनेको कुरा 
झठु्ठा हो।मैले कसैलाई यौन शोर्र् गरेको छैन।म तनदोर् छु।िाग्लङु, िनहुँ िथा 
नवलपरासी(व.स.ुप.ु) जजल्लाका ववतभन्न स्थानहरुमा गररएका म्यजुजक तभतडयोको सवुटङका 
क्रममा मैले पीतडिको फेसिकुमा म्यासेज गने, पीतडिलाई कुनै यौन प्रस्िाव राख्ने, पीतडिलाई 
फकाई फुल्याई वववाह गछुण, माया गछुण भनी जिरजस्िी करर्ी गरेको छैन ।कवहले काँही 
सामान्य हाई हेलो गरी म्यासेज गररएको हनु सक्छ िर तनज पीतडिलाई मैले कवहँलै गलि 
नजरले हेरेको छैन। सवुटङको क्रममा हामी तिच सामान्य भेटघाट मात्र हो । उक्त अतडयो 
जक्लपमा भएको कतिपय स्वर मेरो हो र कतिपय स्वर होर्न भन्न ेसमेि व्यहोराको प्रतिवादी 
पल शाह भन्न ेपूर्ण तिक्रम शाहले अदालिसमक् गरेको ियान। 

२४) थनुछेक आदेशः पतछ थप प्रमार् िझु्दै जाँदा ठहरे िमोजजम हनेु गरी हाललाई प्रतिवादी पल 
शाह भन्न ेपूर्णतिक्रम शाहलाई मलुकुी फौजदारी कायणववतध संवहिा, २०७४ को दफा ६७ को 
उपदफा (१) को खण्ड (ख) िमोजजम थनुामा राखी पपुणक् गने गरी रीिपूवणकको थनुवुा पूजी 
ददई यस भन्दा पवुण वयनै प्रतिवादी उपर िनहुँ जजल्ला अदालिमा दायर भएको जवरजस्िी 
करर्ी (०७८-C१-०१३५)को मदु्दाको थनुछेकको रोहमा प्रतिवादी कारागार कायाणलय, दमौली, 
िनहुँमा थनुामा रहेको देजखँदा सोही कारागारमा पठाउनू भन्न े समेि व्यहोराको तमति 
2078/12/23 को थनुछेक आदेश। 

२५) पीतडि पररवतिणि नाम 2078 गैडाकोट ५ (क)ले अदालिमा गरेको िकपत्रः मौकाको मैले 
गरेको कागजको व्यहोरा झठु्ठा हो। म प्रतिवादी पल शाह भन्न ेपूर्ण तिक्रम शाहको फ्यान हुँ। 
हामी तिच कुनै नराम्रो सम्िन्ध छैन। वारदाि भतनएको ददन म सवुटङ सकेर आउँदा रािको 
10:00/11:00 िजेको तथयो। म गैडाकोट ररसोटणको कोठामा आई ररसोटणका मातलकको 
छोरी सातमया जज.सी.सँगै सिेुकी तथए।ँ म सिेुपतछ सतुिरहेको कोठामा यी प्रतिवादी पल शाह 
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भन्न ेपूर्ण तिक्रम शाह प्रवेश गरेका तथएनन।् तनजले मलाई करर्ी नै गरेका होर्नन।् करर्ी 
नै नगरेपतछ जवरजस्िी करर्ी गरेको भन्ने कुरै भएन। तमतडयामा नराम्रो प्रकारको नकरात्मक 
समाचारहरु आएको सनुी मेरो िवुाले उक्त कुरा सहन नसकी प्रस्ििु जाहेरी ददन ुभएको हो। 
मेरो शारीररक स्वास्थ्य परीक्र् प्रतिवेदनको सम्िन्धमा मलाई थाहा भएन। प्रतिवादीसँग हाई 
हेल्लो म्यासेज आदान प्रदान सम्म हनु्थ्यो। सवुटङको क्रममा भेटघाट हनु्थ्यो।प्रमार्को रुपमा 
पेश भएको अतडयो जक्लप ररहसणलको मात्र हो। उक्त आवाज हामीहरुको नै हो। तनज मेरो 
अतभभावक जस्िो व्यजक्त हनु।् हामी तिच माया प्रमे रहेको छैन। प्रतिवादीले मलाई वववाहको 
प्रलोभन देखाई वा अन्य कुनै पतन प्रकारले मलाई करर्ी गरेको छैन। वारदािको ददन 
प्रतिवादी मेरो कोठामा प्रवेश गरेका होर्नन।् मैले घर गाउँमा घाँस दाउरा गने, साईकल 
चलाउने, तसकाउने लगायिका कामहरु गने गरेको तथए ँभन्न ेसमेि व्यहोराको पीतडि पररवतिणि 
नाम 2078 गैडाकोट ५ (क)ले अदालिमा गरेको िकपत्र। 

२६) जाहेरवाला पररवतिणि नाम 2078 गैडाकोट ५ (ख)ले अदालिमा गरेको िकपत्रः यी प्रतिवादी 
पल शाह भन्ने परु्ण तिक्रम शाह र पीतडि पररवतिणि नाम 2078 गैडाकोट ५(क) तिचमा 
अनलार्न तमतडयामा तितभन्न वकतसमका नकारात्मक समाचारहरु आएको अवस्थामा यी प्रतिवादी 
पल शाह भन्न ेपूर्ण तिक्रम शाहले गैडाकोट ररसोटणमा पीतडिलाई जवरस्िी करर्ी गरेको भनी 
जाहेरी ददन जजस्मन ओझा नाउँकी मवहलाले मलाई उक्साएकी हुँदा तनजको दवाव र 
िहकाउमा लागेर मैले तनज प्रतिवादी उपर जवरजस्िी करर्ीको आरोपमा तनज प्रतिवादी उपर 
झठु्ठा जाहेरी ददएको हुँ।जाहेरी व्यहोरा साँचो तथएन। प्रतिवादी पल शाह भने्न पूर्ण तिक्रम 
शाहले मेरो छोरी पररवतिणि नाम 2078 गडाकोट 5 (क) लाई करर्ी गरेको छैन भन्न े
समेि व्यहोराको जाहेरवाला पररवतिणि नाम 2078 गैडाकोट ५ (ख)ले अदालिमा गरेको 
िकपत्र। 

