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र्थ्य खण्ड 

1. मेरी छोरी गीर्ा ढकाल (कोइराला) को रन्जनप्रसाद कोइरालासँग वििाह भएपडछ 
रन्जनप्रसाद कोइरालाले छोरीलाई हेला गरी कुटपीट गदै आए र्ापडन छोरीले सहेर बस्दै 
आएकी डथइन।् छोरीलाई ददएको दाइजो पेिा हत्याउनको लाडग डनजले काठमाडौं 
जजल्ला अदालर्मा अंश चलन मदु्दासमेर् गरी छोरीलाई माने धाकधम्की ददंदै आएकोले 
जीउज्यानको सरुिाको लाडग सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कायातलयमा डनिेदन ददएको 
डथयो। छोरीलाई बारम्िार शारीररक र्था मानडसक यार्ना ददई छोरीसँग सम्िन्ध 
विच्छेद गनत दिाि ददंदै आएकोमा डमडर् २०६८।९।२७ गरे् विहान १० बजे 
छोरीको घरमा आई छोरीसंगै बसेको कान्छो छोरा आयतन कोइरालालाई डनजले डलई 
गएको अिस्थामा आज रन्जनले मलाई घोररएर हेरी गयो भनी छोरीले भनेकीले माइर्ी 
घरमा आउन र् भनी फोन गदात खटु्टा मवकत एकोले आउन सजददन भनेकी डथइन ्। डमडर् 
२०६८।९।२८ गरे्का ददनको ३-४ बजेडर्र छोरीलाई फोन गदात स्िीच अफ डथयो। 
सोही ददन रार्ी ८ बजे फोन गदात पडन मोिाइल स्िीचअफ भएकोले भोलीपल्ट विहान 
११ बजे छोरीको घरमा जाँदा मलुगेटमा र्ाल्चा लगाई राखेको, सो ददन रार्ी ८ 
बजेसम्म पडन फोन गदात स्िीच अफ भएको, ऐ.३० गरे् विहान छोरीको घरमा जाँदा 
मलुगेटमा र्ाला लगाएको पाइएकोले नजजकको महानगरीय प्रहरी प्रभाग 
बढुाडनलकण्ठमा समेर् जानकारी गराई छोरीको घरमा काम गरी बस्ने गीर्ा 
कटुिालसँग सोधपछु गदात डनजले डमडर् २०६८।९।२७ गरे् ३ बजे छोरी गीर्ा 
ढकाल (कोइराला) को घरमा जाँदा मलुगेट खलु्लै रहेको, छोरी सतु् ने कोठामा जाँदा 
ढोका बन्द रहेकोले फवकत  आएको र साँझ ७–८ बजे जीपजस्र्ो गाडी घरको मलुगेट 
खोली भान्सा कोठाको ढोका छेउमा रोवकएको, केहीडछन डाङडङु गरेको आिाज 
आएको सनेुको, त्यसपडछ गाडी फकी एकडछन पडछ मलुगेटमा अडडएर गएको, भोलीपल्ट 
घरमा गएर हेदात मलुगेटमा र्ाल्चा लगाएको देखें भनेको र घटनास्थलको अिस्था हेदात 
छोरी गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई रन्जनप्रसाद कोइरालाले िेहोश बनाई राखेको र 
छोरीको सम्पजि खानको लाडग बन्धक बनाई राखेको हनुसदने भएकोले डनजलाई 
पक्राउ गरी मलुकुी ऐन अपहरण र्था शरीर बन्धक डलनेको महल अन्र्गतर् कारिाही 
गररपाउँ भन् ने समेर् व्यहोराको हरेराम ढकालले डमडर् २०६८।१०।६ गरे् ददएको 
जाहेरी दरखास्र् । 

2. का.जज., डबष्ण ुबढुाडनलकण्ठ जस्थर् गीर्ा ढकाल (कोइराला) को अढाई र्ले पक्कीघर 
खानर्लासी गदात गीर्ा ढकाल (कोइराला) को नामको जजल्ला प्रशासन कायातलय, 
काठमाडौंबाट जारी भएको नागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रडर्डलवप थान १, दारीपालेको 
पञ्जािी परुुष र लेडडज संयकु्त बसी जखचेको फोटो थान १, र्ीनजना मवहलाको संयकु्त 
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फोटो थान १, मवहला परुुष भएको संयकु्त फोटो थान १, बाथरुममा दइुथान 
अन्डरियरसमेर् फेला परेको भन् ने व्यहोराको खानर्लासी एिं बरामदी मचुलु्का । 

3. मेरो छोरी गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई रन्जनप्रसाद कोइरालाले बन्धक बनाई राखेको 
हनुसदने भनी डमडर् २०६८।१०।६ मा महानगरीय प्रहरी पररसर हनमुानढोकामा 
जाहेरी ददएकोमा डमडर् २०६८।१०।८ गरे् छोरी गीर्ा ढकाल (कोइराला) मरृ् 
अिस्थामा जशिण अस्पर्ाल महाराजगञ्जमा रहेको खिर प्राप्त भएकोले रन्जनप्रसाद 
कोइरालाले कर्तव्य गरी लास जलाएकाले डनजलाई मलुकुी ऐन, ज्यान सम्िन्धी महलको 
१३(३) नं. बमोजजम कारिाही गरी अन्य को को व्यजक्तहरु भई अपराध गरेका हनु ्
अनसुन्धान गररपाउँ भन् ने समेर् व्यहोराको हरेराम ढकालको डमडर् २०६८।१०।८ 
गरे्को जाहेरी दरखास्र् । 

4. का.जज., बाडभञ्जयाङ्ग गा.वि.स. िडा नं. ६ मा पने नागढंुगा सडकमा नौिीसेबाट 
काठमाडौं र्फत  आउदै गरेको रन्जनप्रसाद कोइरालाले चलाएको बा. ८ च ५४०८ नं. 
को कार र डनजलाई डनयन्त्रणमा डलई गाडी खानर्लासी गदात सलाइको बट्टा, सेर्ो 
प्लाविक १२.५ डमटर, कण्डम थान ३ समेर् फेला परी बरामद गररएको भन् ने समेर् 
व्यहोराको डमडर् २०६८।१०।८ गरे्को गाडी खानर्लासी एिं बरामदी मचुलु्का । 

5. डमडर् २०६८।९।२८ गरे् नौविसे देजख हेटौडासम्म जाने डत्रभिुन राजपथमा पने 
जजल्ला मकिानपरु वटिुङ्ग गा.वि.स िडा नं. ८ मेत्राङ्ग भन् ने स्थानमा शरीरको आधा 
भन्दा बढी वहस्सा जलेको अिस्थामा लास फेला परेकोले पोिमाटतमको लाडग जजल्ला 
अस्पर्ाल मकिानपरुमा पठाएकोमा उक्त अस्पर्ालले पोिमाटतमका लाडग डत्र.वि.वि. 
जशिण अस्पर्ाल महाराजगन्जमा पठाएको भन् ने समेर् व्यहोराको इलाका प्रहरी 
कायातलय पालङु्गको पत्र । 

6. The remaining parts of body are from human being. They look from single and 

individual. The sex of the person is female. They are from adult female aged above 

22 years and below 40 years (young age to middle age adult female). The stature 

cannot be ascertained as there is no single intact long bone present and the stature 

given in previous report from Hetauda Hospital i.e. 96.6cm can not be taken as any 

approximated stature. All the changes present in recovered body parts are due to 

burn of a dead body and the cause of death cannot be ascertained. There are no signs 

ante-mortem burn. 4 cm long two pieces of left femour bone, pieces of uterus and 

left kidney are collected into two different containers without any preservative for 

necessary DNA analysis. They must be kept in cool condition in refrigerator.  भन् ने 
व्यहोराको फरेजन्सक मेडडसीन विभाग, महाराजगञ्जको प्रडर्िेदन । 

7. मकिानपरु जजल्ला, वटिुङ्ग गा.वि.स. िडा नं.८ मेत्राङ्ग भन् ने स्थानमा हड्डीका टुक्राहरु 
रहेको, एउटा हड्डीको टुक्रामा लेडडज घडी समेर् रहेको र आगोले डढेको, सो आगो 
लगाएको ठाउँ देजख १५ वफट सम्म डडजल बगेको देजखएको, आगो लगाएको ठाउँदेजख 
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३० वफटको दरुीमा माडनसको शरीरको बीच भागको अजस्थपञ्जर रहेको, सो अजस्थपञ् जर 
देजख ३ वफट दरुीमा जचरेको काठको बाकल रहेको भन् ने समेर् व्यहोराको डमडर् 
२०६८।९।२८ को लास जाँच प्रकृडर् मचुलु्का ।सोही ददन सोही व्यहोराको प्र.ह. 
कृष्ण ढकालको प्रडर्िेदन डमडसल सामेल रहेको देजखयो। 

8. वटिुङ्ग गा.वि.स. को मेत्राङ्ग भन् ने स्थानमा डमडर् २०६८।९।२७ गरे् लास जलाएको 
स्थानमा बा. ८ च ५४०८ नं. को कार रोकी सो कारमा आएका व्यजक्त लास जलेको 
ठाउँमा गम्भीर भई हेरेको र मासकुो टुक्रा फेला परेको झाडीमा गई हेरी केही 
िणपडछ उक्त कार डलई अगाडड बढेकोमा केही िणमा नै पनुेः फकी आएको हुँदा 
डनज माडथ शंका लागी सोधपछु गदात अली आजिए जस्र्ो गरेकोले र्पाँइको के काम छ  
भनी सोध्दा र्पाइँहरु वकन सोध्न ुहनु्छ ?  भनेपडछ म समेर्ले गाडीको चािी डनकाल्न 
खोज्दा डनजले सशस्त्र प्रहरीको हावकम हुँ भनी काडतसमेर् देखाई छाडी ददन अनरुोध 
गरेकोले डनजको काडत हेरेपडछ नाम रन्जनप्रसाद कोइराला भन् ने थाहा पाए ँ। डनजको 
गाडीमा ५/६ िटा सलाइको बट्टा, सेर्ो प्लाविक र्था डमनरल िाटरको बोर्लमा पेट्रोल 
समेर् देखेको डथएं भनी स्थानीयबासी सयुतबहादरु दोङ्ग, वकरणमान बल र मंगल र्ामाङ्गले 
इलाका प्रहरी कायातलय, मकिानपरुमा गरेको कागजसवहर् सद कल डमडसल कारिाहीको 
लाडग पठाइएको भन् ने समेर् व्यहोराको इलाका प्रहरी कायातलय, पालङु्गको पत्र । 

9. लास जाँचको क्रममा मानि हड्डीको टुक्रासँगै बरामद भएको घडी मैले डसंगापरुबाट दईु 
थान घडी खररद गरी ल्याएकोमा एउटा लेडडज घडी छोरी गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई 
ददएको डथए ँ। हाल देखाएको आगोले जली केही कालो भएको पहेलों रंगको घडी मैले 
ददएको हो भनी मरृ्कको आमा हररवप्रया ढकालले अनसुन्धानको क्रममा गरेको सनाखर् 
कागज । 

10. मेरो छोरी गीर्ा ढकाल र रन्जनप्रसाद कोइराला बीच मागी वििाह भएको, डनजहरुबाट 
दईु छोराको जन्म भएको,  वििाह भएको ८।१० बषतसम्म राम्र ै सम्िन्ध डथयो। 
त्यस्रै्मा र्ारा रेग्मी भन्ने मवहलालाई रखेल राखेकोले यसरी केटी राख्न ु भएन भनी 
सम्झाउदा म जे सकैु गरु र्लाई के को मर्लि भन् ने गरेको भनी छोरी गीर्ाले 
सनुाउने गडथतन।् श्रीमान श्रीमर्ी बीच वििाद भएपडछ डनज छोरी अलग बस्न थालेको र 
रन्जनप्रसाद कोइरालाले श्रीमर्ी गीर्ा ढकाललाई प्रडर्िादी बनाई अंशचलन मदु्दा दायर 
गरेको र गीर्ा ढकालले रन्जनलाई प्रडर्िादी बनाई माना चामल मदु्दा दायर गरेकी 
डथइन।् अंश चलन मदु्दा विचाराधीन रहेको र यस बीचमा श्रीमान श्रीमर्ी बीच कुटवपट 
समेर् हनेु गरेको भनी छोरीले भन् ने गरेकी डथइन।् डमडर् २०६८।९।२७ गरे्का ददन 
अं. १२ बजे छोरी गीर्ालाई फोन गरी हालखिर बझु्दा छोरा आयतनलाई बाि ुआएर 
डलएर गए,  म एदलै छु भनेकीले त्यसो भए यहाँ आउ भनी बोलाउदा खटु्टा मकेको छ 
भडनन, आज रन्जनले मलाई डनकै घोररएर हेर् यो भनेकी डथइन । त्यसपडछ छोरीको 



रन्जनप्रसाद कोइराला विरुद्ध नेपाल सरकार,  ०7२-CR-१९३७,  मदु्दा: कर्तव्य ज्यान   पषृ् ठ 34 मध्येको पषृ् ठ 5 

मोिाइलमा फोन सम्पकत  गदात फोन स्िीच अफ भएकोले सम्पकत  हनु सकेन। डमडर् 
२०६८।९।२९ गरे्का ददन छोरीको घरमा काम गने गीर्ा कटुिालसँग फोन गदात 
२७ गरे् ३:३० बजे डर्र सत्यनारायणको प्रसाद डलएर जाँदा छोरीको बेडरुमको ढोका 
लगाएकोले बोलाउदा निोलेकोले म आफ्नो  घरमा गए,ँ  मैले दददीले बोलाउन ुहनु्छकी 
भनी घर र्फत  हेदै कौशीमा काम गरी रहे।  साँझ अं. ७.३० बजेर्ीर सेर्ो रंग भएको 
भ्यान जस्र्ो गाडी छोरीको घरमा आई गेट डभत्र गएको,  सो अिस्थामा अध्यारो 
भएकोले माडनस जचन् न नसकेको, केही डाङडङु गरेको आिाज समेर् सडुनएको र 
१०।१५ डमनेट पडछ उक्त गाडी गेट बावहर डनस्की गएको भनी डनजले बर्ाएकोले 
थाहा पाएको हो । छोरीलाई रन्जनप्रसाद कोइरालाले कर्तव्य गरी मकिानपरु 
जजल्लाको वटस्टुङ्ग गा.वि.स. मा लडग जलाई नि गरेका रहेछन ्भन् ने समेर् व्यहोराको 
हररवप्रया ढकालले गरेको कागज । 

11. का.जज., विष्णबुढुाडनलकण्ठ गा.वि.स. िडा नं. ५ जस्थर् गीर्ा ढकाल (कोइराला) को 
घरको दजिण र्फत  प्रिेश गने ढोका र्था भान्सा कोठा, सो कोठाबाट डभत्र प्रिेश गरी 
उिर पूितबाट माडथल्लो र्लामा जाने भर् याङ्ग, सो भर् याङ्गबाट माडथल्लो र्लामा गई 
दजिण र्फत को कोठा खोली हेदात दइुिटा बदस पलङ रहेको, उक्त पलङहरुमा विछ्यौना 
लगाएको एउटा डसरानीको खोल नभएको, बेडमाडथ रहेका डसरक ब्लाङकेट केही 
छररएको अिस्थामा रहेको सोही कोठामा गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई कर्तव्य गरेको 
भन् ने समेर् व्यहोराको घटनास्थल प्रकृडर् मचुलु्का।  

12. डमडर् २०६८।९।२८ गरे्का ददन विहानै सडकमा जलेको माडनसको लास फालेको 
छ भन् ने सनुी गाउँका माडनसहरुसमेर् भई हेनत जाँदा झाडीमा माडनस जलाई बाँकी 
रहेको मासकुो डल्लो देजखएको, लास जलाएको ठाउमा डडजेल बगेको दाग, म्याटको 
टुक्रा र्था हड्डीमा लेडडज घडी फेला परेकोले मवहलाको लास भएको एवकन भयो । सो 
लास डमडर् २०६८।९।२७ गरे् रार्ी सोही स्थानमा जलाएको हनु सदने देजखएकोले 
हाम्रो गाउँमा कहाँबाट कस्को लास जलाइयो भनी हामी गाउँलेहरुलाई चासो भएकोले 
डमडर् २०६८।१०।७ गरे् साँझ म र मेरो श्रीमान सयुतबहादरु दोङ्ग झाप्र ेजस्थर् आफ्नो 
घरर्फत  फवकत रहेको अिस्थामा सो लास जलाएको स्थानमा बा. ८ च. ५४०८ नं. को 
गाडी रोकेको र एकजना माडनस गाडीबाट ओली लास जलाएको स्थान र्था िरपरको 
झाडीमा पटक–पटक घडुमवफरी ओहोर दोहोर गरी हेरी रहेको देजख हामीलाई शंका 
लाग्यो। श्रीमानले डछमेकी मंगल र्ामाङ्गलाई खबर गदात मंगल र्ामाङ्गको साथमा 
वकरणमान बल समेर् सो स्थानमा आए। हामीलाई देखेपडछ घटनास्थल डनरीिण गने 
माडनस बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडीमा गए। केही समयपडछ पनुेः फवकत  सोही 
स्थानमा आई शंकास्पद गडर्विडध देखाएकोले हामीले बाटो छेकी सोधपछु गदात डनजले 
आफूलाई सशस्त्र प्रहरी बलको हावकम भने। सो सम्िन्धमा नजजकको प्रहरी 
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कायातलयमा जानकारी गरायौं। सो लास सम्िन्धमा डनजै व्यजक्तलाई थाहा हनुपुछत भन् ने 
समेर् व्यहोराको सडुनर्ा दोङ्गको कागज। 

13. लाशजाँच मचुलु्कामा उल्लेख भए अनसुार मानि शरीरका बाँकी रहेका अिशेषहरु गीर्ा 
ढकाल (कोइराला) लाई जलाउँदा बाँकी रहेका हनु।् बरामद केही जलेका घडड र ररङ 
पडन डनज गीर्ाको हो भन्ने व्यहोराको प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाको सनाखर् 
कागज ।  

