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शाखा जग ाथ दवेल, काठमाड ◌ंअ तगत के ीय कारागार थुनामा रहकेा चा स गु मुख शोभराज 

  



कत वाला प ा लागेको अव थामा २० वषपिछ पिन मु ा च ने यानस ब धी महलको २० नं. को व थाल े
नै प पमा बोली राखेकै छ । य तो अव थामा कत  भएको २० वषपिछ मु ा च न नस े  भ े िज कर 
यानस ब धी महलको २० नं. को मनसाय ितकूल भई सो िज करसँग सहमत न नस कने । 

( करण नं.१०) 
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फैसला 

या. दीपककुमार काक  : याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १०(२) बमोिजम साधकको रोहमा पेस भएको 
तुत मु ाको संि  त य र ठहर यस कार छः- 

िमित २०३२ साल पौष ६ गते म आ नो गाउँ प ायतको कामकाज गद रहकेो अव थामा ६ नं. वडा सद य 
भरत राना मगरले पलासे अरिनको राजमागको ढलमा कहाँको के नाम गरेको ि  के प रव धबाट मरेको छ 
भनी खबर गरेकोले मसमेत गई हदेा िनज मृतकको िजउमा लुगा नभई सवा ग ना गो अव थामा मुख 
निचिनने गरी आगोले डढेको,घाँटीमा रगतसमेत दिेखएको मृतकको लास भे टएकोले के कित प रब धबाट मारी 
यहाँ फालेको हो ? जाँचबुझ गरी काननूबमोिजम ग रपाउँ भनी िमित २०३२।९।६ गतेको िज ला भ पुर, 

िच ापोल गाउँ प ायतका त कालीन धानप  गोकण बहादरु काक ल े दएको दखा त । 

िज ला भ पुर, त कालीन िच ापोल गाउँ प ायत वडा न.६ ि थत अरिनको राजमागदिेख दि ण गाउँ जान े
बाटो, उ र सडकको ढलमा पुव टाउको पि म खु ा भई उ ानो परी लडकेो टाउकोमा रहकेो कपाल डढेको, 
कान दवैु आगोले खाई छाला डढेको, नाकको दवैु वालबाट रगत आएको, आँखा दवैु ब द रही आगोले खाएको, 
िनधारको दवैु आँखामािथ चोट लागेको, जुँगा डढेको, घाँटीमा कल कलेिनर से रएको काटेको घाउ वाल 
दिेखएको, बायाँ हात िजउल े िथचेको, दािहन ेहात बाँिधएको, ला आगोल ेडढेको, नारीमा कपडाले बाँधेको 



डढेको कपडा दिेखएको, पाइ ट आ द आगोले खाई केही भाग दिेखएको, क मा डढेको अ डरवयरको कपडा 
भएको, दवैु क मा छाला डढेको, िपसाब फेन ठाउँमा आगोले ह ी र छाला डढेको, दािहने पँडौलामा ित ामा 
धेरैजसो भाग आगोले खाएको, बाँया प ीको ित ा िपडौला र कुरकु ामा आगोले खाएको, लास ओ टाई प टाई 
हदेा टाउकोमा पछािडप ी केही भाग कैलो रंङको र सो कपालमा रगत लागेको,पछािड िप ूमा रगतको दाग 
लागी लासले िथचेको,दे ेप को नाडीमा कपडाले बाँधेको र धेरैजसो कपडा डढेको, ला ाय: सबै डढेको, 
पछािड दवैु फलामा दसा लागेको र िनजले लगाएको अ डरवयर केही भाग डढेको कपडा टाँिसएको, दािहने 
खु ाको घुँडािनर हाड दिेखन ेगरी डढेको, दवैु खु ाको लाह  स ल ैदिेखएको, लासले िथची राखेको ठाउँमा 
घाँटीबाट बगेको रगत जमेको, हदेा िवदशेी ज तो दिेखने कहाँ ब े के नाम गरेको ि  भ े स ब धमा य कन 
नभएको भ ेसमेत होराको िमित २०३२।९।६ गतकेो घटना थल एवं लास जाँच कृित मुचु का । 

स भवत: मृ युको कारण घाटँी का टएर रे पोरेटरी फेिलयर भएर न स छ । (Probably the cause of death 

might be due to respiratory failure due to cut throat) भ े होराको भ पुर अ पतालको िमित 
२०३२।९।७ गतेको लासजाचँ रपोट। 

First met Connie and Laurent friday (१९th) on Saturday (२०th) in their hotel room. They were 

talking about travel and buying things in India. They bothhad a number of jewels and stones 

which they bought in India. Laurent had a very expensive ruby which he carried with his money. 

Connie talked of selling the jewels in the U.S.A. The next २ days I saw Connie a few times in 

the hotel or on the street. Connie evidently stayed in the hotel most of the time. 

Monday afternoon, I had tea with Connie, Kirsty and Jan in the United Restaurant. Connie talked 

about meeting an Oriental jeweler and his French Wife. They visited in their room at the Solty 

Oberio Hotal where the jeweler told her the jewels were not very good. She said she was going 

to return them when she returned to India.In conclusion, Kirsty and Jan and myself identified the 

bodies and jewelry found which belonged to Connie (US). I identified Laurent (Can) by the size 

of the body (६’६”) भ े होराको (c२६०९९८३-usa)kent c anschutz ले सन २४/१२/७५ मा गरेको 
सनाखत कागज । 

भ पुर िज ला, पलाँसेको ढलमा एकजना अमे रकन ज तो िजउमा कुनै लुगा नभएको अनुहारसमेत निचिनन े
गरी े ोल हाली आगो लगाई डढाएको ज तो शरीरको अिधकांश भाग डढेको मृतकको लास रहकेो, िनज 
मृतकलाई कहाँ ब  े के नाम गरेको कसले घटना थलमा न ैवा अ य  ठाउँमा मारी याई फालकेा न ्थाहा 
भएन । िनज मृतकको शरीरमा कुनै लुगा नभएको, शरीर सवा ग ना गो र िनजको हितयारले काटेको 
घाउसमेत िथयो भ ेसमेत होराको बुिझएका लाल बहादरु ब ेतसमेतले गरी दएको िमित २०३३।३।२६ 
गतेको सरजिमन  

मुचु का । 

भ पुर िज ला, साँगा पलासे भ े ठाउँमा िवदशेी मािनस मारी आगो लगाई फालेको स ब धमा िनज मन 
ि  यानाडा िनवासी लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent armond carriere) न् भ े प ा लागेको तर को 

कसले मारी आगो लगाई फाली दएको हो भ े स ब धमा कतैबाट खु न नआएको र पिछ खु न आएका बखत 
कारवाही चलाउने गरी तामेलीमा राखी पाउन भ पुर िज ला अदालतमा दािखल गरेको हरी ितवेदन । 

भ पुर िज ला, साँगा पलाँसे भ े ठाउँमा िवदशेी मािनस मारी आगो लगाई फालेको स ब धमा िनज मन 
ि  यानाडा िनवासी लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent armond carriere) न् भ े प ा लागेको तर को 

कसले मारी आगो लगाई फाली दएको हो भ े स ब धमा कतैबाट खु न नआएको र खु न आएका बखत 



कारवाही चलाउन ेगरी िमिसल तामेलीमा राखी दने भ ेसमेत होराको िमित २०३३।९।२२ गतेको भ पुर 
िज ला अदालतका िज ला यायाधीश ी ह रजंङ िसजापतीको आदशे । 

I.C.P.O Paris, feb. १९७३ file no ९४०/७२ control no A ८४४३ मा sobhraj hotchand bhawnani 

charles का नाममा जारी भएको green corner notice मा िनज शोभराजको finger print,photo तथा केशको 
िववरणसमेत Interpol  Secretariat  General (महासिचव) ा सबाट िमित २२ Aug, २००५ मा मािणत 
गरी पठाएको िववरण । 

काठमाड  िज ला, झ छेि थत ओरि टयल लजका ो ाइटरसँग बु दा िमित २०३३।८।२८ गत े अमे रक  
नाग रक कोिनजो ो ची (miss Connie jo bronizch) र सोको तीन दनपिछ यानेिडयन नाग रक लरे ट 
आरम ड या रयरे (Laurent armond carriere) भ े ि  उ  होटलमा आई बसेकोमा िमित २०३२।९।५ 
गते लरे ट धुिलखेलस म घु  जा छु भनी हडँकेो र यसको २ दईु दनपिछ कोिनजो पिन लरे ट आरम ड 
या रयरे (Laurent armond carriere) लाई भे छु भनी धुिलखेलतफ गएको भनी बताएको, भ पुर साँगामा 

लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent armond carriere) लाई एलेन गो टयर भिनने चा स शोभराज गु मुख 
(Charles Shobhraj Gurumukh), मिनले लक भिनने मे रए  ेलुिसले लक (Marie Andre Lucie Leclerc) 

भारतीय नाग रक अजय चौधरीसमेतका जना ३ ितन ि  भई ह या गरी मारी फालेकोल े मुलुक  ऐन, 

यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय न र लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent Armond 

Carriere) लाई  कत  गरी मारेको घटना थल िच ापोल गाउ प ायत भ पुर िज लािभ  परेको दँा िनज 
लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent Armond Carriere) लाई कत  गरी मारेतफ उपरो  अिभयु ह  उपर 
स बि धत अदालतमा मु ा दायर ग रनेछ भ ेसमेत होराको िमित २०३३।६।५ गते काठमाड  िज ला 
अदालतमा पेस गरेको हरी ितवेदन । 

िमित २०३२।९।६ गते तदअनुसार २१ िडसे बर १९७५ का दन भ पुर साँगा भ याङ सडक कनारमा पिछ 
सनाखत न आएका यानडा िनवासी लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent Armond Carriere) र िमित 
२०३२।९।८ गते तदअनुसार २३ िडसे बर १९७५ मा अमे रक  नाग रक सु ी कोिनजो ो ची (Miss Connie 

