टिकापुर घिनाको फैसला

श्री
कैलाली जजल्ला अदालत
ईजलास

माननीय जजल्ला न्यायाधीश श्री परशुराम भट्टराई
फैसला

मु.र.नं. ८५-०72-00130
मुद्दा नं. ०७2-CR-0038
बनर्तय नं. ४३४
मुद्दााः-कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी।
वादीको नाम, थर ,वतनाः-

प्रबतवादीको नाम, थर, वतनाः-

अञ्चल शसस्त्र प्रहरी गुल्म दरबन्दीको जजल्ला कैलाली, जोशीपुर गा.टव.स.वडा न.४
प्रहरी

बोहरा

नायव

बनरीक्षक

समेतको

मान

जाहे रीले

बहादुर झवही बस्ने हकीम डगौराको छोरा वर्त ४६
नेपाल को राम प्रसाद चौधरी............................…१

सरकार……………………...................……१ जजल्ला कैलाली बिशक्ती न.पा.वडा न. ४
ऐ.को साक्षीाः

भजनी बस्ने राम दुलारे डगौराको छोरा वर्त

1. ओमकार थारु - जाहे रवाला
2. शारदा कठायत - जाहे रवाला
3. जं ग बहादुर साउाँद - जाहे रवाला
4. प्रकाश खड्का - जाहे रवाला
5. मान बहादुर बोहरा - जाहे रवाला
6. गोरखबहादुर साउाँद - जाहे रवाला
7. ददपक न्यौपाने - जाहे रवाला

४१ को प्रेम बहादुर चौधरी......................१

ु ा गा.टव.स.वडा न. ४
जजल्ला कैलाली मुनव
ओखरपुर बस्ने चैत ु चौधरीको छोरा वर्त २२
को हरर नारायर् चौधरी..........................१
जजल्ला

कैलाली

ु ा
मुनव

गा.टव.स.वडा

न.१

कञ्चनपुर बस्ने कुलाहा कठररयाको छोरावर्त
२४ को राज कुमार कठररया...................१
जजल्ला

कैलाली

ु ा
मुनव

गा.टव.स.वडा

न.१
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8. िे क बहादुर साउाँद
9. राजेश धामी
10.

लक्ष्मर् साउाँद

12.

खगेन्र कुमार सउाँद

11.

13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.

महाराज राना

खुबसराम चौधरी
सृजना थारु

ाँ महरा
केशव बसह
ददप राज थापा

राम चन्र जोशी
महे श बोहरा

भरत बसाँह बबष्ट
रटवन्र धनुर्े

ाँ धामी
ददपेन्र बसह
योगेन्र ऐर

केशवराज जोशी

दे व बहादुर मौनी
भरत बसाँह बुडाल
राम बहादुर ऐर
नेि राज पडाल
लक्ष्मी खड्का

नरे श कुमार चौधरी
गोपाल पुन

केशे भण्डारी

कबबन्र बब.क.
प्रददप चौधरी

गर्ेश बहादुर साउाँद

पबतत पावन कठररया
यज्ञ दे वी भट्ट

कञ्चनपुर बस्ने मबतराम चौधरीको छोरा वर्त
२० को ददल बहादुर चौधरी....................१
जजल्ला

कैलाली

ु ा
मुनव

गा.टव.स.वडा

न.१

कञ्चनपुर बस्ने ठु लो कुखुरा कठररयाको छोरा
वर्त २७ को सुन्दरलाल कठररया...............१
जजल्ला

कैलाली

कञ्चनपुर बस्ने

ु ा
मुनव

गा.टव.स.वडा

न.१

फुलबस्न कठररयाको छोरा

वर्त २० को राम कुमार कठररया..............१

जजल्ला कैलाली थापापुर गा.टव.स.वडा न. ७
नवलपुर बस्ने सोलारी लाल डगौराको छोरा
वर्त ३४ को बृज मोहन डगौरा..................१

जजल्ला कैलाली थापापुर गा.टव.स.वडा न. ७
नवलपुर बस्ने खट्कु डगौराको छोरावर्त ३५
को राजेश चौधरी.....................................१

जजल्ला कैलाली थापापुर गा.टव.स.वडा न. ५
खै रा बस्ने खुसीराम डगौराको छोरावर्त ३६
को टकशनलाल चौधरी...............................१

जजल्ला कैलाली थापापुर गा.टव.स.वडा न. ५
खै रा बस्ने वासुराम डगौराको छोरा वर्त ३३
को सन्तराम चौधरी…..............................१

जजल्ला कैलाली टिकापुर न.पा. वडा न.१
बस्ने जनजजर डगौरा थारुको छोरा वर्त ३४
को बबर बहादुर चौधरी ..........................१

जजल्ला कैलाली टिकापुर न.पा.वडा न.३ बस्ने
रोहीना थारुको छोरा वर्त ३१ को रामनरे श
चौधरी ….....................................................१

जजल्ला कैलाली थापापुर गा.टव.स.वडा न. ६
बस्ने डल्लु डगौराको छोरा वर्त ४६ को
टवश्राम भन्ने जजत बहादुर डगौरा.................१
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37.

शुबसला बमात

जजल्ला कैलाली टिकापुर न.पा. वडा न.५

39.

मुकुन्द अबधकारी

सं गम भन्ने सन्तोर् थारु (चौधरी)...............१

38.
40.

पटविा साउाँद

ाँ बबष्ट
आन बसह

ऐ.को कागज/प्रमार्ाः-

जघया पुछरी बस्ने ठाकुर प्रसाद डगौराको छोरा
जजल्ला कैलाली फुलबारी गा.टव.स.वडा न.१

बस्ने राम बसं ह डगौरा (थारु)को छोरा वर्त
४० को लक्ष्मर् थारु चौधरी.....................१

जजल्ला कैलाली पथररया गा.टव.स.वडा न.१
नवलपुर बस्ने सोमैया चौधरीको छोरा वर्त २४
को टवश्राम चौधरी ................................१
जजल्ला

कैलली

ु ा
मुनव

गा.बब.स.वडा

नं.४

लिकबनया बस्ने तुलसीराम चौधरीको नाती
मेवाला चौधरीको छोरा बर्त १७ को श्रबर्
चौधरी......................................................१

जजल्ला कैलाली धनगढी न.पा. वडा नं.३ बस्ने
दुह ु चौधरी डगौराको छोरा वर्त ५८ को
लाहुराम चौधरी......................................१

जजल्ला कैलाली, थापापुर गा.टव.स.वडा नं.५

खै रापुर गाउाँ वस्ने भोगा जागाको छोरा, वर्त
३४ को नुरुल अबल जागा भन्ने तहौबर अबल
जागा........................................................१
ु ा
जज.कै.मुनव

गा.टव.स.वडा

नं.४

लिकबनया

ु ा चौधरीको छोरा वर्त १८ को
वस्ने कलेबव
प्रदीप चौधरी.........................................१

ु ा बस्ने कलकु चौधरीको
ऐ.नारायर्पुर-३ बेलव
छोरा बबसराम चौधरी (कुस्मी)...................१

जज.कै.जोशीपुर गा.टव.स.वडा न. ७ बडैपरु
बस्ने

सुकराम

डगौराको

छोरा

च ुन्नीराम

चौधरी………………………………………………………..१
जजल्ला

कैलाली

ु ा
मुनव

गा.टव.स.वडा

न.४
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टहम्मतपुर बस्ने बसताराम चौधरीको छोरा वर्त
१४ को करन चौधरी..............................१
जजल्ला

कैलाली

थापापुर–७

नवलपुर

बस्ने

फुलराम डगौराको छोरा बर्त ३५ को बबरोह
भन्ने बसताराम चौधरी .............................१

जजल्ला कैलाली दुगातली गा.बब.स. वडा नं. ९
जगतपुर घर भई आल टिकापुर–९
लालबबर

चौधरीको

छोरा

बर्त

३८

बस्ने

को

रे शमलाल चौधरी.......................................१

जजल्ला कैलाली, जोशीपुर गा.टव.स.वडा नं.७
बढै परु

वस्ने भुखाली चौधरीको

छोरा

वर्त

अ.३७ को गंगाराम डगौरा चौधरी.............१
ऐ.थापापुर-३

बबष्र्ुपरु

बस्ने

जशब

चरर्

नवलपुर

बस्ने

चौधरीको छोरा राम चन्र चौधरी...............१
जजल्ला

कैलाली

थापापुर–७

फुलराम डगौराको छोरा वर्त ४४ को सन्त
कुमार चौधरी............................................१

जजल्ला रुपन्दे ही मुबगतया गा.बब.स. घर भई
हाल सै नामैना न.पा.वडा नं.९ रामापुर कलौनी
बस्ने–ई. धनीराम चौधरी ...........................१

ऐ. टिकापुर–९ बस्ने पबतराम थारुको छोरा
बर्त ४० को फुलराम चौधरी……………..........१

ऐ.ऐ.बस्ने बबहारीलाल थारुको छोरा बर्त ४०
को बबकास भन्ने बालकृष्र् चौधरी….............१

ऐ.ऐ.बस्ने कुसमान चौधरीको छोरा जशब कुमार
चौधरी ……………......................................१

ऐ. टिकापुर–९ बनगााँउ बस्ने टफल्लु चौधरीको
छोरा चमन चौधरी.......................................१

ऐ. वडा नं. ५ खै रा बस्ने लालता चौधरीको
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छोरा बर्त ३५ को खुजशराम चौधरी.............१

ु ा–१ कञ्चनपुर गााँउ बस्ने धबनराम
ऐ. मुनव
ु ा गााँउको भलमन्सा)
कठरीयाको छोरा (मुनव
डम्मर कठरीया…………………………………….…..१

ऐ. थापापुर–७ नवलपुर बस्ने गुलाव चौधरीको

छोरा (गााँउको भलमन्सा)बर्त ३५ को ईश्वरी
प्रसाद चौधरी........................................१

ऐ.ऐ. बस्ने छे दरु ाम थारुको छोरा बर्त अ.५०
को बन्धाराम थारु..................................१

जजल्ला बददतया राजापुर घर भई हाल जजल्ला
कैलाली

जोजशपुर–७

बस्ने मोहम्मद

सावर

हास्मीको छोरा बर्त २२ को माजझद भन्ने सुरज
बमया हास्मी...............................................१
जजल्ला

कैलाली

ु ा–१
मुनव

कञ्चनपुर

बस्ने

सोलारी कठरीयाको छोरा वर्त ४० को ददनेश
कठरीया......................................................१

ऐ. वडा नं. ६ बस्ने राज बहादुर रावतको
छोरा कालु रावत ....................................१

ऐ.ऐ. बस्ने केदार रावतको छोरा बर्त १८ को
बबमल रावत ...........................................१

ऐ.ऐ. बस्ने रामफल चौधरी बडायक को छोरा
सजन्दप चौधरी बडायक.............................१

ऐ.ऐ.बस्ने केदाल कठरीयाको छोरा जशबराज
कठरीया..................................................१

ु ागा.बब.स.वाडत न.५ टहम्मतपुर बस्ने
जज.कै.मुनव
भलामान्छे कन्दु चौधरीको छोरा बर्त ४० को
बबलराम चौधरी.......................................१

जज.कै.लम्की च ुहा न.पा.वाडत न.११ लुहारपुर

बस्ने अन्दुराम चौधरीको छोरा बर्त ३५ को
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लाहानु चौधरी…………….…...........................१
ु ा
ऐ.ऐ.मुनव

गा.टव.स.वडा

नं.३

वस्ने

ज्ञान

रानाको छोरा वर्त २१ को बनरज राना......१

जज.कै. टिकापुर न.पा.वाडत न.२ बस्ने भागी
रामको छोरा रामलाल चौधरी ..................१

ु ा गा.टव.स.वडा न. १ कञ्चनपुर
जज.कै.मुनव
बस्ने ददल बहादुर चौधरीको छोरा काठराम
चौधरी.........................................................१
जज.कै.थापापुर

गा.बब.स.वाडत

न.४

किानपुर

बस्ने सुकलाल कठरीया (भलामन्सा) को छोरा
टिकाराम कठरीया .................................१

जज.कै.टिकापुर न.पा.३ बसन्ता बस्ने रोगाही
चौधरीको छोरा भागी राम चौधरी...............१
जज.कै.धनबसहपुर

गा.बब.स.वाडत

न.४

बस्ने

भगन डगौराको छोरा बाबुराम चौधरी.........१

जज.कै.धनबसहपुर गा.बब.स.वाडत न.७ बौबनया
बस्ने

भदुवा

चौधरीको

छोरा

रामबहादुर

चौधरी……………………………………………………….१

ु ा
बेलव

जज.कै.नारायर्पुर गा.बब.स.वाडत न.३

बस्ने कल्लु चौधरीको छोरा अ.वर्त २२ को
बबश्राम चौधरी.......................................१
जज.कै.नारायर्पुर गा.बब.स.वाडत न.३
बस्ने

लक्षी

राम

चौधरीको

छोरा

ु ा
बेलव
शेरे

चौधरी.......................................................१

जज.कै.थापापुर गा.टव.स.वडा न.५ खै रा बस्ने
खुसी

राम

चौधरीको

छोरा

सन्तराम

चौधरी.......................................................१

जज.कै.थापापुर गा.टव.स.वडा न.५ खै रा बस्ने
कृष्र्ध्वज

मा.बब.का.

जशक्षक

दलबहादुर
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चौधरीको छोरा बभम बहादुर चौधरी............१

जज.कै.भजनी बिशक्ती न.पा.वडा नं.७ छे कनपुर
वस्ने ठग्गू चौधरीको छोरा वर्त ३३ को रमेश
चौधरी...........................................................1
ऐ.को साक्षीाः
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

राम प्रसाद चौधरीका साक्षी जजत बहादुर चौधरी
प्रेम बहादुर चौधरीका साक्षी हरी शाह

हरर नारायर् चौधरीका साक्षी रमेश चौधरी

राज कुमार कठररयाका साक्षी ज्ञान बहादुर चौधरी
ददल बहादुर चौधरीका साक्षी कृष्र्लाल थारु

सुन्दरलाल कठररयाका साक्षी लक्ष्मर् कठररया
राम कुमार कठररयाका साक्षी टिकाराम थारु

बृज मोहन डगौराका साक्षी राम जीवन चौधरी
राजेश चौधरीका साक्षी सन्तराम डगौरा

10. टकशनलाल

चौधरीका साक्षी जीत बहादुर डगौरा

11. सन्तराम

चौधरीका साक्षी बासुराम डगौरा

13. रामनरे श

चौधरीका साक्षी बबरवल चौधरी

12. बबर

बहादुर चौधरीका साक्षी ििकान चौधरी

14. टवश्राम

भन्ने जजत बहादुर डगौराका साक्षी भरतलाल डगौरा

16. लक्ष्मर्

थारु चौधरीका साक्षी प्रकाश कुमार चौधरी

15. सं गम

भन्ने सन्तोर् थारु(चौधरी)का साक्षी जीत बहादुर चौधरी

17. टवश्राम
18. श्रबर्

चौधरीका साक्षी केशवलाल महतौ

19. लाहुराम

चौधरी

चौधरीका साक्षी धनीराम चौधरी

चौधरीका साक्षी कालीप्रसाद चौधरी र गोटपलाल

20. नुरुल

अबल जागा भन्ने तहौबर अबल जागाका साक्षी चन्रलाल

21. प्रदीप

चौधरीका साक्षी खुबसराम चौधरी

डगौरा र इन्र कुमार मल्ल
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22. बबसराम

23. च ुन्नीराम

डगौरा

24. बबरोह

चौधरी (कुस्मी)का साक्षी माता प्रसाद चौधरी

चौधरीका साक्षी खडक बहादुर चौधरी र जगराम

भन्ने बसताराम चौधरीका साक्षी भैरव महतौ

25. रे शमलाल
26. गं गाराम

चौधरीका साक्षी पुर्त बहादुर चौधरी

डगौरा चौधरीका साक्षी प्रभुराम चौधरी

ऐ.को कागज/प्रमार्ाःअदालतबाि बुझेको

बमबसल संलग्न कागज प्रमार्हरु

बनयम वमोजजम साप्ताटहक तथा दै बनक पेशी सुजचमा चढी बमबत २०७५।११।१५

ु ाई भएको प्रस्तुत मुद्दा न्याय प्रशासन ऐन,
मा इजलाश समक्ष पेशभई लगातार ७ ददन सुनव

ु ी ऐन अ.वं. २९ नं बमोजजम यसै अदालतको क्षेिाबधकार
२०४८ को दफा ७ तथा मुलक
बभिको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सं जक्षप्त तथ्य एवं टववरर् यसप्रकार रहेको
छ।
1.

जाहेरी दरखास्त

तथ्य खण्ड

थारुहि राज्यको माग गदै केही ददन अगाडी दे खी बन्द चक्का जाम, हड्तालको

कायतक्रम थारुहि समथतक नेता तथा कायतकतातहरुले गरी आएका बथए। सो बन्द हड्ताल
चक्का जाममा जनधनको सुरक्षा गनत सेती अं चल प्रहरी कायातलयका प्रमुख प्रहरी वररष्ठ

उपरीक्षक लक्ष्मर् न्यौपानेको कमाण्डमा टिकापुरको वडा एरीयामा हामी जाहे रवालाहरु
समेत खिीएका बथयौँ। बमबत २०७२।५।७ गतेका ददन थारुहिका कायतकतातले टिकापुर

बजारमा आई सावतजबनक सम्पत्तीमा क्षती पुयातउने, तोडफोड गने, हुलदं ङ्गा गने, जस्ता

कायतक्रम रहे को छ, भन्ने जानकारी पाए पछी नेपाल प्रहरीको उच्च दजातका प्रहरी
कमतचारीले आन्दोलनकतातको सुरक्षा तथा सरकारी कायातलयहरुको सुरक्षाथत तोटकएको
बनशेबधत क्षेिबभि प्रबेश गने बािोमा गई सुरक्षाकमीहरुले सम्झाई बुझाई गदात समेत माने

योजनाका साथ आएका अन्यायीहरुले हातमा बन्चरो, तरवार, लाठी, पेट्रोल, घरे ल ु हबतयार,
आधुबनक हबतयार सटहत आई प्रहरीलाई घेराबन्दी पारी छापामार शैलीमा चारै बतर घेरी
आफुले बोकी ल्याएका हातहबतयार प्रहार गरी सुरक्षाकमीहरुलाई बनमतम तररकाले कुिटपि
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गरी कततव्य गरी मारी केही सुरक्षाकमीहरुलाई गम्भीर घाईते बनाएको तथा डेढ बटर्तय

बालक समेतलाई गोली हानी मारे को र हबतयार लगायतका प्रहरीका सं चारसमेत लुटि

लगेकोले घिनामा सं लग्न प्रबतवादी राम कुमार कठरीया समेत उपर कारवाही गरी पाउने
भन्ने समेत ब्यहोराको प्र.ना.बन. मानबहादुर बोहरा समेतले ददएको बमबत २०७२।५।८
गतेको जाहे री दरखास्त।
2.

शारदा कडायत बोहराको जाहेरी दरखास्त
वारदातका

ददन

मेरो

श्रीमान

समेतको

सुरक्षाकमीको

िोली

िीकापुर

जस्थत

पशुहािबजारमा सरकारी कायातलयको सुरक्षाथत खटि गएको अवस्थामा प्रबतवादीहरु श्रवर्

चौधरी समेत वारदात स्थलमा आई बनशेबधत क्षेि प्रबेश गनत खोज्ने क्रममा सुरक्षाथत
खटिएका प्रहरी कमतचारीहरुले रोक्न खोज्दा उल्िै आफुहरुले बोकी ल्याएका भाला, खुाँडा,
खुकुरी लगायतका घरे ल ु हबतयारले प्रहार गरी घेराबन्दी पारी बनमतम तररकाले कततव्य गरी
मारे कोले बनज प्रबतवादीहरुलाई कारवाही गरी पाउन भन्ने समेत व्यहोराको बमबत
२०७२।५।२० गतेको शारदा कडायत बोहराको जाहे री दरखास्त।
3.

धमत बसंह बबष्टको जाहेरी दरखास्त

थारुहि राज्यको माग गदै केही ददन अगाडी दे खी बन्द चक्का जाम, हड्तालको

कायतक्रम थारुहि समतथक नेता तथा कायतकतातहरुले गरी आएका बथए, सो बन्द हड्ताल
चक्का जाममा जनधनको सुरक्षा गनत मेरो दाजु प्रहरी बनरीक्षक बलराम बबष्ट िीकापुरमा
खिी जानु भएकोमा थारुहिका कायतकतातले टिकापुर बजारमा आई सावतजबनक सम्पत्तीमा

क्षती पुयातउने, तोडफोड गने, हुलदं ङ्गा गने, जस्ता कायतक्रम रहे को छ भन्ने जानकारी पाए
पछी नेपाल प्रहरीको उच्च दजातका प्रहरी कमतचारी समेत मेरो दाजु आन्दोलन कतातबाि

सरकारी तथा साबतजबनक सम्पबत तोडफोड नहोस भबन सुरक्षाको लागी वारदातका ददन

बमबत २०७२।५।७ गते पजिमबाि टिकापुर प्रबेश गने पशुहािबजारको बािोमा खिीई
आन्दोलनकारीलाई सम्झाई बुझाई गदै बथए। अन्यायी धबन राम चौधरीको योजनामा
लक्ष्मर् चौधरी, रे शम लाल चौधरी समेतले बनदे शन दददै प्रहरीको ज्यान माने प्रहरीलाई

जलाउने योजनाका साथ राम कुमार कठरीया, सुन्दरलाल कठरीया समेतको जत्था हातमा
बन्चरो, तरवार, लाठी, पेट्रोल, घरे ल ु हबतयार, आधुबनक हबतयार सटहत आई पुब त योजना
बमोजजम प्रहरी कमतचारीलाई चारै बतरबाि घेरा हाली मेरो दाजु प्रहरी बनरीक्षक बलराम
बबष्ट समेतलाई बन्चरो, खुकुरी, ढु ङ्गा, लाठी समेतले हानी भालाले रोपी दाजुको हत्या गने

योजना बनाउने आदे श ददने तथा अमानटवय टकबसमले बबभत्स हत्या गने अपराधी धनीराम
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चौधरी, रे शमलाल चौधरी, रामचन्र चौधरी, लक्ष्मर् चौधरी, टफरुलाल चौधरी, टवश्राम चौधरी,
फुलराम चौधरी, बालकृष्र् चौधरी, जशव कुमार चौधरी, प्रदीप चौधरी, चमन चौधरी, श्रवर्
चौधरी, करन चौधरी, प्रदीप चौधरी, रामकुमार कठरीया, राजकुमार कठरीया, ददल बहादुर

चौधरी, सुन्दरलाल कठरीया, हररनारायर् चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, सान्तराम चौधरी, बृज

मोहन डं गौरा, राजेश चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, राम नरे श चौधरी, जजत बहादुर डं गौरा,
सन्तोर् कुमार थारु, राम चन्र चौधरी तथा लाहुराम चौधरी उपर कारवाही गरी पांउ भन्ने
समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२० गतेको धमत बसं ह बबष्टको जाहे री दरखास्त।
4.

प्रकाश खड्काको जाहेरी दरखास्त

टिकापुरमा भएको बन्द हड्तालमा शाजन्त सुरक्षाका लागी प्रहरी बररष्ठ उपरीक्षक

लक्ष्मर् न्यौपानेको कमाण्डमा मेरो दाजु श्याम खड्का खिी जानु भएकोमा बमबत
२०७२।०५।०७ गतेका ददन अन्यायीहरुले टिकापुर बजारमा हुल दं ङ्गा गरी जनधनको

क्षती पुयातउने जानकारी पाएपछी सो स्थानमा ड्युिीमा खिी जााँदा माने योजना तथा
बनयतका साथमा आएका रे शमलाल चौधरी समेत नेतत्ृ वको हुल जत्थाले मेरो दाजु माथी

सााँङ्गाबतक आक्रमर् गरी बनमतमताका साथ हत्या गरे को हुंदा हदै सम्मको कारवाही
गरीपााँउ भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२० गतेको प्रकाश खड्काको जाहेरी
दरखास्त।
5.

राज बहादुर नेगीको जाहेरी दरखास्त

थारुहि राज्यको माग गरी टिकापुर लगायतका स्थानमा भएको बन्द हड्ताल,

तोडफोडमा शाजन्त सुरक्षाका लागी प्रहरी बररष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मर् न्यौपानेको कमाण्डमा

मेरो भबतजा जनक बहादुर नेगी खिी गएकोमा बमबत २०७२।०५।०७ गतेका ददन

अन्यायीहरुले टिकापुर बजारमा हुल दं ङ्गा गरी जनधनको क्षती पुयातउने जानकारी पाएपछी
हुल जत्था घरे ल ु हात हबतयार सटहत सुसजज्जत भइ माने योजना तथा बनयतका साथमा

आएका रे शम लाल चौधरी समेत नेतत्ृ वको रर्भुमी भन्ने टफरुलाल चौधरी, बबसराम चौधरी,
फुलराम चौधरी, बबकास भन्ने बालकृष्र् चौधरी, जशब कुमार चौधरी, प्रददप चौधरी समेतको
हुल जत्थाले मेरो भबतजा

समेतका प्रहरीलाई सााँङ्गाबतक आक्रमर् गरी जनक बहादुर नेगी

गजम्भर घाईते भएकोमा भबतजाको उपचारका क्रममा मृत्यू भएको हुंदा हत्या गने
प्रबतबादीहरुलाई हदै सम्मको
नेगीको जाहे री दरखास्त।

कारवाही गरीपााँउ भन्ने समेत व्यहोराको राज बहादुर
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6.

पशुपबत चन्दको जाहेरी दरखास्त

थारुहि राज्यको माग गरी टिकापुर लगायतका स्थानमा भएको बन्द हड्ताल

तोडफोडमा शाजन्त सुरक्षाका लागी प्रहरी बररष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मर् न्यौपानेको कमाण्डमा

मेरो श्रीमान लोकेन्र बहादुर चन्द खिी जानु भएकोमा बमबत २०७२।०५।०७ गतेका
ददन अन्यायीहरुले टिकापुर बजारमा हुल दं ङ्गा गरी जनधनको क्षती पुर्याउने अवस्था

भएपछी प्रबतबादीहरुलाई सम्झाई बुझाई गरी जनधनको क्षती हुन नददन टिकापुर–९
पशुहािबजारमा बािोमा खटिई नेपालको कानुनले बनधारर् गरे को सवतमान्य बसद्धान्तको
अवलम्बन गदै आन्दोलनकारीलाई सम्झाई बुझाई गने क्रममा प्रबतवादी धबनराम चौधरीको

योजनामा लक्ष्मर् चौधरी, रे शमलाल चौधरी समेतले बनदे शन दददै राम कुमार कठररया,

सुन्दरलाल कठररया समेतका प्रबतवादीहरुले हातहातमा लाठी, भाला, खुकुरी, बन्चरो, गुलेली
समेतका घरे ल ु हबतयार सटहत आई पुवय
त ोजना बमोजजम चारै बतरबाि घेरा हाली मेरो

श्रीमान् लोकेन्र बहादुर चन्द माथी सााँङ्घाबतक आक्रमर् गरी बनमतमताकासाथ हत्या गरे को
हुदा हदै सम्मको कारवाही गरीपााँउ भन्ने समेत व्यहोराको पशुपती चन्दको जाहे री
दरखास्त।
7.

गोरख बहादुर सााँउदको जाहेरी दरखास्त

उग्रतारा गर् टिकापुरमा कायतरत मेरो भाई शसस्त्र प्रहरी बररष्ठ हवल्दार लबलत

बहादुर सााँउद बमबत २०७२।०५।०७ गतेका ददन अन्यायीहरुले टिकापुर बजारमा हुल
दं ङ्गा गरी जनधनको क्षती पुयातउने अबस्था भएपछी सो स्थानमा ड्युिीमा खिी गएको
बथयो, प्रबतबादीहरुलाई सम्झाई बुझाई गने क्रममा प्रबतवादी धबनराम चौधरीको योजनामा

लक्ष्मर् चौधरी, रे शमलाल चौधरी समेतले बनदे शन ददए अनुसार प्रबतवादीहरु राम कुमार

कठररया, सुन्दरलाल कठररया, रामचन्र चौधरी, रर्भुमी भन्ने टफरुलाल चौधरी, बबश्राम

चौधरी, फुलराम चौधरी, बबकास भन्ने बालकृष्र् चौधरी, प्रददप चौधरी, चमन चौधरी, करन
चौधरी, प्रददप चौधरी, राम कुमार कठरीया, राज कुमार कठरीया, ददल बहादुर चौधरी,

समेतका प्रबतवादीहरुले हातहातमा लाठी, भाला, खुकुरी, बन्चरो, गुलेली समेतका घरे ल ु
हबतयार सटहत आई पुव त योजना बमोजजम चारै बतरबाि घेरा हाली मेरो भाई लबलत बहादुर
सााँउद समेत माथी सााँङ्घाबतक आक्रमर् गरी बनमतमताका साथ हत्या गरे को हुदा बनज

प्रबतबादीहरुलाई कारवाही गरीपााँउ भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२२ गतेको
गोरख बहादुर साउाँदको जाहे री दरखास्त।
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8.

ओमकार थारुको जाहेरी दरखास्त

उग्रतारा गर् टिकापुरमा कायतरत मेरो भाई शसस्त्र प्रहरी हवल्दार राम बबहारी थारु

बमबत २०७२।०५।०७ गतेका ददन अन्यायीहरुले टिकापुर बजारमा हुल दं ङ्गा गरी

जनधनको क्षती पुयातउने अबस्था भएपछी सो स्थनमा ड्युिीमा खिी गएको बथयो,

प्रबतबादीहरुलाई सम्झाई बुझाई गने क्रममा प्रबतवादी धबनराम चौधरीको योजनामा लक्ष्मर्

चौधरी, रे शमलाल चौधरी समेतले बनदे शन दददै राम कुमार कठररया, सुन्दरलाल कठररया,
रामचन्र चौधरी, रर्भुमी भन्ने टफरुलाल चौधरी, बबश्राम चौधरी, फुलराम चौधरी, बबकास भन्ने
बालकृष्र् चौधरी, प्रददप चौधरी, चमन चौधरी, करन चौधरी प्रददप चौधरी, राम कुमार

कठरीया, राज कुमार कठरीया, ददल बहादुर चौधरी, समेतका प्रबतवादीहरुले हातहातमा

लाठी, भाला, खुकुरी, बन्चरो, गुलेली समेतका घरे ल ु हबतयार सटहत आई पुवय
त ोजना बमोजजम
चारै बतरबाि घेरा हाली मेरो भाई राम बबहारी थारु समेत माथी सााँङ्गाबतक आक्रमर् गरी
जजउदै आगो लगाई बनमतमताका साथ हत्या गरे को हुदा बनज प्रबतबादीहरुलाई कारवाही

गरीपााँउ भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२२ गतेको ओमकार थारुको जाहे री
दरखास्त।
9.

ददपक न्यौपानेको जाहेरी दरखास्त
वारदातका ददन

िीकापुर जस्थत सरकारी कायातलयहरको सुरक्षाथत खटि गएको

प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको सुरक्षाकमीको िोलीलाई थरुहिका आन्दोलन कतात

प्रबतवादी हररनारायर् चौधरी समेतका व्यजक्तहरुले िीकापुर जस्थत पशुहािबजार नजजक
बनर्ेबधत क्षेिमा जान नददए पिात चारै बतरबाि घेराहाली आफुहरुले बोकी ल्याएका लाठा,

भाला, तरवार लगायतका घरे ल ु हबतयारहरुले प्रहार गरी बबभत्स रुपमा हत्या गरे कोले बनज
प्रबतवादीहरुलाई कारवाही गरीपाउाँ भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२५ गतेको
ददपक न्यौपानेको जाहेरी दरखास्त।
10.

पुरक जाहेरी प्रबतबेदन

िीकापुर न.पा.वडा नं.९ जस्थत पशुहािबजारमा सुरक्षाकमी माबथ आक्रमर् गरी

कततव्य गरी मानतमा सं लग्न रहे का प्रबतवादीहरु राजेश चौधरी, सन्तराम चौधरी, टकशनलाल

चौधरी, बृज मोहन डगौरा, बबश्राम भन्ने जजत बहादुर डगौरा, राम नरे श चौधरी, बबर बहादुर
चौधरी

समेत

उपर

कारवाही

गरी

२०७२।५।१४ गतेको थप जाहे री।

पाउन

प्र.ना.बन.मान

बहादुर

बोहराको

बमबत
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11.

प्रहरी प्रबतबेदन

वारदात बमबत दे खी भागी फरार रहे का प्रबतबादी सं गम भन्ने सन्तोर् कुमार थारु

बमबत २०७२।०५।१७ गते पक्राउ परे कोले कारबाही गरीपाउाँ भन्ने व्यहोराको बमबत
२०७२।५।१७ गतेको प्रहरी प्रबतबेदन।
12.

शसस्त्र प्रहरी उपरीक्षक हकत बहादुर रावलको प्रबतबेदन

बमबत २०७२।०५।०७ गते थारुहिका कायतकतातहरुले टिकापुर बजारमा आई

बनजी तथा सावतजबनक सम्पजत्तको क्षती पुयातउने योजना रहेको छ भन्ने जानकारी पाएपछी
शाजन्त सुरक्षाका लागी शसस्त्र प्रहरी िोली खिी जााँदा बदबनयतका साथ आएका

प्रबतबादीहरुले अगाडी मटहला तथा बाल बाबलकालाई व्यानर बोक्न लगाई पछाडी घरे ल ु
हातहबतयार सटहत आएका जत्थाले छापामार शैलीमा प्रहरी िोलीलाई घेराबजन्दमा पारी

आक्रमर् गदात नेपाल प्रहरीका उच्च अबधकारी सटहत श.प्र.ब.ह. लबलत बहादुर सााँउद,
स.प्र.ह. राम बबहारी थारुको हत्या गरी दजतनौ शसस्त्र प्रहरी कमतचारीलाई घाईते बनाएको

उक्त घिना धबनराम चौधरी, रे शमलाल चौधरी समेतको बनदे शनमा रर्भुमी भन्ने टफरुलाल

चौधरी, बबश्राम चौधरी, फुलराम चौधरी, बालकृष्र् चौधरीको अगुवाईमा बबभत्स हत्या
घिना गराएको हुंदा हदै सम्मको कारवाही गरीपााँउ भन्ने समेत शसस्त्र प्रहरी बल उग्रतारा
गर् टिकापुर कैलालीका सशस्त्र प्रहरी उपररक्षक हकत बहादुर रावलको प्रबतवेदन ।
13.

घिनास्थल मुच ुल्का

जजल्ला कैलाली, िीकापुर नगरपाबलकाको वडा नम्बर ९ ब्लक नम्बर २९

पशुहािबजार जस्थत पुवम
त ा सदबरुवा तफत जाने कच्ची सडक, पजिममा शं करपुर गाउाँ,

उत्तरमा सदबरुवा गाउाँ, दजक्षर्मा जमरा खोला यती चार टकल्ला बभि चचे को पशु
ु ा गाउाँ समेतको स्थानमा जाने बािो,
हािबजार क्षेि, शं करपुर गाउाँ टिकापुरबाि मुनव
धानखेतीलाई घिनास्थल कायम गनत शुरु घिना भएको उदगमस्थल िीकापुर बजारबाि

ु ा गाउाँ जाने टपच सडकको बबचमा प्रशस्त जशशाका िु क्राहरु फुिे का, सो सडकको
मुनव

पुव त टकनारामा रहे को नालीको मािोमा प्रशस्त खुट्टाको कुल्चन भएको, पुव त सडक
टकनारामा राम धनी वमातको घर, सो घरको पछाडी पट्टी ८ टफि चौडाई भएको बािो, सो
बािोमा माबनस लखेिी मािो कुल्चीएको दे जखएको, रामधनी बमातको घर पछाडी लगाएको
मकैबारी कुजल्चएको, सोही स्थानबाि ५ बमिर िाढा जङ्ग बहादुर बसजालीको घर आगनमा

लगाएको मकैबारी कुजल्चएको, पात डााँढबाि पानी बनस्केको सोही स्थानबाि ५ बमिर

अगाडी टवर बहादुर बिालाको घर आगनको पानी नल्का बारे को ईट्टा भत्काईएको, प्रशस्त्र
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सं घर्त भएको दे जखएको, सो स्थानबाि १० बमिर उत्तर सं टङ्गता बमातको घर आगनमा रगत
जस्तो लागेको फुिे को ढु ङ्गा, कााँचो बााँसमा फलामे टकला ठोकेको हान्न प्रयोग भई फुिे का
६ विा लठ्ठी रहेका, सो स्थानबाि १० बमिर पुव त सं टङ्गता बमातकै कुखुरा पालनका लाबग

बनाईएको छाना, सोही छानाको ५ बमिर दजक्षर् खर पोलेको खरानी, मुस्लो, प्लाटष्टक

जलेको अवशेर् रहे को, सोही स्थान नजजक बासका लाठी, फुिे का जचरीएका ४ विा, कडा
काठको लठ्ठी िु िेको अवस्थामा फेला परे को, सोही स्थानमा छररएको तरवार २, फलामे

पाईप १, घन १ रहेको सो स्थानबाि ५ बमिर पुव त खर जलेको धुलो, मुस्लो र आधा

जलेको खर, दाउ जस्तो धार भएको हबतयार १ रहे को, सो स्थानबाि अ. १ टकलोबमिर

सम्म धानबारी रहे को, धानको बबचमा प्रशस्त माबनस टहडेको, दगुरेको धान मडाररएको
पाईएको, खेतमा प्रशस्त ठु ला साना ढु ङ्गा रहे का, टवयरका खाली ४ विा बोतल, धानखेती

बभिै अलग–अलग स्थानमा फेला परे को, खेतको बबचमा बबर बहादुर के.सी.को खेतको

धान माबडएको, सोही स्थानबाि ८ बमिर उत्तर खेत बबचको नाबलमा घासाँ मडाररएको,

फुिे का ढु ङ्गा, अ. डेढ टकलो तौल भएका ढु ङ्गाहरुमा रगत लागी सुकेको, सो स्थानबाि
५० बमिर उत्तर नेि बहादुर साउाँदको घर, सो घरको उत्तर तफत पखातल खेत रहेको,
घिनास्थलका भौबतक सबुदबाि दे जखएको, बमबत २०७२।५।७ गते थारुहिको टिकापुर

बजारमा आई सावतजबनक बनजी सम्पती क्षती पुर्याउने योजना थाहा पाई प्रहरी बररष्ठ
उपरीक्षक लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोली सुरक्षाको लागी खटिई जााँदा घरे ल ु आधुबनक

हबतयार सटहत आएका अन्यायीहरुले हािबजार जस्थत सडक बािोमा सम्झाई बुझाई गनत
लागेका प्रहरी बररष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मर् न्यौपाने समेतलाई घेरा हाल्दा आफ्नो बचावका

लागी बबर बहादुर बडालको घर पछाडीको बािोबाि भाग्न खोज्दा योजनाबद्ध रुपमा मानत
आएका अन्यायीहरुले पछाडीबाि लाठी, भाला, बन्चराले हान्दै लखेिेका बनज बबर बहादुर
बडालाको पानी नल्का बारे को ईट्टा भत्काई प्रहरीलाई टहकातएको र घाईते भएका प्रहरी

बररष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मर् न्यौपाने आफ्नो ज्यान जोगाउन सं टङ्गता वमातको घर कोठा बभि

पस्दा अन्यायीले बाटहर तानी आंगनमा ढु ङ्गा, लाठी, भाला, खुकुरीले िाउाँको, बनधार अनुहार
समेतमा प्रहार गरी मारे का र सोही स्थानबाि ५ बमिर पुव त सशस्त्र प्रहरी हवल्दार राम
बबहारी चौधरीलाई लाठी भालाले हानी घाईते पारी जबमनमा ढलाई नजजकै भएको खरले

जजउाँदै जलाएका, सोही स्थान भन्दा ५ बमिर पुव त प्रहरी जवान लोकेन्र चन्दलाई पबन

भाला, डण्डा, खुकुरी, बन्चरोले टहकातई शरीरका टवबभन्न भागमा चोि पुर्याई जजउाँदै शरीरमा

आगो लगाएका, सोही स्थानबाि पजिममा श्याम खडकालाई धाररलो हबतयारले मारे को, सो
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स्थानबाि अन्दाजी १ टकलोबमिर उत्तर ज्यान जोगाउन भाग्दै गरे का प्रहरी बनरीक्षक
केशब बोहरा र बलराम बबष्टलाई पछाडीबाि लखेिी धानखेतमा ढलाई बन्चरो, तरवार,

लाठी, हबसयाले ढु ङ्गा लाठीले हानी मारे का, तत्पिात ५० बमिर उत्तर शसस्त्र प्रहरी
हवल्दार लबलत साउाँदलाई धान खेतमा लाठीले हानी मारे का र सोही स्थान नजजक घर
आगनमा खेलीरहे को डेड वर्तको िे क बहादुर साउाँदलाई िाउाँकोमा गोली हानी मारे को र

घिनास्थलमा हत्याराले छाडी गएका लाठी, तरवार, ढु ङ्गा, रड, घन, काडेतार बेररएका बास,ाँ
टकल्ला ठोटकएको बास, चप्पल, ढु ङ्गा सं कलन गरी उठाई फोिो जखजचएको भन्ने समेत
ब्यहोराको बमबत २०७२।५।७ गतेको घिनास्थल प्रकृती मुच ुल्का कागज।
14.

घिनास्थल मुच ुल्का

जजल्ला कैलाली टिकापुर न.पा.वडा न.९ पशु हािबजार जस्थत पुवम
त ा िे क बहादुर

चौधरीको कच्ची घर, पजिममा उदय बसजालीको घर, उत्तरमा रामधनी बमातको खेतबारी,

दजक्षर्मा बबर बहादुर बिालाको १ तले पक्की घर यती चार टकल्ला बभि बमबत

२०७२।०५।०७ गते प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी समेतले प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने
समेतलाई लखेिी लखेिी ज्यान जोगाउन रामधनी बमातको घरको उत्तर पट्टीको कोठामा

पस्दा ढोकामा भाला हानी कोठा बाटहर बनकाली आगनमा बनमतमता पुवक
त हत्या गरे का
प्र.ब.उ.लाई घर बाटहर बनकाल्न भाला हानेका, घर पाखाको िायल फुिाएको, ढोका
धाररलो हबतयार प्रहार गरी ढोकाको चौखि काटिएको अवस्थामा रहे को भन्ने समेत
ब्यहोराको घिनास्थल मुच ुल्का कागज।
15.

घिनास्थल तथा लाश जााँच मुच ुल्का

जजल्ला कैलाली, टिकापुर नगरपाबलका वडा नम्बर ९ जस्थत पुवम
त ा टिकापुर

अस्पतालको खाली जबमन, पजिममा टिकापुर अस्पतालको मुल गेि, उत्तरमा टिकापुर
अस्पतालको पखातल, दजक्षर् टिकापुर अस्पतालको नयााँ भवन यबत चार टकल्ला बभि दजक्षर्

मोहडा भएको जस्ताले छाएको टिकापुर अस्पतालको शव गृह बभि पजिम िाउाँको, पुव त
खुट्टा भई उत्तानो अवस्थामा रहे को, िाउाँकोको बायााँ तफतको भाग धाररलो हबतयारले प्रहार
गरे को चोि, आखााँ खुल्ला, बायााँ आखा मुनी कािीएको घाउाँ तालुको भागमा गजम्भर चोि

लाबग रगत बगी रहे को भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।७ गतेको प्रहरी
बनरीक्षक मृतक बलराम बबष्टको घिनास्थल लाश जााँच प्रकृती मुच ुल्का कागज।
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16.

घिनास्थल लाश जााँच मुच ुल्का

जजल्ला कैलाली, टिकापुर नगरपाबलका वडा नम्बर ९ जस्थत पुवम
त ा टिकापुर

अस्पतालको खाली जबमन, पजिममा टिकापुर अस्पतालको मुल गेि, उत्तरमा टिकापुर
अस्पतालको पखातल, दजक्षर् टिकापुर अस्पतालको नयााँ भवन, यबत चार टकल्ला बभि दजक्षर्
मोहडा भएको जस्ताले छाएको टिकापुर अस्पतालको शव गृह बभि भुईमा उत्तानो

अवस्थामा रहेको, दााँत दे जखएको, आखााँको भागमा रगत लागी सुकेको, िाउकोमा गजम्भर
चोि

लागेको

अवस्थामा

रहे को

17.

घिनास्थल लाश जााँच मुच ुल्का

मृतक

प्रहरी

बनरीक्षक

केशव

२०७२।५।७ गतेको घिनास्थल लाश जााँच प्रकृती मुच ुल्का कागज।

बोहराको

बमबत

जजल्ला कैलाली, टिकापुर नगरपाबलका वडा नम्बर ९ जस्थत पुवम
त ा टिकापुर

अस्पतालको खाली जबमन, पजिममा टिकापुर अस्पतालको मुल गेि, उत्तर टिकापुर

अस्पतालको पखातल, दजक्षर् टिकापुर अस्पतालको नयााँ भवन यबत चार टकल्ला बभि दजक्षर्

मोहडा भएको जस्ताले छाएको टिकापुर अस्पतालको शव गृह बभि दजक्षर् िाउको, पुव त
खुट्टा गरी उतानो अवस्थामा रहे को, घााँिीको भागमा डाम जस्तो रहेको, ददशा बनस्केको भन्ने
समेत व्यहोराको मृतक सशस्त्र प्रहरी वररष्ठ हवल्दार लबलत बहादुर साउाँदको बमबत
२०७२।५।७ गतेको घिनास्थल लाश जााँच प्रकृती मुच ुल्का कागज।
18.

घिनास्थल लाश जााँच मुच ुल्का

जजल्ला कैलाली, टिकापुर नगरपाबलका वडा नम्बर ९ जस्थत पुवम
त ा टिकापुर

अस्पतालको खाली जबमन, पजिममा टिकापुर अस्पतालको मुल गेि, उत्तर टिकापुर

अस्पतालको पखातल, दजक्षर् टिकापुर अस्पतालको नयााँ भवन यती चार टकल्ला बभि दजक्षर्
मोहडा भएको जस्ताले छाएको टिकापुर अस्पतालको शव गृह बभि उत्तानो अवस्थामा

रहे को मृतक सशस्त्र प्रहरी हवल्दार राम बबहारी थारुको शरीरमा लगाएको सशस्त्र प्रहरी
च ुस्ता जलेको, पेिको, छाला पुरै जली डढे को अवस्थामा रहे को, नाक मुखबाि

रगत

बगेको, अनुहार िाउकोमा चोि भएको भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।७ गतेको
घिनास्थल लाशजााँच प्रकृती मुच ुल्का कागज।
19.

घिनास्थल लाश जााँच मुच ुल्का

जजल्ला कैलाली, टिकापुर नगरपाबलका वडा नम्बर ९ जस्थत पुवम
त ा टिकापुर

अस्पतालको खाली जबमन, पजिममा टिकापुर अस्पतालको मुल गेि, उत्तर टिकापुर

अस्पतालको पखातल, दजक्षर् टिकापुर अस्पतालको नयााँ भवन यती चार टकल्ला बभि दजक्षर्
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मोहडा भएको जस्ताले छाएको टिकापुर अस्पतालको शव गृह बभि उत्तानो अवस्थामा

रहे को मृतक प्रहरी जवान लोकेन्र बहादुर चन्दको मुख अनुहार क्षतटवक्षत भइ छाला
बनस्केको

अवस्थामा

रहेको,

िाउकोमा

चोि

भएको

भन्ने

समेत

२०७२।५।७ गतेको घिनास्थल लाश जााँच प्रकृती मुच ुल्का कागज।
20.

व्यहोराको

बमबत

घिनास्थल लाश जााँच मुच ुल्का

जजल्ला कैलाली, टिकापुर नगरपाबलका वडा नम्बर ९ जस्थत पुवम
त ा टिकापुर

अस्पतालको खाली जबमन, पजिममा टिकापुर अस्पतालको मुल गेि, उत्तर टिकापुर

अस्पतालको पखातल, दजक्षर् टिकापुर अस्पतालको नयााँ भवन यती चार टकल्ला बभि दजक्षर्
मोहडा भएको जस्ताले छाएको टिकापुर अस्पतालको शव गृह बभि लाश राख्ने बसमेन्िको

शैया माबथ उतानो अवस्थामा मृतक प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मर् न्यौपानेको, बायााँ

आखााँ खुल्ला, माबथल्लो ओठको मासुको चोक्िा नभएको, िाउाँको बायााँ कन्चिमा ३ ईन्च
गटहरो धाररलो हबतयारले हाने जस्तो घाउाँ, िाउको र अनुहारमा रगत लागी लतपबतएको
अवस्थामा रहे को भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।७ गतेको घिनास्थल लाशजााँच
प्रकृती मुच ुल्का कागज।
21.

घिनास्थल लाश जााँच मुच ुल्का

जजल्ला कैलाली, टिकापुर नगरपाबलका वडा नम्बर ९ जस्थत पुवम
त ा टिकापुर

अस्पतालको खाली जबमन, पजिममा टिकापुर अस्पतालको मुल गेि, उत्तर टिकापुर

अस्पतालको पखातल, दजक्षर् टिकापुर अस्पतालको नयााँ भवन यती चार टकल्ला बभि दजक्षर्
मोहडा भएको जस्ताले छाएको टिकापुर अस्पतालको शव गृह बभि मृतक प्रहरी हवल्दार

श्याम बहादुर खड्काको िाउाँकोमा चोि, अनुहार रगतले लतपबतएको, पेिको भागमा
जलेको भन्ने समेत ब्यहोराको बमबत २०७२।५।७ गतेको घिनास्थल लाशजााँच प्रकृती
मुच ुल्का कागज।
22.

वस्तुजस्थती मुच ुल्का

बमबत २०७२।०५।०७ गते अ. १३:३० बजेको समयमा जजल्ला कैलाली

टिकापुर–९ पशुहाि बजार नजजक ड्युिीमा रहे को अवस्थामा प्रबतबादी रे शम लाल

चौधरीले आन्दोलन शाजन्तपुर्त हुन्छ भनी भ्रममा पारी अन्य प्रबतबादीहरुलाई हातमा लाठा,
भाला, रड जस्ता घरे ल ु हात हबतयार ल्याउन लगाई प्र.ब.उ. लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको
िोलीलाई एक्कासी घेराबजन्द गरी चारै बतरबाि आक्रमर् गरी केही प्रहरी कमातचारीलाई

पेट्रोल खन्याई जजउदै जलाई बनमतम तरीकाले हत्या गनत लगाएकाले यो र्डयन्ि रे शमलाल
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थारुको हो भन्ने समेत व्यहोराको घाईते स.प्र.ज.नटवन शाह, िे क बहादुर सााँउद, खुजशराम

चौधरी र स.प्र.ह. राजेन्र प्रसाद थारुले करीव एकै बमलान हुने गरी खुलाई ददएको बमबत
२०७२।५।२२ गतेको वस्तुजस्थती मुच ुल्का।
23.

वस्तुजस्थती मुच ुल्का

बमबत २०७२।०५।०७ गते

ु ा–६ जचबलमे चौराहमा ड्युिीमा खिीएकोमा
मुनव

हात हातमा लाठी भाला, बन्चरो जस्ता हबतयार बोकी आएका आन्दोलनकारीहरुले जचबलमे

चौराहाबाि सुरक्षाकमीलाई धक्का लगाउदै टिकापुर–९ पशुहाि बजार नजजक पुर्याई

बनर्ेबधत क्षेि तोड्न खोज्दा प्र.ब.उ. लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीले सम्झाई बुझाई गनत
खोज्दा बनज प्रबतबादीहरुले चारै बतरबाि घेराबबन्द गरी प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतका
प्रहरी कमतचारीहरुलाई भाला, लाठीले घोपी, रोपी, ढु ङ्गा मुडा प्रहार गरी, ज्युदै आगो लगाई

् आन्दोलन शान्ती पुबक
बनमतम तररकाले हत्या गरे का हुन।
त हुन्छ भनी भ्रममा पारी आफ्ना
कायतकतातलाई हात हातमा लाठी, भाला जस्ता घरे ल ु हात हबतयार बोक्न लगाई प्रहरी
कमतचारीको हत्या गने योजना प्रबतबादी रे शमलाल चौधरीको हो भन्ने समेत व्यहोराको

घाईते स.प्र.ज.खगेन्र दमाई, ईन्र भण्डारी, स.प्र.स.ह. गर्ेश बहादुर साउद, स.प्र.ज. नवराज
नाथ, स.प्र.ज. खगेन्र कुमार साउद, स.प्र.ज. ददपक महरा समेतले बमबत २०७२।५।२२
गते गरी ददएको वस्तुजस्थती मुच ुल्का।
24.

वस्तुजस्थती मुच ुल्का

म समेतका शसस्त्र प्रहरी कमतचारी बमबत २०७२।०५।०७ गते थारुहिको

आन्दोलनमा शाजन्त सुरक्षाका लागी टिकापुर–९ पशुहाि बजारमा खिीएका बथयौ। भाला,
लाठी, खुकुरी, बन्चरो सटहत आएका अन्यायीहरुको जत्थालाई सम्झाई बुझाई गनत खोज्दा

चारै बतरबाि घेराबजन्द गरी लाठी, ढु ङ्गा, भाला समेतले हान्न थाले, बनर्ेबधत क्षेि तोडे, त्यस
अबस्थामा अश्रग्ु यास सम्म प्रहार गरे का हौ। ज्यान माने योजनाका साथ आएका
अन्यायीहरुले छापामार शैलीमा गरे को आक्रमर्का अगाडी टिक्न नसकी ज्यान जोगाउन

भाग्दा पछाडी पछाडी लखेट्दै प्रहरी बरीष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मर् न्यौपानेलाई भाला, ढु ङ्गा,

समेतले हानी हत्या गरे । स.प्र.ह. राम बबहारी चौधरी र प्र.ह.श्याम खड्कालाई ज्यूदै

जलाई मारे का हुन,् त्यसै गरी खेतमा बन्चरो समेतले िाउकोमा टहकातई प्रहरी बनरीक्षक
् बनमतम तरीकाले स.प्र.ब.ह.लबलत बहादुर
बलराम बबष्ट र केशब बोहरालाई मारे का हुन।
सााँउद र प्रहरी जनाव लोकेन्र बहादुर चन्दलाई मारे का हुन ् घिनामा हामीहरु घाईते

भएका छौ। प्रबतबादी राम प्रसाद चौधरी, रर्भुमी भन्ने टफरुलाल चौधरी, बबश्राम चौधरी,
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जशब कुमार चौधरी, प्रददप चौधरी लगायतका व्यजक्तहरुले धबनराम चौधरी, लक्ष्मर् चौधरी,
रे शमलाल चौधरीको पुब त योजना तथा बनदे शनमा र्डयन्ि पुबक
त तरीकाले प्रहरी िोलीलाई

घेराबजन्द गरी लखेिी लखेिी मारे का तथा घाईते बनाई हात हबतयार समेत लुिी लगेका
हुन ् भन्ने समेत व्यहोराको एकै बमलानको स.प्र.ह. रबबन्र बब.क., स.प्र.ह.लच्छु राम खिी,

स.प्र.ह. प्रददप चौधरी, स.प्र.स.ह. आशा राम नेपाली, राजेन्र ऐर, स.प्र.स.ह.सुरेन्र हमाल
समेतले गरीददएको बमबत २०७२।५।२३ गतेको वस्तुजस्थती मुच ुल्का।
25.

घाउजााँच केश फारम

िाउको समेतमा चोि पिक लागेको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.बन. एकेन्र बहादुर

खड्काको घाउजााँच केश फारम, घुडा समेतमा चोि पिक लागेको भन्ने समेत व्यहोराको

प्र.ज. नेिराज पडालको घाउजााँच केश फारम, गजम्भर चोि पिक लागेको भन्ने समेत

व्यहोराको प्र.ना.बन. रबबन्र धनुर्क
े ो घाउजााँच केश फारम, खुट्टा समेतमा चोि पिक

लागेको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ह.मकेन्र बहादुर अबधकारीको घाउजााँच केश फारम, चोि
पिक लागेको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ह. केशब राज जोशीको घाउजााँच केश फारम,
िाउको, हात समेतमा चोिपिक लागेको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ह. खेमराज भट्टको

घाउजााँच केश फारम, छाती समेतमा चोि पिक लागेको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ज. दे ब
बहादुर मौनीको घाउजााँच केश फारम, िाउकोमा चोिपिक लागेको भन्ने समेत व्यहोराको

प्र.ज. सुरेन्र चन्दको घाउजााँच केश फारम, खुट्टा, हात समेतमा चोि पिक लागेको भन्ने

समेत व्यहोराको प्र.ज. जयराज धामीको घाउजााँच केश फारम, िाउको समेतमा चोि
पिक लागेको भन्ने समेत

व्यहोराको प्र.ज. ददपराज थापाको घाउजााँच केश फारम, हात

समेतमा चोि लागको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ज. लक्ष्मर् साउदको घाउजााँच केश

फारम, िाउको समेतमा चोि पिक लागको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ह. मान बहादुर

बुढामगरको घाउजााँच केश फारम, हात खुट्टा समेतमा चोि पिक लागेको भन्ने समेत

व्यहोराको प्र.ज. गज बहादुर भण्डारीको घाउजााँच केश फारम, शरररको बााँया भागमा चोि
लागेको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ज. केशब महराको घाउजााँच केश फारम, ढाड समेतमा

चोि पिक लागेको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ज. आन बसं ह बबष्टको घाउजााँच केश फारम,
हात खुट्टामा चोि पिक लागेको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ज. ददपेन्र धामीको घाउजााँच
केश फारम, पाखुरामा समेत चोि पिक लागेको भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी जवान

लक्ष्मर् नेपालीको घाउजााँच केश फारम, टपठ्यू समेतमा चोि पिक लागेको भन्ने समेत

व्यहोराको प्र.ज. ददपक नेपालीको घाउजााँच केश फारम, हात, िाउको, पाखुरा समेतमा
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चोि पिक लागेको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ज. राम बहादुर ऐरको घाउजााँच केश फारम,

हात खुट्टामा चोि पिक लागेको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ज. शेर राम पाकीको घाउजााँच
केश फारम, शरररमा चोि पिक लागेको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ज. भरत बसं ह बुडालको

घाउजााँच केश फारम, शरररमा चोि पिक लागेको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ज. रामचन्र
जोशीको घाउजााँच केश फारम, िाउको समेतमा गजम्भर चोि लागेको भन्ने समेत

व्यहोराको प्र.ज. योगेन्र बहादुर ऐरको घाउजााँच केश फारम, हात, खुट्टा समेतमा चोि
पिक लागेको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ना.बन. मान बहादुर बोहराको घाउजााँच केश
फारम, शरररमा चोि पिक लागको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ह. गजेन्र बहादुर शाहको

घाउजााँच केश फारम, हात खुट्टामा, िाउकोमा चोि पिक लागेको भन्ने समेत व्यहोराको

प्र.ह.मान बहादुर बुढामगरको घाउजााँच केश फारम, हात, खुट्टामा चोि पिक लागेको भन्ने

समेत व्यहोराको प्र.ज. मान बसं ह साउदको घाउजााँच केश फारम, खुट्टा समेतमा चोि

पिक लागेको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ज. दे ब बसं ह काकीको घाउजााँच केश फारम, टपठ्यू
समेतमा चोि पिक लागेको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ज. राजेन्र बसं ह धामीको घाउजााँच

केश फारम, िाउको, हात खुट्टा समेतमा चोि पिक लागेको भन्ने प्र.ज. सुरज बसं ह
ठकुरीको घाउजााँच केश फारम, छाती, िाउको समेतमा चोि पिक लागेको भन्ने समेत

व्यहोराको स.प्र.ह. शम्शेर िमिाको घाउजााँच केश फारम, हात, खुट्टा िाउको समेतमा चोि
पिक लागेको भन्ने समेत व्यहोराको स.प्र.ह. रबबन्र बब.क.को घाउजााँच केश फारम,

शरररमा चोि पिक लागेको भन्ने समेत व्यहोराको स.प्र.ह. सुरेन्र हमालको घाउजााँच केश
फारम, हात, खुट्टा र शरररमा चोि पिक लागेको भन्ने स.प्र.ह. डम्मर बबष्टको घाउजााँच

केश फारम, हात खुट्टामा कािीएका घाउ भएका भन्ने समेत व्यहोराको स.प्र.ह. सोनु
बहादुर चौधरीको घाउजााँच केश फारम, हात खुट्टामा चोि लागी सुजन्नएको भन्ने समेत
व्यहोराको स.प्र.ज. खगेन्र बब.क.समेतको घाउजााँच केश फारम।
26.

प्रबतबादीको घाउजााँच

कािीएको घाउ भएको भन्ने समेत व्यहोराको प्रबतबादी राम प्रसाद चौधरीको

घाउजााँच केश फारम, टहपको भागमा चोि लागेको भन्ने समेत व्यहोराको प्रबतबादी राज

कुमार कठरीयाको घाउजााँच केश फारम, िाउकोमा चोि लागेको भन्ने समेत व्यहाराको

प्रबतबादी ददल बहादुर चौधरीको घाउजााँच केश फारम, खुट्टा, साप्रामा चोि लागेको भन्ने
समेत व्यहोराको प्रबतबादी सुन्दरलाल कठरीयाको घाउजााँच केश फारम, छाती समेतमा
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चोि लागेको भन्ने समेत व्यहोराको प्रबतबादी हरीनारायर् चौधरी समेतको
फारम।
27.

घाउजााँच केश

घाउजााँच केश फारम

Injury and Abrasion over leg भन्ने समेत व्यहोरा स.प्र.ह.मोहन नाथको घाउजााँच

केश फारम, खुट्टामा घाउचोि लागको भने समेत व्यहोराको स.प्र.ज. प्रसाद बब.क. को

घाउजााँच केश फारम, िाउकोमा चोि पिक लागेको भन्ने समेत व्यहोराको स.प्र.ज. अंटकत
नेपालीको घाउजााँच केश फारम।
28.

घाईते प्रहरीको घााँजाच केश फाराम

वारदातमा घाईते भएका स.प्र.बन. प्रेम बहादुर ठकुल्ला, स.प्र.ह. जयराम रोकाया,

स.प्र.ह. कमल बहादुर चन्द, स.प्र.स.ह. नवराज नाथ, स.प्र.स.ह. कृष्र् बुढा, स.प्र.स.ह.
केशब जोशी, स.प्र.ज. नटवन शाह, स.प्र.ज. राजेन्र प्रसाद जोशी, .प्र.ज. सुरेश बतरुवा,
स.प्र.ज. सोनराज चौधरी, स.प्र.ज. प्रशान्त बब.क. स.प्र.ज. अभुज नेपाली, स.प्र.ज. खगेन्र

खड्का, स.प्र.ज. गंगादत्त पन्त, स.प्र.ज. महे श पाकी, स.प्र.ज.राम थान, स.प्र.ज. अबनल
चौधरी, स.प्र.ज. जशबदत्त भट्ट, स.प्र.ज. खगेन्र दमाई, स.प्र.बन. सुबर्त बम, स.प्र.उ.लक्ष्मर्

बसं हको घाउकेश फारममा शरीरका टवबभन्न ठाउमा चोिपिक लागी घाईते भएको भन्ने
समेत व्यहोराको टवबभन्न बमबतका घाईतेहरुको घााँजाच केश फाराम।
29.

घाईते प्रहरी हवल्दार केशव राज जोशीको घिना टववरर् कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गतेको ददन म टिकापुर ९ पशु हािबजार जड्यउिीमा

खटिईएको बथए। सो स्थानमा थारुहि स्वयत प्रदे शको माग राख्दै अन्यायीहरु हातमा

घरे ल ु हात हबतयार समेत ल्याई आएका हुन, म सं ग खटिईएको कमाण्डर बनजहरुलाई
सम्झाई बुझाई गनत खोज्दा माने योजना तथा बनयतका साथ आएका अन्यायीहरुले चारै

बतरबाि म समेतलाई घेराबन्दी गरी ढु ङ्गा, गुलेली बर्ातए पबछ हामी पछाडी हट्दा समेत
लखेट्न नछाडी उल्िै सं घातीक आक्रमर्लाई कायम राखी प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने,
प्र.बन.बलराम बबष्ट, प्र.बन.केशब बोहरा समेतलाई ईट्टा, ढु ङ्गा, भाला, गुलेली समेतले हान्दा
मेरो बायााँ खुट्टा तथा िाउाँकोमा गजम्भर चोि लागी म रगताम्य भई ढले पबछ मलाई मर्यो

भनी अरुलाई आक्रमर् गदै बथए। मलाई घिनास्थलबाि कसले उठाई लग्यो सो समेत

थाहा पाइन। टिकापुर अस्पतालमा पुगे पबछ मेरो होश खुलेको हो। हाल मेरो स्वास्थ्य
अवस्था क्रबमक रुपमा सुधार हुदै आई रहेको छ।म सं गै घाईते भएका प्र.ह.जनक बसं ह

नेगीको अस्पतालमै मृत्यु भयो। म समेतलाई सांघाबतक आक्रमर् गनतमा लक्ष्मर् थारु,
मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी
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रे शमलाल चौधरी, टफरुलाल चौधरी समेतको बनदे शनमा राम प्रसाद चौधरी, राम कुमार

कठररया समेतले भाला, खुाँडा हानी प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको हत्या गरी म
समेतलाई घाईते बनाएका हुन भन्ने समेत ब्यहोराको प्रहरी हवल्दार केशव राज जोशीको
घिना टववरर् कागज।
30.

घाईते प्रहरी नायव बनरीक्षक रबबन्र धनुर्क
े ो घिना टववरर् कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गते १३:३० बजेको समयमा म घिना घिे को स्थान

टिकापुर ९ पशुहािबजारमा बडयूिीमा खटिईएको बथए। थारुहि आन्दोलनकारीहरु

अराजक टहं सक नहोस भनी स्थाबनय प्रशासनले बनर्ेधाज्ञा जारी गरे को बथयो। म सं गै
प्र.बन.बलराम बबष्ट, प्र.ह.श्याम खडका समेत बथयौ।घरे ल ु हात हबतयार सटहत आएका

प्रबतवादीहरुलाई सम्झाई बुझाई गदात बनजहरु माने योजना साथ आएका रहे छन, म

समेतलाई चारै बतरबाि घेराबन्दी गरे । ढुङ्गा, भाला, खुकुरी, तरवार, गुलेली हान्न थाले, हामी
सं ग जनशक्ती कम भएको हुंदा हामी अश्रग्ु यास प्रहार गदै पछाडी हयौँ। प्र.ब.उ.समेतको
थप िोली आउाँदा समेत प्रबतवादीहरुले हात हबतयार प्रहार गनत नछाडे पबछ प्रबतवादीहरुले
हानेको ईट्टाले मेरो छातीमा हाने, म ढले मैले उठने कोबसस गदात पबन िाउाँकोमा प्रहार गरे

भालाले दायााँ हातको कोखामा रोपे, मेरो मुखबाि रगत आएको रहेछ, त्यस पबछ मयो भनी
छाडेका रहे छन। मलाई उपचारको लागी कसले लग्यो सो समेत थाहा पाईन हाल मेरो
नेपाल प्रहरी अस्पतालमा उपचार हुदै क्रबमक सुधारमा छु । प्र.ब.उ.समेतलाई हत्या गने

म समेतलाई घाईते पाने लक्ष्मर् थारु, रे शमलाल चौधरी, टफरुलाल चौधरीको बनदे शनमा

प्रेम बहादुर चौधरी, राम कुमार कठररया समेतका व्यक्ती हुन, वारदातमा सं लग्न अन्य
व्यक्तीलाई दे खेमा जचन्नेछु भन्ने समेत ब्यहोराको बमबत २०७२।५।२१ गतेको प्र.ना.बन.
रबबन्र बहादुर धनुर्क
े ो कागज।
31.

घाईते प्रहरी जवान रामचन्र जोशीको घिना टववरर् कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गतेको ददन टिकापुर ९ पशु हािबजार ड्युिीमा खटिएको

बथए। शान्ती सुरक्षाको अवस्थालाई हे री सो क्षेिमा बनर्ेधाज्ञा जारी गररएको बथयो।

जचबलमे चौराहमा ड्युिीमा खटिएका प्र.बन.बलराम बबष्ट समेतले अन्यायीहरुलाई सम्झाई
बुझाई गने प्रयास गरी रहे का बथए, प्रबतवादीहरुले नमानी भाला, खुकुरी, बन्चरो समेतले

प्रहार गदै पछाडी धकेल्दै ल्याए पबछ बनर्ेधाज्ञा जारी गरे को स्थानबाि अगाडी बढन नददन

अश्रग्ु यास समेत प्रहार गदात प्रबतवादीहरुले चारै बतरबाि घेराबन्दीमा पारे , थप िोलीमा खटिई
आएका प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतले सम्झाई बुझाई गदात नमानी आक्रमर् गरे , मलाई
मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी
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पछाडीबाि खुट्टा समाती भुईमा लडाई पाखुरा, पेि टपठ्यु ढाडमा ढु ङ्गाले प्रहार गरे , म
बेहोस भए पबछ अन्य प्रहरीलाई लखेट्दै गएका बथए। मेरो एकबछन पबछ होस खुले पबछ
भागेर सशस्त्र प्रहरीको ब्यारे कमा गए त्यस पबछ मलाई उपचारको लागी टिकापुर

अस्पतालमा लबगएको हो, हाल मलाई नेपाल प्रहरी अस्पताल काठमाण्डौमा ल्याई उपचार

भई रहे को छ।मेरो काध, टकडनी, हात खुट्टामा चोि लागेको छ।लक्ष्मर् थारु, रे शमलाल
चौधरी, टफरुलाल चौधरीको बनदे शनमा प्रेम बहादुर चौधरी, राम कुमार कठररया समेतका
व्यक्तीले हानेका हुन, प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतलाई बनमतमता पुवक
त हत्या गरे पिात

प्रहरीको साथमा भएका एस.एल.आर, पेस्तोल, सं चार सेिसमेत लुिी लगेका हुन, घिनामा
सं लग्न व्यक्तीलाई दे खेमा म जचन्दछु भन्ने समेत व्यहोराको
गतेको प्रहरी जवान रामचन्र जोशीले गरे को कागज।
32.

बमबत २०७२।५।१९

घाईते प्र.ज. लक्ष्मर् बसं ह नेपालीको घिना बबबरर् कागज

ु ा–६ जचबलमे चौराहमा ड्युिीमा
बमबत २०७२।०५।०७ गतेका ददन शुरुमा मुनव

बथयौं, प्रबतबादी धबनराम चौधरीको योजना तथा रे शमलाल चौधरी, लक्ष्मर् चौधरीको
बनदे शनमा आएका प्रबतबादी हरी नारायर् चौधरी, टफरुलाल चौधरी, लगायतका व्यजक्तहरुले

धक्का दददै अिे र गरी म समेतको प्रहरी िोलीलाई टिकापुर–९ जस्थत पशुहाि बजार नजजक
पुयातई चारै बतरबाि अन्य प्रबतबादीहरुलाई घेराबजन्द गनत लगाई हामी साथ रहे का प्र.ब.उ.

लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको प्रहरी िोलीलाई हात हातमा ल्याएको लाठी, ढु ङ्गा, भाला, बन्चरो,
खुकुरी, तरवार, गुलेली जस्ता घरे ल ु हात हबतयारले आक्रमर् गनत थालेपछी प्र.ब.उ.,
प्र.बन.हरु र अन्य प्रहरी कमतचारी समेत भाग्न बाध्य भयौं, भागी घर बभि लुकेका प्र.ब.उ.
लक्ष्मर् न्यौपानेलाई घर बाटहर बनकाली बनमतम तररकाले हत्या गरी अली पर स.प्र.ह. राम

बबहारी थारु, प्र.ह.श्याम खड्कालाई ज्यूदै आगो लगाए, तत्पिात खेतै खेत अन्य प्रहरी

कमतचारीलाई समेत लखेिी भाला हानी, ढु ङ्गा, मुढा, लाठी प्रहार गरी बनमतम तरीकाले हत्या
गरे ,

म

समेत

घाईते

२०७२।५।२२ गतेको
33.

भई

हाल

सामान्य

अबस्थामा

छु

प्र.ज. लक्ष्मर् बसं ह नेपालीको कागज।

भन्ने

घाईते प्र.ज. भरत बसंह बुडालको घिना बबवरर् कागज

बमबत

२०७२।०५।०७

ु ा–६
गतेका ददन मुनव

जचबलमे

व्यहोराको

चौराहमा

बमबत

खिीएको

प्र.बन.बलराम बबष्ट समेतको िोलीलाई हातमा भाला, लाठी खुाँडा, तरवार, बन्चरो, गुलेली,
जचरपि, तरवार जस्ता घरे ल ु हातहबतयार बलई आएका प्रबतबादी हरी नारायर् चौधरी
समेतको िोलीले प्र.बन.बलराम बबष्टको िोलीलाई धक्का लगाउन थाले पछी बनज प्र.बन.ले
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प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपानेको िोली तथा प्र.बन.केशब बोहराको िोलीमा म समेत भई थप
मद्दतकालागी गयौ, पशुहाि बजार नजजक पुग्दा प्र.ब.उ.ज्यूले सम्झाई बुझाई गदात

प्रबतबादीहरुले नमानी चारै बतरबाि घेराबजन्द गरी घरे ल ु हातहबतयारले आक्रमर् गरी केही

् सो
प्रहरी कमतचारीको शरररमा पेट्रोल खन्याई जजउदै आगो लागाई हत्या गरे का हुन।
वारदातमा म समेत घाईते भएको बथए, सो घिनाको योजनाकार धबनराम चौधरी र

रे शमलाल चौधरी, लक्ष्मर् चौधरीको बनदे शनमा प्रबतबादी बबश्राम चौधरी, टफरुलाल चौधरी,
जशव कुमार चौधरी, प्रदीप चौधरी, बालकृष्र् चौधरी, चमन चौधरी, श्रवर् चौधरी, करन

चौधरी, रामकुमार कठरीया, राजकुमार कठरीया, सुन्दरलाल कठरीया, ददल बहादुर चौधरी,
राम प्रसाद चौधरी, प्रेम चौधरी, टकसनलाल चौधरी, सन्तराम चौधरी, बृज मोहन डं गौरा,राजेश

चौधरी, जजत बहादुर डं गौरा, बबर बहादुर चौधरी, राम नरे श चौधरी, सन्तोर् कुमार थारु,
हररनारायर् चौधरी लगायतका व्यजत्तहरुले प्रहरी कमतचारीहरुलाई बनमतम तरीकाले कततव्य
गरी मारे का हुन ् भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२२ गतेको
बुडालको कागज।
34.

प्र.ज.भरत बसं ह

घाईते प्रहरी जवान गज बहादुर भण्डारीको घिना बबवरर् कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गतेका ददन टिकापुर–९ पशु हािबजारमा ड्युिीमा बथए,

हातमा भाला, लाठी, खुकुरी, तरबार, रड समेत ल्याई आएका प्रबतबादीहरु हरीनारयर् चौधरी
लगायतका व्यजक्तहरुलाई प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीले बनर्ेबधत क्षेि प्रबेश

नगनुह
त ोस् भनी सम्झाई बझाई गने क्रममा बनजहरुले प्रहरी कमतचारीलाई लखेिी लखेिी
भाला, लाठी समेतले प्रहार गरी बबभत्स तरीकाले हत्या गरे का हुन,् केही कमतचारीलाई
आगो समेत लगाई मारे , सो टहं सात्मक बभडको नेतत्ृ व प्रबतबादी लक्ष्मर् चौधरी र रे शम

लाल चौधरीले धबनराम चौधरीको योजनामा गरे का बथए, सुरक्षाकमीका हात हबतयार सं चार
सेि प्रबतबादी श्रबर् चौधरी लगायतका व्यजक्तहरुले लुिी लगेका हुन ् भन्ने समेत
व्यहोराको बमबत २०७२।५।२३ गतेको प्रहरी जवान गज बहादुर भण्डारीको कागज।
35.

घाईते प्रहरी जवान सुरज बसंह ठकुरीको सनाखत कागज

प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीलाई कततव्य गरी माने प्रबतबादीहरु सन्तराम

चौधरी, टकसनलाल चौधरी, राजेश चौधरी, जजत बहादुर चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, राम नरे श
चौधरी, बृज मोहन डगौरा, ददल बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल चौधरी, प्रेम बहादुर चौधरी, राम
कुमार चौधरी, राज कुमार चौधरी, हरी नारायर् चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, सं ङ्गम भन्ने
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सन्तोर् कुमार थारुलाई हे री जचनी थाहा पााँए भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी जवान सुरज
बसं ह ठकुरीको सनाखत कागज।
36.

घाईते प्रहरी जवान सुरज बसंह ठकुरीको घिना बबबरर् कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गते ददउसो अ.१३:३० बजेको समयमा म टिकापुर–९

पशुहाि बजारमा ड्युिीमा रहे को बेला प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीले सम्झाई
बुझाई गने क्रममा हातमा लाठी, भाला, खुकुरी, रड, ढु ङ्गा, जस्ता घरे ल ु हात हबतयार ल्याई
आएका प्रबतबादी राम प्रसाद चौधरी लगायतका व्यजक्तहरुले धबनराम चौधरी, लक्ष्मर्
चौधरी, रे शमलाल चौधरीको पुब त योजना तथा बनदे शनमा प्रहरी िोलीलाई घेराबजन्द गरी

बनमतमता पुबक
त
मानुक
त ा साथै हात हबतयार तथा सं चार सेि लुिी लगेका हुन ् सो
वारदखातको

समयमा

म

पनी

घाईते

भएको

हुं

भन्ने

समेत

२०७२।५।२३ गतेको प्रहरी जवान सुरज बसं ह ठकुरीको कागज।
37.

व्यहोराको

बमबत

घाईते प्रहरी जवान राम बहादुर ऐरको सनाखत कागज

प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीलाई कततव्य गरी माने प्रबतबादीहरु सन्तराम

चौधरी, टकसनलाल चौधरी, राजेश चौधरी, जजत बहादुर चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, राम नरे श
चौधरी, बृज मोहन डगौरा, ददल बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल चौधरी, प्रेम बहादुर चौधरी, राम
कुमार चौधरी, राज कुमार चौधरी, हरी नारायर् चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, सं ङ्गम भन्ने
सन्तोर् कुमार थारुलाई हे री जचनी थाहा पााँए भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी जवान राम
बहादुर ऐरको सनाखत कागज।
38.

घाईते प्रहरी जवान राम बहादुर ऐरको घिना बबबरर् कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गते ददउसो अ. १३:३० बजेको समयमा म टिकापुर–९

पशुहाि बजारमा ड्युिीमा रहे को बेला प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीले सम्झाई
बुझाई गने क्रममा हात लाठी, भाला, खुकुरी, रड, ढु ङ्गा, जस्ता घरे ल ु हात हबतयार ल्याई

आएका प्रबतबादी राम प्रसाद चौधरी लगायतका व्यजक्तहरुले धबनराम चौधरी, लक्ष्मर्
चौधरी, रे शमलाल चौधरीको पुब त योजना तथा बनदे शनमा र्डयन्ि पुबक
त तरीकाले प्रहरी

िोलीलाई घेराबजन्द गरी ज्यान को बभख माग्दा समेत वास्ता नगरी बनमतमता पुबक
त मानुक
त ा
साथै हात हबतयार तथा सं चार सेि लुिी लगेका हुन ् सो वारदातको समयमा म पनी घाईते

भएको हु भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२३ गतेको प्रहरी जवान राम बहादुर
ऐरको कागज।
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39.

घाईते प्रहरी जवान ददपक दमाईको सनाखत कागज

प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीलाई कततव्य गरी माने प्रबतबादीहरु

प्रबतबादीहरु सन्तराम चौधरी, टकसनलाल चौधरी, राजेश चौधरी, जजत बहादुर चौधरी, बबर

बहादुर चौधरी, राम नरे श चौधरी, बृज मोहन डगौरा, ददल बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल चौधरी,
प्रेम बहादुर चौधरी, राम कुमार चौधरी, राज कुमार चौधरी, हरी नारायर् चौधरी, राम प्रसाद
चौधरी, सं ङ्गम भन्ने सन्तोर् कुमार थारुलाई हे री जचनी थाहा पााँए भन्ने समेत व्यहोराको
प्रहरी जवान ददपक दमाईको सनाखत कागज।
40.

घाईते प्रहरी जवान ददपक दमाईको घिना बबबरर् कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गते ददउसो अ. १३:३० बजेको समयमा म टिकापुर–९

पशुहाि बजारमा ड्युिीमा रहे को बेला प्र.ब.उ. लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीले सम्झाई

बुझाई गने क्रममा हात लाठी, भाला, खुकुरी, रड, ढु ङ्गा, लगायतका घरे ल ु हात हबतयार ल्याई
आएका प्रबतबादी राम प्रसाद चौधरी लगायतका व्यजक्तहरुले धबनराम चौधरी, लक्ष्मर्

चौधरी, रे शमलाल चौधरीको पुब त योजना तथा बनदे शनमा र्डयन्िपुबक
त
तरीकाले प्रहरी

िोलीलाई घेराबजन्द गरी लखेिी लखेिी ज्यानको बभख माग्दा समेत वास्ता नगरी घर बभि

ाँ ै शरीरमा आगो हाली,
पसेकालाई समेत बाटहर बनकाली बनमतमता पुबक
त मानुक
त ा साथै ज्युद
हात हबतयार तथा सं चार सेि लुिी लगेका हुन,् उक्त वारदातमा प्रबतवादी राम कुमार

कठरीया, सुन्दरलाल कठरीया, ददल बहादुर चौधरी, हररनारायर् चौधरी, राम प्रसाद चौधरी,

प्रेम चौधरी, समेतको सं लग्नता रहे को छ, सो वारदातको समयमा म पनी घाईते भएको हु
भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२३ गतेको प्रहरी जवान ददपक दमाईको
कागज।
41.

घाईते प्रहरी जवान राजेश धामीको सनाखत कागज

प्र.ब.उ. लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीलाई कततव्य गरी माने प्रबतबादीहरु सन्तराम

चौधरी, टकसनलाल चौधरी, राजेश चौधरी, जजत बहादुर चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, राम नरे श
चौधरी, बृज मोहन डगौरा, ददल बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल चौधरी, प्रेम बहादुर चौधरी, राम
कुमार चौधरी, राज कुमार चौधरी, हरी नारायर् चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, सं ङ्गम भन्ने
सन्तोर् कुमार थारुलाई हे री जचनी थाहा पााँए भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी जवान राजेश
धामीको सनाखत कागज।
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42.

घाईते प्रहरी जवान राजेश धामीको घिना बबबरर् कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गते ददउसो अ. १३:३० बजेको समयमा म टिकापुर–९

पशुहाि बजारमा ड्युिीमा रहे को बेला प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीले सम्झाई

बुझाई गने क्रममा हातमा लाठी, भाला, खुकुरी, रड, ढु ङ्गा, लगायत घरे ल ु हात हबतयार ल्याई

आएका प्रबतबादी राम प्रसाद चौधरी, रर् भुमी भन्ने टफरुलाल चौधरी, बबश्राम चौधरी, जशब
कुमार चौधरी, प्रददप चौधरी, राम कुमार कठरीया, राज कुमार कठरीया, ददल बहादुर
चौधरी, सुन्दरलाल कठरीया, हररनारायर् चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, प्रेम चौधरी, टकसनलाल

चौधरी, सन्तराम चौधरी, बृज मोहन डं गौरा, सन्तोर् कुमार थारु, राजेश चौधरी, बबर बहादुर
चौधरी, राम नरे श चौधरी, जजत बहादुर डं गौरा र लाहुराम चौधरी लगायतका व्यजक्तहरुले

धबनराम चौधरी, लक्ष्मर् चौधरी, रे शमलाल चौधरीको पुब त योजना तथा बनदे शनमा र्डयन्ि
पुबक
त
तरीकाले प्रहरी िोलीलाई घेराबजन्द गरी लखेिी लखेिी ज्यान को बभख माग्दा
समेत वास्ता नगरी घर बभि परे कालाई समेत बाटहर बनकाली बनमतमतापुबक
त मानुक
त ा साथै

् सो वारदातको
ज्यूदै शरररमा आगो हाली, हात हबतयार तथा सं चार सेि लुिी लगेका हुन।
समयमा म पनी घाईते भएको हु भन्ने समेत
प्रहरी जवान राजेश धामीको कागज।
43.