14. डड.आई.जी. रन्जन कोईराला डमडर् २०६८ साल भार मवहनामा चाइना र्ालीमको लाडग 
जान ु भएको र डमडर् २०६८।९।२१ गरे् उहा ँआउदै हनुहुनु्छ, डर्मी गाडी डलएर 
डलन जान ुभनी र्ारा रेग्मीले भनेकोले अवफसको बा. १ झ ६२१३ नं. को गाडीमा 
बडीगाडत स.प्र.ह. इन्र खत्री लगायर् २।३ जना साथीहरु र्ारा रेग्मी बस्ने गरेको 
रानीिनमा गई त्यहाँबाट डनज समेर्लाई डलई विहान ११ बजे एयरपोटतमा गई साँझ 
अं.१७.३० बजे रन्जन सर आउन ुभएपडछ गाडीमा चढाई र्ारा रेग्मीको कोठामा पगु्दा 
डर्मीहरु अवफस जाउ भनेकोले डनजहरुलाई त्यही छोडी हामीहरु अवफस गयौ । ऐ. 
२२ गरे् विहान र्ारा मेमले बोलाएकोले गई बा. ६ च २८१४ नं. को गाडीमा रन्जन 
सर र र्ारालाई का.जज. इचङगकुो घरमा लगे। डमडर् २०६८।९।२७ गरे्का विहान 
अं. ७ बजे डर्र रन्जन सरको जेठो छोरा आयूषलाई टेडनस बल खेल्नको लाडग बा. ६ 
च २८१४ नं. को कारमा राखी घरबाट सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कायातलय, हल्चोकमा 
लडग छोडेको डथएं । सोही ददन विहान रन्जनप्रसाद कोइराला सरले रे्लको अभाि छ 
पेट्रोल डलई घरमा राख्न ु भन् न ु भएकोले अं. ८.२० बजे का.जज. का.म.न.पा. 
स्ियम्भजुस्थर् पसलमा गई ३५।३५ डलटरका दईुिटा ग्यालेन खररद गरी ५० 
डलटरको ग्यालेन घरमा नै भएकोले उक्त ५० डलटरको ग्यालेन स.प्र.ह. इन्रखत्रीले 
ल्याई र्ीनिटै ग्यालेनमा १२३ डलटर पेट्रोल अवफसको पेट्रोलपम्पबाट भरी बा. ६ च 
२८१४ नं. को गाडीमा लोड गरी रन्जन सरको घरमा लडग राखेका डथयौ । 
३५।३५ डलटरको ग्यालेन र २०।२० डलटरको अरु २ ग्यालेन समेर् खरीद गरी 
र्ी जवकत नमा ५० डलटरको जकीनबाट पेट्रोल भरी बा. १ झ ६२१३ नं. को गाडीमा 
राख् न ुभन् न ुभएकोले सो काम गरेको हुँ र अं. ९.३० बजे छोरा आयषुलाई अवफसबाट 
घरमा ल्याई छोडेको डथए । ददनको १ बजे आमा रमादेिी कोइरालालाई सपीङ्गको 
लाडग बा. १ झ ६२१३ नं. को गाडीमा राखी कालीमाटीमा लडग सवपङ्ग गरी साँझ 
४.३० बजे घरमा लडग छोडड ददएको डथए। साझं अं.६.१५ बजेको समयमा रन्जन 
सरले मलाई फोन गरी अवफसको गाडी डलएर महाराजगञ्ज आइज भन् न ुभएकोले गाडी 
डलई जाँदा सरले चोक देजख केही िर आइज भनी पनुेः फोन गनुत भएकोले जाँदा भेट 
भएपडछ रँ् खाना खाएर यवह बस्रै् गर भनी मलाई केही पैसा समेर् ददन ुभई सरले 
आफै गाडी हाँकी एदलै महाराजगञ्ज चोक र्फत जान ुभयो । म सोही स्थानमै एक डेढ 
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घण्टा बसी रोटी खादै गरेको अिस्थामा मलाई फोन गरी बसेको स्थानको विपरीर् 
ददशामा गाडी डलई आउन ु भई रोदन ु भएको र ड्राइभर डसट छाडड ददन ु भई मलाई 
गाडी चलाउन ददन ुभएकोले मैले गाडी चलाई हलचोक पेट्रोलपम्पमा रे्ल भनत भनेकोले 
अं.३०/३५ डलटर डडजेल भरी थानकोटर्फत  वहड भन् न ुभएकोले गाडी हाकी जादै गदात 
अं. ९.३० बजे खानीखोला क्रस गरी होटल रहेको स्थानमा गाडी रोदन लगाई साथीको 
घरमा सतु् ने ठाउँ छैन रँ् यही सरु् ्भन् न ुभएकोले म त्यही ओडलतएको र सर एदलै गाडी 
हाकी डलई जान ुभएको हो। म होटेलमा सरु्ेँ। भोलीपल्ट विहान कररि ३.३० बजे 
मलाई छोडेकै होटलमा आउन ु भई सरले मलाई बोलाउन ु भएकोले म होटेलबाट 
डनस्की बावहर आउँदा गाडी स्टाटतमै डथयो। गाडीको डसट छोडी ददन ुभयो मैले गाडी 
हाँकी ल्याई सरकै घरमा छोडी म डेरा कोठामा गएको डथए।ँ सर एिं र्ारा मेमको 
आदेशबमोजजम काम गरररहेको र डमडर् २०६८।१०।७ गरे् साँझ आफ्नै डेराकोठामा 
सडुर्रहेको अिस्थामा र्ारा रेग्मीले मलाई फोन गनुत भई सर कहाँ जान ुभएको छ भन् न ु
भएको र मैले थाहा भएन सरले बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडी डलएर जान ुभएको छ 
भनेको डथएं।त्यसपडछ सर कहाँ गएको छ खोज्न जानपुछत गाडी डलएर आउ म पडन 
जान्छु भनी आमा रमादेिी कोइरालाले भन् न ुभएकोले मैले सरकारी गाडी डलएर जाँदै 
गदात र्ारा रेग्मीले फोन गरी गाडी डलएर स्ियम्भ ुचोकमा आउ भन् न ुभएकोले स्ियम्भ ु
चोकमा जाँदा र्ारा रेग्मीलाई भेटी उक्त गाडीमा ऋवष ढंुगेल, यानबहादरु शाही, र्ारा 
मेमको आफन्र् केटा माडनससमेर् बडस र्ारा रेग्मीले मगु्लीङ्ग र्फत  खोज्न जाउँ भनेकोले 
जाँदै गदात बाटोमा र्ारा रेग्मीसँग सर कहाँ कर्ा हो भनी फोनमा कुरा भएको सनेुको र 
सर रामनगरमा भेवटएको भन् ने कुरा सनेुको डथए। मगु्लीङमा पगुेपडछ र्ारा रेग्मीले 
डनजको आफन्र् केटा र यानबहादरु शाहीलाई ओली बस्न ु भनेकोले दिैु जना ओली 
होटेलमा बसेको र हामी र्ीन जना नारायणगढ र्फत  लाग्यौ । नारायणगढ चोक पगु्दा 
विहानको रार्ी ३.३० बजेको डथयो।नारायणढ चोक देजख दजिण वकनारामा बा. ८ च 
५४०८ नं. को गाडी रोवक राखेकोले सोही गाडी नजजक लडग रोकी र्ारा रेग्मी हाम्रो 
गाडीबाट ओली डर्मीहरु यही बस भनी जान ुभएको डथयो । ऐ. ८ गरे् विहान ५ बजे 
र्ारा रेग्मीले मलाई फोन गरी डर्मीहरु गाडीमा रे्ल भरेर काठमाडौ र्फत  फकी जाउ 
भनेकोले काठमाडौं र्फत  आउदै गदात मगु्लीङमा छोडेका दइुजनालाई गाडीमा राखी 
आउदै डथयौ।बैरेनीमा एकजना माडनस छ डलएर जान ु भनी रन्जनप्रसाद कोइरालाले 
यानबहादरु शाहीको मोिाइलमा फोन गनुत भएकोले बैरेनीमा पगुेपडछ बा. ८ च. ५४०८ 
नं. को गाडी देजख सोही गाडीको पछाडी लडग गाडी रोकी र्ारा रेग्मी गाडीबाट ओली 
मैले हाँकेको गाडीमा आई बस्न ुभई डछटो जाउँ भन् न ुभएकोले गाडी हाँकी काठमाडौं 
जस्थर् का.जज. इचङगनुारायणको घरमा लडग छोडेको हो। स.प्र.ह. रामकुमार गरुुङ्गले 
भोलीपल्ट गाडी सफा गदात गाडीको पछाडड पेट्रोल राखीएको ग्यालेनहरु नभएको र 
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अगाडडको बायाँ र्फत को डसट म्याट समेर् नभएको भनी बर्ाएकाले थाहा पाएको हो । 
चारथान पेट्रोल भररएको ग्यालेन एिं म्याट समेर् गाडीमा नभएको र लास मचुलु्का 
भएको स्थानबाट जलेको म्याटको केही टुक्रा फेला परी आएकोले सो पेट्रोल र्था 
म्याट समेर् गीर्ा ढकाल (कोइराला)को लास जलाउन प्रयोग गरेकोमा शंका लाग्छ 
भन् ने समेर् व्यहोराको बजुझएका बा. १ झ ६२१३ नं. को गाडीका चालक स.प्र.ज. 
शंकर पौडेलले डमडर् २०६८।१०।१० मा गरेको कागज । 

15. डमडर् २०६८।९।२७ गरे् मलाई रन्जन कोइराला सरले बोलाउन ु भएको छ भनी 
यानबहादरु शाहीले फोन गरी र्रुुन्र् घरमा आउन ु भनेकोले १० बजे डर्र रन्जन 
सरको घरमा जाँदा बा. ६ च २८१४ नं. को गाडीमा डड.आई.जी रन्जन सरले डर्मी 
गाडीको पछाडड बस भन् न ुभयो। म पछाडड बसें,  दिैु छोरा गाडीको अगाडड डसटमा 
िसे, रन्जन सरले गाडी हाँवक का.जज. विष्ण ु बढुाडनलकण्ठ पासीकोट जस्थर् गीर्ा 
ढकाल (कोइराला) को घरमा पगु्यौं। नारायण गोपाल चोक देजख केही पर बसनु्धरा 
चोकमा गाडी रोदन ुभई ब्राउन कलरको ज्याकेटबाट दईु डबटा रकम डनकाली खल्र्ीमा 
राखी बािहुरुलाई घरमा लडग जान ुभन् न ुभयो । मैले छोराहरुलाई घरमा लडग छोडेको 
हो । डमडर् २०६८।९।२८ गरे् विहान ८:३० बजे सरको घरमा गई बा. १ झ 
६२१३ नं. को गाडी कायातलयको सिारी शाखामा ल्याई सफा गदात पेट्रोलको 
अत्याडधक गन्ध आएको डथयो । चालकको बायाँ साइड र्फत को खटु्टा राख् ने रिर म्याट 
नभएकोले सो कुरा इन्र खत्रीलाई भन्दा आफूलाई थाहा नभएको भनी बर्ाएपडछ अन्य 
गाडीको परुानो डसट राखें। उक्त म्याट डड.आई.जी रन्जनप्रसाद कोइरालाले श्रीमर्ी 
गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई जलाउन प्रयोग गरेको हनुपुछत भन् ने समेर् व्यहोराको 
बजुझएका स.प्र.ह. रामकुमार गरुुङ्गले डमडर् २०६८।१०।१० मा गरेको कागज । 

16. डमडर् २०६८।९।२८ गरे् मकिानपरु वटस्टुङ्गबाट बरामद भई आएको गाडीको 
जलेको म्याटको टुक्रा, उक्त म्याटमा भएको लोगो र त्यस्रै् प्रकारको नजलेको सग्लो 
म्याटमा भएको लोगो एउटै हो देखाउदा देखे जचन्ही सनाखर् गरेँ  भनी रामकुमार 
गरुुङ्गले डमडर् २०६८।१०।१० मा गरेको सनाखर् कागज । 

17. बा. १ झ ६२१३ नं. को गाडीमा खटु्टा राख् ने अगाडडको बाया ँ र्फत को म्याट डसट 
नभएको र लास जलाएको स्थानबाट बरामद भएको जली केही भाग रहेको म्याटको 
टुक्रा देखाउदा देखे, सोही गाडीको म्याट हो भन् ने समेर् व्यहोराको चालक शंकर 
पौडेलले डमडर् २०६८।१०।१० मा गरेको सनाखर् कागज।   

18. म ५ बषत अगाडड देजख डड.आई.जी. रन्जनप्रसाद कोईरालाको घरमा खाना पकाउने 
काम गदतछु । सो घरमा आमा रमादेबी कोईराला, छोरा आयूष र आयतन कोईराला, 
र्ारा रेग्मी नाम गरेकी महीला डड.आई.जी.  रन्जनसँग घरमा आउने बस्ने खाने गरी 
श्रीमान श्रीमर्ी जस्र्ो ब्यबहार गदतथे । डबिाह भए नभएको मलाई थाहा भएन । डमडर् 
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२०६८।९।२१ गरे् डड.आई.जी. रन्जनप्रसाद कोईराला चाईनाबाट आई र्ारा रेग्मीको 
घरमा बसेको भन् ने थाहा पाएको हो । डमडर् २०६८।९।२७ गरे् डबहान आमा गीर्ा 
ढकाल (कोईराला) सँग बस्दै आएका छोरा आयतन कोइरालालाई रन्जन सरले घरमा 
ल्याउन ु भएको डथयो। डमडर् २०६८।१०।८ गरे् रन्जनप्रसाद कोइरालाले श्रीमर्ी 
गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई कर्तव्य गरी मारेकोले पक्राउ परेको थाहा पाएको हुँ भन् ने 
समेर् व्यहोराको स.प्र.प. राजकुमार स्याङ्गर्ानले डमडर् २०६८।१०।१० मा गरेको 
कागज । 

19. म डड. आई. जी. रन्जनप्रसाद कोइरालाको बडीगाडत हुँ। डमडर् २०६८।९।२७ गरे्का 
ददन सरलाई घरमै देखेको डथएं । अवफसमा आई डमडर् २०६८।१०।१ गरे्का ददन 
साँझ चालक शंकर पौडेलले गाडी हाँकी रन्जन सरको घरमा जान लागेकोले म पडन 
सोही गाडीमा बसी जाँदा सरले गंगालाल अस्पर्ालबाट बोलाउन ु भएको छ भनेकोले 
जाँदा सरलाई अस्पर्ालको इमरजेन्सी िाडतमा देजख भेट भई डनजलाई सोही अस्पर्ालमा 
भनात गरेकोले शंकर र म कुरुिा बस्यौं । भनात भएको अिस्थामा मेरो मोिाइलबाट के 
कहाँ फोन गनुत भयो थाहा भएन। डमडर् २०६८।१०।५ गरे् विहान मलाई फोन गनुत 
भई दाज ुरमेश कोइरालाको घरमा गई फोटो ल्याई र्ारा मेमलाई ददन ुभन् न ुभएकोले 
गई फोटो ल्याई र्ारा मेमलाई ददएको हो। उक्त फोटोहरुमा सरदारजी र गीर्ा ढकाल 
(कोइराला) संगै बसेको र अन्य केटीहरु बसेको २।३ िटा फोटोहरु डथयो। सोही 
ददन मलाई जचट्ठी बझुाएर आउन ु भनी ददएको जचट्ठीहरु प्रधानमन्त्रीको कायातलय, गहृ 
मन्त्रालय, लैंवङ्गक वहंसा विरुद्धको कायातलय, मवहला आयोग,  सशस्त्र प्रहरी प्रधान 
कायातलय, प्रहरी प्रधान कायातलय समेर्मा बझुाएको डथए। ऐ. ७ गरे्का ददन आफ्नै 
कोठामा िसीरहेको डथएं, सर हराउन ुभयो रे भनी शंकर पौडेलले भनेकोले खोज्न जान 
भनी चालक शंकर पौडेल, यानबहादरु शाही,  र्ारा रेग्मी र डनजको आफन्र् केटा समेर् 
भई मजुग्लङ्ग र्फत  खोज्न जाउ भन् न ुभयो। गजरुी कटेपडछ र्ारा रेग्मीले फोनमा कुरा 
गदात सर रामनगरमा भेवटन ु भयो भन् ने सनेुको हो। नारायणगढ चोक पूितर्फत  घरकै 
नजजक साइडमा बा. ८ च ५४०८ नं. को कार गाडी रोवकराखेको डथयो। सोही 
ठाउमा र्ारा रेग्मीले गाडी रोदन लगाई डनज गाडीबाट ओली डर्मीहरु यही सरु् भनी 
डनज र्ारा बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडीमा जान ुभएको डथयो। हामी त्यही सतु्यौं। 
भोलीपल्ट विहान ५ बजे शंकर पौडेलको मोिाइलमा फोन आई डर्मीहरुले रार्ी 
मजुग्लङ्गमा छोडेका माडनसलाइ डलई काठमाडौं र्फत  जान ु भनेकोले डनजहरुलाई समेर् 
गाडीमा राखी काठमाडौं र्फत  आउदै गदात बैरेनीमा एकजना माडनसलाई डलएर जान ुभनी 
रन्जन सरले यानबहादरु शाहीको मोिाइलमा फोन गनुत भई बैरेनी कटेपडछ सडकको 
छेउमा बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडी रोवक राखेको डथयो। सोही गाडीबाट र्ारा 
रेग्मी ओलीन ुभई बा. १ झ ६२१३ नं. को गाडीमा चढी डछटो जाउँ भन् न ुभएकोले 
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काठमाडौं र्फत  आई नागढंुगा क्रश गदात अं. १० बजेको डथयो होला। र्ारा रेग्मी,  
डनजको आफन्र् र यानबहादरु शाही स्ियम्भ ु घरमा गएका डथए। पडछ डड.आई.जी. 
रन्जन श्रीमर्ीको हत्या अडभयोगमा पक्राउ परेको भन् ने सनेुको हो भन् ने समेर् 
व्यहोराको ऋवषराम ढंुगेलले डमडर् २०६८।१०।१० मा गरेको कागज । 