Jo Bronizch) को लास मुख निचिनने गरी डढाई फाली दएको फेला परेको, दवैु मृतकह  काठमाड को 
झोछि थत ओरे टल लजको कोठा न.९ मा सँगै बसेको, दवैु जना मृतकको हकमा मृतकको साथमा आएका अ य 
िवदशेी पयटकह सँग सोधखोज गदा दवैु जना ब मु य प थरह  संकलन गन अिभ ची रा  े र िनजह को 
साथमा केही ब मु य प थरह  रहकेो िथयो । िवदशेी पयटकह  म ये अ िेलयन नाग रक सु ी कृ ीर सु ी 
जेनकाले मृतक कोिनजो ोनजी (Connie Jo Bronizch) त काल सो टी ओभराय होटलमा ब े एक जना 
िभयतनामी पयटकसँग आ नो िचनजान भएको र उ  युवक पिन ब मु य प थरमा अिभ ची रा े भ े कुरा 
बताएक  िथइन् । उ  िभयतनामी युवकसँग आरामदायी कार छ भ े कुरा पिन मृतक कोनीजो (Connie jo) ल े
आ ना दईुजना साथीह लाई बताएक  र समय समयमा उ  युवकसँग भेट गन जान ेभ े कुरा गरेको पिन िनज 
कृ ी र जनेकाबाट थाहा न आएको  

िथयो । यही आधारमा सो टी होटलमा गई िभयतनामी भिनएको युवकको खोजतलास गदा िभयतनामी कुन ै
पिन पयटक होटलमा नबसकेो तर िह द चाईना अनुहारसँग िम दो एक युवक र िनजको साथ एक युरोिपयन 
केटी िडसे बर १८ तारेख दिेख रहकेो, उ  होटलबाट िडसे बर २४ तारेखका दन होटल म लमा सरी २५ 
तारेखको दन पुन: सो टी होटलको कोठा नं.४१५ मा बसेको थाहा न आयो । उ  दवैु जनालाई गई हदेा 
िभयतनामी ज तो दिेखने यवुकले आ नो नाम हने रकस बे टाजा (Hennricus Bintanja) र केटीले आ नो नाम 
कुक  हे कर (Cockie Hemker) भएको, आफू दवैु जनालाई हलै ड नाग रक बताएका िथए । अनुस धानको 

ममा खोजतलास गद जाँदा िनज हने रकस बे टाजा (Hennricus Bintanja) ले १९ िडसे बर १९७५ का दन 



काठमाड  ि थत गोरखा ाभ सबाट ५००१ न बरको िनजी ाटसन सेतो कार भाडामा िलएको,२३ 
िडसे बरका दन कुक  हङेकर ए लै गई गोरखा ाभ समा उ  कार फता गरेको भ े कुरा गोरखा ाभ सबाट 
बुिझन आएको । उ  कार फता गदा सोकारमा गो डने े म र कालो िससा भएको च मा १, िज सको टोपी, 
ले स ि लनरसमेत छुटेको,उ  कारको पछािड िडक मा एउटा िज सको पाई ट फेला परेको, उ  पाई ट 
स ब धमा हने रक बे टा जा (Hennricus Bintanja) सँग सोधपुछ गदा मेरो होइन भनी बयान दएका िथए । 
यसैबीच एयरपोट एिम ेशनमा गई एराईभल (arrival) तथा िडपा चर िल  चके (Departure list check) 

गदा मृतक लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent Armond Carriere) २३ िडसे बरका दन बकक गई २४ 
िडसे बरका दन पुन: काठमाड  आएको दिेखयो । लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent Armond  Carriere) 

लेभरेको Emarkation card / disembarkation को ह ता र तथा ओरे टल लजमा ग रएको ह ता र 
िवशेष कोमा जाँच गदा फरक दिेखयो । यसैबीच हने रकस बे टाजा (Hennricus Bintanja) र कु क हे करसँग 
सोधपुछ जारी न ैरहकेोमा २८ िडसे बरका दन िनजह लाई पुन सोधपुछ गन होटलमा जाँदा िनजह ले ब  े
गरेको कोठा न.ं४१५ मा गई बोलाउँदा कोही नबोलकेोले जबरज ती ढोका खोलीिभ  प दा कोठामा कोही पिन 
नभएको तर ितन सु केश जु ा तथा अ  कपडाह  यही भएको, उ  होटलमा छोिडएका मालसामान म य े
नाईलनको मिन याग बरामद न आएको, मे १९७६ मा मृतक लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent Armond 

Carriere) को दाजु िगलोर एम या रयरे (Gilor M. Carriere) काठमाड मा आई मृतक शवको फोटो, 
दिेखएको कपडाको टु ा,५००१ नं.को िनजी कारमा भे टएको, च मा, िज सको टोपी, िनलो िज स पाई ट र 
हने रकस बे टाजा बसेको होटल सो टी कोठा न.४१५ बाट बरामद भएको िनलो नाईलनको मिन याग, कालो 
नाईलन िजपर, कालो पलाि क ि लप र िनलो क बर पेटी मेरो भाइ लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent 

ArmondCarriere) को हो भनी मे २ तथा २१ को दन सनाखत गदछ । सो टी होटलको रिज ेसन काड 
न.६४४९ मा एलेन गो टयर (Allen Gauthier) उफ बे टाजाले लेिखएको अ र तथा ह ता र २३ िडसे बर 
१९७५ का दन लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent ArmondCarriere)को नामबाट बकक जाँदा र भोिलप ट 
फक  काठमाड  आउँदा भरेका िलखतका अ रह  िवशेष का अनुसार समान अथात् एउटै ि ले लेखेको छ 
भनी िन ववाद छ भ ेसमेत होरा उ लेख भएको छ । उ  कुराह  त कालीन हरी महािन र क अ युत 
कृ ण खरेलले िमित २०५३।१२।१४ मा लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent ArmondCarriere) समेतको 
ह या का डमा गृह म ालयमा दएको ितवेदन र एस.पी च  िवर राईले पेस गरेको ितवेदनसमेतमा 
उ लेख भएको, ितवादी चा स शोभराज गु मुख िडसे बर १९७५ मा बककबाट काठमाड  आई सो टी 
होटलमा हने रकस बे टाजा (hennricus bintanja) को नामबाट बसेका, मृतक कोिनजोसँग एउटै कोठामा ब े 
यानेिडयन नाग रक लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent Armond Carriere) को भ पुर साँगामा िमित 

२०३२।९।६ गते लास फेला परेको िनजको नाईलनको मिन याग िनज ितवादी बसेको होटल ओभरायको म 
न.४१५ बाट बरामद भएको र िनज लरे टको टोपी च मा,िज सको पाई ट, यी ितवादीले गोरखा ाभ सबाट 
भाँडामा िलई चलाएको ५००१ नं.को सेतो कारबाट बरामद भएको, सो गाडी िमित २०३२।९।५ गतेदिेख ८ 
गतेस म िवदशेीले भाँडामा िलएको भ े ाईभर पुणबहादरु महजनको कागजबाट दिेखन आएको, मृतक 
कोिनजोको लास एका त ठाउमा ऐ.८ गते िबहान लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent Armond Carriere) कै 
लास फेला परेको थानतफ जाने बाटोमा भे टएको र सोही दन अथात् िमित २०३२।९।८ गतेका दन ११:३० 
बजे बकक जाने लेनबाट िनज ितवादी लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent Armond Carriere) को नाउँबाट 
बकक गई भोिलप ट काठमाड  फ कएको, मृतक कोिनजो ो ची (Connie jo Bronizch)को डाँयरीमा यी 

ितवादीको नाम, थर, ठेगाना उ लेख नु नपन, मृतक कोिनजो (Connie jo) िभयतनामी ि सँग भेटघाट 
गन सो टी ओभरायमा जान ेगरेको भनी क ी मा रन मेि मलनले (Kirsty Marion Macmillan) भनेक  दँा 
मृतक कोिनजो ो जी (Miss Connie Jo Bronizch) सँग ितवादीको काठमाड मा भेटघाट य  स ब ध 
भएको दिेखने दँा ितवादीले वारदातको समयमा आफू अ य  रहकेो माण दन नसकेको दँा िनजल े



िलएको Plea of Alibi न ैिनजको िव मा माण ला े भएको, यस ह या स ब धमा सोधपुछ दँा सामानह  
होटलमा छाडी यी ितवादी ा सी िलई रोडको बाटो द ैभारततफ भागी गएको, ह या गन र ह या गरी 
सकेपिछ मृतकलाई निचिनन ेगरी जलाउन ेआपरािधक कायिविध त रका (Modus Operandi) मा समानता 
दिेखन आएको, ह या गन िवदशेी पयटकलाई छनौट गरी ह या गन कायमा समानता रहकेो तथा उि लिखत 
त यह  एक आपसमा आब  रहकेोसमेतका उि लिखत िववेचना ग रएका प रि थितज य माणह समेतबाट 

ितवादी चा स शोभराज गु मुखले अमे रक  नाग रक कोिनजो ोनची (Connie jo Bronizch) लाई कत  
गरी मारेको ठहछ । सो ठहनाले मुलुक  ऐन, २०२० को यानस ब धीको महलको१३(३) नं.अनुसार ितवादी 
चा स शोभराज गु मुखलाई सव सिहत ज मकैद ने ठहछ भ ेसमेत होराको िमित २०६१।४।२८ गतकेो 
सु  काठमाड  िज ला अदालतको फैसला । 

ितवादी चा स शोभराज गु मुख (Charles Shobhraj Gurumukh) ले १९७५ िडसे बरमा आफू नेपाल 
नआएको भ े कुरा थािपत नभई सो समयमा ितवादी नेपालमा रहकेो मािणत र पु ी भएको, मृतक 
कोिनजो ो ची (Connie jo Bronizch) सँगै एउटै कोठामा ओरे टल लजको कोठा न.९ मा बसेको यानेिडयन 
नाग रक लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent Armond Carriere) को मिन याग ितवादी बसेको होटल 
सो टी ओभरायको कोठा न.४१५ मा फेला पनुको साथै ितवादीले भाडामा िलई चलाएको गोरखा ाभ सको 
सेतो ५००१ न बरको कारबाट लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent Armond Carriere) को च मा र िज सको 
पेई ट बरामद भएको,मृतक कोिनजो ोनची (Connie jo Bronizch) को डायरीमा यी ितवादीको नाम 
उ लेख भएको र यसरी लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent ArmondCarriere) का सामान िनजले भाडामा 
िलएको कारबाट बरामद भएको, मृतक कोिनजो ो चीको डायरीमा यी ितवादीको नाम र ठेगाना उ लेख 
नाको कारण ितवादीले खुलाउन नसक  िनजसँग स ब ध स पक नै नभएको भ े िनजको बयान िम या 