व्यहोराको

बमबत २०७२।५।२३ गतेको

घाईते प्रहरी जवान जयराज बसंह धामीको घिना बबबरर् कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गते ददउसो अ. १३:३० बजेको समयमा म टिकापुर–९

पशुहाि बजारमा ड्युिीमा रहे को बेला प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीले सम्झाई
बुझाई गने क्रममा हातमा लाठी, भाला, खुकुरी, रड, ढु ङ्गा, लगायतका घरे ल ु हात हबतयार

ल्याई आएका प्रबतबादी राम प्रसाद चौधरी, रर् भुमी भन्ने टफरुलाल चौधरी, बबश्राम चौधरी,
जशब कुमार चौधरी, प्रददप चौधरी, बबकास भन्ने बालकृष्र् चौधरी, चमन चौधरी, श्रबर्

चौधरी, करन चौधरी, लाहुराम चौधरी लगायतका व्यजक्तहरुले धबनराम चौधरी, लक्ष्मर्
चौधरी, रे शमलाल चौधरीको पुब त योजना तथा बनदे शनमा र्डयन्िपुबक
त
तरीकाले प्रहरी
िोलीलाई घेराबजन्द गरी लखेिी लखेिी ज्यान को बभख माग्दा समेत वास्ता नगरी घर
ाँ ै शरीरमा आगो
बभि परे कालाई समेत बाटहर बनकाली बनमतमता पुबक
त मानुक
त ा साथै ज्युद

हाली, हात हबतयार तथा सं चार सेि लुिी लगेका हुन ् सो वारदखातको समयमा म पनी

घाईते भएको हु भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२३ गतेको प्रहरी जवान
जयराज बसं ह धामीको कागज।
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44.

घाईते प्रहरी जवान योगेन्र ऐरीको घिना टववरर् कागज

टिकापुर लगायतका क्षेिमा टहं सात्मक गबतटवधी बढे को हुंदा म कायतरत क्षे.प्र.गर्

मु.का. धनगढीबाि शान्ती सुरक्षाका लागी बमबत २०७२।०५।०५ गते टिकापुरमा

खटिई गएको बथए। बमबत २०७२।०५।०७ गतेका ददन मेरो ड्यूिी टिकापुर ९ पशु
ु
हािबजारमा बथयो। सो स्थानमा अन्यायीहरु घरे ल ु हात हबतयार सटहत नारा जुलस

लगाउदै आउाँदा म भन्दा माबथल्लो कमाण्डरले यहााँ बनर्ेधाज्ञा छ अगाडी नबढनु होस
भन्दै बथए। त्यती भन्दा भन्दै प्रबतवादीहरुले म समेतलाई लाठी, भाला, गुलेली हान्न थाले,

घेराबन्दी गरे , घेराबन्दी पिात धाररलो घरे ल ु हबतयार प्रहार गरे , मेरो बायााँ खुट्टामा समेत
ढु ङ्गा लागी घाईते भए, मलाई उपचारको लागी ल्याईएको हो। टफरुलाल चौधरी,
सुन्दरलाल कठररया, प्रेम बहादुर चौधरी समेतले म समेतलाई सांघाबतक रुपमा आक्रमर्

गरी प्र.ब.उ. लक्ष्मर् न्यौपाने समेतलाई हत्या गरे का हुन भन्ने समेत ब्यहोराको बमबत
२०७२।५।१९ गतेको प्रहरी जवान योगेन्र ऐरीको घिना टववरर् कागज।
45.

घाईते प्रहरी जवान जयराज बसंह धामीको सनाखत कागज

प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीलाई कततव्य गरी माने प्रबतबादीहरु सन्तराम

चौधरी, टकसनलाल चौधरी, राजेश चौधरी, जजत बहादुर चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, राम नरे श
चौधरी, बृज मोहन डगौरा, ददल बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल चौधरी, प्रेम बहादुर चौधरी, राम
कुमार चौधरी, राज कुमार चौधरी, हरी नारायर् चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, सं ङ्गम भन्ने
सन्तोर् कुमार थारुलाई हे री जचनी थाहा पााँए भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी जवान जयराज
बसं ह धामीको सनाखत कागज।
46.

घाईते प्रहरी जवान लक्ष्मर् सााँउदको सनाखत कागज

प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीलाई कततव्य गरी माने प्रबतबादीहरु सन्तराम

चौधरी, टकसनलाल चौधरी, राजेश चौधरी, जजत बहादुर चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, राम नरे श
चौधरी, बृज मोहन डगौरा, ददल बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल चौधरी, प्रेम बहादुर चौधरी, राम
कुमार चौधरी, राज कुमार चौधरी, हरी नारायर् चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, सं ङ्गम भन्ने
सन्तोर् कुमार थारुलाई हे री जचनी थाहा पााँए भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी जवान लक्ष्मर्
सााँउदको सनाखत कागज।
47.

घाईते प्रहरी जवान दे ब बसंह काकीको सनाखत कागज

प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीलाई कततव्य गरी माने प्रबतबादीहरु सन्तराम

चौधरी, टकसनलाल चौधरी, राजेश चौधरी, जजत बहादुर चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, राम नरे श
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चौधरी, बृज मोहन डगौरा, ददल बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल चौधरी, प्रेम बहादुर चौधरी, राम
कुमार चौधरी, राज कुमार चौधरी, हरी नारायर् चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, सं ङ्गम भन्ने

सन्तोर् कुमार थारुलाई हे री जचनी थाहा पााँए भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी जवान दे ब बसं ह
काकीको सनाखत कागज।
48.

घाईते प्रहरी जवान ददप राज थापाको सनाखत कागज

प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीलाई कततव्य गरी माने प्रबतबादीहरु सन्तराम

चौधरी, टकसनलाल चौधरी, राजेश चौधरी, जजत बहादुर चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, राम नरे श
चौधरी, बृज मोहन डगौरा, ददल बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल चौधरी, प्रेम बहादुर चौधरी, राम
कुमार चौधरी, राज कुमार चौधरी, हरी नारायर् चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, सं ङ्गम भन्ने
सन्तोर् कुमार थारुलाई हे री जचनी थाहा पााँए भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी जवान ददप राज
थापाको सनाखत कागज।
49.

घाईते प्रहरी जवान गज बहादुर भण्डारीको सनाखत कागज

प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीलाई कततव्य गरी माने प्रबतबादीहरु सन्तराम

चौधरी, टकसनलाल चौधरी, राजेश चौधरी, जजत बहादुर चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, राम नरे श
चौधरी, बृज मोहन डगौरा, ददल बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल चौधरी, प्रेम बहादुर चौधरी, राम
कुमार चौधरी, राज कुमार चौधरी, हरी नारायर् चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, सं ङ्गम भन्ने
सन्तोर् कुमार थारुलाई हे री जचनी थाहा पााँए भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी जवान गज
बहादुर भण्डारीको सनाखत कागज।
50.

कागज

घाईते प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपानेको अंङ्गरक्षक प्र.ह.मान बहादुर बुढामगरको सनाखत
प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीलाई कततव्य गरी माने प्रबतबादीहरु सन्तराम

चौधरी, टकसनलाल चौधरी, राजेश चौधरी, जजत बहादुर चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, राम नरे श
चौधरी, बृज मोहन डगौरा, ददल बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल चौधरी, प्रेम बहादुर चौधरी, राम
कुमार चौधरी, राज कुमार चौधरी, हरी नारायर् चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, सं ङ्गम भन्ने
सन्तोर् कुमार थारुलाई हे री जचनी थाहा पााँए भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी हवल्दार मान
बहादुर बुढामगरको सनाखत कागज।
51.

घाईते प्रहरी जवान लक्ष्मर् बसंह नेपालीको सनाखत कागज

प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीलाई कततव्य गरी माने प्रबतबादीहरु सन्तराम

चौधरी, टकसनलाल चौधरी, राजेश चौधरी, जजत बहादुर चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, राम नरे श
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चौधरी, बृज मोहन डगौरा, ददल बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल चौधरी, प्रेम बहादुर चौधरी, राम
कुमार चौधरी, राज कुमार चौधरी, हरी नारायर् चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, सं ङ्गम भन्ने
सन्तोर् कुमार थारुलाई हे री जचनी थाहा पााँए भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी जवान लक्ष्मर्
बसं ह नेपाली सनाखत कागज।
52.

िे क बहादुर चौधरीको घिना बबबरर् कागज

ु ा प्रबतबादी लक्ष्मर् चौधरी, धबनराम चौधरी
बमबत २०७२।०५।०६ गते बेलक

समेतको योजना तथा बनदे शनमा प्रबतबादी बबश्राम चौधरीले बमबत २०७२।०५।०७ गते

हात हातमा लाठी भाला जस्ता घरे ल ु हात हबतयार ल्याई बनर्ेबधत आज्ञा तोडी कायतक्रम
सफल

पानुत पछत

भनी

गााँउमा

उद्घोर्

गरे को

मैले

सुनेको

हुं।

टिकापुर

–०९

पशुहािबजारमा प्र.ब.उ.सटहत अन्य प्रहरी कमतचारीको हत्या गनतमा प्रबतबादीहरु रे शमलाल
चौधरी, बबश्राम चौधरी, धबनराम चौधरी र लक्ष्मर् चौधरीको महत्वपुर्त भुबमका रहे को बथयो
भन्ने समेत व्यहोराको िे क बहादुर चौधरीको घिना बबबरर् कागज।
53.

माहाराज रानाको घिना बबबरर् कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गते का ददन टिकापुर–९ पशु हािबजारमा प्रबतबादीहरु

कालु रावत, बबमल रावत, छन्कु चौधरी, राम बहादुर चौधरी, सं जन्दप चौधरी, जशबराज
कठरीया, नामथर थाहा नभएको सन्तु रानाको छोरा र बनरज राना लगायतका व्यजक्तहरुको

प्र.ब.उ. लक्ष्मर् न्यौपाने समेतलाई कततव्य गरी मानेमा सं लग्नता रहे को भन्ने सुनी थाहा
पाएको छु भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२३ गतेको महाराजा रानाको घिना
टववरर् कागज।
54.

डम्बर बहादुर बबष्टको कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गतेका ददन स.प्र.बन.प्रेम बसं ह ठकुल्लाको कमाण्डमा

ु ा गा.बब.स.वाडत न.६ जचलीम चौराहामा ३५ जना खिी गएका बथयौ।
जजल्ला कैलाली, मुनव
त्यहां ३००० दे जख ३५०० सम्म आन्दोलनकारीहरु भाला, लाठी, गुलेली दाउ सटहत
आएका बथए, आन्दोलनकारीहरुले सशस्त्र प्रहरी िोली तथा नेपाल प्रहरीको िोलीलाई
धकेल्दै

ढु ङ्गा,

गुलेली

हान्दै

ल्याए

पबछ

अन्यायीहरुको

हुल

टिकापुर

९

जस्थत

पशुहािबजारमा पुग्दा त्यहा बनशेधाज्ञा क्षेि घोर्र्ा गरे को हुदा टिकापुरबजार प्रबेश गनत
नददन रोक्ने प्रयास गर्यौ, त्यस क्रममा योजनाबद्ध घरे ल ु हातहबतयार सटहत प्रबतबादीहरुले

चारै बतरबाि घेरा बन्दी गरी हामीहरु बबचमा पर्यौँ, त्यस पबछ पबन भाला लाठीले हान्दा
ज्यान जोगाउन समस्या परे कोले भाग्न उम्कन बाध्य भयौँ, सं गै भएका अन्य साथीहरु सं ग
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३ नाल एस.एल.आर र २ नाल ग्यााँस गन बथयो, त्यस अबस्थामा पबन क्षबत पुर्याउने
सम्भावना ठानी खेतको बािो हुदै आए, मेरो पछाडी अन्यायी आई बाया हातमा लाठीले

टहकातई दाटहने खुट्टाको बतघ्रामा समेत टहकातए। म सोही ठाउमा ढलेपबछ नेपाल प्रहरीको
एक जना साथीले मलाई उठाई पछाडी ल्याए पबछ म सं ग भएको पारदशी बसल्ड समेत

अको साथीले ल्याउनु भएको हो, प्रहरी बरीष्ठ उपररक्षक लक्ष्मर् न्यौपाने समेतका प्रहरी

कमतचारीहरुलाई आन्दोलनकारीहरुले घरे ल ु हबतयार प्रयोग गरी कततव्य गरी मारे को तथा

मेरो बााँया हात र खुट्टामा चोि लागेको हो भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।१६
गतेको
55.

डम्बर बहादुर बबष्टको कागज।

प्र.ज. दे ब बहादुर मौनीको कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गते म ड्युिीको जशलजशलामा टिकापुर– ९ पशु हाि

बजारमा खिीएको बथए, उक्त समयमा थरुहिको बभडले वारदात स्थलमा S.S.P सरलाई

घेरा हालेको बथयो। सो पिात बनजहरुले ढु ङ्गामुडा गनत थालेपिात आफुहरुले अश्रग्ु यााँश
हान्दै पछाडी गएका हौं, बनजहरुले हानेको गुलेलीले म घाईते भएको हुाँ, यी प्रबतवादीहरु

माने उद्देश्यका साथ हातहबतयार बलई योजना बद्ध तररकाले आई सुरक्षाकमीलाई कततव्य

गरी मारे को हो भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ज. दे ब हादुर मौनीको बमबत २०७२।५।१०
गतेको कागज।
56.

प्र.ज. आन बसं ह बबष्टको कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गते

म ड्युिीको जशलजशलामा टिकापुर– ९

पशु

हािबजारमा खिीएको बथए। वारदातका ददन प्र.बन.बलराम बबष्टको नेतत्ृ वमा सुरक्षाकमीको

िोली थरुहि कायतकतातको आन्दोलनको पूव त जानकारी पाए पिात जचबलमे चौराहा भन्ने
ठाउमा

खटिएका

बथयौँ, ऐ.ददउाँसो

ु ले
आन्दोलनकारीको जुलश

१३:३०

बजेको

समयमा

प्र.बन.बलराम

बबष्टले

उग्ररुप बलईसकेको भबन खबर गरे पबछ प्र.ब.उ.लक्ष्मर्

न्यौपानेको कमाण्डमा १३ जनाको िोली र प्र.ना.बन.लोकबसं ह भािको कमाण्डमा म समेत

१५ जनाको िोली टिकापुर न.पा.वडा नं.९ पशुहािबजारमा खटि गएका हौं, उक्त समयमा
वारदात स्थलमा प्रहरी िोलीलाई धकलपकल गरी ढु ङ्गामुढा प्रहार गने काम भईरहे को

बथयो। प्र.ब.उ.ले सम्झाई बुझाई गदै गदात आफुहरु सबैलाई आन्दोलनकारीहरुले C

आकारको घेरा हाली सकेपिात एउिा घरको बाटहर लगाएको काठ बार भत्काई उक्त

घरको आड बलन पुगेका हौं, बनजहरुले ढु ङ्गामुढा प्रहार गनत लागे पिात आफुहरुले हवाई
फायर, रबर बुलेि, हान्दा समेत बनजहरु भाला, भािा, फलामे रडबलई आफुहरुमाबथ प्रहार
मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी
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गरे को र खेतबारी तफत भाग्ने क्रममा केही सुरक्षाकमीहरुलाई सोही स्थानमा मारे को, केही
सुरक्षाकमीलाई आगो लगाई जलाई मारे को र प्र.ब.उ.लाई समेत बनमतम तररकाले कततव्य

ु को अग्र
गरी मारे का हुन, मेरो हात खुट्टा कम्मरका भागमा चोि पिक लागेको छ, जुलश
भागमा प्रबतवादी हररनारायर् चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, समेतका व्यजक्तहरु बथए भन्ने समेत
व्यहोराको बमबत २०७२।५।१० गतेको प्र.ज. आन बसं ह बबष्टको कागज।
57.

खटि

प्र.ज. सुरेन्र चन्दको कागज

बमबत २०७२।५।७ गते म ड्युिीको जशलजशलामा टिकापुर– ९ पशुहािबजारमा
गएको

हु,ाँ

प्र.बन.बलराम

बबष्टको

कमाण्डमा

सुरक्षाकमी

जचबलमे

चौराहामा

ु ले उग्ररुप बलएपिात प्र.बन.बलराम बबष्टले थप जनशजक्त माग गरे पबछ
खटिगएकोमा जुलश

प्र.ब.उ.को कमाण्डमा १३ जनाको िोली र प्र.ना.बन.लोकबसं ह भािको कमाण्डमा १५
जनाको िोली खटि गएका हौं, पशुहािबजारमा खिीएको बथए, आन्दोलनकारीहरुले

सुरक्षाकमीलाई धकेलपकेल गरी ढु ङ्गा मुढा गदात प्र.ब.उ.ले सम्झाई बुझाई गदात समेत
बनजहरुले चारै बतर घेरा हाली आक्रमर् गरे पिात नजजकैको घरमा लगाएको बार भत्काई
घरको सहारा बलईरहेका बथयौँ, पुनाः प्रबतवादीहरुले लगातार आक्रमर् गरे पिात प्र.ब.उ.ले

खेतबारी तफत जान बनदे शन ददए पिात सो स्थान बतर जाने क्रममा प्र.बन.बलराम बबष्ट
समेतका

सुरक्षाकमीलाई

भाला

समेतका

हबतयारले

कततव्य

गरी

मारे को,

केही

सुरक्षाकमीलाई भाला रोपी जलाई मारे को, प्र.ब.उ. समेतलाई भाला रोपी मारे को, आफु

ु को अग्रपं जक्तमा प्रबतवादी हररनारायर् चौधरी र
घाईते भई बाच्न सफल भएको हुाँ, जुलस
राम

प्रसाद

चौधरी

लगायतका

व्यजक्तहरु

58.

प्र.ह. मान बहादुर बुढामगरको कागज

बथए

२०७२।५।१० गतेको प्र.ज. सुरेन्र चन्दको कागज।

भन्ने

समेत

व्यहोराको

बमबत

म प्रहरी बररष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मर् न्यौपानेको अंङ्ग रक्षक भई बमबत २०७२।५।७

गतेका ददन प्र.ब.उ.कै कमाण्डमा १४ जनाको िोली थरुहिको आन्दोलन कायतक्रममा

ु ले िीकापुर जस्थत सरकारी
सुरक्षाथत खटि गएका बथयौँ। थरुहिको बबरोध जुलस
कायातलयको बोडतहरु हिाइ थारुहि राज्य लेख्ने भन्ने सूचनाको आधारमा वारदातका ददन

ु ा
टवबभन्न स्थानमा सुरक्षाकमी खटिएका बथयौँ। प्र.बन.बलराम बबष्टको कमाण्डमा मुनव

गा.टव.स.वडा नं.६ जचबलमे चौराहामा १५ जनाको जबत प्रहरी िोली खिाएकोमा ददउाँसो
ु हाम्रो बनयन्िर् भन्दा बाटहर छ, थप
१३:०० बजेको समयमा बनज प्र.बन.ले जुलश
जनशजक्त पठाई ददनु पर्यो भबन ई.प्र.का. िीकापुरमा जानकारी गराउाँदा स.प्र.बल उग्रतारा
मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी
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गर्का प्र.उ.समेत ई.प्र.का. िीकापुरमा आएको अवस्थामा प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपानेलाई

स.प्र.ब.उ.ले आफ्नै गाडीमा राखी वारदात स्थलमा गएका हौं, प्र.बन.केशब बोहराको
कमाण्डमा १२/१३ जनाको िोली थप वारदात स्थलमा गएको हो, प्रहरीहरुलाई धकेल्दै
गरे को

अवस्थामा

पशुहािबजारमा

प्रबतवादीहरुले

एकाएक

लाठा,

ढु ङ्गा

प्रहार

गदै

आफुहरुलाई C आकारको घेरा बन्दी गरी आक्रमर् गदै गदात आफुहरुले अश्रग्ु यााँस र
रबर बुलेि प्रहार गरे का हौं, रबर बुलेि र अश्रग्ु यााँश सटकसकेको अवस्थामा बनजहरुले

लगातार हातहबतयार प्रयोग गरी आफुहरुमाबथ प्रहार गदै गदात मैले प्र.ब.उ.लक्ष्मर्
न्यौपानेलाई नजजकैको घर बभि बस्न लगाई म खेत तफत भागेको हुाँ, मेरो खुट्टामा
कम्मरमा चोि लागी घाईते भएको बथए। पबछ प्रबतवादीहरुले प्र.ब.उ.घरबभि रहे को

थाहापाई बनजलाई आंगनमा ल्याई सोही स्थानमा भाला रोपी मारे का हुन, अन्य प्रहरी

कमतचारीहरुलाई समेत सोही तररकाले बनमतमता पूवक
त
कततव्य गरी मारे का हुन, उक्त

ु को नेतत्ृ व प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीले गरे को सुन्नमा आएको बथयो। जुलश
ु को अग्र
जुलश
पजक्तंमा घाईते अवस्थामा पक्राउ भएका प्रबतवादी हररनारायर् चौधरी, राम प्रसाद चौधरी,

प्रेम बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल कठरीया, ददल बहादुर चौधरी, राज बहादुर कठरीया र राम
कुमार कठरीया समेतका प्रबतवादीहरु बथए भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।१०
गतेका प्र.ह. मान बहादुर बुढामगरको कागज।
59.

नेिराज पडालको कागज

बमबत २०७२।५।७ गते

म थरुहि आन्दोलनको सुरक्षाथत खटि गएकोमा

ु ले जचबलमे चौराहामा खटिएको प्रहरी िोलीलाई च्याप्दै पशुहािबजार सम्म
थरुहिको जुलश
ल्याएकोमा उक्त स्थानमा S.S.P समेतको िोली वारदात स्थलमा पुगे पिात सम्झाउाँदा
समेत

नमानेपबछ

अश्रग्ु यााँश

प्रहार

गरे कोमा

अश्रूग्यााँश

उल्िै

आफुहरुबतर

फाली

आफुहरुमाबथ लाठा, भाला, ढु ङ्गा प्रहार गदै आन्दोलनकारीहरुले आफुहरुलाई C आकारको
घेरामा पारी कुिटपि गदात मलाई ढु ङ्गाले टहकातई म बेहोस भए पबछ मेरो हबतयार समेत

लबग गएका हुन, बनजहरुले S.S.P समेतको िोलीलाई भाला, लाठा, खुाँडा समेत प्रहार गरी

कततव्य गरी मारे को हो भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।१३ गतेको नेिराज
पडालको कागज।
60.

स.प्र.ह. शम्शेर बसंह िमिाको कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गतेका ददन थारुहिका आन्दोलनकारीले टिकापुर

बजारमा आई धनजनको क्षबत पुर्याउने जानकारी कायातलयमा प्राप्त भए पिात स.प्र.बन.
मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी
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ु ा गा. बब. स. वाडत न.६ जचलीम
प्रेम बसं ह ठकुल्लाको कमाण्डमा जजल्ला कैलाली, मुनव

चौराहमा ३५ जना खिी गएका बथयौ। ३०००/३५०० सम्म आन्दोलनकारीहरु भाला,

लाठी, गुलेली दाउ सटहत आएका बथए, आन्दोलनकारीहरुले सशस्त्र प्रहरी िोली तथा नेपाल
प्रहरीको िोलीलाई धकेल्दै ढु ङ्गा, गुलेली हान्दै ल्याएपबछ सो हुल टिकापुर ९ जस्थत

पशुहािबजारमा पुग्दा त्यहााँ बनशेधाज्ञा क्षेि घोर्र्ा गरे को हुाँदा टिकापुर बजार प्रबेश गनत
नददन रोक्ने प्रयास गर्यौँ, त्यस क्रममा योजनावद्ध घरे ल ु हातहबतयार सटहत प्रबतबादीहरुले
चारै बतरबाि घेरा बन्दी गरी हामीहरु बबचमा पारी बनजहरुले

भाला, लाठीले हान्दा समेत

ज्यान जोगाउन समस्या परी हवाई फायर खोली भाग्न उम्कन बाध्य भयौ। अन्य
साथीहरु सं ग रहे का ३ नाल एस.एल.आर र २ नाल ग्यााँश गन भएको अबस्थामा पबन
क्षेबत पुग्ने ठानी खेतको बािो हुदै आएपबछ मेरो पछाडी प्रबतवादीहरु आई हातमा रडले

टहकातई िाउकोमा पछाडीबाि टहकातई म सक्त घाईते भएपबन ज्यान जोगाई सुरक्षीत ठाउ
सम्म पुग,े अन्य साथीहरुले उद्धार गरी अस्पताल सम्म पुर्याएका हुन, घिनामा

प्रबतबादीहरुले चारै बतरबाि घेरा हाली भेिेका जती नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीलाई बनघातत

कुिटपि गरी जलाई माने कायत गरे का हुन भन्ने समेत ब्यहोराको बमबत २०७२।५।१६
गतेको शम्शेर बसह िमािाको कागज।
61.

प्र.ना.बन. राजु शाहको कागज

बमबत

२०७२।०५।०७

गते

बबहान

अन्दाजी

१०:००

बजेको

समयमा

ु ा ६ जचलीम चौराहमा प्रहरी िोली खिी गएकोमा
प्र.बन.बलराम बबष्टको कमाण्डमा मुनव

बनज प्र.बन सेमतको प्रहरी िोलीलाई प्रबतबादीहरुको बभडले धकेल्दै टिकापुर न.पा.वडा
नं.९ पशुहािबजार नजजक पुर्याए पबछ बनज प्र.बन.ले थप मद्दत्तका लागी ररपोटिङ्ग गरे
पिात

प्र.ब.उ.लक्ष्मर्

न्यौपाने

स.प्र.उ.को

गाडी

चढी

घिनास्थल

पुगे

पिात

ाँ ा,
प्र.ब.उ.समेतको िोलीलाई प्रबतबादीहरुले बबबभन्न प्रकारका हातहातमा ल्याएका भाला, खुड
खुकुरी समेत प्रहार गरी कततब्य गरी मारे को हो र सो आन्दोलनको नेतत्ृ व प्रबतबादी

रे शमलाल चौधरीले गरे को बथयो र प्रबतबादीहरु श्रबर् चौधरी, प्रददप चौधरी, सं गम, रर्भुमी
नाम गरे का ब्यक्तीहरुले हत्या गरी प्रहरी सं ग रहे को हातहबतयार समेत लुिी लगेका हुन
भन्ने समेत ब्यहोराको बमबत २०७२।५।१६ गतेको प्र.ना.बन. राजु शाहको कागज।
62.

प्र.ना.उ. धन बहादुर कठायतको घिना टववरर् कागज

बमबत २०७२।०५।०४ गतेका ददन अखण्ड सुदरु पजिम पक्षधर र थारुहिका

बबच टिकापुर क्षेिमा झडप भएको र जस्थती तनाबग्रस्त हुने अबस्था भएकोले तत्काल
मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी
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प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपानेको िोली खिी िीकापुरमा खटि आएको बथयो। ऐ.७ गतेका ददन

थारुहि समथतकहरुले लाठी, भाला समेतका घरे ल ु हातहबतयार बलई टिकापुर बजार तफत
आउदै छन भन्ने जानकारी मलाई भए पबछ टिकापुर बजारको आसपासका एरीयाहरुमा
बनशेधाज्ञा जारी गरे को बथयो। मलाई लम्की पुलमा ड्युिीमा खिाएको र जचबलमे
चौराहामा प्र.बन.बलराम बबष्टको कमाण्डमा िोली खिीएको मा उक्त स्थानमा हुलले च्यापे

पिात बनज प्र.बन.ले थप सुरक्षाका लाबग जानकारी गराउाँदा प्र.बन.केशब बोहरा समेतको

िोली बलई प्र.ब.उ. लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोली उक्त स्थानमा थप खटिएको मा
जचबलमे

चौराहाबाि

आन्दोलनकारीहरुले

सुरक्षाकमीहरुलाई

धकेल्दै

पशुहािबजारमा

पुर्याउाँदा प्र.ब.उ. समेतले बनशेबधत क्षेि प्रबेश गनत रोक्दै सम्झाई रहे को अवस्थामा सोही

हुलबाि अन्यायीहरुले लाठी, भाला, गुलेली, तरवार समेतका घरे ल ु हबतयारले आक्रमर्
गरी सुरक्षाथत खटि गएका प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतका प्रहरी कमतचारीहरुको हत्या

गरे को भन्ने कुरा मलाई जानकारी भए पिात म आफु खटिएको स्थानबाि वारदात
स्थलमा जादा घरे ल ु हबतयारहरु यिति छररएका रगतका िािाहरु भएको तथा

मृतकहरुलाई अस्पताल ल्याई सकेको दे खेको हुाँ। सो घिनाका मुख्य योजनाकार
रे शमलाल चौधरी, लक्ष्मर् थारु र रामचन्र चौधरी समेतको योजना तथा बनदे शनमा

रर्भुबम भन्ने टफरुलाल चौधरी, बबकास भन्ने बाल कृष्र् चौधरी, जशव कुमार चौधरी, चमन
चौधरी, श्रवर् चौधरी, लाहु राम चौधरी, खुसी राम चौधरी, सन्त राम चौधरी र हाल प्रहरी

टहरासतमा रहे का प्रबतवादीहरु हरी नारायर् चौधरी समेतले उक्त घिना योजनावद्ध

तरीकाले गरे को भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२२ गतेको प्र.ना.उ.धन बहादुर
कठायतको घिना टववरर् कागज।
63.

प्रहरी जवान केशव बसं ह महरा, ददपेन्र बसंह धामी, ददपराज थापा, लक्ष्मर् साउाँद, दे व

बसं ह काकी र नेि पडाल समेतको कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गतेका ददन म प्रहरी बनररक्षकको कमाण्डमा जजल्ला

कैलाली टिकापुर न.पा.वडा नं.९ पशुहाि बजारमा ड्युिीमा खटिएको बथए। उक्त स्थानमा
आक्रोशमा आएका आन्दालनकतातहरुले ढु ङ्गा मुढा प्रहार गदै छन् भन्ने जानकारी पिात

उक्त स्थानमा प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोली खटिएको बथयो। वारदातका ददन
प्रबतवादी लक्ष्मर् चौधरी, रे शमलाल चौधरी, धनीराम चौधरी र राम चन्र चौधरीको बनदे शन

अनुसार प्रबतवादीहरुले बोकी ल्याएका घरे ल ु हबतयार सटहत बनजहरु वारदात स्थलमा आई
अन्यायीहरुले उक्त घरे ल ु हातहबतयार भाला, लाठी, ढु ङ्गा, तरवार, खुकुरी समेत प्रहार गदै
मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी
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सुरक्षाथत खटिएको प्रहरी कमतचारीहरुलाई घेरा बजन्द गरी योजनाबद्ध तरीकाले कुिटपि

गदात आफु समेत घाईते भएको हौं।प्र.ब.उ लक्ष्मर् न्यौपाने सक्त घाईते भए पिात ज्यान

जोगाउन घर बभि पसेका र घर बभि बािै प्रबतवादीहरुले बनकाली घर आगनमा
लछारपछार गदै भाला, लाठी, ढु ङ्गा, तरवार, खुकुरी समेत प्रहार गरी बनजको हत्या गरे को

बथयो भने सोही स्थान नजजकै स.प्र.ह.राम बबहारी थारु, प्र.ज. लोकेन्र बहादुर चन्द, प्र.ह.

श्याम खड्का, समेतलाई भाला, लाठी, ढु ङ्गा, तरवार, खुकुरी समेत प्रहार गरी हत्या गरे का
हुन

भने

धानको

खेतबारीमा

प्र.बन.

बलराम

बबष्ट, प्र.बन.केशब

बोहरा, स.प्र.ब.ह.

लबलतबहादुर साउं द समेत लाई लखेिी लखेिी मारे का हुन भने प्र.ह.जनक नेगी सोही

घिनामा सक्त घाईते भई उपचारका क्रममा मृत्यू भएको हो। हामीहरु सं ग भएका हात
हबतयार एस एल आर, पेस्तोल, ग्यास गन, सं चार सेि समेत प्रबतवादीहरुले लुटि लगेका

हुन। सुरक्षाथत खटिएका प्रहरी कमतचारीहरुलाई हाल प्रहरी टहरासतमा रहे का प्रबतवादी हरी

नारायर् चौधरी, जजत बहादुर डगौरा समेतले बनमतमतापुवक
त
हत्या गरे को हो। उक्त
घिनामा जजत बहादुर डं गौरा, राम नरे श चौधरी, टवश्व चौधरी, राजेश चौधरी, बृज मोहन
डं गौरा, सन्तराम चौधरी, टकसनलाल चौधरी, प्रेम चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, राजकुमार
कठरीया, रामकुमार कठरीया, ददल बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल कठरीया तथा हाल फरार

रहे का प्रबतवादीहरु रर्भुमी भन्ने टफरुलाल चौधरी, बबश्राम चौधरी, फुलराम चौधरी, बबकाश

भन्ने बालकृष्र् चौधरी, जशव कुमार चौधरी, प्रददप चौधरी, चमन चौधरी, श्रवर् चौधरी, करन
चौधरी, रामचन्र चौधरी, लाहुराम चौधरी, राम चन्र चौधरी, खुशीराम चौधरी, सन्तराम

चौधरी, डम्मर कठरीया, ईश्वरी प्रसाद चौधरी, बन्धुराम चौधरी, नुरुल अबल जागा, बसताराम
चौधरी, सुरज बमया हास्मी समेतका ब्यजक्त घिनामा सं लग्न बथए भन्ने समेत ब्यहोराको
बमबत २०७२।५।२२ गतेको प्रहरी जवान केशव बसं ह महरा समेतको कागज।
64.

प्र.ना.बन. मान बहादुर बोहराको कागज
बमबत

२०७२।०५।०७

गतेका

ददन

थारुहि

राज्यको

माग

गदै

आएका

िोलीले

भनेपछी

ु ा–६ जचबलमे
आन्दोलनकारीहरुले उग्ररुप बलदै छन्, थप िोली पठाउनु पर्यो भनी मुनव
चौराहमा

ड्युिीमा

खिीएका

प्रहरी

बनरीक्षक

बलराम

बबष्टको

प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने उक्त स्थानमा खिी जााँदा उाँहाको पछाडी म पनी प्र.बन.केशब
बोहराको कमाण्डमा खिी गएको बथएको बथए, टिकापुर न.पा.वडा नं. ९ पशु हािबजारमा

म समेत पुग्दा घरे ल ु हात हबतयार सटहत आएका प्रबतबादीहरुलाई सम्झाई बुझाई गनत
खोज्दा बनजहरुले प्रहरीलाई घेराबजन्दमा पारी लाठी, ढु ङ्गा, भाला समेतले टहकातएपछी ज्यान
मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी
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जोगाउन भाग्दा समेत घर बभि पसेका प्रहरी बररष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मर् न्यौपाने समेतलाई

घरबाि तानी बनमतमता पुबक
त हत्या गरे को र स.प्र.ह.राम बबहारी थारु समेतलाई जलाई
हत्या गरे को, खेतमा भाग्दै गरे का प्रहरी बनरीक्षक बलराम बबष्ट समेतलाई खेतमा लडाई
भाला बन्चरो िाउकोमा हानी बनमतमता पुवक
त हत्या गरे का हुन ् र घिनामा म समेत घाईते

भएका हौ। रे शम लाल चौधरी, धबनराम चौधरी, लक्ष्मर् चौधरीको मुख्य योजनामा
सन्तराम चौधरी, राज कुमार चौधरी, हरी नारायर् चौधरी समेतका प्रबतबादीहरुले बनमतमता

पुबक
त हत्या गरे का हुन,् प्रहरीको हबतयार प्रबतवादी श्रवर् चौधरीले लबग गएको भन्ने सुनक
े ो

हुाँ भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२३ गतेको प्र.ना.बन. मान बहादुर बोहराको
घिना बबबरर् कागज।
65.

प्रत्यक्ष दशी यज्ञदे वी भट्टको घिना टववरर् कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गतेका ददन थरुहि आन्दोलनकारीहरुले हातमा भाला,

खुाँडा, खुकुरी, दाउाँ जस्ता घरे ल ु हातहबतयार बलई प्रहरी कमतचारीहरुलाई लखेट्दै लखेट्दै

मारे को मैले दे खेकी हुं, केही समय पबछ गोली पडटकएको आवाज सुने पबछ म बाटहर गई
हे दात मृतकको घरमा कराईरहे को सुनी म समेत गई हे दात नाबालक िे क बहादुर साउाँदको

िाउको पछाडी गोली लागी मृत अवस्थामा मैले दे खेको हुाँ, प्रबतवादीहरु थारु समुदायका
हुन भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२३ गतेको यज्ञदे वी भट्टको घिना टववरर्
कागज।
66.

प्रत्यक्ष दशी गोकुल भण्डारीको घिना टववरर् कागज

बमबत २०७१।०५।०७ गतेका ददन म भाईलाई बलन करुर्ा बोबडङ्ग स्कुल जाने

क्रममा थारु आन्दोलनकारीहरुले हातमा भाला खुाँडा, गुलेली, मासु काट्ने फलामे दाउ,
समातेको

दे खी

बछमेकी

घरमा

गई

बसेको

हु।

त्यहाबाि

हे दात

बनजहरुले

सुरक्षाकमीहरुलाई लखेिी लखेिी मारे को दे खेको हु।सो घिना टिकापुर–९ पशुहाि बजार

ु ा
दे खी व्लक नं. २९ सम्म भएको हो। सुरक्षाकमीलाई मारी सके पछी बनजहरु मुनव
् पछी बनजहरुले नाबालकलाई समेत मारे को सुने सुरक्षाकमीलाई
तफत भागी गएका हुन।
मारे

पिात

हात

२०७२।५।२३
67.

हबतयार

समेत

लुिी

लगेको

हुन ् भन्ने

गतेको गोकुल भण्डारीको कागज।

समेत

व्यहोराको

बमबत

प्रत्यक्षदशी शुजशला बमातको कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गते म खाना खाई आफ्नै घरमा बसी रहे को अबस्थामा

अन्दाजी १३:०० बजेको समयमा मेरो घरको पजिम तफतबाि माबनसहरुको जमात
मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी
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आएको दे खी घर भन्दा िाढा बाबध राखेका भैसीलाई नजजक ल्याई बरण्डामा बसीरहे को

अबस्थामा पबछ नाम थाहा पाएका अञ्चल प्रहरी कायातलय सेतीका प्रहरी बररष्ठ उपरीक्षक
लक्ष्मर् न्यौपानेलाई लखेिी ल्याएका हुन, बनज लक्ष्मर् न्यौपानेलाई मेरो घरको पजिम
पदट्टको ढोका बभि प्रबेश गरी ढोका बभिबाि लगाउन खोज्दा उक्त हुलले ढोकाको
तलको भागबाि उम्काई बनज लक्ष्मर् न्यौपानेलाई कठालोमा समाती बाटहर ल्याउदा मैले

समेत त्यसो नगनुत होस भबन आग्रह गदात समेत यो घरमा आगो लगाउनु पछत भबन धजम्क
ददए, बनज लक्ष्मर् न्यौपानेले समेत नमार भबन आग्रह गदात समेत बनज ब्यक्तीहरुले

आगनमा ल्याई कुिी भाला घोची तेसातई िाउकोमा ढु ङ्गा प्रहार गरी बनमतम पुबक
त हत्या

गरे का हुन, उक्त हुल सयौको सं ख्यामा बथयो, बनजहरुले हातमा लाठी खुाँडा तरवार बन्चरो

हबसया समेतका हबतयार ल्याएका बथए। ग्यालनमा पेट्रोल बोकेका बथए, मेरो घरको
पुबप
त दट्ट शसस्त्र प्रहरीका राम बबहारी चौधरीको हातमा टहकातई सो पिात शरीरमा पेट्रोल

खन्याई आगो लगाई हत्या गरे का हुन। सोटह नजजक अकात प्रहरी कमतचारीलाई समेत
शरीरमा पेट्रोल खन्याई आगो लगाई हत्या गरे का हुन, बनज बतनै जनाको हत्या गरे को

मैले आफ्नै आखाले दे खेकी हु, सो घिनामा सं लग्नहरुको एटकन नाम मलाई थाहा भएन,
सबै थारु जातीका ब्यक्तीहरु बथए। सो घिनामा पुब त योजना तयारीका साथ प्रहरी बररष्ठ
उपररक्षक लक्ष्मर् न्यौपाने समेतका ब्यक्तीहरुको बनमतममता पुबक
त क्रुर तवरबाि हत्या
गरे को हो भन्ने समेत ब्यहोराको बमबत २०७२।५।१६ गतेको सुजशला बमातको कागज।
68.

मृतक प्र.ह.जनक नेगीको लाश जांच प्रकृती मुच ुल्का
श्री

शसस्त्र

प्रहरी

गर्

टपपलाडी

कञ्चनपुरको

हे लीप्याडमा

राखीएको

मृतक

प्र.ह.जनक नेगीको मृतक लाश, लाशको दाटहने पाखुरामा कािीएको घाउ तथा बनलडाम

रहे को शरीरमा बनलडाम रहे को, दाटहने कोख, टपठ्युमा जचथरीएको बनलडामहरु रहे को भन्ने
लाश जाच प्रकृती मुच ुल्का।
69.

शब पररक्षर् प्रबतबेदन।

Blunt force trauma to chest भन्ने ब्यहोराको प्र.ह.मृतक जनक नेगीको शब पररक्षर्

प्रबतबेदन।
70.

स.प्र.ब.ह. लबलत बहादुर सााँउदको शब परीक्षर् प्रबतबेदन

िाउकोमा चोि पिक लागेको कारर् मृत्यू भएको भन्ने समेत व्यहोराको स.प्र.ब.ह

लबलत बहादुर साउद, प्र.बन.केशब बोहरा, प्र.बन.बलराम बबष्ट, प्र.ज.लोकेन्र बहादुर चन्द,
प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको शब परीक्षर् प्रबतबेदन तथा िाउकोमा चोि भई शरीर
मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी
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जलेको भन्ने व्यहोराको स.प्र.ह.राम बबहारी थारु र प्र.ह.श्याम बहादुर खड्काको शब
पररक्षर् प्रबतवेदन।
71.

प्रबतवादी हररनारायर् चौधरीको बरामदी/ खानतलासी मुच ुल्का कागज

जजल्ला कैलाली, धनगढी न.पा.वडा न.१ जस्थत जजल्ला प्रहरी कायातलय कैलालीको

कम्पाउण्ड बभि पुवम
त ा बनमार्तबधन भवन, पजिममा कायातलय प्रमुख ज्युको बनवास कक्ष,
उत्तरमा कायातलयको मुलगेि, दजक्षर्मा जजल्ला सरकारी वटकल कायातलयको पखातल सं ग

जोबडएको पखातल यती चार टकल्ला बभि रहे को उत्तर मोहडा भएको क्वािर गाडत भवन

ु ा
बभि दुई ओिा टहरासत कक्ष रहे को सो कक्ष बाटहर ग्यालरीमा जजल्ला कैलाली मुनव
गा.टव.स.वडा न. १ कञ्चनपुर बस्ने प्रबतवादी हरर नारायर् चौधरीले लगाएको पाईन्िको
गोजी बभि रहेको पसतमा राखेको बसम काडत बरामद गररएको भन्ने समेत व्यहोराको
खानतलासी तथा बरामदी मुच ुल्का कागज।
72.

प्रबतवादी ददल बहादुर चौधरीको बरामदी/खानतलासी मुच ुल्का कागज

जजल्ला कैलाली धनगढी न.पा.वडा न.१ जस्थत जजल्ला प्रहरी कायातलय कैलालीको

कम्पाउण्ड बभि पुवम
त ा बनमार्ातबधन भवन, पजिममा कायातलय प्रमुख ज्युको बनवास कक्ष,
उत्तरमा कायातलयको मुल गेि, दजक्षर्मा जजल्ला सकारी वटकल कायातलय सं ग जोबडएको
पखातल यती चार टकल्ला बभि रहे को उत्तर मोहडा भएको क्वािर गाडत भवन बभि दुई

ु ा गा.टव.स.वडा
ओिा टहरासत कक्ष रहे को सो कक्ष बाटहर ग्यालरीमा जजल्ला कैलाली मुनव
न.१ कञ्चनपुर बस्ने प्रबतवादी ददल बहादुर चौधरीले लगाएको पाईन्िको दायााँ खल्तीबाि

बभबडयोकन कम्पनीको कालोमा रातो रङ्ग भएको मोबाईल थान १ बरामद गररएको भन्ने
समेत व्यहोराको खानतलासी तथा बरामदी मुच ुल्का कागज।
73.

प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरीको बरामदी/खानतलासी मुच ुल्का कागज

जजल्ला कैलाली, धनगढी न.पा.वडा न.१ जस्थत जजल्ला प्रहरी कायातलय कैलालीको

कम्पाउण्ड बभि पुवम
त ा बनमार्ातबधन भवन, पजिममा कायातलय प्रमुख ज्युको बनवास कक्ष,
उत्तरमा कायातलयको मुल गेि, दजक्षर्मा जजल्ला सकारी वटकल कायातलय सं ग जोबडएको

पखातल यती चार टकल्ला बभि रहे को उत्तर मोहडा भएको क्वािर गाडत भवन बभि दुई
ओिा टहरासत कक्ष रहे को सो कक्ष बाटहर ग्यालरीमा जजल्ला कैलाली जोशीपुर

गा.टव.स.वडा न.४ बस्ने प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरीले लगाएको हाप पाईन्िको गोजीबाि

स्यामसुङ्ग कम्पनीको सेतो रङ्गको मोबाईल ियाब सो मोबाईलमा ९८०४६३६२६५
नम्बरको बसम काडत रहे को मोबाईल ियाबको ग्यालरी फोल्डर बभि प्रबतवादी राम प्रसाद
मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी
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चौधरीले वारदातको समयमा जखचेको बभबडयो फुिे ज तथा बभबडयो तथा फोिोहरु, ईन्िे क्स
कम्पनीको सेतो रं गको ९८२४६०८५२७ नम्बरको बसमकाडत प्रयोग भएको मोबाईल सेि

थान एक, RAGE कम्पनीको कालो रं गको ९८११६७४२३९ नम्बरको एन.सेलको
बसमकाडत समेत बरामद गररएको भन्ने बरामदी/ खानतलासी मुच ुल्का कागज।
74.

प्रबतवादी जजत बहादुर डगौंराको बरामदी/ खानतलासी मुच ुल्का कागज

जजल्ला कैलाली, धनगढी न.पा.वडा न.१ जस्थत जजल्ला प्रहरी कायातलय कैलालीको

कम्पाउण्ड बभि पुवम
त ा बनमार्ातबधन भवन, पजिममा कायातलय प्रमुख ज्युको बनवास कक्ष,
उत्तरमा कायातलयको मुल गेि, दजक्षर्मा जजल्ला सकारी वटकल कायातलय सं ग जोबडएको

पखातल यती चार टकल्ला बभि रहे को उत्तर मोहडा भएको क्वािर गाडत भवन बभि दुई
ओिा टहरासत कक्ष रहेको सो कक्ष बाटहर ग्यालरीमा जजल्ला कैलाली थापापुर

गा.टव.स.वडा न.६ बस्ने प्रबतवादी जजत बहादुर डगौराले लगाएको पाईन्िको दाटहने
गोजीबाि

लाभा

कम्पनीको

मोडल

नं.

२८३

कालो

रं ङ्ग

९८०४६१२३११

र

९८६८४३०६२८ नम्बरको बसमकाडत प्रयोग भएको मोबाईल थान एक समेत बरामद
गररएको भन्ने बरामदी/ खानतलासी मुच ुल्का कागज।
75.

प्रबतवादी सन्तराम चौधरीको बरामदी/खानतलासी मुच ुल्का कागज

जजल्ला कैलाली, धनगढी न.पा.वडा न.१ जस्थत जजल्ला प्रहरी कायातलय कैलालीको

कम्पाउण्ड बभि पुवम
त ा बनमार्ातबधन भवन, पजिममा कायातलय प्रमुख ज्युको बनवास कक्ष,
उत्तरमा कायातलयको मुल गेि, दजक्षर्मा जजल्ला सकारी वटकल कायातलय सं ग जोबडएको

पखातल यती चार टकल्ला बभि रहे को उत्तर मोहडा भएको क्वािर गाडत भवन बभि दुई
ओिा टहरासत कक्ष रहेको सो कक्ष बाटहर ग्यालरीमा जजल्ला कैलाली थापापुर
गा.टव.स.वडा न.५ बस्ने प्रबतवादी सन्तराम चौधरीले लगाएको हाप पाईन्िको गोजीबाि
कलसत

कम्पनीको

सेतो

रं गको

एनसेल

कम्पनीको

९८२४६६९५७०

र

९८०४६५२५६५ नम्बरको बसमकाडत प्रयोग भएको मोबाईल थान एक समेत बरामद
गररएको भन्ने बरामदी / खानतलासी मुच ुल्का कागज।
76.

प्रबतवादी राम नरे श चौधरीको बरामदी/खानतलासी मुच ुल्का कागज

जजल्ला कैलाली, धनगढी न.पा.वडा न.१ जस्थत जजल्ला प्रहरी कायातलय कैलालीको

कम्पाउण्ड बभि पुवम
त ा बनमार्ातबधन भवन, पजिममा कायातलय प्रमुख ज्युको बनवास कक्ष,
उत्तरमा कायातलयको मुल गेि, दजक्षर्मा जजल्ला सकारी वटकल कायातलयसं ग जोबडएको
पखातल यती चार टकल्ला बभि रहे को उत्तर मोहडा भएको क्वािर गाडत भवन बभि दुई
मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी
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ओिा टहरासत कक्ष रहे को सो कक्ष बाटहर ग्यालरीमा जजल्ला कैलाली टिकापुर

नगरपालीका वडा नम्बर ३ बस्ने प्रबतवादी राम नरे श चौधरीले लगाएको हाप पाईन्िको

गोजीबाि स्यामसुङ्ग डस कम्पनीको कालो रं गको ९८४८४३३०२२ नम्बरको नमस्तेको
बसमकाडत ९८१२६६४४७३ नम्बरको एनसेल कम्पनीको बसमकाडत प्रयोग भएको
मोबाईल सेि समेत बरामद गररएको भन्ने बरामदी/ खानतलासी मुच ुल्का कागज।
77.

प्रबतवादी टकसनलाल चौधरीको बरामदी/खानतलासी मुच ुल्का कागज

जजल्ला कैलाली धनगढी न.पा.वडा न.१ जस्थत जजल्ला प्रहरी कायातलय कैलालीको

कम्पाउण्ड बभि पुवम
त ा बनमार्ातबधन भवन, पजिममा कायातलय प्रमुख ज्युको बनवास कक्ष,
उत्तरमा कायातलयको मुल गेि, दजक्षर्मा जजल्ला सकारी वटकल कायातलय सं ग जोबडएको
पखातल यती चार टकल्ला बभि रहे को उत्तर मोहडा भएको क्वािर गाडत भवन बभि दुई
ओिा टहरासत कक्ष रहेको सो कक्ष बाटहर ग्यालरीमा जजल्ला कैलाली थापापुर

गा.टव.स.वडा न.५ बस्ने प्रबतवादी टकसनलाल चौधरीको प्यान्िको बायााँ खल्तीमा स्यामसुङ्ग
जजटिएस ५३०१ नमस्तेको ९८४८४६६०९२ नम्बरको बसम काडत प्रयोग भएको

मोबाईल थान १, माईक्रोम्याक्स सेतो मोडेल एक्स ०९९१ एनसेलको ९८२४६१३३३४

नम्बरको बसम काडत प्रयोग भएको मोबाईल थान १ समेत बरामद गररएको भन्ने बरामदी/
खानतलासी मुच ुल्का कागज।
78.

प्रबतबादी सं ङ्गम भन्ने सन्तोर् कुमार चौधरीको जजउ खानतलासी मुच ुल्का

जजल्ला प्रहरी कायातलय कैलालीको टहरासत कक्ष बाटहर ग्यालरीमा प्रबतबादी सं ङ्गम

भन्ने सन्तोर् कुमार चौधरीलाई टहरासतमा राख्न भन्दा पटहले बनजको जजउको तलासी बलई
नोटकया कालो रं ङ्गको ९८१८९४२०८८ नं.को बसमकाडत प्रयोग भएको मोबाईल बरामद
भएको भन्ने समेत व्यहोराको खानतलासी तथा बरामदी मुच ुल्का।
79.

प्रबतबादीहरुको घर खानतलासी मुच ुल्का

राज कुमार कठरीया, राम कुमार कठरीया, सं ङ्गम भन्ने सन्तोर् चौधरी, ददल बहादुर

चौधरी, सुन्दरलाल कठरीया, बबर बहादुर चौधरी, राम नरे श चौधरी, हरी नारायर् चौधरीको
घर खानतलासी गरीएको मुच ुल्का।
80.

प्रबतबादी लक्ष्मर् चौधरीको जजउ खानतलासी मुच ुल्का

जजल्ला प्रहरी कायातलय कैलालीको टहरासत कक्ष बाटहर ग्यालरीमा प्रबतबादी लक्ष्मर्

चौधरीलाई टहरासतमा राख्न भन्दा पटहले बनजको जजउको तलासी बलई पाईन्िको खल्तीमा

बोकेको ईन्िे क्स कम्पनीको मोबाईल र सो मा ९८१३६४२१४० नं.को बसमकाडत प्रयोग
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भएको मोबाईल बरामद भएको भन्ने समेत व्यहोराको खान तलासी तथा बरामदी
मुच ुल्का।
81.

खानतलासी मुच ुल्का

जजल्ला कैलाली, टिकापुर न.पा.वडा नं. ९ व्लग नं. २९ पशु हािबजार नजजक

पुबम
त ा सदबरुवा तफत जाने कच्ची सडक, पजिममा शं करपुर गांउ, उत्तरमा सदबरुवा गााँउ,
दजक्षर्मा जमरा खोला यबत चार टकल्ला बभि रहे को चचे को पशु हािबजार क्षेि, शं करपुर,

ु ा जोड्ने सडक, धानखेतलाई घिनास्थल कायम गरी शुरु प्रहरीलाई
टिकापुर, मुनव

घेराबजन्दमा पारी ढु ङ्गामुढा, गुलेली प्रहार गरे को टपच सडकको बािोबाि हुदै अजन्तममा
मृतलाश शसस्त्र प्रहरी बररष्ठ हवल्दार लबलत बहादुर साउद भएको ठााँउ सम्म सरसती
हे दात प्रबतबादी रे शमलाल चौधरी समेतले घिनामा मानत प्रयोग गरे का घरे ल ु हबतयारहरु
भेटिएका, प्रहरी वररष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मर् न्यौपाने समेतलाई बनमतमता पुबक
त हत्या गनतमा

प्रयोग गरीएका र घिनास्थलमा नै छाबड गएका भबनएका र प्रहरीलाई घेराबजन्द गरे को

टपचसडकमा थारुहि राज्य जजन्दाबाद लेजखएका पचात रहे का, प्रहरी बरीष्ठ उपरीक्षक
लक्ष्मर् न्यौपाने समेतलाई मारे को घर आगनमा १ टफि ९ ईन्च लम्बाई ९ ईन्च गोलाई

भएको चारपािे काठ छे उको भागमा रगत लागी सुकेको काठ थान १, १ टफि १० ईन्च
लम्बाई ५ ईन्च गोलाई भएको काठको लाठीमा कााँडेतार बेरेको लाठी थान १, प्रहरी

जवान लोकेन्र चन्दलाई मारे को स्थान नजजक १ टफि १० ईन्च लम्बाई भएको ५ ईन्च
गोलाई भएको काठको लाठी िु प्पोमा कााँडेतार बेरीएको लाठी थान १, शसस्त्र प्रहरी

हवल्दार रामबबहारी थारु समेतलाई जलाएको स्थान नजजक २ टफि ८ ईन्च लम्बाई
भएको बााँस जचरीएको, फलामे टकला ठोकेका थान १, ५ टफि लम्बाई भएको हान्न प्रयोग

भएको फुिे को आलो बााँसको लाठी थान १, ३ टफि ६ ईन्च लम्बाई भएका बााँसको लाठी
थान २, ६ टफि ७ ईन्च लम्बाई गोलाई ७ ईन्च भएको िु प्पोमा फुिे को सुकेको बााँसको

लाठी थान १, ४ टफि ११ ईन्च लम्बाई भएको बााँसको सुकेको लाठी थान १, ३ टफि
२ ईन्च लम्बाई भएको छे उमा फलामे टकला ठोकेको लाठीथान २, २ टफि ९ ईन्च

लम्बाई ९ ईन्च गोलाई भएको काठको लाठी थान १, ३ टफि लम्बाई ७ ईन्च गोलाई

भएको काठको लाठी थान १, २ टफि ७ ईन्च लम्बाई भएको काठको लाठी थान १, ४

टफि लम्बाई भएको फलामे रड थान १, २ टफि ९ ईन्च लम्बाई भएका तरवार थान २,
१ टफि ८ ईन्च लम्बाई भएको अं ग्रज
े ी टि आकारको छड थान १, १ टफि २ ईन्च

ाँ भएको घन थान १, प्रहरी युबनफमतमा प्रयोग गने कालो
लम्बाई भएको काठको बबड
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रं गको बेतकाठको िु क्रा जलाएको अबस्थामा रहे को, कालो रं ङ्गको चप्पल थान १, प्रहरी
बनरीक्षक बलराम

बबष्ट, केशब बोहरा समेतलाई हत्या गरीएको स्थान नजजक िु बगत

बबयरका बोतलथान २, १ टफि गोलाई भएको फुिाई धार बनाईएको ढु ङ्गा थान १, १०
ईन्च गोलाई भएको ढु ङ्गा फुिाई धार पारीएको थान १, प्रहरी हवल्दार श्याम खड्कालाई
हत्या गरे को स्थान नजजक १ टफि ४ ईन्च लम्बाई रडको बभि प्वाल भएको बाटहरी

भागमा िे प धागोले बेरेको रड १, १ टफि ४ ईन्च लम्बाई भएको फलामे रड थान १,

१० टफि ६ ईन्च लम्बाई भएको फलामे चेप्िो रड थान १, १ टफि २ ईन्च लम्बाई
भएको िु प्पोमा धार भएको फलामे बछना थान १ फेलापारी बरामद गरीएको भन्ने समेत
व्यहोराको बरामदी मुच ुल्का।
82.

खानतलासी मुच ुल्का

ु ा गा.बब.स.वडा न. ५ मोबतनगर जस्थत पुब,त पजिम टिकापुरबाि
जजल्ला कैलाली मुनव

ु ा गा.बब.स.हुंदै जोजशपुर जाने कच्ची बािो, उत्तरमा बडल्ली राज शमातको िायल व्लग
मुनव

उद्योग, दजक्षर्मा मोती मा.बब.मोबतनगर स्कुलको वाल पखातल, यबत चार टकल्ला बभि

रहे को, कच्ची रोडको उत्तर पट्टीको नरकि घारीमा बमबत २०७२।०५।०७ गते थारुहि
थरुवान आन्दोलनकारीले लुिीलगेको एस.एल.आर. तोडफोड गरे को भनी श्रबर् चौधरीले

यस कायातलयमा जानकारी गराए पिात यस कायातलयबाि प्रहरी िोली खिी गई खोज

तलास गदात एस.एल.आर.राईफलको साइड कभर (खोल) फेला परे को भन्ने समेत
व्यहोराको खान तलासी बरामदी मुच ुल्का।
83.

बरामदी मुच ुल्का

घिनास्थल वरपरबाि बन्चरो थान–१, चक्कु थान १, फलामको भाला थान १ बरामद

भएको भन्ने बमबत २०७२।५।२९ गतेको बरामदी मुच ुल्काबाि खुली आएको पाईन्छ।
84.

प्रबतबादीहरुको स्वास्थ्य परीक्षर् ररपोित
Nine depressed circular wound on left lower thing above knee. Each having–1

cm radius. Slight bleeding present. भन्ने समेत व्यहोराको सुन्दरलाल कठरीयाको स्वास्थ्य

परीक्षर् ररपोित, multiple (4-5) healed abrasion marks on the back. Each - 3 inch long

भन्ने समेत व्यहोराको ददल बहादुर चौधरीको स्वास्थ्य परीक्षर् ररपोित, 4 inch long wound
on right back भन्ने समेत व्यहोराको प्रबतबादी राज कुमार कठरीयाको स्वास्थ्य परीक्षर्

ररपोित, 1 inch wound in left arm And vicular joint. भन्ने समेत व्यहोराको हरी नारायर्
चौधरीको स्वास्थ्य परीक्षर् ररपोित।

मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी

43

85.

करन चौधरीको सनाखत कागज

घिनास्थलबाि बरामद भएको सामान मध्ये भाला श्रवर् चौधरीले प्र.ब.उ.लाई प्रहार

गरे को हबतयार हो, काठको बबड भएको दाउ, प्रदीप चौधरीले वारदातमा प्रयोग गरे को

हबतयार हो, ठू लो पंयूको लाठी लालु चौधरीले प्रयोग गरे को हो, ठू लो बााँसको लाठी
प्रबतवादी राजाराम चौधरीले प्रयोग गरे को हो, सुकेको अको लाठी प्रबतवादी जजत बहादुर
डं गौराले प्र.ज.लोकेन्र बहादुर चन्दलाई हान्न प्रयोग गररएको हो, अन्य हातहबतयारहरु

फरार रहे का अन्य प्रबतवादीहरु समेतले प्रयोग गरे का हुन भबन बमबत २०७२।५।२८
गते करन चौधरीले गरर ददएको सनाखत कागज।
86.

नेिराज पडालको सनाखत कागज

उक्त घिनामा सं लग्न भएका प्रबतवादी मध्ये प्रबतवादी श्रवर् चौधरी, प्रदीप चौधरी,

करन डं गौरा, टवश्राम चौधरीलाई लाईन लहरमा उभ्याएको अवस्थामा हे री दे जख जचने भन्ने
समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२९ गतेको नेिराज पडालको सनाखत कागज।
87.

ददपराज थापाको सनाखत कागज

उक्त घिनामा सं लग्न भएका प्रबतवादी मध्येका श्रवर् चौधरी, प्रदीप चौधरी, करन

डं गौरा, टवश्राम चौधरीलाई हे री दे जख जचने भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२९
गतेको ददपराज थापाको सनाखत कागज।
88.

प्रबतवादी श्रवर् चौधरीको सनाखत कागज
वारदात

स्थलमा

प्रयोग

भएका

हाल

बरामद

भईआएका

लाठा

लगायतका

हातहबतयारहरु उक्त वारदातमा आफु समेतका प्रबतवादीहरुले प्रयोग गरे का हुन भन्ने समेत
व्यहोराको बमबत २०७२।५।२९ गतेको श्रवर् चौधरीको सनाखत कागज।
89.

सुरज बसंह ठकुरीको सनाखत कागज

प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपानेलाई भाला प्रहार गने व्यजक्त प्रबतवादी श्रवर् चौधरी हो, पबछ

बनज प्रबतवादीको हातमा लुिीलगेको SLR बभरे को मैले दे खेको हुाँ, सो हबतयार प्रबतवादी
प्रदीप

चौधरीले

खोसेको

समेत

मैले

दे खेको

हुाँ,

प्रबतवादी

करन

चौधरीले

प्रहरी

कमतचारीहरुलाई लाठीले प्रहार गरे को मैले दे खेको हुाँ, प्रबतवादी टवश्राम चौधरी समेतले

हातमा लाठी बलई खेतखेतबाि लखेिेको मैले दे खेको हु भन्ने समेत व्यहोराको बमबत
२०७२।५।२९ गतेको सुरज बसं ह ठकुरीको सनाखत कागज।
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90.

प्रबतवादी प्रदीप चौधरीको सखानत कागज

काठको बबड भएको बन्चरो, घिनास्थलमा रहेको कच्ची बािो भन्दा पर खेतमा

भागीरहे का २ जना प्रहरीलाई मादातका बखत प्रयोग गररएको हबतयार हो र कालो बबडको

चक्कु घिनास्थलमा रहेको घरबाटहर लक्ष्मर् न्यौपानेलाई प्रहार गदात प्रयोग भएको हबतयार
हो, फलामको भाला प्रबतवादी हररनारायर् चौधरी लगायतका फरार रहे को प्रबतवादी

राजाराम चौधरी लगायतका प्रबतवादी मध्ये कसै ले हातमा समातेको दे खेको हुाँ, प्रायाः बमल्दो
जुल्दो

हातहबतयार

प्रयोग

गरे कोले

एटकन

गनत

सजक्दन

२०७२।५।२९ गतेको प्रदीप चौधरीको सनाखत कागज।
91.

भन्ने

व्यहोराको

बमबत

खिपि भन्ने बसतल राज डगौराको सनाखत कागज

पं जक्तबद्ध भई उभ्याईएका माबनस हे रे दे खे, अन्दाजी वर्त २५–२६ को सं गम भन्ने

सन्तोर् कुमार थारु हो। बनज म सं गै द्धन्दकालमा माओवादीमा सं गै कायत गरे को व्यक्ती

हो, बनजको घर जज.कै.टिकापुर ५ जघयापुछरी हो, बनजले नै वारदात समयमा बोरामा

हबतयार बोकेको दे खेको हु, भागबद्ध भएका अन्य व्यजक्तहरु मेरो गाउाँको सन्तराम चौधरी,
टकसनलाल चौधरी, राजेश चौधरी, बृजमोहन डं गौरा, टवश्राम भन्ने जजत बहादुर डं गौरालाई

जचन्दछु , बनजहरुले भाला, लाठी बलई घिनामा गएका हुन भन्ने समेत ब्यहोराको बमबत
२०७२।५।२० गतेको खिपि भन्ने बसतल राज डगौराको सनाखत कागज।
92.

बसतलराम डगौराको कागज

वारदात पूव त प्रबतवादीहरु रे शमलाल चौधरी, लक्ष्मर् थारु, बन्धु थारु र रामचन्र

चौधरी समेतका कायतकतातले थापापुर गा.टव.स.मा प्रत्येक वडा, गा.टव.स.का भलमन्सा

बोलाई एक कायतक्रम गरी थरुहि राज्यको मागको लाबग सशक्त आन्दोलन गनुप
त छत, सबैले
उपजस्थत हुन ु पछत भन्ने बनदे शन ददएका बथए, सोही बनदे शन बमोजजम भलमन्साहरुले आफ्नो
वडाका चौकीदार माफतत प्रत्येक घरधुरीबाि एक एक जना आन्दोलनमा जानुपने, नगएमा
रु.१,०००।– जररबाना हुने भबन उदी जारी गरी बनदे शन भए बमोजजम वारदातका ददन

ाँ ा, लाठा, तरबार समेत बोकी गएका हौं, म
टवबभन्न गाउाँबाि हातमा घरे ल ु हबतयार भाला, खुड
समेत वारदातका ददन ददउाँसो १४:०० बजेको समयमा मोती चोकमा पुग्दा प्रहरीले
अश्रग्ु यााँश हानेको

अवस्थामा आन्दोलनकारी दौबडदै गदात सं गम भन्ने व्यजक्तलाई मैले

दे खेको बथए। बनजले आफ्नो साथमा बन्दुक बोकी ल्याएको समेत दे खेको हुाँ, को कस्ले
भाला, खुाँडा प्रयोग गरी मारे थाहा भएन भन्ने समेत व्यहोराको
गतेको बसतलराज डगौराको कागज।

बमबत २०७२।०५।१४
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93.

केशे भण्डारीको कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गते म आफ्नै घरमा नै बथए। घिना भएको ठाउाँ नै मेरो

घर हो, सो ददन थारुहिका माबनस आई टिकापुर बजारमा आई क्षती पुर्याउने योजना
रहे को छ भन्ने बबहान थाहा भएको बथयो, हामी घिनास्थलका माबनसहरुलाई घर बभि
बस्नु आजत्तनु पदै न भनेका बथए, ददउसो १३:३० बजेको समयमा हजारौको सख्यामा

आएको जत्थाले ड्युिीमा रहे का प्रहरी बररष्ट उपरीक्षक समेतको िोलीलाई मेरो घर भन्दा
२०० बमिर अगाडी सडकमा चारै बतरबाि घेरा हाली ढु ङ्गा, गुलेली लाठा टहकातउन लाग्दा
प्रहरी िोलीले अश्रग्ु यााँस प्रहार गरी रहे का बथए, प्रहरीको केही नलागी आफ्नो ज्यान

जोगाउन भाग्नलाग्दा बछमेकी सं बगता बमातको घर बभि बछरे का प्रहरी बररष्ठ उपरीक्षक

लक्ष्मर् न्यौपानेलाई तानी घर बाटहर ल्याई लाठा, भालाले हानी गोरु च ुिाई गरी मारे को र
प्रहरी हवल्दार श्याम खड्कालाई सडकमा नै मारी सकेका बथए, शसस्त्र प्रहरी हवल्दार

राम बबहारी चौधरी र प्रहरी जवान लोकेन्र चन्दलाई पबन भन्नै नसकीने गरी दानबबय

तरीकाले हातमा भएका टकला रोपेका लाठी, तार बेरेका लाठीले हानी नजजकैको खर
ल्याएर आगो लगाएका हुन। घाईते भई भाग्दै गरे का अन्य प्रहरीलाई समेत खेतमा

लखेट्दै हान्दै गरे का बथए, रगताम्य भई भाग्दै गरे का प्रहरी बनरीक्षक बलराम बबष्ट र
केशब बोहरालाई धान खेतमा फेला पारी मारमार भन्दै फरुवा, भाला, लाठीले हानी
मारे को, उक्त घिना प्रत्यक्ष मैले आफ्नो घरको झ्यालबाि हे री रहे को बथए, प्रहरी दयाको

बभख माग्दै बथए, त्यस्तो क्रुरतापुवक
त माने मराउने र घिना गराउनेमा १६ बर्त दे खी ४०
बर्त सम्मका थारु माबनसहरु बथए भन्ने समेत ब्यहोराको केशे भण्डारीको कागज।
94.

गोपाल पुनको कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गते म आफ्नै घरमा बथए, थारुहि आन्दोलन कतात हातमा

लाठी भाला समेत ल्याई आएका बथए, प्रहरी िोलीले उक्त बभडलाई रोक्न खोज्दा ज्यान
माने उद्देश्यका साथ आएका अन्यायीहरुले मेरो घर अगाडी घेरा बन्दी गरी प्रहरीको केही

नलागी भाग्यो त्यस क्रममा अन्यायीहरुले मेरो घरको नल्का पबन तोडेका हुन, तनाव पुर्त
अबस्था भए पबछ अन्यायीहरुले प्रहरीलाई लखेिी लखेिी भाला रोपी, खकुरीले हानी

आगोले जलाई मारे का रहे छन। अबलकती अबस्था शान्त भई सकेपबछ म घर बाटहर

बनस्कदा क्षतबबक्षत अबस्थाका लाश प्रहरीले ओसारीरहे को बथयो, युवा उमेरका थारु
समुदायका माबनसहरुले घिना गराएका हुन भन्ने समेत ब्यहोराको बमबत २०७२।५।१६
गतेको गोपाल पुनको कागज।
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95.

नरे श चौधरीले गरे को कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गते मेरो घरमा नै खाना खाई घरमा बसी रहे को

अबस्थामा िाढाबाि माबनसहरुको हुल आएको दे खेको हु। पबछ घर नजजकै पुग्दा प्रहरी

िोलीलाई लखेिीलखेिी कुिीरहे का बथए। घिनामा सं लग्न ब्यक्तीहरुले हातमा लाठी,
भाला, खुकुरी, खुाँडा, बन्चरो, हबसया समेतका हातहबतयारहरु बोकेका बथए, उक्त घिनामा
सबै थारु जातीका माबनसहरु बथए, बनजहरु पुब त योजनाका साथ हात हबतयार बोकी
आएका

बथए,

बनजहरुले

प्रहरी

बररष्ट

उपरीक्षक

लक्ष्मर्

न्यौपाने

समेतका

प्रहरी

कमतचारीहरुलाई लखेिीलखेिी कुिीकुिी धारीलो हबतयार समेत प्रहार गरे का हुन। बनज
ब्यक्तीहरुले ग्यालेनमा पेट्रोल समेत बोकी ल्याएका बथए, पेट्रोल छकी आगो लगाई बनमतम

तवरबाि हत्या गरे का हुन, सोही घिनामा फुलवारी ररसोितका सं चालक रे शमलाल चौधरी

समेतका ब्यजक्तहरु बथए भन्ने समेत ब्यहोराको बमबत २०७२।५।१६ गतेको नरे श
चौधरीले गरे को कागज।
96.

टकरर् भन्ने राजेन्र हमालको कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गते ददउसो थारुहिको आन्दोलनमा लाठी भाला बन्चरो

सटहत टिकापुर बजारमा प्रबेश गनत लागेको जानकारी पाई म मेरो घर बछमेकी बभम
बहादुर भण्डारीको २ तले घरको छतमा गएको बथए, हजारौको सं ख्यामा आएका हातमा
लाठी, भाला बोकेका प्रबतबादीहरुको हुलले प्रहरीलाई धकेल्दै बथए, प्रहरीलाई बबचमा पारे

पबछ बततरबबतर पानत प्रहरीले अश्रग्ु यााँस हान्यो माने योजनाका साथ आएका अन्यायीहरुले

चारै बतरबाि प्रहरी िोलीलाई घेरा हालेपबछ ज्यान जोगाउन प्रहरीहरु भाग्दा टपछा गरे का

अन्यायीहरुले सं बगता बमातको घर बभि पसेका प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपानेलाई घर बाटहर
बनकाली मारे को, म बसेको ठाउबाि उक्त घट्ना छे कीएको हुदा सबैकुरा दे ख्न पाइन।

शसस्त्रका प्रहरी हवल्दार राम बबहारी चौधरीलाई चारै बतरबाि घेरी भाला डन्डाले प्रहार
गरररहे का बथए। बनज अन्यायीहरुले हानहान मारमार भन्दै बथए, पबछ नजजकै भएको
घरबाि खर ल्याई जजउदै जलाए, सं ग सं गै लोकेन्र चन्दलाई पबन त्यसै गरी हानेर खरले

जलाएर मारे , घाईते भएका प्रहरी बनरीक्षक केशब बोहरा र बलराम बबष्ट घाईते भई

खेतबतर भाग्दै गरे का बथए, राम्रो सं ग दौड्न पबन सटक रहे का बथएनन्, िाउकोबाि बगेको
रगत पुछ्दै बथए, प्रहरी बनरीक्षक केशब बोहराको खेतको आलीमा ढले पबछ हाप पाईन्ि

लगाएको मोिो जजउ भएको ब्यक्तीले सोही स्थानमा गई फरुवाले िाउकोमा टहकाई
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मारे को र प्र.बन.बलराम बबष्टलाई पबन खेतमा हानी मारे का हुन भन्ने समेत ब्यहोराको बमबत
२०७२।५।१६ गतेको टकरर् भन्ने राजेन्र हमालको कागज।
97.

कृष्र् डगौराको घिना बबबरर् कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गते गाउाँका भलमन्सा टिकाराम कठरीयाले आन्दोलनमा

सहभागी हुनपु ने नभए जरीवाना बतनुत पने भबन उदी जारी गरे पबछ म समेत उक्त

आन्दोलनमा गएको हुाँ, वारदात स्थलमा पुग्दा सुरक्षाकमीहरुले सम्झाई बुझाई गदात समेत
बनज आन्दोलनकारीहरुले बनर्ेबधत क्षेि प्रवेश गनत खोज्दा सुरक्षाकमीहरुले अश्रग्ु यााँस प्रहार

गरे कोमा प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी लगायतका प्रबतवादीहरुले सुरक्षाकमीमाबथ घरे ल ु
हातहबतयार प्रयोग गनत थाले, म सोही स्थानबाि फटकत घर आएको हुाँ, घर फटकत आउाँदै
गदात आन्दोलनकारीहरुले सुरक्षाकमीहरुलाई बबभत्स तररकाले मारे को हो भन्ने कुरा सुनक
े ो
बथए। वारदात समयमा लक्ष्मर् चौधरी, रे शमलाल चौधरी, सोही स्थानमा नै बथए, बनजहरुले

नै योजना बनाएका हुन, वारदातमा खुशीराम चौधरी, बसताराम चाौधरी, सं गम चौधरी,
लगायतका प्रबतवादीहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रहरीलाई प्रहार गनतमा सं लग्न बथए। सुरक्षाकमीको
हबतयार

सं गम

चौधरी

लगायतले

लुिी

लगेको

हो

भन्ने

२०७२।५।१७ गतेको कृष्र् डगौराको घिना बबबरर् कागज।
98.

समेत

व्यहोराका

बमबत

पबतपावन कठरीयाको घिना टववरर् कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गते ददउसो अन्दाजी १३:३० बजेको समयमा थरुहि

ु स्थानीय पशुहािबजार नजजक
राज्यको माग गदै जचबलमे चौराहाबाि ठू लो सं ख्याको जुलश
आई पुग्दा बनर्ेबधत क्षेिमा प्रबेश गनत नददने गरी खटिएका सुरक्षाकमीहरुलाई बनजहरुले

घेरा बन्दी गरी आफु साथ बोकी ल्याएका हातहबतयार लाठी, भाला, गुलेली, बोतल प्रहार

गरी अमानबबय तरीकाले कुिटपि गनत लाग्दा ज्यान जोगाउन सं गीता बमातको घरमा रहे का

प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपानेलाई प्रबतवादी मध्येका हररनारायर् चौधरीले बाटहर आंगनमा ल्याई
भाला रोपी कततव्य गरी मारे को तथा अन्य सुरक्षाकमीहरुलाई वारदात स्थलमा बबभत्स

तररकाले हत्या गरे को हो भन्ने समेत ब्यहोराको बमबत २०७२।५।१७ गतेको पबतपावन
कठरीयाको घिना टववरर् कागज।
99.