२७) घटना वववरर् कागज गने योगेश काजी भन्न े योगेश शाह, दगेुश भन्न े दगुाण िहादरु थापाले 
अदालिसमक् गरेको एकै तमलान व्यहोराको िकपत्रः पीतडि पररवतिणि नाम 2078 गैडाकोट 
५(क) लाई कसैले जवरजस्िी करर्ी गरेको हो भनी मौकामा मैले कुनैपतन कागज गरेको 
छैन। प्रहरीले प्रतिवादी भतनएका पल शाह भन्न ेपूर्ण तिक्रम शाहको उपरमा करर्ी सम्िन्धी 
मदु्दा परेको छ। िपाईहरु पतन घटनाको समयमा यी प्रतिवादीसँगै रहेकाले सो सम्िन्धमा केही 
कुरा िझु्नछु भनी िोलाएको र अनलाईन तमतडयामा समेि पीतडि भतनएकी र यी प्रतिवादीका 
तिचमा केही नकारात्मक कुराहरु सनेुकोले प्रहरी कायाणलय गैडाकोटमा आएकोमा प्रहरीले 
एउटा कागज िेहोरा आफैँ  लेखी साक्ी ितसददन ु पर् यो भनी भनेको हुँदा उक्त कागजमा 
सवहछाप गरेको तथए।ँ उक्त कागजमा के लेजखददन ु भएको तथयो मलाई थाहा भएन। 
प्रतिवादीले पररवतिणि नाम 2078 गैडाकोट ५ (क) लाई कसैले करर्ी वा जिरजस्िी करर्ी 
गरेको भन्न ेसम्िन्धमा मलाई थाहा भएन। मैले त्यस्िो सनेुको तथएन। तमति 2078 असारमा 
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म िानेश्वर जस्थि होटलमा पीतडि र प्रतिवादीतिच म्यजुजक तभतडयोको तिर्यमा ररयसणल हुँदै 
तथयो।तनजहरु तिच त्यहाँ कुनैपतन ववर्यमा छलफल भएको तथएन भन्न ेसमेि व्यहोराको घटना 
वववरर् कागज गने योगेश काजी भन्ने योगेश शाह र दगेुश भन्ने दगुाण िहादरु थापाले 
अदालिसमक् गरेको एकै तमलान व्यहोराको िकपत्र। 

२८) िस्िजुस्थति मचुलु्काका साक्ी अनन्ि कँडेलले अदालिमा गरेको िकपत्रः मलाई प्रहरीले पीतडि 
र प्रतिवादीको सम्िन्धमा तमतडयामा आएको कुरा सनुु्न भएको छ, छैन? यहाँ एउटा कागजमा 
साक्ी ितसददन पयो भनी एउटा कागजमा सवहछाप गराएका तथए। उक्त कागजको िेहोरा के 
तथयो मलाई थाहा भएन। घटनाको सम्िन्धमा मलाई थाहा भएन। प्रतिवादीले अतभयोग दावी 
िमोजजम कसूर गरे जस्िो मलाई लाग्दैन भन्न ेसमेि िेहोराको िस्िजुस्थति मचुलु्काका साक्ी 
अनन्ि कँडेलले अदालिमा गरेको िकपत्र। 

२९) घटना वववरर् कागज गने अजुणन प्रसाद तिवारीले अदालिमा गरेको िकपत्रः पीतडि 
भतनएकीलाई ररसोटण साहनुीले आफैँले िोलाएर तनजको छोरीसँग सतु्न भनी लगेकी तथर्न।् 
ररसोटणमा मादक पदाथण सेवन गरे नगरेको मलाई थाहा भएन। पीतडि पररवतिणि नाम 2078 
गैडाकोट ५ (क) लाई कसले करर्ी वा जवरजस्िी करर्ी गरेको भन्ने सम्िन्धमा मलाई थाहा 
भएन। मैले त्यस्िो केही सनेुको छैन भन्न ेसमेि व्यहोराको घटना वववरर् कागज गने अजुणन 
प्रसाद तिवारीले अदालिमा गरेको िकपत्र। 

३०) घटना वववरर् कागज गने काजजश शे्रष्ठ भन्न ेछत्र िहादरु शे्रष्ठले अदालिमा गरेको िकपत्रः 
वारदािको ददन सवुटङ सकेपतछ पीतडि भतनएकीलाई ररसोटणको साहनुीले आफैँले िोलाएर 
तनजको छोरीसँग सतु्न भनी लगेकी तथर्न।् ररसोटणमा कसैले मादक पदाथण सेवन गरेको 
तथएन।प्रतिवादी पल शाह भन्न े पूर्ण तिक्रम शाहले पीतडि भतनएकी पररवतिणि नाम 2078 
गैडाकोट ५(क) लाई करर्ी वा जिरजस्िी करर्ी नगरेको हुँदा तनजलाई अतभयोग दावी 
िमोजजम सजाय हनुपुने होर्न भन्न ेसमेि व्यहोराको घटना वववरर् कागज गने काजजश शे्रष्ठ 
भन्न ेछत्र िहादरु शे्रष्ठले अदालिसमक् गरेको िकपत्र। 

३१) प्रतिवादीका साक्ी सागर लातमछाने र दमन न्यौपानेले अदालि समक् गरेको एकै तमलान 
िेहोराको िकपत्रः प्रतिवादी पल शाह भन्न ेपूर्ण तिक्रम शाह राम्रो चररत्र भएको व्यजक्त हो। 
प्रतिवादीले पीतडिलाई जिरजस्िी करर्ी गरेको भन्न े आरोप सरासर झठु्ठा हो। सवुटङको 
क्रममा हाम्रो यतुनटमा 30/35 जना हनु्छन।् त्यहाँ तनयम र अनशुासनको दायरामा िस्न ुपने 
हनु्छ। मवहला र परुुर् कलाकारको छुट्टा छुटै्ट कोठा एवं स्थान हनु्छ। प्रतिवादीले पीतडि 
भतनएकीलाई जवरजस्िी करर्ी नगरेको हुँदा अतभयोग दावी िमोजजम सजाय हनु ु पने होर्न 
भन्न ेसमेि एकै तमलान व्यहोराको प्रतिवादीका साक्ीहरु सागर लातमछाने र दमन न्यौपानेले 
अदालि समक् गरेको िकपत्र।  

३२) घटना वववरर् कागज गने सातमया जज.तस.ले अदालिमा गरेको िकपत्रः तमति 2077 चैत्र 7,8 
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र ९ गिे प्रतिवादी र पीतडि हाम्रो गैडाकोट ररसोटणमा िसेका तथए।पीतडि पररवतिणि नाम 
2078 गैडाकोट ५(क) मेरो घरमा मसँगै सिेुकी तथर्न।् प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण 
तिक्रम शाह कति नंवरको कोठामा सिेुका तथए, थाहा भएन। तनजहरु एउटै कोठामा िसेको 
मैले देखेकी तथर्न। प्रतिवादीले पररवतिणि नाम 2078 गैडाकोट 5 (क) लाई जवरजस्िी 
करर्ी गरेको मैले सनेुकी तथर्न। प्रतिवादी पल शाह भन्न ेपरु्ण तिक्रम शाहलाई सजाय हनु ु
पने होर्न भन्ने समेि व्यहोराको घटना वववरर् कागज गने सातमया जज.सी.ले अदालिमा गरेको 
िकपत्र। 

३३) घटना वववरर् कागज गने भोजराज वस्िीले अदालिसमक् गरेको िकपत्रः प्रतिवादी समेिका 
सवुटङको वटम तमति 2078 साल चैत्रको 7, 8 र ९ गिे सम्म गैडाकोट ररसोटणमा िसेका 
तथए। पीतडि पररवतिणि नाम 2078 गैडाकोट 5 (क) ररसोटणमा साहुँको छोरी सातमया जज.सी. 
सँग सिेुकी तथर्न।् प्रतिवादी पल शाह भन्न ेपूर्ण तिक्रम शाह लगायि अन्य सदस्यहरु कुन 
कुन कोठामा िसे सिेु मलाई थाहा भएन। वारदािको ददन कसैले पतन मादक पदाथण सेवन 
गरेको तथएन। प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण तिक्रम शाह तनदोर् छन ्भन्न ेसमेि व्यहोराको 
घटना वववरर् कागज गने भोजराज वस्िीले अदालिसमक् गरेको िकपत्र। 

