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त्रि.वि.,कानुन सं काय, नेपाल ल क्याम्पस एलएल.त्रि.वित्रिय िर्ष २०७५÷०७६ को अभ्यास अदालि
अन्िर्षि फौजदारी मुद्दाको वििरण
(कक्षा

रोल नं. 7198 दे खि 7319 सम्मका विद्यार्थीहरुका लार्ी माि )

काठमाडौं खजल्ला, का.म.न.पा. िडा नं.32 मा िस्ने अत्रनिा त्रलम्िुको जाहेरीले नेपाल सरकार
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काठमाडौं खजल्ला, का.म.न.पा. िडा नं.32 मा िस्ने महे श पररयार समेि
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ज्यान सम्बन्धी कसरु

त्रमत्रि 2075/08/0१ र्िे ददउसो अं .13:00 िजेको समयमा काठमाडौं खजल्ला, का.म.न.पा.
िडा नं.32 िीनकुने र्ैह्रीर्ााँउखस्र्थि पेट्रोल पम्प नखजक र्ल्लीमा प्रत्रििादीहरु महे श पररयार र मत्रनर्
िात्रनया समेिले ज्यान माने योजना िानाई विक्की र्थेिे लुम्िु र अत्रनल रेषे ठलालाई राररलो हत्रियार
चकु समेिले प्रहार र्री घाईिे िनाएकोमा विक्की र्थेिे त्रलम्िुको उपचारको रममममा म्युयु कएको र
अत्रनल रेषे ठलाको उपचार कईरहे को हुाँदा कानून िमोजम प्रत्रििादीहरुलाई कारिाही र्रीपाउाँ कन्ने
ब्यहोराको अत्रनिा त्रलम्िुको जाहेरी दरिास्ि।
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काठमाडौं खजल्ला, का.म.न.पा. िडा नं.32 र्ैह्रीर्ााँउखस्िि पेट्रोल पम्पदे िी त्रसनामं र्ल जाने आउने
पक्की सडकमा त्रमत्रि 2075/08/0१ र्िे ददउसो अं .13:00 िजेको समयमा विक्की र्थेिे त्रलम्िु
र अत्रनल रेषे ठलालाई मत्रनर् िात्रनया, महे श पररयार समेिका ब्यखिहरुले राररलो हत्रियारले प्रहार र्री
घाईिे िनाएकोमा घाईिे हरुलाई स्र्थात्रनय ब्यखिहरुले ट्याक्सीमा रािी उपचारको लात्रर् अस्पिाल
पठाएको कन्ने घानास्र्थल रहे को, घानास्र्थलमा पात्रनले पिाले को जस्िो दे खिएको िर्था त्रनयत्रमि
सिारी सारन िर्था पैदल यािी आिि जािि कईरहे को कारण रर्ि लर्ायिका अन्य दशीका
खचजिस्िुहरु सं कलन हुन नसकेको कन्ने समेि ब्यहोराको घानास्र्थल मुच ुल्का,।
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अत्रनल रेषे ठला र विक्की र्थेिे त्रलम्िुलाई म र मत्रनर् िात्रनयाले घेरा हाली छे की मैले हािमा लर्ाएको
नकले र चक्कुले दुिै जानलाई अन्रारुन्दा रुपमा

प्रहार र्दाष विक्की र्थेिे त्रलम्िु सडकमा लडे का

र अत्रनल रेषे ठला अईया अईया कन्दै कराउाँदै पेािफष हािले त्रर्थची कुप्रो परी रहेको अिस्र्थामा छाडे र
हामी युयहााँिाा कार्ेका हौ कन्ने समेि ब्यहोराको प्रत्रििादी महेश पररयारले अत्ररकार प्राप्त अत्ररकारी
समक्ष ियान ।
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अत्रनल रेषे ठलासाँर् वििाद कई हािपाि कएपत्रछ फोखल्डङ्गिाला चक्कुले प्रहार र्दाष विक्की र्थेिे त्रलम्िु
कार्ेकोमा म समेिले लिेट्दै र्ई अत्रनल रेषे ठला र विक्की र्थेिे त्रलम्िुलाई म समेिले घेरा हाली मैले
हाि मुक्काले हानेको, महे श पररयारले फलामको नकले हानेको र चक्कु प्रहार र्दाष विक्की