झनक टवश्वकमातको कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गते १३:३० बजेको समयमा आन्दोलनकारीहरुको ठु लो

बभड वारदात स्थलमा आउन लाग्दा प्रहरीहरुले सवतसाधारर्लाई घरबभि जान लगाएकोमा
म पशुहािबजार नजजक भएकोले घर जान िाढा हुाँदा डम्मर चौधरीको घरमा बसेको
मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी
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बथए। पबछ आन्दोलनकारीहरुले

सुरक्षाकमीहरुलाई घेराबन्दी गदात समेत प्रहरीले

सम्झाउन थालेकोमा उल्िै आन्दोलनकारीहरुले आफुसाथ भएका हबतयार प्रहार गनत
थालेपिात सुरक्षाकमीले अश्रग्ु यााँश हानेकोमा आन्दोलनकारीहरुले नमानी सुरक्षाकमी माबथ

लगातार प्रहार गदात सं गीता बमातको घरमा ज्यान जोगाउन बसेका प्र.ब.उ.समेतलाई बाटहर
बनकाली बबभत्स तररकाले हत्या गरे को तथा अन्य सुरक्षाकमी समेतलाई लाठी, भाला

समेतका हबतयारले बबभत्स रुपमा कततव्य गरी मारे को हो भन्ने समेत व्यहोराको बमबत
२०७२।५।१७ गतेको झनक टवश्वकमातको कागज।
100. प्रेम बसं ह बोहराको कागज

मृतक प्रहरी बनरीक्षक केशब बोहरा मेरो छोरा हो। बनज अं चल शसस्त्र प्रहरी गुल्म

सेतीमा कायतरत रटह आएकोमा थारुहि सं घर्त सबमबतको आन्दोलनमा शाजन्त सुरक्षाका
लागी टिकापुरमा खिीएको बथयो, फोनमा कुराकानी भईरहन्थ्यो, बमबत २०७२।०५।०७
गते मेरो अको छोरा नटवन बसं ह बोहराले दाजुलाई अन्यायी रे शमलाल चौधरी समेतले

कततव्य गरी मारे को जानकारी ददए, पछी सं चार माध्यमबाि खबर सुनी एटकन भए, वारदात
स्थलमा सुरक्षाकमी माबथ आक्रमर् गरी बबभत्स तररकाले हत्या गनेमा रामचन्र चौधरी,

रर्भुमी भन्ने टफरुलाल चौधरी, टवश्राम चौधरी, फुलराम चौधरी, बालकृष्र् चौधरी, जशब
कुमार चौधरी, प्रदीप चौधरी, श्रवर् चौधरी, करन चौधरी, रामकुमार कठरीया, राजकुमार

कठरीया, ददल बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल कठरीया, हररनारयार् चौधरी, राम प्रसाद चौधरी,
बृज मोहन डं गौरा, राजेश चौधरी, सन्तराम चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, राम नरे श चौधरी,

जजत बहादुर डं गौरा, सन्तोर् थारु समेतका व्यजक्तहरुले प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी र

लक्ष्मर् चौधरी समेतको योजना र बनदे शनमा सुरक्षाकमी माबथ भाला, खुाँडा, खुकुरी र

लाठी समेत प्रहार गरी बबभत्स रुपमा सुरक्षाकमीको हत्या गरे को भन्ने थाहा पाएको हुाँ
भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२० गतेको प्रेम बसं ह बोहराको कागज।
101. बुजझएका माबनस महेश बोहराको कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गते दाजु केशब बहादुर बोहरालाई अन्यायी रे शमलाल

चौधरी समेतले नेतत्ृ व गरे को हुलले हत्या गरे को खबर पाएको हुं। घिनाको वास्तटवकता

बुझ्दा थारु कल्यार्कारी सभाका अध्यक्ष तथा सं योजक धबनराम चौधरी, रे शम लाल
चौधरी, लक्ष्मर् थारु चौधरी समेतले थारु सं घर्तका नामबाि सं चालन गरे को हुल जत्थामा

घरे ल ु हात हबतयार बोकेको रर्भुमी भन्ने टफरुलाल चौधरी, बृज मोहन डगौरा, राजेश
चौधरी, सन्तराम चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, सं ङ्गम भन्ने सन्तोर् कुमार थारु, हररनारायर्
मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी
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चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, राजेश चौधरी, सन्तराम चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, रामनरे श
चौधरी, जजत बहादुर डं गौरा, रामचन्र चौधरी, फुलराम चौधरी, बालकृष्र् चौधरी, प्रदीप

चौधरी, जशवकुमार चौधरी, श्रवर् चौधरी, करन चौधरी, राम कुमार कठरीया, राज कुमार

कठरीया, ददल बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल कठरीया समेतले बनमतमता पुबक
त हत्या गरे को

भन्ने थाहा पाएको हुाँ भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२० गतेको महेश बोहराको
कागज।

102. जजत बहादुर चन्दको घिना टववरर् कागज

थारुहि राज्यको माग गरी टिकापुर लगायतका स्थानमा भएको बन्द हड्ताल,

तोडफोडमा शाजन्त सुरक्षाका लागी प्रहरी बररष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मर् न्यौपानेको कमाण्डमा

मेरो छोरा लोकन्र बहादुर चन्द टिकापुरमा जड्यिी खटिएको भनी बनज छोरा सं ग फोन
सम्पकत हुदा जानकारी भएको र वारदातको ददन समेत बबहानको समयमा फोन सम्पकत

भएकोमा ददउाँसोको समयमा एक्कासी बमबडयाबाि मेरो छोरा लगायत ५/६ जनाको टवभत्स
हत्या भएको जानकारी पाएको हुाँ। सो हत्याकाण्ड थारु कल्यार्कारी सभाका सं योजक

धबनराम चौधरी, जजल्ला कैलाली दुगौली गा.टव.स.घर भई कैलाली जजल्ला क्षेि नम्बर १

का थारु सं घर्त सबमबतका सं योजक रे शमलाल चौधरी, ऐ. फुलबारी १ बस्ने लक्ष्मर् चौधरी,
रर्भुमी भन्ने टफरुलाल चौधरी, माओवादी पुव त लडाकु टवश्राम चौधरी लगायतका

व्यक्तीहरुको बनदे शनमा अन्य प्रबतवादीहरु राम कुमार कठररया, सुन्दरलाल कठररया
समेतले हातहातमा लाठी, भाला, खुकुरी, बन्चरो, गुलेली समेतका घरे ल ु हबतयार सटहत आई
पुव त योजना बमोजजम चारै बतरबाि घेरा हाली मेरो छोरा लोकेन्र बहादुर चन्द माथी

सााँङ्घाबतक आक्रमर् गरी बनमतमता पुवक
त हत्या गरे का हुन भन्ने समेत ब्यहोराको बमबत
२०७२।५।२० गतेको जजत बहादुर चन्दको घिना टववरर् कागज।
103. पबबिा सााँउदको कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गते ददउसो १३:३० बजेको समयमा मेरो श्रीमान

स.प्र.ब.ह लबलत बहादुर सााँउद र प्र.ब.उ. लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोली टिकापुर–९
पशु हािबजार नजजक ड्युिीमा खिीएको अबस्थामा प्रबतबादी रे शमलाल चौधरी, लक्ष्मर्
चौधरी, धबनराम चौधरीको बनदे शन तथा योजनामा हाल प्रहरी टहरासतमा रहे का राम प्रसाद

चौधरी लगायतका प्रबतबादीहरुले बनर्ेबधत क्षेि तोडी बनजी तथा सावतजबनक सम्पत्तीमा
क्षती पुयातउने खोजेकाले बनजहरुलाई सम्झाई बुझाई गने क्रममा उल्लेजखत प्रबतबादीहरुले

चारै बतरबाि घेराबजन्द गरी पुब त योजना मुताबबक हात–हातमा बलएका लाठी, भाला, बन्चरो,
मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी
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जस्ता घरे ल ु हात हबतयारले बनमतम तरीकाले हत्या गरी केही प्रहरी कमतचारीलाई जजउदै

आगो लगाई क्रुर तवरले हत्या गरे को भन्ने व्यहोराको बमबत २०७२।५।२२ गतेको
पबबिा सााँउदको कागज।

104. सृजना थारुको कागज

बमबत २०७२।०५।०७ गते ददउसो १३:३० बजेको समयमा मेरो श्रीमान

स.प्र.ह.राम बबहारी थारु र प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोली टिकापुर–९ पशुहाि
बजार नजजक ड्युिीमा खिीएको अबस्थामा प्रबतबादी रे शमलाल चौधरी, लक्ष्मर् चौधरी,
धबनराम चौधरीको बनदे शन तथा योजनामा हाल प्रहरी टहरासतमा रहे का राम प्रसाद चौधरी

लगायतका प्रबतबादीहरुले बनर्ेबधत क्षेि तोडी बनजी तथा सावतजबनक सम्पत्तीमा क्षती
पुर्याउने खोजेकाले बनजहरुलाई सम्झाई बुझाई गने क्रममा उल्लेजखत प्रबतबादीहरुले

चारै बतरबाि घेराबजन्द गरी पुब त योजना मुताबबक हात–हातमा बलएका लाठी, भाला, बन्चरो,
जस्ता घरे ल ु हात हबतयारले बनमतम तरीकाले प्रहार गरी जजउदै आगो लगाई क्रुरतवरले

हत्या गरे को भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२२ गतेको सृजना थारुको
कागज।

105. बुजझएका माबनस बबर बसं ह नेगीको कागज

प्रहरी हवल्दार जनक नेगी मेरो छोरा हो।बनज छोरा अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्ममा

कायतरत रही आएको बथयो।केही हप्ता पटहले दे खी टिकापुर लगायतको क्षेिमा थारुहि

आन्दोलन कतातहरुले टिकापुर लगायतको क्षेिहरुमा जनधनको क्षती पुर्याउने अवस्था
आए पबछ प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको कमाण्डमा छोरा खटिई गएको मलाई

जानकारी बथयो । बमबत २०७२।०५।०७ गतेका ददन जज.कै.टिकापुर न.पा.९
पशुहािबजारमा बडयूिीमा खटिएको अवस्थामा प्रहरीलाई माने योजनाका साथ रे शमलाल
चौधरी समेतका माबनस घरे ल ु हात हबतयार सु–सजजत भई आई छोरा समेतको प्रहरी

िोलीलाई घेरा बन्दी पारी भाला, लाठी, खुकुरी, काडेतार बेरेका लाठी, गुलेली समेतका
हातहबतयारले टहकातई बनमतमता पुवक
त
केही सुरक्षाकमीको हत्या गरे को तथा केही
सुरक्षाकमीहरुलाई गम्भीर घाईते बनाएकोमा मेरो छोराको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको

हो, उक्त घिनामा प्रबतवादीहरु राम कुमार कठरीया, सुन्दरलाल कठरीया, ददल बहादुर
चौधरी, राज कुमार कठरीया, हररनारायर् चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, प्रेम चौधरी, टकसनलाल
चौधरी, सान्तराम चौधरी, बृज मोहन डं गौरा, राजेश चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, राम नरे श
चौधरी, जजत बहादु डं गौरा, सन्तोर् कुमार थारु, लाहुराम चौधरी समेतका प्रबतवादीको
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सं लग्नता रहे को तथा उक्त वारदात गनतमा प्रबतवादी धनीराम चौधरी, लक्ष्मर् थारु,
रे शमलाल चौधरी समेतको योजना र बनदे शन गरे का हुन भन्ने समेत ब्यहोराको बमबत
२०७२।५।२१ गतेको बबर बहादुर नेगीको कागज।
106. बुजझएका लक्ष्मी दे वी खड्काको कागज

घिना बमबतमा म आफ्नै घरमा बथए। मेरो श्रीमान् श्याम खडका शान्ती सुरक्षाको

लागी टिकापुरमा खटिएको भन्ने जानकारी बथयो। अन्यायी प्रबतवादीहरु घरे ल ु हबतयार
लाठी, खुकुरी, भाला, समेत

साथमा बलइ टिकापुर बजारमा जनधनको क्षती गनत आउाँदै

गदात प्रबतवादीहरु वारदात स्थलमा पुग्दा मेरो श्रीमान् समेतले उक्त क्षती हुन नददन रोक्ने
प्रयास गदात श्रीमान् समेतको उच्च प्रहरी अबधकारी समेतको िोलीलाई घेराबन्दी गरी
बनमतमतापुवक
त हत्या गरे का हुन। हत्या गनेमा धनी राम चौधरी, रे शमलाल चौधरी, लक्ष्मर्

थारु समेतको पुव त योजनामा राम कुमार कठररया, सुन्दरलाल चौधरी, ददल बहादुर चौधरी,

हररनारायर् चौधरी, राजेश चौधरी, जजत बहादुर डगौरा, सं गम भन्ने सन्तोर् कुमार थारु, प्रेम
चौधरी, टकसनलाल चौधरी, सन्तराम

चौधरी, बृजमोहन डं गौरा, राजेश चौधरी, बबर बहादुर

चौधरी, राम नरे श चौधरी, सन्तोर् कुमार थारु समेतले बनमतमतापुवक
त हत्या गरे को भन्ने
समेत

ब्यहोराको बमबत २०७२।५।२१ गतेको लक्ष्मी दे वी खडकाले गरे को कागज।

107. बुजझएका माबनस भरत बहादुर बबष्टको कागज

मेरो दाजु प्रहरी बनरीक्षक बलराम बबष्ट जज.प्र.का.कैलालीमा कायतरत रही केही

समय पटहले दे खी टिकापुर लगायत क्षेिमा थारुहि राज्य लगायतका माग राखी भएको

आन्दोलनमा शान्ती सुरक्षाको लागी टिकापुरमा खटिनु भएको बथयो। वारदात बमबत
२०७२।०५।०७ गतेका ददन प्रबतवादीहरुले दाजुको बनमतमता पुव त हत्या गरे को सं चार

माध्यमबाि सुनी थाहा पाए। घिनाको बारे मा बुझ्दा टिकापुर ९ मा दाजु समेत खटिई
गएको अवस्थामा हत्या गने योजनाका साथ घरे ल ु हातहबतयार समेत बोटक आएका
रे शमलाल चौधरी समेतले घेरा बन्दी गरी भाग्न उम्कन खोज्दा समेत लखेिी प्रबतवादी

राम कुमार कठररया, सुन्दरलाल कठररया, हररनारायर् चौधरी, टवकास चौधरी, टफरुलाल

चौधरी, टवश्राम चौधरी, फुलराम चौधरी, प्रददप चौधरी, करन चौधरी समेतका व्यक्तीले भाला,
डण्डा, खुकुरी, गुलेली, बन्चरो लगायतका घरे ल ु हबतयारले बनमतमतापुवक
त हत्या गरे का हुन
भन्ने समेत ब्यहोराको घिना टववरर् कागज।
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108. प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरीले गरे को अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान

थारु जातीको बाहुल्यता भएको कैलाली समेतको जजल्लालाई सं जघय थारुवान सं जघय

प्रदे श बनाउनका लागी हाल बन्दै गएको नयााँ सं टवधानमा लेखाउन सबैले आमहडताल
गनुप
त छत

र

२०७२।०५।०७

गते

टिकापुर

नगरपाबलका

अन्तगततका

सरकारी

कायातलयहरुमा सं जघय थारुवान प्रदे श लेख्न ु पछत, यदी राज्य पक्षले हाम्रो कायतमा बाधा

पुर्याएमा प्रबतकार गनुत पछत, त्यसका लाबग प्रत्येक घरबाि अबनवायत रुपमा आन्दोलनमा
घरे ल ु हातहबतयार बोकी बमबत २०७२।५।७ गते िीकापुर जानुपने, नगए दण्ड जररबाना

हुने भबन उदी जारी भए पिात प्रबतवादी लक्ष्मर् चौधरी, रे शमलाल चौधरी र धनीराम
चौधरी, फुलराम चौधरी समेतका नेताहरुले ददएको बनदे शन अनुसार म समेत हाल प्रहरी
टहरासतमा रहे का सं गम भन्ने सन्तोर् कुमार थारु, राम कुमार कठररया, राम नरे स चौधरी,

टवर ब. चौधरी, राजेश चौधरी, सुन्दरलाल कठररया, ददल बहादुर चौधरी, हररनारायर् चौधरी,
प्रेम चौधरी, जजत बहादुर डगौरा समेतका हजारौ व्यक्तीहरु गएका बथयौ। हामीहरुको

टिकापुर बजारको पजिम पदट्टको नाका जजल्ला कैलाली टिकापुर न.पा.वडा न.९
पशुहािबजार बाि टिकापुर बजार प्रवेश गने र यदी प्रहरीले छे केमा रोकेमा प्रबतकार गने

बनदे शन अनुसार पशुहािबजार बाि टिकापुर बजार प्रवेश गनत खोज्दा हाल नाम दजात थाहा
भएको प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीले हामीहरुलाई छे की रोकी टिकापुर बजार

प्रवेश गनत नददएकोले हामीहरुले प्रबतकार गरे का हौ। उक्त ददन टिकापुर बजारमा रहे का
सरकारी कायातलयहरुमा स्वायत थरुहि राज्य लेख्न रे शमलाल चौधरी समेतका नेताहरुले

पुव,त पजिम, उत्तर, दजक्षर् चारै बतरका नाकाहरुबाि एकै साथ प्रवेश गने भने बमोजजम सोही
बमोजजम प्रवेश गरे का हौ। उक्त पशुहाि बजारमा प्रहरी माथी आक्रमर् गरी भाग्न

सजजलो हुने भएकोले सोही नाकाबाि प्रवेश गरे का हौ। प्रहरीले शुरुमा नै फायर गदै नन्

शुरुमा सम्झाई बुझाई गरी अश्रग्ु यास हानेमा वा रोकेमा चारै बतरबाि घेरा हाली माने पुव त
योजनाका साथ गएका थारुहिका कायतकतातहरुलाई पशुहाि बजारमा रोकेको हुदा सोही

बमोजजम घेरा हाली पुव त योजना बमोजजम नै लाठी, भाला, खुकुरी, खुाँडा, समेतका घरे ल ु
हबतयार प्रहार गरी बडयूिीमा रहे का प्रहरी कमतचारीहरु माबथ आक्रमर् गररएको हो। उक्त
स्थानमा हाल प्रहरी टहरासतमा रहे का प्रबतवादीहरु टफरुलाल चौधरी, टवश्राम चौधरी, सुरज
बमया हास्मी, फुलराम चौधरी, टवकास भन्ने वालकृष्र् चौधरी, जशवकुमार चौधरी, प्रददप

चौधरी, चमन चौधरी, श्रवर् चौधरी, करन चौधरी, समेतका व्यक्तीहरु बथए। उक्त
आक्रमर्मा परी प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने, प्र.बन.बलराम बबष्ट, प्र.बन.केशव बोहरा, प्र.ह.जनक
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नेगी, प्र.ह.श्याम खडका, प्र.ज.लोकेन्र बहादुर चन्द र २ जना शसस्त्र प्रहरीका २ जना
कमतचारीहरुको समेत मृत्यु भएको हो भन्ने समेत ब्यहोराको प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरीको
बमबत २०७२।५।१८ गतेको बयान कागज।

109. प्रबतवादी राम कुमार कठरीयाको अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान

बमबत २०७२।५।७ गते बबहान गाउाँको भलमन्सा डम्मर कठररयाले टिकापुर

आन्दोलनमा प्रत्येक घरबाि आन्दोलनमा जाने र नगएमा रु. १००० (एक हजार)

जररबाना लाग्छ भनी जचराकी सुनबर्त कठररया माफतत उदी भन्न लगाएको र साथै आ-

आफ्नो घरबाि भाला डन्डा बोकेर बबहान १०:०० बजे गाउाँका सबै माबनस जनता

मा.टव.को टपपल चौतारामा जम्मा हुने भनेपबछ म सं ग ददनेश कठररया, पुरन कठररया, राम
कुमार कठररया समेतका माबनस प्राय सबैको हात हातमा टकला ठोकेको लाठी, तार बेरेको

लाठी, हबसया, बन्चरो, समेत ६/७ जनाको हातमा बथयो। हामी भेला जम्मा भई सके पबछ
ु लगाउाँदै अगाडी बढ्ने र जचबलमे चौराह
गाउाँको भलमन्सा डम्मर कठररयाले नारा जुलस

पुगेपबछ अन्य गा.टव.स.का माबनससं ग भेि भइ अगाडी बढने भनेपबछ जचबलमे चौराहमा
७/८ हजार माबनस भाला, डण्डा सटहत भेला भएका बथए, प्रहरी िोली पबन बथयो। मटहला

अगाडी, हामी पछाडी हुदै प्रहरी िोलीलाई धकेल्दै पशुहािबजार सम्म पुर्याउदा त्यहााँ
बनर्ेधीत क्षेि तोटकएको हुदा प्रहरीले रोक्ने कोजशश गयो, हामीहरुलाई जस्तो सुकै भएपनी

टिकापुर पुग्ने र सरकारी कायातलय तोडफोड गने भबनएको हुदा अगाडीका प्रहरीहरुलाई
ढु ङ्गामुढाको बर्ात गर्यौ, केही िोली प्रहरीलाई घेन त गए, म पबन प्रहरीलाई घेन त सडकको
दजक्षर् पट्टीको घरको बािो हुाँदै जााँदा मेरो टहपको भागमा पछाबडको साथीले पछाडीबाि

ु ा गा.टव.स.वडा
प्रहरीलाई हान्न खोज्दा मेरो पछाडी चोि लागी उपचारको लागी जज.कै.मुनव

न.२ कञ्चनपुर बस्ने ददनेश कठररया, ऐ.ऐ.बस्ने राम कुमार कठररयाले लगी गएका हुन, म
ु ा गा.टव.स.वडा न.२ बस्ने दुतराम कठररया,
सं गै प्रहरीलाई घेरा हाल्न भनी जज.कै. मुनव
ऐ.ऐ.वडा न.१ बस्ने ददनेश कठररया म सं गै पक्राउ भएका राम कुमार कठररया समेत
घेरा हाले पबछ प्रहरी बररष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मर् न्यौपानेलाई घर बभिबाि तानी घर

आगनमा ल्याई भाला, लाठी, ढु ङ्गा, समेतले बनघातत कुिटपि गरी मारे को हो भने शसस्त्र
प्रहरी हवल्दार राम बबहारी चौधरी र प्रहरी जवान लोकेन्र बहादुर चन्दलाई आगो
लगाएको हो, खेतमा भाग्दै गरे को प्रहरी बनरीक्षक बलराम बबष्ट र केशब बोहरालाई

ु ा गा.टव.स.४ बस्ने श्रवर् चौधरी,
लखेिी बनघातत रुपमा मानेमा जजल्ला कैलाली मुनव
ऐ.ऐ.बस्ने प्रददप चौधरी, ऐ.टिकापुर न.पा.५ जघयापुछारी बस्ने सं गम भन्ने सन्तोर् कुमार
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डगौरा सम्मका माबनस नाम थाहा भएको र अन्य घिनास्थलमा उपजस्थत माबनसहरु दे ख्न
पाएमा जचन्दछु । आगो लगाउने भाला रोप्ने लगभग ४०/५० जना बथए, घिनामा भाला

ु ा गा.टव.स.वडा न.४ बस्ने श्रवर् चौधरी, ऐ.ऐ.बस्ने
हान्ने, आगो लगाउने मध्येका जज.कै.मुनव

वर्त १९ को प्रददप चौधरी, ऐ.टिकापुर जघया पुछारी बस्ने सं गम भन्ने सन्तोर् कुमार डगौरा,

हररनारायर् चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, समेतका व्यजक्त हुन, प्रहरीका हबतयार श्रवर् चौधरी
र सन्तराम चौधरीले लुिी लगेको हो भन्ने सुनेको हुाँ, घिनाका मुख्य योजनाकार टिकापुर

९ फुलबारी एफ.एम.का भएका रे शमलाल चौधरी, जज.कै.फुलबारी गा.टव.स.वडा न.१
फुलबारी बस्ने लक्ष्मर् थारु(चौधरी) हुन। बनजहरुले गाउाँगाउाँबाि भाला, डण्डा सटहत
माबनस ल्याउन अह्राएका हुन भन्ने समेत ब्यहोराको प्रबतवादी राज कुमार कठररयाको
बयान कागज।

110. प्रबतवादी प्रेम बहादुर चौधरीले गरे को अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान

बमबत

२०७२।०५।०७

गते

जजल्ला

कैलाली,

टिकापुर

न.पा.वडा

न.९

ु त नेतत्ृ व कतात प्रबतवादी रे शमलाल
पशुहािबजार नजजक प्रहरीलाई भाला खुाँडाले हान्नुपव
चौधरी समेतले थारुहि राज्यको माग गनत आन्दोलन गनुप
त छत, त्यसको लागी गाउाँगाउाँ
घरघरबाि भाला, खुकुरी, डण्डा सटहत बमबत २०७२।५।७ गते िीकापुर जानु पछत भनी

गाउाँको भलमन्सा कनैयालाल चौधरी माफतत गाउाँ भरीका माबनसलाई भाला, खुकुरी, बन्चरो,
लाठी, गुलेली सटहत जान भनेको हुदा पुव त योजना अनुसार घरे ल ु हात हबतयार बलई गएको,
बािोमा प्रहरीले अबरोध गरे मा त्यही बसध्याएर अगाडी बढने, टिकापुर बजारमा थारुहि

राज्यको बोडत लगाई छाडने भन्ने गाउाँगाउाँमा भनेकोले वारदातको ददन भाला, डण्डा, खुकुरी
समेत बलई आउने र नआएमा रु.१०००(एक हजार) दण्ड जररबाना हुने भनेकाले मेरो
गाउाँबाि २/३ सयको सं ख्यामा झवही भन्ने स्थानमा आयौ, त्यसै गरी भजनी, जोशीपुर,
ु ा, थापापुर, लगायतको गाउका माबनस पबन सोही स्थान हुदै टिकापुर बजार प्रवेश गने
मुनव

पजिम पट्टीको पशु हािबजारको नाकामा आई पुव त योजना बमोजजम टिकापुरमा स्वयात्त

राज्यको बोडत लगाउन प्रहरीले अबरोध गरे मा साथमा भएका हात हबतयारले बर्ातउने भन्ने
ु को अगाडी मटहला बथए, सो जुलस
ु पशुहािबजार नजजक पुग्दा त्यहााँ
योजना बथयो। जुलश
खटिएका प्रहरी बररष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीले यहााँ बनर्ेबधत क्षेि
घोर्र्ा गररएको छ यहााँ बाि अगाडी नबढनुहोस भन्दा प्रहरीलाई जसरी पबन बसध्याउन
पछत भन्ने आदे श अनुसार अगाडी भएका मटहला िोली अगाडी बढीरहे को अवस्थामा

पछाडीको पुरुर्को समुहले प्रहरीहरुलाई घेराबन्दीमा पारे पिात हातमा भएका भाला,
मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी

55

बन्चरो, फरुवा, गुलेलीले टहकातउाँदा बनजहरुले आफुसाँग भएको रबरको गोली, अश्रग्ु यासले

हान्दा आफुहरुले नछोडे पिात बनजहरु टिक्न नसकी भाग्न थाले, भाग्दै गरे का प्रहरीलाई
पछाडीबाि लखेिी हान्दा घर बभि बछरे का प्रहरी बररष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मर् न्यौपानेलाई

तानी घर बाटहर भाला लाठाले हानी मारे को र त्यसै गरी शसस्त्र प्रहरी हवल्दार राम बबहारी

चौधरी, प्रहरी जवान लोकेन्र चन्दलाई लाठा भािाले हानी ढाले पिात आगो लगाई
ददएको तथा भाग्दै गरे का प्रहरी बनरीक्षक बलराम बबष्ट, केशब बोहरा लगायतका प्रहरी

कमतचारीलाई समेत लखेिीलखेिी मारे को हो, मैले बोकी लगेको लाठीले प्रहरीलाई

टहकातएको हुाँ र उक्त लाठी मैले वारदात स्थलमै छोडी गएको बथए, प्रबतवादी रे शमलाल
चौधरी घिनास्थलमा साँगै बथए। घिनामा बचन ददनेमा जज.कै.फुलबारी १ फुलबारी गाउाँ
बस्ने लक्ष्मर् थारु रहेको बनजले गाउाँका भलमन्साहरु र थारु सं घर्त सबमबतमा नेतत्ृ व गने

गाउगााँउबाि भाला, डण्डा, खुकुरी, सटहत आउन लगाएको र पुव त माओवादीका लडाकु

टवश्राम चौधरी, ऐ नारायर्पुर ९ बस्ने टफरुलाल चौधरी, ऐ.टिकापुर ५ बस्ने सं ङ्गम भन्ने
ु ा ५ का श्रवर् चौधरी, करन चौधरी, प्रददप चौधरी समेतले
सन्तोर् कुमार डगौरा, ऐ मुनव

प्रहरीलाई भाला, खुकुरी, हान्ने, आगो लगाउने काम गरे का हुन, प्रहरी सं ग भएको हात
हबतयार लग्ने मध्येका श्रवर् चौधरी, सं ङ्गम भन्ने सन्तोर् कुमार डगौरा समेतका हुन भन्ने
समेत ब्यहोराको प्रबतवादी प्रेम बहादुर चौधरीको बयान कागज।

111. प्रबतवादी सुन्दरलाल कठररयाले गरे को अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान

बमबत २०७२।०५।०७ गते जजल्ला कैलाली टिकापुर आन्दोलनमा जान भनी मेरो

गाउाँको भलमन्सा डम्बर कठररयाले बनदे शन गरे अनुसार मेरो गाउाँको चौकीदार (जचराकी)
घर घरमा आई घरबाि अबनवायत रुपमा १ जना आन्दोलनमा जाने नगएमा रु.१०००।–

एक हजार जररबाना हुने र लाठी घरे ल ु औजार हबसया, भाला, लगी वार टक पार गने खबर
भए अनुसार म बबहान खाना खाई मेरो गाउाँको जनता माध्यबमक टवद्यालय कञ्चनपुर

ु ामा आई सो टवद्यालयबाि भलमन्सा डम्बर कठररयाले १२/१५ जनाको समुह बनाई
मुनव

ु ा गा.टव.स.वडा न.६ जचबलमे चौराहमा भेला
हात हातमा भाला तथा लाठी बोकी जज.कै.मुनव
जम्मा भएका हौं। मैले पबन बासको लाठीमा टकला हानेको लाठी सटहत चौराहमा गएको

बथए।सो चौराहमा मेरो गाउाँबाि ७/८ सय जना भेला जम्मा भई सकेका बथए, अन्य

जोशीपुर, बौबनया, खैलाड, भजनी एररयाबाि जज.कै.टिकापुर ९ फुलबारी एफ.एमका सं चालक
रे शमलाल चौधरीले बनदे शन गरे अनुसार घरे ल ु हात हबतयार बलएर आउनु भनेकाले

ु ा
आन्दोलनको आगाडी पं क्तीमा मटहला र पछाडी पुरुर् नारा लगाउाँदै जज.कै.मुनव
मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी

56

गा.टव.स.वडा न.६ जस्थत जचबलमे चौराहमा पुग्दा प्रहरी िोलीले आन्दोलन गने समुदायका
व्यक्तीहरुलाई सम्झाई रहे का बथए, आन्दोलनकारीले प्रहरी िोलीलाई धकेलेर अन्दाजी ३
टकलोबमिर पछाडी पशु हािवजार सम्म लगेका बथए उक्त बनर्ेबधत स्थानमा पुग्दा प्रहरीले

रोक्न खोज्दा आन्दोलनकारीले प्रहरी िोलीलाई घेरा हाली लाठा, भाला प्रहार गरे को र
प्रहरी सं ग भएको अश्रग्ु यााँस, रबरछरात हान्दा म अग्र पं क्तीमा भएकोले मेरो खुट्टामा ९
ओिा छरात लागेका हुन। प्रहरी आफ्नो सुरक्षाको लागी भागी रहे को बेला मेरो हातमा
भएको बासको लाठीले ३/४ पिक प्रहरीलाई प्रहार गरे को बथए। सो पिात म मेरो
खुट्टामा लागेका रबरको छरात र अश्रग्ु यासले गदात बेहोस भएको बथए, को कसले

अस्पतालमा लगेको हो थाहा भएन, म सं गै मेरो गाउाँका भलमन्सा डम्मर कठररया, तुल्सी
राम कठररया, गुम्मन कठररया समेतका गाउाँका अन्य साथीहरु सं गै आएका हौ र
आन्दोलनको बेला अगाडी पछाडी भएको हो। प्रहरीलाई अन्य आन्दोलनकारीले कुिटपि

गदात घर बभि पसेका प्रहरीलाई बाटहर बनकाली भाला प्रहार गने, आगो लगाउने र हत्या

ु ा गा.टव.स.वडा न.४ लिकबनया बस्ने मेवालाल चौधरीको छोरा श्रवर्
गने जज.कै.मुनव

चौधरी, ऐ.ऐ.बस्ने प्रददप चौधरी, हररनारायार् चौधरी हुन, प्रदीवादी करन चौधरीले २ जना
प्रहरीलाई मायो, बबर पहलमान हो भबन बनजलाई कााँधमा बोकी प्रबतवादीहरुले लगेका बथए
भन्ने सुनेको हुाँ, प्रबतवादी मध्येका हररनारायर् चौधरी र श्रवर् चौधरीले प्रहरीको हबतयार

लग्दै गरे को मैले दे खेको हुाँ, वारदात स्थलमा म साँग हररनारायर् चौधरी, राजकुमार

कठरीया, टकसनलाल कठरीया, बृज मोहन चौधरी समेतका हाल टहरासतमा रहे का अन्य

प्रबतवादीहरु समेत बथए। बनदे शन ददने प्रमुख भुबमकामा रे शमलाल चौधरी र लक्ष्मर्
चौधरी नै हुन भन्ने व्यहोराको बमबत २०७२।५।१८ गतेको सुन्दरलाल कठरीयाको
बयान।

112. प्रबतवादी हररनारर् चौधरीले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान

गाउं को भलमन्सा मोकुलाल चौधरीको उदी र जचराकीले भने अनुसार प्रत्येक

घरवाि २ जना माबनस अबनवायत रुपले आन्दोलनमा जानु पने, प्रत्येकले घरे ल ु हबतयार

वोक्नु पने, नगए रु.१०००।— जररबाना हुने भने पिात बमबत २०७२।०५।०७ गतेका
ददन टवहान म समेत मेरो गाउं का माबनसहरु लाठा भाला बोकी जचबलमे चौराहामा जम्मा

भएका हौं। उक्त स्थानमा जानु पूव त गाउं का भलमन्सा लगायतका मान्छे हरु गोल्डेन

एकेडेमी स्कूलमा वैठक वसी जसरी पबन बनर्ेबधत क्षेि तोड्ने बनर्तय गरे का हुन, ८/१०
हजारको सं ख्यामा जचबलमे चौराहामा जम्मा भएका हातहातमा घरे ल ु हबतयार बोकेका
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आन्दोलनकारीहरुले

सुरक्षाकमीहरुलाई

धकेल्दै

२

टक.बम.िाढा

पशुहािबजार

सम्म

पुर्याएपबछ बनशेबधत क्षेि तोडन खोज्दा सुरक्षाकमीहरुले अश्रग्ु यााँश तथा रबर छरात हानेको
हो, म अग्र स्थानमै भएको हुनाले मेरो हातको पाखुरा र दायााँ छातीको भागमा रबरको

छरात लागेको हो, बभडले प्रहार गरे को लाठी, भाला, खुकुरीको आगाडी प्रहरीहरुको केही
सीप नलागी घरका गल्ली र खेततीर भागेका हुन, मेरो हातमा भएको कााँचो बााँसको
डण्डाले

प्रहरीलाई

सुरक्षाकमीहरुलाई

टहकातएको

हु,

पशुहािबजारमा

अन्य

साथीहरु

घेराहाली

समेतले

आक्रमर्

गदात

टहकातउाँदै
म

गरे का

लगायतका

बथए,

अन्य

प्रबतवादीहरु बथए, आन्दोलनमा मसाँग हुकुमलाल चौधरी, अबनल चौधरी, बबर बहादुर चौधरी
समेत बथए, आक्रमर् गदात बनजहरु अगाडी पछाडी बथए, घर बभि लुकेका प्रहरीलाई

प्रबतवादी श्रवर् चौधरी, प्रदीप चौधरी समेतले ल्याई मारे का हुन, अन्य प्रहरीलाई प्रबतवादी
करन चौधरी समेतले मारे को हो, बनजलाई २ जना प्रहरी मारे को भन्दै कााँधमा बोकी

लगेको हो भन्ने सुनक
े ो हुाँ, प्रबतवादीहरु रे शमलाल चौधरी, र लक्ष्मर् चौधरीले बनदे शन
गरे को हो भन्ने समेत व्यहोराको
चौधरीले गरे को बयान कागज।

बमबत २०७२।५।१८ गतेको प्रबतवादी हरी नारायर्

113. प्रबतबादी राम कुमार कठरीयाले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान

बमबत २०७२।५।७ गते बबहान गााँउको भलमन्सा डम्मर कठरीयाले जचराकी

माफतत घर घरमा आज टिकापुर आन्दोलनमा जानुपछत, नगएमा प्रत्येक व्यजक्तले रु
१,०००।– जरीवाना बतनुत पछत, आन्दोलनमा अबनबायत रुपमा भाला, लाठी खुकुरी सटहत
जानु पने र पटहले बोबडतङ्ग स्कुलमा जम्मा हुने भनेको हुाँदा म आफ्नो घरबाि लाठी हातमा

बलई स्कुलमा गए, स्कुलमा ७।८ हजार जनाको सं ख्यामा घरे ल ु हात हबतयार सटहत
जम्मा भई डम्मर कठरीयाको बनदे शनमा पं जक्तबद्ध भई प्रबतवादीहरु िीकाराम चौधरी, बबरु

चौधरी समेत साँगै लाठी बोकेर गएका बथए। उक्त हुलमा म अगाडी गएको हुाँ,
पशुहािबजार नजजक प्रहरीलाई घेरा बन्दी गरी लाठा हानी सकेको अवस्थामा म पुगेको

हुाँ, आन्दोलानकारीले प्रहरीलाई हान्ने क्रममा प्रबतवादी राजकुमार कठरीयाको टहपमा चोि

लाग्न गएको हो, उक्त वारदातमा प्रबतवादी श्रवर् चौधरी, प्रदीप चौधरी, हररनारायर् चौधरी,
बसताराम चौधरी, सं गम चौधरी, समेतको सं लग्नता रहे को छ, उक्त वारदात गनतमा लक्ष्मर्

चौधरी, तथा रे शमलाल चौधरीले बनदे शन गरको हो, प्रहरीको हबतयार लुिी बलने प्रबतवादी

श्रवर् चौधरी, प्रदीप चौधरी हुन भन्ने व्यहोराको बमबत २०७२।५।१८ गतेको राज कुमार
कठरीयाको बयाज कागज।
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114. प्रबतबादी ददल बहादुर चौधरीले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान

वारदातका ददन म आफ्नै घरमा बथए। सो ददन टवहान मेरो गाउाँको भलमन्सा

डम्मर कठरीयाले जचराकी माफतत प्रत्येक घरबाि हातमा हातहबतयार बलई अबनवायत रुपमा

आन्दोलनमा जानु पने, नगए रु.१,०००।– जररबाना हुने भनेपबछ मसमेत डम्मर बहादुर

कठरीया साँगै जनता मा.टव.मा.जम्मा भएका हौं, सो स्थानबाि जचबलमे चौराहा तफत जानु
पछत भनेपबछ म समेत समूह बनाई डम्मर बहादुर कठरीया, राज कुमार कठरीया, राम

कुमार चौधरी, कालुराम चौधरी, काठराम कठरीया र हाल टहरासतमा रहे का प्रबतवादीहरु

समेत उक्त स्थानमा गएका हौं, जचबलमे चौराहामा ८/१० हजारको सं ख्यामा माबनसहरु
जम्मा भएका बथए। उक्त स्थानबाि अगाडी बढी बनर्ेबधत क्षेि तफत जानलाग्दा खटिएका

प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको सुरक्षाकमीको िोलीले आफुहरुले जबरजस्ती आगाडी
बढन खोज्दा, सुरक्षाकमीहरुले अश्रग्ु यााँश तथा रबर गोली प्रहार गदात आफुहरुले

सुरक्षाकमी माबथ घेरा हाली आक्रमर् गरे का हौं, मैले ढु ङ्गा, लाठी, बोतल समेतले प्रहार
गरे को बथए। को कसको चोिले प्रहरीहरु मरे का हुन थाहा भएन, उक्त घिनामा बालकृष्र्

चौधरी, फुलराम चौधरी समेतको सं लग्नता छ, प्रबतवादीहरु रे शमलाल चौधरी, लक्ष्मर्

चौधरी र धनीराम चौधरीको बनदे शन अनुसार उक्त घिना भएको हो, वारदात स्थलमा
प्रहरी माबथ आक्रमर् गने मध्येका श्रवर् चौधरी र सन्तोर् चौधरीले प्रहरीको हबतयार
समेत लुिी लगेका हुन भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२१ गतेको
ददल बहादुर चौधरीको बयान कागज।

प्रबतबादी

115. प्रबतबादी बृज मोहन डगौराले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान

थारु समुदायको हकटहतको लाबग आमहडताल गनुत पने, प्रहरीहरुको हस्तक्षेप भएको

खण्डमा प्रबतकार गनुत पने भएकोले वारदातका ददन िीकापुर जस्थत सरकारी कायातलयमा

गई थरुहि प्रदे शको बोडत लगाउनु पने हुाँदा, प्रत्येक घरबाि अबनवायत रुपमा हातमा घरे ल ु
हबतयार लाठा, भाला, खुाँडा जस्ता बोकी आन्दोलनमा आउनु पने, यदद नआएको खण्डमा

रु १,०००।– जररबाना हुने भबन प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी समेतले बनदे शन गरे पबछ म
साईकल चढे र उक्त कायतक्रममा आएको हुाँ, गाउाँगाउाँबाि आएका आन्दोलनकारीहरु
जचबलमे चौराहा हुाँदै अग्र पजक्तंमा मटहलाहरु लगाई पशुहािबजार तफत गएकोमा बनशेबधत

क्षेि भबन प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतले सम्झाउाँदै गदात आफुहरुले नमाने पबछ
प्रहरीहरुले Tear Gas प्रहार गरे का हुन, सो पिात मटहलाहरु भागदौड गरे पबछ आफुहरुले
चारै बतरबाि

सुरक्षाकमीहरुलाई

घेरा

बन्दी

पारी

आफु

साँग

भएका

हातहबतयारले
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बनजहरुलाई प्रहार गरे का हौं, सुरक्षाकमीहरुलाई कततव्य गरी मारी सकेपिात बनजहरुको
हबतयार को कसले लुयो थाहा भएन, म साँगै गएका सुरक्षाकमीलाई हबतयार प्रहार गने

टकसन लाल चौधरी लगायतका साथीहरु नै हुन, नाम थाहा नभए पबन हाल आएर सबैलाई

मैले जचनी सनाखत गरे को छु ाँ भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२१ गतेको बृज
मोहन डं गौराको बयान।

116. प्रबतवादी राम नरे श चौधरीले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान

प्रबतबादी रे शमलाल चौधरी, लक्ष्मर् थारु लगायतका ब्यक्तीहरु बबच घर घरबाि

हातमा लाठी भाला बन्चरो जस्ता घरे ल ु हातहबतयार बलई टिकापुर जस्थत सरकारी

कायातलयमा थारुवान स्वयात्त प्रदे र्को बोडत लगाउने भबन बनर्तय गरे अनुसार वारदातका
ददन टवबभन्न गाउाँबाि प्रत्येक घरबाि १/१ जनाका दरले हातहबतयार सटहत वारदातका

ददन आन्दोलनमा जानु पने बनदे शन भए अनुसार जचबलमे चौराहामा जम्मा भएको
आन्दोलनकारीहरुको समूह अगाडी बढने क्रममा पशुहािबजारनजजक पुग्दा प्रहरीले रोक्न
खोज्दा प्रहरी माबथ आक्रमर् गदात प्र.ब.उ. बछमेकी घरमा बसेको दे जख बनजलाई समेत

ाँ
बाटहर ल्याई खुाँडा प्रहार गरे को र अन्य प्रहरी कमतचारीहरु समेतलाई लखेिी आफुहरुसग
भएका हबतयार प्रहार गरी मारे का हौं, उक्त कायतमा प्रबतवादीहरु बसताराम चौधरी, टफरुलाल

चौधरी, टवश्राम चौधरी, फुलराम चौधरी, बालकृष्र् चौधरी, जशव कुमार चौधरी, चमन चौधरी,
श्रवर् चौधरी, करन चौधरी, प्रदीप चौधरी, हररनारायर् चौधरी समेतका व्यजक्तहरु सं लग्न

बथए।यसका मुख्य योजनाकार प्रबतवादीहरु धनीराम चौधरी, रे शमलाल चौधरी, राम चन्र
चौधरी र लक्ष्मर् चौधरी समेतका व्यजक्तहरु हुन भन्ने समेत व्यहोराको
२०७२।५।२१ गतेको राम नरे श चौधरीको बयान कागज।

बमबत

117. प्रबतवादी बबर बहादुर चौधरीले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान

वारदातका ददन प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी, लक्ष्मर् थारु, समेतले प्रत्येक घरबाि

एक एकजना घरे ल ु हबतयार सटहत थरुहिको आन्दोलनमा जानु पने यदद कोही नगएमा

रु.१,०००।– जररबाना हुने बनदे शन गरे पिात, म वारदातका ददन टवकास चौधरीले नेतत्ृ व

गरे को िोलीमा सहभागी भएको बथए। सबैको हातमा लाठा, भाला, बन्चरो, कााँडेतार
बेररएका लाठीहरु बोकेका बथए। वारदात स्थल पुशहािबजार नजजक पुगेपबछ बनशेबधत

क्षेि प्रबेश गनत खोज्दा S.S.P लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीले सम्झाई बुझाई गदात

आफुहरुले नमानेपिात सुरक्षाकमीहरुले अश्रग्ु यााँश हान्दा अग्रपजक्तंमा रहे का मटहलाहरु
यिति भागेपबछ हामीहरु पूवय
त ोजना अनुसार प्रहरीलाई घेराबन्दी गरी म लगायत
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प्रबतवादीहरु राम प्रसाद चौधरी, प्रेम चौधरी, राम नरे श चौधरी लगायतले प्रहरीलाई
घेराबन्दी हाली बोकी बलएका हातहबतयारले प्रहार गरे का हौं, सो पिात म घर फटकतएको

हुाँ, पबछ S.S.P सटहतका प्रहरीहरुलाई मारे को भन्ने सुनेको हुाँ, उक्त आन्दोलनमा प्रबतवादी

राम कुमार कठरीया, ददल बहादुर चौधरी, लगायतका व्यजक्तहरु समेत बथए। बनजहरुलाई

मैले जचनी सखानत गरर ददए। अन्य व्यजक्तहरुमा प्रबतवादी बसताराम चौधरी, राम चन्र

चौधरी, खुशीराम चौधरी, श्रवर् चौधरी लगायतका समेत बथए भबन सुनी थाहा पाएको हुाँ
भन्ने समेत व्यहोराको
कागज।

बमबत २०७२।०५।२१ गतेको बबर बहादुर चौधरीको बयान

118. प्रबतबादी बबश्राम भन्ने जजत बहादुर डगौराले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को

बयान

बमबत २०७२।०५।०७ गतेका ददन थारु सामुदायका नेता रे शमलाल चौधरी,

लक्ष्मर् थारु समेतले प्रत्येक गाउका भलमन्साहरुलाई जजल्ला कैलाली टिकापुर न.पा.

अन्तगततका सरकारी कायातलयहरुमा थारुहि स्वायत्व प्रदे श लेख्ने आन्दोलनमा आउं दा
प्रत्येकले हातमा घरे ल ु बलएर आउनु पने, नआएमा जरीवाना समेत गराउने बनदे शन

ददएकाले म समेत प्रबतवादीहरु सन्तोर् कुमार कठरीया, राजकुमार कठरीया, ददल बहादुर

चौधरी, राम नरे श कठरीया, बबर बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल चौधरी, समेत आएका हौं,
आफुहरु समेत भएको उक्त आन्दोलनमा सं लग्न व्यजक्तहरु पशुहािबजार नजजक पुग्दा

बनर्ेबधत क्षेिमा प्रबेश गनत खोज्ने क्रममा प्रहरीले रोक्दा आफुहरुले नमाने पिात
सुरक्षाकमीबाि अश्रग्ु यााँश प्रहार भए पबछ आफुहरुले बोकी बलएका हबतयार सटहतले

सुरक्षाकमीहरुलाई घेरा बन्दी पारी आक्रमर् गरे को हौं, उक्त समयमा प्रबतवादीहरु

फुलराम चौधरी, टवश्राम चौधरी, बालकृष्र् चौधरी, जशव कुमार चौधरी, प्रदीप कुमार चौधरी,
चमन चौधरी, श्रवर् चौधरी, करन चौधरी समेतका व्यजक्तहरु बथए। सबैले आफुले बोकी
बलएका हबतयारहरुले सुरक्षाकमी माबथ प्रहार गरी बबभत्स रुपमा सुरक्षाकमीलाई मारे का

हौं, सुरक्षा कमीको हबतयार श्रवर् चौधरीले लगेको हो भन्ने हाल थाहा पाएको हुाँ भन्ने
समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२१ गतेको जजत बहादुर डगौराको बयान कागज।
119. प्रबतबादी राजेश चौधरीले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान

बमबत

२०७२।०५।०७

गतेका

ददन

टिकापुर

बजार

जस्थत

सरकारी

कायातलयहरुमा हामी प्रबतबादीहरुले थारुवान सं जघय राज्य लेखेको बोडत राख्नु पने र सो
का लागी प्रत्येक घरबाि एक एक जना ब्यक्ती आउनु पने यदी नआएमा १ हजार
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जररबाना बतनुत पने, प्रहरी प्रशासनले थुनछे क गरे मा सबै जनाले हात हातमा लाठी, तरवार,
खुाँडा, बेल्चा, भाला, खुकुरी, बन्चरो

समेतका

हातहबतयार

बलई

आउने

र

सोही

हातहबतयारबाि आक्रमर् गनुत पछत भन्ने रे शम लाल चौधरी, लक्ष्मर् थारु समेतका

ब्यक्तीहरुको बनदे शन ददए अनुसार गाउाँका भलभन्सा ईश्वरी प्रसाद चौधरीले सुनाए पिात
आफु समेतका

कररब ३०० जना जबत माबनस सोही बबहान थापापुर गा.बब.स.मा जम्मा

भई प्रबतवादी रामचन्र चौधरी र बन्धु थारुले भेलामा भार्र् समेत गररसकेपिात आफुहरु
उक्त स्थानबाि हातहातमा घरे ल ु हबतयार बोकी जचबलमे चौराहामा पुगेका हौं, ८/१०
हजारको सं ख्यामा रहे का आन्दोलनकारीहरु अगाडी बढ्दै पशु हािबजार पुगे पिात
सुरक्षाकमीहरुले सम्झाई बुझाई गदात मटहला िोलीले नमाने पबछ प्रहरीले अश्रग्ु यााँश
हानेको र मटहला िोली बततरबबतर भएका हुन, सो पिात वारदात स्थलमा उपजस्थत

व्यजक्तहरुले प्रहरी माबथ घेरा हाली कुिटपि गदात म समेत अगाडी गई प्रहरीलाई लखेिेको

हुाँ, प्रहरीलाई भाला, बन्चरो, घन प्रहार गने प्रबतवादीहरु हाल टहरासतमा रहे का हररनारायर्
चौधरी समेतका व्यजक्तहरु हुन भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२१ गतेको
प्रबतबादी राजेश चौधरीको बयान कागज।

120. प्रबतबादी टकसन लाल चौधरीले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान

बमबत

२०७२।०५।०७

गतेका

ददन

टिकापुर

बजार

जस्थत

सरकारी

कायातलयहरुमा हामी प्रबतबादीहरुले थारुवान सं जघय राज्य लेखेको बोडत राख्नु पने र सो
का लागी प्रत्येक घरबाि एक एक जना ब्यक्ती आउनु पने यदी नआएमा १ हजार

जररबाना बतनुत पने, प्रहरी प्रशासनले थुनछे क गरे मा सबै जनाले हात हातमा लाठी, तरवार,
खुाँडा, बेल्चा, भाला, खुकुरी, बन्चरो

समेतका

हातहबतयार

बलई

आउने

र

सोही

हातहबतयारबाि आक्रमर् गनुत पछत भन्ने रे शम लाल चौधरी, लक्ष्मर् थारु समेतका

ब्यक्तीहरुको बनदे शन ददए बमोजजम भलमन्सा खुशीराम चौधरीले उदी जारी गरे पबछ म
ाँ ा, समेतका हातहबतयार बलई
सेमतका प्रबतबादीहरुले हातहातमा लाठी, भाला, रड, खुकुरी, खुड

ु ा, बनगाउ, झबही, थापापुर, भजनीबाि थुप्रै प्रबतबादीहरु आएका हौ, प्रहरीले एकै चोिी
मुनव
गोली हान्दै न पटहले सम्झाई बुझाई गछतन, त्यस पबछ अस्रग्ु यास प्रहार गछतन, सोही
समयमा प्रहरीलाई चारै

बतरबाि घेरा हाली आक्रमर् गरी

मानुत पछत

भन्ने पुब त

योजनाबमोजजम टिकापुर न.पा. ९ पशुहािबजारमा म समेतका प्रबतबादीहरुले ड्युिीमा

खिीएका प्रहरी माथी हातहातमा बोकी ल्याएका हातहबतयारले आक्रमर् गरे का हौ, सोही

आक्रमर्मा परी प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्योपाने समेतका प्रहरी कमतचारीहरुको मृत्यु भएको हो,
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अन्य प्रहरी कमतचारीहरु घाईते भएका हुन। उक्त घिनामा म समेत हाल प्रहरी

टहरासतमा रहे का प्रबतबादीहरु फुलराम चौधरी, टफरुलाल चौधरी, बबश्राम चौधरी, बबकाश

भन्ने बालकृष्र् चौधरी, जशब कुमार चौधरी, प्रददप चौधरी, चमन चौधरी, श्रबर् चौधरी, करन
चौधरी लगायतका प्रबतबादीहरुको सं लग्नता छ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रबतबादी टकसनलाल
चौधरीको बयान कागज।

121. प्रबतबादी सन्तराम चौधरीले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान

बमबत

२०७२।०५।०७

गतेका

ददन

टिकापुर

बजार

जस्थत

सरकारी

कायातलयहरुमा हामी प्रबतबादीहरले थारुवान सं जघय राज्य लेखेको बोडत राख्नु पने र सो का
लागी प्रत्येक घरबाि एक एक जना ब्यक्ती आउनु पने यदी नआएमा १ हजार जररबाना

बतनुत पने, प्रहरी प्रशासनले थुनछे क गरे मा सबै जनाले हात हातमा लाठी, तरवार, खुाँडा,
बेल्चा, भाला, खुकुरी, बन्चरा समेतका हातहबतयार बलई आउने र सोही हातहबतयारबाि

आक्रमर् गनुत पछत भन्ने रे शमलाल चौधरी, लक्ष्मर् थारु समेतका ब्यक्तीहरुको बनदे शन

बमोजजम म समेतका प्रबतबादीहरु हातहातमा लाठी, भाला, खुकुरी, गुलेली, बन्चरो, रड समेत
बलई आएका हौ, सोही ददनको ददउसो जजल्ला कैलाली टिकापुर न.पा.वाडत न. ९ पशुहाि
बजारमा प्रहरीले म समेतका प्रबतबादीहरुलाई रोक्न खोज्दा म समेतले हातहातमा ल्याएका

उल्लेजखत हातहबतयारबाि ड्युिीमा खिीएका प्रहरी कमतचारीहरु माबथ आक्रमर् गरे का
हौ, पबछ मसाँगै रहेका साथीहरु पुबलस मरे को भबन खुशीयाली मनाउाँदै बथए।उक्त
वारदातमा प्रबतवादी सं गम चौधरी, हररनारायर् चौधरी, टकसनलाल चौधरी, बृज मोहन

चौधरी, प्रदीप चौधरी, श्रवर् चौधरी, करन चौधरी, टफरुलाल चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, राजेश
चौधरी समेतको सं लग्नता बथयो भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२१ गतेको
प्रबतबादी सन्तराम चौधरीको बयान कागज।

122. प्रबतबादी करन डगौराले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान

बमबत २०७२।०५।०७ गते बबहान गाउाँको भलमन्साले आज टिकापुरमा गाउाँका

सबै माबनस जाने हातहातमा भाला, लाठी बोकेर जाने भनी खबर गरे पछी बबहान अन्दाजी
१०:०० बजेको समयमा सबै माबनसहरु गााँउको स्कुलमा जम्मा भयौँ, म पनी सं गै हातमा
ु ा–६ जचबलमे
लाठी बोकेर गएको हु। त्यस पछी टिकापुर आउनका लागी टहड्यौं, मुनव

चौराहमा पुग्दा अन्य गााँउका माबनसहरु पनी त्यस स्थानमा जम्मा भएका बथए, नारा जुलस
गदै टिकापुर आयौ, त्यहा प्रहरी िोली बथयो, प्रहरी िोलीलाई धकेल्दै अगाडी बढे का हौ,

टिकापुर– ९ पशुहाि बजार नजजक पुग्दा बनर्ेबधत क्षेिमा जान नददन सम्झाई बुझाई गनत
मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी
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लाग्दा प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीले प्रहरी हाम्रो दुश्मन हो, प्रहरीलाई घेराबजन्दमा पारी

मार भनेपछी म समेतले प्रहरी माथी लाठी, ढु ङ्गा, भाला, तरबार, गुलेली टहकातउदा प्रहरी
भागेका बथए, टपछा गने क्रममा सडक टकनारामा फेला परे का प्रहरी जवान लोकेन्र

चन्दलाई भाला, लाठीले हानी मायौ, बनजलाई हान्दा मैले पनी लाठीले टहकातएको बथए, त्यस
पछी स.प्र.ह.राम बबहारी थारुलाई हान्दै गरे को ठााँउमा गए, बनजलाई लाठी भालाले हाने
पछी खरले आगो लगाएको हो। नजजकै प्रहरी हवल्दार श्याम खड्कालाई पनी भाला

लाठाले हानी मरर्ासन्न पारी पेट्रोल शरीरमा छटकतई आगो लगाएका हौ, बनजलाई पनी
मैले लाठीले टहकातएको बथए, त्यस पछी घर बभि ज्यान जोगाउन बछरे का प्रहरी बररष्ठ
उपरीक्षक लक्ष्मर् न्यौपानेलाई घर बाटहर तानी श्रबर् चौधरी समेतले भाला बन्चरोले

हानी मारे का हौ।त्यस पछी भाग्दै गरे को प्रहरी बनरीक्षक बलराम बबष्ट र केशब
बोहरालाई खेतमा बन्चरो

समेतले िाउकोमा हानी मारे का हौ।अजन्तममा स.प्र.ब.ह.लबलत

बहादुर सााँउदको घााँिी च्यापी मारे का हौ। सो घिना क्रममा म सं गै भएका मैले जचनेका

रे शमलाल चौधरी, रमेश चौधरी, नरे श चौधरी, प्रददप चौधरी, लालु चौधरी, श्रबर् चौधरी,
राजाराम चौधरी, फुलराम चौधरी, गोपाल चौधरी, मेवालाल चौधरी समेतका व्यजक्तहरु बथयो,
सबैको हातहातमा लाठी बन्चरो लगायतका हबतयारहरु बथए, घिनाका मुख्य योजनाकार

रे शमलाल चौधरी, धनीराम चौधरी र लक्ष्मर् चौधरी हुन भन्ने समेत व्यहोराको बमबत
२०७२।५।२५ गतेको प्रबतबादी करन चौधरीको बयान कागज।

123. प्रबतवादी टवश्राम चौधरीले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान

थारुहि सं घर्त सबमबत क्षेबिय सदस्य हुं। घिना बमबत २०७२।०५।०७ गते म

टिकापुर गएको बथएन। सो ददनको योजना टिकापुर लगायतका मुख्य स्थानमा स्वयत

थारुहि प्रदे शको बोडत लगाउने योजना बथयो। सो कुराको बनदे शन धनीराम चौधरी,
रे शमलाल चौधरी र लक्ष्मर् चौधरीले गरे का बथए। प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतलाई

बनमतम हत्या गरे को बभडको नेतत्ृ व रे शमलाल चौधरीको हो। घिनाका बारे मा बुझदा
लाठी, भाला, खुकुरी, बन्चरो समेत ल्याई आएका प्रबतवादीहरुले बनर्ेबधत क्षेि तोडन खोजे

पबछ प्रहरीले सम्झाई बुझाई गरी अश्रग्ु यास प्रहार गदात चारै तफतबाि प्रहरीलाई घेरा बन्दी
गरी क्रुर तररकाले प्रहरीको हत्या गरे को भन्ने सुनेको हुाँ। थारुहि आन्दोलनका क्रममा
घिना बमबत भन्दा पटहले टवबभन्न भार्र् माईटकङका क्रममा थारु समुदायलाई उत्तेजजत

बनाउने गरी स्वयात्त थारु प्रदे श नददए प्रहरीलाई मानुत पछत, कुिटपि गनुत पछत भन्ने कायत
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गरी आएका बथए भन्ने समेत ब्यहोराको बमबत २०७२।५।२५ गतेको प्रबतवादी टवश्राम
चौधरीले गरे को बयान कागज।

124. प्रबतवादी लक्ष्मर् थारुले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान

घिना बमबत २०७२।०५।०७ गते बबहान म दाङ्ग लमहीमा बथए। सोही ददउाँसो

१३:०० बजेको समयमा कोहलपुर आई १४:३० बजे बददतयाको गुलरीयामा बथए, उक्त
ददन म सोही स्थानमा बसेको हुाँ, िीकापुरको पशुहािबजारमा भएको घिनामा प्रबतवादी

रे शमलाल चौधरीको सं लग्नता रहे को छ, अन्य को कसको सं लग्नता छ सो मलाई थाहा

छै न, सो सम्बन्धमा प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीलाई नै थाहा होला, घिनाका सम्बन्धमा

फुलराम चौधरीले भने पिात मैले प्रदीप चौधरीलाई फोन गरी थाहा पाएको हुाँ,
कोहलपुरमा नै हुदा प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतलाई बनमतम हत्या भएको सुनी थाहा
पाएको हु। सो वारदातका योजनाकार रे शमलाल चौधरी हुन। म टवबभन्न कायतक्रमहरुमा

कञ्चनपुर दे खी जचतवन सम्म एक थारुहि राज्य बनाउन पछत। यदी त्यसो नभएमा
ु बनकाल्नु पदतछ भबन मन्तव्य सम्म ददने
प्रत्येक थारुहरुले हात हातमा लाठी ल्याई जुलस

गरे को हो। टिकापुर घिना पिात टिकापुरका केही घरहरुमा आगो लगाएको दे खे पबछ

मलाई आक्रोश आई थारुहरुले हबतयार उठाएमा के होला भनी फेसबुकमा स्िािस
लेखेको हु भन्ने समेत ब्यहोराको बमबत २०७२।५।२५ गतेको लक्ष्मर् थारुको बयान
कागज।

125. प्रबतवादी नरुल अली जागा भन्ने तहौवर अली जागाले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष

गरे को बयान

घिना बमबत २०७२।०५।०७ गते बबहान खेतको घास कािने टवर्यमा चौधरी

पक्ष सं ग मेरो नजजकको भाई सं ग झगडा भएकोले मेरो गाउाँको भलमन्सालाई भेिन
गएको बथए, सो ददन १७:३० बजेको समयमा झगडा बमलाउन खोज्दा नबमले पबछ सो
ददन म घरमा फटकतए, ऐ ८ गतेका बबहान प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतलाई भाला, खुाँडा,

खुकुरी, गुलेली लगायतका घरे ल ु हबतयार प्रयोग गरी बनमतम हत्या गरे को भन्ने सुनक
े ो हु,ाँ म
गाउाँको अगुवा मान्छे भएकोले मलाई घिना सं लग्न भनी पोलेको हुन ु पछत। वारदातमा

मेरो सं लग्न छै न, उक्त घिना हररनारायर् चौधरी, रे शमलाल चौधरी समेतले घिाएका हुन
भन्ने मैले बुझेको छु भन्ने समेत ब्यहोराको बमबत २०७२।५।२५ गतेको नरुल अली
जागा भन्ने तहौवर अली जागाको बयान कागज।
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126. सं गम भन्ने सन्तोर् कुमार थारुले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान

घिना बमबत २०७२।०५।०७ गते ददन धनी राम चौधरीको योजनामा सं योजक

रे शमलाल चौधरी अकात नेता लक्ष्मर् चौधरीको बनदे शनमा थारुहरुको छु ट्टै थारुहि राज्य

बनाउनका लागी बोडतमा टिकापुरका सरकारी कायातलयमा थारुहि स्वयात्त सरकार लेख्ने
कायतक्रम सशक्त पानत हातमा लाठी, भाला, खुकुरी समेत बलई जाने यदी नगएमा रु.

१०००।– रुपैया जररबाना हुन्छ भबन भनेको र बािोमा प्रहरीले अवरोध पुगाएमा लाठी,
भाला, जे जेले हुन्छ प्रबतकार गनुत पछत भनी गाउाँको भलमन्सा शुबसल चौधरी माफतत गाउाँ

गाउाँमा उदी गरे को बथयो। सोही मुताटवक म समेत सहभागी भई टिकापुर आएका हौ,

घिनास्थानमा पुग्दा बनर्ेबधत क्षेि तोडन खोज्दा प्रहरीले सम्झाई बुझाई अश्रग्ु यााँस प्रहार
गरी बततर टवतर गनत खोजेको बथयो। पुव त योजना बमोजजम म समेतले प्रहरीलाई लखेिेका

हौ र प्रहरीलाई घेराबन्दीमा पार्यौ तत्पिात साथमा भएका भाला, खुकुरी, घनले प्रहरीलाई

हानेका हौ, प्रहरीलाई आगो लगाउाँदा समेत दे खेको बथए। खेत सम्म लखेिी लखेिी मारे का
हौँ, घिनामा मैले जचनेका राज बहादुर कठररया, सोलारी कठररया, ददनेश कठररया, बबरु
चौधरी, कालु रावत, छु न्कु चौधरी, राम ब. चौधरी, सजन्दप चौधरी, जशवराज कठररया

समेतका अन्य व्यक्तीहरु तथा हाल पक्राउ व्यजक्तहरु समेत सं लग्न बथए भन्ने समेत
ब्यहोराको बमबत २०७२।५।२५ गतेको सं गम भन्ने सन्तोर् कुमार थारुको बयान
कागज।

127. लाहु राम चौधरीले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान

म थारुहि थारुवान सं घर्त सबमबतको कैलाली जजल्ला सं योजक हुं, स्वयात्त प्रदे शका

लागी सशक्त आन्दोलन गने जजल्ला भरी सं घर्त सबमबत गठन गररएको बथयो। घिना बमबत
२०७२।५।७ गतेका ददन कैलाली जजल्लाका टवबभन्न कायातलयहरुमा थारुहि थारुवन

स्वयत प्रदे श लेजखएको बोडत ब्यानर िास्ने भन्ने कायतक्रम बथयो। म कैलाली सदरमुकाम
धनगढीको आन्दोलनको नेतत्ृ व गरी रहे को बथए। सोही क्रममा टिकापुरमा रे शमलाल
चौधरीको

नेतत्ृ वमा

भएको

हात

हबतयार

खुकुरी,

भाला,

डन्डा

बोकेको

जत्थाले

प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतलाई बनमतमता पुवक
त
हत्या गरे को भन्ने सुनेको हुं। सो
घिनाको योजनाकार तथा घिना गराउने व्यक्ती रे शमलाल चौधरी हो भन्ने समेत
ब्यहोराको बमबत २०७२।५।२५ गतेको लाहुराम चौधरीको बयान कागज।
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128. श्रवर् चौधरीले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान

बमबत २०७२।०५।०७ गतेका ददन प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी, धनीराम चौधरी,

लक्ष्मर् चौधरीको योजना तथा बनदे शन अनुसार गाउाँको भलमन्सा बलीराम चौधरीले

प्रत्येक घर घरबाि हात हातमा घरे ल ु हात हबतयार सटहत बोकी टिकापुरमा हुने थारुहि
आन्दोलनमा जानु पछत भनेपबछ म समेतका माबनस सोही योजनामा सररक भई हातमा

ु गदै टिकापुर सम्म जाने क्रममा टिकापुर ९
घरे ल ु हातहबतयार बोकी नारा जुलस
पशुहािबजार पुग्दा बनर्ेबधत क्षेिबाि प्रहरीले आगाडी नबढ्नु भनी सम्झाई बुझाई गदात

आफुहरुले नमाने पिात बभडलाई बततरटवतर गनत अश्रग्ु यास समेत प्रहार गदात पुव त योजना
बमोजजम नै प्रहरीलाई घेराबन्दी गने, माने कायतका लागी प्रहरीलाई चारै बतरबाि घेरी ढु ङ्गा,

भाला, लाठीले हानी प्रहरी ज्यान जोगाउन भाग्दा बािोमा नै प्र.ज. लोकेन्र चन्दलाई हानी
मारे पिात स.प्र.ह.राम बबहारी चौधरी, प्र.ह. श्याम खडका समेतलाई टपछा गरी भाला

लाठीले घोपी रोपी जजउाँदै आगो लगाई जलाउने तथा अन्य प्रहरीलाई खेतमा लखेिी
लखेिी मानेमा मेरो सं लग्नता रहे को छ, प्रहरीको साथबाि एस एल आर राईफल म

समेतले खोसी लगे पबछ मैले बोकी लगेको हु, हाल प्रहरीले दे खाएको एस एल आर
बोकेको फोिो मेरो हो, उक्त एस एल आर प्रददप चौधरीले लगेका छन, उक्त घिनामा

हाल टहरासतमा रहे का प्रबतवादीहरु मध्ये टकसनलाल चौधरी, गंगाराम डगौरा, नरुल जागा,
लक्ष्मर् चौधरी, लाहुराम चौधरीलाई मैले घिनास्थलमा दे जखन। अन्य सबै पक्राउ

प्रबतवादीहरु सुरक्षाकमीलाई मानतमा सं लग्न बथए। भाबग फरार रहेका प्रदीप चौधरी, कन्डु
चौधरी, बबलराम चौधरी, अन्डुराम चौधरी, लाहानु चौधरी लगायतका व्यजक्तहरु समेत

घिनामा सं लग्न बथए भन्ने समेत ब्यहोराको बमबत २०७२।५।२८ गतेको श्रवर्
चौधरीको बयान कागज।

129. प्रबतवादी प्रदीप चौधरीले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान

प्रबतवादीहरु धनीराम चौधरी, लक्ष्मर् चौधरी र रे शमलाल चौधरीको योजना तथा

बनदे शन अनुसार

गाउाँका भलमन्सा बबलराम चौधरीले बमबत २०७२।५।७ गते प्रत्येक

घरबाि १/१ जनाका दरले घरे ल ु हातहबतयार सटहत आन्दोलनमा िीकापुर जानु पने, नगए
रु.१,०००।– जररबाना हुने उदी जारी गरे पिात गाउाँका साथीहरु श्रवर् चौधरी

लगायतका व्यजक्तसाँग आफुसमेत गई जचबलमे चौराहामा पुगेकोमा चारै बतरबाि हातमा घरे ल ु
ु गदै आएका बथए।
हबतयार बोकी आएका आन्दोलनकारी समेत उक्त स्थानमा नाराजुलश

प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी बनजहरुको नेतत्ृ व गदै बथए। बनज प्रबतवादीले हातमा पन्जा र
मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी

67

मुखमा मास्क लगाएका बथए, म बनज रे शमलाल चौधरीको टवश्वास पाि भएको हुनाले
मलाई

बनजले

बबड

गाडतको

रुपमा

राखेका

बथए।

पबछ

वारदात

स्थलमा

पुग्दा

सुरक्षाकमीहरु माबथ प्रबतवादीहरु श्रवर् चौधरी, हररनारायर् चौधरी, गंगाराम डगौरा
बबलराम चौधरी, रे शमलाल चौधरी, रमेश चौधरी लगायतले आक्रमर् गरे का हौं। S.S.P को
पेिमा प्रबतवादी मध्येका श्रवर् चौधरीले भाला हानेको हो। मैले सुरुमा बासको लठ्ठीले

ाँ ा तथा शरीरका अन्यमा भागमा समेत हानेको हुाँ। प्रबतवादी
हानेको र पबछ चक्कुले आख

रे शमलाल चौधरीले हामीहरुलाई पहाडी समुदायको पक्ष बलनु हुाँदैन, बतबनहरुलाई आक्रमर्
गनुत पछत भनी कडा बनदे शन ददएका हुन, हाल टहरासतमा रहे का प्रबतवादी हररनारायर्

चौधरी, राम प्रसाद चौधरी लगायतका प्रबतवादीहरु समेतले सुरक्षाकमीहरुलाई टवबभन्न
हबतयार प्रयोग गरी मारे का हुन। मैले लुिी लगेको SLR प्रबतवादी श्रवर् चौधरीको हातमा

ददएको हुाँ। बबलराम चौधरी समेतका अन्य प्रबतवादीहरु समेत प्रस्तुत वारदातमा सं लग्न
बथए। बनजहरु हाल भागी फरार रहे का छन्। के कुन ठाउाँमा छन् मलाई थाहा भएन

भन्ने समेत व्यहोराको बमबत २०७२।५।२९ गतेको प्रबतवादी प्रदीप चौधरीको बयान
कागज।

130. बादी नेपाल सरकारको अबभयोगाः

बमबसल सं लग्न जाहे री दरखास्त, घिनास्थल मुच ुल्का, लाश जांच मुच ुल्का, शव

पररक्षर् प्रबतवेदन, बमबसल सं लग्न मृतकको फोिो, बरामदी मुच ुल्का, प्रबतवादीहरुको

अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को साबबती बयान, बुजझएका माबनसहरुको कागज
व्यहोरा, वस्तुजस्थती मुच ुल्का तथा पोलीग्राम पररक्षर् प्रबतवेदन, कलबडिे ल्स प्रबतवेदन, BTS
प्रबतवेदन, प्रत्यक्षदजशतहरुको भनाइ, अबभयुक्त जचबन सनाखत गनेहरुको भनाइ, घाइतेहरुको

भनाइ घिना बबवरर् कागज र खानतलाबस मुच ुल्का समेतका आधार प्रमार्हरुबाि बमबत
२०७२।५।७ गते ददउसो प्रहरी वररष्ठ उपररक्षक लक्ष्मर् न्यौपाने, प्र.बन.बलराम बबष्ट,
प्र.बन.केशव बोहरा, प्र.ह.श्याम बहादुर खडका, प्र.ज.लोकेन्र बहादुर चन्द, स.प्र.ब.ह.लबलत

साउं द, सहायक हवल्दार राम बबहारी चौधरी, प्र.ज.जनक नेगी समेतका ८ जना सुरक्षाकमी
र डेढ बटर्तय वालक िे क बहादुर साउाँदलाई कततव्य गरी मारे को वारदात स्थाटपत हुन
आयो।

131. साथै घाईते प्र.ज.सुरज बसं ह ठकुरी, राम बहादुर ऐर, ददपक दमाई, राजेश धामी,

जयराज बसं ह धामी, लक्ष्मर् साउाँद, दे व बसं ह काकी, ददपराज थापा, लक्ष्मर् बसं ह नेपाली,
र प्र.ह.मान बहादुर बुढाले वारदातका ददन प्रहरी कमतचारीहरुमाबथ वारदात स्थलमा
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उपजस्थत भई टवबभन्न हातहबतयार प्रयोग गरी कुिटपि गदै अपराध कायतमा सं लग्न

प्रबतवादीहरु सन्तराम चौधरी, टकसनलाल चौधरी, राजेश चौधरी, जजत बहादुर डं गौरा, बबर
बहादुर चौधरी, रामनरे श चौधरी, बृज मोहन डं गौरा, बबर बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल

चौधरी, प्रेम बहादुर चौधरी, रामकुमार कठरीया, राजकुमार कठरीया, हररनारायर् चौधरी,

राम प्रसाद चौधरी र सन्तोर् कुमार चौधरीलाई आफुहरुले वारदात स्थलमा प्रत्यक्ष
दे खेको हो भबन बनज प्रबतवादीहरुलाई सनाखत गरर ददएको पाईन्छ ।

132. प्रबतवादी लाहुराम चौधरीले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष वयान गदात म थरुहि

थारुवान सं घर्त सबमबत कैलाली जजल्लाको सं योजक भएको हुाँदा वारदातका ददन जजल्ला
भरी थरुहि प्रदे शको बोडत लगाउने भन्ने सकतु लर गरे को बथए। सोही अनुसार बमबत
२०७२।०५।०७ गते मैले धनगढीको आन्दोलनको नेतत्ृ व गरे को बथए। ददउाँसो

जजल्ला प्रशासन कायातलय अगाडी भार्र् गदै गदात िीकापुर-९ पशुहािबजारमा रे शम
लाल चौधरीको नेतत्ृ वमा भएको हुलले प्रहरी ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने सटहतको हत्या

गरे को थाहा पाए पबछ कायतक्रम छोट्टयाई म क्याम्पस रोड गएको हुाँ, उक्त हत्यामा

प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीको नै योजना हो। मैले कुनै बनदे शन समेत ददएको छै न।
मैले केवल थरुहि राज्यको बोडत लगाउन माि भनेको हुाँ भबन उल्लेख गरे को
पाईन्छ।

133. प्रबतवादी श्रवर् चौधरीले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष वयान गदात वारदातका ददन

िीकापुर जस्थत सरकारी कायातलयहरुमा थरुहि प्रदे शको बोडत राख्न प्रत्येक व्यजक्तहरु

हबतयार सटहत जानु पने, यदद प्रहरीले रोक्न खोजे बनजहरुलाई नै बसध्याउने भबन
प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी, धनीराम चौधरी र लक्ष्मर् चौधरी समेतले बनदे शन गरे

अनुसार भल्मन्सा बबलराम चौधरीले प्रत्येक घरबाि १/१ जना व्यक्ती आन्दोलनमा
नगए दण्ड जररबाना समेत हुने जानकारी गरे पिात प्रबतवादीहरु प्रदीप चौधरी, हरर

नारायर् चौधरी, रमेश चौधरी र म जचबलमे चौराहा पुगेका हौं, जचबलमे चौराहाबाि

प्रबतवादीहरुले थरुहि जजन्दाबाद भन्ने समेतका नारा लगाउाँदै अगाडी बढे का हौं, पशु
हािबजार नजजक पुग्दा प्र.ब.उ.समेतले सम्झाउने क्रममा हामी अगाडी बढन खोज्दा
प्रहरी िोलीले अश्रग्ु याश तथा रबरका गोलीले हानेपबछ हामीहरुले सुरक्षाकमीहरुलाई

घेरा बन्दी गरी हातहबतयार प्रहार गरी प्रबतवादी प्रदीप चौधरी, हररनारायर् चौधरी,
बबलराम चौधरी र रमेश चौधरीले प्र.ब.उ.घरबभि लुकेको थाहापाई

बनजलाई बाटहर

बनकाली भाला प्रहार गरी कततव्य गरी मारे का हौँ। अन्य प्रहरीहरु माबथ पबन प्रहार
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गरी मारे का हौं, प्रबतवादी करन चौधरीले मरर्ासन्न अवस्थामा घोप्िो परे को प्रहरीलाई

लाठीले ठोक्दै बथए। प्रबतवादी प्रदीप चौधरीले प्रहरीको SLR ल्याई मलाई ददएका
हुन। प्रददप चौधरी समेतका प्रबतवादीहरुले २ जना प्रहारीलाई जजउाँदै जलाएका हुन।
सबै

प्रबतवादीहरुको

सामूटहक

सं लग्नतामा

उक्त

वारदात

घटित

भएको

हो।

प्रबतवादीहरु हररनारायर् चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, राजकुमार कठरीया, ददल बहादुर
चौधरी, सुन्दरलाल कठरीया, राम कुमार कठरीया, बृज मोहन कठरीया, राजेश चौधरी,

सन्तराम चौधरी, टवरबहादुर चौधरी, राम नरे श चौधरी, जजत बहादुर डं गौरा, सं गम भन्ने

सन्तोर् कुमार थारु, करन डं गौरा, टवश्राम चौधरी समेतका प्रबतवादीहरुले म साँगै रही
प्र.ब.उ.समेतको िोलीलाई घेरा बन्दी हाली मारे का हौ। भागी फरार रहेका प्रबतवादीहरु
प्रदीप चौधरी, बलीराम चौधरी, लाहानु चौधरी, रमेश चौधरी, लालु चौधरी, राजाराम

चौधरी, फुलराम चौधरी, गोपाल चौधरी, सुशील चौधरी, लौिन कुमार चौधरी, केवालाल

चााँधरी, गंगाराम चौधरी, टवक्रम चौधरी, छु पुलाल चौधरी, अबनल चौधरी, टवर बहादुर

चौधरी, सुवर्त कठरीया, दुतराम कठरीया, िीकाराम कठरीया, कनैयालाल चौधरी, बनरज
राना, रामलाल चौधरी, काठराम चौधरी, रामलाल चौधरी (िीकापुर २), बोमन चौधरी,

गुमान कठरीया, तुलसीराम कठरीया, बन्धु राना, टकसनलाल कठरीया, रामनरे श कठरीया,
फुलराम चौधरी, कालुराम चौधरी, लालकुमार चौधरी, पञ्चराम चौधरी, एञ्जल चौधरी,
ु ाल चौधरी, बबरु चौधरी, जोखनलाल चौधरी, पुरन
भागीराम चौधरी(िीकापुर ३), भेजल

चौधरी, सुन्दर चौधरी, बाबुराम चौधरी, राम बहादुर चौधरी, तेलीराम दटहत, सेन्तराम
चौधरी, टवश्राम चौधरी, रामचन्र चौधरी, शेरे चौधरी, ददनेश चौधरी, कोिलाल चौधरी,

जचङ्गवा भन्ने राम प्रसाद चौधरी, जुकुलाल चौधरी, ददपुराम चौधरी, टवनोद चौधरी, च ुन्नीराम
चौधरी, सन्तराम चौधरी, बभम बहादुर चौधरी, माबलक राम चौधरी, र कालुराम चौधरी

लगायतका प्रबतवादीहरुले सुरक्षाकमी माबथ लाठा, भाला ढु ङ्गा, बञ्चरो, कााँडेतार बेरेको
लाठी, हाँबसया समेतका घरे ल ु हबतयार प्रयोग गरी कततव्य गरी मारे को हो, प्रहरी

टहरासतमा रहे का साथीहरुलाई जचनी सनाखत गरर ददए।हबतयारहरु समेत मैले सनाखत
गरर ददए भबन खुलाई ददएको पाईन्छ।

134. प्रबतवादी प्रदीप चौधरीले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष वयान गदात प्रबतवादी

धनीराम चौधरी, रे शमलाल चौधरी तथा लक्ष्मर् थारु समेतको योजना तथा बनदे शन

मुताटवक प्रबतवादी बबलराम चौधरीले हातहातमा लाठी भाला बञ्चरो लगायतका घरे ल ु
हबतयार बोटक अबनवायत रुपमा वारदातका ददन आन्दोलनमा जानु पने नगएमा जररबाना
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बतनु पने भन्ने उदी जारी गरे पबछ मेरो गाउाँका साथी श्रवर् चौधरी लगायतका थुप्रै
माबनसहरु िीकापुर जस्थत सरकारी कायातलय कब्जा गने भबन जचबलमे चौराहामा जम्मा

भएका बथयौँ। उक्त स्थानमा खटिएको प्रहरी िोलीलाई धकेल्दै , पशु हािबजार नजजक

पुग्दा बनशेबधतक्षेि तोड्ने क्रममा मसाँगै रे शमलाल चौधरी समेत बथए। बनजले मुखमा

मास्क तथा हातमा पञ्जा लगाएको बथए। प्रहरी माबथ आक्रमर् गदात हामीले बनजहरु
भाग्ने क्रममा लेखेिेका हौं, प्रबतवादीहरु श्रवर् चौधरी, हररनारायर् चौधरी, बबलराम

चौधरी, रमेश चौधरी, रे शमलाल चौधरी र म समेतले प्र.ब.उ.लाई घरबभिबाि बाटहर

बनकाली हामी मध्येका श्रवर् चौधरीले भालाले पेिमा हान्यो, मैले बााँसको लठ्ठीले हाने
पबछ चक्कुले आखा तथा शरीरको अन्य भागमा हानेको हुाँ, SLR समेत खोसी मैले श्रवर्

चौधरीको हातमा ददएको हुाँ, म समेतका साथीहरुले प्रहरीलाई जजउाँदै जलाएका हौं, हाल
पक्राउ परे का प्रबतवादीहरु सबै मसाँगै घिनास्थलमा नै बथए। हामी बाहे क फरार

रहे का बबलराम चौधरी, लाहानु चौधरी, रमेश चौधरी, राजाराम चौधरी, फुलराम चौधरी,
गोपाल चौधरी, शुसील चौधरी, लौिन कुमार चौधरी, केवालाल चौधरी, गंगाराम चौधरी,
टवक्रम चौधरी, छु कुलाल चौधरी, अबनल चौधरी, टवर बहादुर चौधरी, सुवर्त कठरीया,
दुतराम कठरीया, िीकाराम कठरीया, कनैयालाल चौधरी, बनरज राना, िीकाराम कठरीया,
रामलाल चौधरी, काठराम चौधरी, रामलाल चौधरी(िीकापुर २), बोमन चौधरी, गुमान

कठरीया, तुलसीराम कठरीया, बन्दुराना, टकसनलाल कठरीया, रामनरे श कठरीया, फुलराम
चौधरी, कालुराम चौधरी, बालकुमार चौधरी, पञ्चराम चौधरी, एञ्जल चौधरी, भागीराम

ु ाल चौधरी, बबरु चौधरी, जोखनलाल चौधरी, पुरन चौधरी, सुन्दर चौधरी,
चौधरी, भेजल
बाबुराम चौधरी, राम बहादुर चौधरी, तेलीराम दटहत, सन्तराम चौधरी, टवश्राम चौधरी,

रामचन्र चौधरी, शेर चौधरी, ददनेश चौधरी, कािलाल चौधरी, जचङ्गगा भन्ने राम प्रसाद
चौधरी, भुकुलाल चौधरी, जशवनारायर् चौधरी, ददपुराम चौधरी, बबनोद चौधरी, धनीराम

डं गौरा, गंगाराम चौधरी, सन्तराम चौधरी, बमन बहादुर चौधरी, माबलक राम चौधरी,
कालुराम चौधरी लगायतका व्यजक्तहरुले प्रहरी िोलीमाबथ भाला लाठा प्रहार गरी

कततव्य गरी मारे का हुन। बरामद भएका लाठी समेतका हबतयार आक्रमर्मा प्रयोग
भएका हबतयार हुन भनी सनाखत गररददएको छु । घिनास्थलबाि रड, तरबार, बन्चरो,

चक्कु र भाला टकला ठोकेका लाठा लगायत हातहबतयार तथा घिनासाँग सम्बजन्धत

ाँ
प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरीले वारदातको समयमा जखचेको बभबडयो, रामचन्र चौधरी सग
वारदात बारे कुराकानी भएको कल रे कबडतङ्ग समेतको मेमोरी लगायतका मोबाईल
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समेतका सरसामान बरामद भएको भन्ने बरामदी मुच ुलकाबाि खुली आएको दे जखन्छ
भने उक्त बरामदी सामानले सुरक्षाकमीमाबथ प्रहार गरे को भबन प्रबतवादी करन चौधरीले

सनाखत समेत गरर ददएको पाईन्छ।प्र.ज.नेिराज पडाल, ददपराज थापा, सुरज बसं ह
ठकुरीले प्रबतवादी प्रदीप चौधरी, श्रवर् चौधरी, बबश्राम चौधरी र करन चौधरीलाई

घिनास्थलमा प्रहरी कमतचारीलाई कुिटपि गनत लागेको दे खेको हो भबन सनाखत गरर
ददएको पाईन्छ।

135. घिनास्थलबाि बरामद भएका बरामदी मुच ुल्कामा उल्लेजखत रड, बन्चरो लगायतका

जचजवस्तुहरु वारदात स्थलमा आफुहरुले सुरक्षाकमीहरुमाबथ प्रहार गदात प्रयोग गरे का
जचजवस्तुहरु हुन भबन उक्त जचजवस्तुहरु प्रबतवादी श्रवर् चौधरी र प्रदीप चौधरीले

सनाखत गरर ददएको पाईन्छ। प्रबतवादीहरुको पोली ग्राफ पररक्षर् तथा कल बडिे ल्स
र B.T.S. को प्रबतवेदन हे दात पक्राउ प्रबतवादी एवं फरार प्रबतवादी वारदात स्थलमै
उपजस्थत भई घिनामा पूर्त रुपमा सं लग्न रहे को भन्ने खुली आएको पाईन्छ।

136. यसकारर् उपरोक्त बमबसल सं लग्न आधार प्रमार्हरुबाि प्रबतवादीहरु लक्ष्मर् थारु

(चौधरी) र लाहुराम चौधरीको योजना तथा बनदे शन अनुसार प्रबतवादीहरु ई.धनीराम
चौधरी र रे शमलाल चौधरी समेतले नेतत्ृ व गरी वारदातका ददन िीकापुर जस्थत

सरकारी कायातलयमा थरुहि प्रदे श लेख्ने बहानामा राज्यको शान्ती सुरक्षा तथा सरकारी
कायातलयहरुको सुरक्षाथत खटिएका सुरक्षाकमीहरुलाई माने योजना बनाई गाउाँका
भलमन्सा माफतत जचराकी (चौकीदार)लाई गाउगाउाँमा खिाई गाउगाउाँबाि प्रबतवादीहरु

बोलाई प्रबतवादीहरु रे शमलाल चौधरी, ई.धनीराम चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, प्रेम बहादुर
चौधरी, हररनारायर् चौधरी, राजकुमार कठरीया, ददल बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल
कठरीया, रामकुमार कठरीया, बृज मोहन डं गौरा, राजेश चौधरी, टकसनलाल चौधरी,

सन्तराम चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, रामनरे श चौधरी, जजत बहादुर डं गौरा, सन्तोर् कुमार
थारु(चौधरी), टवश्राम चौधरी, करन चौधरी, लक्ष्मर् चौधरी, प्रदीप चौधरी, नरुल अबल
जागा, रामचन्र चौधरी, टवसराम चौधरी(कुश्मी), फुलराम चौधरी, टवकास भन्ने बालकृष्र्

चौधरी, जशव कुमार चौधरी, चमन चौधरी, खुशीराम चौधरी, डम्मर कठरीया, ईश्वरी प्रसाद
चौधरी, बन्धुराम थारु, सुरज बमया हास्मी, टवरोह भन्ने बसताराम चौधरी, ददनेश कठरीया,
कालु रावत, टवमल रावत, सन्दीप चौधरी बडायक, जशवराज कठरीया, सन्तकुमार चौधरी,

बबलराम चौधरी, लाहानु चौधरी, गंगाराम चौधरी, बनरज राना, रामलाल चौधरी, काठराम
चौधरी, िीकाराम कठरीया, भागीराम चौधरी, बाबुराम चौधरी, राम बहादुर चौधरी, टवश्राम
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चौधरी, शेरे चौधरी, च ुन्नीराम चौधरी, सन्तराम चौधरी, बभम बहादुर चौधरी, रमेश चौधरी
समेत प्रत्यक्ष वारदात स्थलमा उपजस्थत भई बनज प्रबतवादीहरुले िीकापुर ९ जस्थत

पशुहािबजारमा सुरक्षाथत खटिएका सुरक्षाकमीहरुलाई भाग्न उम्कन समेत नपाउने गरी

ाँ ा,
C आकारको घेरा हाली आफुहरुले बोकी ल्याएका घरे ल ु हबतयारहरु भाला, लाठा, खुड
बन्चरो, तरबार लगायतले बनमतमता पूवक
त प्रहार गरी प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतका

८ जना सुरक्षाकमी र एक जना बालकलाई समेत कततव्य गरी मारी बनज
सुरक्षाकमीहरुसाँग भएको रु.४२,५६४.६६।- पने एस.एल.आर, रु.६२,७४४.२२।-

पने सं चार सेि, रु.७९,२२२.५।- पने अश्रग्ु यााँश गन र २६,९३५.६५।- पने पेस्तोल
गरी जम्मा बबगो रु. २,११,४६७.३।- मूल्य बराबरको हबतयार र सं चार सेि समेत
डााँका गरी गैह्रकानूनी अपराबधककायत गरे कोले बनज प्रबतवादीहरु रे शमलाल चौधरी,
ई.धनीराम चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, प्रेम बहादुर चौधरी, हररनारायर् चौधरी, राजकुमार

कठरीया, ददल बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल कठरीया, रामकुमार कठरीया, बृज मोहन
डं गौरा, राजेश चौधरी, टकसनलाल चौधरी, सन्तराम चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, रामनरे श
चौधरी, जजत बहादुर डं गौरा, सन्तोर् कुमार थारु(चौधरी), टवश्राम चौधरी, करन चौधरी,

लक्ष्मर् चौधरी, प्रदीप चौधरी, नरुल अबल जागा, राम चन्र चौधरी, टवसराम चौधरी
(कुश्मी), फुलराम चौधरी, टवकास भन्ने बालकृष्र् चौधरी, जशव कुमार चौधरी, चमन

चौधरी, खुशीराम चौधरी, डम्मर कठरीया, ईश्वरी प्रसाद चौधरी, बन्धुराम थारु, सुरज बमया

हास्मी, टवरोह भन्ने बसताराम चौधरी, ददनेश कठरीया, कालु रावत, टवमल रावत, सन्दीप
चौधरी बडायक, जशवराज कठरीया, सन्तकुमार चौधरी, बबलराम चौधरी, लाहानु चौधरी,
गंगाराम चौधरी, बनरज राना, रामलाल चौधरी, काठराम चौधरी, िीकाराम कठरीया,
भागीराम चौधरी, बाबुराम चौधरी, राम बहादुर चौधरी, टवश्राम चौधरी, शेरे चौधरी,

ु ी ऐन,
च ुन्नीराम चौधरी, सन्तराम चौधरी, बभम बहादुर चौधरी, रमेश चौधरी समेतले मुलक
ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं. बबपररत १३(१) नं. तथा चोरीको महलको १ नं.
बबपररत ६ नं. बमोजजमको कसुर अपराध गरे कोले बनज प्रबतवादीहरुलाई सोही ज्यान

सम्बन्धी महलको १३(१) नं. तथा चोरीको महलको १४ (४) नं. बमोजजम सजाय
हुनका साथै लुिीएको धनमाल

सोही चोरी महलको १०(३) नं. बमोजजम जजल्ला

प्रहरी कायातलय, कैलालीलाई ददलाई भराई पाउन तथा प्रबतवादीहरु मध्येका करन

चौधरीको उमेर १४ वर्त भन्दा कम भई बनज नाबालक दे जखएको हुाँदा बनजका हकमा
बालबाबलका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोजजम गरर पाउाँ।
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137.

