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त्रि.वि. कानुन संकाय, नेपाल ल क्याम्पस एलएल.वि. वितिय बर्ष २०७५÷०७६ को अभ्यास अदालि 
अन्िर्षि फौजदारी मुद्दाको वििरणः 

(कक्षा रोल्न.ं ६२२२ देखि ६३4३ सम्मका विद्यार्थीहरुका लार्ी माि) 
 

काठमाडौं जिल्ला, कागेश् वरी  मोहररा ोगराािलका वडा ो.. ६ ज्ञाोबरादरु ााजिोकह जाहेरीले नेपाल सरकार 
विरुद्ध 

काठमाडौं जिल्ला, कागेश् वरी  मोहररा ोगराािलका वडा ो..६ बस्ोे रमेश भन् ोे माोबरादरु जिि   

मुद्दाM  ज्यान सम्बन्धी कसुर 
-!_ मेरह फुा ुबर्ष ३६ की ममता ााजिो  -ारी वार  हरत काठमाडौं जिल्ला, कागेश् वरी  मोहररा ोगराािलका 

वडा ो..६ ितवारी  टहलजस्ित कहठा भाडामा िलई बस्ो ु भएकहमा िमित २०७५/०८/०१ गते राती 
अ..२२:०० बिेकह  मयमा आफ्ोै कहठािभत्र फुााि ु रमेश भन् ोे माो बरादरु जिि  ले फुा ु ममता 
ााजिोलाई गाली गलौि गरी  मारी ददन्छु भोी झगडा िोकाली  झगडा गरी  िोयत ाूवषक ज्याो माोे मो ाय 
राखी रर  िलई फलामकह कुटहले टाउकहमा प्ररार गरी  िछया-िछया ाारी  मर् यह भोी छहडी छहरी  र छहरालाई 
ढहका बाहरर िोकाली  ढहका बन्द गरी  राखेकह अवस्िामा छहराछहरी  रहई कराएकाले वरारका  बै 
मािो ररुले िारा ााई प्रररी   मेत आई मचुलु्का गरी  फुाकुह मतृ लाशलाई ाहष्टमाटषमकह लािग हटजच  
अस्ातालमा राखेकह रुुँदा िोि अिभयकु्त फुााि ुरमेश भन् ोे माोबरादरु जिि   उार काोूो बमहजिम रह  ्
भन् ो े मेत यहयरहराकह ज्ञाो बरादरु ााजिोकह िारेरी  दरखास्त .  

२_ काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं मराोगराािलका वडा ो..६ बौद्धजस्ित ाूवषमा िछमेकी खािा िर, ाजश् चममा 
ितयहवितयो इन्टरोेश् ोल रहटल, उ्तररमा बौद्ध चावहरल िहरााटी  राइवे  डक बाटह र दजषिणममा िर यित 
चार हकल्लािभत्र ररेकह मराोगरी य प्रररी  बतृ बौद्धकह कायषलय भवो अगाडी भईु तलाकह ड् यूटी  अहफ र 
कायषकषिण अगाडी आगोमा रमेश भन् ोे माोबरादरु जिि  लाई काोूोी ररत ारु् याई तला ी गदाष िोिकह 
बाया रातकह ोाडीमा रातह रगत िस्तै ादािष लागेकह अवस्िामा फेला ाारी  ारी षिणमकह लािग कटो 
काडामा स्वाव बोाई उठाईएकह भन्ने बरामदी  मचुलु्का । 

३ काठमाडौं जिल्ला, कागेश् वरी  मोहररा ोगराािलका वडा ो..६ ितवारी  टहलजस्ित ाूवषमा ाेम्बा तामा कह 
िर, ाजश् चममा कृष्म खत्रीकह िर, उ्तररमा ोरररी  मगरले   चालो गरेकह कााेट उधहग र दजषिणममा 
ददाक षिणेत्रीकह िर यित चार हकल्लािभत्र भईु तला  हरत 1 १

२ तला भएकह गहाी गरुु कह श्रीमती कुमारी  
गरुु कह ाूवष महरडा गरेकह ाक् की िर ररेकह,  ह िरकह कहठामा दजषिणम ि राोी भएकह काठकह डबल 
बेडकह ाल  ररेकह, उक्त ाल  मािी  ेतह र.गकह ि रक ओढाई ढाकेकह अवस्िामा मतृक ममता ााजिो 
(जिि  ) कह मतृ लाश ररेकह, ला  िाुँच मचुलु्का ।  