३४) पीतडि पररवतिणि नाम 2078 गैडाकोट ५ (क) को शारीररक पररक्र् गने जचवकत्सकहरु डा. 
सररिा जोशी,  डा. ददप्ती शमाण र डा. राम प्रसाद सापकोटाले अदालिसमक् गरेको एकै तमलान 
व्यहोराको िकपत्रः पीतडि पररवतिणि नाम 2078 गैडाकोट ५ (क) को शारीररक पररक्र् गने 
क्रममा तनजको योनीको कन्याजालीको 5 O’Clock  र 7  O’Clock मा तनको भईसकेको परुानो दाग 
देजखएको तथयो। सो िाहेक अन्य कुनै चोट, घाउँ देजखएको तथएन।योनीको कन्याजालीमा दाग 
देजखनकुा धेरै कारर्हरु हनु सक्दछन।् सार्कल चलाउँदा, रुख चढ्दा, भतलिल, फुटिल खेल्दा, 
दौडदा, उफ्रदा, शारीररक सम्पकण  गदाण र हस्िमैथनु आदद गदाण पतन कन्याजालीको 5 O’Clock  र 7  

O’Clock मा परुानो दाग देजखन सक्छ भन्ने समेि एकै तमलान व्यहोराको पीतडि पररवतिणि नाम 
2078 गैडाकोट ५(क) को शारीररक पररक्र् गने जचवकत्सकहरु डा. सररिा जोशी,  डा. ददप्ती 
शमाण र डा. राम प्रसाद सापकोटाले गरेको अदालिसमक्को िकपत्र। 

३५) िस्िजुस्थति मचुलु्काका साक्ी सयुण िहादरु खत्री र टेकनाथ भन्न े टंकनाथ जघतमरेले अदालिमा 
गरेको एकै तमलान व्यहोराको िकपत्रः मौकाको कागजको व्यहोरा झठु्ठा हो। प्रहरीले साक्ी 
ितसददन पयो भनी भनेकोले साक्ी सम्म मात्र िसेको हुँ। घटनाको वास्िववकिा सम्िन्धमा 
मलाई केही थाहा भएन। प्रतिवादीले अतभयोग दावी िमोजजमको कसूर गरे जस्िो मलाई 
लाग्दैन भन्न ेसमेि एकै तमलान व्यहोराको िस्िजुस्थति मचुलु्काका साक्ी सयुण िहादरु खत्री र 
टेकनाथ भन्न ेटंकनाथ जघतमरेले क्ेत्रीले अदालिमा गरेको िकपत्र।   

ठहर खण्ड 

३६) तनयम िमोजजम साप्तावहक िथा आजको दैतनक पेशी सूचीमा चढी र्जलास समक् तनर्णयाथण पेश 
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हनु आएको प्रस्ििु मदु्दामा वादी नेपाल सरकारको िफण िाट उपजस्थि ववद्वान जजल्ला 
न्यायातधवक्ता श्री कमल पन्थी, ववद्वान सहायक जजल्ला न्यायातधवक्ताद्वय श्री डालिहादरु नेपाली 
र िदु्धिहादरु थापाले यी प्रतिवादी पल शाह भन्न े पूर्ण तिक्रम शाह उपर वकटानी जाहेरी 
परेको, पीतडिले मौकामा तनज प्रतिवादीले आफूलाई तिवाह गछुण भनी सवुटङको क्रममा 
गैडाकोट ररसोटणमा आफूलाई प्रलोभनमा पारी जवरजस्िी करर्ी गरेको हो भनी वकटानीसाथ 
कागज गररददएको र पीतडिको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदनिाट समेि करर्ी भएको पजुष् ट भएको 
हुँदा जाहेरवाला र पीतडि अदालि समक् आएर कसूर भएको होईन भनी र्न्कारी गदैमा 
त्यसिाट पीतडि माथी प्रतिवादीिाट जिरजस्िी करर्ी भएको होर्न भन् ने िस्ितुनष् ठ आधारहरु 
छैनन।् पीतडि र प्रतिवादी िीचको संवादको अतडयो जक्लप समेििाट यी प्रतिवादी पलशाह 
भन्न े पूर्ण तिक्रम शाहले पीतडि पररवतिणि नाम 2078 गैडाकोट ५ (क) लाई जिरजस्िी 
करर्ी गरेको भन्ने पवुष्ट भैरहेको देजखदँा तनज प्रतिवादीलाई अतभयोग दावी िमोजजमको कसूर 
ठहर गरी पाउँ भनी गनुण भएको िहस सतुनयो। 

३७) प्रतिवादीको िफण िाट उपजस्थि ववद्वान िररष्ठ अतधवक्ताद्वय श्री यदनुाथ खनाल र श्री 
कमलामोहन वाग्ले, ववद्वान अतधवक्ताहरु श्री चेिनारायर् भरु्ाल, श्री गरे्श प्रसाद अतधकारी, श्री 
जनक राज ढंुगाना, श्री माधव जघतमरे र श्री टंकराज िस्यालले यी प्रतिवादी मौका िथा 
अदालिमा आरोवपि कसूरमा र्न्कार रहेका छन।् जाहेरवालाले अदालिसमक् यी प्रतिवादी पूर्ण 
तिक्रम शाहले मेरो छोरी पररवतिणि नाम 2078 गैडाकोट ५(क) लाई करर्ी िथा 
जवरजस्िी गरेको होर्न भनी जाहेरी व्यहोरा खण्डन हनेु गरी अरुको उक्साहटमा परी जाहेरी 
ददएको भनी प्रतिवादीिाट आफ्नो नािातलका छोरीमाथी कुनै कसरु अपराध नभएको भनी 
िकपत्र गरेको साथै उक्त वारदाि घटनाको पीतडि भतनएकी नािातलका स्वयंले समेि 
अदालिसमक् आई प्रतिवादीले आफूलाई करर्ी गरेको होर्न भनी मौकामा गररएको भतनएको 
कागज व्यहोरालाई पूर्ण रुपले खजण्डि हनेु गरी िकपत्र गररददएको अवस्था छ। प्रतिवादीका 
साक्ी एवं वादी नेपाल सरकारका साक्ीहरु सिैले अदालि समक् गरेको िकपत्रिाट समेि 
वारदाि भएको हो भन् ने शंकासम्मको अवस्था रहेको छैन।् एउटा स्थावपि कलाकार जसलाई 
करर्ी जस्िो संतगन आरोपमा अतभयोजन दायर गररएको छ त्यसमा वादी पक्िाट मौकाको 
वकटानी जाहेरी िाहेक अन्य कुनै प्रमार् कागजाििाट घटना भएको भनेर स्थावपि नै गनण 
नसकेको अवस्था हुँदा यस्िो जघन्य फौजदारी कसूर अपराधमा शंकारवहि िवरिाट दावी 
प्रमाजर्ि गने भार वादी स्वंयमको जजम्मेवारी हो िर वादीले अतभयोग पत्रमा आरोप लगाई 
प्रतिवादीलाई जिरजस्िी करर्ीको कसूरमा दोर्ी देखाउने िाहेक आफ्नो दावीलाई िस्ितुनष्ठ 
िवरँले पवुष्ट गनण सकेको छैन। घटना भएको भतनएको तमति देजख वकन यतिका पतछ जाहेरी 
पयो, वकन लगतै्त पीतडिले आफूमाथी भएको भतनएको करर्ीको कसूरमा जाहेरी ददन नसकेको 
भन् ने स्पष्ट िकण  जाहेरीमा उठेको छैन।् अरु कसैको उक्साहटमा लागेर वारदाि भएको 
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भतनएको धेरै समय पश् चाि जाहेरी ददनलेु after thought रहेको प्रष् ट हनु्छ।जाहेरी ददन ुअगाडी 
सम्म यी पीतडि र प्रतिवादीहरु पटक पटक सँगसँगै रहेर अतभनयको क्ेत्रमा काम गरेका छन ्
र आफ्नो कामको प्रचारप्रसार सँगसँगै गदै आएको अवस्था छ। त्यसअवस्थामा समेि पीतडि 
भतनएको नािातलकाले आफूहरुिीच कुनै नराम्रो सम्िन्ध नरहेको तमतडयामा नचावहँदो हल्ला 
चलाईएको भनी खण्डनसमेि गरेको हुँदा प्रतिवादीिाट जिरजस्िी करर्ीको घटना भएको 
कल्पनासमेि गनण सवकने अवस्था छैन।् पीतडि भतनएको व्यजक्त आफैँ एउटा स्थावपि िाल 
कलाकार भएको र तनजले म माथी करर्ी नै भएको छैन ्भनी आफ्नो भनाई स्पष् ट रुपमा 
राखेको अवस्थामा अि अदालिले त्यसलाई नै मलु प्रमार्को रुपमा तलई प्रतिवादी आरोवपि 
करर्ीको कसूर अपराधमा पूर्ण तनदोर् रहेको भन्न ेप्रमाजर्ि भैरहेको हुँदा आरोवपि कसूरिाट 
सफाई पाउन ुपदणछ भनी  गनुण भएको िहस समेि सतुनयो। 