साथै

प्रबतवादीहरु

लक्ष्मर्

थारु(चौधरी)

र

लाहुराम

चौधरीले

आफुहरुको

वारदातमा सं लग्नता नरहे को भबन ईन्कारी रही बयान गरे ता पबन बनज प्रबतवादीहरुको

कल बडिे ल्स प्रबतवेदन, BTS प्रबतवेदन तथा अबभयुक्तहरुको पोल समेतबाि बनज

प्रबतवादीहरु द्वयले प्रस्तुत वारदातको योजनाकारको भूबमका बनवातह गरी ज्यान मानतमा

बचन ददई ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं. बबपररत १३(४) नं. बमोजजम कसुर
अपराध गरे को हुाँदा बनज प्रबतवादीहरु लक्ष्मर् थारु (चौधरी) र लाहुराम चौधरीलाई

सोही महलको १३(४) नं. बमोजजम सजाय हुन तथा बबरुद्ध खण्डमा उल्लेजखत
प्रबतवादीहरुले ज्यान माने मनसायका साथ सुरक्षाथत खटिएका सुरक्षाकमी एकेन्र

बहादुर खडका, नेिराज पडाल, रबबन्र धनुर्,े मकेन्र बहादुर अबधकारी, केशबराज जोशी,

खेमराज भट्ट, दे ब बहादुर मौनी, सुरेन्र चन्द, जयराज धामी, ददपराज थापा, लक्ष्मर् साउाँद,
मान बहादुर बुढामगर, गज बहादुर भण्डारी, केशब बहादुर बोहरा, आनबसं ह बबष्ट समेत

३६ जना सुरक्षाकमीलाई जोजखम हबतयार प्रहार गरी ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं.
बबपररत १५ नं. बमोजजम कसुर अपराध गरे कोले

बबरुद्ध खण्डमा उल्लेजखत

प्रबतवादीहरुलाई सोही महलको १५ नं. बमोजजम सजाय गरी पाउनका साथै प्रबतवादी
मध्येका करन चौधरी नाबालक दे जखएको हुाँदा बनजका हकमा बालबाबलका सम्बन्धी
ऐन, २०४८ को दफा ११ (२) बमोजजम गररपाउाँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको
अबभयोग माग दावी रहे को दे जखन्छ।

138. फरार प्रबतवादीहरुका हकमा अदालतबािै वारे न्ि जारी गरी पाउनका साथै पक्राउ

प्रबतवादीहरु तथा प्रस्तुत मुद्दाको सक्कल बमबसल र बरामद भएका दशीका सामानहरु

यसै अबभयोग पि साथ पेश गररएको व्यहोरा सादर अनुरोध गररन्छ। वतन एटकन

खुल्न नआएका व्यजक्तहरु रर्भूमी भन्ने टफरुलाल चौधरी, राज बहादुर कठरीया, बबरु

चौधरी, छु न्कु चौधरी, राम बहादुर चौधरी, रमेश कठरीया, कालुराम चौधरी कठरीया,

रमेश चौधरी, नरे श चौधरी, लालु चौधरी, राजाराम चौधरी, फुलराम चौधरी, गोपाल चौधरी,
ु ाल चौधरी,
शुबसल चौधरी, लौिन कुमार चौधरी, केवालाल चौधरी, टवक्रम चौधरी, हुपल

अबनल चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, सुवर्त कठरीया, दुतराम कठरीया, िीकाराम कठरीया,
कनैयालाल चौधरी, रामलाल चौधरी, बोमन चौधरी, गुमान कठरीया, तुल्सीराम कठरीया,
बन्धु राना, टकसनलाल कठरीया, रामनरे श कठरीया, फुलराम चौधरी, कालुराम चौधरी,

ु ाल चौधरी, बबरु चौधरी,
बालकुमार चौधरी, पन्चराम चौधरी, एन्जल चौधरी, भेजल
जोखनलाल चौधरी, पुरन चौधरी, सुन्दर चौधरी, तेलीराम दटहत, ऐन्तराम चौधरी, रामचन्र
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चौधरी, ददनेश चौधरी, कोिलाल चौधरी, जचङ्गुवा भन्ने राम प्रसाद चौधरी, भुकुलाल चौधरी,
ददपुराम चौधरी, बबनोद चौधरी, माबलक राम चौधरी, प्रदीप चौधरी, जशव नारायर्
चौधरीका हकमा बनजहरुको स्पष्ट वतन खुली आएको नदे जखएकोले बनजहरुका हकमा
स्पष्ट वतन खुली आएका बखत पुरक अबभयोग पेश गररने तथा प्रस्तुत वारदातमा अन्य

व्यजक्तहरुको समेत सं लग्नता रहे को भबन पबछ कटह कतैबाि खुली आएमा बनजहरुका
हकमा समेत छु ट्टै कावातहीका लाबग अबभयोग पि पेश गररने व्यहोरा समेत सादर
अनुरोध गररन्छ भन्ने नेपाल सरकारको अबभयोग मागदावी रहे को दे जखन्छ।

139. प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा म राती सुबत राखेको

अवस्थामा जानकारी नै नगराई सटहछाप गनत लगाएका हुन। बमबत 2072/05/07

ु ाबाि टफतात भएको हु। बमबत
गतेको ददन म जोशीपूरबाि टिकापूर जाने क्रममा मुनव
2072/05/07 गतेका ददन टिकापूरमा थारुहि थारुवानको कायतक्रम भएकोले म उक्त

ददन ददउसो अं.12:30 बजेको समयमा जोशीपूर आफ्नो घरबाि बनस्की मेरै गाउाँको
ु ा भन्ने ठाउमा पुग्दा अगाडीबाि माबनसहरु भाग्दै
3/4 जनासं ग टिकापूर जादै गदात मुनव

आईरहे को दे खी के भएको हो टकन भागेको भनी सोध्दा अगाडी झडप भई राखेको छ

अगाडी नबढौ भनी भन्दा मलाई पनी सन्चो नभएको हुदा घरबतर फकी आएको हु, पछी
के भएको रहे छ भनी सोधपुछ गदात टिकापुरमा घट्ना भएको कुरा थाहा पाएको हु, को
कस्को सं लग्नतामा के कुन हबतयार प्रयोग गरी

मृतकको मृत्यु भएको हो मलाई केही

थाहा भएन। राज कुमार कठररयाले प्रहरीलाई घेरा हाल्न मैले समेत सहयोग गरे को हु
भनी गरे को बयान झुठा हो। बनजलाई म जचन्दा पनी जचन्दीन साथै वारदातमा मेरो कुनै

सं लग्नता पनी रहे को छै न। प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीसं ग मेरो सामान्य जचनजान रहेको
छ, प्रबतवादी लक्ष्मर् चौधरीलाई जचजन्दन। वारदातको ददन मेरो मोबाईलमा को कस्ले

फोन गरे मलाई थाहा भएन। मौकामा तथा वस्तुजस्थबत मुच ुल्काका माबनसहरुले के कुन

कारर्ले घट्नामा मेरो समेत सं लग्नता रहेको भनी लेखाएका हुन थाहा छै न, हालसम्म
घट्ना कुन ठाउाँमा घिे को हो सो समेत मलाई थाहा छै न। म वारदातस्थलमा पुगक
े ो
होईन, बबच बािोबाि फटकतएर आफ्नो घर गएको हु, बरामद भएका हात हबतयार को

कसका हुन थाहा जानकारी भएन। मबाि बरामद भएका ३ विा मोबाईल मेरै हुन।
मोबाईलमा भएका श्रब्यदृष्य थरुहि आन्दोलनमा उपेन्र यादव समेतका ब्यक्तीहरु आउदा

कैद गरी राखेको हुाँ। म गाउाँस्तरमा राजनीबतमा आवद्ध रहेको हुदा सोधपुछको लागी
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भनी पक्राउ गरी ल्याएका हुन टकिानी जाहे री के कुन कारर्ले ददएका हुन थाहा भएन
भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरीले यस अदालतमा गरे को बयान।
140. प्रबतवादी प्रेम बहादुर चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान प्रहरीले टहरासतमा

रहे को बखत जवरजस्ती रुपमा धम्की तथा कुिपीि गरी सटहछाप गराएका हुन। सो
ब्यहोरा मेरो होईन। वारदात घट्नामा मेरो कुनै सं लग्नता छै न। बमबत 2072/05/07
गते म जजल्ला कैलाली भजनी बिशक्ती न.पा वडा नं.4 जस्थत महे श जक्लबनकमा काम

गरी राखेको बथए। उक्त ददन आफुले सं चालन गरे को जक्लबनकमा गाउाँबाि आएका

ु हे रे पनी थाहा
बबरामीहरुको उपचार गरी राखेको बथए। सो कुरा मेडीकलको रे कडतबक

हुन्छ। उक्त बमबत 2072/05/07 गते म टिकापुरमा गएको बथएन। स्थाबनय
ब्यक्तीहरुबाि टिकापुरमा कायतक्रम छ भन्ने थाहा पाएको हु। पछी साझको 6/7 बजेको

समयमा टिकापुरमा घट्ना घयो मान्छे हरु माररए भन्ने खबर पाएको हु। प्रबतवादी
सुन्दरलाल कठररयाले मौकाको बयानमा वारदातको समयमा मेरो समेत सं लग्नता रहेको
भनी गरर ददएको बयान झुठा हो। बनजलाई म जचन्दा पनी जचजन्दन। मौकामा तथा

वस्तुजस्थबत मुच ुल्काका अबधकांश माबनसहरुले घट्ना वारदातमा मेरो सं लग्नता रहे को भनी

कागज गरर ददएको कुरा झुठा हो। घट्नाका योजनाकार एवं वचन ददने लक्ष्मर् थारुसं ग
मेरो कुनै नातासम्बन्ध छै न, सामान्य रुपले जचन्दछु । बनज सं ग बोलचाल भएको छै न।
घट्ना टकन कसले घिाएका हुन थाहा भएन। वारदातमा मेरो सं लग्नता नरहे कोले मलाई
सजाय हुन ु पने होईन भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी प्रेम बहादुर चौधरीले यस अदालतमा
गरे को बयान।

141. प्रबतवादी हरी नारायर् चौधरी डगौराले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा वारदात घट्नाका ददन

शान्तीपूर्त तररकाले जचबलमे चौराहामा गएको बथए भन्ने ब्यहोरा साचो हो। सुरक्षाकमीलाई
कुिपीि गरे को भन्ने कुरा झुठा हो। मौकाको बयानमा मलाई ब्यहोरा नसुनाई जवरजस्ती
सटहछाप गराएका हुन। बमबत 2072/05/07 गते बबहान आफ्नो घरबाि जचबलमे

चौराहासम्म गई साझ टिकापूर अस्पतालमा बसेको हु। उक्त ददन बबहान ८ बजेको
समयमा गाउको जचराकीले जचबलमे चौराहामा जम्मा भेला हुन ु भन्ने जानकारी गराएपछी
घरबाि जचबलमे चौराहामा गई एकबछन त्यही बसी टिकापुरबतर जाने क्रममा गोल्डेन

एकेडेमीको प्राङ्गर्मा भेला भई त्यहाबाि हातहातमा प्लेकाडत बोकी अग्रपं त्तीमा मटहलाहरु
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लगाई पछाडी पुरुर्हरु लगाई टिकापुरबतर जाने क्रममा टिकापुर एररया पटहले नै बनर्ेबधत

क्षेि घोर्र्ा गररएको हुदा सुरक्षाकमीले हामीहरुलाई रोक्न अश्रग्ु यास र रबरको गोली
छरातहरु हानेपछी मलाई समेत छरात लाबग दुख्न थालेपछी म आफ्नो घरबतर फकी रहेको
अवस्थामा रे डक्रसको गाडीले मलाई अस्पतालसम्म पुर्याई उपचार गराई रहे को अवस्थामा

प्रहरीले बनयन्िर्मा बलइ गएका हुन। मैले कोही कसै लाई कुिपीि गरे को होईन।
घट्नामा को कसले सुरक्षाकमीलाई बनमतमपूवक
त
कुिपीि गरी हत्या गरे का हुन मलाई
थाहा भएन। म आफ्नो उपचारको लागी अस्पतालमा भएको अवस्थामा घट्ना भएको

हो। प्रबतवादी राम कुमार कठररयाले मौकामा बयान गदात वारदातको बेला मेरो समेत

घट्नामा सं लग्नता रहे को साथै सं गै रहे को भनी गरे को बयान झुठा हो। बनजलाई म
जचन्दा पनी जचजन्दन। घट्नाका योजनाकार को हुन मलाई थाहा छै न। बनर्ेबधतक्षेिमा
प्रवेश गनत लाग्दा प्रहरीले अश्रग्ु यास प्रहार गरे पछी म बभडबाि अलग भई अस्पतालबतर

गएको हुदा हाल प्रहरी टहरासतमा रहे का प्रबतवादीहरु आन्दोलनमा बथए बथएनन् दे जखन।
मबाि बरामद भएको बसम (9811669015) र मेमोरीकाडत मेरो मोबाईल बबबग्रएको
हुदा बनकालेर खल्तीमा राखेको बथए प्रहरीले पक्राउ गदात सोही बसम र मेमोररकाडत बरामद

भएका हुन। मेरो Polygraph Statement मा मलाई घिना सम्बजन्ध बबर्यमा सोबधएका
प्रश्नहरुको यथाथत ब्यहोरा भनेको बथए, सो ररपोित के कसरी फरक दे जखन गयो मलाई

थाहा छै न। मैले अबभयोग दावी बमोजजम अपराध नगरे कोले सजाय हुन ु पने होईन भन्ने
ब्यहोराको प्रबतवादी हरर नारायर् चौधरीले यस अदालतमा गरे को बयान।
142. प्रबतवादी राज कुमार कठररयाले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा लेखाएको ब्यहोरा र

सटहछाप प्रहरीले ब्यहोरा नसुनाई जवरजस्ती सटहछाप गनत लगाएको हो। उक्त ब्यहोरा

मेरो होईन। बमबत 2072/05/07 गते म टिकापूरको आन्दोलनमा गएको बथए। म

आन्दोलनमा गएको कुरा साचो हो तर सुरक्षाकमीहरुको सं चारसेि हबतयार लुिी
सुरक्षाकमीहरुलाई बनमतमपूवक
त
योजना मुताटवक कुिपीि गरी हत्या गरे को सम्बन्धमा

मलाई केही थाहा छै न। आन्दोलनमा आउनु भनी गाउाँको चौकीदारले खबर गरे को हुदा
आन्दोलनमा गएको हु। खबर गने चौटकदारको नाम थाहा छै न। खबर पाए पछी हातमा

पमप्लेि बोकी आन्दोलनमा गएको हु। सुन्दरलाल कठररयाले आफ्नो मौकाको बयानमा

वारदातमा मेरो समेत सं लग्नता भनी गरे को बयान झुठा हो, म बनजलाई जचन्दा पनी
जचजन्दन। मेरो Polygraph Statement मा मलाई घिना सम्बजन्ध प्रश्नहरु सोबधएका
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बथएनन्, सो ररपोित के कसरी फरक दे जखन गयो मलाई थाहा छै न। उक्त बमबतमा मैले
प्रयोग गरे को मोबाईल नं.बाि कोही कसै बाि सम्पकत गरे को बथईन के कसरी कल
बडिे लमा दे जखयो मलाई थाहा भएन। म सं गै प्रहरी टहरासतमा रहे का प्रबतवादीहरुलाई मैले

आन्दोलनमा दे खेको बथईन। मलाई घाईते अवस्थामा अस्पतालमा पुर्याई होस खुले पछी
माि थाहा पाएको हु भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी राज कुमार कठररयाले यस अदालतमा
गरे को वकपि।

143. प्रबतवादी ददल बहादुर चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा लेखाएको ब्यहोरा र

सटहछाप

प्रहरीले

ब्यहोरा

नसुनाई

जवरजस्ती

सटहछाप

गनत लगाएको

हो। बमबत

2072/05/07 गते टिकापूरमा भएको आन्दोलनमा गएको बथए। उक्त ददन बबहान

गाउको नाम थाहा नभएको चौकीदारले टिकापुरमा कायतक्रम छ, सबै जना सहभागी
हुनपु छत भनी जानकारी गराएपछी गाउकै माबनससहरुसं ग म पनी जचबलमे चौराहामा भेला

भई टिकापुरबतर जाने बेलामा बािोमा सुरक्षाकमीहरुसं ग झडप भएपछी म आफ्नो घर
फकीएको हु। उक्त घट्नामा को कसको सं लग्नता रहे को बथयो मलाई थाहा भएन।
मसं गै प्रहरी टहरासतमा रहे का अन्य प्रबतवादीहरुले मेरो पनी उक्त घट्नामा सं लग्नता

रहे को भनी मौकामा बयान गरे को दे जखन्छ तर टकन यस्तो बयान गरर ददए थाहा भएन,

बनजहरुलाई म जचन्दा पनी जचजन्दन। मेरो Polygraph Statement मा भएका प्रश्नहरु

सोबधएका बथएनन्, सो ररपोित के कसरी फरक दे जखन गयो मलाई थाहा छै न। वारदातको
ददन मैले 982465723 नं.भएको मोबाईल बोकेको बथए। तर कसै लाई फोन गरे को

पनी बथएन र मलाई कसै ले फोन गरे को पनी बथएन। उक्त ददन मेरो हातमा आन्दोलनको
प्लेकाडत माि बोकेको बथए सो बाहे क अरु केही बथएन। बरामद भएका सामानहरु उक्त
आन्दोलनमा मैले कसैको हातमा दे खेको बथईन, साथै मेरो हातमा पनी बथएनन्। मौकामा

बुझीएका राजेश धामीले मेरो समेत सं लग्नतामा सुरक्षकमीहरुको हत्या भएको हो भनी
गरर ददएको कागज झुठा हो। मैले कोही कसै लाई कततब्य गरी मारे को होईन। मलाई

अनाहक दुख ददने टहसाबले म माथी टकिानी जाहे री पनत गएको हो। घट्नामा मेरो कुनै
सं लग्नता रहे को छै न। घट्नाका मूख्य योजनाकार लक्ष्मर् थारु समेत रहे का भन्ने कुरा
मलाई थाहा छै न। मैले अबभयोग दावी बमोजजम कुनै कसूर नगरे को हुदा मलाई सजाय

हुन ु पने होईन भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी ददल बहादुर चौधरीले यस अदालतमा गरे को
बयान।
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144. प्रबतवादी सुन्दरलाल कठररयाले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा लेखाएको ब्यहोरा र

सटहछाप

प्रहरीले

ब्यहोरा

नसुनाई

जवरजस्ती

सटहछाप

गनत लगाएको

हो। बमबत

2072/05/07 गते म टिकापूरको आन्दोलनमा गएको बथए। उक्त बमबतमा बबहान 1
बजेको समयमा घरबाि टिकापूरको आन्दोलनमा शान्तीपूर्त तररकाले सहभागी हुन गएको
बथए। मैले हातमा प्लेकाडत समातेको बथए। हातमा प्लेकाडत समाई नाराहरु लगाउदै

टिकापूरको हािबजार नजजक पुग्दा प्रहरीले अश्रु ग्यास सटहत रबरको छरात हानेपछी मेरो

बतघ्रामा ९ विा छरात लागेपछी म लडी बेहोस भएको अवस्थामा को कस्ले मलाई
अस्पताल पुर्याएका हुन थाहा भएन। मलाई छरात लागी बेहोस भए पछी के के भयो सो
समेत मलाई थाहा छै न, पछी उपचारको क्रममा टिकापूर अस्पतालमा रहे को बेला मलाई

प्रहरीले पक्राउ गरी लगेका हुन। हाल मसं गै प्रहरी टहरासतमा रहे का प्रबतवादीहरु र
मौकामा बुजझएका माबनसहरुले मेरो समेत सं लग्नतामा उक्त घट्ना घिाएका हुन भनी गरी
ददएको बयानहरु झुठा हुन। बनजहरुले के कसरी उक्त ब्यहोरा लेखाएका हुन थाहा

भएन। मलाई छरात लागेपछी म ढलेको हु, पछी के भयो मलाई थाहा भएन तर मैले

कसै लाई पनी कुिपीि गरे को छै न। घट्नास्थलबाि बरामद भएका सामानहरु दे खे, उक्त
सामानहरु वारदातमा प्रयोग भएका हुन होईनन् सो सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छै न।
वारदातमा मेरो कुनै पनी प्रकारको सं लग्नता नरहदा नरहदै टकन मेरो नाममा टकिानी
जाहे री परे को हो सो मलाई थाहा छै न। मैले अबभयोग दावी बमोजजम कुनै कसूर
नगरे कोले मलाई सजाय हुन ु पनै होईन भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी सुन्दरलाल कठररयाले
यस अदालतमा गरे को बयान।

145. प्रबतवादी राम कुमार कठररयाले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा लेखाएको ब्यहोरा र

सटहछाप प्रहरीले ब्यहोरा नसुनाई जवरजस्ती सटहछाप गनत लगाएको हो। वारदात बमबत
2072/05/07 गते म आफ्नै घरमा बथए। उक्त ददन बबहान म खाना खाएर जं गलमा
घास काट्न गइ साझ जं गलबाि घर फकी आएको हु। दोस्रो ददन मेरै गाउाँको राज

कुमार कठररया टिकापुर अस्पतालमा भनात भएकोले बनजलाई कपडा पैसा ददन अस्पताल

गएको बथए। म अस्पतालमा गएको बेला बबहान कररब 10 बजेको समयमा प्रहरी आई

अस्पतालबाि पक्राउ गरर लगेका हुन। वारदात घिना के कसरी भयो, को कसले गरे ,
सो बबर्यमा मलाई केही थाहा छै न। उक्त वारदातमा मेरो कुनै सं लग्नता रहे को छै न।
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हाल मसं गै प्रहरी टहरासतमा रहे का प्रबतवादीहरु र मौकामा बुजझएका माबनसहरुले मेरो

समेत सं लग्नतामा उक्त घट्ना घिाएका हुन भनी गरी ददएको बयानहरु झुठा हुन।
बनजहरुले के कसरी उक्त ब्यहोरा लेखाएका हुन थाहा भएन। प्रबतवादी राज कुमार

कठररया मेरो बछमेकी भएको हुदा बनजको आमाले मलाई राज कुमार लाई गोली लागी

अस्पतालमा भनात भएको छ, कपडा र पैसा पुगाई ददनु भनेका हुदा अस्पतालमा गएको
हु। बनजलाई के कती कारर्ले गोली लागेको बथयो सो मलाई थाहा भएन। बमबसल

सं लग्न CALL details बाि मेरो मोबाईलबाि बबबभन्न ब्यक्तीहरुसं ग सम्पकत भएको दे जखए
पनी उक्त ददन म बबहान घास काट्न जं गल जाने बेलामा मोबाईल घरमै छोडेर गएको

बथए, त्यही समयमा घरका माबनसहरुले चलाएर सम्पकत भएको दे जखएको होला मैले
कसै संग सम्पकत गरे को बथईन। उक्त घट्ना के कसरी भयो र कसको सं लग्नता छ सो

बबर्यमा मलाई केही थाहा छै न। म उपर जुन अबभयोग लगाईएको छ सो बमोजजमको
कसूर मैले नगरे को हुदा मलाई सजाय हुन ु पने होईन भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी राम कुमार
कठररयाले यस अदालतमा गरे को बयान।

146. प्रबतवादी बृज मोहन डगौराले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा लेखाएको ब्यहोरा र

सटहछाप प्रहरीले ब्यहोरा नसुनाई जवरजस्ती सटहछाप गनत लगाएको हो। वारदात बमबत
2072/05/07 गते म टिकापुर आन्दोलनमा गएको बथए। उक्त बमबतमा हाम्रो गाउाँको
भलमन्सा ईश्वरी प्रसाद चौधरीले हाम्रो गाउाँमा भदौ ७ गतेका ददन टिकापुर आन्दोलनमा

सबै जनाले एक घरबाि १ जना अबनवायतरुपमा जानु पने नगए 500/-जररबाना लाग्ने
भनी गाउाँमा भन्दा उक्त ददन कररब 11 बजे बतरको समयमा म लगायतका मान्छे हरु

मोबतनगर गाउाँसम्म जादै गरे को अवस्थामा टिकापुरबाि आन्दोलनमा गएका माबनसहरु

भाग्दै गाउाँबतर आउन थालेको दे खेपबछ म पनी टिकापुर नगई आफ्नो घर बतर फकी

आएको हु। वारदात घट्ना के कसरी भयो सो बबर्यमा मलाई केही थाहा भएन। उक्त
घट्नामा को कसको सं लग्नता रहे को छ सो पनी थाहा भएन। बमबत 2072/05/13

गते राती 2 बजे म आफ्नै घरमा सुती राखेको अवस्थामा प्रहरी आई तपाईलाई सोधपुछ
गनुछ
त भनी ल्याई पक्राउ गरे का हुन। प्रस्तुत घट्ना वारदातमा मेरो कुनै सं लग्नता छै न।

हाल मसं गै प्रहरी टहरासतमा रहे का प्रबतवादीहरु र मौकामा बुजझएका माबनसहरुले मेरो
समेत

सं लग्नतामा उक्त

घट्ना घिाएका

हुन

भनी

गरी

ददएको

बयानहरु झुठा

हुन।बनजहरुले के कसरी उक्त ब्यहोरा लेखाएका हुन थाहा भएन। बनजहरुलाई म
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जचजन्दन। मेरो Polygraph Statement फरक पनुक
त ो कारर् प्रहरीहरुले नेपाली भार्ामा के
के कुरा सोधे मैले राम्रोसं ग बुझेको बथएन त्यसै ले फरक पनत गएको हो। वारदातको ददन
मैले मेरै गोबतयार प्रेम बहादुर डगौरासं ग फोन सम्पकत गरे को बथए।अन्य कोही कसै लाई

सम्पकत गरे को बथएन। मैले अबभयोग माग दावी बमोजजम कुनै कसुर नगरे को हुदा मलाई

सजाय हुनपु ने होईन भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी बृज मोहन डगौराले यस अदालतमा गरे को
बयान।

147. प्रबतवादी राजेश चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान झुठा हो। बनाविी

कपोकजल्पत ब्यहोरा के कारर्ले लेखे थाहा भएन। सटहछाप प्रहरीले ब्यहोरा नसुनाई

जवरजस्ती सटहछाप गनत लगाएको हो। वारदात बमबत 2072/05/07 गते म आलु
बेच्नको लागी बरकट्टी र लक्कड भन्ने गाउाँमा गई साझ आफ्नो घर फटकतएको हु। वारदात

भएको ददन म आफ्नो काममा बथए। वारदातस्थलमा म गएको बथईन। उक्त घट्ना के
कसरी भयो मलाई थाहा छै न। बमबत 2072/05/07 गते राती 1 बजेको समयमा म
घरमा सुती राखेको अवस्थामा प्रहरी आई पक्राउ गरे का हुन। घट्नाको सम्बन्धमा मलाई

केही थाहा छै न। हाल मसं गै प्रहरी टहरासतमा रहे का प्रबतवादीहरु र मौकामा बुजझएका
माबनसहरुले मेरो समेत सं लग्नतामा उक्त घट्ना घिाएका हुन भनी गरी ददएको बयानहरु

झुठा हुन। बनजहरुले के कसरी उक्त ब्यहोरा लेखाएका हुन थाहा भएन । मेरो

Polygraph Statement दे खाउदा दे खे, सोमा भएको ब्यहोरा अनुसार मलाई प्रश्नहरु
सोबधएका बथएनन्। अरु नै प्रश्नहरु सोबधएका बथए। के कसरी सो ब्यहोरा को प्रश्न
सोबधएको भनी उल्लेख गरे मलाई थाहा भएन।वारदात घट्नामा मेरो कुनै सं लग्नता

छै न। उक्त वारदात घट्नास्थलमा म नगएको हुदा को को प्रबतवादीहरुको घट्नामा

सं लग्नता रहे को छ भनी भन्न सजक्दन। सबै प्रबतवादीहरुलाई राम्रोसं ग जचन्दा पनी
जचजन्दन। घट्ना वारदातपूव त हाम्रो गाउाँको भलमन्साले गाउाँमा जचराकी माफतत आन्दोलनमा

अबनवायत रुपमा जानु पने नगए 500/-जररबाना लाग्ने बनयम लगाएका हुन। अन्य कुनै

हातहबतयारको प्रयोग गने भन्ने बबर्यमा योजना बथएन। मेरो नाममा टकन टकिानी जाहेरी

पर्यो मलाई थाहा छै न तर मैले आन्दोलनमा नजाने बरु 500/-जररबाना बतने अडान

गरे को बथए। मैले अबभयोग माग दावी बमोजजम कुनै कसुर नगरे को हुदा मलाई सजाय
हुनपु ने होईन भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी राजेश चौधरीले यस अदालतमा गरे को बयान।
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148. प्रबतवादी टकसनलाल चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा लेखाएको ब्यहोरा र

सटहछाप प्रहरीले

ब्यहोरा नसुनाई

जवरजस्ती सटहछाप गनत लगाएको

हो। बमबत

2072/05/07 गते म आफ्नै घरमा रहे को राईसबमलमा काम गरर राखेको बथए।
उक्त ददन बबहान दे जख राईस बमलमा काम गरी, ददउसो खाना खाई पुन बमलमा काम गरी

साझ पनी आफ्नै घरमा सुतेको बथए। घट्नाको जानकारी साझ रे बडयो माफतत थाहा
पाएको हु। घट्ना को कसले के कसरी घिाए सो बबर्यमा मलाई केही थाहा छै न।

घट्नामा मेरो कुनै सं लग्नता रहे को छै न। के कती मान्छे हरुले के कसरी मरे सो थाहा
भएन। हाल मसं गै प्रहरी टहरासतमा रहे का प्रबतवादीहरु र मौकामा बुजझएका माबनसहरुले

मेरो समेत सं लग्नतामा उक्त घट्ना घिाएका हुन भनी गरी ददएको बयानहरु झुठा हुन।
बनजहरुले के कसरी उक्त ब्यहोरा लेखाएका हुन थाहा भएन। बमबत 2072/05/12

गते राती म आफ्नै घरमा सुती राखेको अवस्था प्रहरी आई केही कुरा बुझ्नुछ भनी
पक्राउ गरी पछी टिकापुर घट्नामा सं लग्न रहे को भनी झुठा ब्यहोरा बनाई मुद्दा चलाएका
हुन। मेरो Polygraph Statement दे खाउदा दे खे, सोमा भएको ब्यहोरा अनुसार मलाई

प्रश्नहरु सोबधएका बथएनन्। अरु नै प्रश्नहरु सोबधएका बथए। के कसरी सो ब्यहोरा को प्रश्न
सोबधएको भनी उल्लेख गरे मलाई थाहा भएन। वारदातस्थलबाि बरामद भएका दजशका

सामानहरु दे खाउदा दे जख पाए। म घट्नास्थलमा नगएको हुदा उक्त सामानहरु त्यहा बथए
बथएनन् मलाई थाहा छै न। घट्नाटववरर् कागज गने माबनसहरुले पनी मलाई फसाउने
बनयतले कागज गरी ददएका हुन। बनजको ब्यहोरा झुठा हो। वारदात घट्नामा म गएको

बथईन म माथी लगाईएको अबभयोग झुठा हो। मैले अबभयोग माग दावी बमोजजम कुनै
कसुर नगरे को हुदा मलाई सजाय हुनपु ने होईन भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी टकसनलाल
चौधरीले यस अदालतमा गरे को बयान।

149. प्रबतवादी सन्तराम चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा लेखाएको ब्यहोरा र

सटहछाप प्रहरीले ब्यहोरा नसुनाई जवरजस्ती सटहछाप गनत लगाएको हो। प्रहरीले कुिपीि
गरी मेरो दाया कानको जाली समेत फुिे को छ। बमबत 2072/05/07 गते म आफ्नो
ु ा हुदै मोबतपुर सम्म गएको हु। उक्त ददन बबहान म र
पशलको सामान ल्याउन मुनव

जनजागृती बन.मा.टव.का जशक्षक दयाराम चौधरी सं गै बसी खाना खाई मेरो कस्मेटिक
पशलका लागी सामान ल्याउनु पने र कान्छो छोरा टिकापुरमा पढ्ने भएको हुाँदा बनजलाई
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ु ा बजारमा सामान बलन जादा बजार बन्द
पनी घर ल्याउनु पने भएको कारर् मुनव

भएकोले टिकापुरबाि मान्छे हरुको बभड भाग्दै आएको दे खी म पनी टिकापुर नगई आफ्नो

घरबतर फकी आएको हुाँ। उक्त ददन टिकापुरमा आन्दोलन छ भनी मलाई थाहा बथएन,

मलाई आन्दोलनका बबर्यमा कसै ले पनी जानकारी ददएका बथएनन्। मेरो आफ्नै घरायसी
कामको लागी टिकापुर जानु पने भए पनी मोतीपुरबाि टफतात भएको हु। घट्ना वारदातमा
मेरो कुनै सं लग्नता रहे को छै न। को कसको सं लग्नतामा घट्ना घट्न गएको हो सो पनी
थाहा छै न। हाल मसं गै प्रहरी टहरासतमा रहे का प्रबतवादीहरु र मौकामा बुजझएका

माबनसहरुले मेरो समेत सं लग्नतामा उक्त घट्ना घिाएका हुन भनी गरी ददएको बयानहरु

झुठा हुन। बनजहरुले के कसरी उक्त ब्यहोरा लेखाएका हुन थाहा भएन। बरामदी
दशीका सामानहरु दे खाउदा दे खे, उक्त सामानहरु म घट्नास्थलमा नगएको हुदा को
कसको हातमा बथए थाहा भएन। मोबतपुरमा बभड फकेको दे ख्दा कसै को हातमा भाला

डण्डाहरु दे खेको बथईन। मैले प्रयोग गने गरे को मोबाईल नं.9804652565 नं.को
मोबाईलमा उक्त ददन टिकापुरबाि मेरो छोरासं गै बस्ने साथीले छोरालाई लै जानुपर्यो भनी
र म मोबतपुरमा हुदा घरबाि पनी फोन आएको हो अरु कसै लाई पनी मैले सम्पकत गरे को

बथईन र मलाई पनी अरु कसै ले फोन गरे का बथएनन्। मेरो Polygraph Statement
दे खाउदा दे जख पाए सोमा भएको ब्यहोरा अनुसार मलाई सोबधएका प्रश्नहरुको जवाफ मैले

ददएको बथए घट्नालाई ढाकछोप गने टहसाबले जवाफ ददएको बथएन। मैले जानेको यथाथत
कुरा भनेको बथए के कती कारर्ले फरक पर्यो थाहा भएन भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी
सन्तराम चौधरीले यस अदालतमा गरे को वकपि।

150. प्रबतवादी बबर बहादुर चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा लेखाएको ब्यहोरा र

सटहछाप प्रहरीले ब्यहोरा नसुनाई जवरजस्ती सटहछाप गनत लगाएको हो। उक्त ब्यहोरा
मेरो होईन। के कसरी झुठा बनाविी ब्यहोरा सृजना गरी मलाई फसाउन खोजजयो सो

बबर्यमा मलाई थाहा छै न। बमबत 2072/05/07 गते बबहान ९ बजे खाना खाई
बडलरबाि च ुरोि बलई बबक्री गनतका लागी झन्झिपुर, मबनकापुर र मौरबनया भन्ने ठाउमा

आफ्नो काम गनत गएको बथए। साझ घर आउदा रे बडयोबाि समाचार सुनी घट्नाको

बारे मा जानकारी पाएको हु। घट्ना को कसको सं लग्नतामा के कसरी घट्न गएको हो
मलाई थाहा भएन। घट्नामा मेरो कुनै सं लग्नता रहे को छै न। सो घट्नाको योजना

कसले बनाएका हुन सो समेत थाहा छै न। हाल मसं गै प्रहरी टहरासतमा रहेका
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प्रबतवादीहरु र मौकामा बुजझएका माबनसहरुले मेरो समेत सं लग्नतामा उक्त घट्ना
घिाएका हुन भनी गरी ददएको बयानहरु झुठा हुन। बनजहरुले के कसरी उक्त ब्यहोरा
लेखाएका हुन थाहा भएन। वारदात बमबतका ददन मैले प्रयोग गने गरे को मोबाईल

नं.9848429435 बाि कसै लाई फोन गरे जस्तो लाग्दै न, घरका कसै ले फोन गरे का

बथएकी थाहा भएन। वारदातबाि बरामद भएका भनी दे खाएका सामानहरु के कसरी

कहाबाि ल्याएका हुन थाहा भएन। वारदात भएको स्थान र मेरो घर कररब 9/10
टक.बम.को दुरीमा रहेको छ। मेरो नाउाँमा के कसरी टकिानी जाहे री पर्यो मलाई थाहा
छै न। बमबत 2072/05/12 गते राती म आफ्नै घरमा सुती रहे को अवस्थामा प्रहरीले

पकराउ गरे को हो। मैले अबभयोग दावी बमोजजम कुनै कसुर नगरे को हुदा मलाई सजाय
हुन ु पने होईन सफाई पाउनु पछत भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी बीर बहादुर चौधरीले यस
अदालतमा गरे को बयान।

151. प्रबतवादी राम नरे श चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा लेखाएको ब्यहोरा र

सटहछाप प्रहरीले ब्यहोरा नसुनाई जवरजस्ती सटहछाप गनत लगाएको हो। उक्त ब्यहोरा

मेरो होईन। के कसरी झुठा बनाविी ब्यहोरा सृजना गरी मलाई फसाउन खोजजयो सो
बबर्यमा मलाई थाहा छै न। बमबत 2072/05/07 गते म बददतयामा श्री काबलका

मा.बब.सोनपुरमा अध्यापन गराउदै साझ राजापुरमा रहे को डेरामा बसेको हु। उक्त ददन म
राजापुर दे खी कतै पनी गएको छै न। डेरामा गई टि.बभ.हे री रहेको अवस्थामा समाचारबाि

घट्नाको बारे मा जानकारी पाएको हु। मलाई टिकापुरको घट्नाको बारे मा को कसको
सं लग्नतामा भएको हो थाहा भएन। साथै सुरक्षाकमीहरुलाई कुिपीि गरी कसले हबतयार

लुटि लगेका हुन त्यो पनी थाहा छै न। बमबत 2072/05/13 गतेको ददन म
बबद्यालयमा

अध्यापन

गराई

राखेको

अवस्थामा

सादा

पोशाकमा

गएका

प्रहरीले

कक्षाकोठाबाि बोलाई तपाईसं ग काम छ भनी सोधपुछ गनुत पने भनी पक्राउ गरी

ल्याएका हुन।हाल मसं गै टहरासतमा रहे का प्रबतवादीहरुले घट्नामा मेरो समेत सं लग्नता
रहे को भनी गरर ददएको बयान झुठा हुन। बनजहरुलाई म जचन्दा पनी जचजन्दन। मेरो
मोबाईलको

CALL details दे खाउदा दे जख पाए। वारदातको ददन मैले मेरै गाउाँको

मान्छै हरुसं ग सम्पकत गरे को बथए, अरु कसलाई सम्पकत गरे एटकन थाहा भएन। मैले
अबभयोग दावी बमोजजम कुनै कसुर नगरे को हुदा मलाई सजाय हुन ु पने होईन सफाई
पाउनु पछत भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी राम नरे श चौधरीले यस अदालतमा गरे को बयान।

मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी

84

152. प्रबतवादी बबश्राम भन्ने जीत बहादुर डगौराले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा लेखाएको ब्यहोरा र

सटहछाप प्रहरीले ब्यहोरा नसुनाई जवरजस्ती सटहछाप गनत लगाएको हो। उक्त ब्यहोरा
मेरो होईन। वारदात बमबत 2072/05/07 गते म आफ्नै घरमा बथए। जं गलमा गएर

भैसी र गाईलाई घााँस कािी साझ घरमा फकेको हु। टिकापुर घट्ना के कसरी घट्न

गयो मलाई थाहा छै न। वारदात घट्नामा मेरो कुनै सं लग्नता रहे को छै न। हाल मसं गै
टहरासतमा रहे का प्रबतवादीहरुले घट्नामा मेरो समेत सं लग्नता रहे को भनी गरर ददएको

बयानहरु झुठा हुन। के कती कारर्ले मलाई पोल गरे का हुन थाहा छै न। घट्नाका
योजनाकार को हुन सो पनी थाहा छै न। घट्नाको बारे मा सोही ददन साझ घरमा आएपछी

रे बडयो माफतत समाचार सुनी थाहा पाएको हु। घट्नाका मुख्य योजनाकार रे शमलाल

चौधरी र लक्ष्मर् थारु हुन वा होईनन थाहा छै न। बनजहरुलाई म जचजन्दन। नाम सम्म
सुनेको हु। मैले अबभयोग दावी बमोजजम कुनै कसुर नगरे को हुदा मलाई सजाय हुन ु पने

होईन सफाई पाउनु पछत भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी बबश्राम भन्ने जीत बहादुर डगौराले यस
अदालतमा गरे को बयान।

153. प्रबतवादी सं गम भन्ने सन्तोर् थारु (चौधरी)ले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा लेखाएको ब्यहोरा र

सटहछाप प्रहरीले ब्यहोरा नसुनाई जवरजस्ती सटहछाप गनत लगाएको हो। उक्त ब्यहोरा

मेरो होईन। प्रहरीले मलाई मेरो बुवा बाजेको नाम थार वतन माि सोधेका बथए बाकी

ब्यहोरा प्रहरी आफैले लेखी मलाई जवरजस्ती सटहछाप माि गराएका हुन। वारदातको

ददबन बमबत 2072/05/07 गते म मेरो जचनजानको साथी नरे श चौधरीलाई भेि गनत
बनजको गाउाँ भगरै या भन्ने ठाउमा गई साझ 4/5 बजेको समयमा माि फकी आएको

हु। वारदातस्थल र मेरो घर 9/10 टक.बम.को दुरीमा रहे को दुरीमा रहे को छ।उक्त

ददन म मेरो पुव त पररजचत साथी नरे श चौधरीलाई भेट्न भनी गएकोर बनजसं ग भेि नहुदा
अको साथी हे लरु ाम चौधरीको घरमा गई कुरा गरी रहे को अवस्थामा डेढ बजेको समयमा
बददतयाबाि आफन्त दाजुले फोन गरी घट्नाको बारे मा सोधपुछ गदात मलाई केही थाहा

छै न भनी भनेको बथए। त्यसपछी माि घट्नाको बारे मा जानकारी पाएको हु। घट्ना के

कसरी भयो थाहा भएन। उक्त घट्नामा मेरो कुनै सं लग्नता छै न। हबतयार तथा सं चार

सेि को कसले लगे थाहा भएन। प्रबतवादी लक्ष्मर् थारु बाहे क अरु कुनै प्रबतवादीलाई

जचजन्दन। हाल म सं गै टहरासतमा रहे का प्रबतवादीहरुले घट्नामा मेरो समेत सं लग्नता
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रहे को भनी गरर ददएको बयान झुठा हुन। के कती कारर्ले मलाई पोल गरे का हुन थाहा
छै न। साथै उक्त ददन टिकापुरमा कायतक्रम रहे को छ भन्ने पनी थाहा बथएन। म बमबत

2072/05/17 गते सुख्खडमा गएको बेला प्रहरीले एकबछन काम छ भनी रोकी

पक्राउ गरे को हो। म घट्नास्थलमा गएको बथईन मेरो कुनै सं लग्नता पनी छै न। मैले
अबभयोग दावी बमोजजम कुनै कसुर नगरे को हुदा मलाई सजाय हुन ु पने होईन सफाई

पाउनु पछत भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी सं गम भन्ने सन्तोर् थारु(चौधरी)ले यस अदालतमा
गरे को बयान।

154. प्रबतवादी लक्ष्मर् थारुले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले अनुसन्धानमा बयान गरे को ब्यहोरा पटढबाजच सनाउदा सुनी पाए। बमबत

2072/05/07 गते टिकापुर पशुहाि बजारमा भएको घट्नामा प्रबतवादी रे शमलाल
चौधरीको सं लग्नता रहे को भनी अनुसन्धानको क्रममा मैले आफ्नो बयानमा लेखाएको

बथएन। बनज १ नं.क्षेिको सं योजक तोटकएकोले बनजलाई घट्नाकोबारे मा जानकारी हुन
सक्दछ भनी भनेको बथए। साथै बनजलाई उक्त वारदातको योजनाकार नभई आन्दोलनको
सं योजक भनेको बथए। प्रहरी टहरासतमा रहदा प्रहरी गाडत कमान्डरकै बनदे शनमा मलाई

टहरासतमा रहे का अन्य केिाहरुबाि शक्त घाईते हुने गरी कुिपीि गनत लगाएका हुन।

बमबत 2072/05/07 गते बबहान 11 बजेसम्म म दाङ्गको लमहीमा बमटिङ बसी
त्यहाको बमटिङ सकेर कोहलपुर आएको हु। कोहलपुरमा १ बजेको समयमा पुग्दा

टिकापुर घट्नाको सम्बन्धमा सामान्य हो हल्ला सुनेको हु। त्यसपछी म बददतयाको

गुलररया आउने क्रममा सभासद योगेन्र चौधरीले फोन गरी टिकापुर घट्नाको बबर्यमा
जानकारी ददनु भएको बथयो। म 2:30 बजे बददतयाको गुलररया पुगी प्रददप चौधरीलाई

फोन सम्पकत गदात बनजले टिकापुरमा घट्ना घिे को तर के कती क्षती भयो थाहा भएन

भनी भनेका बथए। बनज प्रददप चौधरी घट्नास्थलमा बथए बथएनन् थाहा भएन। त्यसपछी

मैले रे शमलाल चौधरीलाई फोन सम्पकत गरी घट्नाको बारे मा बुझ्न खोझ्दा आफु
फुलवारी एफ.एम.बभिै रहे को र टिकापुर घट्ना खतरा भएकोले केही समयमा फोन गछु त

भनी मलाई भनेका हुन। त्यसपछी लगतै बबजय कुमार गच्छादारलाई फोन सम्पकत गदात

बनजले टिकापुर घट्नामा SSP समेतका सुरक्षाकमीको मृत्यु भएको र एकदमै नराम्रो घट्ना
घयो भनी बनजले भन्नु भएपछी म गुलररयाको आमसभामा सहभागी भई सो ददन म
गुलररयामा नै बसेको बथए। प्रस्तुत घट्ना वारदातमा मेरो कुनै सं लग्नता रहे को छै न।

उक्त घट्नाको म योजनाकार पनी होईन। योजना को कसले बनाए सो सम्बन्धमा समेत
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मलाई केही जानकारी भएन। सं टवधानमा थारुहरुको हक अबधकारको सुबनजित गनतका

लागी सबैजना एकजुि भएर लाग्नु पछत भनी आमसभामा सहभागी भई एकजुि भई लाग्न

म सबैलाई आग्रह गदै आएको बथए। साथै हाम्रा सम्पुर्त आन्दोलनहरु शान्तीपुर्त हुने
गदतथे तर टिकापुर घट्ना के कसरी टहं सात्मक हुन गयो सो बारे मा कसै ले पनी मलाई
जानकारी गराएका बथएनन्। वारदात घट्नाका ददन म घट्नास्थलमा बथएन। को कसले
सो घट्ना घिाए मलाई थाहा भएन। प्रबतवादी बबश्राम चौधरी समेतका ब्यक्तीहरुले

मौकामा हबधकार प्राप्त अबधकारी समक्षको बयानमा मेरो समेत बनदे शनमा घट्ना हुन
गएको हो भनी गरर ददएको बयान झुठा हो। मैले घट्नामा कुनै बनदे शन ददएको बथएन।

बमबसल सं लग्न Call details अनुसार मैले उक्त ददन हाल पक्राउ परे का कुनै पनी

प्रबतवादीलाई सम्पकत गरे को बथईन। घर पररवार र साथीभाईहरुसं गको CALL details हो।

बमबत 2072/05/23 गतेको ददन भैरहवामा दे वी प्रसाद चौधरीको घरमा कायतक्रमकै
जशलजशलामा जादा बसेको अवस्थामा रुपन्दे ही जजल्लाका SP राजेन्र भण्डारीले दे वी प्रसाद
चौधरीलाई फोन गरी म लगायतलाई जचया खान भनी बोलाई जचया

खादै गदात माथीको

आदे श भनी बगरफ्तार गरी सोही राती ठाउाँठाउमा गाडी फेरबदल गरी अको ददन जजल्ला
प्रहरी कायातलय कैलालीमा पुयातएको हो। हाल म सं गै टहरासतमा रहे का प्रबतवादीहरुले

घट्नामा मेरो समेत सं लग्नता रहे को भनी गरर ददएको बयान झुठा हुन। के कती

कारर्ले मलाई पोल गरे का हुन थाहा छै न। तर मेरो कुनै सं लग्नता रहे को छै न। उक्त
टिकापुर आन्दोलनमा म गएको पनी बथईन। म उक्त घट्नाको योजनाकार पनी होईन।
टिकापुर घट्ना भएको केही ददन पछी 2072/05/09 गते म टिकापुरमा जादा
प्रशासनको

आडमा

अखण्ड

सदुरपजिमका

कायतकतातले

टिकापुर

आसपासमा

रहे का

थारुहरुका पशल घर खोकाहरु छानीछानी तोडफोड गने गरे को दे खी मनमा ठु लो दुख

एवं बबडम्बना जस्तो लाग्दा यस्तो हकतत गदात उल्िै थारुहरु उत्तेजजत हुने भएकाले यस्तो

काम तत्काल रोक्नु पदतछ, नि थारुहरु हबतयार उठाउन बाध्य हुने हुदा जाबतय सद्भाव
बबगाने तत्वलाई कानूनी कावातही हुन ु पदतछ भनी फेसबुकमा लेखेको बथए। टिकापुरमा

घट्ना भएपछी कर्फ्ूत लागेकै अवस्थामा प्रशासनको आडमा थारुहरुको घर छानीछानी
बबध्वंसात्मक ढं गबाि आगजनी भएको र ठु लो क्षती पुर्याई जाबतय द्धन्द श्रृजना गराउने
गरी भएको सो आगजनीको गाजम्भयततालाई मेरो बभिी मनले नै सो भार थाम्न नसक्दा

मैले सो भावना फेसबुक माफतत लेखेको हु। आन्दोलन टहं सात्मक बनाउने कल्पना कदापी
सोचेको पनी बथएन, घट्नास्थलबाि बरामद भएका दशीका सामानहरु के कुन स्थानबाि
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बरामद भएका हुन मलाई थाहा छै न। म माथी शं काको भरमा उजुरी लगाएका हुन साथै

हाल चबलरहे को अबधकारको आन्दोलनलाई दबाउने टहसाबले म समेत उपर झुठा मुद्दा
सृजना गररएको हो। टिकापुर घट्ना वारदातमा मेरो कुनै सं लंग्नता नरहे को हुदा मलाई
अबभयोग दावी बमोजजम सजाय हुन ु पने होईन भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी लक्ष्मर्
थारु(चौधरी)ले यस अदालतमा गरे को बयान।

155. प्रबतवादी बबश्राम चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा लेखाएको ब्यहोरा र

सटहछाप प्रहरीले ब्यहोरा नसुनाई जवरजस्ती सटहछाप गनत लगाएको हो। उक्त ब्यहोरा

मेरो होईन। प्रहरीले मलाई मेरो बुवा बाजेको नाम थार वतन माि सोधेका बथए बाकी
ब्यहोरा प्रहरी आफैले लेखी मलाई जवरजस्ती सटहछाप माि गराएका हुन। वारदात बमबत

2072/05/07 गते म आफ्नै घरमा बथए। म अपाङ्ग भएको कारर् प्राय घर मै बस्ने

गदतछु। टिकापुर घट्ना भएको ददन म आफ्नै घरमा बथए। उक्त घट्नाको बारे मा मैले
सोही ददनको नेपाल दपतर् समाचारबाि थाहा पाएको हु। म माथी झुठा आरोप लगाईएको
छ। हाल म सं गै टहरासतमा रहे का प्रबतवादीहरुले घट्नामा मेरो समेत सं लग्नता रहेको

भनी गरर ददएको बयान झुठा हुन। के कती कारर्ले मलाई पोल गरे का हुन थाहा छै न।
तर मेरो कुनै सं लग्नता रहे को छै न। अनुसन्धानको क्रमा मेरो पोबलयोग्राप गररएको बथयो

त्यसमा मलाई सोबधएका प्रश्नहरुको यथाथत जवाफ मैले ददएको बथए तर के कसरी सो
ररपोित परक पनत गयो मलाई थाहा छै न।घट्नास्थलबाि बरामद भएका दशीका सामानहरु

के कुन स्थानबाि बरामद भएका हुन मलाई थाहा छै न। म माथी टकन झुठा आरोप

लगाईयो मलाई थाहा छै न। म उक्त घट्नामा सं लग्न बथईन।घट्नापूव त गाउघरमा
घट्नाको बारे मा योजना बनाएको सम्बन्धमा पनी मलाई केही थाहा छै न।वारदात
घट्नामा मेरो कुनै सं लग्नता नरहे को कारर् मलाई अबभयोग दावी बमोजजम सजाय हुनपु ने
होईन भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी बबश्राम चौधरीले यस अदालतमा गरे को बयान।
156. प्रबतवादी करर् चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा लेखाएको ब्यहोरा र

सटहछाप मेरो नै हो। वारदात घट्नास्थलबाि बरामद भएका सामानहरु मध्ये सो ददन
बन्चरो र चक्कु प्रबतवादी प्रददप चौधरीको हातमा बथयो। तरबार टिक्लीगढका मान्छे हरुको
हातमा दे खेको हु। अन्य सामानहरु को कस्को हातमा बथए मलाई थाहा भएन। प्रबतवादी

सुन्दरलाल कठररया बाहे कको नाम थाहा छै न बनजको ठे गाना थाहा भएन। बनजलाई मैले
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घट्नास्थलमा दे खेको हु। तर बनजको हातमा कुनै हातहबतयार दे खेको बथएन।बनजको
हातमा प्लेकाडत दे खेको बथए। साथै बनजले कोही कसै लाई कुिपीि गरे को दे खेको पनी
बथईन। प्रबतवादी प्रददप चौधरीले प्रहरीको हातबाि हबतयार खोसी श्रवर् चौधरीलाई ददई

श्रवर् चौधरीले हबतयार लगी गएको दे खेको हु। प्रबतवादी राजाराम चौधरीले वारदातमा
प्रहरीलाई मादातको अवस्थामा मोबाईलमा रे कडत गरे को दे खेको हु। त्यहा अन्य माबनसले

पनी रे कडत गरर रहेका दे खेको हु बतबनहरुको नाम थाहा छै न। वारदात घट्ना भई
प्रहरीलाई मारे पिात मलाई रे शमलाल चौधरी र नाम थाहा नभएका ब्यक्तीहरुले काधमा

राख्दै बधाई छ भाई भनी भनेका बथए। काडेतार बेररएको लाठी उक्त वारदातका समयमा
प्रबतवादी श्रवर् चौधरीले हातमा बलई SSP लाई टहकातएको हो। उक्त लाठी हाल प्रहरीले

बरामद समेत गरर ल्याएको मध्येकै हो। हाल फरार रहे का प्रबतवादीहरु मध्ये टिकापुर-9
बस्ने फुलराम चौधरीलाई जचन्दछु । उक्त ददन बनजको हातमा प्लेकाडत बथयो।अन्य फरार

प्रबतवादीहरुलाई जचजन्दन। वारदातका समयमा प्रहरी बनररक्षक समेतका ४ जना ब्यक्ती
सुरक्षाकमीलाई प्रबतवादी प्रददप चौधरी समेतले भाग्दै गदात पछाडीबाि बन्चरोले हानी
ढालेका

हुन।

अन्य

ब्यक्तीहरुलाई

म

जचजन्दन।

मैले

नजचनेका

ब्यक्तीहरुले

सुरक्षाकमीहरुलाई आगो समेत लगाएको दे खेको हु। सो मध्येका प्रबतवादी राजाराम

चौधरीले पेट्रोल खन्याएका हुन। घट्नापूव त जचबलमे चौराहको गोल्डेन स्कुलमा बमटिङ
भएको बथयो त्यहा के कुन योजना भयो मलाई थाहा भएन। उक्त घट्नामा मैले एक जना

ब्यक्तीलाई लाठीले कुिपीि गरे को हु। बनज हाल ज्यूदै छन। प्रहरीबाि हात हबतयार

प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी, श्रवर् चौधरी र प्रददप चौधरीले लुटि लगेका हुन। सं चार सेि
कस्ले लगे थाहा भएन। प्रबतवादी श्रवर् चौधरीले यस अदालतमा बयान गदात वारदात

घट्नामा मेरो कुनै सं लग्नता छै न भनी गरे को बयान झुठा हो। बनजको समेत उक्त
घट्नामा सं लग्नता रहेको बथयो। प्रबतवादी मध्येका भेर्ालाल चौधरी बाहे क सबैको उक्त

घट्नामा सं लग्नता रहेको छ। उक्त घट्नामा रमेश चौधरीको हातमा काडेतार बेररएको

लाठी नरे श चौधरीको हातमा चक्कु, लालु चौधरीको हातमा लाठी, श्रवर् चौधरीको हातमा
भाला, राजाराम चौधरीको हातमा लाठी र गोपालको हातमा समेत लाठी बथयो। बनजहरु
समेतले सुरक्षाकमीहरुलाई कुिपीि गरे का हुन। प्रबतवादी लाहुराम चौधरी र लक्ष्मर्
चौधरीलाई मैले घट्नास्थलमा दे खेको बथएन। बनजहरुको घट्नामा कुनै सं लग्नता रहे को
छै न। वारदातको ददन प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीको हातमा लाठी बथयो। सोही लाठीले

सुरक्षाकमीलाई टहकातएका हुन। मैले लाठीले हानेकै हो मलाई अबभयोग दावी बमोजजम
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सजाय हुनपु ने होईन भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी करन चौधरीले बनजको बुवा बसताराम
चौधरीको रोहबरमा यस अदालतमा गरे को बयान।

157. प्रबतवादी श्रवर् चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा लेखाएको ब्यहोरा र

सटहछाप प्रहरीले ब्यहोरा नसुनाई जवरजस्ती सटहछाप गनत लगाएको हो। उक्त ब्यहोरा

मेरो होईन। प्रहरीले मलाई मेरो बुवा बाजेको नाम थार वतन माि सोधेका बथए बाकी
ब्यहोरा प्रहरी आफैले लेखी मलाई जवरजस्ती सटहछाप माि गराएका हुन। वारदात बमबत

2072/05/07 गतेको ददन म मेरो स्कुलमा कोजचङको लागी गएको र ददउसो म
आफ्नो घरमा आएको हु। घर आई खाना खाई सकेपछी गाउकै माबनसहरुले टिकापुरमा
कायतक्रम छ जानु पछत भने पछी टिकापुर जाने भनी मोतीपुर भन्ने स्थानमा पुग्दा
टिकापुरबाि माबनसहरु भाग्दै आई रहे को दे खी म टिकापुर बतर नगई बतनीहरुसं ग नै

आफ्नो घर आएको हु। वारदात घट्ना कहा भयो को कसको सं लग्नता रहे को छ मलाई

थाहा छै न। हाल म सं गै टहरासतमा रहे का प्रबतवादीहरुले घट्नामा मेरो समेत सं लग्नता
रहे को भनी गरर ददएको बयान झुठा हुन। के कती कारर्ले मलाई पोल गरे का हुन थाहा
छै न। प्रहरीले मलाई बमबत 2072/05/25 गते पक्राउ गरे पिात सोधपुछ गदात मैले

सो ददन नजचनेका ब्यक्तीहरुले स्कुल नजजकै हबतयार जस्तो सामान तोडफोड गदै गरे को
दे खेको ब्यहोरा भनेको हु। तत्पिात नजजकै झाडीमा एस.एल.आर.को सईड कभर प्रहरीले

फेला पारी बरामद गरे का हुन। घट्ना वारदातका मूख्य योजनाकार को हुन थाहा भएन।

म उपर के कती कारर्ले आरोप लगाए थाहा भएन। मेरो वारदात घट्नामा कुनै

सं लग्नता नरहे को हुदा अबभयोग दावी बमोजजम सजाय हुन ु पने होईन भन्ने ब्यहोराको
प्रबतवादी श्रवर् चौधरीले यस अदालतमा गरे को बयान।

158. प्रबतवादी लाहुराम चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा लेखाएको ब्यहोरा र

सटहछाप प्रहरीले ब्यहोरा नसुनाई जवरजस्ती सटहछाप गनत लगाएको हो। उक्त ब्यहोरा

मेरो होईन। ब्यहोरा प्रहरी आफैले लेखी मलाई जवरजस्ती सटहछाप माि गराएका हुन।

बमबत 2072/05/07 गते म धनगढीको कायतक्रममा बथए। म थारुहि सं घर्त सबमबत
कैलालीको सं योजक भएकोले सो ददन म कैलालीमा भएको शान्तीपूर्त र्याली गरी जजल्ला
प्रशासन कायतलयको अगाडी जादै गदात प्रहरीले रोक्दा हामी त्यही कोर्सभा गरी २ जना
वक्ताहरुलाई माि बोल्ने अवसर ददई कायतक्रम चलाई रहे को अवस्थामा टिकापुरबाि
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कसै ले फोन गरी घट्नाको बारे मा जानकारी गराएपछी हामीले कैलालीको कायतक्रम
छोयाई केही बेर मै समापन गरे का हौ। साझ रे बडयो टि.बभ.बाि समाचार सुनी घट्नाको
बारे मा पूरुर् जानकारी पाएको हु। बमबत 2072/05/24 गते प्रहरीले मलाई मेरै
घरबाि पक्राउ गरी लगेका हुन। घट्नामा मेरो कुनै सं लग्नता रहे को छै न। को कसले

उक्त घट्ना घिाए मलाई थाहा भएन। उक्त ददन म धनगढीमा भएकोले केही थाहा

छै न। उक्त घट्नाका मुख्य योजनाकार को हुन त्यो पनी थाहा भएन। थारुवान
थारुहिको केजन्रय कायतक्रम बमोजजम सरकारी कायातलयमा थारुवान थारुहि स्वायत्त

प्रदे श लेखेकोबोडत िास्ने गरी शान्तीपूरुर् आन्दोलन गने हाम्रो बनर्तय बमोजजम टिकापुरमा

7 गतेकै ददन कायतक्रम राजखएको रहे छ। सो कुरा मैले घट्ना घिी सकेपछी माि थाहा

पाएको हु। उक्त घट्ना घिाउन मैले बचन ददएको कुरा बनराधार एवं झुठा हो। म
टहं शात्मक गबतबबधीको बबरोध गने

माबनस हो। हाल म सं गै टहरासतमा रहे का

प्रबतवादीहरुले घट्नामा मेरो समेत सं लग्नता रहे को भनी गरर ददएको बयान झुठा हुन। के
कती कारर्ले मलाई पोल गरे का हुन थाहा छै न। तर मेरो कुनै सं लग्नता रहे को छै न।
घट्नास्थलबाि बरामद भएका सामानहरु दे खाउदा दे खे। यी सामानहरु के कहाबाि

बरामद भएका हुन मलाई थाहा छै न। म थारुहि थारुवान सं घक्षत सबमतीको जजल्ला
सं योजक भएका कारर् शं काको भरमा मलाई झुठा आरोप लगाएका हुन। मेरो वारदात

घट्नामा कुनै सं लग्नता नरहे को हुदा अबभयोग दावी बमोजजम सजाय हुन ु पने होईन भन्ने
ब्यहोराको प्रबतवादी लाहुराम चौधरीले यस अदालतमा गरे को बयान।
159. प्रबतवादी प्रददप चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा लेखाएको ब्यहोरा र

सटहछाप प्रहरीले ब्यहोरा नसुनाई बनघाततरुपमा कुिपीि गरी जवरजस्ती सटहछाप गनत
लगाएको हो। उक्त ब्यहोरा मेरो होईन। ब्यहोरा प्रहरी आफैले लेखी मलाई जवरजस्ती

सटहछाप माि गराएका हुन। बमबत 2072/05/07 गते म आफ्नै घरमा बथए। उक्त
ददन बबहान घरको काम गरी ददउसो गाउघरकै स-साना केिा केिीहरुलाई यूसन पढाई

घर मै बसेको बथए। पछी गाउकै पसलमा जादा गाउकै बन्सीराम खुबसराम चौधरी समेत
बसी टिकापुर घट्नाको बारे मा कुरा गरी रहे का सुनी टिकापुर घट्नाको बारे मा जानकारी
पएको हु। प्रस्तुत रदात घट्नामा मेरो कुनै सं लग्नता रहे को छै न। घट्ना वारदातमा को

कसको सं लग्नता रहेको छ त्यो पनी थाहा छै न। हाल म सं गै प्रहरी टहरासतमा रहेका

प्रबतवादी करन चौधरीले मैले सुरक्षाकमीहरुबाि एस.एल.आर.हबतयार खोसी लगेको हुन
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भनी मौकामा गरर ददएको बयान ब्यहोरा झुठा हो। बनजलाई हाम्रो गाउघरमा ददमाग

खुस्केको माबनस भनी भन्ने गरे का छन। बनजले घट्नामा मेरो समेत सं लग्नता रहे को भनी

गरर ददएको बयान झुठा हुन। के कती कारर्ले मलाई पोल गरे का हुन थाहा छै न। तर
मेरो कुनै सं लग्नता रहे को छै न। बनजसं ग मेरो कुनै ररसईबी छै न, टकन झुठा बयान गरी

मेरो पोल गरे थाहा भएन। हाल समं गै प्रहरी टहरासतमा रहे का प्रबतवादीहरुको घट्नामा
सं लग्नता रहे

नरहेको सम्बन्धमा पनी मलाई थाहा छै न। अनुसन्धानको क्रममा

जझकाईएको CALL details मेरो होईन। सो मा भएको मोबाईल नं. र नाम ठे गाना समेत
फरक रहहे को छ। वारदात घट्नाबाि बरामदी दशीका सामान के कहाबाि बरामद भए
थाहा भएन। प्रबतवादी करन चौधरीले वारदातमा मेरो हातमा चक्कु र बन्चरो दे खेको भनी

गरे को बयान झुठा हो। मलाई के कारर्ले झुठा आरोप लगाईयो थाहा भएन। तर मैले
घट्ना वारदातमा कुनै सं लग्नता नरहे कोले मैले अबभयोग दावी बमोजजम सजाय पाउनु पने

होईन सफाई पाउनु पछत भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी प्रददप चौधरीले यस अदालतमा गरे को
बयान।

160. प्रबतवादी नुरुल अलीजागा भन्ने तहौबर अलीजागाले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

मैले अनुसन्धान अबधकबारी समक्ष गरे को बयान ब्यहोरा र सटहछाप मेरो नै हो।

वारदात बमबत 2072/05/07 गते म आफ्नै गाउको भलमान्सेको घरमा बछमेकीको

झगडा बमलाउन गएको र साझ ५ बजे माि त्यहाबाि फकी आफ्नो घर आएको बथए।
वारदात घट्ना के कसरी भयो को कसको सं लग्नता रहे को छ, सो बबर्यमा मलाई केही
थाहा छै न। टिकापुर घट्नाको बारे मा मैले 2072/05/08 गते बबहान रे बडयोबाि
समाचार सुनी थाहा पाएको हु। घट्नास्थल टिकापुर पशुहाि बजार दे खी मेरो घर

मोिरसाईकलमा बररब १ घण्िाको समय लाग्ने दुरीमा रहे को छ। हाल म सं गै
टहरासतमा रहे का प्रबतवादीहरुले घट्नामा मेरो समेत सं लग्नता रहे को भनी गरर ददएको
बयान झुठा हुन। के कती कारर्ले मलाई पोल गरे का हुन थाहा छै न। तर मेरो कुनै

सं लग्नता रहे को छै न। घट्नास्थलबाि बरामद भएका सामानहरु दे खाउदा दे खे। यी
सामानहरु के कहाबाि बरामद भएका हुन मलाई थाहा छै न। के कती कारर्ले ममाथी
झुठा आरोप लगाईयो मलाई थाहा भएन तर मैले अबभयोग दावी बमोजजम कसुर गरे को

नहुदा मलाई सजाय हुन ु पने होईन भन्ने समेत ब्यहोराको प्रबतवादी नुरुल अली जागा भन्ने
तहबर अली जागाले यस अदालतमा गरे को बयान।

161. प्रबतवादी बबसराम चौधरी कुस्मीले यस अदालत समक्ष गरे को बयान
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बमबत 2072/05/07 गते म आफ्नै गाउमा रहे को मेरो आफ्नै केराबारी तथा

नसतरीमा काम गरी रहेको बथए। को को प्रबतवादी भई घट्ना घिाएका हुन थाहा भएन।
मैले नेपाल तथा ईजरायल समेत गई केरा खेतीको लागी ताबलम गरी केरा खेती गदै

आएको छु । म एक्लो मान्छे भएको कारर् मलाई आफ्नो केराबारी छोडी अन्त जान
फुसतद पनी हुदैन। घट्नाको सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छै न। घट्नाको सम्बन्धमा

सोही ददन साझ िे बलबभजनमा समाचार सुनी थाहा पाएको हु। प्रबतवादी श्रवर् चौधरी र

प्रददप चौधरीले अनुसन्धानमा मेरो समेत सं लग्नता रहे को भनी टकन बयान गरी ददए थाहा
भएन। बनजहरुलाई म जचजन्दन। म थारुवान थारुहि सं घर्त सबमबतको कुनै पदमा बसेको
छै न, मलाई राजनीबतमा कुनै चासो पनी छै न। मलाई बमबत 2072/12/23 गते

प्रहरीले पक्राउ गरे का हुन। मैले वारदातको ददन कुनै पनी प्रबतवादीलाई भेिघाि गरे को
छै न। साथै उक्त ददन कुनै पनी प्रबतवादीसं ग फोन सम्पकत पनी भएको छै न। घट्नाबाि

बरामद भएका सामानहरु को कसबाि बरामद भए मलाई थाहा छै न। मैले अबभयोग
दावी बमोजजम कुनै कसूर गरे को नहुदा सजाय हुन ु पने होईन भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी
बबसराम कुस्मी चौधरीले यस अदालतमा गरे को बयान।

162. प्रबतवादी बबरोह भन्ने बसताराम चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

बमबत 2072/05/07 गते मैले कुनै कसैलाई कततब्य गरी मारे को छै न। सोही

बमबत 2072/05/07 गते गाउकै भलमन्सा ईश्वरी प्रसाद चौधरीले गाउका सबै

माबनसहरुलाई पटहला थापापुर गाटवस.को कायातलयमा गएर थारुहि स्वायत्त प्रदे श लेख्न ु
पछत। त्यसपछी सबै जना आन्दोलन गनत टिकापुर जानुपछत नजाने ब्यक्तीलाई जररबाना
समेत गरीने साथै गाउ बनकाला गररने भनी खबर गरे काले हामी गाउका बतन चार सय
जना भेला भई थापापुर गाटवस.मा गई त्यहा थारुहि स्वायत्त प्रदे शको बोडत लेख्यौ।

त्यसपछी त्यहाबाि हातथमा लाठी मुङ्ग्ग्रो बोकी टिकापुर जाने क्रममा जोशीपुरको

करमण्डी भन्ने ठाउमा पुगेपछी मेरो साईकलको ररङ भाजचएपछी त्यहाबाि म घर फकी
गई घरबाि मोिरसाईकल ल्याई टिकापुर जाने बेला टिकापुरको मोबतपुर भन्ने ठाउमा

बसी रक्सी खाई रहेको अवस्थामा टिकापुरमा गोली चलेको आवाज सुनी त्यही स्थानबाि
घर फकी आएको हु। म पटहले ने.क.पा.माओवादीको सेना भएको कारर् मेरो नाउाँमा

झुठा मुद्दा ददएका हुन। म सो ददन घट्नास्थलमा पुग्न नपाउदै घट्ना भएका कारर् घर
फकेको हु। आन्दोलनमा नजानेलाई जररबाना गरी गाउ बनकाला गने भनी थारु नेताहरुले

धम्की ददएका हुदा बाध्य भएर आन्दोलनमा जाने भनी गएको हु। टिकापुर घट्नामा ८
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जना सुरक्षाकमी र एक जना नाबालको मृत्यु भएको कुरा सो को भोबलपल्ि रे बडयोबाि

सुनी थाहा पाएको हु। म थापापुर गाटवस.वडा नं.7 नवलपुर गाउको थारुवान थारुहि
सं घर्त सबमती सं योजक बथए। म घट्नास्थलमा नगएको कारर् मलाई सजाय हुनपु ने

होईन। दोर्ी को हो कसको कमान्डमा घट्ना घट्न गएको हो एटकन गरी कारवाही

हुनपु दतछ भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी बबरोह भन्ने बसताराम चौधरीले यस अदालतमा गरे को
बयान।

163. प्रबतवादी च ुजन्नराम चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

बमबत 2072/05/07 गते मलाई थारुहि थारुवान सं घर्त सबमती क्षेि नं.3 का

सं योजक रामचन्र चौधरीले आज तपाई टिकापुरमा हुने आन्दोलनमा जानु पदतछ। त्यहा
वालपेजन्िङ समेत गनुत पने हो पोबलस समेत टकनेर ल्याउनु होला भनी खबर गरे काले म

साईकल चढी जोशीपुर बजार गई पोबलस टकनी जोशीपुरको झवहीजस्थत रामजानकी

ु
मजन्दरको पखातलमा थारुहि सं यक्त
राज्य पररर्द जजन्दावाद भन्ने लेखी वालपेजन्िङ गरर
रहे को अवस्थामा त्यहीबाि धेरै माबनसहरु हातहातमा लाठी भािा बोकी टिकापुरतफत गई

रहे को दे खी तपाईहरु टकन लाठी बोकेर जानु भएको हाम्रो आन्दोलन त शान्तीपुर्त
तररकाले गने भबनएको छ भनी भनेको बथए। मैले भनेपनी माबनसहरु लाठी भािाहरु
बोकी टिकापुर गईसकेपछी म पनी काम सकाएर आन्दोलनमा जाने सोच बनाई काम

गरररहे को अवस्थामा बररब २ बजेको समयमा माबनसहरु टिकापुरबाि जचच्याउाँदै, हल्ला

गरी घरतफत फकी रहेको दे खी टकन फटकतनु भयो भनी सोध्दा टिकापरमा घट्ना भयो भनी

भनेका बथए। पछी FM रे बडयोहरुबाि आन्दोलनकारीहरुबाि टिकापुरमा २/४ जना
प्रहरीको हत्या भयो भन्ने समाचार सुनी घट्नाको बारे थाहा पाएको हु। घट्नामा को को
ब्यक्तीको सं लग्नता बथयो मलाई थाहा भएन। म पनी आन्दोलनमा जानेवाला बथए तर

काम गदात गदै टढला भएका कारर् जान पाएन। म घट्नास्थल नपुगी जोशीपुरबाि टफतात

भएको हु। म थारुवान थारुहि सं घर्त सबमती क्षेि नं.3 को सह-सजचव पदमा कायतरत

रहे को छु । हामीले बमबत 2072/05/07 गते जोशीपुर गाटवस झवहीमा शान्तीपूर्त
आन्दोलनको लागी भेला हुने भन्ने बनर्तय गरे का बथयौ। टिकापुरका साबथहरुले टिकापुरमा

रहे का सरकारी कायातलयहरुमा थारुहि स्वायत्त प्रदे श लेख्ने बनर्तय भएको छ तपाईहरु
टिकापुर आउनुहोस भनी भनेपछी हामीले हाम्रो सम्पकतमा भएका माबनसहरुलाई टिकापुर
जाने जानकारी गराएका बथयौ। मलाई वालपेजन्िङको जजम्मा ददएको हुदा टिकापुर पुग्न

सटकन। प्रबतवादी प्रददप चौधरी र श्रवर् चौधरीले टिकापुर घट्नामा मेरो समेत सं लग्नता
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रहे को भनी अनुसन्धानमा गरे को बयान झुठा हो। बनजहरुलाई म जचजन्दन।बमबत
2072/11/27 गते प्रहरीले मलाई मेरै पशलबाि पक्राउ गरे का हुन। वारदात
घट्नास्थलमा मेरो सं लग्नता नरहे को कारर् मलाई अबभयोग दावी बमोजजम सजाय हुनपु ने
होईन भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी च ुजन्नराम चौधरीले यस अदालतमा गरे को बयान।

164. प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी, प्रेम बहादुर चौधरी समेत २४ जनाको हकमा यस

अदालतमा गरे को थुनछे क आदे शाः

बमबसल सं लग्न टकिानी जाहे री दरखास्त, घिनास्थल मुच ुल्का, लाश जांच मुच ुल्का, शव
पररक्षर् प्रबतवेदन, बमबसल सं लग्न मृतकको फोिो, बरामदी मुच ुल्का, अन्य सह-