सािबत भएको तथा ह या स ब धमा त काल यी ितवादीसँग सोधपुछ दँा र होटल छा दा खबर दनु भनेको 
कुरालाई बेवा था गरी सामान होटलमा छाडी मोटर बाटो दँ ैभारततफ लागेको र ब मु य प थर स ब धमा 
मृतकसँग भेटघाट स ब ध भएको कुरा पुि  भएकोबाट ब मु य प थरकै लोभनमा समेत परी ितवादीले 
मृतक कोिनजो ो ची (Connie jo Bronizch) को ह या गरेको कुरा प रि थितज य माणबाट खि बर भएको 
दे खँदा, गे  रिज ेसन काड र पासपोटमा रहकेो द तखत एकै ि को न स े  भ े िवशेष को राय भई 
२००३ मा मा ै नेपाल आएको भ े बयान िव ासयो य नदिेखइ गे  रिज ेसन काडबाट १९७५ िडसे बरमा 

ितवादी नेपालमा रहकेो पुि  भएको र ब मु य प थर स ब धमा मृतकसँग ितवादीको भेटघाट ने गरेको 
भ े दिेखएको समेतका प रि थितज य माणको िववेचना गरी ितवादी चा स शोभराज गु मुखलाई 
कसुरदार ठहर गरी यानस ब धी महलको १३(३)अनुसार सव सिहत ज म कैद गन गरी गरेको िमित 
२०६१।४।२८ को काठमाड  िज ला अदालतको फैसला िमलेकै दे खँदा सदर ने ठहछ भ ेसमेत होराको  
िमित २०६२।४।२० गतेमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको संयु  इजलासबाट भएको  

फैसला । 

हने रकस बे टाजाको नामल ेबसेको एलने गो टयर भ े ि  र चा स शोभराज गु मुख (Charles Shbhraj 

Gurumukh) भ े ि  एउटै रहकेो र िनज ितवादी चा स शोभराज गु मुख (Charles Shobhraj 

Gurumukh) को काय र वहारको उपयु  त यह  मालाकार कडीको पमा आब  भई िनजले अिभयोग 
दाबीबमोिजम कोिनजो ोनचीको (Connie jo Bronizch) ह या गरेको भनी प रि थितज य माणह बाट 
थािपत न आएको दिेखएकोले अिभयोग दाबीबमोिजम िनजले कसुर अपराध गरेको भनी कसुरदार ठहराई 

मुलुक  ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सव सिहत ज म कैदको सजाय गन गरी सु  
काठमाड  िज ला अदालतले िमित २०६१।४।२८ गतेमा गरेको फैसलालाई सदर गन गरी गरेको पुनरावेदन 



अदालत, पाटनको िमित २०६२।४।२०को फैसलामा त यको िववेचना, माणको मु या कन, अपराधको 
िनधारण र सजायको उद ्घोषणसमेतबाट कुनै ु ट िव मान रहकेो नदे खँदा सो फैसला सदर ने ठहछ 
भ ेसमेत होराको सव  अदालतको संयु  इजलासबाट भएको िमित २०६७।४।१४ गतेको फैसला । 

मेरो तीनपु ते नाम, थर, उपनाम, पेसासमेतको उ र बताउन आव यक  

ठाि दन । म ा सदिेख अबुदाबी दँ ैनेपाल आएको  ँ। दशेको मण गरेको स ब धमा भ  आव यक ठाि दन । 
म पिहलो चोटी १ से टे बर २००३ मा ३० दन े वसाियक िभषा योग गरी नपेाल आएको  ँ । २७/१ 
न बरको (Disembarcation card) दखेाउँदा दखँेे, हरेे, िचनेँ । उ  काडमा रहकेा अ रह  मैले लेखेका होइनन ्
र उ  काडमा रहकेो द तखत चाही ँमेरो हो । म उ  समयमा गाडन होटलमा बसेको  

 ँ । ा सीवालाले होटल ओभरायमा नलगी गाडन होटलमा लगेको दँा सोही होटलमा बसेको  ँ । सो टी 
होटलको ६४४९ नं. गे  रिज ेसन काड र म ल होटलको ०११९ गे  रिज ेसन काडको ितिलिप दखँेे हरँेे 
उ  काडह  कोिनजो ोनची (Connie jo Bronizch) सँग स बि धत काठमाड  िज ला अदालतमा चलकेो 
केशसँग स बि धत छन् । काठमाड  िज ला अदालत र सव  अदालतको फैसलालाई U.N.Human Right 

Committee ९९ session on २७ july ०१० को views/order ले खारेज गद ICCPR को उ लङ् घन पा रएको 
ट पा रएको छ । (Article१०,१४ and १५) जसको कारणले ICCPR को Article-२ अनुसार उ  मु ा 

पुनरालोकन गन आदशे दएको छ । नेपाल सरकारल े सो िवषयमा १२ माच २०१२ मा चा स शोभराज 
गु मुखले नेपाली भाषामा पुनरावलोकनको लािग िनवेदन दएर पुनरावलोकन गन स क छ भनी जवाफ 
पठाएको पाइ छ । काठमाड  िज लामा चलेको कोिनजोको मु ा अि तम नलागे स म उ  मु ाको फैसलालाई 
आधार मानी  सोिधरहन ुउपयु  दे खँदनै । मैले लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent Armond Carriere) 

लाई मारी फालेको भ े कहीकँतै कुनै आदशेमा उ लेख नभएको,म उ  घटनामा संल  पिन नरहकेो, काठमाड  
हरीले कोिनजोको मु ामा अिभयोग तयार गदा भ पूरको घटनासमेत उ लेख गन ुउसको अिधकार े िभ  

पदन । भ पुर हरीले को कसले मारी फालकेो भ े उ लेख नगरेको र िज ला अदालत भ पुरसमेतले कसले 
मारेको य कन नभएको भनी िमित २०३३।९।२२ मा फैसला गरेको । .ना.िन.न दराम े समेतल े
िड.एस.िप.कायालय, काठमाड मा पेस गरेको ितवेदनमा कोिनजो ोनची (Connie jo Bronizch) लाई लरे ट 
आरम ड या रयर (Laurent Armond Carriere) ले ह या गरी भागेको भ े उ लेख भएको, मृतक लरे ट 
आरम ड या रयरे (Laurent Armond Carriere) को लास स ब धमा िनजको आफ त र यानिेडयन 
दतुावाससमेत लाई जानकारी नगराइ िभयाना क भे सनको िवपरीत जलाउन दएको, मैले उ  घटना घटाएको 
होइन । उ  घटनाको बारेमा मलाई थाहा छैन । कोिनजो ोनची (Connie jo Bronizch) यानेिडयन 
नाग रक लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent Armond Carriere)भारतीय अजय चौधरीसमेतलाई िचि दन, 

दखेेको र भेटेको समेत छैन । तर मेरी ए लेुसी ले लक (Marie Andre Lucie Leclec) िच दछु । िनजलाई 
भारतमा भेटेको  ँ। बकक पो मा छािपएको पि का मैले दखेेको छैन । यी सबै फोटोकपी भएकोले यसमा केही 
थाहा  

छैन । िविभ  CDs, DVD का बारेमा Police station is not a movie house  यसैले मलाई केही भ ु छैन । 
िविभ  कताबह  तथा cd र dvd ह  police story,charge sheet र accusation को लागी बनेका न् । यी 
कुनै अदालतको final verdict को आधारमा नबनाएकोले य ता कताबह  र dvd ह  अदालतमा माणको 

पमा िलइँदनै । मृतक लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent Armond Carriere) को याग ओर टल होटलको 
कोठा नं.९ मा रहकेो, िनजको ह या स ब धमा भ पुर र काठमाड को हरीले होटल यानेजरलगायत कोही 
कसैसँग अनुस धान गरेको नदिेखएको, जबक  लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent Armond Carriere)र 



कोिनजो ोनचीसँगै उ  होटलको एउटै कोठामा ब दथे । मृतक लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent Armond 

Carriere) को लासजली दाहसं कार गदासमेत भ पुर हरीलाई मृतक को हो थाहा  

िथएन । यस भ दा अगािड कुनै फौजदारी अिभयोगमा सजाय पाएको छैन भनी लेिखएको ठक सा ो छ फरक 
पदन भनी चा स शोभराज गु मुख (Charles Shobhraj Gurumukh) को दोभाषे अिधव ा ( . .न.२२४८) 
शकु तला थापाको रोहबरमा भएको चा स शोभराजको िमित २०७०।११।१६ गतकेो अनसु धानका ममा 
भएको बयान । 

िमित २०३२।९।६ गते म आ नै घर िच ापोलमा िथए ँ। उ  दन िज ला भ पुर, िच ापोल गाउँ प ायत 
वडा नं. ६ ि थत अरिनको सडकको ढलमा जलकेो मृत मािनस फेला परेको भ  े जानकारी पाई मसमेत 
घटना थलमा गई हदेा पूव टाउको, पि म खु ा भई उ ानो परेको, टाउको कपाल जलेको, शरीरको अिधकांश 
भाग जलेको, ठाउँठाउँमा घाउचोट िनलडाम रही रगत िन केको िवदशेी ज तो मािनसको ह या गरी मािनसको 
लास याँकेको दखेेको  ँ। सो स ब धमा पिछ मृतक यानेिडयन नाग रक लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent 

