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

-कक्षा रोल नं. 6344 दे खि 6465 सम्मका विद्यार्थीहरुका लार्ी माि_

खजल्ला िोटाङ्ग¸जन्िेढुङ्गा र्ाउँपात्रलका िडा नम्िर 1 मा िस्ने सं जोक राईको जाहे रीले नेपाल सरकार

विरुद्ध

खजल्ला िोटाङ्ग¸जन्िेढुङ्गा र्ाउँपात्रलका िडा नम्िर 1 बस्ने सुिास राई भन्ने भारिमान राई
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ज्यान सम्बन्धी कसरु

मेरो दददी प्रत्रमला राई र त्रभनाजु सुिास भन्ने भारिमान राई काठमाडौं खजल्ला¸ िुढात्रनलकण्ठ
नर्रपात्रलका कपनखस्र्थिमा िर्ष ८ को छोरा विशाल राईसमेि डे रा र्री होटल चलाई आएकोमा
त्रमत्रि २०७५।०८।०१ र्िे अ.१०:३० िजे रािीको समयमा काठमाडौं खजल्ला¸ िुढात्रनलकण्ठ
नर्रपात्रलका िडा नं १० कपनखस्र्थिमा आफु िस्ने कोठात्रभि प्रत्रििादी सुिास भन्ने भारिमान राईले
आफ्नो श्रीमिी िर्ष ३६ की प्रत्रमला राईलाई िरकारी काट्ने चक्कुले पछाडी ढाडको भार्मा हानी
सख्ि घाइिे िनाई उपचारको लात्रर् ित्काल चाहविलखस्र्थि हेखल्पङ्ग हेण्डस अस्पिालमा लर्ी
खचवकत्सकलाइ दे िाउँदा मृत्यु घोर्णा र्रे को भन्ने मैले र्थाहा पाई दददी प्रत्रमला राईको शि वटखचङ्क
अस्पिालमा र्ई हेदाष खचनी त्रनज प्रत्रििादी त्रभनाजु सुिास भन्ने भारिमान राईले मेरो दददी प्रत्रमला
राईलाई किषव्य र्री मारे कोले त्रनज प्रत्रििादीलाई कानून िमोखजम र्री पाउँ भन्ने व्यहोराको सं जोर्
राईको जाहेरी दरिास्ि ।

२_ काठमाण्डौ

खजल्ला िुढात्रनलकाण्ठ नर्रपात्रलका िडा नं १० कपनखस्र्थि पूिम
ष ा िाली जग्र्ा पखचममा

सडक िर्था त्रसिाराम र्थापाको घर, उत्तरमा सुरज केसीको घर र दखक्षणमा अच्युिप्रसाद पौडेलको
जस्िाको छाना भएको घर रहे को सो घरको

दुइिटा सटर भएकोमा त्यहाँ त्रनज प्रत्रििादी सुिास

राई र प्रत्रमला राईले त्रलई बस्ने र्रे को।सोही मध्ये दखक्षणिफषको कोठामा सुिास राईको पररिार
सुत्ने कोठाको विस्िारामा भएको कपडा िर्था सो कोठाको भईु मा पुरै रर्ि लार्ी रर्िाम्मे हुनाका
सार्थै सो घरको प्यासेजमा समेि रर्ि भएको¸।िारदाि स्र्थानमा भएको रर्िलाई स्िाि िनाई नमुना
िनाई उठाएको।िारदािस्र्थानमा सुिास राई फेला परी घटना सम्िन्धमा सोधपुछ र्दाष ित्काल
मुि साविि भई िारदािमा प्रयोर् र्रे को िरकारी काटने चक्कु घर मुनी िारीमा फाले को छु भनी
ििाए अनुसार िोजी र्दाष २५ त्रमटर िल िारीमा रर्ि लार्ेको अिस्र्थामा भएको १३ ईन्च लामो
चक्कु फेला पारी िरामद र्री लत्रर् र्एको हो भन्ने व्यहोराको घटनास्र्थल मुच ुल्का ।
३

मृिकको शिलाई सुरखक्षि सार्थ उल्टाइ पल्टाई हे दाष पछाडीको ढाडत्रिरको दावहने करङ्गको भार्मा
दुई इन्च लम्िाई, ०.७ ईन्च चौडाई भएको र्वहरो प्िाल परे को घाउचोट भएको भन्ने व्यहोराको
मृिक प्रत्रमला राईको लास जाँच मुच ुल्का ।
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४.