20. २०६८ सालदेजख म स.प्र.ना.म.डन. रन्जनप्रसाद कोइरालाको अंगरिक बसेको छु। 
डनजको श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) ले आफ्नो कान्छा छोरा आयतन कोइरालालाई 
साथमा राखी का.जज. विष्ण ुबढुाडनकण्ठ गा.वि.स. िडा नं. ५ मा बस्ने र डड.आई.जी. 
रन्जन का.जज. इचङ्गनुारायण गा.वि.स. िडा नं. ६ मा बस्न ुहनु्छ। डड.आई.जी. रन्जन 
कोइराला र्ारा रेग्मीसँग घमुवफर गरी घरमा ल्याउने र कवहले र्ारा रेग्मीको का.जज. 
रानीबनमा रहेको डेरा कोठामा बस्ने गरी आउन ु भएको,  डमडर् २०६८।९।२७ 
गरे्का ददन विहान अं. ८ बजे स.प्र.ज. शंकर पौडेलले डड.आई.जी. सरलाई पेट्रोल 
चावहएको छ घरमा रहेको ५० डलटरको ग्यालेन डलएर सशस्त्र प्रहरी बल पेट्रोलपम्पमा 
डलई आउन ुभनेकोले ग्यालेन लडग शंकर पौडेललाई ददएको हो। ३५।३५ डलटर र 
५० डलटरको ग्यालेन घरमा लडग राखेको र २०।२० डलटरको ग्यालेन खररद गरी 
ल्याउन आदेश भएकोले शंकर पौडेलले ग्यालेन खररद गरी ल्याई ५० डलटरको 
ग्यालेनबाट २०।२० डलटर भरी बा. १ झ ६२१३ नं. को गाडीमा राख् न आदेश 
भएको छ भनेका डथए। डमडर् २०६८।१०।०७ गरे्का ददन विहान शंकर पौडेलले 
बा. १ झ ६२१३ नं. को गाडी डलई महाराजगञ्जमा रमेश कोइरालाको घरमा आई 
छोराहरु आयषु र आयतनलाई गाडीमा राखी बिरमहलमा आई अं. १२ बजे रेिुरेण्टमा 
खाजा खायौ । त्यसपडछ छोराहरुलाई दाज ु रमेश कोइरालाको घरमा परु् याई आउन ु
भनी शंकर पौडेललाई भनेकोले शंकर पौडेलले छोराहरुलाई परु् याए। त्यसपडछ 
ज्ञानेश्वरमा रहेको रन्जनप्रसाद कोइरालाको माइला दाजकुो घरमा गयौं । उक्त घरमा 
रहेको बा. ८ च. ५४०८ नं. को गाडी डनज रन्जनप्रसाद कोइरालाले डलई एदलै 
गएका र हामीलाई बा. १ झ ६२१३ नं.को गाडी डलई जान ुभने । के कर्ा गए 
थाहा भएन। ऐ. ८ गरे् डड.आइ.जी. रन्जनप्रसाद कोइरालाले आफ्नै श्रीमर्ी गीर्ा 
ढकाल (कोइराला) लाई मारी मकिानपरुको वटिुङ्गमा लडग जलाएको भन् ने थाहा पाए ँ
भन् ने समेर् व्यहोराको बजुझएका इन्रबहादरु खत्रीले गरेको डमडर् २०६८।१०।१० 
गरे्को कागज । 

21. डमडर् २०६८।९।२१ गरे्देजख २०६८।१०।८ गरे्सम्मको ९८१३२५६०००, 

९८४१५२३५७४ र ९७४१०४३९९१ नं. को कल वििरण उपलव्ध गराईएको 
भन् ने समेर् व्यहोराको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको पत्र । 

22. रन्जनप्रसाद कोइरालाले श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई मारी जजल्ला मकिानपरु 
वटिुङ गा.वि.स. िडा नं. ९ मेत्राङ्ग भन् ने स्थानमा परु् याई जलाई नि गरेको भन् ने 
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अपराधको अनसुन्धानको डसलडसलामा ईलाका प्रहरी कायातलय वटिुङ्ग मकिानपरुबाट 
उल्लेजखर् मेत्राङ्ग भन् ने स्थानमा मानि शरीर जलेर बाँकी रहेका अिशेषहरु फेला पारी 
उक्त अिशेषहरुलाई पोिमाटतमको लाडग फरेजन्सक मेडडडसन डबभाग महाराजगन्जमा 
पठाएकोमा उक्त विभागले अिशेषहरु पोिमाटतमको क्रममा DNA परीिणको लाडग 
डनकालीएका नमूना, हरेराम ढकाल र डनजकी श्रीमर्ी हररवप्रया ढकाललाई उपजस्थर् 
गराइ DNA परीिणको लाडग नमूना डनकाली राविय विडधविज्ञान प्रयोगशालालाई लेखेको 
डमडर् २०६८।१०।१२ को पत्र ।  

23. का.जज. इचङ्गनुारायण  गा.वि.स. िडा नं. ६ को घर खानर्लासी गदात ५० डलटरको 
केही कालो खैरो रंगको खाली ग्यालेन बरामद गररएको भन् ने समेर् व्यहोराको डमडर् 
२०६८।१०।१२ गरे्को खानर्लासी बरामदी मचुलु्का ।  

24. बा. १ झ ६२१३ नं. को र बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडी काठमाडौं बावहर र डभत्र 
आएको सिारी दर्ात वकर्ािको फोटोकपी पठाइएको भन् ने समेर् व्यहोराको महानगरीय 
प्रहरी प्रभाग थानकोटको डमडर् २०६८।१०।९ गरे्को पत्र । 

25. माडनस खोजर्लास गरी दोषी उपर कारिाही गरीपाउँ भन् ने व्यहोराको महानगरीय प्रहरी 
परीसर हनमुानढोकालाई सम्िोधन गरेको, मेरो विरुद्धमा गररएका उजरुीहरुबाट मेरो 
सामाजजक प्रडर्ष्ठा, नेपाल राज्य, नेपाल सरकारबाट सजुम्पएको जजम्मेिारी र्था दावयत्ि 
डनिातह गने पद र्था भविष्यका मेरो सम्भािनाहरु सिैलाई िडर् परुाउने, बन्द गराउने 
र्था मानडसक यार्ना ददने उद्देश्य डनवहर् भएको देजखन्छ, सत्य र्थ्य छानडबन गरी दोषी 
उपर कारिाही गरी पाउन डनिेदन पेश गरेको छु भनी बोधाथतमा प्रधानमन्त्री, गहृ 
मन्त्रालय,  प्रहरी प्रधान कायातलय, सशस्त्र प्रहरी बल, महानगरीय प्रहरी आयकु्तको 
कायातलय, राविय मवहला आयोग र लैंडगक वहंसा सम्िन्धी उजरुी गने इकाई समेर्मा 
डमडर् २०६८।१०।५ गरे् रन्जनप्रसाद कोइरालाले ददएको डनिेदन ।  

26. डमडर् २०६८।९।२७ गरे् विहान मेरो पसलबाट ३५।३५ डलटरको दईु थान 
ग्यालेन खररद गने माडनस वयनै हनु ्भन् ने समेर् व्यहोराको का.जज. का.म.पा.िडा नं. 
१५ स्ियम्भमुा पसल गरी बस्ने देिेन्र पोखरेलले प्रडर्िादी रन्जन कोईरालाका चालक 
शंकर पौडेललाई जचजन्ह गररददएको डमडर् २०६८।१०।१४ गरे्को सनाखर् कागज।  

27. डमडर् २०६८।९।२७ गरे् मेरो पसलबाट २०।२० डलटरको दईुथान सेर्ो ग्यालेन 
खररद गनत व्यजक्त वयनै हनु ्भनी का.जज. का.म.पा. िडा नं. १३ टंकेश्वरीमा पसल गरी 
बस्ने प्रददप अडधकारीले प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोईरालाका चालक शंकर पौडेललाई 
जचजन्ह गररददएको डमडर् २०६८।१०।१४ गरे्को सनाखर् कागज ।  

28. डमडर् २०६८।९।२७ गरे्का ददन साँझ ८।९ बजेको समयमा डनलो रंगको उच्च 
सरकारी अडधकृर्ले प्रयोग गने जस्र्ो देजखने गाडीमा रार्ो बिी बाल्दै मेरो गेिहाउसमा 
आएर दईुकप जचया मागेकोले जचया ददएपडछ एक कप जचया चालकले नै गाडीमा लडग 
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ददएको र चालक फकी आई होटलमा बसी जचया वपएको, रँ् यही होटलमा बस्न ुम 
भोली विहान आउछु भनी गाडी आफैले हाँकी डलई गए । चालक होटलको भइुर्लामा 
रहेको कोठामा सरेु्, भोलीपल्ट विहान कोही कसैलाई कुनै जानकारी नददई डनस्की 
गएका रहेछन ्। हाल प्रहरी साथ आएका व्यजक्त नै मेरो गेस्ट हाउसमा बसेका हनु ्
रुमको भाडा र जचयाको रकम भकु्तानी गरेका डथएनन ्। डनजको नाम शंकर पौडेल 
रहेछ देजख जचन्हें भनी निराज भोजनालय एण्ड गेिहाउसका संचाडलका डनमतला उप्ररे्ीले 
गरेको डमडर् २०६८।१०।१४ गरे्को सनाखर् कागज ।  

29. डमडर् २०६८।०९।२८ गरे् लास जलाइएको स्थानमा डमडर् २०६८।१०।७ गरे्का 
ददन साँझ बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडी रोकी यर्ाउर्ा हेरी रहेको अिस्थामा फेला 
परेका माडनसलाई सोधपछु गनत लाग्दा जिरजस्र्ी जान लागेकोले हामीले गाडीको चािी 
डनकाले पडछ आजिएर आफू डड.आई.जी. हुँ भनी रन्जनप्रसाद कोइराला लेखेको 
पररचयपत्र समेर् देखाएका डथए। रार्ो गलामा मडसनो भिुा जस्र्ो भएको ज्याकेट, डनलो 
जीन पाइन्ट, कान छोप्ने टोपी लगाएका व्यजक्त हाल देखाइएका माडनस हनु ्। डनजले 
श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई कर्तव्य गरी जलाएको एवकन भयो भन् ने समेर् 
व्यहोराको मंगलबहादरु र्ामाङ्ग, वकरणमान बल, सडुनर्ा दोङ्ग र सयुतबहादरु दोङ्गको एकै 
डमलानको डमडर् २०६८।१०।१५ गरे्को सनाखर् कागज। 

30. डमडर् २०६८।९।२७ गरे्का ददन विहान दाजलुाई विदेश पठाउन एयरपोटत गएको 
डथए।ँ साँझ घरमा आउदा कान्छो छोरा आयतनलाई ल्याएका रहेछन। रन्जन सर 
घरमा आउन ुभएको डथएन । ऐ. २८ गरे् विहान बा. १ झ ६२१३ नं. को गाडी 
घरमा नै डथयो। डमडर् २०६८।१०।७ गरे् साँझ म सडुर् रहेको डथए। चालक शंकर 
पौडेलले मेरो ९८४८२६७४०८ मा फोन गरी रन्जन सर भागे खोज्न जाउँ भनेकोले 
बा. १ झ ६२१३ नं. को गाडी डलएर आएका डथए। खोजी गनतको लाडग मजुग्लङ्ग र्फत  
गयौं। र्ारा रेग्मीले रन्जन सरसँग फोनमा कुरा गरररहेकी डथईन। रन्जन सर 
रामनगरमा रहेको भनेपडछ थाहा पाएको हो । म र र्ारा रेग्मीको आफन्र् केटालाई 
मजुग्लङ्गमा बस्न ु भनेकोले हामी होटलमा बस्यौं। भोडलपल्ट विहान चालक शंकर 
पौडेलले मलाई फोन गरी हामीलाई बाहीर डनस्कन ुभनेकोले डनस्की १०/१५ डमनेटमै 
आई पडुग गाडीमा चढ्यौं।गाडीमा र्ारा रेग्मी र रन्जन डथएनन।् मलेख ुपलुमा आई 
पगु्दा रन्जन सरले ९८४९९०६१०० नं. बाट मेरो ९८१४५३३६७६ नं. को 
मोिाइलमा फोन गरी कहा आइपगु्यौ भनेकोले मलेख ुआउदै छौ भन्दा बैरेनीमा एउटा 
माडनसलाई डलएर आउन ुभन् न ुभयो। बैरेनी आएपडछ बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडी 
पाकीङ्ग गरी साइड लाइट बली रहेको डथयो । उक्त नं.को गाडीबाट र्ारा रेग्मी 
ओलीएर बा. १ झ ६२१३ नं. को गाडीमा चढ्न ुभयो। त्यसपडछ हामी काठमाडौं 
स्ियम्भ ुघरमा आयौ । डड. आई .जज. रन्जन सर भने पडछ पडछ आउदै डथए । अं. 
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११ बजेडर्र रन्जन पक्राउ परेको सनेुको हो । डनज रन्जनप्रसाद कोइरालाले आफ्नै 
श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई कर्तव्य गरेकोमा शंका लाग्छ भन् ने समेर् 
व्यहोराको यानबहादर शाहीले डमडर् २०६८।१०।१८ गरे्को कागज ।  

31. हरेराम ढकालको छोरी गीर्ा ढकाललाई २०५० सालमा विबाह गरी हामीहरुबाट दईु 
सन्र्ानको जायजन्म भई सकेको छ । जेठो छोरा आयषु र कान्छो छोरा आयतन 
कोइराला हनु।् श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) सँग मेरो राजीखशुीले वििाह भएको 
होइन। आमा बािकुो करले गरेको। मलाई पलुीस मन पदैन भनी सामान्य खटपट 
भएकोले विगर् १० बषत देजख हामी बीच अलग–अलग बस्ने कुरा भई डनज श्रीमर्ी 
विष्ण ुगा.वि.स. को घरमा र म का.जज. इचङ्गुनारायणको घरमा बस्दै आएको छु।मैले 
श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई प्रडर्िादी बनाई काठमाडौं जजल्ला अदालर्समि 
ददएको अंशचलन मदु्दा विचाराधीन अिस्थामा छ। श्रीमर्ीले मलाई प्रडर्िादी बनाई 