र्थेिे

त्रलम्िु सडकमा लडेका र अत्रनल रेषे ठला अईया अईया कन्दै कराउाँदै पेािफष हािले त्रर्थची कुप्रो परी
रहेको अिस्र्थामा छाडेर हामी युयहााँिाा कार्ेका हौ कन्ने समेि ब्यहोराको प्रत्रििादी मत्रनर् िात्रनयाले
अत्ररकार प्राप्त अत्ररकारी समक्ष ियान ।
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त्रमत्रि 2075/08/0१ र्िे विहान 09:45 िजेको समयमा मेरो घर नखजकै सं खजि पररयारको
घरमा हो हल्ला कई रहे को सुनी के कएको रहे छ कनी त्रनजको घरमा र्ई हे दाष सं खजि पररयार, मत्रनर्
िात्रनया, महेश पररयार, र अन्य 2/3 जना मात्रनसहरु वििाद र्री सं खजि पररयार र महे श पररयार
िीच हाि हालाहाल कएको र महे श पररयार युयहााँिाा कार्ेर र्यो अत्रन झर्डा साम्य कएको त्रर्थयो।
पत्रछ िुझ्दा ग्यास त्रसत्रलण्डको विर्यमा झर्डा कएको रहे छ। पत्रछ ददउसो मैले मोारसाईकल चलाई
पछाडी विक्की र्थेिे त्रलम्िु िसी र्ैरीर्ााँउ पेट्रोल पम्प िे ल हाल्नको लात्रर् नासा कले जको र्ल्ली हुाँदै
जााँदै र्दाष सोही र्ल्लीमा मत्रनर् िात्रनया रहे छ। त्रनजले िाईक रोक कनेपत्रछ मैले मोारसाईकल
रोकेपत्रछ विक्की त्रलम्िुले विहान वकन त्रित्रमहरु झर्डा र्रे को कनी सोरेका माि के त्रर्थए पछाडीिाा
महेश पररयारले हािमा फलामको नोक लर्ाई विहान यो पत्रन त्रर्थयो कनी प्रहार र्नष र्थाले , सो पश्चाि
विक्की र्थेिे त्रलम्िु मोारसाईकलिाा ्ली कार्ेकोले मत्रनर् िात्रनया, महे श पररयारले लिेट्दै
अं.35/40 त्रमार अर्ाडी सााँररु ो सडकमा िीनै जना कई विरममी र्थेिे त्रलम्िुलाई समािी मत्रनर्
िात्रनया, र महेश पररयारले राररलो खस्ालको जस्िो दे खिने जोिीमी हत्रियारले शरीरको वित्रकन्न
कार्मा अन्रारुन्रा प्रहार र्रे पत्रछ विरममी र्थेिे त्रलम्िु कईु मा लडे, सो पत्रछ मैले यो के र्रे को कन्दा
यसलाई पत्रन मानुष पछष कनी मलाई पेामा र शरीरको सं िेदनखशल अं र् मुाुमा लखक्षि र्री राररलो
हत्रियार चक्कुले प्रहार र्रे कोमा स्र्थात्रनय मात्रनसहरुले ट्याक्सीमा रािी उपचारको लात्रर् ल्याएको
सम्म याद छ। युयसपत्रछ म िेहोस कएछु कन्ने समेि ब्यहोराको घाईिे अत्रनल रेषे ठलाको कार्ज।
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त्रमत्रि 2075/08/0१ र्िे ददउसो अं .13:00 िजेको समयमा काठमाडौं खजल्ला, का.म.न.पा.
िडा नं.32 िीनकुने र्ैह्रीर्ााँउखस्र्थि पेट्रोल पम्प नखजक र्ल्लीमा प्रत्रििादीहरु महे श पररयार, र मत्रनर्
िात्रनया

समेिले विक्की र्थेिे त्रलम्िु र अत्रनल रेषे ठलालाई राररलो हत्रियार चक्कु समेिले प्रहार र्री

घाईिे िनाई कार्ेकोमा घाईिे विक्की र्थेिे त्रलम्िुको उपचारको रममममा म्युयु कएको र अत्रनल रेषे ठलाको
उपचार कईरहेको हुाँदा प्रत्रििादीहरुलाई कानून िमोजम कारिाही हुनपु छष

कन्ने ब्यहोराको सं खजि

पररयारको घाना वििरण कार्ज ।
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म्युयु कएका म्िक विक्की र्थेिे त्रलम्िुको म्युयुको कारणमा Multiple Sharp Injury's to

Abdomen (रार कएको हत्रियारिाा पेामा कावाएकोले र्दाष म्युयु कएको) कन्ने ब्यहोराको
Autopsy Report त्रमत्रसल सं लग्न रहेको पाइयो।
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ु ी अपरार सं वहिा, 2074 को पररच्छे दत्रनज प्रत्रििादीहरु महे श पररयार र मत्रनर् िात्रनयालाई मुलक
12 दफा 177(1) िमोखजमको कसूर अपरारमा सोही ऐनको दफा 177(२) नम्िर िमोखजम
जन्म कैदको सजाय र्री पाउ कन्ने अत्रकयोर् दािी ।
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प्रत्रििादी महेश पररयारले अदालिमा उपखस्र्थि कई र्रे को ियान ।

१० कसूरमा इन्कार रही प्रत्रििादी मत्रनर् िात्रनयाले अदालिमा उपखस्र्थि कई र्रे को ियान।
११ काठमाण्डौँ खजल्ला अदालिको
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काठमाण्डौँ खजल्ला अदालिको
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अदालत पाटनमा
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