४. २०७५/०८/०१ गतेका ददोमा  मेत िोि श्रीमती ममता ााजिो िबराोै ०६:०० बिे ितर आफ्ोह 
काममा गईो ्त्य ाछी मैले कहठामा खाोा बोाई छहराछहरी लाई खाोा खवुाई स्कुलतफष  ाठाए, मैले  मेत 
खाोा खाई ऐ.१०:०० बिेितर काममा गई बेलकुा अ..२०:३० बिेकह  मयमा कहठामा फकी आउुँदा 
श्रीमती, छहराछहरी  कहठैमा ििए, छहराछहरी   तुी िोदाई  केका ररेछो,् श्रीमती ािो िबस्तारामा ाजल्ट 
ररेकह देखे, तर श्रीमती भोे िोदाएकी ििईोो,् खाोा रेदाष तरकारी  मात्र ाकाएकह भात ोाकाएकह देखे, 
िोि श्रीमतीलाई भात हको ोाकाएकह भोी  हध्दा िोि श्रीमती ुँग  हरी  भातकै िबर्यमा मेरह  ामान्य 
भोाभो भई िबवाद भयह, िबवादकह क्रममा िोि श्रीमतीले मलाई तरकारी  काट्ोे चक् कुले झट्टी रािोो,् 
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मैले छले, मलाई कुोै ािो हकि मकह चहट लागेो, त्य ाछी ऐ.अ..२२:०० बिेकह  मय रोुाुछष मैले 
यताउता रेदाष  हरी  िरकह माििल्लह तलामा िाोे भर् या  मोुी काठकह िबड  हरतकह फलामकह माटह 
खन् ो ेकुटह फेला ाारे, अव यरी  फलामे कुटहले ोै िोि श्रीमतीलाई राोी माोुष ाछष भोी मैले उक्त कुटह 
उठाई रातमा िलई ि धै आफ्ोह कहठािभत्र गए, कहठािभत्र िाुँदा छहराछहरी   तुी िोदाएकह र श्रीमती  मेत 
िबस्तारामा ोै  तुी ररेकी ििईो ्तर िोदाएकी भोे ििईोो,् म कहठामा प्रवेश गोाष ाि मैले िोि श्रीमतीलाई 
तुँलाई आि यरी  कुटहले राोेर माददषन्छु भोी बताई रातमा बहकेकह कुटह  मेत िोि श्रीमतीलाई देखाए, 
िोि श्रीमतीले  मेत ल राो ्त मलाई भोी िबस्ताराबाट उठ्ो लागेकी ििईो ् मैले दबैु रातले उक्त 
कुटहकह काठकह िबडमा  माई उक्त कुटहकह फलामकह ाछाडीकह िबड राल्ोेतफष कह फलामकह भागले 
िोि श्रीमतीकह टाउकहमा प्ररार गरे िोि आईया ािो भन् ो ोााई  हरी  िबस्तारा मािी ोै लडी, ाहरलह 
चहटमै िोि श्रीमतीकह बायातफष कह िोधारकह भागमा लािग टाउकह फुटी  रगत िबच्छे भई िगदी   मेत 
िोजस्कई िोि श्रीमती घ्यारष-घ्यारष गोष िािलो,् रगत उिछहट्टएर छहराकह अोरुारमा लािग छहरा  मेत 
िोन्राबाट ब्यजुझएर छहरी लाई उठायह, छहरी   मेत उठी आमालाई ोकुट्ो ुबवुा भोी रुो िािलो,् त्य ाछी 
मैले िोि छहराछहरी लाई ितमीररु बाहरर ब  आि य लाई माोे रह भोी छहराछहरी लाई कहठा बाहरर राखी 
ढहकािभत्रबाट बन्द गरी  िोि श्रीमतीलाई रेदाष िोि श्रीमती रगत िबच्छे भई अिल अिल स्वा  ररेकह िस्तै 
लाग्यह, िोि श्रीमती बाुँजच रािलो ्भो ेमलाई  मस्या ाछष, य लाई माोै ाछष भोी फेरी  मैले  हरी  कुटहकह 
ाछाडीकह िबडतफष कह फलामकै भागले ाोु:२ (दईु) ाटक म्म िोि श्रीमतीकह टाउकहमा प्ररार गरे, िोि 
श्रीमती मरेकह भन्ने प्रितवादी  माोबरादरु जिि  कह वयाो।  