श्रीमिी प्रत्रमला राई विर्ि अं .६ मवहना अर्ाडीदे खि मेरो डेरा कोठा िाजाघर नखजकै िसी मेरो
िाजा पसलमा आउने जाने र्रे का राजकुमार त्रलम्िु भन्ने सँर् फोन सम्पकष र्ने र प्रायजसो
साँझत्रिर िरकारी वकन्न जान्छु भनी िावहर र्ई त्रनज राजकुमार त्रलम्िु भन्ने सँर् भेटी घुम्न र्ई
रािी अिेर ९।१० िजेत्रिर घर कोठामा फकी आउने र्दाष

मैले मेरो श्रीमिीलाई वकन रािी

ँ यसरी नै त्रमत्रि २०७५।०८।०१ र्िे
अिेर र्रे र कोठामा आउछ्यौ भनी सम्झाउने र्रे को त्रर्थए।
रािी मेरो श्रीमिी छोरा र म सुिेको अिस्र्थामा अं .२१:०० िजेत्रिर श्रीमिी प्रत्रमला राईलाई त्रनज
राजकुमार त्रलम्िु भेटन र्ई करीि एक घण्टापत्रछ कोठामा आएपत्रछ मैले कहाँ र्एर वकन वढलो
ु ै जाउँ भन्दा दुिै
आएको भनी सम्झाई िुझाई र्दाष उल्टै मलाई वकन चावहयो मेरो िुसी जहाँसक
जनाको वििाद भयो।छोरा विशाल राई अको िाटमा सुत्रि त्रनदाएको त्रर्थयो।हामी श्रीमान श्रीमिी
िीच वििाद झर्डा हुन र्थाले पत्रछ श्रीमिी प्रत्रमला राईले पसलमा भएको िरकारी काटने चक्कु
ल्याई मलाई हान्न िोज्दा मैले िोसी रीसको आिेशमा उक्त चक्कुले कोठात्रभि िाटमा भएको
अिस्र्थामा पछाडी ढाडमा हानेको हो। चक्कु हानेपत्रछ मैले उक्त चक्कु घर कोठा मुनी िारीमा
ँ श्रीमिी घाइिे भइ रर्िाम्मे भएपत्रछ मैले हारर्ुहार र्री कराएपत्रछ घरिेटी
फात्रलददएको त्रर्थए।
लर्ायि िरपरका मात्रनसहरु प्रहरी समेि आई पुर्ी घाइिे मेरो श्रीमिीलाई उपचारको लात्रर्
अस्पिाल लर्ेको हो।पत्रछ मेरो श्रीमिी प्रमीला राईको हे खल्पङ्ग हे ण्डस अस्पिालमा लत्रर्
खचवकत्सकलाई दे िाउँदा मृत्यु भएकोले मलाई प्रहरीले पक्राउ र्री लर्ेको हो भन्ने व्यहोराको
प्रत्रििादी सुिास राई भन्ने भारिमान राईको ियान।
५.

त्रनज प्रत्रििादी सुिास भन्ने भारिमान राईलाई किषव्य र्री मारे कोले कानून िमोखजम र्री पाउँ
भन्ने व्यहोराको प्रेरणा राई र कुशल राईले र्रे को एकै त्रमलान व्यहोराको घटना वििरण कार्ज।

६. Sharp force injury to chest भन्ने व्यहोराको मृिक प्रत्रमला राईको पोष्टमाटषम प्रत्रििेदन ।
७. प्रत्रििादीले धाररलो जोखिमी हत्रियार चक्कु प्रहार र्री भएको हत्याबाट किषव्य ज्यानको कसूर

ु ी अपराध
अपराध र्रे को पुवष्ट हुन आएकोले प्रत्रििादी सुिास राई भन्ने भारिमान राईलाई मुलक
सं वहिा २०७४ को दफा १७७ को उपदफा १ बमोखजम जोखिमी हत्रियार प्रहार र्री पुर्याएको
र्ंत्रभर चोटबाट घटाएको किषव्य ज्यानको कसूर अपराधमा त्रनज प्रत्रििादी सुिास राई भन्ने
भारिमान राईलाई सोही ऐनको दफा १७७ को उपदफा (२) बमोखजम सजाय हुन र सोही ऐनको
दफा १८६ बमोखजम त्रनज प्रत्रििादीबाट मृिकको नखजकको हकिालालाई मनात्रसि क्षत्रिपुत्रिष ददलाइ
भराइ पाउन समेिको अत्रभयोर् मार्दािी।
८.

प्रत्रििादी सुिास राई भन्ने भारिमान राईले अदालिमा उपखस्र्थि भई र्रे को बयान।

९=

बुखझएका मात्रनस प्रेरना राई िर्था जाहे रिाला सं जोक राईले समेिले यस अदालिमा उपखस्र्थि भई
र्रे को िकपि।
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१०

ु ी अपराध सवहं िा,2074 दफा 177(१) को कसूर अपराध र्रे को
प्रत्रििादीले उल्ले खिि मुलक
नभई ऐ.को दफा 17९(१) को िण्ड (क) बमोखजमको कसूर अपराध र्रे कोले त्रनज प्रत्रििादीलाइ

.

ु ी अपराध सं वहिा ऐन,2074 को दफा 179(1) बमोखजम दशिर्ष कैदको सजाय हुने र
मुलक

रु.1¸00,000।–(एक लाि रुपैयाँ) जररिानासमेि हुने ठहर र्रर भएको काठमाडौं खजल्ला
अदालिको पm};nf
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।

रमेश भन्ने मानबहादुर खघत्रसङले उच्च अदालत पाटनमा ददएको
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