३८) वादी एवं प्रतिवादीको िफण िाट उपजस्थि ववद्वान जजल्ला न्यायातधवक्ता, सहायक जजल्ला 
न्यायातधवक्ताहरु,  िररष् ठ अतधवक्ताद्वय र अतधवक्ताहरुको िहस जीवकर सनुी तमतसलको सम्पूर्ण 
िथ्य र पेश गररएका प्रमार् कागजािहरुको ववश्लरे्र् गरी हेदाण प्रतिवादी पल शाह भने्न 
पूर्णतिक्रम शाहिाट अतभयोग दावीिमोजजमको आरोवपि कसूर भएको हो, होर्न? तनज 
प्रतिवादीलाई अतभयोग मागिमोजजमको सजाय हनुपुने हो, होर्न भन् ने सम्िन्धमा तनर्णय ददनपुने 
देजखयो। 

३९) तनर्णय िफण  ववचार गदाण, प्रस्ििु मदु्दामा मेरी छोरी वर्ण १६ की पररवतिणि नाम २०७८ 
गैडाकोट ५(क) ले ववगि ३ िर्ण देजख गायन क्ेत्रमा ख्यािी कमार्ण आफ्नो कला प्रस्ििु गदै 
आईरहेकी तथर्णन। ववगि ३ मवहनादेजख छोरी एकोहोरो िस्ने गरेको देखी छोरीको सम्िन्धमा 
िझु्दा नेपाली तसने जगिका प्रख्याि कलाकार पल शाह भन्ने परु्णतिक्रम शाहसँग तमति 
२०७७/०६/२२ गिे काठमाण्डौमा वपपल ु वर गीिको तभतडयो सवुटङ गने क्रममा 
पवहलोपटक भेटघाट हुँदा फेसिकु आईडी र फोन नम्िर समेि आदान प्रदान भर्ण तनज 
प्रतिवादी परु्णतिक्रम शाहले मेरो नावातलका छोरीलार्ण देखावटी रूपमा माया प्रमे गरेको िहाना 
िनार्ण तभतडयो सवुटङ िथा अन्य भेटघाटको क्रमलाई िढाउदै लगेका र गीिहरुको तभतडयो 
सवुटङको क्रममा प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णतिक्रम शाहले तमति २०७७/१२/७ गिे जजल्ला 
नवलपरासी (पूवण) गैडाकोट नगरपातलका वडा नं. ५ जस्थि गैडाकोट ररसोटणमा एकददने 
सटुीङ्गको लागी भनी लगेकोमा एक ददनमा नसकी भोतलपल्ट सटुीङ्ग गने भनी मेरो नािातलका 
छोरीलाई पाचँ ददनसम्म उक्त ररसोटणमा राखी नािातलका छोरी सिेुको कोठामा गर्ण छोरीलार्ण 
मादक पदाथण सेवन गराई पटकपटक जिरजस्िी करर्ी गरेको कुरा नािातलका छोरी 
समेििाट जानकारी भएको हुँदा मेरो नािातलका छोरीलार्ण तििाह गछुण भनी प्रमेको नाटक गरी 
जिरजस्िी करर्ी गने तनज प्रतिवादी पूर्णतिक्रम शाहलार्ण कानून िमोजजम कारिाही गरी पाउँ 
भन्न े समेि व्यहोराको पीतडिको िवुा पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५(ख) को जाहेरी 
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व्यहोरािाट मदु्दाको उठान भएको देजखन्छ।  

४०) जाहेरी पश् चाि भएको अनसुन्धानिाट प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णतिक्रम शाहले मलुकुी 
अपराध संवहिा, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१) र (२) िमोजजमको कसूर गरेको 
भनी सोही संवहिाको दफा  २१९ को उपदफा (३) को देहाय (ग) िमोजजम तनज 
प्रतिवादीलाई सजाय गरी सोही संवहिाको दफा २१९ को उपदफा (३क) को देहाय (ख) 
िमोजजम जरीवाना समेि गरी यी प्रतिवादी पल शाह भन्न ेपूर्णतिक्रम शाहिाट पीतडि पररवतिणि 
नाम २०७८ गैडाकोट ५ (क) लार्ण मलुकुी अपराध संवहिा¸ २०७४ को दफा २२८ 
िमोजजम मनातसि क्तिपूतिणसमेि ददलाई भराई पाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको िफण िाट 
अतभयोग दायर हनु आएको देजखन्छ। 

४१) जाहेरी दरखास्ि परेपतछ गररएको पीतडिको शारीररक पररक्र् प्रतिवेदनमा Hymen: Healed 

scratch with Hymeneal injury at 7 & 5 O'clock position  भन् ने रहेको र तनको भर्सकेको 
परुानो दाग त्यसमा रहेको भन्ने देजखन्छ। यस सम्िन्धमा पीतडिको स्वास्थ्य जाँच परीक्र् गने 
ववशेर्ज्ञ जचवकत्सकहरु डा. राम प्रसाद सापकोटा, डा. ददप्ती शमाण र डा. सररिा जोशीलाई 
अदालिसमक् जझकाई तनज तिशेर्ज्ञहरुले िकपत्र गदाण योनीको कन्याजालीको 7  र 5 O'clock 