अबभयुक्तहरुको बयान कागज, बुजझएका माबनसहरुको कागज व्यहोरा, वस्तुजस्थती
मुच ुल्का तथा पोलीग्राम पररक्षर् प्रबतवेदन, कलबडिे ल्स प्रबतवेदन, B.T.S. प्रबतवेदन
समेतका आधार, कारर् र प्रमार्बाि पबछ बुझ्दै जााँदा ठहरे बमोजजम हुने नै हुाँदा

हाललाई टय प्रबतवादीहरु राम प्रसाद चौधरी, प्रेम बहादुर चौधरी समेत २२ जनाको
ु ी ऐन अ.बं . ११८ को दे हाय २ नं. बमोजजम मुद्दा
हकमा थुनामा पठाउने लाई मुलक
ु ा
पुपक्ष
त का लागी कानुन बमोजजम थुनामा रख्न बनयमानुसार सुटवधा पाउने गरी थुनव

पुजजत ददइ जजल्ला कारागार कायातलय कैलाली, धनगढीमा पठाईददनु र प्रबतवादी श्रवर्
चौधरी र करन चौधरी १६ बर्त मुबनका २ जना नाबालक दे जखाँदा, बनजहरुको हकमा
बालबाबलका सम्बजन्ध ऐन २०४८ को दफा ११ (१) र (२) को दावी समेत दे जखाँदा
बालसुधार

गृह

सराङ्कोि

पोखरामा

पठाउनु

भन्ने

यस

अदालतको

बमबत

२०७२।०६।२४ गते भएको थुनछे क आदे शलाई पुनरावेदन अदालत ददपायल र
सम्माबनत सवोच्च अदालतबाि समेत सदर भएको दे जखन्छ।

165. प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को बयान

कैलालीको टिकापुरमा घट्ना हुनपु ूव त अखण्ड सुदरु पजिम र थारुहि प्रदे शको

बबर्यलाई बलएर आन्दोलन चली रहे को अवस्थामा सो आन्दोलनको सम्बन्धमा छलफल

बबचारबबमसत गनतकोलागी 2072/4/30 गते जजल्ला प्रशासन कायातलय कैलालीमा
सवतदबलय बैठक बसेको बथयो। उक्त बैठकको मुख्य उद्देश्य आन्दोलन नगने सबै
नेताहरुले

आ-आफ्नो

कायतकतातलाई

सम्झाउने

भन्ने

भएको

बथयो।

बमबत

ाँ , राजेन्र महत्तो, उपेन्र यादव र सुरेन्र चौधरी
2072/04/025 गते अम्रेश कुमार बसह

लगायतका नेताहरु आई टिकापुरमा सम्पन्न गरे को आमसभाले पहाडी समुदाय र थारुहरु
बबचमा सद्भाव कायम गनुक
त ो सट्टा बबभाजनको रे खा कोरे जस्तो बनाएको बथयो। बमबत
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2072/05/06 गते टिकापुरमा सबतदबलय बैठक बसी 7 गते टिकापुरमा रहेका
सरकारी कायातलयहरुमा बोडत ब्यानर िास्ने कायतक्रम रहे को भनी मलाई जानकारी

भएकोले समाजमा शान्ती नखलबबलयोस भन्ने उद्देश्येले त्यहाका एस.एस.पी.साबलाई भोली
हाम्रो कायतक्रम रहेको छ भनी जानकारी गराएको बथए। बमबत 2072/05/07 गते

पनी शान्ती नबबबग्रयोसभनी मधेशी दल भबनएका स्थाबनय नेताहरुलाई पनी शान्तीपूर्त
टहसाबले कायतक्रम गनुत होला भनी सम्झाएको बथए। बमबत 2072/05/07 गते म

दुगौली भन्ने स्थानमा आए। त्याहाका स्थाबनय नेताहरुलाई तोडफोड नगरौ, शान्तीपूर्त
तररकाले माग राख्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो भनी सम्झाउन लागेको बथए। उता
ु ा गाटवस.अन्तगततको जचबलमे चौराहामा बभड जम्मा हुदै बथयो भन्ने कुरा थाहा पाई सो
मुनव

कुरा शशस्त्रका एस.एस.पी.लक्ष्मर् न्यौपानेलाई पनी जानकारी गराएको बथए। त्यसपछी
त्यहाका कायतकतातहरुले आ-आफ्नो तकत ददन थाले पछी उबनहरु सं ग कुराकानी नबमल्ला
जस्तो भएपछी स्थाबनय नेताहरुले आ-आफ्नो नेताहरुलाई सम्पकत गरी त्यहाबाि उठे र
गए। म चाही मेरो बददतयामा काम भएको कारर् बददतयाको गुलररयाबतर टहडे। म
दुगौलीबाि लगभग ११ बजेबतर टहडेको हु। म ठाकुरद्धार पुग्न लाग्दा मोबाईलमा फोन
आई टिकापुरमा त बभडन्त भयो भन्दा सानोबतनो झडप भयो होला भनी वास्ता गररन

त्यसपछी ओराली बजारमा पुगी गाडी रोकी जचसो कोक खान लाग्दा त्याहा टि.बभ.मा

टिकापुरमा द्धन्द भई 28/30 जना बेपत्ता भए भन्ने समाचार सुनेपछी म गुलररयाको
बग्रल पशलमा जादा त्यहाका पसलेले तपाईलाई त प्रहरीले खोजी राखेको छ के हो भनी
भने पछी म त्यहो गोप्य स्थानमा सुरजक्षतसाथ बसेको हु। टिकापुर घट्नामा मेरो कुनै

सं लग्नता रहे को छै न। मैले कसै लाई बनदे शन गरे को पनी छै न। मैले कुनै योजना पनी

बनाएको छै न। म प्रबत लगाएको आरोप झुठा हो। म माथीझुठा आरोप लाग्नुको कारर्
म समाजमा केही गरौं समाजको बबकास गरौ जस्तै टिकापुर खक्रौला रोडको अगुवाई,
बाडी पीबडतलाई आफ्नैतफतबाि राहत टवतरर्, स्व.खडक बहादुरको साबलक बनमातर् जस्तो

लोकटप्रय कायत गरे को र टिकापुरमा महोत्सब गराउने र मेरो भार्र् सुन्न जनता आतुर हुने
भएकोले तत्काबलन आन्दोलनको जस बलने आफ्नो पक्षमा पनी बबबभन्न राजनैबतक दलका
ब्यक्तीहरुको आकांक्षाको आधारमा म थारु जातीको हक अबधकारमा लाग्ने सामाजजक

अबभप्राय बलई काम गने व्यक्ती भएकाले फसाउने उद्देश्यले मलाई झुठा आरोप लगाएका
हुन।
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टिकापुर घट्ना भएपबछ प्रहरीले मलाई खोजी रहे को छ भन्ने जानकारी पाएपछी

सामाजजक सदभाव नबबबग्रयोस भन्ने उद्देश्यले म यही मं बसर मटहनामा भएको च ुनावमा पनी
लडे जनताले मलाई प्रबतबनबधसभामा बबजय पनी गराए। यदी मेरो लोकटप्रयता नभएको
भए जनताले मलाई भोि दददै नन् बथए होला। यो राजनीबतक लडाई हो एकददन त
समाजमा मन्थन होला भन्ने लागी म आफ्नै जनताको घरदै लोमा बसेको बथए। प्रस्तुत
मुद्दामा म सरहै को प्रबतवादी प्रददप चौधरी श्रवर् चौधरी लगायतका प्रबतवादीहरुले मलाई
घट्नामा सं लग्न रहेको घट्नाको योजना बनाई बनदे शन ददएको भनी गरर ददएको बयान

झुठा हो। उनीहरुले के कुन दवावमा मेरो नाम लेखाउन पुगे मलाई थाहा भएन। प्रददप

चौधरी र चमन चौधरीसं गको Call details को सम्बन्धमा मैले बतनीहरुलाई सम्झाउन भेिेर
कुराकानी गरौ भनी सम्पकत गरे को हु। जाहे रवालालाई म जचन्दा पनी जचजन्दन। उहाको
पररवारको सदस्यले सहादत प्राप्त गनुत भएकोले जाहे री ददएका हुन सक्छन। मौकामा
कागज गने मान बहादुर बुढा लगायतका ब्यक्तीहरुले आन्दोलनको नेतत्ृ व मैले गरे को

भनी गरे को कागज झुठा हो। बनजहरुलाई म चजन्दन। टिकापुरमा घट्ना हुदाका बखत
म टिकापुर मा नभएकोले कसरी योजना बनाई बनदे शन ददन सक्छु ? थारुहि सं घर्त सबमबत

क्षेि नं.1 को सं योजक शुरुमा मलाई बनाईएको हो तर पछी नेताहरु आ-आफ्नो
तररकाले चल्न थालेपछी मैले बबबभन्न बमबडयाकमीहरुलाई समेत बोलाई सं योजक नरहेको

जानकारी समेत गराई सकेको छु । बमबत 2072/05/02 गते मेरो जेठानको मृत्यु
भएकोले म काठमाण्डौ गएको बथए। नेपाली कांग्रस
े का सभापती शेरबहादुर दे उवाको

ु ी आएको
परामसतमा जजल्ला प्रशासन कायातलय कैलालीमा 2072/05/05 गते बेलक
हु। 6 गते जजल्ला प्रशासन कायातलयका प्रमुख जजल्ला अबधकारीको नेतत्ृ वमा सवतदबलय

ु ी टिकापुरको उग्रतारा शसस्त्र गर् बभिको सवतदबलय
बैठकमा बसेको हु। सोही ददन बेलक

बैठकमा पनी उपजस्थत भएको छु । म कुनै घट्नाको योजनाकार र बनदे शक पनी होईन

म प्रबत लगाईएको सम्पुर्त आरोपहरु झुठा हुन भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी रे शमलाल
चौधरीले यस अदालतमा गरे को बयान।

166. प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीको यस अदालतमा गरे को थुनछे क आदे शाः

बमबसल सं लग्न टकिानी जाहे री दरखास्त, घिनास्थल मुच ुल्का, लाश जांच मुच ुल्का,

शव पररक्षर् प्रबतवेदन, बमबसल सं लग्न मृतकको फोिो, बरामदी मुच ुल्का, अन्य सहअबभयुक्तहरुको बयान कागज, बुजझएका माबनसहरुको कागज व्यहोरा, वस्तुजस्थती मुच ुल्का
तथा पोलीग्राम पररक्षर् प्रबतवेदन, कलबडिे ल्स प्रबतवेदन, B.T.S. प्रबतवेदन समेतका हृदय
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टवदारक तथ्य, आधार, कारर् र प्रमार्लाई प्रमार् ऐन, २०३१ को दफा १८ (ख) ले

प्रमार्मा बलन बमल्ने नै दे जखएकाले थप प्रमार्हरु बुझ्दै जााँदा ठहरे बमोजजम हुने नै हुाँदा

ु ी ऐन अ.बं . ११८ को दे हाय २ नं.
हाललाई टय प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीलाई मुलक
बमोजजम मुद्दा पुपक्ष
त का लागी कानुन बमोजजम थुनामा रख्न बनयमानुसार सुटवधा पाउने गरी

ु ा पुजजत ददइ जजल्ला कारागार कायातलय कैलाली, धनगढीमा पठाईददनु भन्ने यस
थुनव
अदालतको बमबत २०७४।११।१४ गतेको थुनछे क आदे श सम्माबनत उच्च अदालत
ददपायल र सम्माबनत सवोच्च अदालतबाि समेत सदर भएको पाइन्छ।
167. प्रबतवादी गंगाराम चौधरीले यस अदालतमा गरे को बयान

म उक्त घिनामा सं लग्न छै न मेरो उपर टकन टकिानी जाहेरी ददए र अन्य

प्रबतवादीहरुले टकन मेरोनाम उल्लेख गरे मलाइ थाहा छै न। बमबत २०७२।०५।०७

गते घिना घिे को ठाउाँमा म गएको छै न। म आफ्नो खेतवारीमा काम गरररहे को बथए।
प्रबतवादी श्रवर् चौधरी र प्रददप चौधरीले म पबन घिनास्थलमा बथए भनी टकन पोल गरे

मलाई थाहा छै न, तसथत अबभयोग दावीबाि सफाइ पाउाँ भन्ने प्रबतवादी गंगाराम चौधरीले
यस अदालतमा गरे को बयान गरे को पाइन्छ।

168. प्रबतवादी गंगाराम चौधरीको यस अदालतमा गरे को थुनछे क आदे शाः

बमबसल सं लग्न टकिानी जाहे री दरखास्त, घिनास्थल मुच ुल्का, लाश जांच मुच ुल्का,

शव पररक्षर् प्रबतवेदन, बमबसल सं लग्न मृतकको फोिो, बरामदी मुच ुल्का, प्रबतवादीहरुको
बयान कागज, बुजझएका माबनसहरुको कागज व्यहोरा, वस्तुजस्थती मुच ुल्का तथा पोलीग्राम

पररक्षर् प्रबतवेदन, कलबडिे ल्स प्रबतवेदन, B.T.S. प्रबतवेदन समेतका आधार प्रमार्हरुबाि
बमबत २०७२।५।७ गते ददउसो प्रहरी वररष्ठ उपररक्षक लक्ष्मर् न्यौपाने, प्र.बन.बलराम
बबष्ट,

प्र.बन.केशव

बोहरा, प्र.ह.श्याम

बहादुर

खडका,

प्र.ज.लोकेन्र

बहादुर

चन्द,

स.प्र.ब.ह.लबलत साउं द, सहायक हवल्दार राम बबहारी चौधरी, प्र.ज.जनक नेगी समेतका ८
जना सुरक्षाकमीलाई र एक जना डेढ बटर्तय नावालकलाई कततव्य गरी मारे को भन्ने
दे जखन्छ। तसथत यसै मुद्दाका अन्य प्रबतवादीहरु समेत थुनछे क प्रयोजनाथत पुपक्ष
त कालाबग
थुनामा रहे को दे जखाँदा र यी प्रबतवादीलाई सह अबभयुक्तहरु श्रवर् चौधरी र प्रददप चौधरीले

ाँ ा यी प्रबतवादी गंगाराम डगौरा
म पबन घिनास्थलमा बथए भनी टकिानी पोल गरे को दे जखद

चौधरीलाई समेत सोटह आधार र कारर्बाि थप प्रमार्हरु बुझ्दै जााँदा ठहरे बमोजजम हुने
ु ी ऐन अ.बं . ११८ को दे हाय २ नं. बमोजजम मुद्दा
नै हुाँदा हाललाई टय प्रबतवादीलाई मुलक

ु ा पुजजत
पुपक्ष
त का लागी कानुन बमोजजम थुनामा राख्न बनयमानुसार सुटवधा पाउने गरी थुनव
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ददइ

जजल्ला

कारागार

कायातलय

कैलाली,

२०७५।०८।२७ गतेको थुनछे क आदे श ।

धनगढीमा

पठाईददनु

भन्ने

बमबत

169. मौकामा बुजझएका घाईते केशबबसह महराले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि

ाँ भािको बनररक्षर्मा टिकापुर
बमबत 2072/05/07 गते म प्र.ना.बन.लोकबसह

सुरक्षाको लागी खटिई गएको बथए। उक्त वारदात बमबतका ददन करबब 12 बजेसम्म म
ई.प्र.का. टिकापुरमा बथए। घट्नास्थलमा ढु ङ्गा मुढा प्रहार भई थप सुरक्षाको आवश्यकता

परे को जानकारी आयो। प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपानेको िोली घट्नास्थलतफत गएको हो।
फेरी पनी थप सुरक्षाको माग भएको हुदा म प्र.ना.बन.लोकबसाँह भािको िोलीमा खटिई

घट्नास्थल गएको बथए। म समेतको घट्नास्थलमा पुग्दा आन्दोलनकारीहरु अबनयजन्ित
अवस्थामा बथए। हातहातमा बोतल भाला गुलेलीको साथ रहेका आन्दोलनकारीहरुले

हामीलाई चारै बतरबाि घेदात हाम्रो िोली पछाडी हयो। आन्दोलनकारीहरुले मलाई बाया

खुट्टामा बासको लरठ्ठले गुलेबलले बबयरको खाली बोतलले िाउकोमा हान्दा म बेहोस

भएपछी शसस्त्रको गाडीमा हाली मलाई अस्पताल पुर्याएका हुन। प्र.ब.उ.लक्ष्मर्
न्यौपानेको मृत्यु भई सकेको कुरा प्र.बन.केशव बोहराले भनी थाहा पाएको हु र म पछी

अस्पतालमा हुदा प्र.बन.केशब बोहराको समेत मृत्यु भएको कुरा सुनेर थाहा पाएको हु।
मलाई आन्दोलनकारीहरुले नै प्रहार गरी घाईते बनाएका हुन। को कुन ब्यक्तीले हानेका
हुन थाहा भएन। आन्दोलनकारीहरु 15-20 हजारको हाराहारीमा बथए। अनुसन्धानको

क्रममा मैले गरे को कागजको ब्यहोरा र सहीछाप मेरो नै हो। प्रबतवादी रे शमलाल

चौधरीलाई बमबत 2072/05/06 गते टिकापुर शशस्त्र गर्मा छलफलको क्रममा दे खेर
जचनेको हु। टिकापुर घट्नामा मैले बनजलाई दे खेको बथएन। मृतकहरुलाई कसले

ाँ
कस्लाई मारे को हो थाहा भएन भन्ने ब्यहोराको मौकामा बुजझएका घाईते केशब बसह
महराले गरे को बकपि।

170. मौकामा बुजझएका घाईते ददपराज थापाले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि

बमबत 2072/05/07 गते प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको िोलीमा टिकापुर

सुरक्षाको लागी म समेत खिी गएको हु। 5 गते दे खी म त्यही बथए। उक्त वारदात
बमबतका ददन १२ बजे सम्म ई.प्र.का. टिकापुरमा बथए पछी घट्ना हुन ु भन्दा अगाडी थप

सुरक्षाको लागी प्र.बन.बलराम बबष्टको बनररक्षर्मा िोली खटिई गएकोमा पुनाःथप सुरक्षाको
लागी माग भएको हुदा प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपानेको िोलीसं ग म पनी उक्त घट्नास्थलमा
गएको

हु।

म

समेत

लक्ष्मर्

न्यौपानेको

िोली

घट्नास्थलमा

पुग्दा

त्यहा
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आन्दोलनकारीहरु अबनयजन्ित अवस्थामा बथए। आन्दोलनकारीहरुलाई सम्झाउन लक्ष्मर्

न्यौपाने आफै जादा आन्दोलनकारीहरुले चारै बतरबाि घेरी सकेका बथए। बभड बनयन्िर्
गनत अश्रग्ु यास र्फ्ाक्दा पनी बभड बनयन्िर् हुन सकेन पछी हामी पछाडी बनस्कन लाग्दा

म समेत अन्य सुरक्षाकमी पटहले नै घाईते भई अस्पताल लगेका हुन। मैले अस्पतालमा
नै लक्ष्मर् न्यौपाने समेतको मृत्यु भई सकेको कुरा सुनी थाहा पाएको हु।मलाई खुट्टामा

लाठ्ठीले हानेका हुन, िाउकोमा ईिा वा ढु ङ्गा के ले हानेका हुन थाहा भएन। चोि लागेर

बेहोस भएको बथए। मलाई शुरुमा लादठले हान्ने माबनस 50-60 बर्तका बथए नाम ठे गाना
थाहा भएन। लक्ष्मर् न्यौपानेलाई आन्दोलनकारीहरुले मारे को प्रत्यक्ष दे जखन कसले मारे का
हुन थाहा भएन। प्रबतवादी लक्ष्मर् थारुलाई टि.बभ.मा दे खेर जचनेको र रे शमलाल

चौधरीलाई घट्ना हुन ु भन्दा १ ददन अगाडी शसस्त्र गर्मा दे खेर जचनेको हु। उक्त
वारदात घट्नाको ददन प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीलाई पशु हािबजार बनजक गाडीमा
दे खेको हु भन्ने ब्यहोराको मौकामा बुजझएका घाईते ददपराज थापाको बकपि।
171. बादीका साक्षी रामचन्र जोशीले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म ड्युिीमा टिकापुरमा बथए। उक्त ददन थरुहिको

आन्दोलन बथयो। आन्दोलनमा माबनसहरु कररब 5/7 हजारको सं ख्यामा बथए। उक्त
घट्नामा नाबालक सटहत ९ जनाको मृत्यु भएको बथयो। उक्त घट्नामा म लगायत ५
जना शक्त घाईते भएका बथयौ। जस मध्ये १ जनाको मृत्यु भएको बथयो। अन्य सामान्य
घाईते धेरै जना बथए। आन्दोलनकारीहरुले घरे ल ु हातहबतयार भाला, गुलेली, बबयरका

बोतल फुिाएर बससा बनाएका दे खेको हु। मलाई ढु ङ्गा ईिाले प्रहार गरी घाईते बनाएका

हुन। मलाई घाईते बनाएपछी बेहोस भएको र आन्दोलनकारीहरुले मृत्यु भई सक्यो भनी
छोडेर गएपछी प्रहरीसाथीहरु आई अस्पताल लगी उपचार भएको हो। मैले प्रहरीमा गरे को
कागजको ब्यहोरा र सटहछाप मेरो नै हो। हामी अस्पतालमा उपचार गराई रहे को
अवस्थामा अनुसन्धानका प्रहरीले प्रबतवादीहरुको फोिो दे खाउदा जचनी प्रबतवादीहरुको नाम

लेखाई ददएको हु। नाम मलाई थाहा बथएन। मलाई कुन प्रबतवादीले घाईते बनाएका हुन

नाम थाहा छै न साथै मृतकलाई पनी कसले प्रहार गरी मारे का हुन थाहा भएन भन्ने
ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी रामचन्र जोशीले गरे को बकपि।
172. बादीका साक्षी महेश बोहराले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि

वारदात बमबत 2072/05/07 गते म आफ्नो घर बेलौररमा बथए। उक्त

टिकापुर घट्नामा प्रहरीतफत ८ जना र १ जना नाबालक गरी ९ जनाको मृत्यु भएको
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हो। मृतक प्र.नी.केशब बोहरा मेरो सहोदर दाजु हुन। उक्त ददन मेरो दाजु केशब बोहरा
प्रहरी भएकोले सुरक्षाथत टिकापुर आउने जाने क्रम 2/3 ददन अगावै चबल रहेको बथयो।

घट्नाको पबछल्लो ददन मृतक मेरो दाजु केशब बोहराको शव घरमा ल्याएपछी दे खेको

हु। मृतकको शरररको खुट्टामा भाला जस्तो धाररलो हबतयारले वारपार छे बडएको घााँउ
बथयो। िाउकोको पछाडी भागमा बथलबथलो हुने गरी चोि लागेको र टपठ्यूमा धाररलो
हबतयारको चोि तथा लठ्ठीको बनलडाम रहे को बथयो। मृतक मेरो दाजु केशब बोहराले

वारदातको ददन बबहान ९ बजे बतर आमा र मलाई फोन गरी आन्दोलन शान्तीपूर्त
तररकाको हुने भएकाले कुनै जचन्ता नबलनु भनी भन्नु भएको बथयो। प्रबतवादीहरुबसत मेरो

प्रत्यक्ष जचनजान रहे को छै न। बमडीयामा नाम सुनेर र फोिो दे खेर जचनेको हु भन्ने समेत
ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी महेश बोहराले गरे को बकपि।

173. बादीका साक्षी भरत बहादुर बबष्टले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म आफ्नै घरमा बथए। टिकापुर घट्नामा SSP लक्ष्मर्

न्यौपाने लगायत मेरो सहोदर दाजु बलराम बबष्ट सटहत ८ जना सुरक्षाकमी र एक जना

नाबालाकको मृत्यु भएको बथयो। आन्दोलनकारीहरुले भाला, खुकुरी, गुलेली लगायत
हबतयार प्रयोग गरी क्रुरता पूवक
त एवं अमानटवय ढं गले बनजहरुको हत्या गररएको बथयो।
वारदातको ददन मेरो दाजु बलराम बबष्ट सुरक्षाथत जानु भएको बथयो। मृतकलाई मैले
वारदातको भोबलपल्ि शव घरमा आएपछी दे खेको हु। बनजको शरररको बबबभन्न भागहरु

दे ब्रे आखामा रडले हानी आखा फुिे को िाउकोमा भाला रोटपएको दे ब्रे कोजखबाि अको
कोजखसम्म भालाले छे बडएको पेिमा पनी एक छे उबाि अको छे उसम्म भाला रोटपएको
अवस्थामा लाश दे खेको हु। प्रबतवादीहरुको नाम मैले स्थाबनयहरुसं ग सोधेर र सं चार

माध्यमहरुबाि सुनेर थाहा पाएको हु भन्ने समेत ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी
भरत बहादुर बबष्टले गरे को बकपि।

174. प्रबतबादी रे शमलाल चौधरीका साक्षी पूर् त बहादुर चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

बमबत 2072/05/07 गते मेरो प्रबतवादी रे शम चौधरीसं ग बबहान 10 बजेबतर

दुगौली चौराहामा आधा घण्िा जती भेि भएको बथयो। भेि हुदा बनज त्यहा जम्मा भएका
ु न्ु थ्यो। टिकापुर
मान्छे हरुलाई शान्तीपूर्त तररकाले आन्दोलन गनुत पछत भनी सम्झाउदै हुनह

ु न्ु थ्यो। त्यसपछी उहा ११ बजेबतर गुलररया
बनर्ेबधत क्षेि भएको ठाउमा नजानु भन्दै हुनह

जानु भयो र म आफ्नो घरबतर गएको बथए। टिकापुर घट्नामा प्रबतवादी रे शम चौधरीको
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कुनै सं लग्नता छै न। बनजको सं योजकत्व र बनदतशन पनी केही बथएन।उहा माथी

लगाईएको आरोप बमथ्या हो। दुगौली चौराहा दे खी टिकापुर घट्नास्थल कररब 6/7
टक.बम.को दुरीमा रहे को छ।प्रबतवादी रे शम चौधरीले घट्ना हुन ु भन्दा 10/15 ददन
अगाडी

थारुहरुले

मैले

भनेको

मान्दै नन,

अब

म

थरुहिको

नेतत्ृ व

गदै न,

भनी

मौजखकरुपमा घोर्र्ा गरर सक्नु भएको बथयो। बमबत 2072/05/02 गते उहा

ु ी काठमाण्डौबाि फकी आउनु भएको साचो हो। प्रबतवादी
काठमाण्डौ गई ऐ.5 गते बेलक
रे शम चौधरी गुलररया मोिरसाईकलमा गएका हुन भन्ने समेत ब्यहोराको प्रबतवादी रे शम
चौधरीका साक्षी पूर्त बहादुर चौधरीले गरे को वकपि।

175. प्रबतबादी सन्तोर् चौधरीका साक्षी जजत बहादुर चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म भग्रैया भन्ने गाउाँमा बथए। प्रबतवादी सन्तोर् चौधरी

पनी त्यही बथए। त्यहा हे लरु ाम चौधरीको घरमा बनजसं ग बबहान ९ बजेको समयमा भेि
ु ी ४-५ बजेबतर सं गै घर फकेका हौ। टिकापुर
भएको बथयो। साथै त्यही खाना खाई बेलक
घट्नामा प्रबतवादट्ठी सन्तोर् चौधरीको कुनै सं लग्नता रहे को छै न। घट्नामा बनज गएको

पनी होईनन। टकन झुठो आरोप लगाईयो थाहा छै न। बनज बनदोर् छन। भग्रैया गाउाँ र
टिकापूर पशुहाि बजार कररब 5-6 टक.बम.को दुरीमा रहे को छ भन्ने समेत ब्यहोराको
प्रबतवादी सन्तोर् चौधरीका साक्षी जजत बहादुर चौधरीले गरे को वकपि।

176. प्रबतबादी तहौबर अली जागाका साक्षी चन्रलाल डगौराले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म आफ्नै घरमा बथए। प्रबतवादी तहौबर अली जागा

पनी मसं गै बथए। म गाउाँको भलमन्सा भएको कारर् गाउाँको झगडा बमलाउन माबनसहरु

मेरो घरमा जम्मा भएका र यी प्रबतवादी पनी त्यही आएका बथए। टिकापुर घट्नामा यी
प्रबतवादीको कुनै सं लग्नता रहे को छै न भन्ने समेत ब्यहोराको प्रबतवादी नुरुल जागा भन्ने
तहौबर अली जागाका साक्षी चन्रलाल डगौराले गरे को वकपि।

177. प्रबतबादी बीर बहादुर चौधरीका साक्षी ििकान चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

बमबत 2072/05/07 गतेको ददन म आफ्नै घरमा बथए। प्रबतवादी बीर बहादुर

चौधरीसं ग मौरबनयामा 2 बजेको समयमा भेि भएको र त्यो भन्दा पटहला पनी केराबारीमा
हाल्ने टपना बलन जादा अं .12 बजेको समयमा पनी मबनकापुर चौरमा भेि भएको बथयो।
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बनज च ुरोि बेच्न लाबगरहे का बथए। टिकापुर घट्नामा बनजको कुनै सं लग्नता रहे को छै न।

मौरबनया दे खी टिकापुर 14/15 टक.बम.को दुरीमा रहेको छ। बनज माथी लगाईएको
आरोप झुठा हो भन्ने समेत ब्यहोराको प्रबतवादी बीर बहादुर चौधरीका साक्षी ििकान
चौधरीले गरे को वकपि।

178. बादी नेपाल सरकारका साक्षी जाहे रवाला शारदा कडायतले यस अदालत समक्ष

गरे को वकपि

मेरो श्रीमान केशव बोहराको मृत्यु बमबत 2072/05/07 गते टिकापुरको

पशुहाि बजारमा भएको हो। मेरो श्रीमान ड्युिीमा रहे का बेला बभड बनयन्िर् गने क्रममा
हबतयारधारी समूहले प्रहार गरी हत्या गरे का हुन। थरुहि आन्दोलनको नेतत्ृ व गने

प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी, लाहुराम चौधरी, लक्ष्मर् चौधरी, धनीराम चौधरी समेतको

सं लग्नतामा मेरो श्रीमानको हत्या भएको हो। मेरो श्रीमानको िाउको पछाडी धाररलो
हबतयारले काटिएको, हातका औलाहरु काटिएका, टपठ्यूमा ठाउठाउमा भालाहरु रोटपएका

बथए। टयनै प्रबतवादीहरुले सामुटहकरुपमा मेरो श्रीमानको हत्या गरे का हुन भन्नेसमेत
ब्यहोराको जाहे रवाली शारदा कडायतले गरे को बकपि।

179. प्रबतबादी नुरुलअबल जागा भन्ने तहौबर अली जागाका साक्षी ईन्र कुमार मल्लले यस

अदालत समक्ष गरे को वकपि

बमबत 2072/05/07 गते प्रबतवादी नुरुल अनी जागाले बबहान 9/10 बजेको

समयमा मलाई फोन गरी गाउाँमा झगडा भएकोले झगडाको बारे मा जानकारी गराएका
बथए। गाउाँमा झगडा नबमल्दा यी प्रबतवादी नुरुल अली जागा समेत गाउाँका अन्य

माबनसहरु भजनीमा म कहा आउदा सं गै बथए। घट्नामा यी प्रबतवादीको कुनै सं लग्नता
रहे को छै न। टकनभने यी फ्रबतवादी 2072/05/07 गतेको बबहान 9/10 बजेदेखी

ऐ.8 गतेको 11/12 बजे सम्म मेरो प्रत्यक्ष सम्पकतमा रहे का हुदा सं लग्न रहे को छै न
भनी भनेको हु। उक्त ददन म भजनीमा बथए। भजनी र टिकापुर पशुहािबजार 18/19

टक.बम.को दुरीमा रहेको छ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रबतवादी नुरुलअली जागा भन्ने तहौबर
अली जागका साक्षी ईन्र कुमार मल्लले गरे को बकपि।

180. बादी नेपाल सरकारका साक्षी रबबन्र धनुर्ल
े े यस अदालत समक्ष गरे को वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म टिकापुर ड्युिीमा खिीएको बथए। उक्त ददबन

टिकापुरमा थरुहिको आन्दोलन रहे को बथयो। आन्दोलनमा कररब 2/3 हजार माबनसहरु
रहे का बथए। आन्दोलनमा माबनसहरुले घरे ल ु हात हबतयार बोकेका बथए। आन्दोलनमा
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हत्या भएका एसएसपी लक्ष्मर् न्यौपाने समेतका ९ जनाको हत्या गनतमा प्रबतवादी

रे शमलाल चौधरी, लक्ष्मर् थारु, प्रेम चौधरी, टफरुलाल चौधरी, राम कुमार कठररया,

बबश्राम चौधरी समेतको सं लग्नता रहेको बथयो। उक्त आन्दोलनमा म समेत घाईते भएको

बथए। प्रबतवादीहरुलाई उक्त आन्दोलनको ददन आन्दोलनमा दे खेको हुनाले जचनेको हु।
बतनीहरुले हातमा गुलेली ढु ङ्गा भाला ईट्टा समेतका जचजवस्तु बलएर आएका दे खेको हु भन्ने

समेत ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी मौकामा कागज गने रबबन्र धनुर्ल
े े गरे को
बकपि।

181. प्रबतबादी रामनरे श चौधरीका साक्षी बीरबल चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

वारदात बमबत 2072/05/07 गते म बददतयाको राजापुरमा रहे को काबलका

मा.बब.मा बथए। प्रबतवादी रामनरे श चौधरी पनी त्यही बथए। हामी दुबै जना उक्त
बबद्यालयका जशक्षक हौ। टिकापुरमा भएको घट्नामा बनजको सं लग्नता रहे को छै न।

बददतयाको राजापुर दे खी टिकापुर 25/30 टक.बम.को दुरीमा रहे को छ। घट्नापछी राम
नरे शको घरमा गई प्रहरीले खोज तलास गदात घरमा नभेट्दा कतै घट्नामा सं लग्न भएर
घरबाि भागेर गएको हो की भन्ने शं काको आधारमा बनजलाई पक्राउ गररएको हो तर

बनजको घट्नामा कुनै सं लग्नता रहे को छै न भन्ने समेत ब्यहोराको प्रबतवादी रामनरे श
चौधरीका साक्षी बीरबल चौधरीले गरे को बकपि।

182. बादी नेपाल सरकारका साक्षी जाहे रवाला जं ग बहादुर साउदले यस अदालत समक्ष

गरे को वकपि
मेरो

नाती

नाबालक

िे क

बहादुर

साउदको

मृत्यु

गोली

लागेर

बमबत

2072/05/07 गते मेरो आफ्नै घरको वरण्डा टिकापुरमा भएको हो। मैले पछी बुझ्दा
गोली प्रबतवादी गर्ेश चौधरीले हानेको भन्ने सुनेको हु। मेरो छोरा नेि साउद पनी प्रहरी
भएकोले टिकापुर घट्ना भएको ठाउ र मेरो घर नजजकै रहे को कारर् मृतक प्रहरीहरुको
लाश र घाईते प्रहरी मेरो घरको वरीपरी रहे कोले मेरो छोराले घाईते साथीहरु अस्पताल

पठाउने र एक जना घाईते प्रहरीलाई घरमा बलई पानी खुवाई अस्पताल पठाएको

प्रबतवादीहरुले दे खी प्रहरीलाई सहयोग गयो भन्ने ररसले 7/8 राउण्ड गोली प्रहार गरे का
हुन। गोली छोरालाई नलागी मेरो नातीलाई लागेको हो। उक्त घट्नामा प्रबतवादी

रे शमलाल चौधरी, लक्ष्मर् थारु, रामजनम चौधरी, धबनराम चौधरी समेतको सं लग्नता
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रहे को छ भन्ने समेत ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी जाहे रवाला जं ग बहादुर
साउदले गरे को बकपि।

183. प्रबतबादी लक्ष्मर् चौधरीका साक्षी प्रकाश कुमार चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

वारदात बमबत 2072/05/07 गते म दाङ्गको लमहीमा बथए र प्रबतवादी लक्ष्मर्

थारु पनी त्यही लमही बजारमा रहे को भुर्ाल गेष्ट हाउसमा भेि भई

10 बजे बतर खाना

खाई 11 बजे सम्म सं गै बसी उहा र म छु दट्टएका हौ। टिकापुर घट्नामा प्रबतवादी
लक्ष्मर् थारुको कुनै सं लग्नता रहे को छै न टकनभने उक्त बमबतमा बनज दाङ्गको लमही

बजारमा बथए। दाङ्गमा रहेको मान्छे ले कैलालीको टिकापुरमा भएको घट्ना घिाउन सक्ने
अवस्था रहदै न। लक्ष्मर् चौधरी(थारु) थारु नेता भएको कारर् बनज माथी मुद्दा लगाईएको
हो भन्ने समेत ब्यहोराको प्रबतवादी लक्ष्मर् चौधरी(थारु)का साक्षी प्रकाश कुमार चौधरीले
गरे को बकपि।

184. प्रबतबादी प्रेम बहादुर चौधरीका साक्षी हरी शाहले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि

प्रबतवादी प्रेम बहादुर चौधरी मेरो बछमेकी हुन। वारदात बमबत 2072/05/07

गते म आफ्नो काम बबशेर्ले भजनी गएको बथए र यी प्रबतवादी प्रेम बहादुर चौधरी पनी
बनजले सं चालन गरे को जक्लबनकमा बबरामीहरुको उपचार गरर राखेको दे खेको हु र साझ

5 बजे बतर फकी आउने बेलामा पनी उनी आफ्नै जक्लबनकमा बबरामीहरुलाई हे रर राखेको
दे खेको हु। टिकापुर घट्नामा प्रबतवादी प्रेम बहादुर चौधरीको कुनै सं लग्नता रहे को छै न।
भजनी दे खी टिकापुर 20/25 टक.बम.को दुरीमा रहे को छ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रबतवादी
प्रेम बहादुर चौधरीका साक्षी हरी शाहले गरे को बकपि।

ाँ धामीले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि
185. वादी नेपाल सरकारका साक्षी ददपेन्र बसह

वारदात बमबत 2072/05/07 गते म टिकापुरमा भएको घट्नास्थलमा नै बथए।

घट्नास्थल वरपर कररब 3/4 हजारको सं ख्यामा माबनसहअरु भाला, खुडा, गुलेली
लगायतका हबतयार बलई उपजस्थत भएका बथए। सुरक्षाकमी 55/60 जना जती बथयौ।

एसएसपी लक्ष्मर् न्यौपाने सटहत ८ जनाको हत्या प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीको नेतत्ृ वमा
भएको सुनेको हु। मलाई पनी घट्नामा प्रबतवादीहरुले घाईते बनाएका बथए। प्रबतवादी
रे शमलाल चौधरीको नेतत्ृ वमा घट्ना घिे को भन्ने कुरा सुनेर थाहा पाएको हु भन्ने समेत
ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी ददपेन्र बसाँह धामीले गरे को बकपि।

186. वादी नेपाल सरकारका साक्षी योगेन्र ऐरले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि
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बमबत 2072/05/07 गते म टिकापुर घट्नास्थलमा नै बथए। म लगायत अन्य

सुरक्षाकमीहरु आन्दोलन भएका कारर् सुरक्षा गनत त्यहा गएका बथयौ। प्रबतवादी
रे शमलाल चौधरीले नेतत्ृ व गरी थारुहिले आन्दोलन गररराखेका बथए। आन्दोलनमा कररब
4/5 हजार माबनसहरु रहे का बथए। उक्त घट्नामा १ जना नाबालक सटहत ९ जनाको
हत्या भएको बथयो। आन्दोलनकारीहरुले ईिा, गोली, लाठी, भाला समेतले प्रहार गरे का
बथए। प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीलाई प्रत्यक्ष दे खेर जचनेको होईन नामले रे शम हो भनी
जचनेको

हु।

आन्दोलनको

नेतत्ृ व

रे शमलाल

चौधरीले

गरे को

भन्ने

कुरा

बबबभन्न

माध्यमहरुबाि सुनी थाहा पाएको हु। आन्दोलनमा रे शमलाल चौधरीको प्रत्यक्ष उपजस्थत

भएको मैले दे खेको बथईन भन्ने समेत ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी प्रहरी
जवान योगेन्र ऐरले गरे को बकपि।

187. वादी नेपाल सरकारका साक्षी केशवराज जोशीले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि

वारदात बमबतमा म टिकापुरको पशुहाि बजारमा बथए। उक्त ददन टिकापुरमा

थरुहिको

आन्दोलन

रहे को

र

उक्त

आन्दोलनको

नेतत्ृ व

प्रबतवादीहरु

रे शमलाल

चौधरीहरुले गरे का बथए। सो आन्दोलनमा मेरो िाउको हात खुट्टामा चोि लागेको बथयो।

आन्दोलनमा लगभग 8000/-जती माबनसहरुको सहभाबगता रहेको दे खेको हु। मलाई

को कसले प्रहार गरी घााँईते बनाए थाहा भएन।उक्त ददन SSP लक्ष्मर् न्यौपाने, केशब
बोहरा,

बलराम

बबष्ट,

जनक

नेगी

लगायतका

९

जनाको

मृत्यु

भएको

हो।

आन्दोलनकारीहरुले भाला, बिशुल, बन्चरो समेत प्रहार गरी हत्या गरे का हुन। कुन कुन
ब्यक्ती प्रहार गरी हत्या गरे का हुन मलाई थाहा भएन तर आन्दोलनमा रहे का ब्यक्तीहरुले

नै प्रहार गरे का हुन भन्ने समेत ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी प्रहरी जवान
केशवराज जोशीले गरे को बकपि।

188. प्रबतवादी श्रवर् चौधरीका साक्षी केशवलाल महत्तोले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

प्रबतवादी श्रवर् चौधरीलाई म सानै बच्चादे खी जचन्दछु ।बमबत 2072/05/07

गतेका ददन म आफ्नै घरमा बथए ददउसोबतर टिकापुर जादाखेरी प्रबतवादी श्रवर् चौधरीसं ग
मेरो भेि मोतीजगर चोकमा भएको बथयो। सो स्थानबाि टिकापुर हािबजार कररब एक
डेढ टक.बम.को दुरीमा रहे को छ। टिकापुर घट्नामा प्रबतवादी श्रवर् चौधरीको कुनै

सं लग्नता रहे को छै न। बनज बबहान युसन पढे र ददउसो 12 बजे घर आई ददन भरी
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आफ्नै घरमा बथयो। टिकापुर गएको बथएन भन्ने समेत ब्यहोराको प्रबतवादी श्रवर्
चौधरीका साक्षी केशवलाल महतौको बकपि।

189. वादी नेपाल सरकारका साक्षी दे व बहादुर मौनीले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म टिकापुरमा सुरक्षाको लागी सोही स्थानमा बथए।

टिकापुरमा आन्दोलन भएकाले म सुरक्षा गनत त्यह गएको बथए। उक्त ददन टिकापुरमा

प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीको नेतत्ृ वमा कररब 7/8 हजार माबनसहरुकीको सहभाबगतामा

आन्दोलन भई रहे को बथयो। उक्त घट्नामा १ जना नाबालक सटहत ९ जनाको हत्या
भएको बथयो। आन्दोलनकारीहरुले लाठी, ढु ङ्गा, गुलेली समेतले प्रहार गरी मलाई समेत

घाईते बनाएका हुन। साथै आन्दोलनकारीहरुले धाररलो हबतयार भाला समेत प्रहार गरी
हत्या गरे का बथए भन्ने समेत ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी दे व बहादुर मौनीले
गरे को बकपि।

ाँ बुडालले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि
190. वादी नेपाल सरकारका साक्षी भरतबसह

बमबत 2072/05/07 गते म टिकापुरमा SSP लक्ष्मर् न्यौनानेको िोलीमा

सुरक्षाथत खटिएको बथए। उक्त ददन ८ जना प्रहरी र १ जना नाबालक गरी ९ जनाको
हत्या भएको बथयो। हत्या गने ब्यक्तीहरु को को बथए तत्काल थाहा भएन, पछी बुझ्दा

प्रबतवादी श्रवर् चौधरी, प्रददप चौधरी लगायतका ब्यजक्तहरु हुन भन्ने थाहा पाएको हु।

उक्त टिकापुर घट्नाको नेतत्ृ व प्रबतवादी लक्ष्मर् चौधरीले गरे का बथए। उक्त घट्नामा म
समेत घाईते भएको बथए मेरो िाउको हात घािी टपठ्यूमा चोि लागेको बथयो।प्र ददप

चौधरी र श्रवर् चौधरीलाई म पटहले जचजन्दन बथए। पछी नाम थाहा पाएर जचनेको हु।
प्रबतवादी लक्ष्मर् चौधरीलाई पनी घट्नामा उपजस्थत भएको दे जखन। प्रबतवादी लक्ष्मर्

ु आएको सूचना पाएका बथयौ भन्ने समेत ब्यहोराको
चौधरीको नेतत्ृ वमा शान्तीपुर्त जुलश
ाँ बुडालले गरे को बकपि।
वादी नेपाल सरकारका साक्षी भरतबसह

191. वादी नेपाल सरकारका साक्षी राम बहादुर ऐरले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म टिकापुरमा ड्युिी मा गएको बथए। उक्त घट्नामा

म लगायत 30/35 जना घाईते भएका बथयौ र ९ जनाको मृत्यु भएको बथयो। प्रबतवादी
रे शमलाल चौधरी र धबनराम चौधरीको नेतत्ृ वमा उक्त घट्ना घिाएका हुन। मृत्यु भएका
९ जनाको हत्या गने माबनसहरु हाल थुनामा रहे का प्रबतवादीहरु रहे का हुनाले टयनीहरुले
नै गरे का हुन। मलाई घाईते बनाउने माबनस को हुन थाहा भएन। िाढाबाि गुलेलीले

हानेका बथए। आन्दोलनमा प्रबतवादीहरुको नाम थाहा बथएन। पछी अनुसन्धानमा पक्राउ
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गरी ल्याएपछी जजल्ला प्रहरी कायातलयमा जचनेर नाम लेखाएको हु। घट्नामा प्रबतवादी
रे शमलाल चौधरी, लक्ष्मर् चौधरी र धबनराम चौधरीलाई दे खेको बथईन भन्ने समेत
ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी राम बहादुर ऐरको बकपि।

192. वादी नेपाल सरकारका साक्षी नेिराज पडालले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि

वारदात बमबतमा थरुहिको आदोलनले टिकापुर बन्द भएकोले म टिकापुरमा

ड्युिीमा खिी गएको बथए। आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरु हजारौको सं ख्यामा बथए।
आन्दोलनकारीहरुले ददउसो डेढ बजेको समयमा आक्रमर् गरे का बथए। आन्दोलनको

नेतत्ृ व प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीले गरे का बथए। आन्दोलनमा १ जना नाबालक सटहत ९
जनाको हत्या भएको बथयो। मृतक SSP लक्ष्मर् न्यौनपानेलाई प्रबतवादी श्रवर् चौधरीको
हातमा रहे को भालाले प्रहार गरे का र अन्य प्रबतवादीहरुको हातमा भािाहरु बथए, त्यसैले
प्रहार गरी हत्या गररएको हो। शुरुमा मलाई लाठी भािाले प्रहार गरे का र म घाईते

भएपछी प्रबतवादी प्रददप चौधरीले मसं ग भएको SLR हबतयार खोसी लगेका हुन भन्ने समेत
ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी नेिराज पडालले गरे को बकपि।

193. प्रबतवादी लाहुराम चौधरीका साक्षी काली प्रसाद चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म धनगढीमा बथए। धनगढीको मालपोत कायातलयमा

आफ्नो लेखापढी ब्यवसायी गरर राखेको बथए। प्रबतवादी लाहुराम चौधरी पनी धनगढीमा नै
बथए। बबहान 10 बजेको समयमा बनजसं ग मेरो भेि भएको बथयो। हाम्रो भेि भएपछी

बनजले आज हाम्रो शान्तीपूर्त कायतक्रम रहे को छ सहभागी भई ददनुपर्यो भनी भने पछी म
पनी कायतक्रममा सहभागी भई ददउसो डेढ बजेबतर जजल्ला प्रशासन कायातलय अगाडी
कोर्सभामा पररर्त भई कोर्सभामा प्रबतवादी लाहुराम चौधरी सभाको सभापती भई
अन्त्यमा सभाको समापन पनी गनुत भएको बथयो। सभा बबसजतन भएपछी प्रबतवादी लाहुराम

चौधरी र म सं गै मालपोत कायातलयमा गई मालपोत नजजकै रहे को जचया पशलमा जचया

खाई साझको ४ बजेको समयमा आ-आफ्नो घरबतर गएका बथयौ। उक्त ददन प्रबतवादी

लाहुराम चौधरी धनगढी भन्दा अन्यि कतै गएका बथएनन्। प्रबतवादी लाहुराम चौधरी बुद्ध

धमतका अनुयायी हुन, उनले घट्ना घिाउन बचन ददएका होलान भन्ने मलाई लाग्दै न।
बनजको घट्नामा कुनै सं लग्नता रहे को छै न भन्ने समेत ब्यहोराको प्रबतवादी लाहुराम
चौधरीका साक्षी काली प्रसाद चौधरीले गरे को बकपि।
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194. प्रबतवादी लाहुराम चौधरीका साक्षी गोपीलाल चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म धनगढीमा बथए। धनगढीको मालपोत कायातलयमा

आफ्नो लेखापढी ब्यवसायी गरर राखेको बथए। प्रबतवादी लाहुराम चौधरी पनी धनगढीमा नै
बथए। ददउसो डेढ बजेको समयमा बनजसं ग मेरो भेि भएको बथयो। जजल्ला प्रशासन

कायातलय अगाडी कोर्सभामा पररर्त भई कोर्सभामा प्रबतवादी लाहुराम चौधरी सभाको

सभापती भई अन्त्यमा सभाको समापन पनी गनुत भएको बथयो। सभा बबसजतन भएपछी
प्रबतवादी लाहुराम चौधरी र म सं गै मालपोत कायातलयमा गई मालपोत नजजकै रहे को जचया

पशलमा जचया खाई साझको ४ बजेको समयमा आ-आफ्नो घरबतर गएका बथयौ। धनगढी

दे खी टिकापुर कररब 100 टक.बम.को दुरीमा रहे को छ। प्रबतवादी लाहुराम चौधरी उक्त
ददन धनगढीमा भएका हुदा टिकापुरमा भएको घट्नामा बनजको सं लग्नता रहेको

छै न।बनज बनदोर् रहेका हुदा बनजलाई कुनै प्रकारको सजमय हुन ु पने होईन भन्ने समेत
ब्यहोराको प्रबतवादी लाहुराम चौधरीका साक्षी गोपीलाल चौधरीलेगरे को बकपि।

195. वादी नेपाल सरकारका साक्षी लक्ष्मी खड्काले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि

मेरो श्रीमान श्याम खड्काको हत्या बतन बर्त पटहले टिकापुरमा भएको हो। मेरो

श्रीमानको हत्या प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीसमेतले गयो भन्ने सुनेकी हु। मेरो श्रीमान

जनपद प्रहरीमा कायतरत रही िीकापुरमा ड्युिीमा रहे को अवस्थामा हत्या भएको हो।
प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीफलाई म जचजन्दन बनजले नै हत्या गरे का हुन भनी पिपबिका

समाचार गाउाँघरमा सुनेको आधारमा भनेकी हु भन्ने समेत ब्यहोराको वादी नेपाल
सरकारका साक्षी लक्ष्मी खड्काले गरे को बकपि।

196. वादी नेपाल सरकारका साक्षी जाहे रवाला प्रकाश खड्काले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म आफ्नै कायतलय बैजनाथ बाटहनी अत्तररयामा बथए।

उक्त घट्नामा मेरो दाजु श्याम खड्का लगायत ९ जनाको मृत्यु भएको बथयो। थरुहिका
कायतकतात रे शमलाल चौधरीको नेतत्ृ वमा मेरो दाजु समेतको हत्या गरे का हुन। मेरो
दाजुको शरररको ठाउठाउमा भालाले हानेको चोि बन्चरो प्रहार गरे को घाउ र परालले

जलाईएको बथयो। प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी घट्नामा उपजस्थत भएको मैले दे खेको

बथईन। बबबभन्न सं चार माध्यमहरुबाि बनजले नेतत्ृ व गरे को कुरा सुनेर थाहा पाएको हु

मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी

109

भन्ने समेत ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी जाहे रवाला प्रकाश खड्काले गरे को
बकपि।

197. प्रबतवादी बबश्राम चौधरीका साक्षी धबनराम चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

बमबत 2072/05/07 गतेको ददन बबहान कररब नौ बजेको समयमा म प्रबतवादी

बबश्राम चौधरीको घरमा गएको बथए। बनज पनी आफ्नै घरमा बथए। बनजको घरमा खाना
खाई सो ददन ददनभरी बबश्राम चौधरी र म बनजकै घरमा बसी गफगाफ गरी बबताएका

ु ा ३/४ बजे बतर बनजको घरबाि म आफ्नो घर फकी आएको हु। उक्त
बथयौ। बेलक
वारदातको ददन ददनभरी हामी दुबै जना बनजको घरमा सं गै भएको कारर् िीकापुर

घट्नामा बनजको कुनै सं लग्नता रहे को छै न। प्रबतवादी बबश्राम चौधरीको घर र टिकापुर
घट्नास्थल कररब 6/7 टक.बम.को दुरीमा रहे को छ भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी बबश्राम
चौधरीका साक्षी धबनराम चौधरीले गरे को बकपि।

198. वादी नेपाल सरकारका साक्षी नरे श कुमार चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म आफ्नै घर टिकापुर न.पा.वडा नं.1 मा बथए।

घट्नास्थल टिकापुर पशुहाि बजार र मेरो घर कररब 300 बमिरको दुरीमा रहे को
छ।उक्त वारदातको ददन कसको आन्दोलन थाहा भएन। म आफ्नो घरबभि रहे कोले

कती आन्दोलनकारी बथए त्यो पनी थाहा भएन। घट्ना पिात सडकमा लाठीहरु

फाबलएको मैले दे खेको हु। अन्य के कस्ता हबतयार बथए मैले दे जखन। मृतकहरुलाई

कसले मार्यो त्यो पनी थाहा भएन। आन्दोलन अवधीभर म घरबभि रहे को बथए भन्ने
समेत ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी नरे श कुमार चौधरीले गरे को बकपि।
199. वादी नेपाल सरकारका साक्षी गोपाल पुनले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म आफ्नै घर टिकापुर न.पा.वडा नं.1 मा बथए।

घट्नास्थल टिकापुर पशुहाि बजार र मेरो घर कररब 50 बमिरको दुरीमा रहे को छ।

उक्त वारदातको ददन कसको आन्दोलन बथयो थाहा भएन। आन्दोलनमा हजारौ

माबनसहरुको उपजस्थबत रहे को बथयो। आन्दोलनकारीहरुले के कस्ता हबतयार बोकेका
बथए मैले दे जखन। घट्ना पिात

लाठी घट्नास्थलमा दे खेको हु।

मृतकहरुलाई

आन्दोलनकारीहरुले ढु ङ्गाले हानेर लाठ्ठीले बसलौिाले टकला ठोकेर हत्या गरे का बथए।

कसले हत्या गरे को हो मलाई थाहा भएन। प्रहरीमा गररएको कागजमा मेरो भनेको कुरा
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लेजखएको छै न। मैले आज बकपि गदात भनेको कुरा नै भनेको बथए। मैले कुनै

टकबसमको हात हबतयार र घट्ना भएको दे खेको बथईन भन्ने ब्यहोराको वादी नेपाल
सरकारका साक्षी गोपाल पुनले गरे को बकपि।

200. वादी नेपाल सरकारका साक्षी केशे भण्डारीले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म आफ्नै घरमा बथए।मेरो घरदे खी घट्नास्थल

टिकापुर

पशुहािबजार

अन्दाजी

50

बमिरको

दुरीमा

रहेको

छ।

उक्त

ददन

पशुहािबजारमा थरुहिको आन्दोलन रहेको बथयो। आन्दोलनमा हजारौ माबनसहरु

सहभागी रहे का बथए। आन्दोलनकारीहरुले ९ जना सुरक्षाकमीहरु समेतको हत्या गरे का

बथए। उक्त ददन आन्दोलनकारीहरुको हातमा गुलेली, भाला, फरुवा, खन्ती, बससाका
बोतल समेत बथए भन्ने ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी केशे भण्डारीले गरे को
बकपि।

201. वादी नेपाल सरकारका साक्षी रबबन्र बब.क.ले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि

वारदात बमबत2072/05/07 गते म घट्नास्थलमा नै ड्युिीमा बथए। सो ददन

थरुहिको

आन्दोलन

भएका

कारर्

हामी

सुरक्षाथत

खटिई

गएका

बथयौ।

आन्दोलनकारीहरुले हाम्रो िोली उपर आक्रमर् गदात म समेतका 10/12 जना

सुरक्षाकमी घाईते भएका हौ। स सं गै घाईते भएका 2 जनाको मृत्यु भएको हो। उक्त

घट्नामा ९ जनाको मृत्यु भएको बथयो। बनजहरुलाई आगो लगाई रडले भालाले प्रहार
गरी हत्या गरे का बथए। मलाई प्रहार गरी घाईते गराउने र मृतकहरुलाई प्रहार गरी
हत्या गने को को हुन एटकन थाहा भएन। प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीलाई मैले
घट्नास्थलमा दे खेको बथईन भन्ने समेत ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी रबबन्र
बब.क.ले गरे को बकपि।

202. वादी नेपाल सरकारका साक्षी प्रददप चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि

वारदात बमबत 2072/05/07 गतेको ददन म लगायत 35 जनाको सशस्त्र

प्रहरीको िोली टिकापुर पशुहाि बजारमा ड्युिीमा बथयौ। हामी आन्दोलनको सुरक्षाथत
ड्युिीमा रहे को बेला आन्दोलनकारीहरुले हात-हातमा गुलेली लाठी जचरपि भाला

लगायतका हबतयार बोकी हामीहरुलाई घेरा हामी आक्रमर् गरी ९ जनाको हत्या गरे को
र म लगायतलाई घाईते बनाएका हुन। उक्त ददन टिकापुरमा आन्दोलन रहे को कारर्

बनर्ेबधत क्षेि घोर्र्ा गरी ड्युिी गरी राखेको अवस्थामा आन्दोलनकारीहरुले बनर्ेबधत क्षेि
तोडी सुरक्षाकमीहरु माथी आक्रमर् गरे का हुन। आन्दोलनकारीहरुले आक्रमर् गरे पछी
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हामीले आत्मसुरक्षाको लागी हवाई फायर गरे का हौ। आदोलनकारीहरु हजारौको

सं ख्यामा भएकाले कसले आकमतर् गरे का हुन एटकन भन्न सजक्दन। मृत्यु भएका ९
जनाको हत्या आन्दोलनकारीहरुले नै गरे का हुन कसले गयो नाम म जचजन्दन भन्ने
ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी प्रददप चौधरीले गरे को बकबपि।

203. वादी नेपाल सरकारका साक्षी गर्ेश बहादुर साउाँदले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

टिकापुरमा भएको बमबत 2072/05/07 गतेको घट्नामा १ जना नाबालक

सटहत ९ जना सुरक्षाकमीको हत्या भएको बथयो। उक्त ददन म पनी घट्नास्थलमा नै

बथए। उक्त घट्नामा हत्या गररएका ब्यक्तीहरुको हत्या थरुहि आन्दोलनको नेतत्ृ व
गरररहे का

प्रबतवादी

रे शमलाल

चौधरीको

कमाण्डमा

भएको

हो।

घट्नाको

ददन

घट्नास्थलमा मैले प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीलाई घट्नास्थलमा दे खेको बथईन। घट्ना
भएको अजघल्लो ददन शाजन्तपूर्त आन्दोलन हुन्छ भन्ने सम्झौताको समयमा प्रबतवादी

रे शमलाल चौधरीलाई दे खेको हु भन्ने समेत ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी
गर्ेश बहादुर साउदले गरे को बकपि।

204. प्रबतवादी सन्तराम चौधरीका साक्षी बाशुराम डगौराले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

बब.स. 2072/05/07 गतेको ददन म आफ्नै घरमा बथए। बबहान 10/11

बजेको समयमा प्रबतवादी सन्तराम चौधरीसं ग बनजको कस्मेटिक पसलमा भेि भएको
ु ा
बथयो। भेि हुदा पसलको सामान बलन र टिकापुरमा पढ्ने छोरालाई घर ल्याउन मुनव
ु न्ु थ्यो। बेलक
ु ा साझ 4 बजेबतर फेरी भेि हुदा टिकापुर
हुदै टिकापुर जाने भनी भन्दै हुनह

गएर छोरालाई र पशलको सामान बलएर आउनु भयो भनी सोध्दा टिकापुरमा आन्दोलन
भई माबनसहरुको बभड टिकापुरबाि फकी रहे को दे खी आफु पनी टिकापुर जान नसकी

बबचबािो बाि फकी आएको भनी भन्नु भएको बथयो। हाम्रो गाउाँ र टिकापुर कररब

19/20 टक.बम.को दुरीमा रहेको छ। टिकापुरमा भएको घट्नामा बनज प्रबतवादी
सन्तराम चौधरीको कुनै सं लग्नता रहे को छै न। बनजको आचरर् राम्रो छ। बनज बनदोर्
माबनस हुन। बनजको घट्नामा सं लग्नता नरहे को हुदा सफाई पाउनु पछत भन्ने ब्यहोराको
प्रबतवादी सन्तराम चौधरीका साक्षी बाशुराम चौधरीले गरे को बकपि।

205. प्रबतवादी बृजमोहन डगौराका साक्षी रामजीवन चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि
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बमबत 2072/05/07 गते म बबहान दे खी साझसम्म आफ्नै घरमा बथए। ददउसो

ु ा बजार गएको बथए।
बतर साईकल चढी डेढ घण्िाको दुररमा रहेको कृर्ी सहकारी मुनव
ु ा बजारबाि डेढ बजेको समयबतर फकीने क्रममा पथरै याको पुलमा प्रबतवादी
मुनव
बृजमोहनसै ग भेि भएको र कहा जादै छौ भनी सोध्दा टिकापुर जादै छु भनी भन्दै

ु न्ु थ्यो। मुनव
ु ा बजार र टिकापुरको दुरी पैदल जादा डेढ घण्िाको समयलाग्ने दुरीमा
हुनह

रहे को छ। पछी ददउसो ३ बजेको समयबतर फेरी प्रबतवादी बृजमोहनसाँग गाउाँमा भेि हुदा
टिकापुर जानु भएन भनी सोध्दा टिकापुर जादै गदात टिकापुरबाि माबनसहरुको बभड भागेर
फटकतदै गरे को मोती नगरमा दे खी म पनी टिकापुर नगई घर फकी आए भनी भन्दै

ु न्ु थ्यो। प्रबतवादी बृजमोहन डगौरालाई नेपाली भार्ा बोल्न पनी आउदै र बोलेको पनी
हुनह

बुझ्दै न। प्रबतवादी बृजमोहन डगौराको टिकापुर घट्नामा सं लग्नता रहे को छै न टकनभने
बनज टिकापुर नपुगी बबचबािो बािै फकी आएका हुन भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी बृजमोहन
डगौराका साक्षी रामजीवन चौधरीले गरे को बकपि।

206. प्रबतवादी हररनारायर् चौधरीका साक्षी रमेश चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

वारदात बमबतमा म आफ्नै घरमा बथए। प्रबतवादी हररनारायर् चौधरीलाई रे डक्रसको

गाडी आई बनजलाई अस्पताल लै जाने क्रममा दे खेको हु। पछी के भएको रहेछ भनी

अस्पताल पुग्दा बनजको पाखुरा खुट्टामा गोली लागेको दे खेको हु। टिकापुरमा घट्ना
हुदाको समयमा प्रबतवादी हररनारायर् चौधरी अस्पतालमा बथए। म पनी अस्पतालमा सं गै
बथए। घट्ना हुन ु भन्दा अगाडी नै प्रहरीको गोली लागी प्रबतवादी हररनारायर् चौधरी

अस्पतालमा भएको हुदा सं लग्नता रहे को छै न भन्ने समेत ब्यहोराको प्रबतवादी हररनायर्
चौधरीका साक्षीरमेश चौधरीले गरे को बकपि।

207. प्रबतवादी राजेश चौधरीका साक्षी सन्तराम डगौराले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

बमबत 2072/05/07 गतेको ददन म आफ्नै घरमा बथए। बबहान 10.30

बजेको समयमा खाना खाई पुजाको सामान टकन्न भनी जोशीपुर जादै गदात बािोमा प्रबतवादी
राजेश चौधरीलाई भेिेको हु। बनज साईकलमा आलुको बोरा राखी बरगधी गाउाँबतर बेच्न
ु न्ु थ्यो। पछी ददउसो 2 बजेबतर म जोशीपुरबाि फकीदा राजेश
जादै छु भनी भन्दै हुनह

ु ी ६ बजेबतर फेरी
चौधरी लकर भन्ने गाउाँमा आलु बेच्दै गरे को दे खेको हु। साथै बेलक
राजेश चौधरीलाई आफ्नै गाउाँको जचया पशलमा जचया खाई रहे को दे खेको हु।मेरो
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गाउाँबाि टिकापुर 14/15 टक.बम.को दुरीमा रहे को छ। टिकापुर घट्नामा प्रबतवादी
राजेश चौधरीको कुनै सं लग्नता रहे को छै न भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी राजेश चौधरीका
साक्षी सन्तराम डगौराले गरे को बकपि।

208. वादी नेपाल सरकारका साक्षी पतीपावन कठररयाले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

बमबत 2072/05/07 गते मआफ्नै घरमा बथए। मेरो घर घट्नास्थल पशुहाि

बजारबाि कररब 400 बमिरको दुरीमा रहे को छ। उक्त ददन टिकापुरमा थरुहिको

आन्दोलन रहे को बथयो। आन्दोलनको ददन म आफ्नै घरबभि बसेको बथए। आन्दोलनमा
के कस्ता हबतयारहरु बथए मैले दे जखन तर पछी घट्ना भई सकेपछी वारदातस्थलमा लाठी

भािा दे खेको हु।घट्नामा माबनसहरुको मृत्यु भयो भन्ने कुरा पछी सुनेर थाहा पाएको हु।

के कसरी मृत्यु हुन गयो थाहा भएन। प्रहरीमा मैले गरे को कागजको ब्यहोरा मेरो होईन

प्रहरीले ब्यहोरा लेखेर मलाई सटहछाप गनत लगाएका हुन भन्ने समेत ब्यहोराको वादी
नेपाल सरकारका साक्षी पबतपावन कठररयाले गरे को बकपि।

209. प्रबतवादी बबश्राम भन्ने जजत बहादुर डगौराका साक्षी भरतलाल डगौराले यस अदालत

समक्ष गरे को वकपि

बमबत 2072/05/07 गते मआफ्नै घरमा बथए। ददउसो 12 बजेको समयमा

प्रबतवादी जजत बहादुर डगौरासं ग बािोमा भेि भएको बथयो। म घरमा आई गाईवस्तुलाई

घास हाली गाउाँकै चोकमा जााँदा 3 बजेबतर बनजसं ग भेि भएको बथयो। घट्ना भएको
ददन प्रबतवादी जजत बहादुर डगौरा ददन भरी म सं गै रहे का बथए।टिकापुर घट्नामा बनजको
सं लग्नता रहे को छै न। जाहे री दरखास्त ब्यहोरा झुठा हो। अबभयोग दावी बमोजजम

बनजलाई सजाय हुन ु पने होईन। वारदात बमबतको ददन प्रबतवादी जीत बहादुर डगौरा

टिकापुर गएका बथएनन् भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी बबश्राम भन्ने जजतबहादुर डगौराका साक्षी
भरतलाल डगौराले गरे को बकपि।

210. वादी नेपाल सरकारका साक्षी यज्ञ दे वी भट्टले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म आफ्नै घरमा बथए। मेरो घर र वारदातस्थल

टिकापुर पशुहाि बजार कररब 500 बमिको दुरीमा रहे को छ। उक्त ददन आन्दोलन
भएको दे खेको हु। घट्नास्थल मेरो घरभन्दा अली िाढा भएकोले घट्ना भएको दे जखन।

गोली चलेको सुनेको हु। आन्दोलन थारुहरुको रहे को भन्ने सुनक
े ी बथए। कुन पािीको
हो थाहा भएन। आन्दोलनकारीहरुले हातमा लाठी समातेका बथएदे खेकी हु। भाला हबसया
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पनी समातेका बथए भन्ने सुनक
े ी हु। को कसले कसलाई हत्या गरे का हुन थाहा भएन।
मृतक नाबालक िे क बहादुर साउदको घर र मेरो घर नजजकै रहे को हुदा गोली लागी
मृत्यु भयो भन्ने सुनक
े ो हु भन्ने ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी यज्ञ दे वी भट्टले
गरे को बकपि।

211. प्रबतवादी टकसनलाल चौधरीका साक्षी जजत बहादुर डगौराले यस अदालत समक्ष

गरे को वकपि

वारदात बमबत 2072/05/07 गते म आफ्नै घरमा बथए। म प्रबतवादी

टकसनलाल चौधरीको बमलमा धान कुिाउन गएको बथए। धान कुिाउने पालो कुदात ३-४
बजेको समय लागेको बथयो। म पनी पालो कुरी ददनभरी बनजसं गै बनजकै बमलमा बसेको

बथए। पछी मेरो पालो आई धान कुिाई म आफ्नो घर फकी आएको र प्रबतवादी
टकसनलाल आफ्नै घरमा बसेका हुन। उक्त घट्ना भएको ददन बनज ददनभरी आफ्नै
बमलमा काम गरी मसं गै भएकोले बनजको टिकापुर घट्नामा कुनै सं लग्नता रहे को छै न।

अबभयोग माग दावी बमोजजम बनजलाई सजाय हुन ु पने होईन भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी
टकसनलाल चौधरीका साक्षी जजत बहादुर डगौराले गरे को बकपि।

212. वादी नेपाल सरकारका साक्षी शुजशला बमातले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि

टिकापुरमा भएको घट्नास्थल र मेरो घर नजजकै रहे को छ। घट्ना मेरो घरमा नै

भएको हो। घट्ना हुदा म पनी घरमा नै बथए। SSP लक्ष्मर् न्यौपानेको हत्या मेरो घरको

आगनमा भएको हो। बनजको हत्या आन्दोलनमा आएको बभडले लाठी ढु ङ्गाले कुिपीि
गरी गरे को बथयो हत्या गनेको नाम थाहा भएन। आन्दोलन थरुहिको बथयो।

आन्दोलनमा हत्या भएका सबै जनाको हत्या भएको मैले दे खेकी होईन। SSP लक्ष्मर्
न्यौपानेलाई मेरो घरबाि बनकालेर हत्या गरे का हुदा दे खेकी हु। आन्दोलनकारीहरुले

पेट्रोल खन्याई हत्या गरे को दे खेको होईन। खरले आगो लगाई धुवा बनस्केको दे खेको हो
भन्ने ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी शुजशला बमातलेगरे को बकपि।

213. वादी नेपाल सरकारका साक्षी पबबिा साउाँदले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि

घट्ना भएको बमबत 2072/05/07 गते टिकापुरमा मेरो श्रीमान लबलत साउद

समेतका ब्यक्तीहरुको हत्या भएको बथयो। हत्या भएका सबै जनाको नाम मलाई थाहा

छै न। SSP लक्ष्मर् न्यौपाने सटहत मेरो श्रीमानको हत्या प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी,
लक्ष्मर् चौधरी लगायतका प्रबतवादीहरुले गरे का हुन। उक्त घट्नाको नेतत्ृ व प्रबतवादी
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रे शमलाल चौधरीले गरे का बथए। घट्नामा सं लग्नता प्रबतवादीहरु सबै जनाको रहेको छ
भन्ने ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी पबबिा साउदले गरे को बकपि।

214. वादी नेपाल सरकारका साक्षी मुकुन्द अबधकारीले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म टिकापुर पशुहाि बजारमा ड्युिीमा खटिई गएको

बथए। टिकापुरमा उक्त ददन थरुहिको आन्दोलन रहे को बथयो। उक्त घट्नामा १ जना
नाबालक सटहत ९ जनाको मृत्यु भएको बथयो। हत्या गने प्रबतवादीहरुको नाम उक्त ददन

धेरै बभड भएको हुदा जचन्न सटकन पछी जजल्ला प्रहरी कायातलयमा ल्याएपछी जचनेको हु।
आन्दोलनमा पनी प्रबतवादीहरुलाई दे खेको हुदा जचनेको हु। टयनै आन्दोलनकारीहरुले नै

नौ जनाको बबवत्स हत्या गरे का हुन भन्ने ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी मुकुन्द
अबधकारीले गरे को बकपि।

215. प्रबतवादी बसताराम भन्ने सन्तकुमार चौधरीका साक्षी भैरब महतौले यस अदालत समक्ष

गरे को वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म आफ्नै घर मोबतनगरमा बथए। उक्त ददन लगभग

11.30 बजेको समयमा प्रबतवादीले आन्दोलनमा जाउ भनी मेरो घर आएका बथए। पछी

मैले बनजलाई उक्त आन्दोलनमा जानु हुदैन उता बनर्ेबधतक्षेि घोर्र्ा गररएको छ भनी
सम्झाई गाउाँकै होिलमा नास्ता खुवाई बनजलाई घर टफतात पठाएको हु। टिकापुर

घट्नामा बनजको कुनै सं लग्नता रहे को छै न। बनज मेरै सामुन्ने आफ्नो घर फकी गएका
हुन। बनज पूव त माओवादी कायतकतात भएको कारर् शं काले बनज उपर उजुरी ददएका

होलान। बनजलाई कारवाही हुन ु हुदैन। बनज माथीको आरोप झुठा हो भन्ने ब्यहोराको
प्रबतवादी बसताराम भन्ने सन्तकुमार चौधरीका साक्षी भैरब महतौले गरे को बकपि।

216. वादी नेपाल सरकारका साक्षी जाहे रवाला मान बहादुर बोहराले यस अदालत समक्ष

गरे को वकपि

वारदात बमबत 2072/05/07 गते म टिकापुरमा नै सुरक्षाथत ड्युिीमा खटिएको

बथए। उक्त ददन टिकापुरमा थरुहिको आन्दोलन रहे को बथयो। आन्दोलनको नेतत्ृ व
प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीले गरे का बथए भन्ने सुनेको बथए। आन्दोलनमा 4/5 हजार

जनाको सहभाबगता रहेको बथयो। आन्दोलनमा १ जना नाबालक सटहत ९ जनाको हत्या

भएको बथयो। 27/28 जना घाईते भएका बथए। मलाई समेत चोि पिक लागेको
बथयो। प्रबतवादी राम कुमार चौधरी, लक्ष्मर् थारु जजत ब.चौधरी लगायतका 20 जना

प्रबतवादीहरुले सुरक्षाकमीहरुको हत्या गरे का बथए। प्रबतवादीहरुले घरे ल ु हातहबतयार
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हबसया, खुकुरी, बन्चरो, काठमा टकला ठोकेर बनाएका घरे ल ु हबतयार प्रयोग गरी हत्या
गरे का हुन। प्रबतवादीहरुको नाम पटहले थाहा बथएन। जजल्ला प्रहरी कायातलयमा
ल्याएपछी जचनेको हु। मृतक बलराम बबष्टलाई म भन्दा कररब 100 बमिरको दुरीमा

हत्या गरे का बथए। प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी घट्नास्थलमा उपजस्थत भएर कसै लाई

प्रहार गरे को मेले दे खेको बथईन भन्ने ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी जाहे रवाला
मान बहादुर बोहराले गरे को बकपि।

217. प्रबतवादी प्रददप चौधरीका साक्षी खुजशराम चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म आफ्नै अफु श्री जनसेवक ग्राबमर् सहकारी

सं स्थामा बथए। उक्त ददन प्रबतवादी प्रददप चौधरी घास कािे र 10 बजे बतर घास बलएर
घर फटकतदा मेरै घर नजजक भेि भएको बथयो। घरमा आएपछी खाना खाई 11 बजे

दे खी 3 बजेसम्म गाउाँघरका केिाकेिीहरुलाई यूसन पढाएका बथए। बनजसं ग मेरो छोरा

पनी यूसन पढ्ने हुनाले यूसन पढाई सकेपछी बनज प्रबतवादी प्रददप चौधरीलाई मेरो
अटफस नजजक भेिेको बथए। टिकापुर घट्नामा प्रबतवादी प्रददप चौधरीको कुनै सं लग्नता

रहे को छै न। उक्त ददन बनज टिकापुरमा गएकै छै नन्। बनजमाथी लगाईएको आरोप झुठा

हो। प्रबतवादी करन चौधरीको बयान झुठा हो। बनजको ददमाग सन्तुलनमा हुदैन।
बनजको बोलीको ठे गान हुदैन। बनज बबश्वाबसलो माबनस पनी होईन भन्ने ब्यहोराको
प्रबतवादी प्रददप चौधरीका साक्षी खुजशराम चौधरीले गरे को बकपि।

218. प्रबतवादी च ुजन्नराम चौधरीका साक्षी खडक बहादुर चौधरीले यस अदालत समक्ष

गरे को वकपि

वारदात बमबत 2072/05/07 गते म र प्रबतवादी च ुजन्नराम चौधरी जोशीपुरको

रामजानकी मजन्दरमा पेजन्िङ गरर राखेका बथयौ। उक्त ददन हामीहरुले करब 12 बजे

दे खी अढाई बजेसम्म वालपेजन्िङ गरे का हौ। अढाई बजेबतर वालपेजन्िङ गरर राखेको
अवस्थामा टिकापुरबाि माबनसहरु भागेर आईरहे को दे खी के भयो भनी सोध्दा टिकापुरमा

झडप भएको छ, बतबमहरु पनी घर बतर गईहाल भनेपछी हामी दुबै जना आ-आफ्नो
घरबतर गएका बथयौ। हामी वालपेजन्िङ गरी राखेको रामजानकी मजन्दर र टिकापुरको

दुरी कररब डेढ घण्िाको फरकमा रहे को छ। प्रबतवादी च ुजन्नराम चौधरीको टिकापुर

घट्नामा कुनै सं लग्नता रहे को छै न। बनज बनदोर् छन भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी च ुजन्नराम
चौधरीका साक्षी खडक बहादुर चौधरीले गरे को बकपि।
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219. वादी नेपाल सरकारका साक्षी जाहे रवाला गोरख बहादुर साउाँदले यस अदालत समक्ष

गरे को वकपि

वारदात बमबत 2072/05/07 गते म आफ्नै घर टिकापुरमा बथए। टिकापुर

घट्नामा मेरो भाई लबलत साउाँद समेत ९ जनाको मृत्यु भएको बथयो। उक्त ददन मेरो
भाई सुरक्षाथत सो स्थानमा गएको बथयो। मृतक मेरो भाई लबलत साउाँदको घािीमा धाररलो

हबतयारले काटिएको घाउ बथयो। बनधारमा बनलडाम समेत बथए। घट्नास्थल दे खी मेरो
घर कररब 3 टक.बम.को दुरीमा रहे को छ। प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी र म एकै ठाउमा
बस्ने हुनाले जचनेको हु। प्र.लक्ष्मर् थारुलाई नामले माि जचन्दछु । उक्त ददन घट्नाको

समयमा म आफ्नै घर भएकोले घट्नामा को को प्रबतवादीहरु बथए थाहा भएन भन्ने
ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी जाहे रवाला गोरख बहादुर साउाँदले गरे को
बकपि।

220. प्रबतवादी च ुजन्नराम चौधरीका साक्षी जगराम डगौराले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म जोशीपुर गा.पा.वडा नं.4 मा रहेको मेरो पसलमा

बथए। प्रबतवादी च ुजन्नराम चौधरी पनी त्यही रहे को रामजानकी मजन्दरमा 11 बजे दे खी 2
बजेसम्म वालपेजन्िङ गररराखेको मैले दे खेको हु। 2 बजेपछी उनीहरु घरबतर गएका

हुन। टिकापुर घट्नामा प्रबतवादी च ुजन्नराम चौधरीको कुनै सं लग्नता रहे को छै न भन्ने
ब्यहोराको प्रबतवादी च ुन्नीराम चौधरीका साक्षी जगराम डगौराले गरे को बकपि।

221. प्रबतवादी बबसराम कुश्मी चौधरीका साक्षी माता प्रसाद चौधरीले यस अदालत समक्ष

गरे को वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म नारायर्पुर-6जस्थत प्रबतवादी बबसराम कुश्मी

चौधरीको केराबारीमा बथए। यी प्रबतवादी पनी मसं गै केराबारीमा बबहान 6 बजे दे खी
ु ी 7 बजेसम्म काम गरी राखेका बथए। बनज 15 बर्तदेखी केराबारी सं चालन गदै
बेलक

आएका छन। उक्त ददन हामी दुबै जना केराबारीमा सरसफाई मािो हाल्ने काम मल

हाल्ने काम साथै टकिनाशक और्धी हाल्ने काममा बथयौ। टिकापुर घट्नामा यी
प्रबतवादीको कुनै सं लग्नता रहे को छै न। खै के कुन कारर्ले बनजको नाममा जाहे री
ददएका हुन मलाई थाहा छै न भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी बबसराम कुश्मी चौधरीका साक्षी
माता प्रसाद चौधरीले गरे को बकपि।
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222. प्रबतवादी राम कुमार कठररयाका साक्षी टिकाराम डगौरा थारुले यस अदालत समक्ष

गरे को वकपि

वारदात बमबत 2072/05/07 गते म आफ्नै घरमा बथए। प्रबतवादी राम कुमार

कठररयालाई पनी बबहान 11 बजेको समयमा खाना खाएर जं गलबतर घासकाट्न गएको

दे खेको हु र पछी ३ बजेबतर घास ल्याएर जं गलबाि आएको दे खेको हु। टिकापुर
घट्नामा प्रबतवादी रामकुमार कठररयाको कुनै सं लग्नता रहेको छै न। प्रबतवादी राम कुमार
कठररयालाई 2072/05/08 गते बबहान प्रबतवादी राज कुमार चौधरीलाई गोली लागी
टिकापुर अस्पतालमा उपचार गराई राखेको हुनाले कपडा र पैशा ददएर आउाँ भनी जााँदा

प्रहरीले पक्राउ गरे का हुन। बनजको घट्नामा सं लग्नता नरहेको हुाँदा सजाय हुनपु ने होईन
भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी राम कुमार कठररयाका साक्षी टिकाराम डगौरा थारुले गरे को
बकपि।

223. प्रबतवादी सुन्दरलाल कठररयाका साक्षी लक्ष्मर् कठररयाले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म आफ्नै घरमा बथए। बबहान 10 बजेबतर प्रबतवादी

ु मा जाने भनेर गएको दे खेको हु।
सुन्दरलाल कठररया हातमा प्लेकाडत बोकेर जुलश

घट्नामा बनजको कुनै सं लग्नता रहेको छै न। टकनभने घट्ना घट्नु भन्दा पटहले नै
बनजलाई गोली लागी अस्पतालमा घाईते रहेको भन्ने कुरा मानब अबधकारकमी टफरुलाल
चौधरीले

गाउाँमा जानकारी गराएका बथए। बनजलाई गोली लागी बेहोस भएपछी

िीकापुरमा घट्ना भएको हो। प्रबतवादी सुन्दरलाललाई अस्पतालमा गोली लागी उपचार

गराई राखेको अवस्थामा प्रहरीले शं काको आधारमा पक्राउ गरे का हुन। बनजलाई घट्ना
हुनपु ूव त नै गोली लागी घाईते भएको भन्ने कुरा सुनेर थाहा पाएको हु भन्ने ब्यहोराको
प्रबतवादी सन्दरलाल कठररयाका साक्षी लक्ष्मर् कठररयाले गरे को बकपि।