ArmondCarriere)को ह या गनमा ा सेली नाग रक चा स शोभराज गु मुख (Charles Shobhraj 

Gurumukh), भारतीय नाग रक अजय चौधरी, यानेिडयन नाग रक मेरी अ डरे ले लक न भ े थाहा 
पाएको  ँ। अमे रक  नाग रक कोिनजो ोनजी (Connie jo Bronizch) र लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent 

Armond Carriere) एउटै होटलमा बसेका, दवैु सँग ब मु य प थर रहकेो बुिझएकोले सोही कारणल े उ  
घटना िनज चा स शोभराज गु मुख (Charles Shobhraj Gurumukh) समेतले घटाएकोमा पूण िव ास 
ला छ भ ेसमेत होराको बुिझएका कृ णहरी ब ेतसमेतले िमित २०७०।१२।३ गते गरी दएको कागज । 

घटना मेरो घर निजकै पदछ । िमित २०३२।९।६ गत ेिबहान मलगायत घरका अ य सद य ग  ँछनको लागी 
घटना थलको बाटो द ैखेतमा जानला दा ढलमा िवदशेी ज तो, शरीरको अंिधकांश भाग जलेको, ठाउ ठाउँमा 
िनलडाम घाउचोटसमेत रही रगत िनि कएको अव थाको मृत लास दखेी त कालीन िच ापोल गाउप ायतका 

धानप  गोकणबहादरु काक लाई खबर गरेको  ँ। मैल ेसो समयमा दखेेको मृतक लास र हाल िमिसल संल  
ग रएको लासको फोटो एकै ि को हो । हाल मृतक यानेिडयन नाग रक लरे ट आरम ड या रयरे 
(Laurent ArmondCarriere) लाई ह या गनमा ा सेली नाग रक चा स शोभराज गु मुख रहकेो कुरा थाहा 
पाएको  ँभ ेसमेत होराको बुिझएका भरत राना मगरसमेतले िमित २०७०।१२।५ गते गरी दएको कागज 
। 

िमिसल संल  जाहरेी दरखा त, घटना थल तथा लासजाचँ मुचु का, सजिमन मुचु का, लासजाँच रपोट, मृतक 
लासको सनाखत कागज, भ पुर िज ला अदालतमा पेस गरेको हरी ितवेदन, भ पुर िज ला अदालतको 
आदशे, िमित २०३३।६।५ गतेको त कालीन .ना.उ. कायालय काठमाड का .िन. िव लाल े ले काठमाड  
िज ला अदालतमा दायर गरेको हरी ितवेदन, हरी धान कायालय अपराध अनुस धान महाशाखाबाट 
िमित २०३३।४।२० मा सुपुदगीका लािग गृह सिचवलाई लेखेको प , स मािनत काठमाड  िज ला अदालतको 
अमे रक  नाग रक कोिनजो ोनची (Connie jo Bronizch) को ह यास ब धी फैसला, सो फैसला सदर गरी 
पुनरावेदन अदालतबाट िमित २०६२।४।२० मा भएको फैसला र सो फैसलालाई सदर गरी स मािनत सव  
अदालतबाट िमित २०६७।४।१४ मा भएको फैसला, ितवादी चा स शोभराज गु मुखले िज ला सरकारी 
व कल कायालय, भ पुरमा गरेको बयान, बुिझएका मािनसह ले गरी दएको कागज, िमिसल साथ पेस 
ग रएका िविभ  पि काका ितिलिपह  तथा चा स शोभराजका बारेमा लेिखएका िविभ  पु तकह समेतका 
संकिलत आधार माणह समेतबाट िमित २०३२।९।६ गते तदनसुार २१ िडसे बर १९७५ का दन ितवादी 
चा स शोभराज गु मुखसमेत भई यानेिडयन नाग रक लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent Armond 

Carriere)लाई ह या गरी जलाई भ पुर िज ला िच ापोल गाउ प ायत वडा न.ं६ ि थत अरिनको सडकको 



ढलमा िल गसमेत पिहचान न नस े  गरी फालेको भ े पुि  न आएकोले ितवादी चा स शोभराज गु मुख, 

मेरी ए लेुसी ले लक (Marie Andre Lucie Leclec), भारतीय नाग रक अजय चौधरीसमेतको उ  काय 
मुलुक  ऐन, यानस ब धी महलको १ न बर र १३(३) न बर िवपरीतको कसरु अपराध भएकोले िनज 

ितवादी चा स शोभराज गु मुखलाई सोही महलको १३(३) न बरबमोिजम सजाय गरी पाउन िनज 
ितवादी चा स शोभराज गु मुख हाल केि य कारागार जग ाथदवेल, काठमाड मा थुनामा रहकेो दँा 

स मािनत अदालतबाटै िझकाई बयानलगायतका कारवाही ग रपाउँ र भारतीय नाग रक ितवादी अजय 
चौधरी र यानेिडयन नाग रक मेरी ए ड ेलुसी ले लक (Marie Andre Lucie Leclec) को हकमा पिछ नाम, 

थर, वतन खु न आएका बखत वा प ाउ परेका बखत कानूनबमोिजम पूरक अिभयोग प  पेस ग रने भ ेसमेत 
होराको िमित २०७०।१२।१९।४ गतेको अिभयोग प  । 

मलाई ा  कागजातह  म ये अिभयोग प समेतका संल  १०० पृ का कागजातह  ा  गरेको ३९९ पृ  
मैले ा  गरेको छैन।अदालती ब दोब तको १२७ नं. बमोिजमको बयान गराउनु पूव मलाई अिभयोग प समेत 
संल  स पूण कागज उपल ध गराई मतलब स झाई कागज सुनाई सोधनी नु पनमा सो नभएकोले म बयान 
दनका लािग तयार छैन । तसथ मलाई अिभयोग प को स पूण कागजात उपल ध गराइयोस् । म िव  

लागेको अिभयोगबारे थाहा पाउन सकँु र बयानका लागी तयार न सकँु । जबस म मलाई अिभयोग 
प समेतका स पूण कागजात उपल ध गराइँदनै तबस म म बयान दनका लािग तयार छैन । जुन स ब धमा 
ICCPR को धारा १४(३)(a)(b)अनुसार उ  ावधान मा  नेपाल सरकारसमेत बा य रह छ । मलाई बयान 
गन बा य नग रयोस । ICCPR को धारा १४(३) (a)(b)(f)  नं. लागू नभएस म बयान दन बा य छैन । 
अनुवादक प रवतन गन मैल ैईि लसमा िनवेदन दई सकेकोले अक  अनुवादक स ब धमा टु गो नलागेस म म 
बयान दन चाह  । अनवुादकले Compliance श दको appropriate अनुवाद नगरेकोले competent 

अनुवादकको व था गन गरी competent अनुवादक िनयु  ग रपाउँ । यसैले म िनजले गरेको अनुवादमा 
िव ास गदन । म िवदशेी नाग रक भएकोले competent अनुवादक एवं आिधका रक अनुवादक नभएस म 
बयान दन चाह  । म नेपाली बुि दन । मैले िमित ०७१।२।१२ को आदशेबमोिजम अदालतमा उपि थत भई 
अिभयोग प  र संल  १०० पृ  कागजात बुझेको हो तर पुण अिभयोग प सगँ संल  कागजातह को 
अनुवा दत ित ा  नभएकोले म केही भ   

सि दन । मेरो बयान स ब धमा अनुवादकबाट अं ेजी भाषामा अनुवा दत कागजबाहके म अ  कुरा बुि दन 
भ ेसमेत होराको अ ेजी भाषामा  गरेकोलाई नेपाली भाषामा उ था ग रएको, िमित २०७१।२।२९ 
मा सु  अदालतमा ितवादी चा स शोभराजले इजलाससम  गरेको बयान कागज । 

िमिसल संल  त काल ा  कागजातह  समेतबाट आरोिपत कसुरमा यी ितवादीसमेतको संल ता रहकेो 
कुरामा िव ास गनुपन अव था दिेखएकोले ितवादीउपर यानस ब धी महलको १३(३) बमोिजम 
सव सिहत ज म कैदको मागदाबी भएको र अ.बं.को ११८(३) नं. बमोिजम नेपालमा बसोबास नभएको 

ि को हकमा ६ मिहनाभ दा बढी सजाय न स े  अपराधको कसरु गरेको हो भ े िव ास गन मनािसब 
आधार भएमा पुप का लािग थुनामा राखी कारवाही गनुपछ भ े कानूनी व था रहकेोले सोहीअनसुार 

तुत मु ामा पुप को लािग थुनामा रा  अ.बं.को १२४ ग बमोिजम यो पचा खडा ग र दएको छ । अ.बं.को 
१२१ नं. बमोिजम थुनुवा पुज  साथै तुत थुनछेकको ितिलिप पाउने गरी कारागार कायालय जग ाथ 
दवेल, काठमाड मा पठाई दनु भ े िमित २०७१।३।१ को थुनछेक आदशे । 

िमित २०३२।९।६ का दन भ पुर िज ला, िच ापोल गा.िव.स.वडा नं.६ मा सडकको निजक क वोटको 
छेउमा नालीमा निचनेको ि को लास रहकेो, मैल े दखेेर सो बखतका जाहरेवाला गोकणबहादरु काक  

धानप  भएकोले िनजलाई सो जानकारी दएको िथए ँ। उ  लास दखेेको समयमा म घरबाट खेतीतफबाट 



दँ ैजाँद ैगरेको अव थामा खो सीमा लास ज तो दखेी हदेा कालो जलकेो ज तो निचिनने अव थामा रहकेो 
धुँवा लागेको ज तो रहकेो िथयो । दे दा नेपाली होइन, िवदशेी ज तो दिेखएको  

िथयो । उ  िमितह मा भएका कागजमा भएको होरा सहीछाप मेरो न ै हो । सो मरेको ि लाई 
ितवादीले मारेको र िवदशेी रहछे भ े पिछ थाहा पाएको हो । मृतकलाई मान अपराधीलाई कारवाही 
नुपदछ भ ेसमेत होराको बुिझएका तथा लासजाचँ कृित मुचु का मािनस भरत राना मगरल े सु  