ददएको माना चामल मदु्दामा काठमाडौं जजल्ला अदालर्बाट मेरो र्लिभिा रोद का राख्न  
जानकारी गराई ददने सम्िन्धी पत्र सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कायातलयमा पठाएको कुरा 
हाल डमडसल संलग्न अदालर्को पत्र देखें। यसै बीच नेपाल सरकारको डनणतयानसुार 
चीनको बेइजजङमा नेशनल डडफेन्स कोसतको लाडग २०६८ साल भार मवहनामा गएर 
डमडर् २०६८।९।२१ गरे् नेपाल फवकत  आएको डथए।ँ फवकत  आएपडछ गीर्ा ढकाल 
(कोइराला) सँग कुनै फोन सम्पकत  भेटघाट भएको डथएन । ऐ. २७ गरे्का ददन 
विहान अं. ७:३० बजेडर्र गीर्ा ढकाल (कोइराला) ले प्रयोग गने ९७४१०४३९९१ 
नं. को मोिाइलबाट कान्छो छोरा आयतन कोइरालाले मैले प्रयोग गने 
९८१३२५६००० नं. को मोिाइलमा फोन गरेकोले उक्त फोन जेठो छोरा आयूष 
कोइरालाले ररसीभ गरेको र डनज आयूषले भाइले स्कूल जाडो विदा भएको हुँदा मलाई 
डलन आउन ुभनी खिर गरेको भनी जानकारी गराएपडछ कान्छो छोरालाई डलनको लाडग 
म, छोरा आयूष र चालक रामकुमार गरुुङ्ग सवहर् र्ीनजना गीर्ा ढकाल (कोइराला) 
बस्दै आएको घरमा गई छोरा आयतनलाई १० बजे डर्र डलएर आयौं । गीर्ासँग भेट 
भएको डथयो। र्र कुनै गफगाफ भएन। मैले दिैु छोरालाई टेडनश खेल्नको लाडग 
हल्चोकमा छोडी म सवपङ्ग गनत भाटभटेनी सपुर माकेटमा गए।ँ त्यहाँ सपीङ्ग गदात गदै 
गीर्ाले फोन गरी सल्लाह गनुत छ र्रुुन्र् घरमा आउन ुभनेपडछ म केही जरुरी काम 
होला भनी अं. १२ बजेडर्र पगुेको डथए ँ। म घरमा पगु्दा गीर्ा भर् याङ्ग चढ्ने ठाउँनेर 
घाम र्ापेर बसीरहेकी डथइन ्। म घरमा पगु्नासाथ गीर्ा ढकाल (कोइराला) ले मलाई 
व्यापार गनतका लाडग इजन्डया जान ुपने भो, चारपाँच लाख जडर् रुपैया चावहयो भडनन ्
मैले म सँग पैसा छैन भनी घरबाट डनस्केर बावहर जान खोज्दा गीर्ाले मलाई रोददै 
मेरो ज्याकेट समारे्र र्ान्दै विडभन् न गालीगलौज समेर् गनत लाडगन । र्ानार्ानकै 
क्रममा हामी बीच हार् हालाहाल भयो । यसै बीचमा म भर् याङ्ग चढी गीर्ा ढकाल 
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(कोइराला) सतु् ने गरेको कोठामा गए।ँ उनी मलाई गाली गलौज गदै सोही कोठामा 
आई झगडा गनत थाडलन ्। सो कोठामा पडन हामी बीच हार् हालाहाल र धकेलाधकेल 
भयो। हार्पार्कै क्रममा मैले गीर्ालाई धकेल्दा उनी कोठाकै डभिामा बजाररदा डनजको 
टाउको डभिामा ठोवकन पगु्यो । त्यसपडछ उनी बोल्न चल्न नसकी अचेर् भईन । 
मैले नाटक गरेकी होली भन्ठानी बैठक कोठामा आई १०।१५ डमनेट बसे। त्यसपडछ 
पनुेः गीर्ा पल्टेको ठाउँमा गई हेदात उनी सोही ठाउँमा पवहलेकै अिस्थामा पजल्ट रहेकी 
डथइन। त्यसपडछ मैले उनलाई हल्लाई चलाउँदा समेर् कुनै प्रडर्वक्रया नजनाएपडछ 
उनको स्िाशप्रश्वास समेर् बन्द भई सकेको एवकन भई डनजलाई डबस्र्राको कुना पट्टी 
छाडड उनी सतु् ने कोठामा लक गरी चािी बावहर छोराले वकर्ाि राख् ने ठाउँ नेर फाली 
म १ बजे डर्र डनस्के । म एकदमै आजिई डबजिप्त भई गीर्ाको लासलाई के गने भनी 
सोची कुनै एकान्र् स्थानमा लडग जलाई नि गनत उपयकु्त सम्झें। बेलकुाको अं. ६ 
बजे डर्र चालक शंकर पौडेललाई फोन गरी बा.१ झ ६२१३ नं. को सरकारी प्राडो 
गाडी डलएर महाराजगञ्ज चोकमा आउन ुभनी िोलाए ँर बेलकुी ७ बजेडर्र गाडी ल्याए,ँ 
मैले बसनु्धरार्फत बाट महाराजगञ्ज नपगु्दै केही िरै डनजलाई गाडी रोदन लगाई यवह 
खाना खांदै गर म केहीिणमा फकत न्छु भनी म गाडी डलएर गीर्ा बस्ने गरेको घरमा 
गए । मैले गेट खोली गाडी डभत्र गई गीर्ाको लासलाई कम्मलले बेरी भान्सा कोठाकै 
ढोकाबाट बावहर डनकाली गाडीको पछाडड राखी ८ सिा ८ बजे मलु सडकमा आई 
शंकर पोडेललाई फोन गरे । मैले गाडी हाँकी चालकलाई छोडेको ठाउँमा पडुग म 
गाडीबाट ओली ड्राइभरलाई गाडी चलाउन लगाएं। सशस्त्र प्रहरीको पेट्रोलपम्पमा गई 
३०।३५ डलटर जडर् डडजेल भनत लगाई थानकोटर्फत  जांदै गदात नागढंुगा चेकपोिमा 
९ बजे पगु्यौं । मैले सो गाडीमा र्ीन चारिटा ग्यालेनमा पवहले देजख ल्याएको पेट्रोलले 
गीर्ाको लासलाई जलाई नि गने योजना बनाए । लाश जलाउने सनुसान र एकान्र् 
ठाउँ जरुरी डथयो । मैले खानीखोला पगुेपडछ मेरो ड्राइभर शंकर पौडेललाई त्यही 
ओलतन लगाई डर्मी यही बस म पडछ डर्मीलाई खिर गछुत भनी कुनै डनजश् चर् गन्र्व्य 
र योजना विना गाडी आफैले चलाई नौबीसे हुँदै हेटौडा र्फत  अगाडड बढे। त्यसपडछ 
एक डेढ घण्टा गाडी चलाई अगाडड बढेपडछ सनुसान जस्र्ो ठाउँदेजख गाडी रोके । 
मैले उक्त लासलाई सनुसान र सडक देजख पर लैजान नसदने भएपडछ उक्त लासलाई 
सडक छेउमा जलाई नि गनत उजचर् सजम्झ सडक छेउमा राखी पेट्रोल लास माडथ 
खनाई आगोले जलाई फकेको हुँ । खानीखोला आई पगुेपडछ मैले ड्राइभर शंकरलाई 
बोलाई डनज आएपडछ शंकरलाई गाडी चलाउन ददई अ. ४.३० बजे डर्र नागढंुगा क्रश 
गरी इचङगनुारायणको घरमा आएर गाडी आवफसमा राख् न पठाएको डथए। सो घटनामा 
अन्य कोही कसैको संलग्नर्ा छैन। मेरो मात्र संलग्नर्ा छ। डमडर् २०६८।१०।७ 
गरे्का ददन घमुवफरको लाडग बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडीमा हेटौडा र्फत  जादैं गदात 
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मकिानपरु जजल्लाको वटिुङ्ग गा.वि.स. जस्थर् मेत्राङ्ग भन् ने स्थानमा स्थानीय माडनसहरुले 
रोकी सोधपछु गरेपश्चार् प्रहरीलाई जजम्मा ददएपडछ प्रहरीले मलाई छोडी म हेटौडा र्फत  
गए भन् ने समेर् व्यहोराको प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाको अडधकारप्राप्त अडधकारी 
समिको बयान ।  

32. श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) ले यस मन्त्रालयमा आिश्यक कानूनी कारिाही गरी 
पाउँ भनी ददएको डनिेदनको छाँयाकवप पठाइएको भन् ने समेर् व्यहोराको गहृ मन्त्रालय 
प्रहरी प्रशासन शाखाको पत्र । 

33. डमडर् २०६८।९।२५ गरे् गीर्ा ढकाल (कोइराला) को घरमा गएकोमा भोली देजख 
काम गनत आउन ुभन् न ु भएकोले ऐ. २६ गरे् डनजको घरमा गै कपडा धनेु, र्रकारी 
काट्ने काम गरी बसें, दददी गीर्ाले खटु्टा मकीएको छ भन् न ुहनु्थ्यो । ऐ. २७ गरे् 
विहान १० बजे उहाँको घरमा जाँदा कान्छो छोरा आमा संगै डथए। मलाई काम 
देखाई ददन ु भयो। म करेसाबारी र्फत  काम गनत गए ँ । सोही अिस्थामा कान्छो 
छोरालाई रन्जनप्रसादले अंगालो हालेको देखेको डथए। मैले अन्दाजी १२ बजे डर्र 
काम सकेपडछ गीर्ा कोइरालालाई भेट गनत जाँदा डनज आफ्नो कोठा िाहीर बरण्डामा 
बसी खटु्टा माडलश गदै हनुहुनु्थ्यो । छोरा र्था बािलुाई देजखन।  कुकुरलाई हड्डी 
भएको मास ु वकनेर ल्याई ददन ु भनेर १०० ददन ु भयो। मैले मास ु ल्याई कहाँ राख् ने 
भन्दा भान्सा कोठामा राखी ददन ुभन् न ुभयो।  भोलीपल्ट गीर्ाको घरमा जाँदा बाहीर 
गेटमा र्ाला लगाई राखेकोले िाहीर जान ुभएको होला भन् ने सोची फवकत  आए ँ। पडछ 
डनज दददीको घरमा प्रहरी समेर् आएको र दददी गीर्ालाई डनजकै श्रीमान रन्जनप्रसाद 
कोइरालाले अपहरण गरी कर्तव्य गरी मारेको भन् ने सनुी थाहा पाएको हुँ भन् ने समेर् 
व्यहोराको बजुझएकी सरस्िर्ी पररयारको कागज ।  

34. म एक डेढ बषत अगाडड देजख गीर्ा ढकाल (कोइराला) को घरमा घरायसी सरसफाईको 
काम गरी आएकी डथए ँ। २०६७ सालको डर्हार पडछ गीर्ा ढकाल (कोइराला) को 
जेठो छोरा बािसँुग का.जज. स्ियम्भमुा िस्ने गरेको डथए। चाइनाबाट बाि ुआएको भन् ने 
कुरा सानो छोराले आमालाई भनेका रहेछन। डमडर् २०६८।९।२६ गरे्का ददन 
दददीले मलाई फोन गरी र्पाई नआउने? भन्दा मैले म पजुामा छु आउन सजददन 
भनेकोले, ऐ.२७ गरे्का ददन ददउसो दददीलाई पजुाको प्रसाद परु् याउन गएं । डभत्र गई 
दददी दददी भनी िोलाउँदा कुनै आिाज आएन। दददी निोलेपडछ उहा ँ सतु् ने कोठामा 
गई बोलाउदा समेर् निोली ढोकामा वफट भएको हेजण्डल घमुाई खोल्न खोज्दा लक 
लगाएको रहेछ । त्यसपडछ कराउदै करेसािारी र्फत  गएं कही करै् नदेजख फोन गदात 
फोन नउठेकोले म डेराकोठा फके। मेरो डेरा कोठाबाट दददी गीर्ाको घर र्फत  हेदात 
भर् याङ्ग चढने प्यासेजको िरण्डामा पवहलाको सेर्ो पदात नदेखेको र पडछ पदात लगाई 
सकेको देखेको डथए ँ। साँझ अं.७.३० बजे दददी गीर्ाको घर अगाडड गाडीको आिाज 
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सनुी हेदात ढोका खोली गाडी डभत्र गयो । दददीको आफन्र् माडनस होला भन् ने 
सोचें।सो अिस्थामा लोडसेडडङ्ग भएकोले अध्यारो डथयो । जीप गाडीको प्रि रंग एवकन 
गनत सवकन। घरको भान्सा कोठा अगाडड लसनु लगाएको स्थानमा गाडी रोकेको देखे 
एकजना माडनस सानो लाइट बाली घर डभत्र प्रिेश गरेकोसम्म देखेको र माडनस कस्र्ो 
डथयो एवकन गनत सवकन। १५।२० डमनेटपडछ गेटमा गाडी रोकी ढोकाबन्द गरेको 
आिाज सनुें, दददी अस्पर्ाल र्फत  जान लाग्न ुभयो होला भनी सोचे । भोडलपल्ट २९ 
गरे् गीर्ा ढकालको भाई आई मलाई सोधेपडछ प्रहरी आए। पडछ बझु्दै जाँदा दददी 
गीर्ालाई डनजकै श्रीमान रन्जनप्रसाद कोइरालाले कर्तव्य गरेको लासलाई मकिानपरु 
वटिुङ्ग भन् ने स्थानमा लडग जलाएको थाहा पाए ँभन् ने समेर् व्यहोराको बजुझएकी गीर्ा 
कटुिालले गरेको कागज। 

35. यस कायातलयमा डड.आई.जज. पदमा कायतरर् रन्जनप्रसाद कोइराला चीनमा र्ाडलमको 
लाडग डमडर् २०६८।५।१६ गरे् जान ु भएको डथयो। डनजलाई यस कायातलयबाट 
बा.१ झ ६२१३ नं. को प्राडो गाडी र चालक र्था अंगरिक सडुबधा स्िरुप उपलव्ध 
गराइएकोमा गाडी चालक स.प्र.ज. शंकर पौडेलले  बझेुको, र्ाडलमबाट विदामा आएको 
कुरा डनजले यस कायातलयमा जानकारी नगराएको, विदेश र्ाडलममा रहेको व्यजक्त 
विदामा आउदा सम्िजन्धर् कायातलयलाई जानकारी गराउने िा नगराउने भन् ने सम्िन्धमा 
स्पि व्यिस्था नरहेको हुँदा उक्त कुरा सम्िजन्धर् अडधकृर्को वििेकमा भरपने र 
विदामा आएपडछ रन्जनप्रसाद कोइरालाको आदेशबमोजजम नै चालक शंकर पौडेलले 
डमडर् २०६८।९।२१ गरे् विहान १० बजे डनजलाई डलन उपलव्ध गराइएको गाडी 
डलई गएको, डनजको जजम्मामा कुनै हार्हडर्यार नरहेको साथै डमडर् २०६८।९।२७ 
गरे् चालक शंकर पौडेलले १२३ डलटर पेट्रोल रन्जनप्रसाद कोइरालाको नाममा रहेको 
व्यजक्तगर् खार्ामा जनाई लगेको कुपनबाट देजखएको भन् ने समेर् व्यहोराको सशस्त्र 
प्रहरी बल प्रधान कायातलयको डमडर् २०६८।१०।२० गरे्को पत्र । 

36. डमडर् २०६८।१०।७ गरे्का ददन १५ बजे भाई रन्जनप्रसाद कोइरालालाई फोन गरी 
गीर्ा ढकाल (कोइराला) हराएको सम्बन्धमा पत्रकार माझ कुरा राख्न ु पर् यो भनी 
बानेश्वर चोकमा भेट भएपडछ केही समयको लाडग गाडी चावहयो भनेकोले बा. ८ च 
५४०८ नं. को गाडी ददएको हुँ । डनज गाडी डलएर कहाँ गए थाहा भएन,  गाडी 
लगेपडछ के कहा गयो भनी खोजी गदात फेला परेनन,् रार्को १२ बजे भाईलाई फोन 
गदात फोन लाग्यो बोल्दा केही लागू औषध खाए जस्र्ो बोली सडुन डर्मी कहाँ छौ भन्दा 
म कहाँ छु थाहा छैन भनेका डथए । उक्त गाडीमा फेला परेको सेर्ो प्लाविक घर 
नजजक स्िीडमङ्गपलु मासी कोठा डनकाली काम गनत भनी कामदारहरुलाई ल्याई राख् न 
अराएको डथए । डनजहरुले नै ल्याई डडकीमा राखेका हनु ्िा के हो सो मलाई थाहा 
भएन भन् ने समेर् व्यहोराको रबीन्रप्रसाद कोइरालाले गरेको कागज। 
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37. म का.जज. विष्णबुढुाडनलकण्ठ गा.वि.स. पासीकोटमा आमा गीर्ा ढकाल (कोइराला) 
संगै बस्छु।  दादा आयूष, बाबा, हजरु आमा स्ियम्भकुो घरमा बस्न ु हनु्छ, बाबा र 
ममीको झगडा वििाद हनेु मलाई थाहा छैन । डमडर् २०६८।९।२५ गरे्का ददन 
साँझ ७ बजे दादा आयूषलाई फोन गदात फोन बाबाले उठाउन ु भएकोले बाबा 
चाइनाबाट आउन ुभएको थाहा भयो । मैले बाबासँग कुरा गदात ममीले सनु् न ुभएको 
डथयो । बाबाले हेलो बेटा के छ भनी फोन राख्न ु भयो । ऐ. २७ गरे् विहान 
अं.७.३० बजेर्ीर म सरु्ी रहेको डथए,ँ दादाले गनुत भएको फोन उठाउँदा डर्मी यहाँ 
आउने होइन ? भन् न ु भयो मैले आमालाई सोध्छु अनी फोन गछुत भने। आमासँग 
सोध्दा जाउन र् भन् न ुभएकोले दादालाई मलाई डलन आउन ुभनें । विहान १०.३० 
बजे डर्र बाबा, दादा र चालक गाडी डलएर घरमा आउन ुभयो । बाबासँग कुरा गरी 
बाबाले ल्याई ददएको कपडा लगाएं, बाबा ममीको कुनै कुरा भएको सडुनन।१०।१५ 
डमनेट पडछ म, दादा, बाबासंगै गाडीमा स्ियम्भ ुघरमा गयौ। त्यसपडछ केही समयपडछ 
बाबा बावहर डनस्की जान ुभएको डथयो, के कहाँ जान ुभयो थाहा भएन सो ददन भेट पडन 
भएन, भोलीपल्ट विहान बाबालाई देखेको हो, अरु मलाई थाहा भएन भन् ने समेर् 
व्यहोराको आयतन कोइरालाको कागज । 

38. मेरो बाबा र आमा पवहला संगै रहँदा सामान्य वििाद हनेु गरेको डथयो । ५।६ बषत 
अगाडड देजख बाबा र ममी फरक फरक घरमा बस्दै आउन ुभएको डथयो। म ७।८ 
मवहना अगाडड देजख बाबासँग बस्दै आएको छु । ४।५ मवहना अगाडड बाबा चाइना 
जान ुभएको डथयो । एक मवहना अगाडड चाइनाबाट फवकत  घरमा आउन ुभएर डमडर् 
२०६८।९।२७ गरे् विहान ७.३० बजे भाई आयतनलाई फोन गरी स्ियम्भ ु घरमा 
आउने होइन भन्दा ममीसँग सोध्नपुछत भनेका डथए । केही समयपडछ भाईले फोन गरी 
ममीले जाउन र् भन् न ुभएको छ, डलन आउन ुभनेकोले बाबा, चालक रामकुमार गरुुङ्ग 
र म कारमा भाईलाई डलन अं. १०.३० डर्र गयौ। ममीसँग मेरो कुरा भएको डथयो। 
बाबा र ममीको कुनै कुरा भएन। भाईलाई बाबाले ल्याई ददएको कपडा लगाई ददई 
बाबा सवहर् फकी घरमा आयौं । अं. १० डमनेटपडछ बाबा घरबाट बावहर डनस्की जान ु
भएको डथयो । सो ददन साँझ आउन ुभएन । भोलीपल्ट विहान बाबालाई घरमा नै 
देखेको हो भन् ने समेर् व्यहोराको आयूष कोइरालाको कागज । 

39. प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाको श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला)  ले २०६७ सालमा 
रन्जनप्रसाद कोइरालालाई आिश्यक कारबाही गररपाउँ भनी ददएको उजरुी डनबेदन दर्ात 
गररएको अडभलेखमा नदेजखएको भए र्ापडन डनज पीडडर् गीर्ा ढकाल (कोइराला)  स्ियं 
उपजस्थर् भई रन्जनप्रसाद कोइरालाले आफुलाई बारम्बार कुटवपट गरी यार्ना ददएकोले 
शाजन्र् सरुिाको व्यिस्थाको लाडग लैंवङ्गक वहंसा विरुद्ध उजरुी व्यिस्थापन र्था 
अनगुमन इकाई सल्लाहकार समूहका सदस्य माननीय सपना मल्ल प्रधानले रन्जनप्रसाद 
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कोइरालालाई बोलाई अि आइन्दा यस प्रकारको हरकर् नगनत र हानी नपरु् याउन 
सम्झाई बझुाई गरी पठाएको भनी यस कायातलयमा मौजखक जानकारी गराएको भन् ने 
समेर् व्यहोराको प्रधानमन्त्री र्था मजन्त्रपररषद् कायातलय डसंहदरिारको डमडर् 
२०६८।१०।२२ गरे् पत्र ।  