५. प्रितवादी  माोबरादरु जिि   िोिकह श्रीमती ममता ााजिो र छहराछहरी   हरत म ब ेकै िरकह भईु 
तलामा ुँगै िहिडएकह कहठामा भाडामा िलई बस्ोे गिे, िोिकह श्रीमती ममता ााजिो र म ुँगै एकै ठाउुँमा 
गलैचा बनु् ोे  म्बन्धी काम गोे गर्थ्यौ, िटोा रेदाष ममता ााजिो  तुी िोदाएकह अवस्िामा प्रितवादी ले 
यहिोाबद्ध रुामा ाहरले ोै यहयवजस्ित गरी  राखेकह कुटहले प्ररार गरी  कु्रर तवरबाट मारेकह रह भन् ोे 
 मेत ब्यरहराकह बजुझएका मािो  ददलबरादरु जिि   र िमोा तामा   मेतकह कागि।   

६. मतृ्यूकह कारम Blunt Force Injury to the Head भोी मतृक ममता ााजिो (जिि  ) कह शव ारी षिणम 
प्रितवेदो। 

७. प्रितवादी  माोबरादरु जिि  ले ममता ााजिो (जिि  ) लाई माोे यहिोा बोाई िमित 2075/0८/०१ 
गते राती अ..2२:00 बिेकह  मयमा काठमाडौं जिल्ला, कागेश् वरी  मोहररा ोगराािलका वडा ो..6 ितवारी  
टहलजस्ित आफ्ोै कहठामा ममता ााजिो (जिि  )  तुी िोदाएकह अवस्िामा काठकह हवड भएकह फलामकह 
कुटहकह हवडतफष कह फलामकह भागले ममता ााजिो (जिि  ) कह टाउकहमा ाटक ाटक प्ररार गरी  िछया 
िछया वोाई टाउकह फुटाई िगदी   मेत िोकाली  अमाोहवय कु्रर तवरबाट ममाता ााजिो (जिि  ) कह 
रत्या गरेकह रुुँदा प्रितवादी  माोबरादरु जिि  लाई मलुकुी अाराध ( .हरता) ऐो, 2074 कह ाररच्छेद 
12 कह ज्याो  म्बन्धी क ूरकह दफा 177 कह उादफा (१) बमहजिमकह क ूर अाराधमा  हरी  ऐोकह 
दफा 177 कह उादफा (२) बमहजिम िन्म कैदकह  िाय रोु  हरी  ऐोकह दफा 41 बमहजिम िीहवत 
ररे म्म कैद  िाय गरी ााउुँ।  ािै  हरी  ऐोकह दफा 186 बमहजिम ाीिडतकह रकवालालाई प्रितवादी बाटै 
मोाि व षिणिताूती ददलाई भराई ााउुँ भन् ोे  मेत ब्यरहराकह अिभयहग मागदावी। 
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८. अिधकार प्राप्त अिधकारी   मषिणकह मेरह बयाोकह ब्यरहरा मैले भोे बमहजिम लेजखएकह ठीक  ाुँचह रह। उक्त 
बयाोकह  री छाा मेरह भएकह ठीक  ाुँचह रह भन् ोे  मेत यहयरहराकह प्रितवादी  रमेश भन् ोे माोबरादरु 
जिि  ले अदालतमा उाजस्ित भई गरेकह बयाो। 

९ काठमाण्डौ जिल्ला अदालत  मषिणा िारेरवाला लगायत बझुीएकह मािो ररुकह बकात्र  

१०= प्रितवादी  रमेश भन् ो ेमाोबरादरु जिि  ले ज्याो िलोे मो ाय राखी आफ्ोै श्रीमती ममता ााजिोलाई 
कतषब्य गरी  मारी  मलुकुी अाराध  .हरता, 2074 कह दफा 177(१) बमहजिमकह क ूर अाराध गरेकह 
ठरछष भन्ने काठमाण्डौ जिल्ला अदालतकह फै ला । 

-१२_ उच्च अदालत पाटनमा k|ltjfbL रमेश भन् ोे माोबरादरु जिि  ले ददएकह k'g/fj]bg kq .  