अदालतमा गरेको बकप  । 

िमित २०३२।९।६ को लासजाँच घटना थल मुचु कामा उ  लासको यथाथ िववरण खुलाई यहाँको 
अव थाबमोिजम मसमेतले खुलाई दई सहीछापसमेत गरी दएको िथए । सो स ब धमा २०३३ साल मा 
सरजिमनसमेत भएकोले सोमा भएको होरा लेखाई सहीछाप गरी दएको छु । िमित २०३२।९।६ का दन 
भ पुर िज ला, िच ापोल गा.िव.स.वडा न.६ को पलासे भ े ठाउँमा सडकको नाली ज तो खो सीमा डढेको 
अव थामा लास रहकेो दखेेको ,ँ को कसले मारे भ े कुरा त काल थाहा पाइएन । पिछ मन र मान दवैु 
नाग रक िवदशेी न अरे भ  ेसुनेको  

िथए । उ  मृतकलाई मान अपराधी जोसुकै भए पिन कडा कारवाही नुपदछ भ ेसमेत होराको सरजिमन 
तथा लासजाँच कृित मुचु काका मािनस बाबुकाजी ब तेले सु  अदालतमा गरेको बकप  । 

िमित २०७०।१२।४ मा अनसु धानको ममा ग रएको कागजको होरा सहीस य साँचो  

हो । उ  मृतकको लास यानेिडयन नाग रक लरे ट आरम ड या रयरे (Laurent Armond Carriere)को 
रहकेो र िनजलाई चा स सोभराज गु मुख (Charles Shobhraj Gurumukh) भ े ा सेली नाग रकसमेतल े
ह या गरी जलाई घटना थलमा फालेको भ े थाहा पाएको  ँभनी कागजको होरामा लेखाई सही गरेको हो । 
मृतकलाई मान अपराधी जोसुकै भए पिन य ता ि लाई कडाभ दा कडा कारवाही नुपछ भ ेसमेत 

होराको अनुस धानको ममा कागज गन साधरुाम रानामगरले सु  अदालतमा गरेको बकप  । 

िमित २०३२।९।६ मा भएको उ  घटना थल लासजाँच कृित मुचु कामा भएको होरा र सहीछाप मेरो हो 
। घटना थलमा लास डढेको, कालोमोसो दलेको ज तो अव थामा िथयो । अपराध गनलाई कारवाही नुपदछ 
भ ेसमेत होराको अनसु धानको ममा कागज गन मािनस अजनु महतल ेसु  अदालतमा गरेको बकप  । 

िमित २०३२।९।६ मा भ पुर िज ला, पलासे भ े ठाउँमा सडकको नालीमा लास डढेको कालो अव थामा 
रहकेो र उ  घटना थलबाट मसमेतले लास बोक  हरीले भनेको थानमा पुर् याई दएको र मुचु कासमेत 
बनाई मसमेतल े सो मुचु कामा सहीछाप गरेकोले उ  िमितको मुचु काको होरा सहीछाप मेरो नै हो । 
मृतकको लास डढेको अव थामा रहकेोले कसको लास हो भ े पिहचान गन नसकेको र को कसले मारेको हो 
भ ेसमेत सुनेको थाँहा पाएको छैन भ ेसमेत होराको लासजाँच कृित मुचु काका मािनस कमलबहादरु 
ब ेतले सु  अदालतमा गरेको बकप  । 

मृतक कोिनजो ो ची (Connie jo Bronizch) तथा मृतक लरे ट (Laurent) सँगै ितवादी चा स शोभराज 
गु मुख (Charles Shobhraj Gurumukh) समेत ब मु य प थर कारोबारसँग स बि धत भई ितवादी चा स 
शोभराज गु मुख (Charles Shobhraj Gurumukh), काठमाड को सो टी होटलको कोठा न.ं४१५ मा बसेको 
अनुस धानको ममा काठमाड  बािहर जाँदा ितवादी चा स शोभराज गु मुख (Charles Shobhraj 

Gurumukh) ले जानकारी गराउनु पनमा नगराई होटलबाट भागी गाडीको बाटो भई भारततफ गएको र सो 
कुरा भारतमा िनज ितवादी चा स शोभराज गु मुख (Charles Shobhraj Gurumukh) ले गरेको बयानमा 
समेत खु न आएको दिेखएको, काठमाड  िज ला अदालतमा चलेको कत  यान मु ाक  मृतक कोिनजो ोि च 



(Connie jo Bronizch) र मृतक लरे ट (Laurent) को ह याको कृित एउटै भएको, मृतकको ह या संग ठत 
अपराधको कृितबाट योजनाब पमा ग रएको दिेखएको, मृतक लरे ट (Laurent) को पासपोट योग गरी  
काठमाड बाट बकक जाँदा र फकदा एयरपोटमा भएको embarkation card तथा disembarkation card काड 
र िनज ितवादी चा स शोभराज गु मुख (Charles Shobhraj Gurumukh) को पासपोटमा भएको ह ता र 
िवशेष का अनुसार समान दिेखएको भ े उ लेख भएकोछ । उि लिखत प रि थित ज य माणसमेतका 
आधारमा ितवादी चा स शोभराज गु मुख (Charles Shobhraj Gurumukh) सन २००३ से टे बर १ मा 
नेपालमा आएको नभई सन १९७५ मा न ैनेपालमा रहकेो भ े पुि  भई काठमाड  िज ला अदालतबाट मृतक 
कोिनजो ो ची (Connie jo Bronizch) लाई कत  गरी मारेको मु ामा सव सिहत ज म कैद ने गरी 
भएको िमित २०६१।४।२८ को फैसला पुनरावेदन अदालतबाट िमित २०६२।४।२० मा सु  सदर भई 
स मािनत सव  अदालतसमेतबाट त यको िववेचना भई सु  िज ला अदालतको फैसला सव  अदालतबाट 
समेत िमित २०६७।४।१४।६ मा सदर गरी फैसला भई अि तम भइसकेकोले मृतक कोिनजो ो ची (Connie 

jo Bronizch) र यी मृतक आरम ड लरे ट या रयरे (Laurent Armond Carriere) को ह या गरी सकेपिछ 
मृतकह लाई निचिनने गरी जलाउने अपरािधक कायिविध त रका (Modus operandi)मा समानता 
रहकेोसमेतका उि लिखत त यह को िववेिचत प रि थित ज य माणबाट ितवादी चा स शोभराज गु मुख 
(Charles Shobhraj Gurumukh)ले मृतक आरम ड लरे ट या रयरे (laurent armond carriere) लाई कत  
गरी मारेको कुरा पुि  भएको दँा ितवादी चा स शोभराज गु मुख (Charles Shobhraj Gurumukh) लाई 
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सव सिहत ज म कैद न े ठहछ भ े होराको सु  भ पुर 

िज ला अदालतबाट िमित २०७१।०६।०१ मा भएको फैसला । 

यसमा म पुनरावेदकउपर िमित २०६०।०६।२८ मा जाली राहादानी मु ा चलाई अ यागमन ऐन, २०४९ दफा 
५(१) (२) बमोिजमको कसुरमा ऐ. को दफा १०(१) बमोिजम १ वष कैद र . २०००।– ज रवाना न े
ठहर् याई यस ैपुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसलालाई सदर गन गरी िमित २०६७।०४।२६ मा पु.न.ं 
०६६-CR-००१६) सव  अदालतबाट फैसला भयो । मउपर २०६६ सालमा स.फौ.पु.नं. ३३५३ को कत  
यान मु ामा िमित २०६७।०४।१४ मा सव सिहत ज म कैदम ये यानेिडयन नाग रक लरेनट या रयोलाई 

कसले मारेको हो, भ  ेस ब धमा अनुस धान दँा प ा ला  नसकेपिछ खु न आएका बखत कारवाही चलाउन े
गरी भ पुर िज ला अदालतबाट िमित २०३३।०९।२० मा तामलीमा राखी दन ेठहछ भनी फैसला भएको छ 
। सो फैसलाउपर ३७ वषपिछ तामेलीबाट जगाई मउपर पूरक अिभयोग प  गरी तुत कत  यान मु ा 
चलाईएको ठाड ैकानूनिवपरीत छ । मउपर तुत मु ा बद ्िनयतपूण चलाइएको हो । मािथ पकरण नं. (२) मा 
उि लिखत मु ाह  मउपर दायर ग रएको बेलामै तुत मु ा पिन चलाउन स क यो । वा तवमा म उपर यो 
मु ा चलाउन निम ने भएकोले सो बेला यस मु ा नचलाइएको हो । मलाई लागेको कैद आधी भ दा बढी 
भइसकेको र मेरो वृ ाव था एवं कारणह बाट समेत मलाई बाँक  कैद िमनाहा गरी म रहा न स े  
स भावना दखेेर जसरी भए पिन मलाई थुनामै रा ुपछ भ े कलुिषत भावना एवं बद ्िनयत राखी यो मु ा 
मउपर पिछ चलाइएको टै छ । एकैसाथ अनसु धान गरी मु ा चलाउन स कनेमा पिहले एउटा मु ामा मा  
अनुस धान गरी मु ा चलाई पिछ मौका हरेी अ  मु ा चलाउन निम न े भ े कानूनी िस ा त सव  
अदालतबाट ितपा दत भई ने.का.प. २०६६ िन.नं. ८२२१ पृ.सं. १४८३ अंक (९) मा कािशत भएको छ । 
यस कानूनी िस ा तको प र े यबाट हदेा मउपर हद यादसमेत नघाई हाल अक  कत  यान मु ा चलाइएको 
कायबाट मउपरको वृ  भावना छल ग छ । तुत मु ामा सु  भ पुर िज ला अदालतले नेपाल अ त रम 
संिवधान, २०६३ को धारा २४(८), (९) ारा द  यायस ब धी हक एवं नाग रक तथा राजनैितक 
अिधकारस ब धी अ तराि य अनुसि ध १९६६ (ICCPR) को धारा १४(३) समेत िवपरीत मलाई  Fair Trial 