40. गीर्ा ढकाल (कोइराला)को हत्यामा र्ारा रेग्मी समेर्को संलग्नर्ा रहेको कुरा खलु्न 
आएको हुँदा डनज र्ारा रेग्मीसमेर्लाई पडन पक्राउ गरी कानूनबमोजजम कारिाही 
गररपाउँ भन् ने समेर् व्यहोराको हरेराम ढकालको डमडर् २०६८।१०।२४ गरे्को 
परुक जाहेरी दरखास्र् । 

41. छोरा रन्जनप्रसाद कोइराला र बहुारी गीर्ा ढकाल (कोइराला) एक आपसमा संगोलमा 
बस्न नसकी छुट्टाछुटै्ट बस्दै आएका डथए । नार्ी आयूष कोइराला बाब ुरन्जनसंगै र 
कान्छो छोरा आमा गीर्ासँग बस्दै आएका डथए । डमडर् २०६८।९।२१ गरे् छोरा 
रन्जन चाईनाबाट फकेको र मैले २ ददन पडछमात्र भेटेको हुँ । छोरा डमडर् 
२०६८।१०।१ गरे् डबरामी भएकोले गंगालाल अस्पर्ाल लडग उपचार गरी भोलीपल्ट 
डडस्चाजत भएका हनु।्डमडर् २०६८।१०।८ गरे् रन्जनप्रसाद कोइरालाले बहुारी 
गीर्ालाई कर्तव्य गरी मारेको अडभयोगमा पक्राउ भएको भन् ने सनेु, डनज छोराले 
२०६८।९।२७ गरे्नै गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई कर्तव्य गरी मकिानपरु जजल्ला 
वटस्टुङ्ग गा.डब.स. को मेत्राङ भन् ने ठाउमा लडग जलाएको भन् ने सडुन थाहा पाएको भन् ने 
व्यहोराको रमादेिी कोइरालाको कागज। 

42. रन्जनप्रसाद कोइराला र बहुारी गीर्ा ढकाल कोइराला एक आपसमा संगोलमा बस्न 
नसकी बहुारी गीर्ा का.जज. डबष्ण ु गा.डब.स. को घरमा र छोरा रन्जन का.जज. 
इचङ्गुनारायण गा.डब.स. को घरमा बस्ने गरेका डथए, डनजहरु बीच अंश चलन र्था 
मानाचामल सम्बन्धी मदु्दा दर्ात भएको छ। यसै क्रममा बहुारी गीर्ा ढकाल 
(कोइराला)लाई अपहरण गरर बेपिा पारेको भन् ने सम्बन्धमा बहुारीको बबुा हरेराम 
ढकालले हनमुानढोका प्रहरीमा वकटानी जाहेरी ददएका रहेछन,् सो सम्बन्धमा दबैु थरर 
उपजस्थर् भई छलफल गररयो, समस्या टंुगो लागेन । डमडर् २०६८।१०।४ गरे्का 
ददन भाई रन्जनसमेर् गीर्ा ढकाल (कोइराला) को घरमा प्रहरीले खानर्लासी गदात 
फेला परेका गीर्ा ढकालको फोटो जखची डनकाली खोजर्लासको लाडग माग गरेको 
हनुाले डनजको अंगरिकलाई ददएर पठाएको डथएं।  डमडर् २०६८।१०।७ गरे् रार्ी 
भाई रन्जन घरमा र कसैको सम्पकत मा नभएको थाहा पाए।ँ मैले फोन गदात आफू 
मजुग्लङ्गमा रहेको भनी बर्ाएका डथए। सो कुरा र्ारा रेग्मीलाई फोन गरी बर्ाए। 

डनजलाई खोज्न र्ारा रेग्मी समेर् गइडछन।् भोलीपल्ट डबहान भाई रन्जनले बहुारी 
गीर्ालाई कर्तव्य गरेको अडभयोगमा प्रहरीद्वारा पक्राउ परेको भन्ने समाचार माध्यमबाट 
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थाहा पाएं, उक्त िारदार्मा र्ारा रेग्मीको संलग्नर्ा र भडूमका रहेको भन् ने मलाई थाहा 
भएन भन् ने समेर् व्यहोराको रमेश कोइरालाको कागज ।  

43. प्रडर्िादी र्ारा रेग्मीलाई खोज र्लास गदै जाँदा फेला परेकोले पक्राउ गरी दाजखला 
गरेका छौं भन् ने समेर् व्यहोराको प्रहरी प्रडर्िेदन । 

44. मैले पवहलो श्रीमानसँग सम्िन्ध विच्छेद गरी काठमाडौंमै बसी व्यिसाय गनत थाले पडछ 
रन्जनप्रसाद कोइरालासँग भेट भई एकआपसमा वििाह गने कुरा भई हालसम्म डनजसंगै 
बस्दै आएकी छु। रन्जनप्रसाद कोइराला र डनजको श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) 
बीचको सम्िन्ध विडिएकोले डनजहरु एक आपसमा संगोलमा बस्न नसकी फरक-फरक 
घरमा बस्दै आएको थाहा छ । रन्जनप्रसाद कोइराला र्ाडलमको लाडग चाइना गई 
डमडर् २०६८।९।२१ गरे् विदा डलई आएकोले एयरपोटतमा डलनको लाडग म र 
चालक शंकर पौडेल गई ल्याई मेरै घरमा लगेकी डथएं । डमडर् २०६८।९।२६ गरे् 
म मलेजशया गई डमडर् २०६८।१०।५ गरे् नेपाल फवकत एकी हुँ । घरमा आएपडछ 
रन्जनप्रसाद कोइरालाले गीर्ा ढकाल हराएकी छे, कहाँ गइन ्थाहा भएन भनेका डथए। 
डमडर् २०६८।१०।६ गरे् गीर्ा ढकालको बाि ु हरेराम ढकालले ददएको उजरुी 
डनिेदन सम्िन्धमा छलफल गने भनी हनमुानढोकामा म पडन आएकी डथएं। ऐ. ७ गरे् 
विहान मेरो गाडी डलएर दददी रमा भारर्ी कहाँ जान्छु भनी रन्जनप्रसाद कोइराला 
गएको र साँझ फोन गदात फोनको घण्टी जाने, फोन नउठाउने गरेको र उठेपडन गाडी 
चलेको जस्र्ो आिाज आउने गरेको डथयो। के कहाँ गए होलान भनी खोजी गनतको 
लाडग मेरो भाई इश्वर रेग्मीलाई साथ डलई ररङरोड चद कर लगाई विडभन् न होटलमा गई 
खोज्दा पडन पिा नलागे पडछ रमेश कोइरालाको घरमा गयौं,  रमेश कोइरालाको 
फोनबाट रन्जनप्रसाद कोइरालालाई फोन गरी कहाँ छौ भन्दा कुनै ठाउं नबर्ाएको र 
मैले फोन गदात मजुग्लङमा छु भनेको र नागढंुगा प्रहरीमा फोन गरी बा.८ च ५४०८ नं. 
को कार बावहर गएको छ छैन भनी फोनबाट जानकारी डलंदा गएको भन् ने थाहा पाई 
खोजी गनत भनी चालक शंकर पौडेललाई सरकारी गाडी डलई स्ियम्भ ुचोकमा आउन 
भनें। म भाई इश्वर रेग्मीको मोटरसाइकलमा स्ियम्भ ुगए।ँ मोटरसाइकल त्यही छोडी 
भाई, चालक, बडीगाडत ऋवषराम पौडेल समेर् भई खोजी गनत गयौ। रार्को अं. १२ 
बजेको डथयो होला, नागढंुगा हदैु जाँदै गदात भाई शंकर रेग्मीलाई जचर्िनमा फोन गरी 
डर्मी बा.८ च ५४०८ नं. को गाडी खोजी गदै काठमाडौं र्फत  आउँ हामीपडन आउँदै 
छौं भने, नौबीसे कटेपडछ भाई शंकरले मलाई फोन गरी उक्त नं.को गाडी रामनगरमा 
भेवटयो। गाडीमा डभनाज ु बेहोस जस्र्ो सारै विरामी जस्र्ो देजखनहुनु्छ भनेकोले 
उपचारको लाडग अस्पर्ाल लैजाउ भनें । भाइले अस्पर्ालमा लडग जाँच गराएपडछ 
घरमा राखेको र म समेर् नारायणगढ माइर्ी घरमा अं. ४ बजे पगुी रन्जनसँग भेट 
भयो । म सँग गएका चालक बडीगाडतहरुलाई सतु् न पठाए ँ। रन्जनसँग कुरा गदात प्रि 
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बोली नफुट्ने केही निोल्ने गरेकोले र्पाइले गीर्ालाई केही गनुत भएको छ की भनी 
सोध्दा डनजले टाउको हल्लाएर हो भनी आशँ ु खसाली रोए । त्यसो हो भने अि 
काठमाण्डौमै जाउँ जे जसो गनुत पने हो त्यही गएर गनुत पछत भनी भने । त्यसपडछ 
चालक शंकरलाई फोन गरी डर्मीहरु गाडी डलएर काठमाण्डौं र्फत  फकत न ुभनी भाई 
इश्वरलाई रे्ल भनत भनी रु. २०००।– छोडड मैले रन्जनलाई बा.८ च  ५४०८ नं. 
को गाडीमा काठमाडौं र्फत  ल्याउदै गदात बीचबाटोमा गाडी साइड लगाएं।अि डर्मीले 
छोराहरु र आमालाई हेनुत, गीर्ा मरी, म फँसे भनी छट्पवटने गरेकोले यस्र्ो कुरा अि 
नदोहोराउन ुम सनु् न चाहन् न भनी आउदै गदात बैरेनी कवट सकेपडछ डनजले गाडी रोकी 
डर्मी अको गाडीमा जाउ म पडछ आउछु भन्दा मैले संगै जानपुछत भनी जजवद्ध गदात 
समेर् नमानी कसम खाई म जसरी भएपडन आउछु भनेकोले चालक शंकरलाई फोन 
गरी डर्मी कँहा आउदै छौ भनी फोन गदात हामी आउदै छौ भनी केही समय पडछ 
बा.१ झ ६२१३ नं. को गाडी डलई आई पगुे । म सोही गाडीमा आएं। नागढंुगा 
क्रश गरी आउदै गदात डनज रन्जनले मेरो गाडी पडुलसले रोदयो भनेकोले रार्ी वटपाएको 
नम्िर भएकोले प्रहरीले रोदयो होला भन् ने सोचें, डनजले फोन काटे हामी स्ियम्भ ुघरमा 
गयौं । केही समयपडछ डड.आई.जी. रन्जन श्रीमर्ी गीर्ाको हत्या अडभयोगमा पक्राउ 
भन् ने संचार माध्यमबाट समेर् सनेुकी हुँ। डनजले गीर्ा ढकालको हत्या गरेको भडनएको 
ददनमा म मलेजशयामा रहेकोले कर्तव्य गनतमा मेरो कुनै संलग्नर्ा छैन । हरेराम 
ढकालले वकन मलाई पडछ वकटानी जाहेरी ददन ुभयो मलाई थाहा भएन भन् ने समेर्को 
प्रडर्िादी र्ारा रेग्मीले अडधकारप्राप्त अडधकारी समि गरेको बयान। 

45. डमडर् २०६८।१०।६ गरे्का ददन छोरीको उपचारको लाडग काठमाडौंमा आई दददी 
र्ारा रेग्मीको घरमा बसेको डथएं । डमडर् २०६८।१०।७ गरे्का ददन साँझ डभनाज ु
रन्जनप्रसाद कोइराला हराएकोले खोजी गनत जान ुपर् यो भनी मेरो मोटरसाइकलमा दददी 
र्ारा रेग्मीलाई राखी काठमाडौ चक्रपथ ररङरोड घमुी, विडभन् न होटलहरुमा खोजी गयय 
फेला परेनन ्। रार्को अं. १२ बजे डर्र डभनाज ुमजुग्लङ र्फत  रहेको भन् ने दददीबाट 
थाहा भएकोले खोजी गनतको लाडग दददीले बा.१ झ ६२१३ नं. को गाडी मगाई 
स्ियम्भ ु चोकमा ल्याउन ु भनेकोले हामी स्ियम्भ ु चोकमा गयौं । त्यहँा गाडी डलएर 
चालक शंकर पौडेल,  यानबहादरु शाही र ऋवषराम ढंुगेल आए पडछ हामी खोजी गनत 
थानकोट नौबीसे हुँदै जाँदै गदात दददीले शंकर रेग्मीलाई फोन गनुत भएकोले डभनाज ु
रामनगरमा फेला पनुत भयो रे भन् न ुभयो। दददीले यानबहादरु शाही र मलाई मजुग्लङमा 
बस्न ुभन् न ुभयो । हामी त्यही बस्यौं, भोली पल्ट साँझ गाडी आयो। दददी सो गाडीमा 
देजखन। हामी गाडी चढी काठमाडौं आउँदै गदात बैरेनी अगाडड सडक छेउमा बा.८ च 
५४०८ नं. को गाडी रोवकएको, दददी सडक छेउमा उभी रहन ुभएको र डभनाज ुगाडी 
डभत्र देखेको डथएं। दददी हामी चढेको गाडीमा चढ्न ु भयो।डछटो जाउ भनी हामी 
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काठमाडौं आयौं। थानकोट र्फत  आउदै गदात नागढंुगामा गाडी रोकी प्रहरीले पक्राउ 
गरेको भनी दददीले भनेकोले थाहा पाएको हो। हामी स्ियम्भ ु घरमा पडुग बसेका 
डथयौं। केही समयपडछ डड.आई.जी. रन्जन श्रीमर्ी गीर्ाको हत्या अडभयोगमा पक्राउ 
परेको भन् ने सनुी थाहा पाएको हुँ भन् ने समेर् व्यहोराको बजुझएका इश्वर रेग्मीले 
अडधकारप्राप्त अडधकारी समि गरेको कागज । 

46. डमडर् २०६८।१०।७ गरे्को रार्ी म घरमै डथए । दददी र्ाराले फोन गरेर डभनाज ु
हराउन ुभएको छ, बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडी डलएर वहड्न ुभएको छ, खोजी गनतको 
लाडग मजुग्लङ र्फत  आउँ हामी काठमाडौंबाट आउँदै छौं भन् न ु भएकोले म मोटर 
साईकल डलई खोजी गनतको लाडग जचर्िन रामनगर आइपगु्दा रामनगरको सडक 
वकनारामा बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडी रोवक राखेको देखें र नजजक गई हेदात 
डभनाजलुाई देखें।गाडीको ढोका खोली हेदात डबरामी भए जस्र्ो देखें, बोलाउदा बोल्न ु
भएन । मैले गाडी हाँकी अस्पर्ाल लडग जाँच गराउदा केही रक्तचाप बढेको भनी 
डादटरले भनेको र यसमा केही डर मान् न ु पदैन भनेकोले डनजलाई मेरो घरमा लडग 
राखेको डथए । विहान अं. ४ बजे दददी पडन आइपगु्न ुभयो।दददी डभनाजकुो के के 
कुरा भए मलाई थाहा भएन । डनजहरु सरकारी गाडी डलएर गए। ददनको १२ बजे 
न्यूजमा डड.आई.जी. रन्जन श्रीमर्ीको हत्यामा पक्राउ परेको कुरा संचार माध्यमबाट 
थाहा पाए भन् ने समेर् व्यहोराको बजुझएका शंकर रेग्मीले अडधकारप्राप्त अडधकारी समि 
गरेको कागज ।   

47. कररि एक बषत अगाडड रन्जनप्रसाद कोइरालाले गीर्ा ढकाल (कोइराला)लाई घरमा 
बस्न नददई र्ाला लगाएको विषयमा जजज्ञासा राख्दा घरकै शत्रलेु यस्र्ो कायत गरेको 
हो। सहयोग गनुतहोस भनी सहयोगको अपेिा गरेकीले सोही ददन प्रहरीको सहयोगमा 
घर खोडलएको डथयो । डमडर् २०६८।९।३० गरे्का ददन गीर्ाको घर अगाडड प्रहरी 
आई जम्मा भेला भएको देजख बझु्दा गीर्ा हराएकी डछन भन् ने थाहा भयो । डमडर् 
२०६८।१०।८ गरे् रन्जनप्रसाद कोइरालाले आफ्नै श्रीमर्ी गीर्ालाई कर्तव्य गरी 
मकिानपरु जजल्लाको वटिुङ्गको जंगलमा लडग जलाएको भन्ने थाहा पाएं । डनजले 
श्रीमर्ी गीर्ा ढकाललाई कर्तव्य गरी जलाएकोमा विश्वास लाग्छ भन्ने समेर् व्यहोराको 
र्ारा थापाले अडधकारप्राप्त अडधकारी समि गरेको कागज । 

48. रन्जनप्रसाद कोइरालाले आफ्नै श्रीमर्ी गीर्ा ढकाललाई डमडर् २०६८।९।२७ गरे् 
कर्तव्य गरी मकिानपरु जजल्लाको वटिुङ्गको जंगलमा लडग जलाएको भन् ने थाहा पाएं। 
डनजले श्रीमर्ी गीर्ा ढकाललाई कर्तव्य गरी जलाएकोमा विश्वास लाग्छ भन् ने समेर् 
व्यहोराको ज्िाला कँुिरले अडधकारप्राप्त अडधकारी समि गरेको कागज । 

49. गीर्ा ढकाल (कोइराला) छोरा आयतनलाई साथमा डलई का.जज. विष्ण ुगा.वि.स. िडा 
नं. ५ को घर बस्ने गरेकी डथइन । श्रीमान श्रीमर्ी बीचको सम्िन्ध राम्रो डथएन । 
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डनजहरु बीच अंशचलन र माना चामल मदु्दा काठमाडौं जजल्ला अदालर्मा चलेको  
थाहा पाएको हुँ। डमडर् २०६८।९।२९ गरे् गीर्ा ढकाल (कोइराला) हराएको भन् ने 
सनेुको र २०६८।१०।८ गरे् रन्जनप्रसाद कोइराला श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल 
(कोइराला) को हत्या अडभयोगमा पक्राउ परेको भनी सनुी थाहा पाए। गीर्ा 
ढकाललाई रन्जनप्रसाद कोइरालाले डमडर् २०६८।९।२७ गरे् कर्तव्य गरी मकिापरु 
जजल्लाको वटिुङ्ग गा.वि.स. को जंगलमा लडग जलाएको भन् ने थाहा पाए ँ । डनजले 
श्रीमर्ी गीर्ा ढकाललाई कर्तव्य गरी जलाएकोमा विश्वास लाग्छ भन् ने समेर् व्यहोराको 
डसर् ुकाकी र डा. नारायण कँुिरले अडधकारप्राप्त अडधकारी समि गरेको कागज । 