मा तनको भर्सकेको परुानो दाग रहेकोमा त्यसरी दाग देजखनकुा धेरै कारर्हरु हनु्छन ्जस्िो 
सार्कल चलाउँदा, रुख चढ्दा भतलिल फुटिल खेल्दा, दौडदा उफ्रदा, शारीररक सम्पकण  गदाण 
हस्िमैथनु गदाण भनी लेखाई ददएको देजखन्छ। 

४२) मौकामा िजुझएका व्यजक्त सातमया जज.सी., सलुोचना कँुवर जज.सी., भोजराज वस्िी समेिले  
अदालिसमक् आई िकपत्र गदाण पीतडि पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५(क) लाई 
प्रतिवादी परु्ण तिक्रम शाहले जवरजस्िी करर्ी गरेको भनी प्रहरी कायाणलयमा जाहेरी दरखास्ि 
ददएकोले उक्त घटनाको िारेमा थाहा भएको हो भनी भनी िकपत्र गरेको देजखन्छ भने 
तनजहरुले मौकामा कागज गदाण पतन आफूले घटना भएको भतनएको ददन केही थाहा नपाएको 
भनी मौकामा कागज गररददएको देजखन्छ।  

४३) त्यस्िै, िस्िजुस्थति मचुलु्कामा सवहछाप गने अनन्ि कँडेल, सयुण िहादरु खत्री क्ेत्री, टेकनाथ 
जघतमरे समेिले अदालिसमक् आई िकपत्र गदाण प्रहरीमा जाहेरी परे पश्चाि सामाजजक संजाल 
माफण ि घट्नाको िारेमा थाहा जानकारी पाएको भनी िकपत्र गरेको र मौकाको िस्िजुस्थति 
मचुलु्काको कागज गदाण समेि आफूले घटना भएको कुरा पतछ थाहा भएको हो सो समयमा 
थाहा तथएन भनी लेखाई ददएको देजखन्छ।  

४४) प्रतिवादी पल शाह भन्ने परु्ण तिक्रम शाहले अनसुन्धानको क्रममा र अदालिसमक् आफूले 
करर्ी गरेको कुरा होर्न भनी अतभयोग दावीमा र्न्कार रही ियान गरेपतन उक्त तमतिमा 
वारदाि स्थल भतनएको होटलमा आफू रहेको र सवुटङको क्रममा थाकेको कारर् थोरै मददरा 
सेवन गरेको भनी ियान गरेको, साथै तमतसलमा पेश गररएको प्रतिवादी समेिको वािाणलाप 
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रहेको अतडयो जक्लपमा रहेको यौनजन्य कुराहरु समेि समेटएको ववर्यमा िोतलएको आवाज 
आफ्नो हो िर अरु नै प्रसँगमा उक्त कुराहरु गरेको हुँ भनी आफ्नो आवाज रहेको कुरा 
स्वीकार गरी ियान गरेको देजखन्छ।  

४५) आफ्नी छोरी पीतडि पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५(क) उपर प्रतिवादी पल शाह भन् ने 
पूर्ण तिक्रम शाहले जवरजस्िी करर्ी गरेको भनी वकटानी जाहेरी ददने पीतडिका िाि ु
जाहेरवाला पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५(ख) ले अदालिसमक्को आई िकपत्र गदाण  
प्रतिवादीले पीतडि पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५(क) उपर जवरजस्िी करर्ी नगरेको, 
जजस्मन ओझा नामकी मवहलाले उक्साएको कारर् र सामाजजक संजालमा प्रतिवादी र पीतडि 
तिच नकारात्मक कुराहरु आएकोले मात्र जाहेरी ददएको हो प्रतिवादीिाट जिरजस्िी करर्ीको 
घटना भएको होर्न भनी आफ्नै शरुुको जाहेरी व्यहोरालाई खजण्डि हनेु गरी अदालिसमक् 
आई िकपत्र गरेको देजखन्छ।  

४६) त्यस्िै, स्वयम ्पीतडि पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५(क) ले पतन मौकामा कागज गदाण 
प्रतिवादीले आफूलाई जिरजस्िी करर्ी गरेको भनी प्रतिवादीलाई नै स्पष् ट रुपमा वकटान गरी 
कागज गरेपतन पतछ अदालि समक् आई िकपत्र गदाण शरुुमा गरेको कागजको व्यहोरा मेरो 
होर्न, हामी तिच कुनै नराम्रो सम्िन्ध छैन। मेरो िारेमा नकारात्मक समाचार आएकोले 
िवुाले जाहेरी ददन ुभएको हो भनी आफू उपर करर्ीको कुनै कसूर नभएको आफूले सानो 
उमेरिाट नै साईकल चलाउने समेि गने गरेको भनी आफ्नै शरुुको कागज व्यहोरालाई 
खजण्डि हनेु गरी अदालिसमक् आई िकपत्र गरेको देजखन्छ।  

४७) यसरी तमतसल संलग्न िथ्य एवं संकतलि प्रमार्हरुलाई हेदाण प्रस्ििु मदु्दामा प्रतिवादीको उमेर 
३२ िर्ण रहेको र पीतडिको उमेर वारदािको समयमा १६ िर्ण भन्दा कम नै रहेको हुँदा 
कानूनि: पीतडिको सहमिीले नै शारररीक सम्िन्ध कायम भएको अवस्थामा पतन जवरजस्िी 
करर्ी नै हनेु हुँदा पीतडि उपर प्रतिवादीिाट करर्ी तलन ुददन ुभएको हो होर्न?  भन्न ेप्रश्न नै 
मखु्य रुपमा रहेको छ। त्यसकारर् पीतडि र प्रतिवादी िीचमा शारीररक सम्िन्ध स्थावपि 
भएको हो होर्न भन् ने तिर्य नै यस मदु्दाको मलु तिर्य हो।  

४८) जवरजस्िी करर्ीको कसूर अपराध भनेको अन्य अपराध जस्िो अवस्था र तिर्य नरहेर यो 
एउटा संवेदनशील अपराध हो। कुनै अपवादमा िाहेक जिरजस्िी करर्ीका घटनाहरुमा 
पीतडि र पीडक िाहेक अन्य व्यजक्तहरुको त्यसमा प्रत्यक् संलग्निा रहेको हुँदैन त्यसैले 
सामान्य अवस्थामा करर्ीको कसूरका प्रत्यक्दशी भनेका नै पीडक र पीतडि नै हनु।् 
त्यसकारर् जिरजस्िी करर्ीको कसूरको प्रत्यक् प्रमार् भनेको पीतडि स्वयम ् नै रहने र 
भौतिक सििु प्रमार्को रुपमा तनजको मौकाको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन नै मखु्य रुपमा रहने 
हनु्छ।  