दान गरेन । अिभयोग प लगायत िमिसलको स पूण कागजातह को अं ेजी भाषामा उ था गरी मलाई 



उपल ध गराइएन । भ पुर िज ला अदालतमा मेरो बयान िलइने अव थामा मा  मलाई दोभाषे उपल ध 
गराइँदमैा Fair Trial को िस ा त अवल बन ग रएको मा  स कँदनै । थमतः मलाई स पूण अनुवा दत 
कागजातह  उपल ध गराइनु पदछ भने यसपिछ ती अनुवा दत कागजातह  हने उिचत समय पिन मलाई 
दइनुपदछ । सय  पृ ह  भएको िमिसलको आंिशक कागजात मा  उपल ध गराइनु पया   (ICCPR) को 

धारा १४(३) (ख) बमोिजम तैयारीको लािग उिचत एवं पा  समयको पिन आव यकता पदछ । यी सबै 
कुराह बाट मलाई वि त ग रयो । यसको अलावा मैले िनयु  गरेका कानून वसायीह  दँा दँ ैभ पुर 
िज ला अदालतबाट जबरज ती तवरबाट मेरो इ छािवपरीत मेरो हकमा वैतिनक कानून वसायी िनयु  
ग रयो (ICCPR) को धारा १४(३) (घ) मा स बि धत ितवादीको कानून वसायी नभएको अव थामा मा  
वैतिनक कानून वसायी उपल ध गराउने व था ग रएको छ । जरबज ती वैतिनक कानून वसायी रा  े
Fair trial को िस ा तिवपरीत रहकेो छ । तसथः सु  भ पुर िज ला अदालतबाट भएको िमित 
२०७१।०६।०१ को फैसला कि  पिन निम नुको अित र  कानूनी ु टपूण भएको दँा सो फैसला बदर गरी 
पूण पले सफाई दलाई याय पाउँ भ े होराको पुनरावेदक ितवादीको पुनरावेदन प  । 

यसमा ितवादीले आरोिपत कसरु गरेमा इ कार रही अिधकार ा  अिधकारीसम  बयान गरेका आफूउपर 
लागेको अिभयोगस ब धी कागजातको अनुवा दत ित नपाएको भनी अदालतमा बयान गन इ कार रहकेा एवं 
िमित २०३२।०९।०६ मा लास फेला परेका Laurent Armond Carriere लाई कत  गरी मारेको भ  े
िवषयको मु ामा यसैले मारी फालेको हो भनी खुलाउन नसकेको दँा पिछ खु न आएका बखत कारवाही 
चलाउने गरी हाललाई कोही कसैउपर कारवाही चलाउन नपन नचलाउन े गरी हाललाई कोही कसैउपर 
कारवाही चलाउन नपन दे खँदा िमिसल तामेलीमा राखी दने ठहरी भ पुर िज ला अदालतबाट िमित 
२०३३।२२।०४ मा आदशे भई रहकेोमा िमित २०७।१२।१९ मा दायर पूरक अिभयोग प को आधारमा 

ितवादीलाई सजाय गन गरेको सु  फैसला यानस ब धीको महलको २० नं. को ा याको स दभमा फरक 
पन स े  दे खँदा मुलुक  अ.बं. २०२ नं. बमोिजम िवप ी िझकाई िनयमानसुार पेस गन ुभ ेसमेत होराको 
िमित २०७२।०३।१५ को आदशे । 

िमित २०३२।०९।०६ गते हनेरीकस िव टाजाको नामल ेबसेको एलेन गो टयर भ े ितवादी चा स शोभराज 
गु मुखसमेत भई यानेिडयन नाग रक लरे ट आरम ड या रयरेलाई घाँटी काटी ह या गरी जलाई भ पुर 
िज ला िच ापोल गा.पं. वडा नं. ६ ि थत अरिनको राजमागको ढलमा िल गसमेत पिहचान न नस े  गरी 
फालेको भ े अिभयोग दाबी सम थत न आएको दे खँदा िनज ितवादीलाई यानस ब धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव वसिहत ज म कैदको सजाय गरेको सु  भ पुर िज ला अदालतको फैसला अ यथा नदे खँदा 

ितवादीको पुनरावेदन िज करसँग सहमत न स कएन । तसथः ितवादी चा स शोभराज गु मुखले आरोिपत 
कसुर गरेको ठहर् याई िनज ितवादीलाई यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज म 
कैदको सजाय गन गरी भ पुर िज ला अदालतबाट िमित २०७१।०६।०१ मा भएको फैसला िमलेकै दे खँदा 
सदर ने ठहछ भ े िमित २०७२।०८।०८ को पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला । 

ितवादी चा स गु मुख शोभराजलाई सव वसिहत ज मकैदको सजाय ठहर गन गरी भएको फैसला साधक 
जाँचको लािग यसै साथ पठाइएको छ भ े पुनरावेदन अदालत, पाटनको च.नं. ११५ िमित २०७३।५।१ को 
प  । 

यसमा मृतक लरे ट आरम ड या रयरे (LAURENT ARMOND CARRIERE) भ ेको कत बाट मृ य ु
भएको स ब धमा िनजलाई कसले मारी आगो लगाई फाली दएको हो भ े कतैबाट खु न नआएको भ ेसमेत 

होरा उ लेख गरी भ पुर िज ला अदालतबाट उ  मु ा िमित २०३३।९।२२ मा तामेलीमा रा े आदशे 
भएकोमा सो मु ामा ितवादी चा स गु मुख शोभराजउपर िमित २०७०।१२।१९ मा अिभयोग प  दायर 



भएको दे खँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७२।८।८।३ को फैसलामा मुलुक  ऐन, यानस ब धी 
महलको २० नं. को ा या मक  समावेश भई फरक पन दे खँदा मुलुक  ऐन, अदालती ब दोव तको २०२ 
नं. बमोिजम महा यायािधव ाको कायालयलाई छलफलको लािग सूचना दई िनयमानुसार गनहुोला भ ेसमेत 

होराको यस अदालतको िमित २०७३।१०।४।३ को आदशे । 

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनणयाथ साधकको रोहमा इजलाससम  पेस न आएको तुत मु ाको 
िमिसल संल  कागजात अ ययन ग रयो । वादी नेपाल सरकारको तफबाट उपि थत िव ान्  उप यायािधव ा 

ी दशरथ पंगेनीले हरी ितवेदन दता भई अदालतले तामेलीमा राखेको दँा हद याद जाँदनै । मु ा त काल 
दता भएको छ । अदालतले तामेलीमा रा दा पिछ ठहरेबमोिजम ने गरी तामेलीमा रािखएको छ । 
अनुस धानबाट ितवादी कत वाला दिेखएका छन ् । तसथ अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ने गरी 
पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला सदर नुपछ भनी तथा ितवादीका तफबाट उपि थत िव ान्  व र  
अिधव ा ी लोकभ  राणा, िव ान्  अिधव ाह  ी शकु तला थापा, रामब धु शमा र िव ान्  वैतिनक 
अिधव ा ी करण कुमारी गु ाले ितवादी कसुरमा सािबत भएको छैन । ३७ वषपिछ मु ा च न स दनै । 
तामेलीमा रा दा पिछ ठहरेबमोिजम ने गरी लेिखए पिन यानस ब धीको २० नं. मा जे लेिखएको छ । यही 
अनुसार नुपछ । हद याद कानूनी  हो अदालतले हनेुपछ । न  वा तिवक यायको अनुभुित दँनै । तसथ 
पुनरावेदन अदालतको फैसला उ टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाई ग रपाउँ भनी बहस तुत गनुभयो । 

अब पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट यी ितवादीलाई यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय गन 
गरी भएको फैसला िमले निमलेको स ब धमा साधकको रोहबाट िनणय दनुपन दिेखयो । 

२. िनणयतफ िवचार गदा, यी ितवादीको कत बाट लरे ट आरम ड या रयरे (LAURENT ARMOND 

CARRIERE) भ ेको मृ यु न गएकोल े िनजलाई मुलकु  ऐन, यानस ब धी महलको १ न बर र १३(३) 
न बरिवपरीतको कसुर अपराध भएकोले िनज ितवादी चा स शोभराज गु मुखलाई सोही महलको १३(३) 
न बरबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ े अिभयोग दाबी भएकोमा यानेिडयन नाग रक लरेनट या रयोलाई 
कसले मारेको हो, भ  ेस ब धमा अनुस धान दँा प ा ला  नसकेपिछ खु न आएका बखत कारवाही चलाउन े
गरी भ पुर िज ला अदालतबाट िमित २०३३।०९।२० मा तामलीमा राखी दने ठहरी फैसला भएकोमा 
अनुस धानको ममा काठमाड  बािहर जाँदा ितवादी चा स शोभराज गु मुख (Charles Shobhraj 

Gurumukh) ले जानकारी गराउनु पनमा नगराइ होटलबाट भागी गाडीको बाटो भई भारततफ गएको र सो 
कुरा भारतमा िनज ितवादी चा स शोभराज गु मुख (Charles Shobhraj Gurumukh) ले गरेको बयानमा 
समेत खु न आएको दिेखएको, काठमाड  िज ला अदालतमा चलेको कत  यान मु ाक  मृतक कोिनजो ोि च 
(Connie jo Bronizch) र मृतक लरे ट (Laurent)को ह याको कृित एउटै भएको, मृतकको ह या संग ठत 
अपराधको कृितबाट योजनाब पमा ग रएको दिेखएको, मृतक लरे ट (Laurent) को पासपोट योग गरी 
काठमाड बाट बकक जाँदा र फकदा एयरपोटमा भएको Embarkation card तथा Disembarkation card र 
िनज ितवादी चा स शोभराज गु मुख (Charles Shobhraj Gurumukh) को पासपोटमा भएको ह ता र  
िवशेष का अनुसार समान दिेखएको भ े उ लेख भएबाट तामेलीमा रहकेो उ  मु ा जगाई पूरक अिभयोग 
प  दता भई िनज ितवादीउपर मु ाको कारवाही सु  भएको दिेख छ । यी ितवादीले अदालतमा बयान गदा 
वारदातको िमित र समयमा आफू वारदात थलमा नभएको र उ  कत  आफूले नगरेको भनी कसुरमा इ कार 
रही बयान गरेको  