50. दददी डभनाजकुो सम्बन्ध राम्रो डथएन।डभनाज ु डमडर् २०६८।९।२१ गरे् चाइनाबाट 
नेपाल आएपश्चात्का केही ददनसम्म दददी गीर्ासंग सम्पकत  भै रहेकोमा डमडर् 
२०६८।९।२८ गरे् फोन सम्पकत  नभएकोले ऐ. २९ गरे् दददीको घरमा गएर हेदात 
गेटमा र्ाला लगाएको डथयो। यसैक्रममा दददीको घरमा काम गने सँग भेट भई 
सोडधखोजज गदात डनजले पडन घरमा नदेखेको, नभटेको, साँझ ७/८ बजे डर्र जजप जस्र्ो 
गाडी डभत्र पसेर बावहर डनस्केको देखेको भनेकोले ऐ.३० गरे् प्रहरीको सहयोगले ढोका 
खोली हेदात घरमा नभएको, बेडरुममा र्ाल्चा लगाएको देजखयो। त्यसपडछ जाहेरी ददई 
खोजर्लास गदात प्रडर्िादीले कर्तब्य गरी शि मकिानपरुमा परु् याई जलाएको भन्ने कुरा 
एवकन भयो। दददी गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई कर्तव्य गने योजनामा मडर्यारको 
रुपमा र्ारा रेग्मी समेर् संलग्न डछन ् भन् ने समेर् व्यहोराको ददपक ढकालले 
अडधकारप्राप्त अडधकारी समि गरेको कागज।  

51. डमडर् २०६८।९।२८ गरे् विहान यस कायातलय अन्र्गतर् जजल्ला मकिानपरु वटिुङ्ग 
गा.वि.स. िडा नं. ८ डत्रभिुन राजपथको मेत्राङ्ग भन् ने स्थानमा जलाइएको अिस्थामा 
माडनसको लास फेला परेकोले लास जाँचको प्रारजम्भक अनसुन्धान कायत गरी अन्य कायत 
जारी रहेकोमा डमडर् २०६८।१०।७ गरे् साँझ १९ बजेको समयमा उक्त स्थानमा 
गाडी सवहर् एकजना माडनस आई घटनास्थलको सकु्ष्म डनगरानी गरररहेको भन् ने 
स्थानीय माडनसहरुबाट सूचना प्राप्त भएकोले प्रहरी टोली खवटई जाँदा डनगरानी गने 
माडनस र डनजले प्रयोग गरेको बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडी सवहर् फेला पारी 
कायातलयमा ल्याई सोधपूछ गदात डनगरानी गने भडनएका माडनस सशस्त्र प्रहरीको 
डड.आई.जी. रन्जनप्रसाद कोइराला भएको र हेटौडा हदैु डबरगंज र्फत  जान लागेको, 
ददशा लागेर ददशा गने स्थान हेदात स्थानीय माडनसहरुले मलाई रोकी प्रहरी बोलाएका 
हनु ् भनी घटनाप्रडर् अनडभज्ञर्ा रहेको बर्ाए।सोही व्यहोरा जजल्ला प्रहरी कायातलय 
हेटौडाका प्रहरी उपरीिक श्याम खड्का समेर्लाई जानकारी गराएपडछ डड.आई.जज.  
भए छाडड ददन ुभन् ने आदेश भएकोले छोडड ददएको हो, डनजको श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल 
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(कोइराला) हराएको भन् ने सम्िन्धमा यस कायातलयमा कुनै डलजखर् मौजखक जानकारी 
डथएन भन् ने समेर् व्यहोराको इलाका प्रहरी कायातलय, पालङु्गको घटना वििरण कागज। 

52. मैले मरृ्कका भाई प्रददप ढकाललाई डमडर् २०६८।९।२७ गरे् गीर्ा ढकालको 
बारेमा भएको व्यहोरा बर्ाई सकेको छु भन्ने समेर् व्यहोराले गीर्ा कटुिालले 
महानगरीय प्रहरी प्रभाग बढुाडनलकण्ठमा गरेको डमडर् २०६८।९।३० गरे्को 
कागज। 

53. प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोईरालाले मलुकुी ऐन, ज्यान सम्िन्धी महलको १ नं. विपररर् 
१३ (३) नं. बमोजजमको कसूर अपराध गरेकाले डनजलाई सोही महलको १३ (३) नं. 
बमोजजम सितस्ि सवहर् जन्म कैद र प्रडर्िादी र्ारा रेग्मीले मलुकुी ऐन, ज्यान सम्िन्धी 
महलको १ नं. विपरीर् १६ नं. बमोजजमको कसूर अपराध गरेको हुँदा सोही महलको 
१६ नं. बमोजजम सजाय गररपाउँ भन् ने समेर् व्यहोराको अडभयोग पत्र ।  

54. म ११ मवहने नेशनल डडफेण्डस कोसतको र्ाडलम गनत २०६८ साल भार मवहनामा 
चाईना गई डमडर् २०६८।0९।२१ गरे् विदा डलई नेपालमा आउँदा र्ारा रेग्मी 
मलाई ररडसभ गनत एयरपोटतमा आएकी, सो २१ गरे्देजख २७ गरे्सम्म घरमा मेरी आमा 
र बच्चासँग िसेको डथए ँ। २७ गरे् छोरा आयषुले कान्छो छोरा आयतनलाई विद्यालय 
छुट्टी भएकोले संगै बस्ने कुरा गरेकोले भाईलाई डलन जाउँ भनेकोले बढुाडनलकण्ठ गई 
छोराहरु, म र ड्राइभर कररि पौने घण्टामा बढुाडनलकण्ठबाट फकी भाटभटेनीमा सवपङ्ग 
गरी आएका हौं। बढुाडनलकण्ठको घरमा मैले गीर्ा ढकाललाई देजखन।भाटभटेनीमा 
२७ गरे् १२ बजे देजख ३ बजेसम्म सामान हेरी महाराजगञ्जको नविनराज जोशीको 
रेिुरेण्टमा बडस नविन जोशी र मैले एक एक िोर्ल वियर वपयौँ। त्यसपडछ िेलकुीको 
अं ६.३० बजेडर्र नविनराज जोशी र म आफ्नो घर स्ियम्भमुा गइ बडस नविन र म 
इडभडनङ्गिाकमा गई रार्को ९.३० बजे नविन डनजको घरमा गए म आफ्नो घरमा 
गए।ँ म चीनबाट घरमा आउँदा जानकारी ददन जरुरी नभएकोले जानकारी ददएको 
डथइन । मलाई गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई अपहरण गरी िेपिा पारेको आरोप 
लगाएको हुँदा डमडर् २०६८।१०।७ गरे् ३ बजे डनजको खोजीमा काठमाडौंबाट 
हेटौडा हुँदै नारायणघाट जाने डसलडसलामा रार्ी मकिानपरुको वटिुङ्ग नजजक खलु्ला 
रोडमा मैले गाडी रोकी वपसाि फेरी अडल पर पगुेपडछ गाउँले आई हाम्रो गाउँमा घट्ना 
घटेको छ भनी मलाई रोकी प्रहरी आएपडछ म प्रहरीहरुसंगै आएको हुँ।मलाई स.प्र.ज. 
शंकर पौडेल समेर्ले डमडर् २०६८।१०।७ गरे् खोज्न गएका हनु ्। पेट्रोल वकन् ने 
आदेश मैले ददएको होईन । बा.८ च ५४०८ नं. को गाडी प्रहरीले बरामद गरेको 
हो। गीर्ा र मेरो बीच यसै अदालर्मा अंश मदु्दा समेर् दायर भएको कारण म माडथ 
पोल गरेको हो।मैले गीर्ा ढकाललाई कर्तव्य गरेको होईन । श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल 
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(कोइराला) र मेरो सम्िन्ध राम्र ैडथयो भन्ने व्यहोराको प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाले 
काठमाडौँ जजल्ला अदालर्मा गरेको बयान ।  

55. मैले प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालासँग वििाह गरेको होइन। रन्जन र डनजको श्रीमर्ी 
गीर्ा ढकालको सम्िन्ध राम्रो छैन भन् ने मलाई जानकारी पवहले नै थाहा डथयो। गीर्ा 
ढकाललाई कर्तव्य गनतमा मेरो संलग्नर्ा छैन। डमडर् २०६८।९।२६ गरे् मलेडसया 
गई माघ ५ गरे् आएकी हुँ।म मलेजशयाबाट फकेको रार् रन्जन मेरो घरमा आई म 
संगै बसेका हनु।् रन्जनप्रसाद कोइराला र म आडधकाररक लोग्ने स्िास्नी नभएपडन संगै 
िस्ने गरेको हुँदा मेरो भाईहरुले रन्जनलाई डभनाज ुभनेका होलान ्। मलाई रन्जनले 
रखैल राखेको कारण गीर्ालाई मारेको भन् ने जाहेरी व्यहोरा झटु्टा हो भन् ने समेर् 
व्यहोराको प्रडर्िादी र्ारा रेग्मीले सरुु काठमाडौँ जजल्ला अदालर्मा गरेको बयान । 

56. DNA परीिण प्रडर्िेदन पठाएको महानगरीय प्रहरी पररसर काठमाडौको च.नं. ५९६१ 
डमडर् २०६८।१२।२ को पत्र । 

57. घटना वििरण कागज गने डसर् ुकाकी, ज्िाला कँुिर, गीर्ा कटुिाल, प्र.ज. यगुमाया 
शे्रष्ठ, स.प्र.ज. रामकुमार गरुुङ, शंकर पौडेल, जाहेरिाला हरेराम ढकाल, स.प्र.स.ह. 
सहदेि जैसी, रामकुमार स्याङर्ाङ, रमादेिी कोइराला, रविन्रप्रसाद कोइराला, रमेश 
कोइराला, शंकर रेग्मी, इश्वर रेग्मी, आयूष र आयतन कोइराला, सडुनर्ा दोङ, सयुत 
बहादरु दोङ, वकरणमान बल, मंगलबहादरु मोक्तान, यानबहादरु शाही, प्र.ज. जजरे्न्र  
महर्ो, प्र.ह. कृष्ण ढकाल, प्रहरी डनरीिक डडल्लीप्रसाद मैनाली, विशेषज्ञ डा. विनशुोभा 
र्लुाधर, जीिनप्रसाद ररजाल, डनमतला उप्ररे्ी र प्रददप ढकालले गरेको बकपत्र डमडसल 
सामेल रहेको देजखयो। 

58. डमडर् २०६८।९।२७ गरे् साँझ ८. बजेको समयमा बा.१ झ ६२१३ नं. को 
गाडीमा मैले रन्जनप्रसाद कोइरालाको लाडग फुलट्ांकी ५९ डलटर डडजेल भरेको हुँ 
भन् ने समेर् व्यहोराको स.प्र.स.ह. शहदेि जैशीको बकपत्र। 

59. रन्जनप्रसाद कोइरालाको घरमा ४ बषत अजघ देजख काम गनत बसेको हुँ। रन्जनप्रसाद 
कोइराला र गीर्ा ढकालको बीच के कस्र्ो सम्िन्ध डथयो थाहा भएन। उहाँहरु 
कवहल्यै सँगै बसेको देजखन।रन्जन सरको घरमा र्ारा रेग्मी आउने 
गनुतहनु्थ्यो।रन्जनप्रसाद कोइरालाले श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई कर्तव्य गरी 
मारेको भनी घरमा प्रहरीहरु आएकाले थाहा पाएको भन् ने समेर् व्यहोराको कागज गने 
राजकुमार स्याङर्ानको बकपत्र।  

60. राविय विडध विज्ञान प्रयोगशालाबाट DNA परीिण भई प्राप्त प्रडर्िेदन डमडसल सामेल 
रहेको । 

61. प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालालाई मलुकुी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको १३(३) नं. 
बमोजजम सितस्ि सवहर् जन्मकैद हनेु हनेु ठहछत । प्रडर्िादी र्ारा रेग्मीको हकमा 
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डनजलाई ज्यान सम्बन्धी महलको १६ नं. को षडयन्त्र रहेको अडभयोग िादीले प्रमाजणर् 
गनत नसके पडन डनज प्रडर्िादी र्ारा रेग्मीको िारदार्को अजघपडछ सम्बन्ध रहेको पाइदा 
अरु वकडसमको मर्लिीको भडूमका रहेको देजखँदा यी प्रडर्िादीलाई मलुकुी ऐन, ज्यान 
सम्बन्धी महलको १७(३) नं. बमोजजम एक बषत कैद हनेु ठहछत भन्ने काठमाडौं जजल्ला 
अदालर्को डमडर् २०७१।१।७ को फैसला ।  

62. सरुुले मलाईत ज्यान सम्िन्धीको १३(३) नं. बमोजजम सितस्ि सवहर् जन्मकैदको सजाय 
हनेु ठहर् याई गरेको फैसलामा मेरो जचि बझेुन। र्सथत मेरो पनुरािेदन जजवकर िमोजजम 
सफाइ पाउँ भन्ने प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाको पनुरािेदनपत्र । 

63. सरुुले ज्यान सम्िन्धीको १७ (३) नं. बमोजजम एक बषत कैद हनेु ठहर् याई गरेको 
फैसलामा मेरो जचि बझेुन। र्सथत सरुुको फैसला िदर गरी मेरो पनुरािेदन जजकीर 
बमोजजम सफाइ पाउँ भन्ने र्ारा रेग्मीको पनुरािेदनपत्र।  

64. प्रडर्िादी र्ारा रेग्मीलाईत ज्यान सम्िन्धीको १६ नं. बमोजजम सजाय गरी पाउँ भन्ने 
अडभयोग माग दािी रहेकोमा ज्यान सम्िन्धीको १७(३) नं. िमोजजम सजाय गरेको 
फैसलामा जचि बझेुन। र्सथत अडभयोग माग दािीिमोजजम प्रडर्िादी र्ारा रेग्मीलाईत 
हदैसम्म सजाय गरी पाउँ भन्न ेिादी नेपाल सरकारको पनुरािेदनपत्र । 

65. सरुु अदालर्ले धरौट माग गरेकोमा पनुरािेदन अदालर्ले थनुामा राख् ने आदेश भए 
पश् चार् ् डनिेदकले समपतण गरी थनुामा गएको अिस्था देजखँदैन।सरुुबाट फैसला हुँदा 
कैद र्ोवकएकोमा अ.बं. 194 नं. बमोजजमको सवुिधा माग गनतलाई पपुति डनडमि 
थनुामा बस्न ुपने मदु्दामा त्यस्र्ो सवुिधा प्राप्त हनु सद ने अिस्था नददखएकोले पनुरािेदन 
अदालर् पाटनको डमडर् 2071।4।23 को आदेश डमलेको नदेजखएकोले बदर 
गररएको छ ” भन् ने डमडर् 2071।10।2 मा यस अदालर्बाट भएको आदेश। 

66. यसमा िादी नेपाल सरकार, प्रडर्िादीहरु रन्जनप्रसाद कोइराला र र्ारा रेग्मीको 
पनुरािेदन परेको देजखदा उक्त पनुरािेदनपत्रहरु िादी प्रडर्िादी एक अकातलाई अ.बं. 
२०२ नं. प्रयोजनाथत सनुाउन ु भन् ने डमडर् २०७१।८।९ मा पनुरािेदन अदालर् 
पाटनबाट भएको आदेश । 

67. प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाको हकमा डमडसल संलग्न प्रमाणहरुबाट डनजले आफ्नी 
श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई कर्तव्य गरेको पवुि हनु आएकोले डनजलाई 
मलुकुी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको 13(3) नं. बमोजजम सितस्ि सवहर् जन्मकैद हनेु 
ठहराई सरुु काठमाडौँ जजल्ला अदालर्बाट डमडर् 2071।1।7 मा गरेको फैसला 
डमलेको देजखँदा सदर हनेु ठहछत।अकात प्रडर्िादी र्ारा रेग्मीको हकमा काठमाडौं जजल्ला 
अदालर्को उक्त डमडर्को फैसला उपर डनजले डमडर् 2071।4।23 मा अ.बं. 194 
नं. को सवुिधा डलई यस अदालर्मा पनुरािेदन गरेकोमा अ.बं. 194 नं. को सवुिधा 
ददने यस अदालर्को आदेश सम्माडनर् सिोच्च अदालर्को डमडर् 2071।10।2 को 
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आदेशद्बारा िदर भएको र डनजलाई धरौट र्ारेखमा राख् ने काठमाडौं जजल्ला अदालर्को 
आदेश िदर गरी डनजलाई अ.ि. 118 को देहाय (2) बमोजजम थनुामा राखी पपुति 
गनुत भन् ने यस अदालर्को डमडर् २069।3।7 को आदेश पश् चार् डनज प्रडर्िादीले 
अदालर्समि समपतण गरी थनुामा बसेको नदेजखँदा डनजको पनुरािेदन लाग्न सदने 
नभई सरुु काठमाडौं जजल्ला अदालर्बाट डनजलाई ज्यान सम्बन्धीको 17(3) नं. 
िमोजजम सजाय गने गरी भएको फैसलालाई अन्यथा भन् न ु परेन।सो हुँदा डनजको 
पनुरािेदनको औजचत्यमा प्रिेश गनुत नपरेकोले उक्त पनुरािेदन खारेज हनेु ठहछत । 
िादी नेपाल सरकारको पनुरािेदनको हकमा डमडसल प्रमाणबाट डनज प्रडर्िादी र्ारा 
रेग्मीले िारदार्मा मखु्य भई षड्यन्त्र गरेको भन् ने पवुि हनु सकेको नपाइदा सो र्फत को 
िादी नेपाल सरकारको पनुरािेदन जजकीर र अडभयोग दािीबाट सफाई पाउँ भन् ने 
प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाको पनुरािेदन जजकीर समेर् पगु्न सकै्तन भन्ने व्यहोराको 
पनुरािेदन अदालर् पाटनको डमडर् २०७२।८।२३ को फैसला।  