224. प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरीका साक्षी जीत बहादुर चौधरीले यस अदालत समक्ष

गरे को वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म र प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरीसं गै बनजको घर

ु ासम्म
जोशीपुर-4 झवहीमा बथयौ। उनको घरबाि बनस्केर आन्दोलनमा जाने भनी मुनव
पुगेको अवस्थामा टिकापुरबाि माबनसहरु भाग्दै आई रहे को दे खी के भयो टकन फकेको

भनी सोध्दा टिकापुरमा झडप भयो भनी भनेपछी हामीहरु पनी टिकापुर जानु हुदैन भनी

टिकापुर जाने भनी राम प्रसाद चौधरीको घरबाि गएका सबै जना फकी आ-आफ्नो
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घरबतर गएका हौ। त्यहाबाि घरफकी आएपछी एकछीन राम प्रसाद चौधरीको घरमा

बसी िीकापुरमा भएको झडपको बारे मा बुझी साझ 4 बजेबतर म आफ्नो घर फकी

आएको हु। टिकापुर घट्नामा प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरीको कुनै सं लग्नता रहे को छै न।
बनजलाई अबभयोग माग दावीबमोजजम सजाय हुनपु ने होईन भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी
रामप्रसाद चौधरीका साक्षी जीत बहादुर चौधरीले गरे को बकपि।

225. प्रबतवादी ददल बहादुर चौधरीका साक्षी कृष्र्लाल कठररया थारुले यस अदालत

समक्ष गरे को वकपि

बमबत 2072/05/07 गतेको ददन म आफ्नै घरमा बथए। प्रबतवादी ददल बहादुर

चौधरी पनी घरमा नै बथए। बबहान ८ बजेको समयमा बनजले मलाई टिकापुरमा

आन्दोलनमा जाउाँ भनी भन्दै बथए। मैले मेरो काम भएको हुदा जान सजक्दन भनेको
बथए। पछी ददउसो पौने 1 बजेको समयमा पनी बनजसं ग घर नजजकै भेि भएको बथए।
भेि हुदा आन्दोलनमा जाने भन्थेउ टकन नगएको भनी भन्दा आन्दोलनमा जाने भनी
गएको तर जचबलमे चौराहामा प्रहरीले रोकी आन्दोलनमा नजाउ भनी फकातएपछी टिकापुर

नगई फकी घर आएको भनी मलाई भनेका बथए। टिकापुर घट्नामा प्रबतवादी ददल
बहादुर चौधरीको कुनै सं लग्नता रहे को छै न भन्ने ब्यहोराको प्रबतवादी ददल बहादुर
चौधरीका साक्षी कृष्र्लाल कठररया थारुले गरे को बकपि।

226. प्रबतवादी राज कुमार कठररयाका साक्षी ज्ञान बहादुर चौधरीले यस अदालत समक्ष

गरे को वकपि

बमबत 2072/05/07 गते म आफ्नै घरमा बथए। प्रबतवादी राज कुमार

कठररयाको घर पनी मेरो घर नजजकै हुदा बबहान 10 बजेको समयमा हातमा प्लेकाडत
ु ा 5 बजेबतर
बोकी टिकापुरमा शान्तीपूर्त आन्दोलनमा जान्छु भनी गएका बथए। बेलक
मानब अबधकारकमी टफरुलाल चौधरीले प्रबतवादी राज कुमार कठररयालाई 12 बजेबतर

गोली लागी अस्पतालमा भनात भएको छ भन्ने जानकारी गराएका बथए। घट्ना हुन ु भन्दा
पटहले नै बनजलाई गोली लागी अस्पतालमा भनात भएको हुदा बनजको घट्नामा कुनै
सं लग्नता रहे को छै न भन्ने समेत ब्यहोराको प्रबतवादी राज कुमार कठररयाका साक्षी ज्ञान
बहादुर चौधरीले गरे को बकपि।

ाँ बबष्टले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि
227. वादी नेपाल सरकारका साक्षी आनबसह
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बमबत 2072/05/07 गते म टिकापुरमा ड्युिीमा खटिएको बथए। उक्त ददन

टिकापुरमा थरुहिको आन्दोलन बथयो। उक्त आन्दोलनमा नाबालक सटहत नौ जनाको

मृत्यु भएको बथयो। उक्त घट्नाको मुख्य योजनाकार प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी हुन।
हत्या कसले गरे नाम थाहा भएन। उक्त घट्नामा म लगायत 27/28 जना घाईते

भएका बथयौ। उक्त घट्नामा कसले कसलाई प्रहार गरी घाईते बनाए मलाई थाहा
भएन। मलाई घाईते बनाएपछी आफ्नो बचाउको लागी भाग्दै गदात मेरै अगाडी हत्या

भएको दे खेको बथए भन्ने ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी आनबसाँह बबष्टले गरे को
बकपि।

228. वादी नेपाल सरकारका साक्षी जाहे रवाला ददपक न्यौपानेले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

मेरो दाई लक्ष्मर् न्यौपानेको हत्या बमबत 2072/05/07 गते जजल्ला कैलाली

टिकापुर न.पा.वडा नं.9 पशुहाि बजारमा गरे का हुन। मेरो दाई लक्ष्मर् न्यौपाने नेपाल
प्रहरीमा सेती अञ्चल प्रहरी कायातलयमा SSP पदमा कायतरत रहे का र टिकापुरमा थरुहिले

आन्दोलन गरे को हुाँदा सुरक्षा कायम गनत उक्त स्थानमा खटिई जानु भएको बथयो। उक्त
आन्दोलनको नेतत्ृ व प्रबतवादीहरु रे शमलाल चौधरी, लक्ष्मर् थारु लगायतका ब्यक्तीहरुले

गरे का बथए। मेरो दाई लक्ष्मर् न्यौपानेको हत्या घरे ल ु हात हबतयार प्रहार गरी गरे को

कुरा लाश दे ख्दा थाहा पाएको हुाँ। हत्या प्रबतवादी रे शम चौधरीको बनदे शनमा यस मुद्दाका

अन्य प्रबतवादीहरुले गरे का हुन। घट्ना वारदातका ददन म घिनास्थलमा बथईन,
काठमाण्डौमा बथए। घट्नाको जानकारी मेरो दाईको अं गरक्षक र बााँच्नको लागी भागेर

जसको घरमा जानु भएको बथयो उनैको सम्पकतबाि थाहा पाएको हुाँ। घट्नाको मुख्य
योजनाकार रे शमलाल चौधरी नै हुन भनी भन्नु पने कारर् घट्ना हुन ु भन्दा केही ददन
ाँ लगायतका नेताहरु टिकापुरमा आई भार्र्
अगाडी राजेन्र महतो, अमरे श कुमार बसह
गदात उक्साहिपूर्त भार्र् गरे का र रे शमलाल चौधरीलाई मुख्य योजनाकारको कायतभार
ददई घिना घिाईएको कुरा सञ्चार माध्यमहरुबाि जानकारी पाई लेखाएको हुाँ। साथै

रे शमलाल चौधरीले अबनवायत रुपमा घरघरबाि १/१ जना हबतयार सटहत उपजस्थत हुन ु
पने भनी बनदे शन ददएको आधारबाि लेखाएको हुाँ। घिनाको १ ददन अगाडी प्रबतवादी
रे शमलाल चौधरीले सवतदबलय बैठक गरी आन्दोलन शान्तीपूर्त तररकाले गने त्यसको
नेतत्ृ व मैले गने भनी बैठकमा प्रबतबद्धता पनी जनाएका बथए। घिनाको ददन प्रबतवादी

मुद्दा नं. 072-CR-0038 मान बहादुर बोहरा समेतको जहेरीले बादी नेपाल सरकार बबरुद्ध प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी समेत५8 जना भएको कततव्य ज्यान, ज्यान माने उद्योग र डााँका चोरी

121

लक्ष्मर् थारु कहााँ बथए थाहा भएन भन्ने समेत ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी
जाहे रवाला ददपक न्यौपानेले यस अदालतमा गरे को बकपि।

229. वादी नेपाल सरकारका साक्षी जाहे रवाला ओमकार थारुले यस अदालत समक्ष गरे को

बकपि

बमबत 2072/5/7 गते म बददतया प्रहरी कायातलय मैनापोखरीमा बथए। शाजन्तपूर्त

आन्दोलन गने भनेका थारु आन्दोलनकारीहरुले उग्ररुप बलं दा सुरक्षाथत खटिएका िोलीलाई

प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीको आदे श बमोजजम आक्रमर् गरर जजउाँदै जलाई मेरो दाई राम
टवहारी थारु समेतलाई कततव्य गरी मारे का बथए भन्ने कुरा अन्य पीबडत पक्षबाि सुनी

थाहापाई जाहे री ददएको हुाँ। प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीले कटहले कसलाई आदे श ददए सो
मलाई थाहा भएन भन्ने समेत व्यहोराको जाहे रवाला ओमकार थारुले यस अदालत समक्ष
गरे को बकपि ।

230. वादी नेपाल सरकारका साक्षी मौकामा कागज गने सृजना थारुले यस अदालत समक्ष

गरे को वकपि

उक्त वारदातको ददन ददउाँसो १२ बजेको समयमा मेरो श्रीमान स.प्र.ह.रामटवहारी

थारु समेत सो स्थानमा खटिएको अवस्थामा प्रबतवादीहरु रे शमलाल चौधरी, लक्ष्मर्
चौधरी, धनीराम चौधरी समेतका माबनसहरुले घेराबन्दी गरे का छन भनी प्रहरी जवान

बसता थारुले फोन गरे को र पबछ ३ बजेबतर मेरो श्रीमान रामटवहारी थारु समेतको मृत्यु
भएको भन्ने सुनेकी हुाँ। प्रहरी जवान बसता थारुले मेरो श्रीमानको मृत्यु भएको खबर माि

ददएकी हुन। कुन कुन प्रबतवादीको उपजस्थती बथयो भनी केही भन्नु भएन। प्रबतवादीहरुको

नाम मलाई थाहा छै न। रे शमलाल चौधरीको नाम सुनेकी हुाँ बनज घिनामा उपजस्थत भए

नभएको मलाई थाहा छै न। प्रहरीमा गरे को कागजको व्यहोरा र सटहछाप मेरै हो भन्ने
समेत व्यहोराको मौकामा कागज गने सृजना थारुले यस अदालत समक्ष गरे को बकपि।
231. वादी नेपाल सरकारका साक्षी स.प्र.ज.खुजशराम चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को

वकपि

उक्त बमबतको ददन म घिनास्थलमा ड्युटिमा खटिएको बथए। उक्त घिना भैंसी

बजारमा घिे को बथयो। सो घिनामा ९ जनाको मृत्यु भएको बथयो। मृत्यु भएका
ब्यजक्तहरु मध्ये राम टवहारी चौधरी र लाले साउाँदको नाम माि थाहा भएको, अन्यको
नाम थाहा छै न। राम टवहारी थारु समेतका ब्यजक्तहरुलाई कसले मारे का हुन मलाई
थाहा भएन। बनजहरुको हत्या आन्दोलनकारीहरुले गरे को हुनपु छत। सो घिनामा मेरो
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दाटहने हातमा गुलेलीले चोि लागी रगत बगेकाले म त्यहााँबाि अस्पतालमा पुगेको बथए।
गुलेली सवैले समाएको दे खेको हुाँ। आन्दोलनकारी मध्ये मलाई गुलेली कसले हान्यो

मलाई थाहा छै न भन्ने समेत ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी बस्तुजस्थती मुच ुल्का
कागज गने स.प्र.ज.खुजशराम चौधरीले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि।

232. वादी नेपाल सरकारका साक्षी स.प्र.ज.खगेन्र बहादुर साउाँदले यस अदालत समक्ष

गरे को वकपि

उक्त बमबतको ददन म घिनास्थलमा ड्युटिमा खटिएको बथए। सो वारदात स्थान

टिकापुर न.पा.जस्थत पशु हािबजार नजजकै हो सो स्थानमा १ नाबालक िे क बहादुर
साउाँद,

एस.एस.टप.लक्ष्मर् न्यौपाने, स.प्र.ह.लबलत साउाँद र राम टवहारी थारु सटहत ९

जनाको मृत्यु भएको हो। म लगायत धै रै घाईते भएका बथए। मलाई गुलेलीको छरातको
चोि लागेको बथयो। कररब दश हजारको जमात बथयो। मलाई प्रहार गने ब्यजक्तहरु

रे शमलाल चौधरी लगायतका ब्यजक्तहरु हुन। म कुनै पबन प्रबतवादीलाई जचन्दै न।
सन्िासको वातावरर् बथयो, कसै ले कसैलाई जचन्न सक्ने अवस्था बथएन। रे शमलाल

चौधरीलाई घिना हुाँदाको बखत उपजस्थत भएको म आफैले दे जखन। वारदात बमबतको
बबहान 10 बजेको समयमा प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीले ररसोितबाि बनस्कने क्रममा

"आज रगतको खोला बग्छ" भनेको मैले प्रत्यक्ष सुनेकाले रे शमलाल चौधरी लगायतका

ब्यजक्तले घिना घिाएको भनी लेखाएको हुाँ। प्रबतवादी प्रेम बहादुर चौधरीलाई म
जचन्दै न। बनज वारदातमा भए नभएको भलाई थाहा भएन भन्ने समेत व्यहोराको वादी

नेपाल सरकारका साक्षी मौकामा कागज गने स.प्र.ज.खगेन्र बहादुर साउाँदले यस अदालत
समक्ष गरे को वकपि।

233. वादी नेपाल सरकारका साक्षी मौकामा कागज गने महाराज रानाले यस अदालत

समक्ष गरे को वकपि

ु ामा बथए। म उक्त घिनस्थलमा नगएकोले सो
उक्त बमबतका ददन आफ्नै गाउाँ मुनव

ु ाको
घिनामा कबत जनाको मृत्यु भयो, बनजहरुको हत्या कसले गर्यो थाहा भएन। मुनव

सडकबाि धेरै मान्छे गएको दे खेको हुाँ। मैले प्रहरीमा कागज गदात प्रबतवादीहरुले मारे को
भनी लेखाएको होईन प्रहरीले आफै लेजख मलाई सटहछाप गराएका हुन। म कुनै

प्रबतवादीलाई पबन जचन्दै न भन्ने समेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी मौकामा
कागज गने महाराज रानाले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि।
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234. वादी नेपाल सरकारका साक्षी घिनाका घाईते प्र.ज.लक्ष्मर् साउाँदले यस अदालत

समक्ष गरे को वकपि

उक्त बमबतको ददन म घिनास्थल टिकापुर जस्थत पशु हाि बजारमा ड्युटिमा

खटिएको बथए। उक्त घिनामा एस.एस.टप.लक्ष्मर् न्यौपाने, प्र.बन.बलराम टवष्ट, प्र.बन.केशव
वोहरा, प्र.ह.जनक नेगी, प्र.ह.राम टवहारी थारु, प्र.ज.लोकेन्र चन्द,

एक बालक िे क

बहादुर साउाँद समेतका ९ जनाको मृत्यु भएको बथयो।

मलाई ढाडमा गुलेलीको चोि

घिनामा 15/16 हजार जना जबतको सं लग्नता बथयो।

प्रबतवादीहरु लक्ष्मर् थारु र

लागेको बथयो। प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीको आयोजनामा उक्त हत्या भएको हो। उक्त
रे शमलाल चौधरीले ददउाँसो साढे दुई बजेबतर एस.एस.पी न्यौपाने सटहतका नौ जना

माबनसहरुलाई मारे को मैले आफ्नै आंखाले १० बमिर िाढाबाि दे खेको हुाँ। रे शमलाल

चौधरी र लक्ष्मर् चौधरीलाई म पटहले दे जख नै जचन्दछु । यी २ जना बाहेक म अन्य

प्रबतवादीहरुलाई जचन्दै न। रे शमलाल चौधरीले सेतो सित र कालो पाइन्ि लगाएको बथयो

भने लक्ष्मर् चौधरीले बनलो सित र कालो पैन्ि लगाएको बथयो। भाला, रड, गुलेली प्रयोग
गरी रे शमलाल चौधरी र लक्ष्मर् चौधरीले एस.एस.टप.लक्ष्मर् न्यौपानेलाई मारे का बथए

भन्ने समेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी मौकामा कागज गने एवं .घिनाका
घाईते प्र.ज.लक्ष्मर् साउाँदले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि।

235. वादी नेपाल सरकारका साक्षी घिनाका घाईते प्र.ज.राजेश धामीले यस अदालत

समक्ष गरे को वकपि

बमबत 2072/5/7 गते म घिनास्थलमा ड्युिीमा बथए। सो घिनामा ९ जनाको

मृत्यु भएको हो। मलाई समेत िाउको र दायााँ खुट्टामा ढुं गाको चोि लागेको बथयो।

रे शमलाल चौधरी, लक्ष्मर् चौधरी, प्रेम चौधरी समेतका 10 औ ं हजारको हुल बथयो।

उक्त बभडमा मलाई कसले हानेका हुन थाहा भएन। रे शमलाल चौधरीले एस.एस.टप
लक्ष्मर् न्यौपानेलाई भाला फलाम जस्तो तरबारले हानेको दे खेको हुाँ। लक्ष्मर् चौधरीले

प्रहरी बनरीक्षक केशव वोहरालाई भाला र ढु ङ्गाले हानी मारे का हुन। रे शमलाल चौधरी,

लक्ष्मर् चौधरी र प्रेम चौधरीको माि नाम थाहा छ। मैले बनज प्रबतवादीहरुलाई १ ददन
अगाडी माि जचनेको बथए। रे शमलाल चौधरीले कालो रं गको सित र खै रो रं गको पाईन्ि

लगाएको बथयो भने लक्ष्मर् चौधरीले कलेजी रं गको भेष्ट र कालो पाईन्ि लगाएका बथए
भन्ने समेत ब्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी मौकामा कागज गने घिनाका घाईते
प्र.ज.राजेश धामीले यस अदालत समक्ष गरे को वकपि।
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236. वादी नेपाल सरकारका साक्षी बस्तुजस्थती मुच ुल्का गने घाईते िे क बहादुर चन्दले

यस अदालत समक्ष गरे को वकपि

बमबत 2072/5/7 गते म घिनास्थलमा ड्युिीमा बथए। सो घिनामा ८ प्रहरी र

१ जना नाबालकको मृत्यु भएको हो। उक्त हत्या लक्ष्मर् चौधरी, प्रेम चौधरी र
रे शमलाल चौधरी लगायतका 10/15 हजारको समूहले गरे का हुन। लक्ष्मर् चौधरी र

अन्यलाई म जचन्दै न। लक्ष्मर् चौधरीलाई मैले घिनास्थलमा दे खेन। रे शमलाल चौधरी र

प्रेम चौधरीलाई घिनास्थलमा दे खेको हुाँ। मलाई प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीले मुख्य भई
हान्नु पछत भनेका हुन। को को ले हानेका हुन थाहा भएन। मलाई टपठ्युाँ र खुट्टामा

गुलेली र ढुं गाको सामान्य चोि लागेको बथयो भन्ने समेत व्यहोराको वादी नेपाल
सरकारका साक्षी बस्तुजस्थती मुच ुल्कामा बुजझएका िे क बहादुर चन्दले यस अदालत समक्ष
गरे को वकपि।

237. यस अदालतको ठहराः

बनयम बमोजजम साप्ताटहक तथा दै बनक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी ईजलास समक्ष पेश

ु ी ऐन, अ बं. २९ नम्बर तथा न्याय प्रशासन ऐन २०४८
हुन आएको प्रस्तुत मुद्दा मुलक

को दफा ७ ले यसै अदालतको क्षेिाबधकार बभि पदतछ। प्रस्तुत मुद्दामा उपजस्थत हुन ु
भएका बबद्वान कानून व्यवसायीहरुले बनम्नबलजखत बहस जीटकर प्रस्तुत गनुभ
त यो।

238. यसमा वादी नेपाल सरकारको तफतबाि उपस्थीत टवद्वान जजल्ला न्यायाबधवक्ता श्री

बबष्र्ु प्रसाद पौडेलले थारुहि राज्यको माग गदै आन्दोलनमा उबिएका यी प्रबतवादीहरु
समेतका प्रदशतनकारीहरुले टिकापुर न.पा. वडा नं. ९ जस्थत पशु हािबजार नजजकमा

रहे का सरकारी कायातलयको सुरक्षाथत खटिएका प्रहरी बररष्ठ उपररक्षक लक्ष्मर् न्यौपाने
सटहतका प्रहरी कमतचारीहरुले बनर्ेधाज्ञा जारी गररएको बनर्ेबधत क्षेिमा प्रवेश गने
बािोमा गई बनर्ेबधत क्षेिमा प्रवेश नगनुस
त भबन सम्झाई बुझाई गदात समेत माने

योजनाका साथ आएका प्रबतवादीहरुले हातमा बन्चरो, तरवार, लाठी, पेट्रोल लगायतका
बबबभन्न घरे ल ु हातहबतयार सटहतका साथै आधुबनक हबतयारहरु समेत बलई प्रहरीलाई

घेराबन्दीमा पारी बोटक ल्याएका हात हबतयारले प्रहार गरी सुरक्षाथत खटिएका प्रहरी
बररष्ठ उपररक्षक लक्ष्मर् न्यौपाने समेतका ८ जना सुरक्षाकमीहरु र एक जना डेढ
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बटर्तय नावालक िे क बहादुर साउाँद समेतलाई गोली हानी टवभत्स तवरले हत्या गरी,

दजतनौ प्रहरी कमतचारीहरुलाई अं गभं ग गरी ज्यान माने उद्योग गरे को र प्रहरी
कमतचारीहरु साँग रहेको हात हबतयार र सं चार सेि समेत लुिी लगेकोले यी
प्रबतवादीहरुले उक्त जघन्य उपराध गरे को हुाँदा सम्माबनत सवोच्च अदालतबाि

अप्रत्यक्ष प्रमार्को बारे मा बसद्धान्त प्रबतपादन भएको बन.नं. ७३७८, अपराबधक मनसाय

तत्वको बारे मा बसद्धान्त प्रबतपादन भएको बन.नं. ९७४७ र Elibi जीटकर सम्बन्धमा
बसद्धान्त प्रबतपादन भएको बन.नं. ९१४४ को नजजर समेतका आधारमा दावी पुष्ट भएको

अवस्था छ। प्रस्तुत वारदातको प्रकृबत हे दात हजारौं जनाको अबनयजन्ित हुल, प्रत्येकको

ाँ ा, खुकुरी, तलवार जस्ता
हातमा टवबभन्न टकबसमका घरे ल ु हबतयार, भाला, फसात, बन्चरो, खुड
ु ो पुटष्ट स्वयं प्रबतवादीहरुले अनुसन्धान समक्ष गरे को वयान,
सााँघाबतक हबतयारहरु हुनक
वारदात

हुाँदाकाबखत

भीड

बनयन्िर्मा

खटिएका

प्रहरी

जवान

तथा

जुबनयर

अबधकृतहरुको कागज, अन्य बुजझएका व्यजक्त तथा बभबडयो क्लीपवाि पबन पुटष्ट हुन
आएको छ। भीडमा सामेल प्रत्येकले आ-आफ्नै टकबसमले नाराहरु लगाई अबनयजन्ित

टकबसमले रहे को दे जखन्छ, भीडको तत्काबलन अवस्था हे दात कुनै राजनीबतक अबभष्ट नभई
दं गा भड्काउने, सावतजबनक सम्पजत्तको नास गने र सो कायतमा कसै ले अवरोध सृजना
गरे आफुसाँग भएका हबतयारको प्रयोग गने उद्देश्यबाि प्रेररत दे जखन्छन। त्यस्तो

उपरव नहोस भनी दं गा बनयन्िर् गनत खटिएका सुरक्षाकमीहरुले भीड बनयन्िर् गनत
खोज्दा यी प्रबतवादीहरुले आफुसाँग भएको घरे ल ु हबतयार प्रयोग गरी हत्या गरे को

दे जखन्छ। कुनै बनजित राजनीबतक नारा नभएको, कुनै बनजित व्यजक्तको नेतत्ृ वमा
भएको, हात हातमा घरे ल ु हबतयार बोकेका असं यबमत, अबनयजन्ित भई आवेगात्मक

ढं गले सावतजबनक ठाउाँमा दं गा गनुव
त ाि सो वारदातमा सं लग्न यी प्रबतवादीहरु समेत
राजनीबतक रुपमा पररचाबलत बथएनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। दोहोरो भीडन्त बथयो टक

भन्नलाई पबन दं गा बनयन्िर् गनत भएको प्रहरीहरु साँग यथेष्ट हबतयार नभएको र भए

जबतका हबतयारहरुको प्रयोग गदात समेत हजारौंको भीडमा प्रहार गनत सं भव नभई
एकतफी रुपमा भीडको प्रभाव, दवाव सुरक्षाकमीहरु माबथ परी भएका हबतयार पबन यी
प्रबतवादीहरुले नै खोसेर लगेको दे जखन्छ। यसको साथै वारदातमा सं लग्नहरु मध्ये

एकतफीरुपमा प्रहरी कमतचारीहरु माि हताहत भई यी प्रबतवादीहरुतफत कुनै मानवीय
क्षती नभएवाि पबन प्रस्तुत वारदात दोहोरो भीडन्तको रुपमा नभई यी प्रबतवादीहरु
तथा भीडको तफतबाि माि आक्रमर् भइ उक्त घिना भएको प्रष्ट हुन्छ। साथै
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वारदातमा बुजझएका व्यजक्त तथा चश्मदीत गवाहका रुपमा वकपि गने सुजशला बमात,
यज्ञदे वी भट्ट, गोकुल भण्डारी समेतले मृतक प्र.व.उ. लक्ष्मर् न्यौपानेलाई भीडले लखेट्दै

बनजहरुको घरछे उ पुर्याउाँदा मलाई नमार भनी आग्रह गदात समेत यी प्रबतवादीहरु
समेतले भाला रोपेर, िाउकोमा बसलौिोको ढु ङ्गा बजारे र मारे का हुन भनी वताएको हुाँदा
वारदात एकतफी भएको प्रष्ट हुन्छ। भीड बनयन्िर् गनत गएका प्रहरी जवान तथा

अबधकृतहरु जो वारदातमा घाइते भएका बुजझएका व्यजक्त वीरबसं ह नेगी, केशवराज

जोशी, प्र.ना.बन. रटवन्र धनुर्,े प्रा.ना.उ. धन बहादुर कठायत, प्र.व.उ. लक्ष्मर् न्यौपानेको
अं गरक्षक मान बहादुर बुढा समेतको कागज प्रमार्हरु र अदालतमा भएको बनजहरुको

बकपि समेतबाि यी प्रबतवादीहरु समेतले हातमा घरे ल ु हबतयार बलई वारदातस्थलबाि
प्रहरीहरुलाई लखेट्दै खेततफत लबग पेट्रोल छकी जजउाँदै जलाइ मारे का भन्ने कुराबाि

समेत वारदात बसद्ध भएकाले साथै सम्माबनत सवोच्च अदालतबाि प्रबतपाददत बसद्धान्त

ने.का.प. २०७०, अं क ६, बन.नं. ९०२२ र सम्माबनत सवोच्च अदालतबाि प्रबतपाददत
बसद्धान्त ने.का.प. २०४९, अं क ५, बन.नं. ४५३९ समेतबाि यी प्रबतवादीहरुलाई
अबभयोगदावी बमोजजम सजाय हुनपु छत भबन बहस गनुभ
त यो।

239. यस्तै सहायक जजल्ला न्यायाबधवक्ता श्री लक्ष्मी टकशोर शमातले घिनास्थलबाि रड,

ाँ
तरबार, बन्चरो, चक्कु र भाला टकला ठोकेका लाठा लगायत हातहबतयार तथा घिना सग
सम्बन्धीत प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरीले वारदातको समयमा जखचेको बभबडयो र बनजले

रामचन्र चौधरी साँग वारदात बारे कुराकानी गरे को कल रे कबडतङ्ग समेतको मेमोरी

काडत लगायतका मोबाईल समेतका सरसामान बरामद भएको भन्ने बरामदी मुच ुल्काबाि
खुली आएको दे जखन्छ भने बरामदी लाठा, हबतयार समेतका सामानले सुरक्षाकमीमाबथ

प्रहार गरे को भबन प्रबतवादी करन चौधरीले सनाखत समेत गरर ददएको पाईन्छ।

प्र.ज.नेिराज पडाल, ददपराज थापा र सुरज बसं ह ठकुरी समेतले प्रबतवादी प्रदीप चौधरी,
श्रवर् चौधरी, बबश्राम चौधरी र करन चौधरीलाई घिनास्थलमा प्रहरी कमतचारीहरुलाई

कुिटपि गनत लागेको दे खेको हो भबन सनाखत समेत गरर ददएको पाईन्छ।
घिनास्थलबाि बरामद भएका बरामदी मुच ुल्कामा उल्लेजखत रड, बन्चरो लगायतका
जचजवस्तुहरु वारदात स्थलमा आफुहरुले सुरक्षाकमीहरुमाबथ प्रहार गदात प्रयोग गरे का
जचजवस्तुहरु हुन भबन उक्त जचजवस्तुहरु प्रबतवादी श्रवर् चौधरी र प्रदीप चौधरीले

सनाखत गरर ददएको, घिनामा प्रयोग गररएका भबनएका लाठी, भाला, बन्चरो, बोतल,
चक्कु र तरवार लगायतका सामाग्रीहरु यिति छररएर रहे को भन्ने घिनास्थल मुच ुल्का,
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मृतकको शरीरमा घाउचोि बनलडाम रहेको तथा जलाएको अवस्थामा रहे को भन्ने
बेहोराको मृतकहरुको लाशजााँच मुच ुल्का, मृतकहरुको िाउको लगायत शरीरमा

गजम्भर चोिको कारर् मृत्यु भएको भन्ने शव परीक्षर् प्रबतवेदन, घाइते प्रहरीहरुको
घाउाँजााँच केश फारम, घिनास्थलबाि रड, तरबार, बन्चरो, चक्कु र कााँिी ठोकेको

लाठा लगायतका हबतयार बरामद भएको भन्ने बरामदी मुच ुल्का, प्रहरी जवान सुरेन्र
चन्द समेतका व्यक्तीहरुले प्रबतवादी बनर्ेबधत क्षेि उल्लं घन गरी भाला समेतका

हातहबतयार प्रयोग गरी ९ जनाको हत्या र केही सुरक्षाकमीहरुलाई मरर्ासन्न हुने गरी

कुिटपि गरी हबतयारसमेत लुिी लगेका हुन ् भनी लेखाएको टकिानी ब्यहोरा, घिनाका
ाँ नमा
प्रत्यक्षदशी सुजशला बमातले प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मर् न्यौपानेलाई मेरो घरको आग

ल्याई कुिी भाला घोजच िाउकोमा प्रहार गरी मारे का हुन ् भबन कागज गररददएकी, टय
प्रबतवादीहरुको घिनामा सं लग्नता बथयो भनी प्रहरी जवान नेिराज पडाल समेतले

गररददएको सनाखत कागजात, बमबसल सं लग्न रहेको Call Detail Record र NCELL BTS
टवश्लेर्र्, प्रबतवादी राजकुमार कठररया समेतले आदालतसमक्ष आन्दोलनमा गएको भनी
साबबत रही गरे को बयान, प्रबतवादी करर् चौधरी, बबश्राम चौधरी समेतले कुिटपि

गरे को भनी गरे को बयान, लाहुराम चौधरी स्थानीय ददनेश एफ. एम. बाि घिनाको
जजम्मा बलई अन्तरवातात ददएको भनी जाहे रीमा उल्लेख गरे को ब्यहोरा, प्रबतवादी

रे शमलाल चौधरीको Elibi जीटकर पुटष्ट भएको अवस्था छै न। यी प्रबतवादीहरुले पुव त
मनसाय, योजना र र्डयन्ि पुवक
त टिकापुर घिना घिाएका हुन। यो वारदात क्षमा

गनत योग्य हत्या नभएकोले अदालतले मान्छे को जीवन, स्वतन्िता र सम्पजत्तको
हकप्रबत सदै व सम्बेदनजशल हुनपु दतछ तसथत सम्माबनत सवोच्च अदालतबाि प्रबतपाददत

बसद्धान्त ने.का.प. २०७१, अं क ९, बन.नं. ९२४९ समेतबाि प्रबतवादीहरुको कसुरमा
सं लग्नता रहेको भन्ने दे जखाँदा अबभयोग दावी बमोजजमको सजाय गररपाउाँ भबन बहस
प्रस्तुत गनुभ
त यो।

240. प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीको तफतबाि उपजस्थत बबद्वान बररष्ठ अबधवक्ता श्री गोपाल

कृष्र् जघबमरे ले प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी मौकामा फरार रहे पबन अदालतको सम्मान
गदै आफु कैलाली बनवातचन क्षेि नं. १ बाि सं जघय सांसदमा भारी मतले बबजजत

भएपबछ यस मुद्दामा वयान ददन आउाँदा आफ्नो वयानको सवाल जवाफ ५ मा सम्पुर्त
कुरा नढााँटि लेखाइ ददएको पाइन्छ। उबन एक सामाजजक अबभयान्ता हुन, Criminal

ु भरी नयााँ सं टवधान जारी हुने
Background का माबनस होइनन्, यो घिनाको समय मुलक
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र सो सं टवधानमा बबबभन्न जातजाती र क्षेिको अबधकार के हुने भन्ने आन्दोलनहरु
भइरहे का बथए, त्यसैको कबडको रुपमा टिकापुर आन्दोलन भएको हो। अपराध

हुनकालाबग चारचरर्को आवश्यकता पदतछ, यस घिनामा योजना, तयारी, मनसाय
समेत केटह छै न, यो घिना दे शको शीर बनहुररनेगरी भएको, राटिय लज्जाको बबर्य
भएको भएतापबन त्यसमा यी प्रबतवादीको हात छै न, फौजदारी मुद्दामा अमुतत कुराले

ु ी ऐन, ज्यान सम्बजन्धको १३ (१) नं. बमोजजम दावी
ठाउाँ बलदै न। बनजलाई मुलक
बलएको बमलेको छै न। आफ्नो स.ज. ६ मा वारदातको ददन टिकापुरमा थारुहिको

व्यानर िास्ने जानकारी सुरक्षा बनकायलाई आफुले गराएको र सो जानकारी गराउनु
सद्भाव नटवबग्रयोस भन्नकालाबग माि हो, त्यसलाई वारदात जस्वकार गरे को मान्न
बमल्दै न। प्रबतवादी करन चौधरी आफै नाबालक प्रबतवादी भएकोले बनजको भनाईलाई

प्रमार्मा बलन बमल्दै न, प्रबतवादी करन चौधरीले प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीलाई यस

अगाडी जचनेका हुन भन्ने प्रमार् पेश हुन सकेको छै न। C आकारको घेरामा बसेर

प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीले हत्या गने योजना बनाएका होइनन्, अपराध सं का रटहत
तवरबाि पुटष्ट हुन ु पदतछ भन्ने कुरा प्रमार् ऐन, २०३१ को दफा २५ ले व्यवस्था

गरे को छ। After Thought Statement बाि प्रबतवादी बनाइएका र सवै वयान एकै
बमलान मौकामा बनाएको दे जखएको हुाँदा सबै अबभयोग झुठ्ठा हो। कुनै प्रत्यक्षदशीले

पबन यी प्रबतवादीको नाम बलन सकेका छै नन्। आशं काको आधारमा माि यो मुद्दा
चलेको हुाँदा बनदोटर्ताको बसद्धान्त यसमा आकटर्तत हुनपदतछ। यो घट्ना बभडले

घिाएको हो। यसै सन्दभतमा सम्माबनत सवोच्च अदालतबाि ने.का.प २०७१, अं क ९,

बन.नं. ९२४३ मा र अनुसन्धानमा कागज गने व्यजक्तहरु स्वयम अदालतमा आएर
त्यही ीँ व्यहोराको बकपि गररददएनन् भने प्रमार् बलन बमल्दै न भबन उल्लेख भएको
त्यसै गरी अबनजित र सं ददग्ध कुरालाई प्रमार् मान्न बमल्दै न भनी ने.का.प २०७२, अं क
४, बन.नं. ९३८५ मा र फौजदारी कसुरमा अबभयोग दावी बलाँदा कसले के कस्तो

दाटयत्व बलनु पदतछ सो कुरा स्पष्ट रुपमा खुल्नेगरी कसुर अपराधको दाटयत्वको
बनक्योल गनुप
त नेमा सो नगरे कोले सबै अबभयुक्त समान रुपमा दोटर् हुन भनी भन्न

सटकदै न भबन ने.का.प २०७३, अं क ४, बन.नं. ९५८९ मा बसद्धान्त प्रबतपादन भएको

समेतको आधारमा यी प्रबतवाददले अबभयोग दावीबाि सफाइ पाउनुपछत भनी बहस
प्रस्तुत गनुभ
त यो।
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241. त्यसै गरी प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीको तफतबाि उपजस्थत बबद्वान अबधवक्ता श्री हरी

फुयााँलले प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीको वयानको स.ज. ६ मा उनले कसै प्रबत बैरभाव
राखेका छै नन्, म कानूनको सम्मान गछु त भनेका छन। स.ज. ८ मा मैले सामाजजक
सद्भाव बबबग्रने, खलबबलने खालको भार्र् गरे को छै न, शाजन्तपुर्त आन्दोलन गनुप
त छत

भनेको हु,ाँ शाजन्तपुर्त आन्दोलन हुाँदैनकी भनेर प्रहरीलाई पुव त सूचना ददएको माि हुाँ,

भनेका छन। त्यस घिनामा बबबभन्न दल, समुदायका मान्छे हरु भेला भएका हुाँदा
बनजको माि बनदे शनमा त्यो आन्दोलन भएको होईन। पोबल ग्राफी प्रबतवेदनलाई अन्य
प्रमार्ले पुटष्ट नगरे सम्म त्यसलाई प्रमार्मा बलन बमल्दै न। यो समुदाय आफ्नो न्याय

प्राप्तीको आन्दोलनमा समावेस भएको हुाँदा थारु समुदायले स्वास फेनत सक्नेगरी न्याय
प्रदान होस। यी प्रबतवादी घट्नास्थलमा छै नन् भन्ने कुरा बनजको Call Details Data

बाि खुलेको छ, बनजले नै लादठ हानेको भनेर सह अबभयुक्तले भनेको वयान आफैमा
गलत छ, तसथत Criminal Responsibility बहन गराउने कुरा Personal Approach मा

भरपदतछ, यी प्रबतवादीको वारदातमा Level of involvement पुटष्ट हुन सक्ने दे जखाँदैन
तसथत यी प्रबतवादी प्रबत उदार दृटष्टकोर् राखेर अबभयोग दावी नै पुटष्ट नहुने हुाँदा
बनजलाई सफाइ ददनुपदतछ भनी बहस प्रस्तुत गनुभ
त यो।

242. त्यसै गरी प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीको तफतबाि उपजस्थत बबद्वान अबधवक्ता डा. श्री

ददनमर्ी पोख्रेलले बादी पक्षको अबभयोगदावी हे दात टकिानी जाहे रीलाई मुख्य आधार

मानेको छ। यो जाहेरी यी प्रबतवादीको हकमा टकिानी मान्न बमल्दै न टकनभने बमबत

२०७२।०५।०७ गते भएको घिनाको टकिानी जाहे री यी प्रबतवादीको हकमा
२०७२।०५।२२ गते बाि माि पनत सुरुभएको छ। घिनाको धरै पबछ आएको

जाहे रीमा दे खाएको कुराले मौकाको जाहे रीको रुप बलन सक्दै न। सो जाहे रीको व्यहोरा
पुटष्टहुन अन्य स्वतन्ि प्रमार्ले पुटष्ट गररएको हुनपु दतछ। कुनै वारदातको बारे मा

तत्काल जाहे री नददइ पबछ सोजच बबचारीकन (Afer thought statement) टकिान
गररददएको जाहे रीलाई महत्वपुर्त प्रमार्मा बलन बमल्दै न भनी ने.का.प. २०६७, अं क
१२, बन.नं. ८५२४ पृष्ठ २०९६ मा बसद्धान्त प्रबतपादन भएको छ। सं कारटहत तवरले

कसुर प्रमाजर्त गने दाटयत्व प्रमार् ऐन, २०३१ को दफा २५ ले बादीपक्षलाई ददएको

छ, बादीपक्षले सो कुरा प्रमाजर्त गनत सकेको छै न। यी प्रबतवादी घिना घट्नु अजघ
बबबभन्न सवतदलीय बैठकमा भाग बलएका, स्वयम मृतक बररष्ठ प्रहरी उपररक्षकले

डााँकेको बमबत २०७२।०५।०६ गतेको शाजन्त शुरक्षा सम्बन्धी बैठकमा समेत यी
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प्रबतवादीको सहभाबगता रहे कोमा त्यस्ता ब्यजक्तलाई सुरुमा प्रहरीहरुबािै परे का बमबत
२०७२।०५।०८ र बमबत २०७२।०५।१४ का जाहे रीमा बनजको नाम नपनुब
त ाि

पबन यी प्रबतवादीबाि सो वारदातमा सं लग्न छै नन् र बनजबाि सो घिना घिे को होइन
भन्ने प्रमाजर्त हुन्छ। सो वारदातमा प्रबतवादी रशेमलाल चौधरीको सं लग्नता स्पष्टरुपमा

उल्लेख नभई गौश्वारा रुपमा आएको हुाँदा अबभयोग पि नै पुर्रु
त पमा बबरोधाभासपूर्त
छ। मौकामा कागज गनेहरुको भनाई र सह प्रबतवादीहरुको वयान व्यहोरा यी

प्रबतवादीको हकमा पोल उजुर गने सन्दभतमा परस्पर बाझीएको छ, कसै ले योजना
बनाएको भनेका छन कसै ले नेतत्ृ व गरे का भनेका छन, कसै ले सुन्न आयो भनेका छन
भने प्रत्यक्षदशी शुबसला बमातलेनै एटकन नाम थाहा भएन भनेकी बछन प्रत्यक्षदशी केसे

भण्डारीले टकिान गरर भन्न सकेका छै नन्। यी प्रबतवादीको हकमा अबभयोगपिमा

लगाएको सजाय होस भन्ने दफा नै आकटर्तत हुन सक्दै न। जाहे री (Afer thought

statement) बाि आएको छ। Call Details हे दात बनज वारदात स्थलको D Area मा

रहे को दे जखाँदैन, यी प्रबतवादी शाजन्तपुवक
त आन्दोलनका टहमायती भएपबन आक्रमर्कारी
होइनन्। यी समाजसेवी, कलाकार र उद्यबम मान्छे हुन। अन्य तराईवादी राजनीबतक

दलका मान्छे हरुले टिकापुरको माहोलमा तरलता ल्याउने सम्भावना दे जख नेपाली
कांग्रस
े का नेता श्री शेर बहादुर दे उवाले तपाई टिकापुर गई त्यहााँको भड्कावलाई
शाजन्तपुर्त अवतरर् गराईददनुहोस भनेका कारर् यी व्यक्ती प्रहरीकै गाडीमा टिकापुर

सम्म गएको हुाँदा यीनले प्रहरीको हत्या गने कुराको कल्पना पबन गनत सटकदै न।
प्रबतवादी आफ्नो समुदायको नेता भएकोमा बबवाद छै न। सो हत्याको घट्ना खेदजनक
छ। तर यी प्रबतवादी हत्यारा होइनन्, सो आन्दोलनमा बबबभन्न अन्य समुदाय, दल, तह

र तप्काका मान्छे हरु पबन सं लग्न बथए, यीनको माि नेतत्ृ व बथएन, अन्य तप्काका
ु ाई नगरे पबछ उनी त्यहााँबाि आफ्नो फुलबारी एफ.एम
मान्छे हरुले यीनको कुराको सुनव
बददतया तफत Scaping माि भएका हुन, त्यसलाई मौकामा फरार भएको भनी मान्न

बमल्दै न, अदालतमा आएर यी प्रबतवादीले आफ्नो वयान कुनै ढााँिछल नगरर ददएका
छन। यसरी नागररक अगुवाको भुबमकामा रहे का व्यजक्तलाई अपराबधको रुपमा

जचिर्गरी अबभयोग लगाउनु दुरार्ययुक्त छ। यी प्रबतवादी बमबत २०७२।०५।०५
गते माि काठमाण्डौबाि आफ्नो जेठानको काजकृया छाडी आएको हुाँदा बनजले ऐ.

०७ गतेको योजना बनाउने प्रश्न नै उठ्दै न। अन्य योजनाकार भबनएका प्रबतवादीहरु
लाहुराम चौधरी र लक्ष्मर् थारु सं ग यीनको सम्पकत भएको भन्ने Call Details ले
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दे खााँउदै न र बनजहरुका बबचमा छलफल बैठक भएको पनी खुल्दै न। घिनाको ददन
यीबन ११:०० बजे दुगौली, ०२:०० बजे लम्की र ०३:०० बजे बददतयाको गुलरीया
रहे को बनजको Call Details ले दे खाएको हुाँदा यी प्रतक्ष्य र अप्रतक्ष्य दबै प्रमार्बाि यी
प्रबतवादी वारदातमा सं लग्न छै नन्। बबबध शाजस्त्रय मान्यताको आधारमा पबन प्रमार्हरु
मालाकार कबडमा पुटष्ट भएको हुनपु दतछ। अदालतमा साटवत हुने प्रबतवादी करन

चौधरीले गरे को टकिानी बनज स्वयम नावालक हुाँदा बनजको भनाई प्रमार्मा बलन
बमल्दै न। कसुर प्रमाजर्त सं का रटहत तवरले पुटष्ट हुनपु दतछ भनी ने.का.प. २०५५,
बन.नं. ६५१० मा बसद्धान्त प्रबतपादन भएको छ, त्यसै गरी ने.का.प. २०५५, अं क ९,

बन.नं. ६६०१ मा सह अबभयुक्तको पोललाई अन्य स्वतन्ि प्रमार्ले पुटष्ट गरे को

हुनपु दतछ भनी बसद्धान्त प्रबतपादन भएको छ। त्यसै गरी ने.का.प. २०६६, अं क ८,
बन.नं. ७७४९ मा सह अबभयुक्तको भनाई साजक्षको भनाइ सरह माबनदै न भनी बसद्धान्त

प्रबतपादन भएको छ। यसबाि पबन यी प्रबतवादीले अबभयोग दावीबाि सफाइ पाउनु
पदतछ भनी वहस प्रस्तुत गनुभ
त यो।

243. त्यसै गरी प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी, लक्ष्मर् थारु चौधरी र लाहुराम चौधरीको

तफतबाि उपजस्थत बबद्वान अबधवक्ता श्री मीलन कुमार राईले टिकापुरमा भएको बमबत
२०७२।०५।०७ गतेको घट्नास्थल ब्लक नं. ९ पशु हािबजार पुव त सदवरुवा जाने
कजच्च सडक, पजिम शं करपुर गाउाँ, उत्तर सतवरुवा, दजक्षर् जमरा खोला भनीएको छ

यो स्थानमा यी प्रबतवादीको भौबतक उपजस्थबत Call Details बाि नदे जखई दुगौलीमा

दे जखएको छ, जो ५ टकलो बमिर िााँढा छ। बमबत २०७२।०५।०८ गते पटहलो

जाहे री पर्यो त्यसमा यी प्रबतवादीको नाम छै न। बमबत २०७२।०५।१४ गते पुरक
जाहे री पर्यो त्यसमा “प्रत्यक्ष घिनामा सं लग्नता र घिनामा मुख्य भई ज्यान मानतका

लाबग बचन ददने व्यजक्तहरु” भनी उल्लेख भयो तर त्यसमापबन यी प्रबतवादीको नाम
छै न। जव बमबत २०७२।०५।२२ बाि मृतकका आफन्त तथा पररवारजनबाि थप
जाहे रीहरु पनतथाले, त्यसपबछ माि यी प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीले

शाजन्तपुर्त

आन्दोलन हुन्छ भनी भ्रममा पारी र्डयन्ि गरे र घट्ना घिाएको हो भनी नाम उल्लेख

ु ी ऐन, ज्यान
हुन थालेकोले बनज उपर टकिानी जाहे री पबन छै न र बनजलाई मुलक
सम्बन्धीको १३ (१) नं. बमोजजमको दावी बलन बमल्दै न। यी प्रबतवादीका बबरुद्ध

कागज गने र बकपि गनेहरु प्रहरी कमतचारी र मृतकका आफन्तहरु माि हुन। यी
प्रबतवादीले आन्दोलनका केही तथ्यहरु जस्वकार गनुत मािलाई आपराध जस्वकार गरे को
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मान्न बमल्दै न। जाहे रीमा उल्लेख नभएको कुरालाई अदालतमा आइ अगल बकपि
गरे को बबर्यलाई प्रमार्मा बलन नहुने भनी सम्माबनत सवोच्च अदालतबाि ने.का.प

२०७५, अं क ३, पृष्ठ ५२०, बन.नं. ९९७७ मा बसद्धान्त प्रबतपादन भईरहेको सन्दभतमा
अबभयोगदावी पुटष्टहुन नसक्ने र प्रबतवादी लक्ष्मर् थारु र लाहुराम चौधरी थारुहिको
कायतकतात

भएकै

कारर्ले

माि

प्रबतवादी

बनाइएको

हो।

बनजहरु

दुवै

जना

घट्नास्थलमा छै नन्, बनजहरुले योजनाकारको भूबमका बनवातह गरे का छै नन्, प्रबतवादी
लाहुरामको ठे गाना अबभयोगमा लेजखएको वतन र जाहे रवाला मान बहादुर बोहराले

उल्लेख गरे को बनजको वतन फरक छ। दुवै जनाको Call Details र BTS प्रबतवेदन

हे दात प्रबतवादी मध्येका लक्ष्मर् थारु दाङ र बददतयामा दे जखएका, प्रबतवादी मध्येका

लाहुराम चौधरी धनगढीमा दे जखएका छन। बमबत २०७२।०५।०८ गते र ऐ. १४
गतेको जाहे रीमा यी तीनैजना प्रबतवादीको नाम छै न। जाहे रवाला मान बहादुर बोहराले

आफ्नो २ विा टकिानी जाहे री, मौकाको कागज र अदालतमा भएको वयानमा यी

प्रबतवादीहरुको हकमा चारथरी बकपि गरे का र ददपराज थापाले तीनथरी बकपि तथा
सनाखत गदै मैले जज.प्र.का. मा राखेको नामको आधारमा प्रबतवादीहरुको सनाखत
गरे को हुाँ बनजहरुलाई जचजन्दन भनेबाि यस मुद्दामा खडा गररएका कागजातहरु सत्य

व्यहोराबाि भएको नहुाँदा यी प्रबतवाददहरुले अबभयोग दावीबाि सफाइ पाउनुपछत भनी
बहस प्रस्तुत गनुभ
त यो।

244. यसै गरी प्रबतवादीहरु सन्तराम चौधरी, जजतबहादुर चौधरी र टकसनलाल चौधरीका

तफतबाि उपजस्थत टवद्वान अबधवक्ताहरु श्री इन्र प्रसाद लेखक र श्री प्रयागराज भट्टले

राज्यले फरार प्रबतवादीहरुलाई पक्राउ गनत नसकी यी बनदोर् नागररकलाई साडे तीन

बर्त दे जख बजन्द बनाएको छ। राज्यलाई आफ्नो कुन नागररक कहााँ छ त्यो थाहा

हुनपदतछ नि टकन कर बतने? कुनै प्रमार् बबना यी प्रबतवादीहरुलाई थुन्न बमल्दै न।

अबभयोग गोलमोिल रुपमा आएको छ। हजारौको बभडमा ५८ जनाले माि त्यबत ठु ला
गजम्भर प्रकृबतका ३/३ विा अपराध यी प्रबतवादीहरुले माि गरे को हो भनी कसरी टकिान
गनत सटकन्छ। यी प्रबतवादीहरुको नाम सुरु २०७२।०५।०८ गतेको जाहे रीमा

उल्लेख छै न। एकैपिक २०७२।०५।१४ गतेको पुरक जाहेरीमा उल्लेख छ तर
सो जाहे री ददने मान बहादुर बोहराले अदालतमा बकपि गदात आफ्नो स.ज. १२,१३
र १४ मा यी प्रबतवादीहरुलाई जचनेको भनेर भन्न सकेका छै नन् र सो जाहे री टिकापुर

एररयाको प्रहरीलाई सोधेर ददएको हुाँ भनेको हुाँदा जाहे री नै सत्य हो भन्न बमल्दै न।
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जाहे रवाला गोरख बहादुर साउाँद, ददपक न्यौपाने, शारदा कठायत, प्रकाश खड्का र
जं ग बहादुर साउाँदको अदालत समक्ष गरे को बकपिको स.ज. ११ हेदात सुनेर जाहे री

ददएको हुाँ भनी भनेको हुाँदा सो बकपिले यी प्रबतवादीहरुलाई टकिान गनत सकेको

छै न। त्यसै गरी जाहे रवाला ओमकार थारुको अदालतको बकपिको स.ज. ६ मा सुनी
थाहा पाएको हु,ाँ कसले मारे थाहा छै न भनेको हुाँदा सुबन जान्ने प्रमार् प्रमार् नै होईन
र शं काको सुबबधा अबभयुक्तले पाउाँने हुाँदा यी प्रबतवादीहरुको हकमा ज्यान सम्बजन्धको
महलको १३ (१) नं. आकटर्तत हुाँदैन। अदालतमा बकपि गने बादीका साक्षीहरुले

पबन यी प्रबतवादीहरुलाई टकिान गनत सकेका छै नन्। “अदालत आफै बादी वा

अबभयोजन पक्ष बनी प्रबतवादीहरुलमई दोटर् करार गनत बमल्दै न, अनुसन्धान भएको
प्रबतवादीहरुको साटवती अन्य प्रमार्बाि समबथतत भएको हुनपदतछ” भनी ने.का.प.

२०६९, अं क २, बन.नं. ८७६४ मा बसद्धान्त प्रबतपादन भएको छ। त्यसै गरी “कसुर

शं कारटहत तवरले पुटष्ट हुन नसके आरोटपत व्यजक्तले सं काको सुबबधा पाई उन्मुक्ती
पाउने” भन्ने ने.का.प. २०६९, अं क १, बन.नं. ८७६० मा बसद्धान्त प्रबतपादन भएको

छ। मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा लेखाएको ब्यहोरा र
सटहछाप प्रहरीले टय प्रबतवादीहरुलाई आफुले गरे को बयान ब्यहोरा नै नसुनाई

जवरजस्ती सटहछाप गनत लगाएको हो भनी अदालत समक्ष स्वतन्िरुपमा वयान गरे का

छन। सोकुरालाई बनजका साक्षीहरुले पुटष्ट गरे का छन् प्रबतवादी मध्येका सन्तराम
चौधरी आफ्नो पसलको समान बलन र आफ्नो छोरालाई स्कुलबाि बलन गएको

अवस्था छ। प्रबतबादी मध्येका टकसनलाल चौधरी आफ्नै राइस बमलमा काम गरर
रहे को दे जखन्छ। प्रबतवादी जजत बहादुर चौधरी कसुर अपराधमा पुर्रु
त पमा इन्कार

छन। बमबत 2072/05/07 गते भएको घट्नाको जानकारी घट्ना घटि सके पिात

साझ रे बडयो तथा समाचारका माध्यमहरुबाि थाहा जानकारी पाएका हुन। घट्ना को
कसले के कसरी घिाए सो बबर्यमा टय प्रबतवादीहरुलाई केही थाहा छै न। के कती
मान्छे हरुले के कसरी मारे सो कुरा पबन टय प्रबतवादीहरुलाई थाहा जानकारी नै छै न।
हाल

थुनामा

रहेका

प्रबतवादीहरु

र

मौकामा

बुजझएका

माबनसहरुले

समेत

टय

प्रबतवादीहरुको सं लग्नतामा उक्त घट्ना घिाएका हुन भनी गरी ददएका बयानहरु समेत
झुठा हुन। घट्नाको धेरै समयपबछ माि प्रबतवादीहरु आफ्नै घरमा सुती राखेको
अवस्था प्रहरी आई, केही कुरा बुझ्नुछ भनी पक्राउ गरी, त्यसपछी माि टिकापुर
घट्नामा सं लग्न रहेको भनी झुठा ब्यहोरा बनाई मुद्दा चलाएका हुन। Polygraph
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Statement मा भएको ब्यहोरा अनुसारका प्रश्नहरु टय प्रबतवादीहरुलाई सोबधएको नै

बथएन। वारदातस्थलबाि बरामद भएका दजशका सामानहरु दे खाउदा पबन टय

प्रबतवादीहरु घट्नास्थलमा नै नगएको हुदा उक्त सामानहरु त्यहााँ बथए बथएनन् थाहा
पाउने

अवस्था

प्रतवादीहरुलाई

नै

हुाँदैन।

फसाउने

घट्नाटववरर्

बनयतले

कागज

कागज
गरी

गने

ददएका

माबनसहरुले
ु छत।
हुनप

पनी

त्यसै ले

टय

टय

प्रबतवादीहरुले अबभयोग माग दावी बमोजजमको कुनै पबन कसुर नगरे को हुदा टय
प्राबतवादीहरुलाई सजाय हुनपु ने होईन भबन बहस जीटकर गनुभ
त यो ।

245. त्यसै गरर प्रबतवादी नरुल अबल जागा भन्ने तहौबर अबल जागाको तफतबाि उपजस्थत

बबद्वान अबधवक्ता श्री दयाराम चौधरीले टय प्रबतवादीको अनुसन्धान अबधकारी समक्ष

गरे को बयानमा भएको सटहछाप आफ्नो भएपबन ब्यहोरा बनजले भने बमोजजम लेजखएको
होइन। वारदात बमबत 2072/05/07 गते टय प्रबतवादी आफ्नै गाउको भलमन्साको

घरमा बछमेकीको झगडा बमलाउन भबन गएका र साझ ५ बजे माि त्यहाबाि फकी

आफ्नो घर आएका बथए। वारदात घट्ना के कसरी भयो, को कसको सं लग्नता रहे को
बथयो, सो बबर्यमा टय प्रबतवादीलाई केही थाहा जानकारी नै छै न। टिकापुर घट्नाको

बारे मा वारदातको दोस्रो ददन बबहान माि रे बडयोबाि समाचार सुनेर थाहा पाएका हुन।
मौकाको राम नरे श चौधरीको वयानबाि यी प्रबतवादीको नाम खुलेको छ। जवकी
प्रबतवादी रामनरे श चौधरी बददतयामा रहे को दे जखन्छ। यीनका साक्षी चन्रलाल चौधरी
स्वयम भलमन्सा हुन र अकात साक्षी इन्रकुमार मल्लले यी प्रबतवादी घट्नामा गएका

छै नन् भनी बकपि गरीददएका छन। मौकामा कागज गने नेिराज पडालले यी
प्रबतवादीको नाम बलएपबन बनजले अदालतमा आइ बकपि गदात नाम बलन सकेका
छै नन्। यी प्रबतवादी मुजस्लम समुदायका माबनस भएकोले थारु समुदायको आन्दोलनमा

जाने कुरै हुाँदैन। घट्नास्थल टिकापुर पशुहाि बजार दे खी टय प्रबतवादीको घर कररब
१ घण्िाको समय लाग्ने दुरीमा रहे को छ। प्रबतवादी अदालतको वयानमा इन्कार

छन। अन्य प्रबतवादीले घट्नामा टय प्रबतवादीको समेत सं लग्नता बथयो भबन गरर
ददएको बयान झुठा हुन। घट्नास्थलबाि बरामद भएका सामानहरु दे खाउदा बत
सामानहरु के कहाबाि बरामद भएका हुन त्यो बारे मा पबन टय प्रबतवादीलाई केटह

थाहा छै न। झुठा आरोप लगाई टय प्रबतवादीलाई अनाहकमा फसाइएको हुाँदा अबभयोग
दावी बमोजजम कुनै पबन कसुर यी प्रबतवादीले नगरे को हुाँदा सजाय हुन ु पने होईन भन्ने
समेत ब्यहोराको बहस जीटकर प्रस्तुत गनुभ
त यो।
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246. त्यसै गरर प्रबतवादी प्रेमबहादुर चौधरीको तफतबाि उपजस्थत बबद्वान अबधवक्ता श्री

ाँ ले यी प्रबतवादीको नाम २०७२।०५।०८ गतेको जाहे रीमा उल्लेख
भरत बहादुर बसह
छ। २०७२।०५।२० गते पबछ परे का जाहे रीमा यी प्रबतवादीको नाम छै न। सह

अबभयुक्तहरु मध्येका सुन्दरलाल कठररया बाहे कका अन्य प्रबतवादीहरुले यीनको नाम
बलन सकेका छै नन्। सनाखत गने १६ जना र घिना बबवरर् तथा वस्तुजस्थबत

बबवरर्को कागज गने ३४ जनाको कागजमा यी प्रबतवादीको नाम उल्लेख छै न।
अदालतमा आइ बकपि गने साक्षीहरुले यी प्रबतवादीको नाम टकिान गनत सकेका
छै नन्। सो ददन बनजले आफ्नो महेश जक्लबनकमा रीमा चौधरी समेतका बबमारीलाई

जााँच गरे को अवस्था बमबसल सं लग्न प्रमार्बाि दे जखन्छ। यीनको कुनै पबन Call
Details, BTS प्रबतवेदन Polygraph Report छै न। जसको पाप उस्को गधतन हुनपनेमा

यी प्रबतवादीले पाप गरे को कटहाँ कतैबाि पुटष्ट भएको छै न। मौकामा अबधकार प्राप्त
अबधकारी समक्ष गरे को बयान प्रहरीले टहरासतमा रहे को बखत जवरजस्ती रुपमा
धम्की तथा कुिपीि गरी सटहछाप गराएका हुन। वारदात घट्नामा टय प्रबतवादीको

कुनै सं लग्नता छै न। सो तत्य बनजका साक्षीबाि समेत पुटष्ट भएको दे जखन्छ। उक्त
बमबत

2072/05/07

गते

टय प्रबतवादी

टिकापुर

गएका बथएनन्। स्थाबनय

ब्यक्तीहरुबाि टिकापुरमा कायतक्रम छ भन्ने थाहा जानकारी माि पाएका हुन।
टिकापुरमा घट्ना घयो मान्छे हरु माररए भन्ने खबर पछी साझ 6/7 बजेको समयमा

माि थाहा पाएका हुन। घट्नाका योजनाकार एवं वचन ददने लक्ष्मर् थारुसं ग पबन टय
प्रबतवादीको कुनै

छै न। वारदातमा

जचनजान छै न। घट्ना को कसले घिाएका हुन त्यो पबन थाहा
टय

प्रबतवादीको सं लग्नता

नरटह

टय प्रबतवादीलाई

अनाहकमा

फसाइएको हुाँदा टय प्रबतवादीलाई सजाय हुन ु पने नै होईन भन्ने ब्यहोराको बहस
जीटकर प्रस्तुत गनुभ
त यो ।

247. यसै गरर

प्रबतवादीहरु रे शमलाल चौधरी र करन चौधरी वाहे कका २५ जना

प्रबतवादीहरुको तफतबाि उपजस्थत बबद्वान अबधवक्ता श्री बबर बहादुर जेठाराले घिना

मानटवय मयातदा बबपररत र दुाःखदायी छ, यसमा सं लग्नलाई दोर्ी र सं लग्न

नभएकालाई बनदोर् ठहराउनु पदतछ। उक्त घिनामा कस्को भौबतक उपजस्थत छ, त्य
पत्ता लगाउनु नै बनर्तयमा पुग्ने मुख्य बबन्दु हो। आन्दोलनमा जानु एउिा कुरा हो तर

मान्छे मानुत अको कुरा हो। आन्दोलनमा जानु नै अपराध गनुत होइन जस्ले जबत कमत
गरे को छ उस्ले त्यबतनै दाटयत्व व्यहोनुत पदतछ। यो आन्दोलन तराईबादी पिीका
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नेताहरुले टिकापुरमा आई आफ्नो पटहचानकोलाबग थारुहरु उठ भनी उकासेको कारर्

भएको भन्नेकुरा स्वयम जाहे रवाला शारदा कठायतको वयानबाि खुलेको छ। भलमन्सा
र जजरागीले उददत गदात प्रहरीलाई आक्रमर् गरर मानुत पछत भनेका छै नन्। तथ्य जस्वकार

गनुत र अपराध जस्वकार गनुत भनेका फरक कुरा हुन। यस मुद्दामा प्रबतवादी बनाउाँदा
छानी छानी स्थाबनय नेता, जशक्षक, गाउाँका भलमन्सा लगायत थारु अगुवाहरुलाई माि
प्रबतवादी बनाई वास्तटवक हत्यारा को हुन नेपाल सरकारले पत्ता लगाउन सकेको

छै न। जाहे री माि प्रमार् होईन। अनुसन्धान एकतफी भएको छ। प्रबतवादी करन

चौधरी वाहे क अन्य सबै प्रबतवादीहरु अपराध गरे कोमा अदालतमा इन्कार भइ बनजका

साक्षीहरुबाि पुटष्ट गराएका छन। Fact र Evidance को Connectivity ले यी
प्रबतवादीहरुलाई

अपराबध

भन्न

सटकन्छ

सटकदै न?

यो

अहम

प्रश्न

हो।

टय

प्रबतवादीहरुको मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयान राती सुबत

राखेको अवस्थामा जानकारी नै नगराई प्रहरीले सटहछाप गनत लगाएका हुन। टिकापुर
घट्नाको बमबत 2072/05/07 गतेको ददन प्रबतवादीहरु जोशीपूरबाि टिकापूर जाने

ु ाबाि टफतात भएका हुन। बमबत 2072/05/07 गतेका ददन टिकापूरमा
क्रममा मुनव

थारुहि थारुवानको कायतक्रम भएकोले उक्त ददन ददउसो बतरको समयमा जोशीपूरबाि

ु ा भन्ने ठाउमा पुग्दा अगाडीबाि माबनसहरु भाग्दै आईरहे को
टिकापूर जादै गदात मुनव

दे खी के भएको हो, टकन भागेको भनी सोध्दा अगाडी झडप भई राखेको छ, अगाडी
नबढौ भनी आ आफ्नो घरबतर फकी आएका हुन, पछी के भएको रहे छ भनी सोधपुछ

गदात टिकापुरमा घट्ना भएको कुरा थाहा पाएका र को कस्को सं लग्नतामा के कुन

हबतयार प्रयोग गरी मृतकको मृत्यु भएको हो, प्रबतवादीहरुलाई केही थाहा छै न।
वारदातमा प्रबतवादीहरुको कुनै सं लग्नता पनी रहे को छै न। वारदातको ददन मोबाईलमा
को कस्ले फोन गरे थाहा भएन। मौकामा तथा वस्तुजस्थबत मुच ुल्काका माबनसहरुले के

कुन कारर्ले टय प्रबतवादीहरुको उक्त घट्नामा सं लग्नता रहे को हो भनी लेखाएका हुन

थाहा छै न, हालसम्म घट्ना कुन ठाउमा घिे को हो सो समेत टय प्रबतवादीलाई थाहा

छै न। वारदातस्थलमा पुगेकै होईन। बरामद भएका हात हबतयार को कसका हुन,
त्यो बारे मा समेत कुनै थाहा जानकारी छै न। टकिानी जाहे री के कुन कारर्ले ददइ टय

प्रबतवादीहरुलाई अनाहकमा दुाःख ददएका हुन थाहा भएन। त्यस कारर् हजारौ बभडको
आक्रमर्बाि भएको वारदातमा यी प्रबतवादीहरुलाई माि अबभयुक्त मानी दोटर् ठहर
गनत नबमल्ने हुाँदा र मौकाको वयानमा प्रबतवादीहरु डर करले कसुरमा साटवत भए पबन
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अदालत समक्ष भएको स्वतन्ि वयानमा सवै प्रबतवादीहरु कसुर अपराध गरे कोमा

इन्कार रहे का र सो इन्कारी वयानलाई बनजका साक्षीहरुको बकपिले पुटष्ट गनुक
त ो

साथै यीनै प्रबतवादीहरुले त्यस्तो जघन्य हत्या गरे को, ज्यान माने उद्योग गरे को र
डााँका चोरी गरे को भनी टकिानी साथ भन्न सकेको अवस्था र सम्माबनत सवोच्च
अदालतबाि प्रबतपाददत बसद्धान्त ने.का.प. २०७१, अं क ९, बन.नं. ९२४३, ने.का.प.

२०७४, अं क ८, बन.नं. ९८५८, ने.का.प. २०७२, अं क ४, बन.नं. ९३८५, ने.का.प.
२०७३, अं क ९, बन.नं. ९६७६, ने.का.प. २०७१, अं क ५, बन.नं. ९१७०, ने.का.प.

२०७४, अं क १२, बन.नं. ९११८ र ने.का.प. २०६९, अं क २, पु.ई.बन.नं. ८७६४
समेतबाि बमबसल सं लग्न प्रमार्बाि खुलेको नदे जखाँदा सबै प्रबतवादीहरुले अबभयोगदावी
बाि पुर्त
त ाः सफाइ पाउनु पदतछ भनी बहस जीटकर प्रस्तुत गनुत भयो।

248. यसै गरर सम्पुर् त प्रबतवादीहरु २७ जनाको तफतबाि उपजस्थत बबद्वान अबधवक्ता श्री

ु एका व्यक्तीहरु प्रबत श्रद्धासुमन व्यक्त
नाथुराम महतौले टिकापुर घिनामा ददवङ्गत हुनभ
गदतछु। सो घिना नयााँ सं टवधान बनमातर्को क्रममा भएका आन्दोलनको एक कबडको

रुपमा भएको हो। यस घिनामा सं लग्न प्रबतवादीहरु मध्ये आज उपजस्थत प्रबतवादीहरु
३ प्रकारका रहे का छन। १) आन्दोलनको क्रममा गएका तर घिना नघिाएकााः-

सुन्दरलाल कठरीया, राजकुमार कठररया र हररनारायर् चौधरी २) आन्दोलनमा जााँदै
गदात बािै बाि फकेकााः- बबरोह भन्ने बसताराम चौधरी, श्रवर् चौधरी, सन्तराम चौधरी,

वृजमोहन डगौरा, ददल बहादुर चौधरी, राम प्रसाद चौधरी र करन चौधरी ३)

आन्दोलनमा जााँदै नगएकााः- रे शमलाल चौधरी, लक्ष्मर् थारु, लाहुराम चौधरी, राम
नरे श चौधरी, तहवर हली भन्ने नरुल अली जागा, राजेश चौधरी, बबसराम कुस्मी,

टकसनलाल चौधरी, प्रददप चौधरी, सं गम भन्ने सन्तोर् चौधरी, बबश्राम भन्ने जजत बहादुर
चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, राम कुमार कठररया, प्रेम बहादुर चौधरी, च ुन्नीराम चौधरी

ु ा, शाजन्तनगर र सं करपुर िावर
र गंगाराम डगौरा रहे का छन। टिकापुर एररयामा मुनव

NCEL अन्तगततका र सबमतीपुर िावर पशु हािवजार बनजक रहेका छन्। शंकरपुर र
ु ा र शाजन्तनगर िावर घिनास्थलबाि
सबमबतपुर िावर घिनास्थल नजजक रहे का, मुनव

२ दे जख ५ टक.बम. को फरकमा छन्। प्रबतवादी सुन्दरलाल कठररयाको मोबाइल नं.
ु ाको िावरले
९८१४६२८१०५ मा अजन्तम फोन घिनाको ददन १४:१७ बजे मुनव

टिपेको भन्ने BTS Report ले दे खाएको छ। त्यो वेला यी प्रबतवादी सुन्दरलाल

कठररयालाई खुट्टामा गोलीको छरात लाबग सकेपबछ फोनको रे कडत दे जखाँदैन, त्यसबखत
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प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीको फोनको BTS Report लम्की िावरको दे जखन्छ। यसरी
हे दात प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी अन्य समुहसं ग कुरा नबमले पबछ सो घट्नामा आफु

सं लग्न नभई आफ्नो एफ.एम. भएको ठाउाँ बददतया बतर लाबग सकेको प्रमाजर्त हुाँदा

यीनको Elibi जीटकरलाई सो Call Details ले पुटष्ट गरे को छ। यी प्रबतवादी समाजमा

सद्भाव कायम गराउन खोज्ने, गोरखा दक्षीर्वाहु प्राप्त ब्यजक्त हुन। सो घिनाको ददन
०३:०० बजे बददतयाको भुरीगाउाँमा रहे को भन्ने Call Details बाि दे जखन्छ। सो

घिनाको बारे मा पचात ब्यानर िााँस्ने भन्ने समेत यी प्रबतवादीलाई थाहा बथएन। घिना

टहाँसात्मक हुन्छटक भन्ने आसं काले आफैले प्रहरी प्रमुखलाई सुजचत गनुन
त ै यीनको
अपराध होईन। यीनी प्रबत आरोप लगाउने सह प्रबतवादी करन चौधरीको मौकाको

वयान र अदालतको वयान फरक छ। मौकाको वयानमा रे शमको ठे गाना खुलाउन
सक्ने ले अदालतको वयानमा ठे गाना खुलाउन सकेका छै नन्। बनज करन चौधरी की
आमा जजटवत बछन तर उनले वयानमा मृत्यु भैसकेको भनेबाि पबन यीनको वयानमा

सत्यता छै न। एउिा राम्रो सं भाव्यता बोकेको समाजसेवी, उद्यबम, कलाकार, थारु
अगुवा भएको कारर् यी प्रबतवादीलाई फसाउन खोजजएको हो। BTS प्रबतवेदनले अन्य

योजनाकार भबनएका लाहुराम र लक्ष्मर् थारु सं गको सम्बन्ध जोड्न सकेको दे जखाँदैन।
बादीका साक्षीहरुको बकपि हे दात बनजले लगाएको पोशाकमा समेत एकरुपता
नपाइएकोले, अपराबधक कायत र अपराबधक मनसायको पुटष्ट आरोप लगाउाँदैमा प्रमाजर्त
हुाँदैन। तसथत यी प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी बनदोर् छन। अन्य प्रबतवादीहरुले

अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा वारदात घट्नाका ददन शान्तीपूर्त
तररकाले आन्दोलन गने भबन टय प्रबतवादीहरु जचबलमे चौराहामा गएका हुन, तर
सुरक्षाकमीलाई कुिपीि गरे को भन्ने कुरा झुठा हो। अन्य प्रबतवादीहरुको मौकाको
बयान ब्यहोरा नसुनाई जवरजस्ती सटहछाप गराएका हुन। बमबत 2072/05/07

गते बबहान बबहान ८ बजेको समयमा गाउाँको जचराकीले जचबलमे चौराहामा जम्मा भेला
हुन ु भन्ने जानकारी गराएपछी घरबाि जचबलमे चौराहामा गई एकबछन त्यही बसी

टिकापुरबतर जाने क्रममा टिकापुर एररया पटहले नै बनर्ेबधत क्षेि घोर्र्ा गररएको हुदा

सुरक्षाकमीले बनजहरुलाई रोक्न अश्रग्ु यास र रबरको गोली छरातहरु हानेपछी टय
प्रबतवादीहरु घाइते भइ अस्पतालसम्म पुर्याई उपचार गराई रहेको अवस्थामा प्रहरीले

बनयन्िर्मा बलएका हुन। प्रबतवादीहरुले कोही कसै लाई कुिपीि गरे को होईनन।
घट्नामा को कसले सुरक्षाकमीलाई बनमतमतापूवक
त कुिपीि गरी हत्या गरे का हुन त्यस
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सम्बन्धमा टय प्रबतवादीहरुलाई केटह पबन थाहा छै न। घट्नाका योजनाकार को हुन,

को प्रबतवादीहरु आन्दोलनमा बथए भन्ने तथ्य बमबसल सं लग्न प्रमार्बाि पुटष्ट हुन
सकेको छै न। जाहे री ददने, मौकामा कागज गने, घिना बबवरर्मा बस्नेहरुको कागज
र बतबनहरुले अदालत समक्ष गरे को बकपिमा एकरुपता छै न। जचराकी, चौकीदारी,

भलमन्सा र बडघरको अनुरोधमा थारु आन्दोलन भएको हो, यसमा कोही नेता छै नन्।
सरकारी साईन बोडतमा थारुहि स्वायत्त प्रदे श लेख्न खोज्नु आन्दोलनको सन्तुटष्ट माि
हो। मौकामा वयान गने प्रबतवादीहरु लाहुराम चौधरी, लक्ष्मर् थारु, नरुलअली जागा

र बबश्राम चौधरी ४ जना कसुरमा इन्कार छन। फरार रटह अदालतमा हाजजर भएका

बबश्राम कुस्मी चौधरी, रे शमलाल चौधरी र गंगाराम डगौरा ३ जना अदालतमा आइ
वयान गदात कसुरमा इन्कारी छन। अदालतमा १ जना करन चौधरी वाहे क बाकी ीँ २६
जना इन्कारी छन। प्रमार् ऐन, २०३१ को दफा १८ अनुसार बादी पक्षले आफ्ना

धेरै साक्षीहरुलाई उपजस्थत गराउन सकेको छै न। गोश्वारा रुपमा Pick and choose को
आधारमा यी प्रबतवादीहरु बनाईएको हुाँदा र डेढ बटर्तय बालकलाई कसले कुन
बन्दुकले गोली हानी मारे को हो खुल्न समेत नसकेको हुाँदा सुरक्षाकमीहरुलाई यी

प्रबतवादीहरुले हत्या गरे को होईन। Polygraph Statement मा घिना सम्बजन्ध बबर्यमा

सोबधएका प्रश्नहरुको यथाथत ब्यहोरा टय प्रबतवादीहरुले भबन ददएका हुन तर सो ररपोितमा
के कसरी फरक दे जखन गयो थाहा छै न र मौकाको वयानमा प्रबतवादीहरु डर करले

कसुरमा साटवत भए पबन अदालत समक्ष भएको स्वतन्ि वयानमा सवै प्रबतवादीहरु
कसुर अपराध गरे कोमा इन्कार रहे का र सो इन्कारी वयानलाई बनजका साक्षीहरुको
बकपिले पुटष्ट गनुक
त ो साथै यीनै प्रबतवादीहरुले त्यस्तो जघन्य हत्या गरे को, ज्यान माने

उद्योग गरे को र डााँका चोरी गरे को भनी टकिानी साथ भन्न सकेको अवस्था बमबसल
सं लग्न प्रमार्बाि खुलेको नदे जखाँदा टय प्रबतवादीहरुले अबभयोग दावी बमोजजम अपराध
नगरे कोले सजाय हुन ु पने होईन भन्ने समेत ब्यहोराको बहस जीटकर प्रस्तुत गनुभ
त यो।

249. यसै गरर प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी बाहे कका प्रबतवादीहरु २६ जनाको तफतबाि

उपजस्थत बबद्वान अबधवक्ता श्री जौहारीलाल चौधरीले हाम्रो फौज्दारी कानूनी पद्धबतमा

जस्ले आरोप लगाएको छ उसै ले अबभयोग प्रमाजर्त गनुत पदतछ। अबधकार प्राप्त
अबधकारी समक्ष साटवत हुाँदैमा प्रमार् बेगर दोर्ी ठहर गनत बमल्दै न। “मौकाको

साटवतीलाई बनरपेक्ष प्रमार् मान्न बमल्दै न, मौकामा कागज गने व्यजक्तले सो हद सम्म
अदालतमा बकपि गनत पाउाँछ तर सो वाहे क नयााँ तथ्य बलएर बकपि गरे मा
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त्यसलाई प्रमार्मा बलन बमल्दै न” भनी ने.का.प. २०७५, अं क ३, बन.नं. ९९७८ मा
बसद्धान्त प्रबतपादन भएको छ। यो वारदातमा पुव त

ररसइवी र मनसाय तत्वको अभाव

रहे को हुाँदा, यो घिना भटवतव्य जस्तो दे जखन्छ। थारु आन्दोलन पटहलो २०६४

सालमा भएको बथयो, त्यो आन्दोलनमा थारु आददवासी जनजाती हुन, मधेसी होईनन्
भन्ने माग बथयो। दोस्रो आन्दोलन २०६९ सालमा भयो, त्यसमा थारु बहुल क्षेिलाई

छु ट्टै प्रदे श घोर्र्ा गनुप
त छत भन्ने माग बथयो भने अकात बतर अखण्ड सूदरु पजिमको माग

सटहत छु ट्टै आन्दोलन भइरहे को र दुवै आन्दोलनको बबचमा िक्राव रहे को बथयो।
त्यसपबछ तेस्रो आन्दोलन २०७२ साल साउनबाि सुरु भएको हो, त्यही ीँ अन्तगतत
टिकापुर आन्दोलन पबन स्वस्फुततरुपमा भएको हो। यसको छु ट्टै आबधकारीक धारर्ा र
योजना बथएन, माि नयााँ बन्न लागेको सं टवधानमा थारु कल्यार् हे त ु आफ्ना माग
अबधकारहरु राख्ने सन्दभतमा आफ्ना हकहरु उल्लेख हुन भन्ने चाहना हो। बबगतबािै

गाउाँमा उदी लगाउन भलमन्सा, बडघर, जचरागीले भन्दा स्थाबनय गाउाँलेहरुले मान्ने
भएको हुाँदा यस घिनामा पबन बनजहरुको प्रयोग भएको हो। यीबनहरुको काम श्रमदान
गने, कुलो खन्ने, सानातीना झगडा बमलाउने, बािो खन्ने काम गदतछन। दशौँ हजार
ब्यजक्तको बभडको मनोबबज्ञानले तत्काल सरकारी कायातलयहरु बभि पसी थारुवान
प्रदे शको व्यानर िााँस्ने बनर्तय गदात र बनर्ेबधत क्षेिको उल्लङ्घन गदात यो घिना भएको

हो। प्रहरीले नै अश्रग्ु यास, प्लाजस्िक बुलेि हानी आन्दोलनकारीलाई घाइते बनाई
रक्ताम्य भएको जस्थती दे खेपबछ स्वस्फुततरुपमा मास उत्तेजीत भई यस्तो घिना भएको
दे जखन्छ।

यो

घिना

अत्यन्त

दुाःखदायी

छ।

शुरक्षा

बनकायले

पबन

आफ्नो

व्यवस्थापकीय प्रवन्ध राम्रो नबमलाएकै कारर् यो घिना घिे को हुाँदा त्यसको दोर्

प्रबतवादीहरुलाई माि लगाउन बमल्दै न। अबभयोग पिको अजन्तममा यी प्रबतवादीहरु

बाहे कका हकमा पछाडी नाम खुलेको बखत थप अबभयोग लगाउन सटकने वाक्याङ्ग्स
परे को कारर् गाउाँबाि युवा युवती पलायन भएका छन। मटहनौ टिकापुरमा घिना

पिात कर्फ्ुत लगाइ गाउाँका हट्टाकठ्ठा र युवा जोस भएका बेकसुर मान्छे लाई प्रबतवादी
बनाईएको छ। मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा लेखाएको

ब्यहोरा र सटहछाप प्रहरीले ब्यहोरा नसुनाई जवरजस्ती सटहछाप गनत लगाएको हो।
बमबत 2072/05/07 गते टिकापूरमा हुन गएको उक्त घिनामा टय प्रबतवादीहरुको

कुनै सं लग्नता नै छै न। सुरक्षाकमीहरुको सं चारसेि हबतयार लुिी सुरक्षाकमीहरुलाई
बनमतमपूवक
त योजना मुताटवक कुिपीि गरी हत्या गरे को सम्बन्धमा पबन केही थाहा
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छै न। Polygraph Statement मा घिना सम्बजन्ध प्रश्नहरु नसोबध उक्त ररपोित तयार
पाररएको हुाँदा र मौकाको वयानमा प्रबतवादीहरु डर करले कसुरमा साटवत भए पबन
अदालत समक्ष भएको स्वतन्ि वयानमा सवै प्रबतवादीहरु कसुर अपराध गरे कोमा