४९) हाम्रो न्याय प्रर्ाली र हाल हामीले गरररहेको कानूनी अभ्यास अतभयोजनात्मक न्याय 
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प्रर्ालीसँग नजजक रहेको हुँदा र्जलासले तमतसल िावहर गएर अनमुानको आधारमा प्रमार् 
नभएपतन यसो हनु सक्ला भनी अनमुानको भरमा तनर्णय गने होर्न। फौजदारी न्यायका मूल्य 
र कानून एवं न्यायका मान्य तसद्धान्िमा रहेर नै तनर्णयमा पगु्नपुने हनु्छ। त्यसकारर् 
अतभयोजन पक्ले अतभयोग दायर गरेपतछ आफूले दायर गरेको अतभयोगलाई शंकारवहि 
िवरिाट पवुष्ट गरेको हनुपुदणछ। प्रतिवादीले अनसुन्धानको क्रमिाट नै कसूर गरेको कुरामा पूर्ण 
र्न्कार रही ियान गरेको अवस्था छ। िर पीतडिसँग कुराकानी भएको, मेसेज आदानप्रदान 
भएको र पेश भएको अतडयो जक्लपमा भएको छलफल र त्यहाँ रहेको आवाज आफ्नो रहेको 
कुरा मात्र स्वीकार गरी अनसुन्धानको क्रममा ियान गरेको देजखन्छ भने अदालिसमक्को 
ियानमा पूर्ण रुपमा र्न्कारी रही ियान गरेको देजखन्छ।  

५०) तमतसल संलग्न माथी उल्लेजखि आधार र प्रमार्हरुिाट प्रतिवादीले करर्ीको कसूर गरेको 
भनी अनमुान गनण तमल्ने अवस्था देजखँदैन। अदालिले सडकमा उठाईएको आवाज एवम ्
प्रदशणन र तमतडयामा भएको िायललाई हेरेर तनर्णयमा पगु्ने होर्न। अदालिमा पेश भएको 
कुनै पतन वववादको तनर्णयमा पगु्नको लातग तमतसलमा पेश भएका िथ्य र प्रमार् नै तनर्णयको 
लातग आवश्यक हनु्छ। अझ फौजदारी वववादको हकमा प्रतिवादी माथी लगार्एको आरोप 
वादी पक्िाट शंकारवहि िवरिाट पजुष् ट गररएको हनु ुपदणछ।    

५१) प्रतिवादीको र्न्कारी ियानलाई जाहेरवाला एवं स्वयं पीतडिको अदालि समक्को िकपत्रिाट 
समेि पवुष्ट भैरहेको अवस्थामा प्रतिवादी माथी लगार्एको अतभयोग िाहेक वादी पक्ले 
शंकारवहि िवरिाट करर्ीको वारदाि स्थावपि भएको हो भनी अन्य स्विन्त्र र िस्ितुनष्ठ 
प्रमार्हरु अदालिसमक् पेश गनण सकेको देजखँदैन। 

५२) तमतसल संलग्न प्रतिवादीको मौका र अदालिको ियान, पीतडि स्वयंले जाहेरी व्यहोरा खजण्डि 
हनेु गरी अदालिमा उपजस्थि भई गरेको िकपत्र, जाहेरवालाको आफ्नै जाहेरी व्यहोरा खजण्डि 
हनेु गरी अदालिसमक् उपजस्थि भई गरेको िकपत्र, घटनावववरर् कागज गने व्यजक्तहरु र 
मौकामा कागज गने अन्य व्यजक्तहरुले मौकामा गरेको कागज र अदालिसमक् समेि 
उपस्थति भई गरेको िकपत्र समेििाट यी प्रतिवादी पल शाह भन् ने पूर्ण तिक्रम शाहले 
जवरजस्िी करर्ी गरेको भनी भन् न नसकेको अवस्थामा तमतसल भन्दा िावहर गई अनमुानको 
आधारमा करर्ी तलन ुददन ुभएको भनी िथ्य र तमतसलमा आधाररि नभई प्रतिवादी उपर कसूर 
ठहर गनण तमल्ने देजखएन।  

५३) पीतडिको स्वास्थ्य जाँच परीक्र्िाट कन्याजाली च्यातिएको भनी उल्लेख भए पतन शारीररक 
सम्पकण  वा करर्ीको कारर्िाट नै कन्याजाली च्यातिएको हो भनी अनमुान गनण समेि स्वयम ्
पीतडिकै आफूले सानैिाट साईकल चलाउने र अरुलाई तसकाउने गरेको हुँ भनी अदालिसमक् 
आई गरेको िकपत्रिाट खजण्डि हनु आएको हुँदा जिरजस्िी करर्ीको कसूर प्रतिवादीिाट 
भएको हो भन् ने अतभयोगमा गररएको दावी िाहेक अन्य िस्ितुनष् ठ प्रमार् कागजाििाट देजखन 
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नआएकोले प्रतिवादीिाट अतभयोगमा दावी गरेजस्िो पीतडि पररवतिणि नाम 2078 गैडाकोट 
५(क) उपर मलुकुी अपराध संवहिा, 2074 को दफा 219 को उपदफा (1) र (२) 
िमोजजमको कसूर अपराध गरेको नदेजखँदा प्रतिवादी पल शाह भन् ने पूर्ण तिक्रम शाहले 
आरोवपि कसूरिाट सफाई पाउने ठहछण।  

५४) िर यी पीतडि नािातलका र जाहेरवालाले प्रतिवादीलाई फसाउने तनयििाट वनावटी वा सोची 
ववचारी (After thought) जाहेरी ददएको र जाहेरीको सम्पूर्ण कुरा झटु्ठा हो भन् ने प्रतिवादीको 
जजवकरलाई हेदाण यी पीतडि नािातलका आफँू पतन गायन र म्यूजजक तभतडयो लगायि 
अतभनयको क्ेत्रमा छुटै्ट पवहचान िनाएकी उदाउँदो िाल प्रतिभा रहेकी र आफ्नो गायन एवम ्
अतभनयको क्ेत्रलाई नै प्रत्यक् असर पने गरी कसैको प्रलोभनमा परी अरु कसैको 
कलाकाररिा र अतभनयलाई नै मेट्ने उद्देश्यले मात्र जाहेरी ददएको भन् ने कुरा अनमुान गनण 
तमल्ने देजखदैँन।  

५५) जाहेरवालाले जाहेरी व्येहोरामा समेि सामाजजक संजाल लगायिमा नराम्रो कुराहरु सनेुकोले 
जाहेरी ददन ु परेको भनी लेखाएका र पीतडिले समेि अदालिसमक् आई िकपत्र गदाण 
जाहेरवाला िािलेु सामाजजक संजाल लगायिमा मेरो र प्रतिवादी िीचमा नराम्रो कुराहरु सनेुको 
कारर्िाट जाहेरी ददएको हनुसक्छ भनी लेखाएको समेिका िथ्यहरुिाट प्रतिवादी र पीतडि 
िीचमा कलाकाररिा र अतभनयको क्रममा मात्र भेटघाट भएको र त्यजत्तकैमा सम्िन्ध 
रोवकएको भन् ने देजखँदैन। यी प्रतिवादीले िालकलाकारको रुपमा पीतडिलाई सामान्य रुपले 
तलई आफ्नो सम्िन्ध भेटघाट सामान्य िोतलचाली मात्रमा सीतमि राखेको भन् ने कुरा तमतसलमा 
पेश हनु आएको अतडयो जक्लप एवम ्त्यसमा रहेको अजश्लल संवाद र प्रेमी प्रतेमका वीच हनेु 
सम्िन्ध िथा कस्िो अवस्थामा वववाह गनुण पने हनु्छ भन् ने ववर्य समेि समेवटएको संवादिाट 
मान् न र अनमुान गनण सवकने अवस्था देजखएन।  