68. पनुरािेदन अदालर् पाटनबाट फैसला गदात िादी पिबाट प्रस्र्रु् गररएको अडभयोगपत्रमा 
उल्लेजखर् कपोकजल्पर् र शंकास्पद प्रमाणहरुलाई िहण गररएका छन।् प्रस्र्रु् मदु्दामा 
डमडसल संलग्न कागज प्रमाणबाट मैले गीर्ा ढकाल कोइरालाको मतृ्य ु गराएको भन्ने 
िस्र्डुनष्ठ एिं खजम्बर प्रमाणले िादी पिले पवुि गनत सकेको छैन। आरोवपर् कसूर 
अपराधको आपराडधक कायत एिं आपराडधक मनसाय दिैुको स्िर्न्त्र, भरपदो एिं 
र्थ्यगर् प्रमाणहरुबाट स्थावपर् एिं पिुयाई भएको छैन । फौजदारी अपराधमा अपराध 
भएको भन्ने र्थ्य अथातर् Corpus Delicti िादीले प्रमाजणर् गरी त्यस पडछ मात्र अडभयोग 
लगाएको पिले नै त्यस्र्ो अपराध गरेको भनी प्रमाजणर् गनुत पने हनु्छ। प्रस्र्रु् मदु्दामा 
हार्को हड्डीको DNA परीिणका लाडग विडध विज्ञान प्रयोगशालामा परीिणको लाडग 
पठाएकोमा डर्घ्राको हड्डी Famour Bone को DNA परीिण प्रडर्िेदन बनाएको देजखन्छ। 
उक्त DNA परीिण प्रडर्िेदनले गीर्ा ढकाल कोइरालाको मतृ्य ु भएको र मेत्राङ्गमा 
जलाएको भडनएको गीर्ा ढकाल कोइराला नै हो भनी प्रमाजणर् गदैन। गीर्ा ढकाल 
कोइरालाको मतृ्य ु भएको अकाट् प्रमाणबाट पवुि नभएसम्म शंकाको भरमा म 
पनुरािेदकलाई दोषी करार गने गरी सरुु काठमाडौं जजल्ला अदालर्बाट डमडर् 
२०७१।१।७ मा भएको फैसला सदर हनेु गरी पनुरािेदन अदालर् पाटनबाट डमडर् 
२०७२।८।२३ मा भएको फैसला बदर गरी सफाई पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रडर्िादी 
रञ्जनप्रसाद कोइरालाको यस अदालर्मा दायर हनु आएको पनुरािेदन पत्र। 

69. प्रडर्िादी र्ारा रेग्मी िारदार्का ददन नेपाल बावहर विदेश भएको कुरामा वििाद छैन। 
िारदार् भन्दा अजघ दिैुजना संगैँ बसेको भन् ने कुरा डमडसल प्रमाणबाटै स्पि खलेुको, 
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घटना हनु ु अगाडड र घटना भएपश् चार् ् प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाकोमा फोन 
सम्पकत  गरेको, हत्या पूित, हत्या गररएको समय िररपरी र हत्या पश् चार् ्पटक पटक 
फोन सम्पकत  गरे बाट मानत पनु: योजना र सल्लाह सहमडर् गरेको समेर् पवुि भइरहेको 
अिस्थामा प्रडर्िादी र्ारा रेग्मीलाई मलुकुी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको 17 (3) नं. 
बमोजजम सजाय गने गरेको फैसला नडमलेको हुँदा प्रडर्िादी र्ारा रेग्मीलाई अडभयोग 
दािी बमोजजम सजाय गररपाउँ भन्ने िादी नेपाल सरकारको र्फत बाट यस अदालर्मा 
दायर हनु आएको पनुरािेदन पत्र । 

70. यसमा िारदार् हुँदाका बखर्को अिस्थालाई दृविगर् गदात डनिेदकलाई भएको सजायको 
मात्रा विचारणीय देजखएकोले पनुरािेदन अदालर् पाटनको डमडर् २०७२।८।२३ को 
फैसला फरक पनत सदने देजखंदा मलुकुी ऐन, अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनाथत 
महान्यायाडधिक्ताको कायातलयलाई सूचना ददनू भन्ने यस अदालर्को डमडर् 
२०७४।९।२३ को आदेश। 

71. यसमा प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइराला पनुरािेदक र नेपाल सरकार प्रत्यथी भएको मदु्दा 
नं. ०७२- CS-१९३७ को कर्तब्य ज्यान मदु्दामा डमडर् २०७४।९।२३ मा प्रत्यथी 
जझकाउने आदेश भइसकेको र प्रस्र्रु् मदु्दा उक्त मदु्दासंग अन्र्रप्रभािीर् भएकोले 
मलुकुी ऐन, अ.बं. २०२ नं. र्था मलुकुी फौजदारी कायतविडध संवहर्ा, २०७४ को 
दफा १४० (३) नं. को प्रयोजनाथत प्रत्यथी जझकाई आएपडछ डनयमानसुार गरी पेश गनुत 
भन्ने यस अदालर्को डमडर् २०७६।५।२६ को आदेश। 

72. डनयमबमोजजम दैडनक पेशी सूचीमा चढी पेश हनु आएको प्रस्र्रु् मदु्दामा पनुरािेदक 
प्रडर्िादीकोर्फत  बाट उपजस्थर् विद्बान िररष्ठ अडधिक्ता त्रय श्री शेर बहादरु के.सी.,श्री 
गोविन्द बन्दी, श्री रोणराज रेग्मी, र्था विद्वान अडधिक्ताहरु श्री भाइराजा राई, श्री जचत्र 
बहादरु के.सी. र श्री दािा र्ामाङ्गले डमडर् ०६८।९।२८ मा मात्र  Dead Body 
भेवटएको, अजस्थपञ्जर पवहचान नभएको, Autopsy Report मा मतृ्यकुो कारण नखलेुको, 
िारदार्को प्रकृडर्बाट प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालालाई कम सजाय हनु ु पने 
देजखएको, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ८ मा भएको कानूनी व्यिस्था बमोजजम ऐ. 
दफा ३ मा उल्लेख गररएका कुराको प्रमाण बझु्दा िाह्य प्रमाण मात्र बझु्न ुपनेमा सो 
बमोजजम नबजुझएको, प्रडर्िादीले मानुत पने सम्मको कारण नभएको,साथै प्रडर्िादी र्ारा 
रेग्मी िारदार्को समयमा मलेजशयामा रहेको, केिल प्रडर्िादी रन्जनसंग फोन भएको 
आधारमा मात्र अडभयोजन गररएको हुँदा प्रडर्िादीहरुलाई सजाय गने गरी भएको उच्च 
अदालर् पाटनको फैसला डमलेको नहुँदा बदर हनुपुदतछ भनी र  पनुरािेदक िादी नेपाल 
सरकारको र्फत बाट उपजस्थर् उप-न्यायाडधिक्ता श्री कमलराज पन्थीले पनुरािेदक 
प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालालाई माग बमोजजम सजाय भएको पनुरािेदनको फैसला 
सदर गरी प्रडर्िादी र्ारा रेग्मीलाई घटी सजाय गरेको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको 
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पररप्रके्ष्यमा नडमलेको हुँदा पनुरािेदनको फैसला सो हदसम्म बदर गरी माग बमोजजम 
सजाय हनु ुपदतछ भनी बहस प्रस्र्रु् गनुत भयो। 

73. प्रस्र्रु् मदु्दामा दिैु पिका कानून व्यिसायीले गनुत भएको बहस सनुी िादी प्रडर्िादीको 
र्फत बाट पनत आएको पनुरािेदनपत्रसवहर्को डमडसल संलग्न कागजार् अध्ययन गरी 
पनुरािेदन अदालर् पाटनको फैसला डमले नडमलेको के रहेछ र पनुरािेदन जजवकर पगु्न 
सदने नसदने के रहेछ डनणतय ददन ुपने देजखयो । 

74. डनणतयर्फत  विचार गदात, हरेराम ढकालको जाहेरीबाट अनसुन्धान प्रारम्भ भएको प्रस्र्रु् 
मदु्दामा गीर्ा ढकालको हत्या गरेको भनी प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइराला उपर मलुकुी 
ऐन ज्यान सम्बन्धी 1 नं. विपरीर्को कसूरमा सोही महलको 13(3) नं. र प्रडर्िादी 
र्ारा रेग्मी उपर मलुकुी ऐन ज्यान सम्बन्धीको 16 नं. विपरीर्को कसूरमा सोही 
महलको 16 नं. बमोजजम सजायको माग दािी डलई अडभयोगपत्र पेश भएको प्रस्र्रु् 
मदु्दामा सरुु काठमाडौं जजल्ला अदालर्ले माग दािीबमोजजम प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद 
कोइरालालाई ज्यान सम्िन्धीको 13(3) नं. बमोजजम सितस्ि सवहर् जन्म कैद र 
प्रडर्िादी र्ारा रेग्मीलाई ज्यान सम्बन्धीको 17(3) नं. बमोजजम एक बषत कैदको 
सजाय हनेु ठहर् याए उपर िादी नेपाल सरकार र प्रडर्िादीहरुकोर्फत  बाट पनुरािेदन 
अदालर् पाटनमा पनुरािेदन पदात पनुरािेदन अदालर् पाटनबाट प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद 
कोइराला र प्रडर्िादी र्ारा रेग्मीको हकमा सरुु अदालर्को फैसला सदर गरी र्ारा 
रेग्मीको पनुरािेदन खारेज हनेु ठहर् याए उपर आफु डनदोष हुँदा सफाई पाउन ुपछत भन्ने 
प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाको र ज्यान सम्बन्धीको १६ नं. बमोजजम नै र्ारा 
रेग्मीलाई सजाय हनु ुपदतछ भन्ने िादी नेपाल सरकारकोर्फत  बाट प्रस्र्रु् पनुरािेदन पनत 
आई पेश हनु आएको देजखयो। 

75. गीर्ा ढकाल र प्रडर्िादी रञ्जनप्रसाद कोइरालाका बीच डमडर् २०६८।९।२७ मा 
िादवििाद, झै-झगडा भई हार् हालाहाल धकेलाधकेल हुँदा घटना घट्न गएको कारण 
गीर्ा ढकालको मतृ्य ु हनु पगुेको र सो कुराको पवुि डमडसल संलग्न पनुरािेदक 
प्रडर्िादीको अडधकारप्राप्त अडधकारी समिको साडबडर् बयान, प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद 
कोइरालाले कर्तव्य गरी लास जलाएकाले डनजलाई कारिाही गरी पाउँ भनी पनत 
आएको जाहेरी दरखास्र्, हड्डीका टुक्रा, आगोले डढेको लेडडज घडी, शरीरको 
अजस्थपञ्जर रहेको, शरीरको आधा भन्दा बढी वहस्सा जलेको अिस्थामा लास फेला 
परेको भन्ने लासजाँच प्रकृडर् मचुलु्का, घटनास्थल प्रकृडर् मचुलु्काको व्यहोरा, 
घटनास्थल भेवटएका अिशेषहरु मवहलाको भएको, शरीर परैु जलेको भन्ने शि परीिण 
प्रडर्िेदनको व्यहोराबाट देजखएको हुँदा मरृ्क गीर्ा ढकालको मतृ्य ुकालगडर्ले नभई 
कर्तब्यबाट हनु गएको देजखन्छ। 
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76. मरृ्क गीर्ा ढकालको हत्या प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाको कर्तब्यबाट भएको हो 
िा होइन भन् ने र्फत  हेदात प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाले अदालर्समि गरेको 
बयानमा मरृ्कलाई कर्तब्य गरी मारेकोमा इन्कार रहे पडन अडधकारप्राप्त अडधकारी 
समि बयान गदात डमडर् २०६८।९।२७ गरे् गीर्ाले व्यापार गनत इजन्डया जान चार 
पाँच लाख जडर् रुपैया मागेको, आफूसँग पैसा छैन भनी घरबाट डनस्केर जान खोज्दा 
गीर्ाले ज्याकेटसमेर् र्ान्दै गाली गलौज गनत थालेको, र्ानार्ानको क्रममा हार् 
हालाहाल भएको “ हार्पार्को क्रममा मैले डनज गीर्ालाई धकेल्दा उनी कोठाकै 
डभिामा िजाररन पडुगन, डनजको टाउको डभिामा  ठोदक्कन पगु्यो।त्यसपडछ उनी िोल्न 
चल्न नसवक अचेर् भइन। त्यसपडछ मैले उनलाई हल्लाई चलाउँदा समेर् कुनै 
प्रडर्वक्रया नजनाएपडछ उनको स्िास प्रस्िास समेर् बन्द भई सकेको यवकन भई 
डनजलाई उनी पल्टेको ठाउँ विस्र्ाराको कुनापवट्ट छाडड कोठाको ढोका बावहरबाट लक 
गरी चािी बावहर पवट्ट छोराले वकर्ाि राख् ने ठाउँमा फाली डनस्केको हो”। त्यसपडछ 
गीर्ाको लास साँझ ६ बजे डर्र ड्राइभर शंकर पौडेललाई बा. १ झ ६२१३ नं. को 
गाडी डलएर महाराजगञ्ज चोकमा आउन भनेको, डनज ७ बजे डर्र महाराजगञ्जमा 
आएको, डनज ड्राइभरलाई त्यही चोकमा बस ्भनी सोही गाडी डलएर मरृ्क गीर्ा बस्ने 
घरमा गै गीर्ाको लास कम्मलले बेरी कोठा डभत्रबाट बावहर डनकाली सोही गाडीमा 
राखी महाराजगञ्ज चोकमा परु् याई ड्राइभरलाई गाडी हाँदन लगाई सशस्त्र प्रहरी बल, 
हल्चोकको पेट्रोल पम्पमा पगुी गाडीमा डडजेल हाली थानकोट र्फत  गाडी बढाउन 
लगाएको र खानी खोला पगुेपडछ ड्राइभरलाई त्यही ओलतन लगाई आफैं ले एक डेढ 
घण्टा गाडी चलाई सनुसान जस्र्ो ठाउँ सडक छेउमा गीर्ाको लास गाडीबाट डनकाली 
पेट्रोल खन्याई जलाएपडछ त्यहाँबाट गाडी डलई सोही बाटो गरी फकी खानीखोला आई 
पगुेपडछ ड्राइभर शंकरलाई बोलाई डनज आएपडछ गाडी चलाउन ददई काठमाडौं घरमा 
आई पगुेको हो भनी आरोवपर् कसूर गरेकोमा साडबर् भएको पाइन्छ। डनज प्रडर्िादीको 
अडधकारप्राप्त अडधकारी समिको साडबडर् बयानलाई समथतन हनेु गरी डमडर् 
२०६८।१०।७ गरे्का ददन घमुवफरको लाडग बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडी डलई 
हेटौडा र्फत  जादैं गदात मकिानपरु जजल्लाको वटिुङ्ग गा.वि.स.जस्थर् मेत्राङ्ग भन् ने स्थानमा 
स्थानीय माडनसहरुले रोकी सोधपछु गरेपश्चार् प्रहरीलाई जजम्मा ददएपडछ प्रहरीले मलाई 
छोडी म हेटौडा र्फत  गएको हो भनी अदालर्को बयानमा व्यक्त गरेकोले घटनासँग 
र्ादम्य राख्न ेकेही र्थ्यगर् कुराहरु स्िीकार गरेको देजखन्छ।  

77. डमडसल संलग्न मकिानपरु जजल्ला वटस्टुङ गा.वि.स. िडा नं. ८ मेत्राङ भन्ने स्थानमा 
हड्डीका टुक्रा, आगोले डढेको लेडडज घडी, शरीरको अजस्थपञ्जर रहेको, शरीरको आधा 
भन्दा बढी वहस्सा जलेको अिस्थामा लास फेला परेको भन्ने डमडर् २०६८।९।२८ को 
लासजाँच प्रकृडर् मचुलु्का, सोही ददन सोही लासजाँच प्रकृडर् मचुलु्का व्यहोरालाई डमलान 
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हनेु गरी प्र.ह. कृष्ण ढकालले ददएको प्रडर्िेदन, मरृ्कको मतृ्य ुकर्तब्यबाट भएको हो 
भन्ने घटनास्थल प्रकृडर् मचुलु्का, मतृ्यकुो कारण खलु्न नसके र्ापडन उक्त अिशेषहरु 
मवहलाको भएको, शरीर परैु जलेको, DNA बाट विश्लषेण गनुत आिश्यक भएको भन्ने 
डत्र.वि.वि. जशिण अस्पर्ाल महाराजगञ्ज फरेजन्सक मेडडडसन विभागको शि परीिण 
प्रडर्िेदन, राविय विडध विज्ञान प्रयोगशालाबाट भएको DNA परीिण प्रडर्िेदनमा 
फरेजन्सक मेडडडसन विभागले वप्रजभत गरेका नमूनाबाट स्याम्पल डलई गीर्ा ढकालका 
बाब ुहरेराम ढकाल र आमा हररवप्रया ढकालको रगर्को नमनुासँग र्लुना गरी DNA 

परीिण गररदा “डड.एन.्ए. एमलोजेडनन (Amelogenin) को प्राप्त नडर्जा अनसुार नमनुा 
नं. “१” को स्रोर् एक मवहला रहेको पाइयो । नमनुा नं. “१” को डड.एन.् ए. 
प्रोफाइल हरेराम ढकाल (नमनुा "A" को रक्तदार्ा) र हरी वप्रया ढकाल (नमनुा "B" को 
रक्तदार्ा) को डी.एन.ए. प्रोफाइलसंग र्लुना गरी हेदात समानर्ा पाइयो। प्राप्त 
प्रोफाइलहरुको र्थ्याङ्कगर् विश्लषेण गदात नमनुा नं."1" (हड्डी) को स्रोर्को बाब ुहरेराम 
ढकाल र आमा हरीवप्रया ढकाल बाहेक अन्य कोही बाब ुआमालाई िाडर्ल (Exclude) 
गनत नसवकने अथातर् Random Parents Not Excluded (RPNE) को सम्भािना 2x10-