इन्कार रहे का र सो इन्कारी वयानलाई बनजका साक्षीहरुको बकपिले पुटष्ट गनुक
त ो

साथै यीनै प्रबतवादीहरुले त्यस्तो जघन्य हत्या गरे को, ज्यान माने उद्योग गरे को र
डााँका चोरी गरे को भनी टकिानी साथ भन्न सकेको अवस्था बमबसल सं लग्न प्रमार्बाि

खुलेको नदे जखाँदा प्रबतवादीहरु बनदोर् भएकाले बनजहरुले अबभयोग दावीबाि सफाइ
पाउनु पछत भन्ने ब्यहोराको बहस जीटकर प्रस्तुत गनुत भयो।

250. यसै गरर प्रबतवादीहरु करन चौधरी र श्रवर् चौधरी बाहे कका प्रबतवादीहरु २६

जनाको

तफतबाि

उपजस्थत

बबद्वान

अबधवक्ता

श्री

गजेन्र

बहादुर

के.बस.ले

टय

प्रबतवादीहरुले थारुहि राज्य स्थापनाकालाबग शाजन्तपुर्त आन्दोलन गरे का हुन।
अबभयोग लगाउाँदैमा सो अबभयोग पुटष्ट हुन सक्दै न। प्रमार् सं कलन एक आपसमा

मालाकार कबडको रुपमा बमलेको हुनपु दतछ। अनुसन्धान तिस्थ, स्पष्ट र बनश्पक्ष
हुनपु दतछ।

अनुसन्धानकतात

पुवातग्रही

हुन ु हुाँदैन।

यो

घिनामा

यी

प्रबतवादीहरु

आन्दोलनमा गए पबन हत्या टहाँसा गरे का होइनन्। जाहे री नै प्रहरीले पटहले दे जख नै
लेजख राखेको कागजमा जाहे रवालाहरुको सही गराएर पेश गरे को हो भन्ने कुरा

बनजहरुको अदालत समक्ष भएको वयानबाि खुल्दछ। अनुसन्धान गदात नै उत्तरापेक्षी

प्रश्न सोबधएको हुाँदा सुद्ध अनुसन्धान भएको भन्न बमल्दै न। बुजझएका मान्छे हरुको

कागज हे दात २-४ जना वाहे क सबै प्रहरीहरु रहे का छन। फौजदारी कानूनको बसद्धान्त
अनुसार ९ जना अपराबध छु िु न तर १ जना बनरपराध व्यजक्त नपरोस भन्ने हो। यी

सबै प्रबतवादीहरु बनरपराध व्यजक्तहरु हुन। बमबसलमा पेश भएका प्रमार्हरुले एक
अकातमा साबमप्यता राख्दै नन्। मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा

लेखेको ब्यहोरा र सटहछाप प्रहरीले ब्यहोरा नसुनाई जवरजस्ती सटहछाप गनत लगाएको

हो। अबभयोग मागदावी स्पष्ट छै न, सो अनुसार प्रमार्हरु पेश भएका छै नन्, योजना र
बनदे शन गरे भन्ने प्रबतवादीहरु उपर कानूनले तोके अनुसारको सजायको मागदावी
गररएको छै न। प्रबतबादी मध्येका रशेमलाल चौधरीको भौबतक उपजस्थबत बनजको Call

ाँ ै न। प्रददप चौधरीको अदालतमा भएको बयानमा स.ज. २३ नं. नै
Details बाि दे जखद
छै न, करर् चौधरीको बयानमा माि स.ज. २३ छ। बमबत 2072/05/07 गते

भएको टिकापूरको आन्दोलन पबछ २०७२।०५।२२ गतेको ओमकार थारुको
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जाहे रीमा माि यी प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीको नाम खुलेबाि टकिानी जाहे री भन्न

बमल्दै न। मौकामा फरार रहनु नै अपराध जस्वकानुत होइन, बनज प्रबतवादी अदालतलाई

सम्मान गनत आउनु भएको हो। यी प्रबतवादीहरु शान्तीपूर्त तररकाले सहभागी भइ
हातमा प्लेकाडत समाई नाराहरु लगाउदै टिकापूरको हािबजार नजजक पुग्दा प्रहरीले

उल्िै अश्रु ग्यास सटहत रबरको छरात हानेपछी टय प्रबतवादीहरुले कुनै प्रबतकार नगरर
आ-आफ्नो घर फटकतएका हुन। वारदातमा उक्त घट्ना घट्नुमा प्रबतवादीहरुको कुनै

पनी प्रकारको सं लग्नता नरहदा नरहदै टकन टकिानी जाहे री परे को हो थाहा छै न र
अदालत समक्ष भएको वयानमा सवै प्रबतवादीहरु कसुर अपराध गरे कोमा इन्कार रहे का

र सो इन्कारी वयानलाई बनजका साक्षीहरुको बकपिले पुटष्ट गनुक
त ो साथै यीनै

प्रबतवादीहरुले त्यस्तो जघन्य हत्या गरे को, ज्यान माने उद्योग गरे को र डााँका चोरी
गरे को भनी टकिानी साथ भन्न सकेको अवस्था बमबसल सं लग्न प्रमार्बाि खुलेको

ाँ ा अबभयोग दावी बमोजजम कुनै कसूर टय प्रबतवादीहरुले नगरे को अवस्थामा टय
नदे जखद
प्रबतवादीहरुलाई कुनै पबन टकबसमको सजाय हुन ु पने नै होईन भन्ने ब्यहोराको बहस
जीटकर प्रस्तुत गनुभ
त यो ।

251. यसै गरर प्रबतवादीहरु रे शमलाल चौधरी, करन चौधरी र श्रवर् चौधरी बाहे कका

प्रबतवादीहरु २४ जनाको तफतबाि उपजस्थत बबद्वान अबधवक्ता श्री गंबभर बसाँह ऐरले

मुलताः Polygraphy बाि ३ विा कुराहरुको Examination हुन्छाः- १) Heart Beat

Rate Blood Pressuare २) Respiration ३) Skin Conductivity यती पररक्षर्
गरे पबछ कुनै व्यजक्तले ढााँिे नढााँिेको जााँच हुन्छ तर त्यो पबन ७० प्रबतशत माि सत्य

माबनन्छ। यी प्रबतवादीहरुको जुन Polygraphy भएको छ त्यो उबनहरुको इन्छा

बबपररत र टहरासतमा बलई यातना ददएको अवस्थामा भएको हुाँदा प्रमार्मा बलन

बमल्दै न। बादीका साक्षीहरुले कुनैपबन प्रबतवादीहरुलाई जचजन्दन भनेका र परस्पर
बाजझएका बकपिहरु रहे को कारर् खजम्भर रुपमा अबभयोग प्रमाजर्त गदै न। टय

प्रबतवादीहरुले मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को बयानमा लेखाएको

ब्यहोरा र सटहछाप प्रहरीले ब्यहोरा नै नसुनाई जवरजस्ती सटहछाप गनत लगाएको हो।
वारदात बमबत 2072/05/07 गतेको घट्ना के कसरी भयो को कसले गरे सो
बबर्यमा केही थाहा छै न। उक्त वारदातमा टय प्रबतवादीहरुको कुनै सं लग्नता रहेको

छै न। टय प्रबतवादीहरु उपर जुन अबभयोग लगाईएको छ त्यो झुट्टा आरोप हो। टय
प्रबतवादीहरु उक्त घट्ना घिे कोमा आफै दुाःजखत छन। बनजहरु थारुहि राज्यको
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स्थापनाथत शाजन्तपुर्त आन्दोलनमा सहभागी भएर फटकतएका हुन। उक्त घट्ना घट्नुमा
कुनै टकबसमको सं लग्नता नरहे काले र मौकाको वयानमा प्रबतवादीहरु डर करले

कसुरमा साटवत भए पबन अदालत समक्ष भएको स्वतन्ि वयानमा सवै प्रबतवादीहरु
कसुर अपराध गरे कोमा इन्कार रहे का र सो इन्कारी वयानलाई बनजका साक्षीहरुको
बकपिले पुटष्ट गनुक
त ो साथै यीनै प्रबतवादीहरुले त्यस्तो जघन्य हत्या गरे को, ज्यान माने

उद्योग गरे को र डााँका चोरी गरे को भनी टकिानी साथ भन्न सकेको अवस्था बमबसल

सं लग्न प्रमार्बाि खुलेको नदे जखाँदा र सम्माबनत सवोच्च अदालतबाि प्रबतपाददत
बसद्धान्त ने.का.प. २०४४, अं क १, बन.नं. ३२११ मा “२ पक्ष बबचको झडप भएको
ाँ ा
मा पुव त योजना, पुव त मनसाय नभई एक एक मुडभेड भई मृतको मृत्यु भएको दे जखद

भटवतव्य हुन”े भन्ने समेतबाि टय प्रबतवादीहरुले अबभयोग मागदावी बमोजजमको कुनै

पबन कसूर नगरे को हुदा सजाय हुन ु पने होईन भन्ने ब्यहोराको बहस जीटकर प्रस्तुत
गनुभ
त यो।

252. यसै गरर प्रबतवादी करन चौधरी बाहे कका प्रबतवादीहरु जना २६ को तफतबाि

उपजस्थत बबद्वान अबधवक्ता श्री गंगाराम पाध्यायले यो घिना राजनीबतक घिना भएको

कारर् यो मुद्दा टफतात बलने सम्बन्धमा गृह मन्िालयबाि गृहकायत समेत भएको बथयो।
यसै सम्बन्धमा सम्माबनत सवोच्च अदालतका पुव त माननीय न्यायाधीश श्री गीररश चन्र
लाल को अध्यक्षतामा एक आयोग गठन भई सो आयोगले सरकार समक्ष प्रबतवेदन
समेत बुझाएको मा हाल सम्म प्रबतवेदन सावतजनीक भएको छै न। यो मुद्दा सबै

बनाविी मुद्दा हो। यो घिना दुाःखदायी र कल्पना बाटहरको घिना हो। अबभयोजन
पक्षनै अबभयोग लगाउाँदा अलमलमा छ। योजना कहााँ कसले बनाए र योजनाकार को
हुन भन्ने कुरा बमबसलमा खुलेको छै न। प्रबतवादी सन्तराम चौधरीको टहरासतमा
कुिटपि हुाँदा कान फुिे को छ। प्रबतवादी रामप्रसाद चौधरीलाई प्रहरीमा यातना ददाँदा
छाती र कुममा घाउ खत दे जखएको छ। नावालक प्रबतवादी श्रवर् चौधरीलाई उमेर

पुगेको भनी अबभयोजन गररएको छ। स्कुल पढाइ रहे का प्रबतवादी राम नरे श
चौधरीलाई मौकामा साटवती वयान ददन लगाइएको छ। यी प्रबतवादीहरु थारु

समुदायका मान्छे हुन, नेपाली भार्ा बुझ्दै नन्, दोभार्े राजख वयान गराइएको छै न,
घिना कबत वेला भयो, कुन बेला कुन सुरक्षाकमीको ज्यान गयो बमबसलबाि खुल्दै न।
यी प्रबतवादीलाई राती सुतेको समयमा छानी छानी ल्याइएको छ। सनाखत गनेहरुले

नै लेखेको कागजमा भएका नामको सनाखत गररददएको हुाँ भनी बकपि गरे बाि
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सनाखत बबश्वसबनय छै न। Facebook Statuse र िे बलबभजनमा नैबतक जजम्मेवारी बलई
बोलेको कुरालाई प्रमार्मा बलन बमल्दै न। यी प्रबतवादीहरुले हत्या गरे का भए हत्या
हुाँदाका वखत हुने सांकेबतक जचन्हहरु जस्तै रगतका बछिा वा अन्य यस्तै दशी

प्रमार्हरु प्रबतवादीहरुबाि भेटिएका छै नन्। अदालतमा वारदातमा साटवत हुने प्रबतवादी
करन चौधरीको मौकाको वयान र अदालतको वयान एक आपसमा बमल्दै न साथै

बनजको अदालत कै वयानमा समेत एक रुपता छै न। प्रबतवादी बबसराम कुस्मीको
बावुको नाम अबभयोगमा बमलेको छै न। मौकामा अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को
बयान झुठा हो। बनाविी कपोकजल्पत ब्यहोरा के कारर्ले लेखे थाहा भएन। प्रहरीले

बनजहरुको बयान ब्यहोरा नै नसुनाई जवरजस्ती सटहछाप गनत लगाएको हो। जाहे री नैं

स्पष्ट छै न। “प्रत्येक व्यजक्तले गरे को भनेको अपराध प्रत्येक प्रमार्ले पुटष्ट गनुप
त ने” भन्ने
ने.का.प २०६९, अंक २, पृष्ठ १७१, बन.नं. ८७६४ मा बसद्धान्त प्रबतपादन भएको

छ। “फौजदारी कसुर सं का रटहत तवरले पुटष्ट गनुप
त दतछ, अदालत स्वयमले प्रमार्
सृजना गदै न” भन्ने बसद्धान्त बन.नं. ९३८५, अं क ४, ने.का.प २०७२ मा प्रबतपादन
भएको र “बचन ददने, बनदे शन ददने भन्ने व्यहोराको पुटष्ट हुन सक्नुपदतछ” भन्ने बन.नं.

९९१८, अं क १२, पृष्ठ २०४५, ने.का.प. २०७४ मा बसद्धान्त प्रबतपादन भएको छ।
सुरु जाहे रीमा ७ जनाको माि नाम छ, प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीको नाम उल्लेख

छै न। घिना सम्बन्धमा टय प्रबतवादीहरुलाई केही थाहा छै न। अन्य प्रबतवादीहरुको

हकमा भएको Polygraph Statement मा भएको ब्यहोरा अनुसार प्रश्नहरु सोबधएका नै

बथएनन्। अरु नै प्रश्नहरु सोबध उक्त ररपोित तयार पाररएको हो। सबै प्रबतवादीहरुलाई

घट्ना वारदातपूव त गाउाँको भलमन्साले गाउाँमा जचराकी माफतत आन्दोलनमा अबनवायत
रुपमा जानु पने नगए 500/-जररबाना लाग्ने बनयम लगाएका पबन बथएनन्।
आन्दोलनमा हातहबतयारको प्रयोग गने भन्ने कुनै योजना पबन बथएन। उक्त घट्ना

घट्नुमा टय प्रबतवादीहरुको कुनै भुबमका नै नभइ टय प्रबतवादीहरुको नाममा टकन
टकिानी जाहे री पर्यो थाहा छै न र मौकाको वयानमा प्रबतवादीहरु डर करले कसुरमा

साटवत भए पबन अदालत समक्ष भएको स्वतन्ि वयानमा सवै प्रबतवादीहरु कसुर
अपराध गरे कोमा इन्कार रहे का र सो इन्कारी वयानलाई बनजका साक्षीहरुको
बकपिले पुटष्ट गनुक
त ो साथै यीनै प्रबतवादीहरुले त्यस्तो जघन्य हत्या गरे को, ज्यान माने

उद्योग गरे को र डााँका चोरी गरे को भनी टकिानी साथ भन्न सकेको अवस्था बमबसल
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ाँ ा टय प्रबतवादहरुले अबभयोग माग दावी बमोजजम कुनै
सं लग्न प्रमार्बाि खुलेको नदे जखद

कसुर नगरे को हुदा सजाय हुनपु ने होईन भन्ने ब्यहोराको बहस जीटकर प्रस्तुत गनुभ
त यो।

253. समग्रमा

प्रबतवादीहरुका तफतबाि उपजस्थत बबद्वान कानून व्यवसायीहरुबाि टय

प्रबतवादीहरु बनदोर् छन, घिनामा सं लग्न छै नन्, टयबनहरुबाि उक्त घिना घटित
भएको होइन, अदालतमा भएको बयानमा टय प्रबतवादीहरु कसुर अपराध गरे कोमा

इन्कार छन। टय प्रबतवादी मध्ये रे शमलाल चौधरी, लक्ष्मर् थारु, लाहुराम चौधरी र
धबनराम चौधरी समाजसेवी, सं चार कमी र राजनीबतकमी हुन। सो घिनामा यी

प्रबतवादी मध्येका रे शमलाल चौधरीको गोदावरी F.M., फुलबारी ररसोित समेत जली
लाखौ रुपैयााँको क्षबत समेत भएको छ। स्वस्फुतत भेला भएका हजारौँ नजचनेका

माबनसहरुको जमात बथयो, उक्त जमातले नै घिना घिाएका हुन। टय प्रबतवादीहरुलाई
समेत उक्त घिनाको जानकारी सं चार माध्यमबाि भएको हो। हाल आएर टय

प्रबतवादीहरु मध्येका रे शमलाल चौधरी प्रबतबनबध सभा सदस्य बनवातचन २०७४ मा भारी
जनमत ३४,३४१ मत पाएर प्रत्यक्ष तफतको प्रबतबनबध सभा सदस्यमा बनवातजचत

भइसकेका व्यक्ती पबन हुन। सदनमा यीनको अनुपजस्थतीको कारर् कैलाली क्षेि नं.

१ का जनताको आवाज उठ्न सकेको छै न। त्यस्तो अपराबधक चररिका व्यक्ती

भएका भए जनताले त्यिो अबभमत ददने अवस्था नै नहुने हुाँदा टय लगायत सम्पुर्त
प्रबतवादीहरुलाई लागेको अबभयोग पुटष्ट हुन सक्ने अवस्था नै नभएको, अबभयोगमा

प्रबतवादीहरु उपर गलत कानूनको गलत नं. को दावी बलएको, BTS प्रबतवेदन र Call
Detatils ले प्रबतवादीहरु घिनास्थल मुच ुल्काको चौघेरा बभि नरहेको, प्रत्येक ब्यजक्तले

गरे को अपराबधक कायत हरे क प्रबतवादीको हकमा प्रमार्बाि पुटष्ट हुन नसकेको, हजारौँ
बभडले हत्या गरे को, प्रहरी कमतचारीहरुको दुाःखद हत्या भएको कारर् अनुसन्धानकतात
प्रहरी नै

भएकोले

अनुसन्धान

एकतफी भएको वास्तबबक तथ्य हुाँदा हुाँदै यी

प्रबतवादीहरुबाि माि भएको हो भनी भन्न नसटकएको, मौकामा जाहे री पदात सबै

प्रबतवादीहलाई एक साथ दे खाउाँन नसकेको, बादी पक्षका साक्षीहरुले अदालतमा
बकपि गदात मौकामा व्यक्त गरे का कुराहरु पुटष्ट हुनेगरी बकपि गनत नसकेको, घिना

घिे को १५ ददन पछी टकिानी जाहे री पनतथालेको, शं कारटहत तवरले अबभयोग पुटष्ट हुन
नसकेको, छानी छाबन थारु अगुवाहरुलाई माि प्रबतवादी बनाएको, यी प्रबतवादीहरु
आफ्नो समुदायको हक अबधकार प्रबत सचेत र प्रबतवद्ध नागररक माि हुन अपराबध
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होईनन्। तसथत यी प्रबतवादीहरुले अबभयोग मागदावीबाि सफाइ पाउनु पदतछ भबन
समग्रमा गनुभ
त एको बहस जीटकर समेत सुबनयो।

254. वादी

प्रबतवादीहरुको

तफतबाि

उपजस्थत

टवद्वान्

कानुन

व्यवसायीहरुको

उपरोक्तानुसारको बहस जीटकर समेत सुनी बमबसल सं लग्न आधार, प्रमार् लगायतका
कागजातहरु, सम्माबनत सवोच्च अदालतबाि प्रबतपाददत बसद्धान्त, बबबभन्न बबद्वानहरुको
भनाईलाई मनन गदै सो को समेत उद्धरर् गदै ती समेतको अध्ययन गरी बनर्तय तफत
बबचार गदात प्रस्तुत मुद्दामा बनम्न प्रश्नहरुको बनराकरर् गनुत पने दे जखन आयो।
a) प्रस्तुत मुद्दाको यथाथत तथ्य, घिना बबवरर् र जचिर् के रहे को छ ?

b) प्रस्तुत वारदात राजनीबतक, दोहरो बभडन्त, आपराबधक चररिको वा कस्तो

प्रकारको घिना बथयो ?

c) प्रस्तुत वारदातमा यी प्रबतवादीहरु को कसको कस्तो सं लग्नता बथयो वा बथएन

?
d) बादी नेपाल सरकारले यी प्रबतवादीहरु उपर कुन कानून अनुसारको अबभयोग
दावी बलएको हो र उक्त कानूनमा के कानूनी व्यवस्था रहेको छ ?

ङ) यी प्रतीवादीहरुलाई के कस्तो उपयुक्त सजाय हुनपु ने हो वा हुन नपने हो ?
a) प्रस्तुत मुद्दाको यथाथत तथ्य, घिना बबवरर् र जचिर् के रहे को छ भन्ने प्रथम प्रश्न तफत

बबचार गदाताः-

1. बमबसल सं लग्न टकिानी जाहे री दरखास्त, घिनास्थल मुच ुल्का, लाश जांच मुच ुल्का,
शव पररक्षर् प्रबतवेदन, सनाखत कागज, प्रत्यक्षदजशतको भनाइ, बमबसल सं लग्न
मृतकको फोिो, बरामदी मुच ुल्का, प्रबतवादीहरुको अबधकार प्रप्त अबधकारी समक्ष

गरे को बयान, मौकामा बुजझएका माबनसहरुको कागज व्यहोरा, वस्तुजस्थती मुच ुल्का,
पोलीग्राफ पररक्षर् प्रबतवेदन, कलबडिे ल्स प्रबतवेदन, B.T.S. प्रबतवेदन समेतका आधार

प्रमार्हरुबाि बमबत २०७२।०५।०७ गते ददउसो ०१:०० बजेको प्रहरी वररष्ठ

उपररक्षक लक्ष्मर् न्यौपाने, प्र.बन.बलराम बबष्ट, प्र.बन.केशव बोहरा, प्र.ह.श्याम बहादुर
खडका, प्र.ज.लोकेन्र बहादुर चन्द, स.प्र.ब.ह.लबलत बहादुर साउं द, सहायक
हवल्दार

राम

बबहारी

चौधरी,

प्र.ज.जनक

बहादुर

नेगी

समेतका

८

जना

सुरक्षाकमीलाई र एक जना डेढ बटर्तय नावालक िे क बहादुर साउाँदलाई कततव्य

गरी मारे को र ३६ जना प्रहरी कमतचारीहरुलाई घाइते बनाइ ज्यान माने उद्योग

गरे को र बनज प्रहरीहरुको हात हबतयार, सं चार सेि समेत लुटिलगी डााँका
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गरे कोमा बबरुद्ध खण्डका प्रबतवादीहरुलाई कानून बमोजजम सजाय गररपाउाँ भन्ने
अबभयोग दावी रहे को दे जखन्छ।

2. यस सन्दभतमा हेदात, थरुहि राज्यको माग गदै थरुहिका नेता तथा कायतकताहरुले

बन्द हड्ताल जस्ता कायतक्रम गदै आएकोमा बमबत २०७२।५।७ गते थारुहि
सं घर्त सबमबतले आन्दोलन माफतत टिकापुर जस्थत सरकारी कायतलयहरुको साइन

बोडतमा थारुवान स्वायत्त प्रदे शको बोडत लेख्न,े सरकारी सम्पबत नोक्सान गने,
तोडफोड गने, जनसाधारर्को शान्ती सुव्यवस्था भङ्ग गदै छन भन्ने प्राप्त सुचनाका
आधारमा अञ्चल प्रहरी कायातलयका ब.प्र.उ. लक्ष्मर् न्यौपानेको नेतत्ृ वमा प्रहरी
िोली

खटि

गएकोमा

टिकापुर

प्रवेश

गने

बािोमा

बनर्ेबधत

क्षेिबाि

आन्दोलनकारीहरु अगाडी बढ्न खोज्दा वररष्ठ प्रहरी उपररक्षक सटहत खटिएका

प्रहरीले सम्झाई बुझाई गदात टय प्रबतवादीहरु मध्येका धबनराम चौधरी, लक्ष्मर्

थारु, रे शमलाल चौधरी समेतको योजना, बनदे शन र नेतत्ृ वमा राम कुमार कठरीया,
राजकुमार चौधरी (कठरीया), ददल बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल कठरीया, प्रेम बहादुर

चौधरी, हररनारायर् चौधरी, राम प्रसाद चौधरी लगायतका अन्य प्रबतवादीहरुले प्रहरी

माबथ भाला, खुाँडा, लाठा प्रहार गरी टवभत्स तरीकाले हत्या गरे को र प्र.ह.रामबबहारी
चौधरीलाई जजउं दै जलाई जम्मा ८ जना सुरक्षाकमी तथा १ नाबालक गरी ९ जना

को हत्या गरे को तथा प्र.ना.बन.रटवन्र धनुसे सटहतका ३६ जना सुरक्षाकमी गजम्भर
घाईते बनाएकोले कावातही गरी पाउाँ भबन मान बहादुर बोहरा, सारदा कडायत,

गोरख बहादुर साउाँद, ददपक न्यौपाने, प्रकाश खड्का, धमतबसाँह बबष्ट, पशुपबत चन्द
र राज बहादुर नेगी समेतको जाहे री परे को दे जखन्छ।

3. मृतकहरुको शरीरका टवबभन्न भागमा घाउ चोि बनलडाम रहेको तथा जलाएको

अवस्थामा रहेको भन्ने व्यहोराको मृतकका लाश जांच मुच ुल्काबाि खुली आएको
दे जखन्छ। शव पररक्षर् प्रबतवेदनमा मृतकको िाउको लगायत शरीरमा गजम्भर

चोिका कारर् मृत्यु भएको व्यहोरा खुली आएको तथा घाईते प्रहरीको समेत

शरीरमा गजम्भर चोि लागेको भन्ने बनजहरुको घां जांच केश फारमबाि खुली
आएको

दे जखन्छ।

वारदातस्थलमा

बुजझएका

सुरक्षाथत

दे व

खटिएको

बहादुर

अवस्थामा

मौनीले
माने

मौकामा

उद्देश्यका

कागज

साथ

गदात

आएका

आन्दोलनकारीहरुले आफुहरु माबथ आक्रमर् गदात मलाई चोि लागी घाईते भएको

तथा एस.एस.पी.सरको िोलीलाई C आकारमा घेरी कुिटपि गरी कततव्य गरी
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मारे को भनी खुलाई ददएको पाईन्छ। बुजझएका आन बसं ह बबष्टले मौकामा कागज

गदात वारदातस्थलमा सुरक्षाथत खटिएका हामी प्रहरीलाई माने उद्देश्यका साथ

आएका आन्दोलनकारीहरुले आ–आफनो हातमा बोकी ल्याएका भाला, लाठाले C
आकारमा घेरा हाली कुिटपि गरे कोमा आफु समेत केटह प्रहरी खेतबतर गई बच्न

सफल भएको तथा ८ जना सुरक्षाकमी सटहत १ जना नाबालकलाई कततव्य गरी
टवभत्स रुपमा मारे को हो भनी खुलाई ददएको पाईन्छ।

4. वस्तुजस्थती मुच ुल्काका नबबन शाह, िे क बहादुर साउाँद, खुशीराम चौधरी र राजेन्र

प्रसाद थारु, प्र.ज.ददपक महरा, स.प्र.ज.खगेन्र कुमार साउाँद, नवराज नाथ, गर्ेश

बहादुर साउाँद, ईन्र भण्डारी र खगेन्र दमाई समेतले कागज गदात बमबत
२०७२।५।७ गते िीकापुरको पशुहािबजार भन्ने स्थानमा प्रबतवादी रे शमलाल

चौधरीले बनदे शन गरे अनुसार हातमा टवबभन्न घरे ल ु हातहबतयार बोकी आई सुरक्षाथत
खटिएका प्रहरी कमतचारीहरु माबथ उक्त हबतयार प्रहार गरी अन्य प्रबतवादीहरु
समेत भई बनमतम तररकाले हत्या गरे को तथा आफुहरु समेत घाईते भएको हो भबन
खुलाई ददएको पाईन्छ।

5. बुजझएका यज्ञदे वी भट्टले कागज गदात वारदातका ददन ददउाँसो म आफ्नो घरमा
बथए। थरुहिका आन्दोलनकारीहरुले सुरक्षाकमी र नाबालक बच्चा िे कबहादुर

साउाँद समेतलाई हातहबतयार तथा भाला, खुाँडा, खुकुरी समेतले प्रहार गरी लखेिी–
लखेिी कततव्य गरी मारे को मैले नै दे खेकी हुाँ। घिना भएको १ घण्िा पबछ घर

पछाडी गोलीको आवाज आउाँदा वाटहर आई हे दात नाबालकको घरमा रोई कराई

गरे को आवाज सुनी बनजको घरमा जााँदा घरको ढोका बन्द गरे को र घर वाटहर

बरण्डामा रगत बगेको दे जख ढोका खोली हेदात बालकको पछाडी िाउकोमा गोली
लागेको घाउ दे खेकी हुाँ, घिनामा ८ जना सुरक्षाकमीको मृत्यु भएको, धेरै घाईते

भएका र उपचारमा लग्दै गरे को मैले दे खेको हुाँ, प्रबतवादीहरुले मुखमा मास्क
लगाएको र िाउकोमा हेल्मेि समेत हालेका बथए भबन खुलाई ददएको पाईन्छ।

6. वस्तुजस्थती मुच ुल्काका रबबन्र टव.क., लच्छु राम खिी, प्रदीप चौधरी, आशाराम

नेपाली, राजेन्र ऐर र सुरेन्र हमालले कागज गदात वारदातका ददन आफुहरु
िीकापुर जस्थत पशुहािबजारमा सुरक्षाथत खटिएको अवस्थामा प्रबतवादी रे शमलाल

चौधरीको बनदे शन अनुसार हातहातमा घरे ल ु हबतयार समेत बोकी आई िीकापुर

जस्थत सरकारी कायातलयमा थरुहि प्रदे श लेख्ने भबन वारदात स्थलमा पुगी बनर्ेबधत
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क्षेिमा प्रवेश गनत खोज्ने क्रममा सुरक्षाकमीहरुले रोक्न खोज्दा प्र.ब.उ.समेतको
सुरक्षा

िोलीले

प्रयोग

गरी

सम्झाउने

क्रममा

आफुबसत

उल्िै

भएका

हातहबतयारले

सुरक्षाकमीहरुलाई घेराहाली प्रबतवादी रामकुमार कठरीया समेतले हातहबतयार
सुरुक्षाकमीहरुलाई

टवभत्स

तवरले

हत्या

गरे को

तथा

केही

सुरक्षाकमीहरु गम्भीर घाईते भएकोमा घाईते मध्येका जनक नेगीको उपचारको

क्रममा मृत्यु हुन गएको हो। पक्राउ परे का प्रबतवादी र फरार रहे का प्रबतवादीको
सं लग्नतामा उक्त वारदात घटित भएको हो। आफुहरु समेत उक्त वारदातमा
घाईते भएका हौं भबन खुलाई ददएको पाईन्छ।

7. बुजझएका

जजत

बहादुर

चन्द,

सुरेन्र

चन्दले

मौकामा

कागज

गदात

बमबत

ु
२०७२।५।७ गते थरुहिको टवरोध जुलश
हुने जानकारी पाए पिात आफु
समेतका सुरक्षाकमी वारदातस्थलमा खटिएकोमा आन्दोलनकारीहरुको बभड जचबलमे
चौराह पुगे पिात सुरक्षाकमीहरुलाई धकेल्दै पशुहािबजारमा पुगेकोमा प्र.व.उ.ले

सम्झाउं दै गदात आन्दोलनमा सं लग्न प्रबतवादीहरुले आफुहरुलाई सी आकारमा घेरा

हाली सकेपिात सुरक्षाथत खटिएका ४०।५० जना प्रहरीले घरमा लगाएको काठको
बार भत्काई घरको आड बलन खोजेकोमा सोही स्थानमा प्रबतवादीहरुले घेरा हाले

पिात वररष्ठ प्रहरी उपररक्षकले खेतबतर जान बनदे शन ददए पिात आफु समेतको

िोली खेतबतर भाग्न सफल भएको र वररष्ठ प्रहरी उपररक्षक लक्ष्मर् न्यौपाने
लगायत ८ जना सुरक्षाकमी माबथ भाला रोपी लाठी प्रहार गरी टवभत्स तरीकाले
मारे को

र

प्र.ह.राम

बबहारी

चौधरीलाई

जजउं दै

जलाएको

प्रबतवादीहरुको सं लग्नता रहे को छ भनी खुलाई ददएको पाईन्छ।

हो।

यसमा

टय

8. बुजझएका मानबहादुर बुढामगरले मौकामा कागज गदात वारदात बमबतका ददन
थरुहिको आन्दोलनकारीहरु टिकापुर प्रवेश गरी सरकारी कायातलयमा थरुहि
राज्य लेख्ने कायतक्रम रहे को जानकारी प्राप्त भए पिात टवबभन्न स्थानमा प्रहरी िोली

खिाइएकोमा आन्दोलनकारीहरुको बभड जचबलमे चौराह पुगी अबनयजन्ित भएको

भनी प्र.बन.बलराम बबष्टले जानकारी गरे पिात एस.एस.पी.ले थप बल पठाई आफु
समेत वारदातस्थलमा गई बभड पशुहाि बजारमा पुगी सके पिात सम्झाई बुझाई
गदात उल्िै प्रहरी िोलीलाई सी आकारमा घेरा हाली हामीहरुलाई आक्रमर् गरे

पिात आफुहरुले अश्रग्ु यास प्रहार गरे को तथा रबर गोली हानेको हो। एकोहोरो
आफु माबथ आक्रमर् भएपबछ मैले एस.एस.पी.ज्यूलाई एउिा घर बभि राखे। म
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खेतबतर भागे तर एस.एस.पी.लाई घरबभिै बाि तानेर बाटहर ल्याई नमार भनी
बनजले गुहार गदात गदै पबन नमानी भाला रोपी मारे को र अन्य प्रहरी कमतचारीलाई

समेत भाला लाठा प्रहार गरी टवभत्स तरीकाले मारे को तथा प्र.ह.राम बबहारी

चौधरीलाई जजउं दै जलाएको हो भने १ वर्तको बालकलाई गोली हानी मारे को हो।

ु प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीको नेतत्ृ वमा भएको बथयो भन्ने सुनेको हुं
उक्त जुलस
सबैले हातमा भाला, टकला ठोटकएका लाठा समेत बोकी आएका बथए भनी खुलाई
ददएको पाईन्छ।

9. बुजझएका नेिराज पडाल, डम्मर बहादुर बबष्ट, समशेर िमिाले कागज गदात

वारदातका ददन आफु समेत जचबलमे चौराहमा सुरक्षाथत खटिएकोमा बभडले जचबलमे

चौराह बाि आफुहरुलाई धकेल्दै पशुहाि बजार सम्म ल्याएकोमा उक्त स्थानमा
बनर्ेबधतक्षेि

हो

भनी

एस.एस.पी.स्वयंले

सम्झाउं दै

गरे को

अवस्थामा

आन्दोलनकारीहरुले सी आकारमा घेरा हाली ढुं गा मुढा गदात अश्रग्ु यास र हवाई
फायर गरे को हो। पबछ आन्दोलनकारीले एस.एस.पी.माबथ प्रहार गदात सशस्त्र लाई

गोली चलाउनुस भन्दा माबथको आदे श नभएको भनी फकेका भनी खुलाई ददएको

पाईन्छ। बुजझएका बसतल राज डगौराले मौकामा कागज गदात प्रबतवादीहरु लक्ष्मर्
थारु, रे शमलाल चौधरी र रामचन्र चौधरीको बनदे शन बमोजजम भलमन्साहरुलाई

बमबत २०७२।५।७ गते प्रत्येक घरबाि १।१ जना घरे ल ु हबतयार बोकी टिकापुर
गई सरकारी कायातलयमा थरुहि राज्य लेख्न ु पने भनी बनदे शन ददए पिात

भलमन्साले जचराकी माफतत गाउं मा उदी जारी गरी ददए अनुसार म समेत
आन्दोलनमा जाने क्रममा मोतीचोकमा पुग्दा झडप भई प्रदशतनकारीहरु दगुदै

फटकतएका बथए भने म सं गै माओवादी जनयुद्धमा लागेका सं गमले सेतो किृ ामा
बन्दुक बोकी लग्दै बथए भबन खुलाइ ददएको पाइन्छ।

10.

प्रत्यक्षदजशत केशे भण्डारीले कागज गदात हातमा भाला, कािी ठोकेका लाठा

सटहतका हबतयार बोकी आएका व्यजक्तहरुले मेरो घर भन्दा २०० मी. िाढा
चारै बतरबाि सुरक्षाकमी लाई घेरा हाली प्रहरी माबथ हबतयार प्रहार गदात केटह

नलागी प्रहरी भाग्दै गदात प्रहरी वररष्ठ उपररक्षकलाई बछमेकी सं गीता बमातको
घरबाि तानेर आंगनमा ल्याई भाला हानी मारे को, प्र.बन.बलराम बबष्ट र केशव
बोहरालाई धान खेतमा लखेिी मारे को तथा अन्य सुरक्षाकमीलाई हातहबतयार प्रहार
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गरी जलाई मारे को मैले आफ्नै घरको झ्याल बाि प्रत्यक्ष दे खेको बथए भनी खुलाई
ददएको पाईन्छ।

11.

बुजझएका टकरर् भन्ने राजेन्र हमाल, गोपाल पुन, नरे श चौधरी, महे श बोहरा,

कृष्र् डगौरा, पबतत पावन कठररया, बबर बसाँह नेगी, भरत बहादुर बबष्टले कागज

गदात बमबत २०७२।५।७ गते ददउं सो थरुहिको आन्दोलनमा लाठी, भाला, सटहत
टिकापुर प्रवेश गदै छन भन्ने सुनी बछमेकी बभम बहादुर भण्डारीको घरको छतमा
गएको बथए। सुरक्षाकमीलाई माने योजनाका साथ आएका प्रबतवादीहरुको हुलले

प्रहरी माबथ प्रहार गरे को दे खेको हुाँ, सं गीता बमातको घर बभि पसेका प्र.व.उ.लाई
आंगनमा ल्याई मारे को छे टकएकोले दे जखन। अन्य प्रहरीलाई टवबभन्न हबतयारले

हान्दै लखेिी मारे का हुन भनी खुलाई ददएको पाईन्छ। प्र.ना.बन.राजु शाहले कागज
गदात बमबत २०७२।५।७ गते टिकापुरमा थरुहि कायतकतात जाने भन्ने प्राप्त सूचनाका

आधारमा शान्ती सुरक्षा गनत जचबलमे चौराहमा प्र.बन.बलराम बबष्टको नेतत्ृ वमा िोली
खिाएकोमा बभडले उक्त प्रहरी िोलीलाई धकेल्दै पशु हािबजारमा पुग्दा थप
सुरक्षाकमी सटहत व.प्र.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने स्वं य घिनास्थलमा गएकोमा १३:३०

बजे प्र.व.उ.लाई भाला हानी मारे को खबर आयो। उक्त वारदातमा हुलदं गाको

नेतत्ृ व प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी समेत अन्य प्रबतवादीहरु भइ गरे को हो भनी
खुलाई ददएको पाईन्छ।

12.

प्र.ज.योगेन्र ऐर, प्र.ह.केशव राज जोशी, प्र.ना.बन.रटवन्र धनुसे र प्र.ज.रामचन्र

जोशी समेतले कागज गदात आफुहरु समेत सुरक्षाथत पशु हािबजारमा खटिएको
अवस्थामा

थरुहिका

व.प्र.उपररक्षक

लक्ष्मर्

आन्दोलनकारीहरुले
न्यौपानेले

सम्झाई

बनर्ेबधत

बुझाई

क्षेिमा

गनत खोज्दा

जान

खोज्दा

आफुहरुलाई

चारै बतरबाि घेरा हाली हातमा बोकी ल्याएका भाला, ढुं गा, लाठा प्रहार गरी
आफुहरुलाई गजम्भर घाईते बनाएको हो भने व.प्र.उपररक्षक लक्ष्मर् न्यौपाने

लगायतका ८ जना सुरक्षाकमी र १ नाबालक लाई वारदातस्थलमै भाला रोपी
जलाई मारे को थाहा पाएको हुं। घिना प्रबतवादी लक्ष्मर् थारु र रे शमलाल चौधरी

समेतको बनदे शनमा प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी, सुन्दरलाल कठररया, प्रेम बहादुर
चौधरी र राम कुमार कठररया समेतका व्यजक्तहरुले घिना घिाएको भनी थाहा
पाएको हुं भनी खुलाई ददएको पाईन्छ।
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13.

बुजझएका केशब बसं ह महरा, ददपेन्र बसं ह धामी, प्र.ज.ददपराज थापा, प्र.ज.दे व

बसं ह काकी, पटविा थारु, धन बहादुर कठायत र लक्ष्मर् नेपाली समेतले कागज

गदात बमबत २०७२।५।७ गते िीकापुरमा ठू लो धनजनको क्षबत हुने सूचना प्राप्त भए
पिात आफुहरु अञ्चल प्रहरी गुल्मबाि सुरक्षाथत िीकापुरमा खटि गएकोमा

वारदातका ददन प्रबतवादी लक्ष्मर् चौधरी, रे शमलाल चौधरी, ई.धनीराम चौधरी र

रामचन्र चौधरीको बनदे शनमा हातहातमा भाला, खुाँडा, लाठा समेत बोकी आएका
प्रबतवादीहरुले िीकापुरको जचबलमे चौराहामा खटिएका सुरक्षाकमीले सम्झाउाँदा
नमानी धकेल्दै बनर्ेबधत क्षेिमा आउन लाग्दा प्र.बन.बलराम टवष्टले थप सहयोग
मागेकोमा प्र.बन.केशब बोहराको कमाण्डमा थप सुरक्षाकमीलाई वारदात स्थलमा

खिाई स्वयं प्र.ब.उ.समेत पशु हािबजार आई आन्दोलनकारीहरुलाई सम्झाउन
खोज्दा प्रबतवादीहरुले भाला, ढु ङ्गा, लगायतका हबतयारले प्रहार गनत थाले, आफुहरुले

अश्रु ग्यााँश, रबर गोली हान्दा समेत बनजहरु नभागी उल्िै प्रहरी माबथ आक्रमर् गनत
थाले। आफुहरुलाई चारै बतर घेरा हाली हबतयार प्रहार गदात भागाभाग हुाँदा

प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपानेलाई घरबभिबािै बनकाली भाला रोपी हत्या गरे को तथा अन्य

खटिएका प्रहरी ८ जनाको समेत वारदात स्थलमा नै भाला रोपी, जलाई १

नाबालक समेतलाई भाला लाठा लगायतले हानी रोपी हत्या गरे को आफुहरु समेत
घाईते भएको प्रहरीहरुको हबतयार समेत लुिी बनज प्रबतवादीहरुले नै लगेको हो
भबन खुलाई ददएको पाईन्छ।

14.

बुजझएका िे क बहादुर चौधरी, भरत बसाँह बुढा, गोकुल भण्डारी, गज बहादुर

ाँ ठकुरी र राम बहादुर ऐरले मौकामा कागज गदात वारदात पूव त
भण्डारी, सुरज बसह
रे शमलाल चौधरी र लक्ष्मर् थारुको नेतत्ृ वमा आन्दोलन हुाँदै आएकोमा बमबत

२०७२।५।७ गते िीकापुर जस्थत सरकारी कायातलयमा थरुहि प्रदे श लेख्ने
कायतक्रम छ भनी ऐ.६ गते टवश्राम चौधरीले गाउाँगाउाँमा माईटकङ्ग गरे का हुन।
प्रत्येक घरबाि घरे ल ु हबतयार सटहत जानु पने, नगए जररबाना गने भन्दै बथए।

सोही अनुरुप वारदातका ददन हातहातमा भाला लाठी लगायत हबतयार बोकी

गाउाँगाउाँबाि माबनसहरु आएको दे खेको हु,ाँ आन्दोलनको नेतत्ृ व प्रबतवादी रे शमलाल
चौधरी

र

टवश्राम चौधरीले

गरे का

बथए।

पशु

हािबजारमा

आन्दोलनकतात

प्रबतवादीहरुले प्रहरीहरु माबथ आक्रमर् गरी ८ जना सुरक्षाकमीको हत्या गरे को हो
भबन खुलाई ददएको पाईन्छ।
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15.

ाँ धामीले मौकामा कागज गदात
बुजझएका प्र.ज.ददपक दमाई (नेपाली) र जय बसह

वारदातका ददन आफु प्र.बन. बलराम टवष्टको कमाण्डमा सुरक्षाथत खटि गएकोमा

प्रदशतनकारीहरु जचबलमे चौराहामा पुगेपिात बनजहरुलाई रोक्ने क्रममा बनजहरु
आगाडी बढदै जााँदा पशुहािबजारमा पुग्दा सम्झाई बुझाई समेत गदात नमानी

प्र.ब.उ.लक्ष्मर् न्यौपाने सटहत भएको सुरक्षाकमीहरुमाबथ आक्रमर् भएको र
प्र.ब.उ.भाग्दै स्थानीय व्यजक्तको घरमा गई बसेकोमा सोही घरबाि तानी वाटहर
आंगनमा ल्याई बनजमाबथ भाला बञ्चरो लगायतका हबतयार प्रहार गरी मारे को र
अन्य सुरक्षाकमीहरुलाई ज्यान जोगाउन धान खेतमा भाग्दै गदात टवबभन्न प्रकारका

घरे ल ु हबतयारले प्रहार गरी कततव्य गरी मारे का हुन। घाईते मध्ये प्र.ज.जनक
नेगीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो, उक्त टहं शात्मक प्रदशतनको नेतत्ृ व

प्रबतवादीहरु रे शमलाल चौधरी, लक्ष्मर् थारु, र धनीराम चौधरीले गरे का बथए।
बनजहरुले नै उक्त घिना घिाउन योजना बनाएका हुन भबन खुलाई ददएको
पाईन्छ।

16.

बुजझएका प्र.ना.बन.मान बहादुर बोहराले कागज गदात आफु वारदातका ददन

मृतक प्र.बन.केशब बोहरा समेतको िोलीमा खटि वारदात स्थलमा पुग्दा हातमा

घरे ल ु हातहबतयार लाठी, भाला, गुलेली समेत बोकी आएका प्रबतवादीहरुको बभडलाई

प्र.ब.उ.ले सम्झाई बुझाई गदात उल्िै उक्त हबतयार प्रयोग गरी सुरक्षाकमी माबथ
प्रहार गनत लाग्दा सुरक्षाकमीले अश्रु ग्यााँश, रबर गोली प्रयोग गदात प्रबतवादीहरुले

चारै बतर प्रहरी िोलीलाई घेराहाली टवबभन्न हबतयारले प्रहार गनत लाग्दा ज्यान
जोगाउन घरबभि बसेका प्र.ब.उ.समेतलाई बाटहर तानी बनमतमता पूवक
त हत्या गरे को
तथा प्र.ह.रामबबहारी चौधरीलाई भाला प्रहार गरी शरीरमा पेट्रोल छटकत आगो लगाई

मारे को तथा अन्य मृतकहरुलाई समेत टवभत्स तररकाले कततव्य गरी मारे को र

प्रहरीको हबतयार समेत प्रबतवादी मध्येका श्रवर् चौधरीले लुिी लगेको भन्ने सुनी
थाहा पाएको हुाँ। प्रस्तुत वारदातको मुख्य योजनाकार प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी,
लक्ष्मर् थारु, धनीराम चौधरी समेत भई प्रबतवादीहरु सन्तराम चौधरी, राजकुमार
चौधरी, हररनारायर् चौधरी, समेतले घिना गरे का हुन भबन खुलाई ददएको पाईन्छ।

17.

प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरी, हररनारायर् चौधरी, राम कुमार कठररया, राज

कुमार कठररया, सुन्दरलाल कठररया, ददल बहादुर चौधरी, बृजमोहन डगौरा,
सन्तराम चौधरी, राजेश चौधरी, टकसनलाल चौधरी, राम नरे श चौधरी, बबर बहादुर
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चौधरी, जजत बहादुर चौधरी, करन चौधरी, बबश्राम चौधरी, सं गम भन्ने सन्तोर्

कुमार थारु, श्रवर् चौधरी र प्रददप चौधरीले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष बयान
गदात थरुहि राज्यको माग गदै भएको आन्दोलनमा बमबत २०७२।५।७ गते

टिकापुर बजारमा रहेका सरकारी कायातलयहरुमा थारुवान प्रदे श लेख्ने कायतक्रम
ु मा घरे ल ु हबतयार सटहत सहभागी हुन ु पने नभएमा
रहे कोले प्रत्येक घरबाि जुलस
जररबाना गने भनी प्रबतवादी लक्ष्मर् चौधरी, रे शमलाल चौधरी, फुलराम चौधरी

समेतका नेताहरुले भनेकोमा उक्त ददन म समेत सं गम भन्ने सन्तोर् कुमार थारु,
राम कुमार कठररया, राम नरे श चौधरी, टवर बहादुर चौधरी, राजेश चौधरी,
सुन्दरलाल कठररया, ददल बहादुर चौधरी, हररनारायर् चौधरी, प्रेम चौधरी, जजत

ु रोकेमा प्रबतकार गनुत पने र
बहादुर डगौरा समेतका व्यजक्तहरु गएका हौ। जुलस
सबैले हातमा टवबभन्न हबतयार बोक्नु पने भन्ने बनदे शन बमोजजम हामी िीकापुर

जस्थत पशुहािबजार भन्ने स्थानमा पुगी िीकापुर बजार बभि प्रवेश गनत खोज्दा
सुरक्षाकमीहरुले रोक्न खोज्दा हामीले प्रबतकार गरे का हौ। हामीलाई रोके पिात

भाला, लाठा लगायतका हबतयारले सुरक्षाकमीहरुलाई आक्रमर् गरर मारे को हो भनी
परस्पर एक अकात प्रबतवादीहरुलाई पोल उजुर गदै एकै बमलानको बयान गरर
घिनाको बेली टवस्तार खुलाई ददएको पाईन्छ।

18.

प्रबतवादी लक्ष्मर् (थारु) चौधरीले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष वयान गदात

बमबत २०७२।५।७ गतेका ददन टवहान म दाङ्ग जजल्लाको लमहीमा बथए। सोही
ददन १३:०० बजेको समयमा बााँके जजल्लाको कोहलपुर र १४:३० बजेको

समयमा बददतया जजल्लाको गुलररयामा बथए। पुश हािबजारमा भएको घिनामा
प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीकै सं लग्नता रहे को छ। बनजलाई अन्य को कस्ले

सहयोग गरे का बथए त्यो मलाई थाहा भएन। मैले घिनाको बारे मा कोहलपुरमा
सुनेको बथए। उक्त घिनामा मेरो कुनै सं लग्नता छै न। मेरो नाम समेत के कसरी
खुलाए सो समेत मलाई थाहा भएन भबन खुलाई ददएको पाईन्छ।

19.

प्रबतवादी नरुल जागा भन्ने तहौबर अबल जागाले अबधकार प्राप्त अबधकारी

समक्ष वयान गदात वारदातका ददन टवहान खेतमा लगाएको बााँसको टवर्यमा मेरो
ाँ झगडा भएको बथयो। सो झगडाको छलफलका लाबग मेरो
घर नजजकको भाई सग

गाउाँको भल्मन्सा चन्र लाल डं गौराको घरमा म समेत मेरो घरका अन्य सदस्यहरु
गएका बथयौँ। सो ददन सााँझ १७:३० बजेको समय सम्ममा झगडा बमलाउनमा
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लागेका हौं, ऐ.८ गते टवहान पशु हािबजारमा भएको घिनाको बारे मा सुनक
े ो हु,ाँ म
घिनामा सं लग्न छै न, पबछ बुझ्दै जााँदा प्रबतवादीहरु हररनारायर् चौधरी, सुन्दरलाल
कठरीया, लगायतका प्रबतवादीहरुले सुरक्षाकमीहरुलाई मारे को भबन सुनी थाहा
पाएको हुाँ भबन खुलाई ददएको पाईन्छ।

20.

प्रबतवादी लाहुराम चौधरीले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष वयान गदात म

थरुहि थारुवान सं घर्त सबमबत कैलाली जजल्लाको सं योजक भएको हुाँदा वारदातका

ददन जजल्ला भरी थरुहि प्रदे शको बोडत लगाउने भन्ने सकतु लर गरे को बथए। सोही

अनुसार ऐ.७ गते मैले धनगढीको आन्दोलनको नेतत्ृ व गरे को बथए। ददउाँसो
जजल्ला प्रशासन कायातलय अगाडी भार्र् गदै गदात िीकापुर ९ पशुहािबजारमा

रे शमलाल चौधरीको नेतत्ृ वमा भएको हुलले प्रहरी बररष्ठ उपररक्षक लक्ष्मर् न्यौपाने

सटहतको हत्या गरे को थाहा पाए पबछ कायतक्रम छोयाई म क्याम्पस रोड गएको

हुाँ, उक्त हत्यामा प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीको नै योजना हो। मैले कुनै बनदे शन

समेत ददएको छै न। मैले केवल थरुहि राज्यको बोडत लगाउन माि भनेको हुाँ
भबन खुलाई ददएको पाईन्छ।

21.

घिनास्थलबाि रड, तरबार, बन्चरो, चक्कु र भाला टकला ठोकेका लाठा

लगायत हातहबतयार तथा घिना साँग सम्बन्धीत प्रबतवादी राम प्रसाद चौधरीले

वारदातको समयमा जखचेको बभबडयो, रामचन्र चौधरी साँग वारदात बारे कुराकानी
भएको कल रे कबडतङ्ग समेतको मेमोरी काडत लगायतका मोबाईल समेतका सरसामान

बरामद भएको भन्ने बरामदी मुच ुलकाबाि खुली आएको दे जखन्छ भने उक्त बरामदी
हबतयारहरुले सुरक्षाकमीहरुमाबथ प्रहार गरे को भबन प्रबतवादी करन चौधरीले

सनाखत समेत गरर ददएको पाईन्छ। प्र.ज.नेिराज पडाल, ददपराज थापा, सुरज बसं ह
ठकुरीले प्रबतवादी प्रदीप चौधरी, श्रवर् चौधरी, बबश्राम चौधरी र करन चौधरीलाई

घिनास्थलमा प्रहरी कमतचारीलाई कुिटपि गनत लागेको दे खेको हुाँ भबन सनाखत
गरर ददएको पाईन्छ। घिनास्थलबाि बरामद भएका बरामदी मुच ुल्कामा उल्लेजखत

रड, बन्चरो लगायतका जचजवस्तुहरु वारदात स्थलमा आफुहरुले सुरक्षाकमीहरु
माबथ प्रहार गदात प्रयोग गरे का जचजवस्तुहरु हुन भबन उक्त जचजवस्तुहरु प्रबतवादी

श्रवर् चौधरी र प्रदीप चौधरीले सनाखत गरर ददएको र प्रबतवादीहरुको पोलीग्राफ

पररक्षर् तथा कल बडिे ल्स र B.T.S. प्रबतवेदन समेत हे दात थुनामा रहे का प्रबतवादी
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एवं फरार प्रबतवादी वारदात स्थलमै उपजस्थत भई घिनामा पूर्त रुपमा सं लग्न
रहे को भन्ने दे जखन्छ ।

22.

प्रबतवादीहरुले

बन्चरो,

तरवार,

लाठी,

प्रेट्रोल,

घरे ल ु

हबतयारसटहतका

आधुबनक हबतयारसटहत प्रहरीहरुलाई घेराबन्दी गरी ८ जना शुरक्षाकमी र १ जना

नाबालक समेतलाई गोली हानी हत्या गरी प्रहरीको साथमा रहे का हबतयार र
सञ्चार सेि समेत लुिी लगेकाले कानुन बमोजजम कारबाही गररपाउाँ भन्ने टकिानी

जाहे री र प्रहरी प्रबतवेदन, घिनामा प्रयोग गररएका भबनएका लाठी, भाला, बन्चरो,
बोतल, चक्कु र तरवार लगायतका सामाग्रीहरु यिति छररएर रहे को भन्ने
घिनास्थल मुच ुल्का, मृतकको शरीरमा घाउचोि बनलडाम रहे को तथा जलाएको

अवस्थामा रहे को भन्ने बेहोराको मृतकहरुको लाशजााँच मुच ुल्का, मृतकहरुको

िाउको लगायत शरीरमा गजम्भर चोिको कारर् मृत्यु भएको भन्ने शव परीक्षर्
प्रबतवेदन, घाइते प्रहरीहरुको घाउाँजााँच केश फारम, घिनास्थलबाि रड, तरबार,
बन्चरो, चक्कु र कााँिी ठोकेको लाठा लगायतका हबतयार र रामप्रसाद चौधरीले

जखचेको बभबडयो समेतका सामग्री बरामद भएको भन्ने बरामदी मुच ुल्का, प्रहरी
जवान सुरेन्र चन्द समेतका व्यक्तीहरुले प्रबतवादीहरु बनर्ेबधत क्षेि उल्लं घन गरी
भाला समेतका हातहबतयार प्रयोग गरी ९ जनाको हत्या र केही सुरक्षाकमीहरुलाई
मरर्ासन्न हुने गरी कुिटपि गरी हबतयारसमेत लुिी लगेका हुन ् भनी लेखाएको

टकिानी बेहोरा, घिनाको प्रत्यक्षदशी सुजशला बमातले प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मर्

ाँ नमा ल्याई कुिी भाला घोजच िाउकोमा प्रहार गरी
न्यौपानेलाई मेरो घरको आग

मारे का हुन ् भनी लेखाएको व्यहोरा, प्रबतवादीहरुको घिनामा सं लग्नता बथयो भनी
प्रहरी जवान नेिराज बडाल समेतले गररददएको सनाखत कागजात, बमबसल सं लग्न

रहे को Call Detail Record र NCELL BTS टवश्लेर्र्, प्रबतवादी राजकुमार कठररया

समेतले आदालत समक्ष आन्दोलनमा गएको भनी साबबत रही गरे को बयान,
प्रबतवादी करर् चौधरी, बबश्राम चौधरी समेतले कुिटपि गरे को भनी गरे को बयान,
लाहुराम चौधरीले स्थानीय ददनेश एफ.एम.बाि घिनाको जजम्मा बलई अन्तरवातात
ददएको भनी जाहे रीमा उल्लेजखत गरे को दे जखन्छ।

23.

यस अदालतमा वयान गदात प्रबतवादी करन चौधरी कसुर अपराधमा पुर्त

साटवती रही वयान गरे का प्रबतवादी मध्येका राम प्रसाद चौधरी, हररनारायर् चौरधी,
राजकुमार कठररया, ददल बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल चौधरी, बृजमोहन डगौराले
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कसुर अपराध गरे का हौइनौँ भनेतापबन आन्दोलनमा प्लेकाडत बोटक गएको कुरा
जस्वकार गरी अदालतमा बकपि गरे का स्वयम मुख्य आरोटप रे शमलाल चौधरी

वारदात भएको ददन ११:०० बजे सम्म टिकापुरमै बथए, कुरा नबमले पबछ बददतया
बतर गएको हुाँ भनी कसुरमा इन्कार रहे पबन वारदात भएको ददनको २:०० बजे

सम्म बनजको फोन लम्की िावरले रे कडत गरे को BTS प्रबतवेदनबाि दे जखन्छ। बााँटक
प्रबतवादीहरुले अदालत समक्षको वयानमा कसुर गरे कोमा पुर्त इन्कार रहे तापबन र

बादी पक्षकै साक्षीहरु भरत बहादुर बबष्ट, योगेन्र ऐर, नरे श कुमार चौधरी, गोपाल
पुन, केशे भण्डारी, रटवन्र बब.क., पबततपावन कठररया, गोरख बहादुर साउाँद,

खुशीराम चौधरी, महाराज रानाले घिनामा को को सं लग्न बथए थाहा भएन भनी
बकपि गरे तापबन, बादी पक्षका अन्य साक्षीहरु केशव बसाँह महरा, ददपराज थापा,

रामचन्र जोशी, महेश बोहरा, शारदा कठायत, रबबन्र धनुर्,े जंग बहादुर साउाँद,

ाँ धामी, केशवराज जोशी, दे व बहादुर मौनी, भरत बसाँह बडाल, राम
ददपेन्र बसह

बहादुर ऐर, नेिराज पडाल, लक्ष्मी खड्का, प्रकाश खड्का, प्रददप चौधरी, गर्ेश

बहादुर साउाँद, यज्ञदे वी भट्ट, शुबसला बमात, पटविा साउाँद, मुकुन्द अबधकारी, मान
ाँ बबष्ट, ददपक न्यौपाने, ओमकार थारु, श्रृजना चौधरी,
बहादुर बोहरा, आन बसह
खगेन्र बहादुर साउाँद, लक्ष्मर् बहादुर साउाँद, िे क बहादुर चन्द र राजेश धामीले

यीनै प्रबतवादीहरुकै सं लग्नतामा उक्त वारदात भएको भनी आरोटपत प्रबतवादीहरुको

अलग अलग नाम ददइ अदालत समक्ष टकिानी बकपि गररददएको समेतका

बमबसल सं लग्न आधार, कारर् र प्रमार्हरुबाि टय प्रबतवादीहरु नै अबभयोग
दाबीको कसुरमा सं लग्न रहे को भन्ने दे जखन आयो।

b) प्रस्तुत वारदात राजनीबतक, दोहरो बभडन्त, आपराबधक चररिको वा कस्तो प्रकारको

घिना बथयो? भन्ने दोस्रो ठहर गनुत पने प्रश्नका सम्बन्धमा प्रस्तुत वारदातको प्रकृबत
हेदाताः-

1. हजारौं जनाको अबनयजन्ित हुल, प्रत्येकको हातमा टवबभन्न टकबसमका घरे ल ु हबतयार,

ु ो पुटष्ट
भाला, फसात, बन्चरो, खुाँडा, खुकुरी, तलवार जस्ता सााँघाबतक हबतयारहरु हुनक
स्वयं प्रबतवादीहरुले अनुसन्धान समक्ष गरे को वयान, वारदात हुाँदाका बखत भीड

बनयन्िर्मा खटिएका प्रहरी जवान तथा जुबनयर अबधकृतहरुको कागज, अन्य

बुजझएका व्यजक्त तथा बभबडयो क्लीपवाि पबन पुटष्ट हुन आएको छ। भीडमा सामेल
प्रत्येकले आ–आफ्नै टकबसमले नाराहरु लगाई रहे को, सो बभड अबनयजन्ित
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टकबसमको दे जखन्छ, सो भीडको तत्काबलन अवस्था हे दात कुनै राजनीबतक अबभष्ट
नभई दं गा भड्काउने, सावतजबनक सम्पजत्तको नास गने र सो कायतमा कसैले अवरोध
सृजना गरे आफुसाँग भएका हबतयारको प्रयोग गने उद्देश्यबाि प्रेररत भएको

दे जखन्छ। सोही बमोजजम दं गा बनयन्िर् गनत खटिएका सुरक्षाकमीहरुले भीड

बनयन्िर् गनत खोज्दा यी प्रबतवादीहरुले आफुसाँग भएको घरे ल ु हबतयार प्रयोग गरी
प्रहरी कमतचारीहरुलाई हत्या गरे को दे जखन्छ।

2. कुनै बनजित राजनीबतक नारा नभएको, कुनै बनजित व्यजक्तको नेतत्ृ वमा भएको, तर
हात हातमा घरे ल ु हबतयार बोकेका असं यबमत, अबनयजन्ित भई आवेगात्मक ढं गले

सावतजबनक ठाउाँमा दं गा गनुव
त ाि सो वारदातमा सं लग्न यी प्रबतवादीहरु समेतका
व्यजक्तहरु राजनीबतक रुपमा पररचाबलत बथएनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। दोहोरो भीडन्त
बथयो टक भन्नलाई पबन दं गा बनयन्िर् गनत भएको प्रहरीहरु साँग यथेष्ट हबतयार
नभएको र बनज प्रहरीहरुसं ग भए जबतका हबतयारहरुले पबन हजारौंको भीड भएको

कारर्ले प्रयोग गनत सं भव नभई एकतफी रुपमा भीडको प्रभाव र दवाव परे को
दे जखन्छ। यसको साथै वारदातमा सं लग्नहरु मध्ये एकतफी प्रहरीहरु माि हताहत

भई यी प्रबतवादीहरुतफत कुनै मानवीय क्षती नभएवाि पबन प्रस्तुत वारदात दोहोरो
भीडन्तको रुपमा नभई यी प्रबतवादीहरु तथा भीडमा सं लग्न व्यजक्तहरुको तफतबाि
माि आक्रमर् भइ रहेको प्रष्ट हुन्छ।

3. वारदातमा बुजझएका व्यजक्त तथा चश्मदीत गवाहका रुपमा वकपि गने सुजशला
बमात, यज्ञदे वी भट्ट, गोकुल भण्डारी समेतले मृतक प्र.व.उ. लक्ष्मर् न्यौपानेलाई

भीडले लखेट्दै बनजहरुको घरछे उ पुर्याउाँदा मलाई नमार भनी आग्रह गदात पबन
यी प्रबतवादीहरु समेतले भाला रोपेर, िाउकोमा बसलौिोको ढु ङ्गा बजारे र मारे का हुन

भनी वताएको समेतबाि वारदात एकतफी भइरहेको प्रष्ट हुन्छ। यसरीनै भीड
बनयन्िर् गनत गएका प्रहरी जवान तथा अबधकृतहरु जो वारदातमा घाइते भएका

व्यजक्त वीरबसं ह नेगी, केशवराज जोशी, प्र.ना.बन. रटवन्र धनुर्,े प्रा.ना.उ. धन बहादुर
कठायत, मृतक प्र.व.उ. लक्ष्मर् न्यौपानेको अं गरक्षक मान बहादुर बुढा समेतका
कागज

प्रमार्हरुबाि

यी

प्रबतवादीहरु

समेतले

हातमा

घरे ल ु हबतयार

बलई

वारदातस्थलबाि प्रहरीहरुलाई लखेट्दै खेततफत लगेका भनेवाि समेत वारदात
एकातफी भएको बसद्ध हुन्छ। उपयुक्त
त
तथ्यको आधारमा मृतक तथा घाइते
प्रहरीहरुले

भीडमा सामेल यी प्रबतवादीहरुलाई हामीलाई नमार, क्षमा गर,
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तपाइहरुलाई हाम्रो कुनै रोकिोक छै न भनी हातजोडी जीवनदानको याचना गदात
पबन घरे ल ु हबतयारहरुले बनमतम प्रहार गरी लामो समयसम्म वारदात स्थलवाि

दगुराई शरीरका टवबभन्न भागमा सााँघाबतक प्रहार गरी असह्य पीडा र चोि ददई

माने बनयतका साथ आपराबधक कुकमत गरे को भन्ने तथ्य बुजझएका व्यजक्त तथा
मृतकहरुको Postmortem Reopt बाि प्रष्ट दे जखन्छ।

4. प्रस्तुत वारदातको प्रकृबत हे दात मानवीय सं वेदना शून्य भई गररएको व्यजक्त हत्या
(muder) माि नभई नरसं हार (Masscare-The Killing of large number of people)

बथयो भन्न वाध्य तुल्याउाँछ। उक्त वारदातमा वालवाबलका, अशक्त, वृद्धा तथा
मटहला समेतको कुनै वास्ता नगरी यी प्रबतवादीहरु समेतको भीडले बल प्रयोग गरी

अन्धाधुन्ध हबतयार चलाउनको पररर्ती सो वारदातमा डेढ वर्े नावालक िे क
बहादुर साउाँदको समेत मृत्यु हुन गएको छ। सोबाि पबन उक्त घट्ना राजबनतीक

उद्देश्यबाि भएको बथएन भन्ने प्रष्ट हुन्छ, यसका साथै प्रस्तुत वारदात अचानक र
तत्काल उत्तेजजत बभडबाि घटित हुन पुग्यो टक भनी हे दात समेत घिनामा सामेल

यी प्रबतवादीहरुको वयान कागज, बुजझएका व्यजक्तहरुको कागज, बभबडयो क्लीप
ू त एक ददन अगाबडको राती स्थानीय वाबसन्दाहरुको
समेतका आधारमा घिना हुनपु व
घर घरमा गई भोली िीकापुरमा हुने कायतक्रममा हरे क घरबाि

एक/एक जना

आफ्नो घरमा भएका हबतयार आफुसाँग बलई अबनवायत सामेल हुन,ु अन्यथा एक
हजार जररबाना र कारवाही हुनेछ भनी प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी समेतले थारु
समुदायका भलमन्सा माफतत उदी जारी गराउनु, सोही बमोजजम भीड जम्मा हुन,ु

भीडलाई बनयोजजत ढं गले बनदे शन गरी C आकारको घेरा बभि प्रहरीहरुलाई

घेरावन्दी गरी घेरावन्दीको तहगत सं रचनामा अग्रपं जक्तमा नावालक, त्यसपबछ
मटहला, त्यसपबछ वृद्ध र अन्तमा हबतयारधारी समूह तयार गरी आक्रमर्

भएकोबाि प्रस्तुत वारदात योजनाबद्ध ढं गले नरसं हार गने गराउने मनसाय सटहत

घटित भएको बथयो भन्ने प्रमाजर्त भएको छ। अताः उक्त वारदातमा यी प्रबतवादी

समेतले योजनावद्ध तररकाले मनसाय सटहत हत्या गरे गराएका बथए भनी बनसन्दे ह
बसद्ध भएको छ।

5. कुनै एक वा दुई व्यजक्तको हत्या गदात कसूरदारले प्रयोग गने कसूर गदातको तररका

(Modus oprendi) जस्तो नरसं हारको कसूरमा प्रबतव्यजक्तको (Modus oprendi)
खुयाउन सं भव हुाँदैन। यस्तो कसूरमा सं लग्न कसूरदार व्यजक्तहरुको सं लग्नता,
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कसूरदारको वारदातस्थल सम्मको पहुाँच र सो वारदात स्थलमा पीबडतको

उपजस्थबतलाई गंभीर ढं गले न्याटयक मनको प्रयोग गरी टववेचना गनुत जरुरी हुन्छ।
अथातत यसकुरालाई सुिवद्ध गदात Suspect+Victim+corpus delicti का वीच कस्तो
टकबसमको तारतम्यताबाि घिना घटित भएको बथयो भनी पत्ता लगाउनु पने

हुन्छ। यसरी हे दात िीकापुर पशु हािबजारको जचबलमे चौराहा घिनास्थल Corpus

delicti, यी प्रबतवादीहरु समेतले घिना घिाउने पूव त योजना मुताटवक प्रबतवादीहरु
(Suspects) समेतका जम्मा भेला भई रहेको जानकारी प्रहरीले थाहा पत्तो पाई
सुरक्षाथत खटिएका यी मृतकहरु (Victims) का वीच सम्बन्ध स्थाटपत भएको स्वताः
बसद्ध तथ्य हो। यी प्रबतवादीहरु (Suspects) वारदात समयमा वारदात स्थल तथा

सो वरपर बथए भन्ने तथ्य बनजहरुले प्रयोग गरे को मोवाइल (SIM Card) एकापसमा
फोन गदातको Connectivity फोन िावरले दे खाएको Location बाि र BTS
प्रबतवेदनले पबन पुटष्ट गरररहे को छ।

6. यसका साथै यस अदालतमा वयान गदात प्रबतवादी करन चौधरी कसुर अपराधमा
पूर्स
त ाटवती रही वयान गरे का प्रबतवादी मध्येका राम प्रसाद चौधरी, हररनारायर्

चौरधी, राजकुमार कठररया, ददल बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल चौधरी, बृजमोहन

डगौराले कसुर अपराध गरे का हौइनौँ भनेतापबन आन्दोलनमा प्लेकाडत बोटक गएको
कुरा जस्वकार गरी अदालतमा बकपि गरे को दे जखन्छ भने बााँटक प्रबतवादीहरुले

अदालत समक्षको वयानमा पुर्त इन्कार रहे पबन प्रबतवादीहरुको अबधकार प्राप्त
अबधकारी

समक्ष भएको

वयानवाि

पबन

कसूरमा

आफु साटवत

रही

अन्य

प्रबतवादीहरु समेतलाई पोल उजुर गरे का छन्। प्रबतवादीहरु मध्येका सुन्दरलाल
कठररया, ददल बहादुर चौधरी, राजकुमार कठररया समेतको स्वास्थ्य परीक्षर् गदात

आन्दोलनमा भएको झडपमा परी बनजहरुका शरीरका टवबभन्न भागमा Multipal

abrassion भएको दे जखनु, प्रबतवादी श्रवर् चौधरीले प्रहरीवाि SLR राइफल खोसी
लगेर सो राइफल बभरी टहडेको फोिो मेरो हो भनी वयान गनु,त प्रबतवादी रे शमलाल

चौधरीले घिना हुाँदा म वारदातस्थलमा नै रही भीडलाई सं झाई बुझाई गरे को बथए
तर कसै ले मानेनन् त्यसपबछ म वारदात स्थलबाि अन्यि टहाँडेको हुाँ भनी अदालत
समक्षको वयानमा स्वीकार गनुब
त ाि यी प्रबतवादी वारदातस्थलमा रही घिना
घिाउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सररक बथए भन्ने कुरा पुष्टी भइरहे को छ ।
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7. ज्यान सम्बन्धी अपराध व्यजक्त टवरुद्धका अपराधहरुमध्येको सबैभन्दा गम्भीर
प्रकृबतको परम्परागत अपराध हो। यो अपराधको पररर्ाम स्वरुप माबनसको ज्यान

अप्राकृबतक रुपमा उसको स्वभाटवक मृत्युभन्दा पटहला नै मनत जान्छ वा उसको

जीवन स्वभाटवक मृत्युभन्दा पटहला नै समाप्त हुन जान्छ। माबनसलाई सबैभन्दा
प्यारो उसको ज्यान वा जीवन नै हो र प्रकृबतले पबन यसको रक्षा गनतकालाबग

माबनसलाई केही प्राकृबतक क्षमता प्रदान गरे को हुन्छ। यस्तै माबनसको ज्यान

आफैँमा अमुल्य (Unique Value) हुने र एकपिक माबनसको ज्यान गइसकेपबछ
यसको पुनस्थातपना हुन नसक्ने भएकोले यसको बहुमूल्यता, अपुनस्थातपनीय चररि र
जीवनको पटविता (Sanctity of Life) का कारर्ले यसलाई माबनसका टवरुद्ध गररने

अपराधहरुमध्ये सबैभन्दा गम्भीर र जघन्य अपराधको रुपमा बलइन्छ। व्यजक्त
टवरुद्धका सम्पुर्त अपराधहरुमा ज्यान सम्बन्धी अपराध सबैभन्दा गम्भीर एवं

सं वेदनशील अपराध हो टकनटक यसले त मानव जीवनको अजस्तत्वलाई नै यस
सं सारबाि अन्त्य गररददन्छ। यस प्रकार "ज्यान सम्बन्धी अपराध" भन्नाले एउिा
मानवले अको मानव जीवनको हत्या गनुत हो। 'हत्या' भन्नाले स्पष्ट प्रत्यक्ष मृत्युको
कारर् (Cause of Death) हो।

8. राज्यको स्थापना र बनरन्तरताको औजचत्य स्थाटपत गने प्रमुख आधार नै आफ्नो

प्रादे जशक क्षेिाबधकार बभिका बाबसन्दाको जीवन रक्षा गनुत हो। त्यसै ले टवश्वका
प्रत्येक रािले ज्यान माने वा सोको उद्योग गने कायतलाई अपराधको रुपमा

पररभाटर्त गरी दण्डनीय बनाएको हुन्छ। टवश्वका सबै क्षेिाबधकारहरुले यसलाई
एउिा गम्भीर अपराध मानी आफ्नो राटिय कानूनी प्रर्ालीले स्वीकृबत ददएको
उच्चतम् सजायको व्यवस्था गरे को पाइन्छ। सवति अपराधको रुपमा स्वीकार

गररएकोले ज्यान सम्बन्धी कसूरलाई Mala in se (A crime of act that is inherently
immoral) अन्तगततको अपराध माबनन्छ। यो एउिा सापेजक्षक दाटयत्व बसजतना गने

अपराध (Crime of Relative Liability) हो। त्यसै ले ज्यान सम्बन्धी कसूरमा

अपराबधक दाटयत्व बसजतना हुनकोलाबग बनर्ेबधत पररर्ाम (माबनसको मृत्यु) ल्याउने
गरी भएको कायत (Actus Reus) "आवश्यक अपराबधक मनसाय" (Required Mens
Rea) सटहत भएको हुन ु पदतछ।

9. Stephen ले 'हत्या' (Killing) लाई यसरी पररभाटर्त गरे का छन्:- "Killing is causing
the death of person by an act or omission but for which the person killed
would not have died when he died which is directly and immediately
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connected with the death." अथातत ् हत्या कुनै कायत वा कायतको अभावबाि सृजना

हुने व्यजक्तको मृत्युको कारर् हो, उक्त कारर् नभएको भए उसको मृत्यु हुने
बथएन अथातत ् उसको मृत्युसाँग प्रत्यक्ष र बनकि सम्बन्ध राख्ने मृत्युको कारर् नै
हत्या हो।

10.

माबनसको मृत्यु बनजित छ तर पबन उ मृत्युसाँग डराउाँछ। टकनटक मानव

शरीर नै उसको प्राथबमक सम्पजत्त हो। अरु सम्पजत्त यसका वररपरर घुबमरहने माि

् त्यसै ले यसप्रकारको अपराधलाई अरु अपराध भन्दा गम्भीर तथा खतरनाक
हुन।

रुपमा बलने गररन्छ। मानव जीवनको उत्पजत्तकाल दे जख नै एकले अकातको हत्या
गनुत वा आफैँले आफ्नो हत्या गनुल
त ाई समुदायमा भएका जनमानसको सोचाइमा

उत्तेजक वा मानबसक आघात पुर्याउने कुरा हुने गदतथ्यो। आज पबन एउिा
मान्छे को मृत्युको खबरले अको मान्छे गम्भीर रुपमा झस्कने गदतछ।

11.

गैरकानूनी हत्या कानूनले सजाय गरे रै छाड्ने हत्याहरु गैरकानूनी हत्याहरु

हुन र यस प्रकारका हत्याहरुलाई अको शब्दमा बात लाग्ने हत्या पबन भबनन्छ।
हत्याराले हत्या गदातका अवस्थामा राख्ने टवबभन्न मानबसक अवस्थाका आधारमा

कानूनले त्यस्ता हत्याराहरुलाई बभन्न बभन्न सजायको व्यवस्था गरे को हुन्छ अथातत

यस्ता हत्याराहरु पबन टवबभन्न प्रकारका हुन्छन् जस अन्तगतत जघन्य हत्या दे जख

बलएर सामुटहक हत्या, आवेश प्रेररत हत्या जस्ता टवबभन्न हत्याहरु पदतछन।
मनसाय, ज्ञान वा लापरबाही मध्ये जुन मानबसक अवस्थाले स्तर राखेर बनजित

मानव हत्या गररन्छ त्यसका आधारमा गैरकानूनी हत्यारालाई टवभक्त गने प्रचलन
रहे को पाइन्छ।

12.

पुरा सजाय हुने हत्या होस् वा कम सजाय हुने हत्या, दुवैमा अपराबधक कायत

भने समान नै हुन्छ। यी दुवै हत्या केवल त्यसमा बनटहत दोर्ी मनसायका

आधारमा फरक हुन्छन्। "मनसाय प्रेररत हत्या" (Murder) भन्नाले कसै लाई मारौं

भन्ने बनयतले जानी जानी हत्या हनुत हो। कुनै पबन प्रबतरक्षाको पररजस्थबतको अभाव
हुन ु नै हत्याको मनसाय हुन जान्छ। जस्तैाः आवेश प्रेररत हत्या, जहााँ ज्यान मारौं

भन्ने बनयत र त्यसको पररर्ामका बारे मा अबभयुक्तलाई ज्ञान भए पबन उक्त

हत्यालाई Murder भन्न सटकदै न। मनसाय प्रेररत हत्या Murder र गैरमनसाय

प्रेररत हत्या (Manslaughter) को कानूनी फरक मनसाय तत्वको टवद्यमानता र

अभावमा नै बनटहत हुन्छ। यदद कुनै व्यजक्तको ज्यान मारौँ भन्ने बनयतले जानी
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बुजझकन मानुत वा गजम्भर शारीररक क्षबत वा चोि (Grievous Bodily Harm)
पुर्याउनु र त्यसको कारर्ले मृत्यु हुन ु मनसाय प्रेररत हत्या (Murder) वा पुरा
सजाय हुने हत्या हो भने उत्तेजनाका कारर्ले वा अन्य पररजस्थबतजन्य कारर्बाि

कसै को हत्या हुन गएमा कम सजाय हुने हत्या Manslaughter हुन जान्छ। तर
अपराबधक कायत भने दुवैमा समान प्रकृबतको हुन्छ।

13.

अबभयुक्तले अपराध गदात प्रयोग गनुप
त ने सम्पुर्त अपराबधक तत्वहरु प्रयोग गरी

हत्याको वारदात घिाएको छ भने त्यसप्रकारको हत्यामा पूरा सजाय गने गररन्छ।

यसमा हत्या गने मनसाय राखेर र आफ्नो उक्त कायतबाि कसै को हत्या हुन्छ भन्ने

पूवातज्ञान हुाँदाहुदै मरोस् भन्ने इच्छापूवक
त कसै को हत्या गररएको हुन्छ। मनसाय

प्रेररत हत्या वा ज्यानमारा (Murder/Intentional Homicide or Jyanmara):- मनसाय
प्रेररत हत्या ज्यान सम्बन्धी अपराधमा सबैभन्दा गहन अपराध हो। यो ज्यान

सम्बन्धी अपराधमा अनुसन्धान एवं सजाय बनधातरर्का दृटष्टकोर्ले सबैभन्दा जटिल
प्रकृबतको अपराध पबन हो। माबनस कै ज्यान जानु यो अपराधको कततव्य पक्षहो

भने सो माने काम जानी जानी मनसायपूवक
त गनुत यसको मनसाय पक्ष हो। यस
बीच वारदात भएपबछ माबनसको तत्काल मृत्यु नभई लामो समयपबछ मृत्यु भएमा

मृत्युको खास जररया (कारर्) के हो भनी छानबबन गनुप
त ने जस्थबत पबन आउाँछ।
माबनस माने उद्देश्यले वारदात भएको भए पबन माबनसको मृत्यु भएन वा मृत्यु पबन
भयो, माने बनयतले वारदात भएको पबन दे जखयो तर मृत्युको कारर् अरु नै
तथ्यबाि भएको दे जखयो भने त्यस्तो हत्या मनसाय प्रेररत हत्या ठहरराँदैन।

14.

मनसाय प्रेररत हत्यालाई बेलायत लगायत Common Law Jurisdiction

ु हरुमा Murder, क्यानाडामा Intenational Homicide र भारतमा
अं गालेका मुलक

Culpable Homicide Amounting to Murder भनी नामाकरर् गररएको पाइन्छ।
Lord Coke ले 'Murder' को पररभार्ा यसरर गरे का छनाः- "Murder is when a
man of sound memory, and of the age of discretion, unlawfully killed within
any country of the realm any reasonable creature in rerum nature under the
king's peace, with malice aforethought, either expressed by the party of
implied by law, so as the party wounded or hurt etc…, die of the wound or

hurt etc.. within a year and day after the same." अथातत सचेत वा स्वटववेक हुन,े
उमेर पुगेको व्यजक्त, दूटर्त मनसाय राखेर कसै लाई गैरकानूनी तररकाले मादतछ वा
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घाइते बनाउाँदछ र उक्त घाउकै पीडाबाि बनजित कानूनी अवबधबभि उक्त व्यजक्त
मदतछ भने यस्तो अवस्थालाई मनसाय प्रेररत हत्या भबनन्छ।

15.