दिेख छ ।  



३. भ पुर िज ला, साँगा पलासे भ े ठाउँमा िवदशेी मािनस मारी आगो लगाई फालेको स ब धमा िनज मन 
ि  यानडा िनवासी लरे ट आरम ड या रयोर (Laurent Armond Carriere) न् भ  ेप ा लागेको तर 

कसले मारी आगो लगाई फाली दएको हो भ े स ब धमा कतैबाट खु न नआएको र पिछ खु न आएका बखत 
कारवाही चलाउने गरी तामेलीमा राखी पाउन भ पुर िज ला अदालतमा हरी ितवेदन दायर भएकोमा को 
कसल् मारी आगो लगाई फािल दएको हो भ े स ब धमा कतैबाट खु न नआएको र खु न आएका बखत 
कारवाही चलाउन े गरी िमिसल तामेलीमा राखी दन े भनी िमित २०३३।०९।२२ मा भ पुर िज ला 
अदालतबाट आदशे भएको दिेख छ । काठमाड ◌ं िज ला झोँछे ि थत ओ रि टयल लजका ोपाइटरसँग बु दा 
िमित २०३३।०८।२८ गते अमे रक  नाग रक कोिनजो ो ची (Miss connie Bronizch) र सोको ३ दनपिछ 
यानेिडयन नाग रक लरेे ट आरम ड या रयोर (Laurent Armond Carriere) भ े ि  उ  होटलमा आई 

बसेकोमा िमित २०३२।०९।०५ गते लरे ट धुिलखेलस म घु  जा छु भनी हडँकेो र यसको २ दनपिछ 
कोिनजो पिन लरे ट आरम ड या रयोरलाई भे छु भनी धुिलखेलतफ गएको भनी बताएको, भ पुर साँगामा 
लरे ट आरम ड या रयोरलाई एलेन गो टयर भिनने चा स शोभराज गु मुख (Charles sobhraj gurumukh) 

मिन ले कक भिनन े मे रए  े लुसीले कक (Marie Andre lucie leclerc) भारतीय नाग रक अजय 
चौधरीसमेतका जना ३ ि  भई ह या गरी मारी फालेकोले मुलुक  ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) न.ं 
बमोिजम सजाय न र लेरे ट आरम ड या रयोरलाई कत  गरी मारेको घटना थल िच ापोल गाउँ प ायत 
भ पुर िज लािभ  परेको दँा िनज लरे ट आरम ड या रयोरलाई मारेतफ उपरो  अिभयु ह  उपर 
स बि धत अदालतमा मु ा दायर ग रनेछ भ ेसमेत होराको िमित २०३३।०६।०५ मा काठमाड ◌ं िज ला 
अदालतमा हरी ितवेदन पेस भएको र ितवादी चा स शोभराज गु मुख मेरी ए  ेलुसी ले कक र भारतीय 
नाग रक अजय चौधरीले यानेिडयन नाग रक लरे ट आरम ड या रयोरलाई सुिनयोिजत त रकाबाट 
सावधानी पूवक संग ठत पमा ह या गरी िनजको पिहचान र िल गसमेत नखु ने गरी जलाई भ पुर साँगा 
अरिनको राजमाग छेउमा फाली यानस ब धी महलको १ र १३(३) नं. बमोिजमको कसुर गरेकाल े अजय 
चौधरी र मेरी ए  े लुसी ले ककको हकमा नाम, थर, वतन खुली आएका बखत वा प ाउ परेका बखत 
कानूनबमोिजम पूरक अिभयोग प  पेस गन गरी ितवादी चा स शोभराज गु मुखलाई सोही यानस ब धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय गरी पाउन र िनज ितवादी चा स शोभराज गु मुख हाल के ीय 
कारागार जग ाथ दवेलमा थुनामा रहकेाले िझकाई बयान ग रपाउँ भ े होराको भ पुर िज ला अदालतमा 
पूरक अिभयोग प  िमित २०७०।१२।१९ मा दायर भई ितवादी चा स शोभराज गु मुखले मृतक आरम ड 
लरे ट या रयोरलाई कत  गरी मारेको ठहर् याई िनज ितवादी चा स शोभराज गु मुखलाई यानस ब धी 
महलको १३(३) न.ं बमोिजम सव वसिहत ज मकैदको सजाय गन गरी िमित २०७१।०६।०१ मा सु  भ पुर 
िज ला अदालतबाट फैसला भएको दिेख छ । सो फैसलामा िच  नबुझाई ितवादी चा स शोभराज गु मुखको 
पुनरावेदन दायर भई उ  पूरक अिभयोग प  यानस ब धी महलको २० नं. को हद याद नघाई दायर 
ग रएको ि थित रहबेाट आफूलाई कसरुदार कायम गरी सजाय गन गरेको भ पुर िज ला अदालतको फैसला 
कानूनस मत नभएकाले आफूलाई सफाई दइनुपछ भनी िज कर िलइएकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट 
सु  िज ला अदालतको फैसला सदर भएको दिेखयो । 

४. तुत मु ाको वारदातका स दभमा िवचार गदा कत वाला यही हो भनी सु मा ट कसैउपर पोल नभई 
मु ा २०३३ साल मै तामेलीमा रहकेो भ े दिेखएपिन सो तामेली आदशेमा मृतक यानेिडयन नाग रक लरे ट 
आरम ड या रयोरको मृ य ुकत बाट भएको दिेखएको भ े आधारमा अिभयु  कोही खु न नआएको अव था 
रहकेो भ े उ लेख गद कत वाला खु न आएमा पिछ कारवाही गन गरी तामेलीमा रािखएको पाइएको र सो 
तामेली आदशे भएप ात् काठमाड ◌ं िज ला अदालतमा चलेको अमे रक  नाग रक कोिन ो चीको यान 
मरेको २०६० सालको स.वा.फौ.नं. ३१६/९०१ को कत  यान मु ामा भएको अनुस धानबाट ततु 



वारदातका मृत ि  लरे ट आरम ड या रयोरको यान मानमा समेत यी ितवादी चा स शोभराज 
गु मुखको संल ता रहकेो दखेाई िनज ितवादीलाई भारतबाट सुपुदगी माग ग रएको भ े दिेखएबाट 
कत को उजुरी सु मै परेको तुत यान मु ाको केही समयको अनुस धान पिछ कत वाला यी पुनरावेदक 

ितवादी चा स शोभराज गु मुखसमेत न् भनी खुिलसकेको अव था रहकेो पाइँदा वारदातको २० वषपिछ 
आफूउपर मु ा च नै नस े  भ े ितवादीको पुनरावेदन िज करसँग सहमत न स कएन । सु मै मृतक लरे ट 
आरम ड या रयोरको मृ यु कत बाट भएको भनी उजुरी परेको र पिछ मु ा तामेलीमा रहपेिछको  
अनुस धान तह ककातबाट कत वाला यीनै पुनरावेदक ितवादी चा स शोभराज गु मुख खु न आएको 
दे खँदा िनज उपर दायर भएको पूरक अिभयोगप  यानस बि ध महलको २० नं. मा उि लिखत हद यादिभ  
नै दायर भएको पाइएको भ े सु  भ पुर िज ला अदालतको फैसलालाई सदर गन गरी भएको पुनरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसलालाई अ यथा भ  िमलेन । 

५. मृतक लरे ट आरम ड या रयोरको यान मरेको वारदातका स ब धमा यी ितवादीको संल ता रह े
नरहकेो स दभमा हदेा यी ितवादीले अदालतमा बयान गदा आफू कसरुदार नभई िनद ष रहकेो भ े कुराको 
प पमा िज कर िलन सकेको नपाइएको ब  िविभ  बहाना बनाई सोिधएको जवाफ दन अिन छुक रहदँ ै

पटक पटक बयान गन अदालतबाट दइएको मौकाको दु पयोग गद वारदातसँग स बि धत िवषय व तुको 
बारेमा जवाफ न दई बसेको दिेखयो भने अक तफ िनजको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन प मा समेत 
प पमा आरोिपत कसरु आफूले नगरेको वा आफू िनद ष रहकेो भनी आधार कारण खुलाई िज कर िलन 

नसक  मु ा हद यादिभ  दायर नभएको, आ नो सुनुवाई िन प पमा नभएको, अक  यान मु ाबाट लागेको 
सजाय भु ान न लागेका बखत आफूलाई यो मु ा दरुा ही पमा चलाइएको भ ेस मका कुराह को 
िज करस म िलइएको पाइयो । 

६. िमित २०३२।०९।०६ गते सवा ग ना गै अव थामा डढी घाँटीमा रगतसमेत दिेखई मृत अव थाको लास 
भे टएकोले घटना थल तथा लास कृित मुचु कामा मृतकको शरीर पूरै भाग आगोले डढेको, घाँटी शे रएको 
दािहने हात बाँिधएको, िपसाब फेन ठाउँमा आगोले ह ी र छालासमेत डढेको िवदशेी ज तो दिेखने कहाँ ब े के 
नाम गरेको ि  भ े स ब धमा य कन नभएको भ े होरा उ लेख भएकोमा भ पुर अ पतालको लास 
जाँच पो माटम रपोटमा मृ युको कारण घाँटी का टएर ास ास अव  भई भएको नस छ भनी 
िच क सकले राय दएको एवं मृतक लरे ट आरम ड या रयोरका दाजु िग स एम या रयोर (M. 