१७ रहेको पाइयो” भन् ने उल्लेख भै सो परीिण गने विशेषज्ञहरु डभनशुोभा र्लुाधर, 
ददनेशकुमार झा र्था जीिनप्रसाद ररजालले अदालर्मा आई आफ्नो रायलाई समथतन 
गरी बकपत्र समेर् गररददएको, गाडीमा आएका व्यजक्त यर्ाउर्ा गरेको मासकुो टुक्रा 
फेला परेको, डनज माडथ शंका लाडग सोधपछु गदात आजिए जस्र्ो गरी डनजले आफू 
सशस्त्र प्रहरीको हावकम हुँ भनेको,  डनजको गाडीमा ५/६ िटा सलाइको बट्टा,  सेर्ो 
प्लाविक र्था डमनरल िाटरको बोर्लमा पेट्रोल समेर् देखेको भनी मौकामा कागज गने 
लास जलाएको स्थानका स्थाडनयिासी सयुतबहादरु दोङ्ग, वकरणमान बल, मंगल र्ामाङ्ग र 
सनुीर्ा दोङ्गले मौकामा गरेको कागजको व्यहोरालाई समथतन हनेु गरी अदालर्मा 
बकपत्र गररददएको, मरृ्ककी आमा हररवप्रया ढकालले अजस्थपञ्जर सँगै बरामद भएको 
घडी र ररङ्ग छोरी गीर्ा ढकाललाई आफूले ददएको हो भनी प्रहरीमा गररददएको 
सनाखर् कागजको व्यहोरालाई समथतन हनेु गरी बकपत्र गररददएको, लास जाँच प्रकृडर् 
मचुलु्कामा पाइएको अजस्थपञ्जरको विषयमा डमडर् 2068।९।२८ मा मचुलु्का गने 
प्र.ज. जजरे्न्र महर्ो, प्र.ह. कृष्ण ढकाल, प्र.डन. डडल्लीप्रसाद मैनालीले मचुलु्का गरी 
अजस्थपञ्जर उठाई हेटौंडा अस्पर्ाल पठाइएको भन् ने कुरा उल्लेख गरी बकपत्र 
गररददएको, साथै बजुझएका जाहेरिाला, िस्र्जुस्थडर् मचुलु्का माडनसहरुले समेर् मौकामा 
गरेको कागजको व्यहोरालाई समथतन गदै अदालर्मा बकपत्र गररददएको पाइन्छ। 
यसरी मौकामा िारदार्को सम्बन्धमा कागज गने सयुतबहादरु दोङ्ग, वकरणमान बल, 
मंगल र्ामाङ्ग, सनुीर्ा दोङ्ग, घडी सनाखर् गने हररवप्रया ढकाल, जाहेरिाला हरेराम 
ढकाल र्था िस्र्जुस्थडर् मचुलु्का माडनसहरुले अदालर्मा सो व्यहोरालाई समथतन हनेु 
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गरी बकपत्र गरेको देजखंदा उक्त बकपत्र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजजम 
पनुरािेदक प्रडर्िादी डबरुद्ध प्रमाणमा िाह्य हनु नै देजखयो। प्रडर्िादीले आफूले 
अडधकारप्राप्त अडधकारी समि गरेको बयान स्िेच्छाले गरेको होइन भनी पनुरािेदनमा 
जजवकर डलएर्ा पडन प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोजजम त्यसको पवुि गनत 
सकेका छैनन।् पनुरािेदक प्रडर्िादीको साडबडर् बयानबाट स्िभाविक रुपले देजखएका 
कुराहरु प्रमाण ऐन, २०३१ बमोजजम प्रमाणमा डलन डमल्ने नै देजखन्छ। अडधकारप्राप्त 
अडधकारी समि भएको डनजको साडबडर्लाई डमडसल संलग्न लास बरामद भएको जस्थडर्, 
लास जाँच प्रकृडर् मचुलु्का, शि परीिण प्रडर्िेदन,  DNA  परीिण प्रडर्िेदन, बकपत्रमा 
उल्लेख भएको व्यहोरासमेर् प्रस्र्रु् मदु्दाको अनसुन्धानको क्रममा भेवटएका दशी 
प्रमाणहरुसँग मेल खाई घटना/िारदार्को यथाथतलाई अन्य स्िर्न्त्र प्रमाणले समडथतर् 
गरेको देजखन आयो।  

78. मकिानपरुको मेत्राङमा पाइएको अजस्थपञ्जर गीर्ा ढकालकै रहेछ र डनजलाई मतृ्य ु
पश् चार् ् जलाइएको रहेछ भन् ने कुरा प्रमाजणर् हनु आई डमडसलमा जे जस्र्ा दशी 
प्रमाणहरु मौजदु छन ् डर्नको समिमा अध्ययन र विश् लेषण गरी हेदात पनुरािेदक 
प्रडर्िादीर्फत का विद्बान िररष्ठ अडधिक्ता र्था अडधिक्ताहरुले जजकीर डलए जस्र्ो यी 
प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइराला डनदोष रहेछन भन् न सवकने अिस्था देजखएन। माडथ 
वििेजचर् डमडसल संलग्न प्रमाणहरुको मूल्याङ्कन गदात मरृ्क गीर्ा ढकालको मतृ्य ु
प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाकै कर्तब्यबाट भएको देजखन आई प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद 
कोइरालाले अडभयोग माग दािी बमोजजमको कसूर गरेको पवुि हनु आयो।  

79. जहाँसम्म पनुरािेदक प्रडर्िादीकोर्फत  बाट अजस्थपञ्जरको सकंलन, हस्र्ान्र्रण र DNA 
परीिणको लाडग नमूना संकलन र परीिणिारेमा शंका गदै DNA परीिणको 
आडधकारीकर्ाको सम्बन्धमा प्रश्न उठाई डलइएको पनुरािेदन जजवकर छ, सो र्फत  हेदात 
यो एउटा अत्यन्र् भरपदो परीिण हो भन् ने कुरालाई आधडुनक फौजदारी विडधशास्त्रमा 
स्िीकार गररएको छ । नेपालमा यो परीिण विडध डभडत्रएको प्रारम्भका केही बषतमा 
यसको प्रमाजणकर्ा एिं आडधकारीकर्ाको बारेमा न्यावयक िेत्रमा केही अन्यौल रहेको 
पाइए र्ापडन यस अदालर्बाट प्रडर्पाददर् डसद्धान्र्हरुले अि यसलाई स्िीकार गनत 
थालेका छन ्। पडछल्लोपटक यस अदालर्बाट “ यस्र्ो हालसम्मको सितमान्य DNA 
जस्र्ो िैज्ञाडनक परीिणको आधारमा  विशेषज्ञले ददएको रायलाई त्यस्रै् िैज्ञाडनक परीिण 
गने विशेषज्ञको अन्यथा राय भएमा मात्र खण्डन गनत सवकने ” (मखमली डमश्र वि.लक्ष्मी 
कुमारी डमश्र ने.का.प. २०६७, डन.नं. ८४८३, प.ृ१७२६) भनी डसद्धान्र् प्रडर्पादन 
भएको पाइन्छ। विज्ञानसम्मर् यो अिधारणालाई नै र्ल्ला अदालर्हरुले अनशुरण गदै 
आइरहेको पाइन्छ, जनु आधडुनक विडधशास्त्रीय मान्यर्ा अनरुुप पडन छ। प्रस्र्रु् मदु्दामा 
माडथ उल्लेख गररए अनसुार नमूनाको संरिण (custody) मा प्रश् न गररनपुने अिस्था 
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नरहेको, परीिण विडध र त्यसको पररणाममा विज्ञानलाई आधार गरी प्रश् न उठाइएको 
नपाइएको र सो पररणाम डमडसलमा देजखएका अन्य प्रमाण र्था सािीहरुको 
बकपत्रसमेर्को व्यहोरा सँग र्ादात्म्य राख् ने वकडसमको पाइएबाट प्रस्र्रु् मदु्दामा 
अजस्थपञ्जरको सकंलन, हस्र्ान्र्रण र DNA परीिणको लाडग नमूना सकंलन र 
परीिणिारेमा शंका गदै पनुरािेदक प्रडर्िादीले पनुरािेदन जजवकरमा र विद्वान 
अडधिक्ताहरुले बहसको क्रममा उठाइएका जजवकरसंग माडथ वििेचना गररएका आधार 
कारणसमेर् बाट सहमर् हनु सवकएन। 

80. मरृ्क गीर्ा ढकाल र पनुरािेदक प्रडर्िादी रञ्जनप्रसाद कोइरालाकाबीच डमडर् 
२०६८।९।२७ गरे् िादवििाद, झै-झगडा भई हार् हालाहाल धकेलाधकेल हुँदा 
टाउको डभिामा ठोवकई गीर्ा ढकालको मतृ्य ु हनु पगुेको िारदार्मा पनुरािेदक 
प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालालाई मलुकुी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. 
बमोजजम सितस्िसवहर् जन्मकैद हनेु ठहर् याएको सरुु काठमाडौँ जजल्ला अदालर्को डमडर् 
2071।1।7 को फैसला सदर गने गरेको पनुरािेदन अदालर् पाटनको डमडर् 
२०७२।८।२३ को फैसला डमलेकै देजखँदा सदर हनेु ठहरे पडन मलुकुी अपराध 
संवहर्ा, २०७४ मा सितस्िसवहर् जन्मकैदको कानूनी व्यिस्था नभएको र ऐ. को दफा 
१७७ (२) मा ज्यान माने कसूर गने गराउने व्यजक्तलाई जन्मकैदको सजाय मात्र हनेु 
भनी कानूनी व्यिस्था रहे भएको देजखएकोले पनुरािेदक प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद 
कोइरालालाई जन्मकैदको मात्र सजाय हनेु ठहछत। अडभयोग दािीबाट सफाई पाउँ 
भन् ने प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाको पनुरािेदन जजकीरसमेर् पगु्न सकै्तन।  

81. अकात प्रडर्िादी र्ारा रेग्मीको हकमा अडभयोग माग दािीबमोजजम मलुकुी ऐन, ज्यान 
सम्बन्धीको १६ नं. बमोजजम सजाय गनुतपनेमा ऐ. को १७ (३) नं. बमोजजम एक बषत 
कैदको सजाय गने गरेको सरुु काठमाण्डौं जजल्ला अदालर्को फैसला सदर गने गरेको 
पनुरािेदन अदालर् पाटनको फैसला डमलेको छैन भन्ने िादी नेपाल सरकारको 
पनुरािेदन जजवकरको सम्बन्धमा हेदात डनजलाई कसूरमा डमलेमर्ो गरेको भनी ज्यान 
सम्बन्धीको 17(3) नं. बमोजजम एक बषत कैद सजाय गने गरेको सरुु काठमाण्डौं 
जजल्ला अदालर्को फैसला पनुरािेदन अदालर् पाटनले सदर गरेको पाइयो। डनजको 
प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालासँग घडनि सम्बन्ध रहेको देजखए पडन डनज डमडर् 
068।9।26 मा विदेश मलेजशया गई डमडर् 2068।10।5 मा नेपाल फकेको 
भन् ने देजखएको र िारदार्को ददन घटना अजघ र पडछ टेडलफोनमा कुरा भएको भन् ने 
देजखए पडन डनज िारदार्मा मखु्य भै षड्यन्त्र गने व्यजक्त हनु ्भन् ने अडभयोग शंकारवहर् 
र्िरबाट पवुि हनेु प्रमाण अडभयोजन पिले पेश गनत सकेको नपाइदा प्रडर्िादी र्ारा 
रेग्मीलाई ज्यान सम्बन्धीको 17(3) नं. बमोजजम एक बषत कैदको सजाय गने गरी 
भएको सरुु काठमाडौँ जजल्ला अदालर्को डमडर् 2071।1।7 को फैसला सदर गने 
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गरेको पनुरािेदन अदालर् पाटनको डमडर् २०७२।८।२३ को फैसला डमलेकै देजखँदा 
सदर हनेु ठहछत। ज्यान सम्बन्धीको 16 नं. िमोजजम सजाय हनुपुने भन्ने िादी नेपाल 
सरकारको पनुरािेदन जजकीर पगु्न सकै्तन।  

82. पनुरािेदक प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालालाई जन्मकैदको सजाय गदात चको पनत जाने 
हो की भन्ने सम्बन्धमा विचार गदात मरृ्क गीर्ा ढकाल (कोइराला) र पनुरािेदक 
प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाबीच 2050 सालमा वििाह भै डनजहरुबाट १४ बषतका 
आयूष कोइराला र ११ बषतका आयतन कोइराला गरी दईु छोराहरुको जायजन्म 
भएपश्चार् ्डनज छोराहरुको आमा गीर्ा ढकाल (कोइराला) को डमडर् २०६८।९।२७ 
मा पनुरािेदक प्रडर्िादीको कर्तब्यबाट मतृ्य ु भएको देजखयो।डमडसल संलग्न प्रमाण 
कागजहरुबाट मरृ्क र पनुरािेदक प्रडर्िादीबाट दईु छोराहरुको जायजन्म भएपडछ 
डनजहरु बीचको दाम्पत्य जीिन समुधरु हनु नसकी दिैु जना एक अकात बाट लामो 
समयदेजख अलग अलग घरमा बस्दै आएको अिस्थामा डमडर् २०६८।९।२७ गरे्का 
ददन मरृ्क बस्ने घरमा प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइराला जाँदा मरृ्क श्रीमर्ी गीर्ा 
ढकालले व्यापारको लाडग पैसा मागेको कारणबाट उठेको वििादमा दिैु जना बीच झै-
झगडा िादवििाद हुँदा सो अिस्थामा रीस उठी आिेगमा आई पनुरािेदक प्रडर्िादी 
रन्जनप्रसाद कोइरालाले गीर्ा ढकाल कोइरालालाई धकेल्दा टाउको डभिामा ठोवकई 
मतृ्य ुभएको, िारदार् हुँदाको पषृ्ठभडुम सवहर्को अिस्था र पररजस्थडर्लाई हेदात िारदार् 
मरृ्ककै कारण र जररयाबाट प्रडर्िादी आिेशमा आई उठेको रीसबाट भएको भन्ने 
सम्मको अिस्था देजखनकुो साथै डनजको मतृ्य ु पश्चार् ् नाबालक छोराहरुको हेरचाह, 
संरिण एिं जशिा दीिा लगायर्का कायतहरु अडभभािक विवहनर्ाको कारणले अडनश्चय 
र अन्योलर्ा हनु गई उनीहरुको वहर्मा समेर् दरुगामी प्रभाि पनत जाने कारणले 
उपरोक्त सजाय गदात चको पनत जाने जस्र्ो जचिमा लागेको हुँदा पनुरािेदक 
प्रडर्िादीलाई साविक मलुकुी ऐन, अ.बं. १८८ नं. र्था हाल प्रचडलर् फौजदारी कसूर 
(सजाय डनधातरण र्था कायातन्ियन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) बमोजजम ८ बषत 
६ मवहना कैद सजाय गदात पडन सजायको मकसद परुा हनेु देजखएकोले पनुरािेदक 
प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ बषत ६ मवहना कैद हनेु ठहछत।अरुमा र्पडसल 
िमोजजम गनूत । 

र्पडसल 

माडथ ठहर खण्डमा लेजखएबमोजजम पनुरािेदक प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालालाई साडबक 
मलुकुी ऐन अ.ब. १८८ नं. र्था हाल प्रचडलर् फौजदारी कसूर (सजाय डनधातरण र्था 
कायातन्ियन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) अनसुार ८ (आठ) बषत ६ (छ) मवहना कैद 
हनेु ठहर भएकोले सरुु फैसलाको र्पसील खण्डको देहाय १ नं. मा कडस राखेको लगर् 
अब कायम रहन नसदने हुँदा सो १ नं. मा पनुरािेदक प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोईरालालाई 
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८ िषत ६ मवहना कैद सजाय हनेु लगर् कायम गनूत भनी सरुु काठमाडौँ जजल्ला अदालर्मा 
लेखी पठाउनू ............................................................................................१  

प्रडर्िादी रन्जनप्रसाद कोइराला डमडर् २०६८।१०।८ देजख हालसम्म थनुामा रहेको 
देजखएको र डनजलाई ८ िषत ६ मवहना कैद हनेु ठहरेकोले डनज प्रडर्िादीलाई प्रस्र्रु् मदु्दामा 
ठहरेको  कैद भकु्तान भएपडछ  अन्य मदु्दामा थनुा िा कैदमा राख्न ुपने भएमा बाहेक प्रस्र्रु् 
मदु्दाको रोहबाट कैदमकु्त गरी ददन ुभनी कारागार कायातलय डडल्लीबजारमा लेखी पठाउन ु
भनी काठमाडौँ जजल्ला अदालर्मा लेखी पठाउनू....…………...................….................२ 
सरुू र पनुरािेदन अदालर्को फैसलानसुार यी प्रडर्िादीका नाममा कायम भएको सितस्िको 
लगर् कट्टा गरी सितस्ि गने प्रयोजनका लाडग डनजको अंश भाग जाय जेथा रोक्का रहे भएको 
भए सो समेर् फुकुिा गरी सोही अनसुारको जानकारी प्रडर्िादीलाई ददनू भनी काठमाडौँ 
जजल्ला अदालर्मा लेखी पठाउनू……………………………….....................................………३  

दायरीको लगर् कट्टा गरी डमडसल डनयमानसुार अडभलेख शाखामा बझुाई ददनू................४ 
 
 
 
 

 

                                                                                                                       प्रधान न्यायाधीश 

उक्त रायमा म सहमर् छु । 

 

                                  न्यायाधीश   

इजलास अडधकृर् : जगन्नाथ पौडेल  

कम्प्यटुर टाइप गने : रामशरण डर्डमजल्सना 
ईडर् सम्िर् ्२०७७ साल असार १५ गरे् रोज २ शभुम ्........................................। 