५६) उक्त अतडयो जक्लपको संवाद र त्यसमा भएको स्वर आफ्नै रहेको कुरामा यी प्रतिवादीको पूर्ण 
स्वीकारोक्ती रहेको समेि देजखन्छ। यी प्रतिवादीलाई अनसुन्धानको क्रममा जिरजस्िी ियान 
कागजमा सहीछाप गनण लगाईयो अथवा पढ्न लेख् न नै नजान् ने स्िरको प्रतिवादी भएकोले 
डरत्रासमा अनसुन्धानको क्रममा आफ्नो ियान नै नपढी सवहछाप गरेको भने्न कुरा अनमुान 
गनण तमलेन। त्यस्िै, प्रतिवादीले वारदािको समयमा आफू वारदािस्थलमा रहेको कुरा स्वीकार 
गनुणका साथै उक्त समयमा सवुटङको क्रममा थाकेको कारर् थोरै मददरा सेवनसमेि गरेको 
कुरासमेि स्वीकार गरी अजघल्लो ददन यी पीतडि एक्लै सतु्दा डर मानी होटल साहनुीको 
छोरीसँग सतु् न गएकोले आज पतन डर लाग्छ की भनेर सोध्दा डर लाग्दैन भनेकोले म मेरो 
कोठामा गई सिेुको हुँ भनी अनसुन्धाको क्रममा भनेको र यो वारदाि घटना पछाडी पतन यी 
पीतडि र प्रतिवादी तिचमा तनरन्िर SMS आदान प्रदान र फोन सम्पकण हरु समेि भएको हुँदै 
आएकोमा त्यसै क्रमको तसलतसलामा मध्य िानेश् वरमा पीतडि र प्रतिवादीहरु तिचको संवाद 
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एवं छलफलको अतडयो जक्लप िनाईएको समग्र अवस्थाले यी प्रतिवादी र पीतडि प्रमेी प्रतेमका 
जस्िो सम्िन्धमा रहे िसेको देजखन्छ।  

५७) यसरी एउटा यवुापसु्िामा राम्रो अतभनयको क्मिा देखाई पदाणको जीवनमा नायक रही वफल्मी 
क्ेत्र  र गीि संतगिको अतभनयको क्ेत्रमा स्थावपि कलाकारले नािातलकासँग कस्िो व्यवहार 
गनुण पछण ?  नािातलक उमेरमा एउटा चचाणमा रहेको अतभनेिा रहेको व्यजक्तसँग  नजजक हनु र 
उसलाई चाहन ुउसको गल्िी होईन। त्यसमा आफंू Stardum हुँ भन् ने एउटा ियस्क उमेर 
पगेुको व्यजक्त आफैले पूर्ण रुपमा सोच ववचार गरेर पदाणको दतुनयाँमा मात्र नायकीपन होर्न 
आफ्नो वास्िववक दतुनयाँमा पतन नायकीपन कायम गनण सक्न ु पछण। कानूनले नािातलक 
मानेको कुरालाई उसको चन्चलिा र आनीिानीलाई हेरेर ियस्क उमेर हो भनी आफैले 
अनमुान गरी आफँू प्रति कोही नजजक हनु र आफ्नो Public Figure को कारर्ले फ्यान िन्न 
खोज्यो भन्दैमा आफ्नो ररल लाईफको के्रज (Popularity) लाई िास्ितिक जीवनमा गलि 
रुपले प्रयोग गनण हुँदैन। यी प्रतिवादीिाट नािातलका उपर अतडयो संवादमा प्रयोग गरेका शब्द 
एवम ् संवाद िथा अन्य SMS लगायिका कुराकानीका गतिववतधसमेिलाई हेदाण एउटी 
नािातलका उपर यी प्रतिवादीले अतभभावकीय रुपले आफ्नो जजम्मवारी र किणव्य परुा नगरी 
एउटा प्रमेीको रुपमा आफूलाई प्रस्ििु गरी नािातलका उपर व्यवहार गरेको देजखन्छ।  

५८) मलुकुी अपराध संवहिा, 2074 को दफा 225(२) मा "कसैले करर्ीका आशयले 
िालिातलकालाई अस्वभाववक रुपमा एकान्िमा लगेमा, यौन सम्िन्धी तनजको अंग छोएमा वा 
समािेमा, यौन सम्िन्धी आफ्नो अंग तनजलाई छुन वा समाउन लगाएमा वा तनजसगँ अन्य कुनै 
वकतसमको यौनजन्य अस्वाभाववक व्यवहार गरेमा िालयौन दरुुपयोग गरेको मातननेछ" भनी 
िालयौन दरुुपयोगका सम्िन्धमा कानूनी व्यवस्था रहेको र यी प्रतिवादीले पीतडि नािातलका 
उपर गरेको व्यवहार एवं अतडयो जक्लपको संवादसमेिलाई हेदाण मलुकुी अपराध संवहिा, 
२०७४ को दफा २२५(२) मा उल्लेख भएको "…अन्य कुनै वकतसमको यौनजन्य 
अस्वभाववक व्यवहार" पीतडि नािातलका उपर यी प्रतिवादीले गरेको देजखँदा यी प्रतिवादी पल 
शाह भन्ने परु्ण तिक्रम शाहले मलुकुी अपराध संवहिा, 2074 को दफा 225(१) ववपररिको 
िालयौन दरुुपयोगको कसूर अपराध गरेको ठहछण। अि प्रतिवादीलाई िालयौन दरुुपयोगको 
कसूर अपराधमा के कति सजाय हनुपुने हो भन् ने िफण  ववचार गदाण कसूरको अवस्था र यी 
प्रतिवादीले आफूले गीि संगीि र वफल्मी क्ेत्रमा रहेर झन संवेदनशील िनेर िाल 
कलाकारहरुलाई संरक्र् गनुणपनेमा आफै आफ्नो जजम्मेवारी र किणव्य भलेूर प्रमेीको रुपमा 
प्रस्ििु भई कसूर गरेको हुँदा तनजलाई सोही संवहिाको दफा 225(३) िमोजजम २ (दईु) िर्ण 
६ (छ) मवहना कैद सजाय र पच्चीस हजार रुपैया जररवाना हनेु ठहछण। 