GillesCarriere) काठमाड ◌ं आई शवको फोटो, लासमा दिेखएको कपडाको टु ा, ५००१ नं. को कारमा 
भे टएको च मा, टोपी, िनलो िज स या ट र बे टाजा हनेरी बसकेो होटल सो टीको कोठा नं. ४१५ बाट 
बरामद भएको मनी याग नाईलनको िजपर फिलप क मर पेटी मेरो भाइ लरे ट आरम ड या रयोरको हो 
भनी सनाखत गरेबाट मृतक लरे ट आरम ड या रयो रहकेो र िनजको मृ यु वाभािवक पले भएको नभई 
घाँटी काटी जलाई कत बाट भएको भ  ेकुरा िमिसल संल  माणह बाट समेत पुि  भएको दिेख छ । साथ ै
िनज ितवादी िविभ  नाममा िविभ  थानमा गई बसी अपराध गरेको भ ेसमेत दिेख छ ।  

७. िह द िचन अनुहारसँग िम ने एक युवकसँग यरुोिपयन केटीसमेत रहकेो सो टी होटलको कोठा नं. ४१५ मा 
बसेको युवकले आ नो नाम हने रक बे टाजा तथा केटीले आ नो नाम कुक  हे कर बताएको, १९ िडसे बर 
१९७५ मा ५००१ नं. को कार भाडामा िलई ऐ. २३ ता रखका दन फता गरेको उ  कारमा गो डने े म र 
कालो िससा भएको च मा, िज स पाइ ट छुटेकोमा हेन रक बे टाजासँग सो दा िडक  नखोलेको बताएको, 
हने रक बे टाजालाई बािहर जाँदा जानकारी गराउन ेभनी भिनएकोमा २८ िडसे बरका दन िनज ब े ४१५ 
नं. को कोठामा बोलाउँदा कोही नबोलेकोल ेढोका खोली प दा कोही नभएको मनी याग िजफर आ द बरामद 
भएको, कारबाट बरामद भएको च मा, पेटी, पाइ ट तथा सो टी होटलको कोठा न.ं ४१५ बाट बरामद भएको 



मनी याग क मर पेटीसमेत मृतक लरे टका दाजु एम या रयोरले सनाखत गरेको, बककमा नशालु पदाथ 
खुवाई याँस िलन हाली आगो लगाई मारेको समाचार आएकोमा यहाँको अपराधको कृित र यहाकँो 
अपराधको कृित एउटै भएको, बककमा कािशत ने बकक पो को उ  ह याका डमा एिलयन गो टयर 
(Allen Gauthies) जो काठमाड मा हने रक बे टाजाको नामले बसेका िथए । िनज कुक  हमेकर तथा अजय 
चौधरीसमेतको फोटो कािशत भएको र द लीमा एलने गो टयर प ाउ परेकोमा एलेन गो टयरको वा तिवक 
नाम चा स शोभराज भएको भ े थाहा भएको भारतमा हरीसम  बयान गदा नपेाल पा क तान, भारत, 

बककमा िविभ  नामले ब े गरेको र मृतक लरे ट आरम ड या रयोरसमेतको ह या गरेको भनी उ लेख 
ग रएको पाइयो । 

८. ितवादी Marie Andree lucie leclerc ले भारतीय अिधकारीसम  गरेको बयानमा यानेिडयन नाग रक 
लरे ट आरम ड र अमे रक  केटीसँग मि दरनिजक भेट भई यी ितवादी चा स शोभराजले कुराकानी गरेका, 
पिछ राित पिन िनज जोडीलाई भे न भनी यी ितवादीसमेत गएको उ लेख गरेक  छन् । मृतक कोनी जो 

ोि जको डायरीमा Mr. A. Gautier, Kanit house APT. ५०४,७७/५, saisalasang tel.८६/२८४-५०४ or 

५०३ Bangkok उ लेख भएको सोको फोटोबाट दिेखन आएको सो A.Gautier भ े ि  यीन ै ितवादी 
भएको भ े िनजल े भारतमा गरेको बयानबाट दिेख छ भ े काठमाड ◌ं िज ला अदालतबाट िमित 
२०६१।०४।२८ मा भएको कत  यान मु ाको फैसलामा समेत उ लेख भएको  

पाइ छ । 

९. मृतक लरे ट आरम ड या रयोर र कोनी जो ोि जचसँगै ितवादी चा स शोभराज गु मुख काठमाड ◌ंको 
सो टी होटलको कोठा नं.४१५ मा बसकेा, अनसु धान अिधकारीको िनगरानीमा रहकेा ितवादी चा स 
शोभराज काठमाड ◌ं बािहर जाँदा जानकारी गराउन ु पनमा नगराई होटलबाट भागी गाडीको बाटोबाट 
भारततफ गएका  र सो कुरा भारतीय अिधकारीसम  िनजल े गरेको बयानमा खुलाएको पाइएको, यी 

ितवादीले अनुस धानका ममा गरेको बयानमा लरे ट आरम ड या रयोरलाई िचि दन भनेपिछ लरे ट 
आरम ड या रयोर र कोनी जो ोि जचसँगै एउटै होटलमा ब थे भनी होरा लेखाएको पाइएको, काठमाड ◌ं 
िज ला अदालतमा चलकेो कत  यान मु ाक  मृतक अमे रक  नाग रक कोनी जो ोि जच र ततु मु ाका 
मृतक लरे टको ह याको कृित समान दिेखएको, मृतक लरे टको पासपोट योग गरी काठमाड ◌ंबाट बकक 
जाँदा र फकदा एयरपोटमा भएको Embarkation card तथा Disembarkation card र ितवादी चा स 
शोभराज गु मुखको पासपोटमा भएको ह ता र समान रहकेो भ े िवशेष को राय रहकेो यी ितवादी चा स 
शोभराजले भारतीय अिधकारीसम  बयान गदा आफूले कोिनजो ोि जचसमेतको नपेालमा ह या गरी मोटर 
बाटो दँ ैभारत आएको भनी वीकार गरेको र िनजको उ  भारतीय अिधकारीका सम  भएको बयानलाई 

माणमा िलन िम ने भनी यीनै ितवादीउपर काठमाड ◌ं िज ला अदालतमा चलेको २०६० सालको 
स.वा.फौ.न.ं ३१६।९०१ को कत  यान मु ामा सव  अदालतबाट भएको फैसलामा उ लेख भएको 
पाइएको समेतका मािथ उि लिखत प रि थितज य माणह को िव ेषणबाट िमित २०३२।०९।०६ गत े
हनेरीकस िव टाजाको नामले बसेको एलने गो टयर भ े ितवादी चा स शोभराज गु मुखसमेत भई 
यानेिडयन नाग रक लरे ट आरम ड या रयरेलाई घाँटी काटी ह या गरी जलाई भ पुर िज ला िच ापोल 

गा.पं. वडा नं. ६ ि थत अरिनको राजमागको ढलमा िल गसमेत पिहचान न नस े  गरी फालेको भ  े
अिभयोग दाबी सम थत न आएको दे खँदा िनज ितवादीलाई यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव वसिहत ज म कैदको सजाय गरेको सु  भ पुर िज ला अदालतको फैसलालाई सदर गन गरी भएको 
पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला अ यथा दिेखएन । 



१०. मृतक लरे ट आरम ड या रयोरको यान मरेको वारदातका स ब धमा त काल नै मु ा दायर भएको 
दिेख छ । अदालतबाट तामेलीमा रा दा पिन को कसले मृतक लरे ट आरम ड या रयोरलाई मारी आगो 
लगाई फालेको भ े स ब धमा कतैबाट खु न आएका बखत कारवाही चलाउने गरी तामेलीमा राखी दने भ  े
भएबाट पिछ ितवादी कत वाला दिेखएपिछ मु ा चलाउन िम दनै भ  िम दनै । सोही स ब धमा 
यानस ब धीको २० नं. को व थाअनुसार “ कत  प र यान मरेको मु ामा कसुरदार आफँै सािबत भई 

पोलेकोमा बाहके कत को उजुर परेकोमा तह ककातबाट कत वाला यही हो भ े प ा नलागेकोमा २० 
वषपिछ र कत को उजुर नपरेकोमा सो वारदात भएका २ वषपिछ कसैउपर मु ा च न स दनै ।” भ  े

व था रहकेो छ । यसको अथ अनुस धानबाट कत वाला दिेखएपिछ पिन मु ा चलाउन िम दनै भनी 
कानूनको ा या गनु काननूको म सद न स दनै । माणह को मालाकार ृंखलाबाट अपराधी घोिषत 

ि लाई िनि त समयपिछ मु ा नला े भ े  

दँनै । लरे ट आरम ड या रयोर (Laurent Armond Carriere) को कत बाट मृ यु भएकोमा ि िवधा छैन । 
िनज Laurent को कत मा परी यान मरेको भनी त काल उजुर परेको अव था  

छ । अनुस धान तह ककातबाट कत वालाको प  पिहचान भएको छ । कत वाला प ा नलागेको भ े 
अव था तुत मु ामा िव मान दे खँदनै । कत वाला प ा लागेको अव थामा २० वषपिछ पिन मु ा च न े
सो यानस ब धी महलको २० नं. को व थाले नै प पमा बोिल राखेकै छ । य तो अव थामा कत  
भएको २० वषपिछ मु ा च न नस े  भ े ितवादी तफका िव ान्  काननू वसायीह को बहस िज कर 
यानस ब धी महलको २० नं. को मनसाय ितकूल भई सो बहस िज करसँग सहमत न स कएन । सोही 

िवषयमा ितवादीले म कसरुदार होइन भिन व तुिन  माणह  तुत गरी पुि  गन सकेको अव था पिन छैन 
। अदालतसम  माण तुत गन र बयान गन समयमा िविभ  असा दभ क बहाना बनाई िनज ितवादी 
पि छने काम गरेको दिेख छ । साथै सो स ब धमा ितबादी आफूले पुनरावेदन गरी िववाद याएको ि थित 
पिन छैन । 

११. तसथः उि लिखत आधार र कारणबाट मृतकको मृ यु यी ितवादीसमेतको कत बाट भएको दिेखएको र 
ितवादीको इ कारी बयानलाई अ य वत  माणसमेतबाट पुि  न नसकेको अव थामा यी ितवादी चा स 

शोभराज गु मुखलाई अिभयोग दाबीबमोिजम यानस ब धी महलको १३(३) नं. अनुसार सव वसिहत 
ज मकैद न ेगरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७२।८।८ को फैसला िमलेकै दे खँदा साधक 
सदर ने ठहछ । तुत मु ाको दायरीको लगत क ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बुझाइ दनू । 

  

उ  रायमा सहमत छु । 

या. तेजबहादरु के.सी. 

  

इजलास अिधकृत : सुमन पा ड े

इित संवत् २०७३ साल चैत २५ गते रोज ६ शुभम् । 

 