५९) त्यस्िै, मलुकुी अपराध संवहिा, २०७४ को दफा २२८ मा दफा २२० र २२७ अन्िगणिको 
कसूर िाहेक पररच्छेद १८ िमोजजमको अन्य कसूरिाट पीतडि व्यजक्तलाई कसूरदारिाट 
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मनातसि क्तिपूतिण भराई ददनू पनेछ भन् ने कानूनी व्यवस्था रहेको र  नािातलका िाल कलाकार 
पररवतिणि नाम २०७८ गैडाकोट ५ (क) लाई घटना पश् चाि तिशेर्गरी जाहेरी ददए पतछ पनण 
गएको प्रत्यक् असर र मानतसक पीडा र सहज रुपमा आफूले समाजमा आफ्नो अतभनय र 
गायनको क्ेत्रमा कामकाज गनण नपाएको समेिका समग्र पक्लाई तिचार गदाण मलुकुी अपराध 
संवहिा, २०७४ को दफा २२८ िमोजजम दशलाख रुपैया क्तिपतुिण प्रतिवादीिाट पीतडिलाई 
भराई ददने समेि ठहछण।साथै, जाहेरवालाले उमेर नपगेुको आफ्नो नािालक छोरीलाई गायन र 
अतभनय क्ेत्रमा आफ्नो अतभभावकीय जजम्मेवारी परुा नगरी एक्लै छोडेको, आफूले परुा गनुणपने 
अतभभावकीय किणव्यिाट च्यिु रहेको,  आफूखशुी गायन र अतभनयमा एक्लै जान ददएको 
कारर्िाट एउटा प्रतिभावान िाल कलाकार माथी यौनदवु्यणवहार सम्मको वहंसा पनण गएको 
देजखदँा जाहेरवालालाई आगामी ददनहरुमा आफ्नो अतभभावकीय किणव्य वहन गनण र नािालक 
छोरीलाई आफ्नो पूर्ण संरक्र्मा राखी तनजको जशक्ाददक्ा लगायिका काममा उजचि ध्यान 
ददनसमेि यसै फैसलािाट सचेि गरार्न्छ। 

६०) त्यसका साथै, िालिातलका उपरको कसूर अपराधलाई हल्का रुपमा तलई गोपतनयिा कायम 
गनुणपने कसूर अपराधमा समेि तमतडया िायल गने, आफ्नो न्यूजमा भ्यूज िढाउनको लातग 
तिर्यिस्िकुो संवेदनशीलिालाई वेवास्िा गरी समाचार सम्प्ररे्र् गरी आफँू खसुी सत्य िथ्य 
भन्दा िावहर गई समाचारहरु िनाउँदा र सम्प्ररे्र् गदाण यसले समाजमा एउटा नकारात्मक 
सन्देश प्रवाह हनु गएकोले सम्पूर्ण तमतडया क्ेत्रलाई समेि ववर्यवस्िकुो संवेदनशीलिालाई 
ववचार गरेर मातै्र िास्िववक समाचार सम्प्ररे्र् गनण र नागररकको सूचनाको हकलाई सम्मान 
गनण सचेि गराईन्छ।अरुमा िपतसल िमोजजम गने गरी प्रस्ििु मदु्दा मलुकुी फौजदारी 
कायणववतध संवहिा, २०७४ को दफा १३१ िमोजजम फैसला गररददएको छ।     

िपतसल 

मातथ ठहर खण्डमा लेजखए िमोजजम प्रतिवादी पल शाह भने्न पूर्णतिक्रम शाहलाई २(दईु) िर्ण 6 
(छ) मवहना कैद सजाय र रु. २५,000।–(पजच्चस हजार रुपैयाँ) जररवाना हनेु ठहरी फैसला 
भएकोमा तनज प्रतिवादी पक्राउ परी यस अदालिको तमति 2078/12/23 को थनुछेक 
आदेशले हालसम्म थनुामा रहेको देजखंदा तनज प्रतिवादीलाई लागेको कैद र जररवानाको लगि 
कसी असलु उपर गनुण भनी िहतसल शाखामा लगि ददनू--------------------------------------१ 
 

माथी र्न्साफ खण्डमा लेजखएिमोजजम मलुकुी अपराध संवहिा,2074 को दफा 228 िमोजजम 
प्रतिवादी पल शाह भने्न पूर्ण तिक्रम शाहवाट पीतडि पररवतिणि नाम गैडाकोट ५ (क) लाई 
रु.10,00,000।-(दश लाख रुपैयाँ) क्तिपतुिण भराई ददने गरी फैसला भएकोले तनयमानसुार 
वपतडिलार्ण प्रतिवादीको रोक्का रहेको िैंक खािािाटै क्तिपतुिण वापिको रकम भरार् ददनू---------२ 
 

अपराध पीतडि संरक्र् ऐन, २०७५ को दफा ४ िमोजजम प्रतिवादीिाट पीतडि राहि कोर्मा 



वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी पूर्ण तिक्रम शाह भएको जवरजस्िी करर्ी मदु्दा(०7८-C१-०159) को फैसला पाना 24/24 

जम्मा गनुणपने रु.१,0००।– (एक हजार रुपैयाँ) को लगि कसी असूल गरी असूल भएका 
अवस्थामा पीतडि राहि कोर्मा जम्मा गनूण भनी िहशील शाखामा लगि ददनू-------------------३ 
 

माथी ठहर खण्डमा लेजखए िमोजजम ववर्यवस्िकुो संवेदनशीलिालाई ववचार गरेर मातै्र िास्िववक 
समाचार सम्प्ररे्र् गनण र नागररकको सूचनाको हकलाई सम्मान गनण सचेि गराउने गरी फैसला 
भएको हुँदा सोही िमोजजम प्रस्ििु फैसलाको जानकारी प्रसे काउजन्सल नेपाल, काठमाण्डौलाई 
ददनू---------------------------------------------------------------------------------------४ 
 

माथी ठहर खण्डमा लेजखए िमोजजम जाहेरवालालाई आगामी ददनहरुमा आफ्नो अतभभावकीय 
किणव्य वहन गनण र नािालक छोरीलाई आफ्नो परु्ण संरक्र्मा राखी तनजको जशक्ाददक्ा 
लगायिका काममा उजचि ध्यान ददनसमेि सचेि गराउने गरी फैसला भएको हुँदा सोही िमोजजम 
प्रस्ििु फैसलाको जानकारी जाहेरवालालाई ददनू----------------------------------------------५ 
 

प्रस्ििु र्न्साफमा जचत्त निझेु प्रतिवादीलाई उच्च अदालि पोखरामा पनुरावेदन गनण जानू भनी 
फैसलाको प्रतितलपी सवहि ७० ददने पनुरावेदन म्याद ददनू------------------------------------६ 
 

प्रस्ििु र्न्साफमा जचत्त निझेु ७० ददन तभत्र श्री उच्च अदालि पोखरामा पनुरावेदन गनूण भनी 
फैसलाको प्रतितलवप साथै राखी फैसलाको जानकारी सवहि जजल्ला सरकारी ववकल कायाणलय, 
नवलपरासी (ि.स.ुपू.) लाई ७० ददने पनुरावेदन म्याद ददनू-----------------------------------७ 
 

सरोकारवालाले फैसलाको प्रतितलवप माग गरेका तनयमानसुार लाग्ने दस्िरु तलई सारी सराई 
प्रतितलवप ददनू------------------------------------------------------------------------------८ 
 

प्रस्ििु फैसला सफ्टवेयरमा अपलोड गरी सो वेहोरा तमतसलमा जनाई प्रस्ििु मदु्दाको दायरीको 
लगि कट्टा गरी तमतसल तनयमानसुार अतभलेख शाखामा िझुाई ददनू---------------------------९ 

फैसला ियारीमा सहयोग गनेः 
क.अ. वफरोज तमयाँ 
मदु्दा फाँट-२                                              जजल्ला न्यायाधीश 

र्ति सम्वि ्२०७९ साल भाद्र मवहना २१ गिे रोज ३ शभुम.्........................................। 
   फैसला प्रमाजर्करर् तमतिः 207९।0६।06।५ 
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