उक्त पररभार्ा अनुसार कुनै पबन हत्या मनसाय प्रेररत हुनका लाबग अबभयुक्त

पागल नभएको वा सचेत तथा आफूले गरे को कायतको पररर्ामबारे जानकारी राख्न

सक्ने गरी उमेर पुगेको हुन ु पदतछ। उक्त उमेरको हद हाल नेपाल कानूनमा
पटहले १६ बर्त र अटहले २०७५।०५।०१ बाि १८ वर्त पुगेको हुनपु ने अवस्था
छ। त्यस्तै दोस्रो अवस्थाका रुपमा उक्त व्यजक्तले कसै लाई मारे को हुनपु दतछ।
तत्कालै नमरे को भए पबन कानूनले तोकेको बनजित अटवबभि आक्रमर्कारीकै

घाउको पीडा मृत्युको कारर् बनेको हुन ु पदतछ। तेस्रो, माने सम्मको कायत गदात
अबभयुक्तले दूटर्त मनसाय (Malice Aforethought) राखेको हुनपु दतछ अथातत ् आफ्नो
कायतबाि कसै को मृत्यु हुन्छ भन्ने पररर्ामको पूवज्ञ
त ान र उक्त पररर्ाम आओस भन्ने

पूवइ
त च्छा समेत राखी उक्त कायत गरे को र उक्त कायतका कारर्बाि मृतकको मृत्यु
भएको हुनपु दतछ।

16.

मनसाय प्रेररत हत्यामा कुनै मानवको वा मानव भ्रर्को
गैरकानूनी हत्या
ु

भएको हुन्छ र उक्त हत्या दूटर्त सोचाइ राखेरै गररएको हुनपु दतछ। यसप्रकारको
हत्यामा अपराबधक मनसायको टवशेर् अवस्था दूटर्त मनसायकै प्रयोग गररएको

हुनपु दतछ। "दुटर्त मनसाय" भन्नाले मान्छे को यस्तो खतरनाक मानबसक अवस्था हो
जसमा कुनै न्यायता (Justification), दया तथा माफीको वातावरर् नै अवजस्थत हुन
सक्दै न। यस्तो मानबसक अवस्था राखेर कसै ले हत्या गदतछ भने हत्या गरे बापत

हुने पूरा सजाय अबभयुक्तलाई ददइन्छ। कोकले आफ्नो पररभार्ाका क्रममा "Any

Reasonable Creature in Rerum Nature" हुनपु ने उनको भनाइ छ भने उक्त "Any

Reasonable Creature" भन्नाले कुनै मानव र "In Rerum Nature" भन्नाले जजउाँदो
वा यस सं सारमा अवजस्थत भएको भन्ने जनाउाँछ।

17.

यस प्रकार मैले यो काम गरेँ भने यसको यस्तो पररर्ाम हुन्छ र आफुले

लक्ष्य गरे को माबनस मछत भन्ने जानी जानी सो काम गदात माबनस मरे मा मनसाय
प्रेररत हत्या ठहररन पुग्दछ। आफ्नो कामको पररर्ाम सो काम गनुत अजघ वा गदात

गदै का अवस्थामा दे ख्न ु र सो पररर्ामको चाहना गरे र काम गनुत मनसाय प्रेररत

कायतका दुई कायत हुन। यस्ता कामको प्रेरक तत्वका रुपमा पुरानो रीस, इबी,

द्वे र्, बदलाको भावना वा लालचा रहे को हुन्छ। यस प्रकारबाि कसै ले कसै लाई
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मादात प्रयोग गने साधन वा पररबधबाि पबन सजायमा घिीबढी पाने कानूनी
प्रावधानहरु राखेको पाइन्छ। नेपाल कनूनमा पबन त्यस्ता अवस्थाहरु राजखएका
छन्। मनसायपुवक
त हत्या सम्बन्धी सम्पुर्त कानूनी व्यवस्थालाई हाम्रो फौजदारी
ु ी ऐनका टवबभन्न
कानूनमा एकै ठाउाँमा एकबित गरी व्यवस्था गरे को भनाई मुलक
महल एवं ऐनहरु समेतमा छररएर रहेका छन्।

18.

ु ी ऐनमा हत्यालाई मनसाय प्रेररत हत्या (Murder) र कम सजाय
हाम्रो मुलक

हुने हत्या (Manslaughter) मा टवभाजन गररएको छै न भने भारतको कानूनमा
जस्तो बात लाग्ने हत्या (Culpable Homicide) र मनसाय प्रेररत हत्या (Murder)

मा पबन टवभक्त गररएको छै न। यसै ले मनसायपूवक
त
गररएको हत्या होस या
लापरवाहीपुवक
त
गररएको कायतको पररर्ामबाि मान्छे मरे को अवस्था समेतलाई

ु ी ऐनले लापरबाहीपूवक
मनसायपूवक
त
हत्या अन्तगतत नै हे नप
तु ने हुन्छ। मुलक
त

गररएको कुनै कायतको पररर्ामबाि हत्याको वारदात भएमा त्यसलाई कम सजाय
हुने हत्याको छु ट्टै टकबसमका रुपमा अजस्तत्व प्रदान गरे को छै न। तत्सम्बन्धमा

ु ी
मनसायपूवक
त हत्यामा हुने सजाय नै गने व्यवस्था रहे को छ तर हालको मुलक
अपराध

(सं टहता)

ऐन,

२०७४

ले

मनसायपूवक
त ,

लापरवाहीपूवक
त

र

हे लचक्र्याइाँपूवक
त
हत्याहरुमा छु याइ छू ट्टाछु ट्टै सजाय गने व्यवस्था गरे को छ।

त्यस्तै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (१), (२) र
(३) ले मनसायपूवक
त , लापरवाहीपूवक
त तथा हे लचक्र्याइाँपूवक
त गररएको हत्याहरुलाई

ु ी ऐन नै
छु ट्टाछु ट्टै सजायको व्यवस्था गरे को छ भने यो मुद्दामा साटवक मुलक
आकटर्तत हुन आउाँछ। त्यसै ले यो वारदातलाई राजनीबतक नभई अपाराबधक
चररिको मनसाययुक्त हत्याको कोटिमा राख्नुपने दे जखन आयो।

c) प्रस्तुत वारदातमा यी प्रबतवादीहरु को कसको कस्तो सं लग्नता बथयो वा बथएन ?

भन्ने तेस्रो प्रश्न तफत बबचार गदाताः-

1. मानव अबधकारको टवश्वव्यापी घोर्र्ापि, १९४८ (Universal Declaration of

Human Rights {UDHR}, 1948) को धारा ३ ले "हरे क माबनसलाई जीवन,

स्वतन्िता र व्यजक्तगत सुरक्षाको अबधकार छ" भन्ने व्यवस्था गरे को छ भने

नागररक तथा राजनीबतक अबधकार सम्बन्धी अन्तराटिय प्रबतज्ञापि, १९६६

[International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR), 1966] को धारा ६

(१) ले "हरे क व्यजक्तको बााँच्न पाउने अन्तबनतटहत अबधकार छ। यस अबधकारको
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रक्षा कानूनद्वारा गररनेछ। कसै लाई पबन जीवनबाि जथाभावी वजञ्चत गररने छै न"

भन्ने व्यवस्था गरे को छ। यी अन्तराटिय कानूनी बलखतहरुले माबनसको जीवनको
अबधकारलाई सुबनजित गरे का छन्।

2. नेपालको सं टवधानले "प्रत्येक व्यजक्तलाई सम्मानपूवक
त
बााँच्न पाउने हकको
व्यवस्था गरे को छ। कसै लाई पबन मृत्युदण्डको सजाय ददने गरी कानून बनाइने

छै न" भन्ने व्यवस्था गररएको छ। यो व्यवस्था नेपाल अबधराज्यको सं टवधान,

२०४७ र नेपालको अन्तररम सं टवधान, २०६३ समेतले जस्वकार गरे को बथयो र
सोही व्यवस्था अन्तगतत नै प्रचबलत कानूनहरुको बनमातर् भएका हुन।

ु ी ऐन ज्यान सम्बन्धीको महलको १ नम्बरमा "कानून बमोजजम बाहेक
3. मुलक
कसै ले माबनसको ज्यान मानत, मानत लगाउन वा मानातको उद्योग गनत हुाँदैन" भन्ने
व्यवस्था गररएको छ। सोही महलको १३ नम्बरमा बनयतपूवक
त गररएको ज्यान

माने कायतलाई पररजस्थबतहरुको समेत उल्लेख गरर दण्ड सजायको व्यवस्था
गररएको छ। बनयतपूवक
त
ज्यान मारे को वा कततव्य ज्यानको कसूरमा जन्म
कैदको सजाय हुने व्यवस्था गरे को छ। यसका अबतररक्त प्रचबलत कानूनले

मनसायपूवक
त
गररएको ज्यान माने कायतलाई अपराध मानी उच्चतम् सजायको
रुपमा सवतस्वसटहत जन्म कैदको समेत सजाय हुने व्यवस्था गरे को छ।

4. ज्यान सम्बजन्ध अपराधको तत्त्वको रुपमा रहे को मनसाय वा बनयत (Mens Rea)

का टवबभन्न तत्त्वहरु मध्ये सबैभन्दा उच्चतम् तह (Supreme Degree) हो।
ु
मनसायपूवक
त गररने हत्या वा कततव्य ज्यानलाई सं यक्त
राज्य अमेररकाका केही

राज्यहरुमा पटहलो तहको हत्या (First Degree Murder) पबन भबनन्छ। ज्यान
मानत सक्ने बनयतपूवक
त गम्भीर चोि पुर्याएको अवस्थामा सोही चोिको कारर्ले

ज्यान मानत जाने कायत हुाँदा गम्भीर चोि पुर्याउने बनयतको टवस्तार भई
ु हरुमा पबन रहे को
बनयतपूवक
त ज्यान मारे को माबनने कानूनी व्यवस्था अन्य मुलक

पाइन्छ। बेलायतमा Grievous Bodily Harm को कारर्ले ज्यान मनत गएमा

त्यसलाई कततव्य ज्यानको रुपमा बलइन्छ। भारतीय दण्ड सं टहता, १८६० को
दफा ३०० (२) मा "Of it is done with the intention of causing such bodily
injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to
whom the harm is caused" भन्ने व्यवस्था गरी "Intention to cause bodily harm

and knowledge that death is likely result of such intended bodily injury" लाई
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Culpable Homicide Amounting to Murder (कततव्य ज्यान) को रुपमा राजखएको
छ।

5. अपराबधकताको दृटष्टबाि हे दात जानी जानी वा ज्ञान (Knowledge) मनसाय स्तरको
मानबसक अवस्था हो। मनसायमा पररर्ामको पूवज्ञ
त ान र पररर्ामको चाहना हुन्छ

भने पररर्ामको पूवज्ञ
त ान हुन्छ, पररर्ामको चाहनाको सम्बन्धमा कतात (Doer)
तिस्थ हुन्छ, तर कतातको कायतबाि आपराबधक घिना घट्ने कुरा शतप्रबतशत

बनजित हुन्छ। अपराध हुने कुराको पूवबत नजितता र यस्तो बनजितताको पूवज्ञ
त ान
हुाँदाहुाँदै कतातले अपराध गराएकोले यो मनसाय सरहको आपराबधक मनसाय
स्तरको

रुपमा

रहेको

माबनन्छ।

अवधारर्ागत

रुपमा

Knowledge

लाई

Intention पबछ दोस्रो स्तरको आपराबधकता मान्ने गररएतापबन आपराबधक दाटयत्व
बनधातरर्को टहसाबले यसमा प्रायाः जसो मनसाय राखी गरे को अवस्था सरह नै
सजाय तोटकएको हुन्छ। Knowledge लाई आपराबधक मनसाय (Mens Rea) को

ु
एक श्रे र्ी स्वीकार गने भारत र सं यक्त
राज्य अमेररकामा यसलाई सुबनयोजजत
हत्या (Murder) को आपराबधक मनसायको Second Specificatin को रुपमा बलने

गररएकोछ, साथै Intention र Knowledgeलाई आपराबधकता (Blameworthiness)

को टहसाबले समान स्तर (Equal Footing) मा पबन राख्दै आएको दे जखन्छ।
भारतीय दण्ड सं टहता, १८६० को दफा २९९ मा गररएको Culpable Homicide
को पररभार्ाको तेस्रो वाक्यांशमा ...with the knowledge that he is likely by such
act to cause death, … भन्ने उल्लेख गरी Knowledge लाई अपराधको मनसाय
तत्त्वको रुपमा स्वीकार गररएको छ।

6. आपराबधक कायत (Actus Reus) जुनसुकै अपराध ठहररने अबभयुक्तको हातबाि

कानूनद्वारा बनर्ेबधत कायत भएको हुन ु पदतछ र त्यस्तो कायत उसको इच्छा

बमोजजम स्वैच्छाले बबना बाह्य हस्तक्षेप गरे को हुन ु पदतछ। Murder को

आपराबधक कायत बभि त्यस्ता व्यवहारहरु (Conducts) पदतछन् जुन जीटवत

व्यजक्तको गैरकानूनी मृत्युको कारर् बन्दछन। त्यस्ता Conduct हरुमा कायत
(Act) वा बनजष्क्रयता (Omission) दुवै पनत सक्दछन् जुन मृत्युको मुलभूत वा
मौबलक प्रत्यक्ष कारर् बन्न पुग्दछ। Murder केवल जीटवत व्यजक्त (Living
Person) को माि हुनसक्दछ।
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7. पररर्ाम (Consequence) सवतप्रथमताः ज्यान सम्बन्धी अपराधको आपराबधक कायत
हुन कसै को ज्यान माररएको कुरा ठहर हुन ु आवश्यक पदतछ। वारदात भएको

प्रमाजर्त भए पबन माबनसको मृत्यु भएको नठहरे मा वा मारे को कुरा प्रमाजर्त हुन
नसकेको खण्डमा ज्यान सम्बन्धी कारवाई चल्न सक्दै न।

8. आपराबधक मनसाय (Mens Rea) मनसाय प्रेररत हत्यामा उक्त पदावलीबाि स्पष्ट
रुपमा मनसाय (Intention) हुनपु ने भन्ने आभास बमल्दछ। आपराबधक मनसाय

अन्तगतत पने मनसाय (Intention) लापरवाही (Recklessness) र हे लचेक्र्याइाँ
(Negligence) मध्ये मनसाय प्रेररत वा सुबनयोजजत हत्या प्रमाजर्त हुनका लाबग

बसद्धान्तताः मनसाय राखेर नै वारदात गररएको प्रमाजर्त हुनपु दतछ। सुबनयोजजत
हत्याको मनसाय पुरातबनक भार्ामा भन्ने हो भने दूटर्त सोचाइ (Malice
Aforethought) नै हो। यस अन्तगतत कसै लाई माने मनसाय राख्नु वा माने
सम्मको

गम्भीर

घाइते

बनाउने

मनसाय

राखेकै

हुनपु दतछ।

यसप्रकारको

टववेचनाबाि के स्पष्ट हुन्छ भने सुबनयोजजत वा मनसाय प्रेररत हत्यामा मनसाय
(Intention) दुई प्रकारबाि प्रयोग गनत सटकन्छ। पटहलो अवस्था हो व्यक्त

(Express), व्यक्त मनसाय प्रयोग गदात कसै लाई माने नै स्पष्ट मनसाय राखी

आपराबधक कायत गररएको हुन्छ भने दोस्रो अवस्था हो अव्यक्त (Implied) अथातत ्
मने सम्मको अवस्थामा पारी गम्भीर घाइते बनाउने सम्म मनसाय राखी

आपराबधक कायत गनुत तर यसप्रकारको मनसाय प्रमाजर्त हुन द्वे र् (Spite) वा पूर्त
टवचार (Premeditation) को आवश्यकता भने पदै न। तत्कालै माने मनसाय राखी
वा मनत सक्ने उच्च खतरा बलएको भए पबन यस प्रयोजनका लाबग पयातप्त भएको
माबनन्छ।

9. बेलायतमा डााँकाको कसूरलाई छु ट्टै कसूरको रुपमा पररभार्ा नगररएको भए तापबन

Theft Act, 1968 को दफा ८ मा "बल प्रयोग गरी चोरी गरे मा Robbery हुन्छ"
भनी बल प्रयोग गरे र गररने चोरीमा राजखएको छ। Indian Penal Code, 1860 को
दफा ३९१ मा भएको व्यवस्था अनुसार "पााँच वा सो भन्दा बढीको जमात भई

Robbery का रीतले चोरी गरे मा डााँकाको कसूर हुन्छ" भन्ने व्यवस्था गररएको
छ।

10.

ु ी ऐन चोरीको महलको ६ नम्बर अनुसार "चार जना भन्दा बढ्ताको
मुलक

जमात भई जबरजस्ती चोरी वा रहजनीमा लेजखएका रीतसाँग वा हातहबतयार बलई
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उठाई छाडी वा हुल हुज्जत गरी चोरी गरे को डााँका गरे को ठहछत। "बेलायतमा
Theft Act, 1968 को दफा ८ ले डााँकाको कसूर गनेलाई जन्म कैदको सजाय

हुने प्रावधान राखेको छ भने Indian Penal Code, 1860 को दफा ३९५ ले जन्म
कैद वा दश बर्तसम्मको श्रम काराबास र जररबाना हुने व्यवस्था गरे को छ।

11.

ु ी ऐन चोरीको महलको १४ नम्बरको दे हाय ४ अनुसार "डााँका
मुलक

गनेलाई बबगोको डेढी बढाई जररबाना गरी पटहलो पिककोलाई ६ बर्त, दोस्रो

पिकलाई ९ बर्त र तेस्रो पिक दे जखकोलाई जबतसुकै पिकको भए पबन १२ बर्त
कैद समेत गनुप
त छत। "यस प्रकार यो नम्बरले डााँका गने अपराबधहरुलाई अरु

चोरी अपराधमा भन्दा गम्भीर प्रकृबतको सजायको व्यवस्था गरे को पाइन्छ।
चोरीको महलको २७ नम्बरले "बबगो जररवाना कैद वा तीनै थोकमा समेत कैद
गदात पबन डााँकामा १८ बर्तदेजख बढी कैद गनत हुाँदैन" भनी सजायको अजन्तम
हदको व्यवस्था गरे को छ ।

12.

उपरोक्त व्याख्या हे दात टय प्रबतवादीहरु थारुहि स्वायत्त प्रदे श बनाउने

आन्दोलन प्रबत

पुर्त बफादार रटह आफ्नो

पुवबत नयोजजत कायतक्रम अनुसार

घट्नास्थलमा गइ थारुहि राज्य स्थापनाथत भएका बैठकका बनर्तयहरु भलमन्सा

र जचरागी माफतत सो उददतहरु जारी गरर त्यसलाई माबन हात हातमा घरे ल ु
हबतयार बलइ बनर्ेबधत क्षेि तोड्दै सरकारी कायातलयमा क्षबत पुर्याइ थारुहि

स्वायत्त प्रदे श भन्ने नामाकरर् नेपाल सरकारका कायातलयहरुको साइन बोडतमा
लेख्नै पने अबभष्ट बलइ कसै बाि बाधा अबरोध भएमा टहं सात्मक आक्रमर्मा उबिने
बााँचाका साथ सो बमबतको टहं सात्मक आन्दोलनमा गएको तथ्य प्रबतवादीहरुको
24.

बयान व्यहोरा, बमबसल सं लग्न अन्य कागज प्रमार्बाि पुटष्टभएको दे जखन्छ।

प्र.ना.नी. मान बहादुर बोहरा लगायतका जाहे रवालालहरुको पृथक पृथक

जाहे री ब्यहोरामा प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी उपर समेत टकिान गरी पोल गरे को
दे जखएको

र

केशब

बसाँह

महरा

लगायतका

घट्नास्थलमा

उपजस्थत

प्रहरी

कमतचारीहरुले कागज गदात प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीसमेत उपर टकिान पोल
गरे को अबभयुक्तहरु सुन्दरलाल कठररया, प्रेम बहादुर चौधरी, राज कुमार कठररया,
राम प्रसाद चौरधी समेत अनुसन्धान तहटककातका क्रममा बयान गदात बमबत
2072/05/07 गतेको वारदात प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीको बनदे शनमा बनजले

ददएको बचन अनुसार घट्नामा सं लग्न भएको भनी पोल गरे को दे जखएको, प्रबतवादी
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रे शमलाल चौधरी मोबाईल Call detiels बाि वारदातको समयमा बनज वारदातस्थल

भन्दा िाढा अन्यि रहे को भनी मान्न सटकनेसम्मको अवस्था नदे जखएको भन्ने

सम्माबनत सवोच्च अदालतको बमबत 2075/09/23 को आदे शमा समेत
उल्लेख भएको दे जखन्छ।

25.

बादी पक्षका साक्षीहरु केशव बसाँह महरा, ददपराज थापा, रामचन्र जोशी,

महे श बोहरा, शारदा कठायतले टकिानी वकपि गदै प्रबतवादीहरु रे शमलाल
चौधरी, धनीराम चौधरी, लाहुराम चौधरी र लक्ष्मर् चौधरीले घिना घिाएको

भनेका, रबबन्र धनुर्ल
े े टकिानी वकपि गदै प्रबतवादीहरु रे शमलाल चौधरी, प्रेम
बहादुर चौधरी, टफरुलाल चौधरी, राम कुमार कठररया र बबश्राम चौधरीले घिना
घिाएको भनेका, जं ग बहादुर साउाँदले टकिानी वकपि गदै प्रबतवादीहरु रे शमलाल
चौधरी, धनीराम चौधरी, रामजनम चौधरी र लक्ष्मर् चौधरीले घिना घिाएको र

प्रबतवादी गर्ेश चौधरीले गोली हानी नावालको हत्या गरे का हुन भनेका, ददपेन्र
ाँ धामी, केशवराज जोशीले टकिानी वकपि गदै प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीले
बसह

घिना घिाएको भनेका, दे व बहादुर मौनीले प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीले घिना
ाँ बडालले प्रबतवादीहरु प्रददप चौधरी र श्रवर् चौधरीले
घिाएको भनेका, भरत बसह

घिना घिाएको भनेका, राम बहादुर ऐरले प्रबतवादीहरु रे शमलाल चौधरी र
धनीराम चौधरीले घिना घिाएको भनेका, नेिराज पडालले प्रबतवादी श्रवर्

चौधरीले घिना घिाएको भनेका, लक्ष्मी खड्का, प्रकाश खड्काले प्रबतवादी
रे शमलाल चौधरीले घिना घिाएको भनेका, प्रददप चौधरी, गर्ेश बहादुर साउाँद,

यज्ञदे वी भट्ट, शुबसला बमात, पटविा साउाँदले प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीले घिना
घिाएको भनेका, मुकुन्द अबधकारी, मान बहादुर बोहराले प्रबतवादीहरु रे शमलाल
चौधरी, राजकुमार चौधरी, लक्ष्मर् थारु र जीतबहादुर चौधरीले घिना घिाएको

ाँ बबष्टले प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीले घिना घिाएको भनेका,
भनेका, आन बसह
ददपक न्यौपानेले प्रबतवादीहरु रे शमलाल चौधरी र लक्ष्मर् थारुले घिना घिाएको

भनेका, ओमकार थारुले प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीले घिना घिाएको भनेका,
श्रृजना थारुले टकिानी वकपि गदै प्रबतवादीहरु रे शमलाल चौधरी, धनीराम चौधरी

र लक्ष्मर् चौधरीले घिना घिाएको भनेका, खगेन्र बहादुर साउाँदले प्रबतवादी
रे शमलाल चौधरीले आफ्नो ररसोितबाि बनजस्कदा आज रगतको खोलो बग्छ भबन

भनेको आफ्नै कानले सुनक
े ो हुाँदा बनजले नै घिना घिाएको भनेका, लक्ष्मर्
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बहादुर साउाँदले टकिानी वकपि गदै प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीले घिना घिाएको

भनेका, िे क बहादुर चन्द टकिानी वकपि गदै प्रबतवादीहरु रे शमलाल चौधरी, प्रेम
बहादुर चौधरी र लक्ष्मर् चौधरीले घिना घिाएको भनेका र राजेश धामीले

टकिानी वकपि गदै प्रबतवादीहरु रे शमलाल चौधरी, प्रेम बहादुर चौधरी र लक्ष्मर्

चौधरीले घिना घिाएको भबन अदालत समक्ष बकपि गरे को हुाँदा र प्रबतवादी
मध्येका करन चौधरीले अदालत समक्ष टकिानी वकपि गदै आफु समेत भई
प्रबतवादीहरु रे शमलाल चौधरी, प्रददप चौधरी, नरे श चौधरी, श्रवर् चौधरी, राजाराम

चौधरी, फुलराम चौधरी, गोपाल चौधरी र रमेश चौधरीले घिना घिाएको भनेका

बमबसल सं लग्न आधार, कारर् र प्रमार्हरुबाि टय प्रबतवादीहरु नै अबभयोग
दाबीको कसुरमा सं लग्न रहे को दे जखन आयो। यस प्रकार उक्त वारदातमा

प्रबतवादीहरु कै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सं लग्नतामा घट्न गएको हो भन्ने तथ्य पुटष्ट
हुन आयो।

d) बादी नेपाल सरकारले यी प्रबतवादीहरु उपर कुन कानून अनुसारको अबभयोग दावी

बलएको हो र उक्त कानूनमा के कानूनी व्यवस्था रहेको छ ? भन्ने चौथो प्रश्न तफत
बबचार गदाताः-

1. यस मुद्दामा बादी नेपाल सरकारले यी प्रबतवादीहरु उपर बनम्नबलजखत नेपाल

कानूनमा भएका ब्यवस्थाहरु आकटर्तत हुने भबन दावी बलएको दे जखन्छ र यी

प्रबतवादीहरुलाई सो अनुसार सजाय होस भबन अबभयोग दावीमा उल्लेख गरे को
पाइन्छ उक्त कानूनी व्यवस्था हेदाताः-

ु ी ऐन ज्यान सम्बजन्ध महलको १ नं. मा कानुन बमोजजम बाहे क कसै ले कुनै
2. मुलक
माबनसको ज्यान मानत, मानत लगाउन वा मानातको उद्योग गनत हुाँदैन।

त्यसै गरर ज्यान सम्बजन्ध महलको १३ नं. मा यसै महलका अरू नम्बर बमोजजम

ज्यानमाराको बात नलाग्ने अवस्थामा बाहेक कसै ले अरूको ज्यान मने गैह्र कुरा
गदात उसै बखत वा ऐनका म्यादबभि ज्यान मरे मा सो ज्यान मानेलाई र मुख्य भै

बचन ददनेलाई र वारदात भैरहे का ठाउाँमा गै अकातको जीउमा हात हाली मानेलाई

सं योग पाररददने बनयतले पक्री समाती राख्ने समेतलाई दे हायमा लेजखए बमोजजम

सजाय गनुप
त छत। छु याउनका बनयतले हात हाल्ने वा छु याईददनेलाई भने बात
लाग्दै न।
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धार भएको वा नभएको जोखमी हबतयार गैह्रले हानी रोपी घोची ज्यान मारे मा

् सवतस्व सटहत जन्म
जबतजना भै हबतयार छाडेको छ उती जना ज्यानमारा ठहछतन।

कैद गनुप
त छत …………………………………………………………………………………………………….१
बबर् खुवाई ज्यान मारे मा खुवाउने ज्यानमारा ठहछत। त्यस्तालाई सवतस्व सटहत
जन्मकैद गनुप
त छत। माबनसलाई टवर् खुवाउन लगाउनेलाई जन्मकैद गनुप
त छत ……….२

लाठा ढु ङ्गा र साधारर् सानाबतना हातहबतयारले कुिी हानी रोपी घोची वा अरू
ज्यान मने गैह्र कुरा गरी ज्यान मरे मा एकै जनाले माि सो काम गरी ज्यान मारे मा
सोही एक जना र धेरै जनाको हू ल भै मारे मा यसै ले मारे को वा यसको चोट्ले

मरे को भन्ने प्रमार्बाि दे जखन ठहनत आएमा सोही माबनस मुख्य ज्यानमारा ठहछत।
त्यस्तालाई सवतस्व सटहत जन्म कैद गनुप
त छत। सो बाहे क अरूलाई र यस्ले मारे को
वा यस्का चोिले मरे को भन्ने कुरा सो हात हबतयार छाड्ने कसै उपर कुनै

प्रमार्बाि दे जखने ठहनत नआएमा सबैलाई जन्म कैद गनुप
त छत.................................३
जुनसुकै कुरा गररकन पबन ज्यान मानातमा बचन ददनेलाई वा वारदात भैरहे को

ठाउाँमा गै मानातलाई सं योग पाररददना बनबमत्त मने माबनसको ज्यूमा हात हाली पक्री
समाती ददनेलाई जन्मकैद गनुप
त छत... ………………………………………………………………….४

3. ज्यान सम्बन्धी महलको १५ नं. मा ज्यान माने मनसायले गोली चलाउने वा बम

हान्ने वा घातक हबतयारले काट्ने वा मानतका लाबग अरू जुनसुकै कुराको उद्योग
गरी मनेसम्मको काम गरे कोमा कुनै कारर्ले ज्यान मनत पाएको रहे नछ भने त्यस्तो

काम गने र गनत लगाउने तथा सो ठाउाँमा गै बचन ददने वा मद्दत गनेलाई पााँच
वर्तदेजख बाह्र वर्तसम्म कैद गनुप
त छत।

ु ी ऐन ज्यान सम्बन्धीको १७ नं.मा ज्यान मानातलाई मतलबमा भने पसेको तर
4. मुलक
मुख्य भै बचन पबन नददने, हात हबतयार पबन नछोड्ने जीउमा पबन नछु ने दे हायका

अवस्थाका अरू मतलबीहरूलाई ज्यान मरे को रहे छ भने दे हाय बमोजजम र ज्यान
मरे को रहे नछ भने दे हायमा लेजखएको सजायको आधा सजाय गनुप
त छताः-

ज्यान मानातलाई भनी हबतयार टवर् मागेमा जानी जानी हातहबतयार गोली बारुद टवर्

ददने वा ज्यान मानात बनबमत्त वारदात गरररहेका ठाउाँमा हबतयार साथमा बलई महजूद
रहनेलाई दश वर्त कैद गनुप
त छत ...........................................................................१

माबथ १ दफामा लेजखए बाहे क घेरा ददने, बािो, गौडा छे क्ने वा भाग्न उम्कन
नपाउने समेत गैह काम गरी माने सं योग पाररददनेलाई पााँच वर्त कैद गनुप
त छत ......२
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अरू टकबसमसं ग मत सल्लाहमा पसेकोमा माने ठाउाँमा गई अरू कुरा केही नगरी
हे री रहेनलाई र लेजखएदे जख बाहेक अरू टकबसमका मतलबीलाई छ मटहनादे जख तीन
वर्तसम्म कैद गनुप
त छत ..........................................................................................३

ु ी ऐन चोरीको १ नं. मा आफनो हक नपुग्ने अचल भै रहे कोलाई चलको
5. मुलक
टहसाब गराई वा चल धनमाल समेत हक पुग्ने धनीलाई थाहा नददई वा उसको

मन्जूरी नली धनीको हक मेिाई आफूले बलना खानाका लाबग जुनसुकै कुरो गरी
बेइमानीका बनयतले कसै ले लग्यो भने चोरी गरे को ठहछत।

चोरीको ६ नं. मा चारजना भन्दा बढ्ताको जमात भई जबजतस्ती चोरी वा रहजनीमा

लेजखएका रीतसं ग वा हातहबतयार बलई उठाई छाडी वा हुलहुज्जत गरी चोरी गरे को
डााँका गरे को ठहछत। सबै प्रकारको चोरी मुद्दामा बबगो जसले जबत जबत खाएको
ठहछत उसबाि उबत उबत असूल गरी बलनुपछत।

चोरीको १० (३) मा बबगो भराउाँदा चोरी भएको माल पत्ता लागेमा सो माल नै
भराई ददनु पछत दाजखल भएको वा उपर भएको बबगोबाि भराई नपुगेकोमा धनीले

सो बबगो खाने अपराधीको जायजात दे खाई दरखास्त ददएमा सो बबगो सोही
जायजातबाि भराई ददनुपछत र सरकारी चोरीको बबगो बाहे क अरूमा जायजातबाि

उपर नभएको बबगोमा कैद गराई पाउाँ भनी दण्ड सजायको महलको ४२ नम्बर
बमोजजम धनीले दरखास्त ददएमा एक ददनको पच्चीस रुपैयााँको दरले बढीमा दुई
वर्तसम्म कैद गरी ददनुपछत....................................................................................३

चोरीको दफा १४ (४) मा डााँका गनेलाई बबगोको डेढो बढाई जररबाना गरी पटहलो
पिककोलाई ६ वर्त, दोस्रो पिककोलाई ९ वर्त र तेस्रो पिकदे जखकोलाई जबतसुकै
पिकको भए पबन १२ वर्त कैद समेत गनुप
त छत.......................................४

6. बालबाबलका सम्बजन्ध ऐन २०४८ को दफा ११ मा बालक र अपराधीक दाटयत्व

सम्बजन्ध व्यवस्था गररएको छ जसको दफा (१) मा कानून बमोजजम अपराध
ठहररने कुनै काम गने व्यजक्त सो काम गदात दश वर्त मुबनको बालक रहे छ भने
बनजलाई कुनै प्रकारको सजाय हुन सक्दै न। (२) बालकको उमेर दश वर्त वा सो

भन्दा माबथ र चौध वर्तभन्दा कम रहे छ भने बनजलाई कानून बमोजजम जररवाना हुने

कुनै अपराध गरे कोमा हप्काई, सम्झाई र कैद हुने अपराध गरे कोमा कसूर हे री ६
महीनासम्म कैद हुन्छ। (३) चौध वर्त वा सो भन्दा माबथ र सोह्र वर्तभन्दा मुबनको

बालकले कुनै अपराध गरे बनजलाई कानून बमोजजम उमेर पुगक
े ा व्यजक्तलाई हुने
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सजायको आधा सजाय हुन्छ। (४) बालकलाई बसकाई कसै ले कुनै अपराध गनत
लगाएको रहे छ भने सो बसकाउनेलाई बनज आफैले अपराध गरे सरह कानून
बमोजजम पूरा सजाय हुन्छ।

सोटह ऐनको दफा ५० (१) मा प्रचबलत कानून बमोजजम थुनामा राखी मुद्दाको
तहटककात गनुत पने कुनै कसूरको अबभयोग लागेको बालकको शारीररक अवस्था,

उमेर, कसूर गदातको पररजस्थबत र थुनामा बस्नु पने ठाउाँलाई ध्यानमा राख्दा
बनजलाई थुनामा राख्न उपयुक्त हुाँदैन भन्ने कुरा मुद्दा हे ने अबधकारीलाई लागेमा

चाटहएको बखत उपजस्थत गराउने शततमा बनजको बाबु, आमा, नातेदार वा सं रक्षकको

जजम्मा लगाई वा बालकको हक टहतको सं रक्षर् गने कायतमा सं लग्न कुनै

सामाजजक सं स्था वा बाल सुधार गृहको जजम्मा लगाई मुद्दाको तहटककात वा पुपक्ष
त
गने आदे श ददन सक्नेछ।

सोटह ऐनको दफा ५० (२) मा कसूरदार ठहरी कैदको सजाय पाएको बालकलाई
बनजको शारीररक अवस्था, उमेर, कसूर गदातको पररजस्थबत, कसूर गरे को पिक,
आददको टवचार गदात कारागारमा राख्न उपयुक्त नहुने कुरा मुद्दा हे ने अबधकारीलाई

लागेमा त्यसरी तोटकएको सजाय तत्काल भोग्नु नपने गरी स्थबगत राख्न वा त्यसरी
तोटकएको सजायको अवबध कुनै बाल सुधार गृहमा बसी वा कुनै व्यजक्त वा
सं स्थाको सं रक्षर्मा रही व्यबतत गनुत पने गरी तोक्न सक्नेछ। यसरी सजाय

स्थबगत गररएकोमा सोही बालकले त्यसको १ वर्तबभि त्यही वा अन्य कुनै कसूर

गरे वापत दोर्ी ठहरी कैदको सजाय पाएमा सो समेत खापी एकै पिक दुवै कैदको
सजाय कायातजन्वत गने गरी मुद्दा हे ने अबधकारीले आदे श ददन सक्नेछ।

7. उपरोक्त कानूनी व्यवस्था बमोजजम अबभयोगमा बजर्तत प्रबतवादीहरुलाई कसुर ठहर

गरर सजायहोस भबन यी प्रबतवादीहरु उपर गरे को बादी नेपाल सरकारको अबभयोग
दावीका सन्दभतमा प्रबतवादीहरुबाि ९ जनाको हत्या भएकोमा कततव्य ज्यान, ३६
जनालाई गजम्भर घाउचोि छाबड ज्यान माने उद्योग गरे कोमा ज्यान माने उद्योग र

मृतक प्रहरीहरु समेतबाि SLR लगायतका बबबभन्न हातहबतयार, सं चार सेिहरु र
नगद समेत डाका गरर लगेकोमा डााँका चोरी भन्ने अबभयोग दावी बलएको तफत
बनर्तय गनुप
त ने दे जखन आयो।

ु ाई गदात कुनै बनदोर् माबनसले सजाय
8. कुनै न्यायाधीशले फौजदारी मुद्दामा सुनव
नपाउन भनी जबत सजग रहनु पदतछ, कुनै अपराध गरे को व्यजक्तले सजायबाि
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उन्मुजक्त पाउन नसकोस् भनी त्यबतकै सावधान रहनु पदतछ। अबभयोग लागेको

व्यजक्तका टवरुद्ध प्रस्तुत भएको प्रमार्हरूको जबत सावधानीपूवक
त
टवश्लेर्र् र
मूल्याङ्कन गनुत पदतछ त्यबतकै रुपमा अपराध र अपराधीको जशकार भएका पीबडत

व्यजक्त प्रबत न्याय परोस् भन्ने कुरा पबन न्यायाधीशले त्यबत नै सुबनजित गनुत पदतछ।

अबभयुक्त र अपराधबाि पीबडत व्यजक्त दुवैलाई सन्तुबलत रुपमा न्याय प्रदान गनुत नै
न्यायप्रर्ालीको आधारभूत लक्ष्य रहेको हुन्छ। कुनै एक पक्षप्रबत माि लजक्षत गरी
गररएको बनर्तयले न्यायको आकार ग्रहर् गनत सक्दै न। खास गरी अपराधी पत्ता

नलागेको तथा घिनाको प्रत्यक्ष प्रमार् नभएको फौजदारी मुद्दामा न्याय सम्पादन
गदात अपराधीको उद्देश्य (Motive),अपराधको पद्धबत वा शैली (Modus Operandi),

घिनास्थलको दृश्य (Scene of the Crime),घिनास्थलमा पाइएको अपराधसाँग
सम्बजन्धत चीज वस्तु वा दशी, अबभयुक्तको अपराबधक कायतसाँग तादाम्यता, घिना
भएको स्थान वा सोको वररपरर बनजको उपजस्थबत र व्यवहार इत्याददको अप्रत्यक्ष

प्रमार्लाई आधार मानी सत्यको उद्घािन गरी अपराधीलाई सजाय ददनु र पीबडत
व्यजक्त प्रबत न्याय गनुत जटिल र कदठन अवस्था तथा दोहोरो दाटयत्व अदालत उपर
रहे को हुन्छ।

9. प्रस्तुत मुद्दामा हत्या गने व्यजक्तले सुबनयोजजत तररकाबाि हत्या गरे को दे जखन

आउाँछ। अपराध गदात अपनाइएको तरीका र अपराधको प्रकृबत हे दात अपराधी पूर्त
सचेत, सावधान रही बनयोजजत र साँगदठत रुपमा आफ्नो कायत योजनालाई पूर्त
त ा
ददएको दे जखन्छ। यस्तो अवस्थामा अप्रत्यक्ष प्रमार् र खास गरी पररजस्थबतजन्य
प्रमार्को आधारमा नै अपराधीसम्म पुग्नु पने र त्यस्तो प्रमार्को आधारमा

कसूरदार दे जखन आएको अबभयुक्तलाई सजाय गनुप
त ने अवस्थापबन रहन जान्छ।
प्रस्तुत मुद्दामा सम्माबनत पुनरावेदन अदालत, सम्माबनत उच्च अदालत र सम्माबनत

सवोच्च अदालत समेतबाि टय प्रबतवादीहरु उपर यस अदालतबाि भएको थुनछे क
आदे श सदर भएको दे जखाँदा सो प्रमार्हरू समेत प्रबतवादीहरुको हकमा सान्दबभतक
एवं कसूर ठहर गनत पयातप्त हो होइन भनी टवचार गनुप
त ने हुन आएको छ।

10.

कुनै अबभयोग लागेको व्यजक्तहरु उपर प्रस्तुत गररएका प्रमार्हरूले यथाथतमा

बनजलाई दोर्ी बसद्ध गनत सक्छन् वा सक्दै नन् र ती प्रमार्हरूको वैधाबनकता कस्तो
छ भन्नेतफत अदालत सजग रही अबभयोग दावीको आधारमा माि बनदोर् व्यजक्तले

सजाय पाउनु हुाँदैन तर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रमार्बाि दोर्ी दे जखएको कुनै व्यजक्त
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सजायबाि उम्कनु हुाँदैन भन्ने दण्डको बसद्धान्ततफत पबन उजत्तकै सचेत रहे कोछ र
रहने गदतछ। फौजदारी न्यायप्रर्ालीमा कानूनले अपराध घोटर्त नगरे ससम्म कुनै

पबन कायतलाई अपराध नमाबनने (nullum crimen sine lege), कानूनले सजाय
नतोकेसम्म सजाय नगररने (nulla poena sine lege) र सजाय बबनाको कायतलाई
अपराध

नमाबनने

(nullum crimen sine poena) भन्ने

बसद्धान्तलाई

प्रमुख

बसद्धान्तको रुपमा हे ररन्छ। प्रबतवादीहरु उपर अबभयोग लगाइएको कायत उपरोक्त
बसद्धान्त अनुरूप नै रहे को भए पबन यी प्रबतवादीहरुले अबभयोग दावी अनुरूपको

कायत नगरे को भए बनजहरु सजायको भागी हुन ु हुाँदैन भन्ने यस ईजलासको मान्यता
रहीआएको छ।

11.

नेपालको सं टवधानले न्याय सम्बन्धी हक अन्तगतत फौजदारी न्यायका

उपरोक्त बसद्धान्तहरूलाई मौबलक हक कै कोिीमा राजखएको छ। यसका अलावा
ु रािसं घको सदस्य समेत रहेको हुाँदा सं यक्त
ु रािसं घको बडापि, मानव
नेपाल सं यक्त

अबधकारको टवश्वव्यापी घोर्र्ापि, १९४८ तथा नागररक तथा राजनैबतक अबधकार

सम्बन्धी अन्तरातटिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा १४ द्वारा प्रदत्त न्याय सम्बन्धी
हक लगायत स्वतन्ि न्यायपाबलका, मानव अबधकार र फौजदारी न्याय प्रशासन

सम्बन्धमा अन्तरातटिय स्तरमा टवकबसत गररएका नवीनतम् मूल्य र मान्यताप्रबत

प्रबतवद्ध रहनु यस अदालतको कततब्य हुन आउाँछ। राज्यले प्रबतवद्धता जनाएका
न्याटयक

प्रटक्रयासाँग

सम्बजन्धत

टवर्यहरूको

सम्मान, पालना

र

सं रक्षर्

गनुत

न्यायपाबलकाको दाटयत्व नै हो। यस अदालतले टवबधको शासन, आधारभूत मानव

ु ाईका मूल्य र मान्यताहरूलाई सदै ब
अबधकारको सं रक्षर् लगायत स्वच्छ सुनव
ध्यान ददाँदै आएको छ।

12.

त्यस्तै, मानव जीवन अन्य जीटवत प्रार्ीको तुलनामा अटद्धतीय र महत्वपूर्त

माबनएको कारर् मानवको बााँच्न पाउने अबधकारलाई अन्तरातटिय स्तर बािै स्वीकार
गररएको छ। मानव हत्यालाई अन्य अपराधको तुलनामा अबत सं वेदनशील र
अत्यन्त क्रुर अपराध माबनएको छ। त्यसैले कुनै व्यजक्त अपराधको जशकार हुाँदा
बनजको बााँच्न पाउने सावतभौम अबधकारको घोर उल्लं घन भएको हुन्छ र यस्तो

अपराधको लाबग राज्यको कानूनमा अबधकतम दण्डको व्यवस्था गररएको हुन्छ।
अबभयोग लागेको व्यजक्त उपरको आपराबधक कायत प्रमार्बाि समबथतत भएमा त्यस्तो
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व्यजक्त सजायबाि उम्कन नहुने भन्ने दाटयत्वप्रबत पबन यो अदालत उजत्तकै सचेत
रहे को छ र रहने गदतछ।

13.

प्रमार् ऐन, २०३१ को दफा १० मा दे हायबमोजजम उल्लेख भएको

दे जखन्छाः-

(१) कुनै काम घिना वा अवस्थाका सम्बन्धमा दे हायका कुनै व्यजक्तले मौकामा वा
त्यसको तत्काल अजघ वा पबछ व्यक्त गरे को कुरा प्रमार्मा बलन हुन्छ:–

(क) सो काम गने वा सो काम, घिना वा अवस्था प्रत्यक्ष रुपमा दे ख्ने वा थाहा
पाउने व्यजक्त ।

14.

प्रत्यक्ष र पररजस्थबतजन्य प्रमार्का सम्बन्धमा केही टववेचना हुन ु बाञ्छनीय

दे जखन आएको हुाँदा प्रमार् भनेको मुद्दामा ठहर गनुप
त ने कुनै कुरालाई प्रमाजर्त गनत
वा खण्डन गनत सहायता हुने कुरालाई जनाउाँछ। प्रमार् भनेको न्यायाधीश वा

न्याटयक अबधकारीको लागी तथ्य पत्ता लगाउन कच्चा पदाथत (Raw Material) हो।
प्रमार्को

प्रस्तुबत

तथा

प्रस्तुत

भएको

प्रमार्को

टवश्लेर्र्

र

मूल्याङ्कनबाि

न्यायाधीशलाई तथ्य, कसूरदारको मनसाय र आपराबधक कायतको सम्पादन भएको
वा नभएको पत्ता लगाउन मद्दत पुग्दछ।
प्रमार् २ टकबसमका हुन्छन् :—

(क) प्रत्यक्ष प्रमार् (Direct Evidence) र

15.

(ख) अप्रत्यक्ष र पररजस्थबतजन्य प्रमार् (Indirect and Circumastantial
Evidence)
प्रत्यक्ष प्रमार्ले मुद्दामा सजन्नटहत टववादका टवर्यवस्तुको केन्र टवन्दुसम्म

सीधा र सरासर पुगी बनर्तय गनुप
त ने प्रश्नलाई अनुमान वा टववेकको प्रयोगबबना नै
प्रमाजर्त र स्थाटपत गदतछ। हत्याको घिना वा अन्य अपराधको प्रत्यक्षदशी साक्षी

वा चश्मददद गवाह प्रत्यक्ष प्रमार्को उदाहरर् हो । (Direct Evidence is that
which goes expressly to the very point in question and proves it. If
believed without aid from inference or deductive reasoning.) प्रत्यक्ष प्रमार्
बनियात्मक एवं शजक्तशाली प्रमार्को कोिीमा आउाँछ। तर जहााँ प्रत्यक्ष प्रमार्को

अभाव हुन्छ, त्यहााँ पररजस्थबतजन्य प्रमार्को आधारमा अपराध र अपराधीको खोजी
गने प्रयास गररन्छ ।

16.

अप्रत्यक्ष

र

पररजस्थबतजन्य

प्रमार्ले

कुनै

काम, घिना

वा

अपराधका

सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रमार्को अभाव भएमा अबभयोजन पक्षले त्यस सम्बन्धमा
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अप्रत्यक्ष वा पररजस्थबतजन्य तथ्य तथा सम्बद्ध सहायक प्रमार्हरूबाि अबभयुक्तको
कसूर स्थाटपत र प्रमाजर्त गने प्रयास गदतछ। त्यसै ले पररजस्थबतजन्य प्रमार्लाई

अप्रत्यक्ष प्रमार् भबनन्छ। कुनै काम, घिना वा अपराधका सम्बन्धमा अबभयुक्तको
काम वा व्यवहारका टवबभन्न अवस्था र टक्रयाकलापहरुबाि तथ्यहरूको कडी एक
आपसमा श्रृखंलाबद्ध रुपमा जोबडदा आपराबधक कायत सम्पादन भएको स्वाभाटवक

बनष्कर्त बनस्कने भएमा र सो कायत र व्यवहारबाि अबभयुक्तले अपराध गरे को
स्थाटपत भएको दे जखएमा यस्तो तथ्यहरूको मालाकार कडीलाई पररजस्थबतजन्य

प्रमार्को रुपमा पररभाटर्त गररन्छ। यस्को लाबग तथ्यका प्रत्येक कडी एक
आपसमा आवद्ध र अन्योन्याश्रीत भएको हुनपु ने र तथ्यको कुनै एक कडीको पबन
अनुपजस्थबत भएमा सो प्रमार् खजण्डत भएको मान्नु पने हुन्छ।

17.

कुनै प्रत्यक्ष प्रमार्को रुपमा व्यक्त गने साक्षीले परीक्षर्को क्रममा घिना

वा अपराधका सम्बन्धमा असत्य वा झुठो कुरा व्यक्त गनत सक्दछ तर पररजस्थबत र
तथ्यले कटहल्यै झुठो बोल्दै न भन्ने मान्यताको जगमा पररजस्थबतजन्य प्रमार्को

बसद्धान्त अडेको हुन्छ। साधारर्तया पररजस्थबतजन्य प्रमार्लाई प्रत्यक्ष प्रमार्
भबनदै न, त्यसै कारर्बाि एउिा आम धारर्ा रहे को छ टक पररजस्थबतजन्य प्रमार्

प्रत्यक्ष प्रमार् भन्दा कम महत्वपूर्त हुन सक्छ। यद्यटप यो धारर्ा सदै ब सत्य हुन

सक्दै न। बनिय नै प्रत्यक्ष प्रमार्लाई तुलनात्मक रुपमा बढी शजक्तशाली मान्न
सटकएला तर अपराधीले कसै ले दे ख्ने गरी अपराध नगने र अपराधसाँग सम्बजन्धत

दशी प्रमार् समेत नष्ट गने हुाँदा सफल फौजदारी कारवाहीमा अक्सर पररजस्थबतजन्य
प्रमार् माबथ नै भर पनुत पने बाध्यता रहन्छ। त्यसै ले अप्रत्यक्ष वा पररजस्थबतजन्य

प्रमार्लाई फौजदारी न्याय प्रशासनमा स्थान ददइएको हो। व्यावहाररक रुपमा हे दात

पररजस्थबतजन्य प्रमार्लाई दबाउन, लुकाउन वा तोडमरोड (Fabricate) गनत कदठन
हुने हुाँदा प्रत्यक्ष प्रमार् भन्दा यो बढी उपयोगी र भरपदो माबनन्छ।

18.

प्रस्तुत मुद्दामा बादी नेपाल सरकारका तफतबाि र प्रबतवादीहरुका तफतबाि

ाँ ाहरु र
उपजस्थत बबद्वान कानून व्यवसायीहरुले राख्नु भएका बबद्वतापूर्त बहस बुद

सम्माबनत सवोच्च अदालतबाि प्रबतपाददत बसद्धान्तहरु र वहााँहरुले बहस जीटकरमा

उठान गनुभ
त एका तकतहरुलाई यथोजचत स्थान ददई आआफ्नो स्थानमा उल्लेख
गररएको छ र बत भनाइहरुलाई उच्च सम्मान गदै यस ईजलासले यो मुद्दा सं ग
सान्दबभतक बनम्न नजजरहरु आकटर्तत हुने दे खेको छ।
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19.

जाहे री

दरखास्त

सम्बन्धमा

सम्माबनत

सवोच्च

अदालतबाि

प्रबतपाददत

बसद्धान्त ने.का.प. २०६८, बन.नं. ८६९५, पृष्ठ १६५७ मा हे दात जाहे री दरखास्त

घिनाको सम्बन्धमा उजुरी वा प्रथम सुचना भएकोले यदी जाहे री नै नपरे पबन
घिनाको बारे मा जानकारी हुन आएमा प्रचबलत कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रहरीले

अनुसन्धान गनत सक्ने अवस्था रहे कोले तुरुन्त जाहे री नददएको भन्ने माि आधारमा

अपराधको गाजम्भयतताको न्यून मुल्याङ्कन गनत नहुन,े जाहे री तत्काल ददयो वा ददएन
भन्दा पनी अपराधमा सं लग्नता बथयो वा बथएन भन्ने कुरा बटढ महत्वपुर्त हुने भनी
उल्लेख भएको छ।

20.

त्यसै गरी

मौकाको

वयान

सम्बन्धमा

सम्माबनत

सवोच्च

अदालतबाि

प्रबतपाददत बसद्धान्त ने.का.प. २०४९, अं क ५, बन.नं. ४५३९ मा हे दात अदालत
समक्ष बबना आधार प्रबतवादीहरुले प्रहरीको वयानलाई स्वेच्छा बबरुद्धको वयान
भन्दै मा अदालतले उक्त भनाईलाई माि आधार मानी प्रमार्को रुपमा मान्न इन्कार

गने हो भने अनुसन्धानको क्रममा प्रबतवादीहरुको कागज गराउने व्यवस्थाको कुनै
औजचत्य नै नरहने भन्ने उल्लेख भएको छ।

21.

अप्रत्यक्ष/पररजस्थबतजन्य प्रमार् सम्बन्धमा सम्माबनत सवोच्च अदालतबाि

ु
बन.नं. ८३७८, मुद्दा कततव्य ज्यान, फैसला बमबत २०६७।०४।१४, सं यक्त
इजलास, चाल्सत गरुमुख शोभराज बबरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा प्रबतपाददत

बसद्धान्त हे दात “मृतकको हत्या कुनै व्यजक्तको कततव्यबाि भएकोले कसुर जन्य कायत
गने अपराबधलाई प्रचबलत कानून बमोजजम सजाय गनुप
त ने हुाँदा अप्रतक्ष्य प्रमार्को

आधारमा पबन कसुरदार दे जखएको व्यजक्तलाई सजाय गनुत अदालतको कततव्य हुन,े
अपराध र अपराबधको बसकार भएका पीबडत व्यजक्त प्रबत न्याय परोस भन्ने कुरापबन

न्यायाधीशले त्यबतनै सुबनजित गनुत पदतछ, अबभयुक्त र अपराधबाि पीबडत व्यजक्त
दुवैलाई सन्तुबलत रुपमा न्याय प्रदान गनुन
त ै न्याय प्रर्ालीको आधारभुत लक्ष्य हुन,े

कुनै एक प्रबत माि लजक्षतगरी गररएको बनर्तयले न्यायको आकार ग्रहर् गनत
नसक्ने, कानून अनुरुप प्रमार्को रुपमा पेश गररएका कुराहरुको मुद्दामा सं वद्धता
छ वा छै न भन्ने बबर्य अदालतले बनधातरर् गनत सक्ने” भबनएको छ।

22.

Alibi जीटकर सम्बन्धमा सम्माबनत सवोच्च अदालतबाि बन.नं. ९१४४, मुद्दा

ु
कततव्य ज्यान, फैसला बमबत २०७०।१२।३०, सं यक्त
इजलास, ददपक बहादुर
जघबमरे बबरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा प्रबतपाददत बसद्धान्त हे दात “अन्यि
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स्थलमा रहे को (Alibi) को जीटकर स्वतन्ि र तथ्यपूर्त प्रमार्बाि समबथतत भएमा

माि प्रमार्को लाबग ग्राह्य हुन सक्ने, वारदातको ददन र समयमा आफु घिना
स्थलमा उपजस्थत नरही अन्य स्थलमा रहेको भनी Alibi को जीटकर बलने व्यजक्तले

घिना हुाँदाका वखत आफु उपजस्थत रहे को भनेको स्थानबाि घिना भएको

स्थानको दुरी यती धरै िााँढा छ की घिना भएको समयमा घिनास्थलमा उपजस्थत

हुन असम्भव छ भनी अकाय र बबवाद रटहत प्रमार्बाि प्रमाजर्त गनुप
त ने, एकै
समयमा एक व्यजक्त दुई ठाउाँमा उपजस्थत हुन असम्भव छ भनी अबभयुक्तले

प्रमार्बाि स्थाटपत गनत सक्नुपने, अन्यि स्थलको जीटकर अकाय र बनटवतवाद

प्रमार्बाि स्थाटपत र प्रमाजर्त हुन नसकेमा सो जीटकर बनजकै बबरुद्ध प्रमार् लाग्ने,
प्रचबलत नेपाल कानून बमोजजम सजायमा कमी वा छु ि हुने वा सजायबाि ररहाई

पाउने कुनै कुराको जीटकर प्रबतवादीले बलएमा सो कुराको प्रमार् पुर्याउने भार
प्रमार् ऐन, ३०३१ को दफा २७(१) बमोजजम बनज प्रबतवादी कै हुन”े भनी
बसद्धान्त प्रबतपादन भएको दे जखन्छ।

23.

एक भन्दा बढी प्रबतवादीहरुको आक्रमर्बाि मृत्यु भएको सम्बन्धमा

सम्माबनत सवोच्च अदालतबाि बन.नं. ९१३८, मुद्दा कततव्य ज्यान र ज्यान माने

ु
उद्योग, फैसला बमबत २०७१।०२।२६, सं यक्त
इजलास, सुभार् अबधकारी बबरुद्ध
नेपाल सरकार भएको मुद्दामा प्रबतपाददत बसद्धान्त हेदात “मृतकको मृत्यु अमुख
कसै को चोिबाि भएको भन्न सटकने अवस्था नभएपबन कुनै खास व्यजक्त वा चोिकै

कारर्ले नै मरे को दे खाउनु पछत भन्न पबन मौजुदा अवस्थामा सम्भव नहुाँन,े एक
भन्दा बढी व्यजक्तको र एक भन्दा धेरै कारर्ले माररने अवस्था रहने, वारदातको
अवस्था

सम्म

पुर्याउने

कुरामा

प्रबतवादीहरुको

सहभाबगत

दे जखएको

र

सो

लगायतका कारर्ले वारदात घट्न गएको हुाँदा बनजहरुलाई दाटयत्व टवटहन मान्न
नसटकने, अन्यथा कसुरको कायत गनतलाई बभडको सं लग्नता बनमत्याउने र त्यसै को

आडमा अपराबधक दाटयत्वबबटहन हुने कुराको तजुम
त ा गने अवस्था आउने, त्यसो गनुत
भनेको प्रकारान्तरमा दण्डटहनता सृजना गने हुन,े सुरुदे जखको सबै श्रृङ्खलामा

प्रबतवादीहरुको सरोकार र सं लग्नता भएपबछ अजन्तम अवस्थाको बभडको समेत

सं लग्नताले प्रबतवादीहरुले आफ्नो असं लग्नता र बनदोटर्ताको जीटकर बलन सक्ने
अवस्था रहे न” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ।
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24.

यस्तै समान सहभागीताको सम्बन्धमा सम्माबनत सवोच्च अदालतबाि बन.नं.

ु
९२४९, मुद्दा कततव्य ज्यान, फैसला बमबत २०७१।०६।२२, सं यक्त
इजलास,

ने.का.प. २०७१, अं क ९, भाग ५६, सीता भन्ने लालटहरा कामी बबरुद्ध नेपाल

ु
सरकार भएको मुद्दामा प्रबतपाददत बसद्धान्त हे दात “प्रबतवादीहरुले गुि बनाई सं यक्त
ु
रुपमा गरे को वारदातलाई सं यक्त
वारदात भबनन्छ, यसमा कसले बढी कुयो
कसले कम कुयो कसको प्रहार प्रार्घातक भयो अथवा कुनै कसै ले कुट्दै कुिे न

टक जस्ता कुरा Comon Law मा प्रासाटङ्गक हुाँदैनन्। ज्यान बलने अथवा सांघाबतक
कुिटपि गने मनसाय भई सो सन्दभतमा समुहमा बसी एक अकातलाई उकासी हौसाइ

अथवा हातै हाबल कुिटपि गरे मा सबै प्रबतवादीहरु समानरुपमा सहभाबग भएको

माबनने र समान सजायका भागेदार हुने अवस्था रहने, यी प्रबतवादीको सो फल्ि

सं ग मृतको मृत्युको सम्बन्ध स्थाटपत हुन”े भबन उल्लेख भएको पाइदा यस मुद्दामा
प्रबतवादीहरु उपर कसुर ठहर गनत उपरोक्त सम्माबनत सवोच्च अदालतबाि

प्रबतपाददत बसद्धान्तहरु र बमबसल सं लग्न दुवै प्रकारका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष
प्रमार्हरु अकाय, भरपदात र प्रयाप्त दे जखन्छन।

ङ) यी प्रतीवादीहरुलाई के कस्तो उपयुक्त सजाय हुनपु ने वा नपने के हो ? भन्ने प्रस्तुत
टवर्यबस्तुको अजन्तम तथा बनष्कशत प्रश्नको सम्बन्धमा बबचार गदाताः-

1. माथी उल्लेजखत बमबसल सं लग्न टकिानी जाहे री दरखास्त, यथाथत घिनास्थल
मुच ुल्का, लाश जांच मुच ुल्का, शव पररक्षर् प्रबतवेदन, बमबसल सं लग्न मृतकको फोिो,
बरामदी मुच ुल्का, प्रबतवादीहरुले मौकामा र अदालतमा गरे को बयान कागज,

बुजझएका माबनसहरुको कागज व्यहोरा, वस्तुजस्थती मुच ुल्का तथा पोलीग्राफ पररक्षर्

प्रबतवेदन, कलबडिे ल्स प्रबतवेदन, B.T.S. प्रबतवेदन, टयनै प्रबतवादीहरुले उक्त घिना
घिाएको हो भबन बनजहरुलाई जचबन सनाखत गने करन चौधरी, नेिराज पडाल,
ाँ ,
खिपि भन्ने बसतलराम डगौरा, सुरज बसाँह ठकुरी, राम बहादुर ऐर, जयराम बसह

ाँ काकी, मान बहादुर बुढामगर, लक्ष्मर् बसह
ाँ नेपाली,
लक्ष्मर् साउाँद, दे व बसह
ददपक दमाइ समेतको सनाखत कागज, प्रत्यक्ष्यदजशत सुजशला बमात, गोकुल भण्डारी,

केसे भण्डारी, यज्ञदे वी भट्टको कागज, घाइते प्रहरीहरुको भनाइ, खानतलाबस

मुच ुल्का, भलमन्सा माफतत जचराकी खिाएको जस्वकारोजक्त, थारु कल्यार्कारी

सभाका सं योजक प्रबतवादी धनीराम चौधरी रहे को भन्ने बनजको भनाइ, सो को
कैलाली क्षेि नं. १ को सं योजक प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी रहेका, थारुहि राज्य
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स्थापना गनत पचात पं प्लेि बाटढ टहं सात्मक सं घर्तको आवानान गरर माइटकङ्ग गरे को,
अदालतमा बयान गदात समेत प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीले घिनाले टहं सात्मक मोड
बलए पबछ म घिनास्थलबाि टहडेको भबन बयान गरे पबन मुख्य योजनाकार नै

रे शमलाल चौधरी हुन भबन प्रबतवादी लाहुराम चौधरी र लक्ष्मर् थारुले मौकामा

वयान गरे का र बनज घिना स्थलमै बथए भबन प्रबतवादी प्रेम बहादुर चौधरी, राम
कुमार कठररया समेतले मौकामा व्यक्त गरे को भनाइ, थारुहि सं घर्त सबमबतले

आबधकारीक रुपमा नेपाल सरकारको बनयन्िर्मा रहे का सरकारी कायातलयको नाम

नै पररवततन गने उद्देश्यका साथ आन्दोलन गने घोटर्त कायतक्रम समेत राख्नु
गैह्रकानूनी छदै बथयो त्यसलाई टहं सामा पररर्त गरर ९ जना व्यजक्तहरुको जघन्य

हत्या समेत गरे को पुटष्ट भएको अवस्था हुाँदा त्यस्तो कायत गनेलाई छु ि ददन सक्ने
अवस्था हुाँदैन।

2. प्रबतवादीहरुले अदालत समक्ष गरे को बयानमा हत्या टहं सा आफुबाि भएको होइन
भबन कसुरमा इन्कार रटह बयान गरे को दे जखएतापबन प्रबतवादी करन चौधरीले

अदालतमा समेत बयान गदात अन्य प्रबतवादीहरु समेतलाई पोल गरर कसुर अपराध
गरे कोमा पुर्त
त ाः साटवत रहे को पाइन्छ भने प्रबतवादीहरु मध्येका केटह प्रबतवादीहरुले

आफु घिना स्थलमा नभएर अन्यि बथयौं भबन बयान गरे तापबन सो Elibi जीटकर

प्रमार् द्वारा पुटष्ट हुने गरर केही प्रबतवादीहरुबाि बाहे क अन्यबाि अदालत समक्ष
कुनै आधार प्रमार् पेश गनत सकेको दे जखाँदैन। प्रबतवादी मध्येका बृज मोहन डगौरा,

सुन्दरलाल कठरीया, राजकुमार कठररया र हररनारायर् चौधरीले टिकापुर घिनाको
ददन प्लेकाडत बोटक गएका हौं भबन अदालत समक्ष समेत बयान गरे को दे जखन्छ।

3. प्रबतवादी मध्येका करन चौधरीले अदालत समक्ष बयान गदात कसुरमा साटवबत रटह

अन्य प्रबतवादीहरुलाई समेत पोल गरर मैले अबधकार प्राप्त अबधकारी समक्ष गरे को
बयानमा लेखाएको ब्यहोरा र सटहछाप मेरो नै हो। वारदात घट्नास्थलबाि बरामद

भएका सामानहरु मध्ये सो ददन बन्चरो र चक्कु प्रबतवादी प्रददप चौधरीको हातमा

बथयो। तरबार टिक्लीगढका मान्छे हरुको हातमा दे खेको हु। अन्य सामानहरु को

कस्को हातमा बथए मलाई थाहा भएन। प्रबतवादी सुन्दरलाल कठररयाको नाम थाहा

छ, बनजको ठे गाना थाहा भएन। बनजलाई मैले घट्नास्थलमा दे खेको हु। तर
बनजको हातमा कुनै हातहबतयार दे खेको बथइन। बनजको हातमा प्लेकाडत दे खेको

बथए। साथै बनजले कोही कसैलाई कुिपीि गरे को दे खेको पनी बथईन। प्रबतवादी
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प्रददप चौधरीले प्रहरीको हातबाि हबतयार खोसी श्रवर् चौधरीलाई ददई श्रवर्

चौधरीले हबतयार लगी गएको दे खेको हु। प्रबतवादी राजाराम चौधरीले वारदातमा

प्रहरीलाई मादातको अवस्थामा मोबाईलमा रे कडत गरे को दे खेको हुाँ। त्यहााँ अन्य
माबनसले पनी रे कडत गरर रहे को दे खेको हुाँ, बतबनहरुको नाम थाहा छै न। वारदात
हुाँदा मैले प्रहरीलाई मारे पिात मलाई रे शमलाल चौधरी र नाम थाहा नभएका
ब्यक्तीहरुले काधमा राख्दै बधाई छ भाई भनी भनेका बथए भनी अदालतमा वयान

गरे को पाइन्छ। काडेतार बेररएको लाठी उक्त वारदातका समयमा प्रबतवादी श्रवर्

चौधरीले हातमा बलई SSP लाई टहकातएका हुन। उक्त लाठी हाल प्रहरीले बरामद

गरर ल्याएको मध्येकै हो। हाल फरार रहेका प्रबतवादीहरु मध्ये टिकापुर-9 बस्ने

फुलराम चौधरीलाई जचन्दछु । उक्त ददन बनजको हातमा प्लेकाडत बथयो। अन्य
फरार प्रबतवादीहरुलाई जचजन्दन। वारदातका समयमा प्रहरी बनररक्षक समेतका ४
जना सुरक्षाकमीलाई प्रबतवादी प्रददप चौधरी समेतले भाग्दै गदात पछाडीबाि बन्चरोले

हानी ढालेका हुन। अन्य ब्यक्तीहरुलाई म जचजन्दन। मैले नजचनेका ब्यक्तीहरुले

सुरक्षाकमीहरुलाई आगो समेत लगाएको दे खेको हु। सो मध्येका प्रबतवादी

राजाराम चौधरीले पेट्रोल खन्याएका हुन। घट्नापूव त जचबलमे चौराहको गोल्डेन

स्कुलमा बमटिङ भएको बथयो, त्यहााँ के कुन योजना भयो, मलाई थाहा भएन। उक्त
घट्नामा मैले एक जना ब्यक्तीलाई लाठीले कुिपीि गरे को हु। बनज हाल ज्यूदै
छन। प्रहरीबाि हात हबतयार प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी, श्रवर् चौधरी र प्रददप
चौधरीले लुटि लगेका हुन। प्रबतवादी श्रवर् चौधरीले यस अदालतमा बयान गदात

वारदात घट्नामा मेरो कुनै सं लग्नता छै न भनी गरे को बयान झुठा हो। प्रबतवादी
मध्येका भेर्ालाल चौधरी बाहे क सबैको उक्त घट्नामा सं लग्नता रहे को छ। उक्त
घट्नामा रमेशलाल चौधरीको हातमा काडेतार बेररएको लाठी नरे श चौधरीको
हातमा चक्कु, लालु चौधरीको हातमा लाठी, श्रवर् चौधरीको हातमा भाला, राजाराम
चौधरीको हातमा लाठी र गोपालको हातमा समेत लाठी बथयो। बनजहरु समेतले

सुरक्षाकमीहरुलाई कुिपीि गरे का हुन। प्रबतवादी लाहुराम चौधरी र लक्ष्मर्

चौधरीलाई मैले घट्नास्थलमा दे खेको बथएन। बनजहरुको घट्नामा कुनै सं लग्नता

रहे को छै न। वारदातको ददन प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीको हातमा लाठी बथयो।
सोही लाठीले सुरक्षाकमीलाई टहकातएका हुन। मैले समेत लाठीले हानेकै हो भबन
बयान गरे को दे जखन्छ।
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4. यसरी अदालतमा वयान गदात प्रबतवादी करन चौधरी कसुर अपराधमा पुर्त साटवती
रही वयान गरे का, प्रबतवादी मध्येका हररनारायर् चौधरी, राजकुमार कठररया,

सुन्दरलाल चौधरी, बृजमोहन डगौराले कसुर अपराध गरे का हौइनौँ भबन अदालत

समक्ष वयान गरे तापबन आन्दोलनमा प्लेकाडत बोटक गएको कुरा जस्वकार गरी

अदालतमा बकपि गरे का, स्वयम मुख्य आरोटप रे शमलाल चौधरी वारदात भएको

ददन ११:०० बजे सम्म टिकापुरमै बथए, कुरा नबमले पबछ बददतया बतर गएको हुाँ
भनी कसुरमा इन्कार रहे को दे जखन्छ भने बााँटक प्रबतवादीहरुले अदालत समक्षको

वयानमा पुर्त इन्कार रहे पबन बादी पक्षका साक्षीहरु भरत बहादुर बबष्ट, योगेन्र ऐर,
नरे श कुमार चौधरी, गोपाल पुन, केशे भण्डारी, रटवन्र बब.क., पबततपावन कठररया,

गोरख बहादुर साउाँद, खुशीराम चौधरी, महाराज रानाले घिनामा को को सं लग्न

बथए थाहा भएन भनी यी प्रबतवादीहरु नजचने नजानेको भनी बकपि गरे ताटपन बादी
पक्षका अन्य साक्षीहरु केशव बसाँह महरा, ददपराज थापा, रामचन्र जोशी, महे श

ाँ धामी,
बोहरा, शारदा कठायत, रबबन्र धनुर्,े जं ग बहादुर साउाँद, ददपेन्र बसह
केशवराज जोशी, दे व बहादुर मौनी, भरत बसाँह बडाल, राम बहादुर ऐर, नेिराज

पडाल, लक्ष्मी खड्का, प्रकाश खड्का, प्रददप चौधरी, गर्ेश बहादुर साउाँद, यज्ञदे वी
भट्ट, शुबसला बमात, पटविा साउाँद, मुकुन्द अबधकारी, मान बहादुर बोहरा, आन बसाँह

बबष्ट, ददपक न्यौपाने, ओमकार थारु, श्रृजना चौधरी, खगेन्र बहादुर साउाँद, लक्ष्मर्
बहादुर साउाँद, िे क बहादुर चन्द र राजेश धामीले यीनै प्रबतवादीहरुकै सं लग्नतामा

उक्त वारदात भएको भनी अदालत समक्ष टकिानी बकपि गररददएको बमबसल
सं लग्न बनजहरुको बकपिबाि खुलेको पाइन्छ।

5. कुनै पबन अपराबधक कायत मैले गरे को छै न, त्यस्को कारर् म होइन, भनेर कसुर
गने आरोटपहरु कसुरमा इन्कार हुाँदैमा सफाइ दददै जाने हो भने समाजमा कुनै पबन
कसुरदारले कानूनले तोकेको सजाय पाउन नसक्ने र अपराधबाि उन्मुक्ती पाउने

हुन्छ। तसथत टय प्रबतवादीहरुले कसुर गरे को होइन भन्दै मा अपराध गरे का रहे नछन
भनेर मान्न बमल्ने दे जखएन। साथै टय प्रबतवादीहरु मध्येका कोटह योजनाकार, कोटह
बनदे शक र कोही नेतत्ृ वकतात समेत रहे का दे जखन्छन। तथाटप बतबनहरुले नेतत्ृ वको

गुर् दे खाएर बभडलाई बनयन्िर्मा बलनसकेको पबन दे जखएन। उल्िै बभड बनयन्िर्
भन्दा बाटहर गएकाले म वारदात स्थलबाि भागेर गएको हुाँ भबन वयान गरे को

पाइन्छ। सटह नेतत्ृ वले उक्त जमातलाई सम्झाइ बुझाइ गरे र टहाँस्रक कायत हुनबाि
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रोक्नुको सािो उल्िै बभडलाई उत्तेजजत पारे र आक्रामक बनाउन खोजेको दे जखन्छ।
साथै शाजन्तपुर्त आन्दोलन भनेर हातमा भाला खुकुरी समेत बलने कायतलाई
आन्दोलनकारी नभबन आक्रमर्कारी भन्नु पने अवस्था दे जखन आयो।

6. प्रबतवादी मध्येका लाहुराम चौधरी थारुवान थारुहि सं घर्त सबमबत कैलालीका जजल्ला

सं योजक, प्रबतवादी रे शमलाल चौधरी फुलवारी एफ.एम तथा फुलबारी ररसोितका
सं चालक एवं थारुवान थारुहि सं घर्त सबमबत कैलाली क्षेि नं. १ का सं योजक

रहे का, प्रबतवादी लक्ष्मर् थारु सोटह सबमबतका सदस्य रहेका टिकापुरमा आन्दोलन

भएका वखत घट्नास्थलमा प्रबतवादी लाहुराम चौधरी र लक्ष्मर् थारु अनुपजस्थत
रहे को दे जखए पबन बारम्बार फोन सम्पकतमा दे जखएका नेपालको कञ्चनपुर जजल्ला
दे जख जचतवन जजल्ला सम्म थारु राज्य बनाएरै छाड्नुपने अडानकासाथ उक्त
आन्दोलन

गरे को

दे जखन्छ।

मौकामा

बयान

गने

प्रबतवादी

प्रददप

चौधरीले

आन्दोलनको नेतत्ृ व टिकापुरमा प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीले गरे काहुन बनजले

हातमा पं ज्जा र मुखमा माक्स लगाएका बथए, म उनको बबश्वासमाि र बबडगाडत हुाँ
भनी लेखाइददएका, त्यसै गरी प्रबतवादी करन चौधरीले मैले दुईजना प्रहरी ढालेपबछ

बधाई छ भाई भबन धापमारे का बथए, उनको हातमा लादठ बथयो भबन अदालत
समक्ष वयान गरे का, अदालत समक्ष ददपराज थापाले गरे को बकपि हे दात वारदातमा

प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीलाई गाबडमा दे खेको हो भनी लेखाएको दे जखन्छ भने
अदालतमा बकपि गने खगेन्र बहादुर साउाँदले प्रबतवदी रे शमलाल चौधरीले आफ्नो

ररसोितबाि बनजस्कने क्रममा आज रगतको खोलो बग्छ भनी भनेको प्रतक्ष्य सुनक
े ो
हुाँ भनी बकपि गरे को दे जखन्छ, अदालतमा बकपि गने लक्ष्मर् साउाँदले रे शमलाल

चौधरीकै नेतत्ृ वमा हत्या भएको हो, रे शमलाल चौधरीले नै एस.एस.टप सापलाई

ाँ ाले दे खेको हो भबन लेखाइददएको, त्यस्तै अकात साजक्ष राजेश
मारे को आफ्नो आख

धामीले रे शमले कालो सित, खै रो पाइन्ि लगाएका बथए, उनले नै एस.एस.टप
सापलाई हानेको दे खेको हुाँ भबन बकपि गरे का र अकात साक्षी िे क बहादुर चन्दले

यो घिनाको मुख्य ब्यजक्त रे शमलाल चौधरी नै हुन भनी गरे को बकपि समेत हे दात

बादी पक्षका साजक्षहरु ४० जना र प्रबतवादी पक्षका साजक्षहरु २८ जनाले बकपि
गदात प्रबतवादी पक्षका ४ जना साजक्षहरुले केटह प्रबतवादीहरु आन्दोलनमा गएको

उल्लेख गरे का, अन्यले प्रबतवादीहरु बनदोर् रहे को भबन बकपि गरे का, १ जना
प्रबतवादी

अदालतमा

साटवत

रहे का,

बादी

पक्षका

साजक्ष

मध्ये

८

जनाले
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प्रबतवादीहरुको समथतनमा बकपि गरे पबन बादद पक्षकै ३२ जना साजक्षहरुले टय
प्रबतवादीहरुकै आक्रमर् र प्रहारबाि उक्त जघन्यहत्या र हत्या उद्योग समेत भएको
भनी टकिानी बकपि गररददएको पाइन्छ।

7. त्यिो अमानटवय हत्या टहाँसा हुाँदा र त्यबत धेरै प्रहरी कमतचारीहरु मरर्ासन्न रुपमा

गजम्भर घाइते हुाँदा समेत टय प्रबतवादीहरुले त्यस्तो कुकमत प्रबत सामान्य मानटवय
सं वेदना समेत नदे खाएको र त्यो घिना गलत बथयो भबन सामान्य प्रयाजित समेत
बलन सकेको दे जखएन। बहसको क्रममा प्रबतवादी रे शमलाल चौधरीका तफतबाि

उपजस्थत टवद्वान कानुन ब्यवसायीहरुले बनज प्रबतवादी जनताको भारी मतबाि
प्रबतबनसभा सदस्यमा बबजयी भइसकेका व्यक्ती भएकाले टय प्रबतवादीलाई अबभयोग
दावीबाि सफाइ ददनुपछत भन्ने तकत तफत हे दात प्रस्तुत वारदात बनज प्रबतवादीले

जनमत प्राप्त गनुत पुवक
त ो फौजदारी कायत भएकोले त्यस तफत केही बोबल रहनु
परे न। साथै मौकामा कागज गनेहरुको भनाई र बकपि एकै भएन भन्ने तकत तफत
हे दात २०७२।०५।०७ गते भएको घिनाका साक्षी ३ बर्त पबछ आएर बकपि

गदात पटहलेको सबै कुरा स्मरर् भइ रहन्छ भन्ने पबन हुाँदैन। एकै घिनामा ९

जनाको अलग अलग ठाउाँमा ज्यान गएकोमा सबैका प्रत्यक्षदशी हुन्छन र साक्षी

राखेर ज्यान बलने कायत हुन्छ भन्ने कुरा अदालतले अनुमान गनत सक्दै न। दशौँ
हजारको हुलबाि भएको अपराधमा छानी छानी ५८ जनालाई माि बादी नेपाल
सरकारले पुवातग्रही भएर प्रबतवादी बनायो भन्ने तकत तफत हे दात कटहाँ न कटहाँ कुनै न

कुनै रुपमा यो घिनामा सं लग्नता नभएको व्यजक्तलाई प्रबतवादी बनाएको अवस्था

बाहे क अन्य प्रबतवादीहरु सं लग्न भएकै दे जखयो। जाहे रीमा एकरुपता छै न,
वारदातको १५ ददन पबछ जाहे री परे का छन भन्ने तकत तफत हेदात मृतकका

आफन्तहरु बबबभन्न ठाउाँमा छररएर रहे का, काज कृया सकेर जाहे री ददन आउाँदा
समय लाग्ने नै हुाँदा र आफ्ना कुरा फरक फरक ढाँगले जाहे रीमा उल्लेख गनुल
त ाई

नै अश्वभाटवक मान्न बमल्दै न। साथै यो हत्या पुव त योजना र मनसाय रटहत छ भन्ने
तकत तफत हे दात कामको पररर्ामको आधारमा समेत मनसाय बनधातरर् गनत सटकने
हुाँदा मनसाय रटहत मान्न बमल्दै न।

8. जायज माग र सामाजजक उत्थानकालाबग बबरोह गने जनाताको अबधकार हो तर

उक्त बबरोह शाजन्तपुवक
त
र पुव त घोर्र्ा अनुसार हुने गदतछ। जनताले आफ्नो
अबधकार स्थाटपत गनतकालाबग सरकार समक्ष आफ्ना मागहरु समावेश गने,
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सावतजबनक सम्पजत्तको तोडफोड नगने, कानूनले तोकेका बसमाबभि रहे र सरकार

समक्ष आफ्ना मागहरु बबबभन्न माध्यमबाि पेश गनत सटकने हुन्छ तर शाजन्तपुर्त
आन्दोलनको नाममा एकपजक्षय ढाँगले घरे ल ु हबतयारले सुसजज्जत भइ शुरक्षाकमीहरु
र आफ्ना बबरोबध व्यजक्तहरु उपर माि लजक्षत गरर जथाभावी आक्रमर् गनुल
त ाई
शाजन्तपुर्त आन्दोलन भन्न बमल्दै न। यसकारर् उपरोक्त हृदय टवदारक तथ्य, आधार,

कारर् र प्रमार्बाि प्रबतवादीहरु मध्ये को कसको कस्तो सं लग्नतामा यो घिना

घट्न गएको हो भबन हे दात टय प्रबतवादीहरु समेतको अपराबधक जत्थाले कानून
हातमा बलइ पुव त योजना, बनदे शन र र्डयन्ि पुवक
त तररकाले प्रहरी कमतचारीहरुलाई

घेरावन्दी गरर लखेटि लखेटि ज्यानको बभख भाग्दा समेत वास्ता नगरर, घर बभि
ज्यान जोगाउन लुकेर बसेकालाई समेत घरको ढोका तोबड बाटहर बनकाली बनमतमता

पुवक
त मारर, टवभत्स बनमतम र क्रुर तवरले जजउाँदै जलाइ मारर र अवोध बालक
समेतलाई बनदतटयता पुवक
त गोबलहानी मारे को एवं सुरक्षामा खटिएका ३६ जना प्रहरी

कमतचारीहरु समेत गंबभर घाइते बनाएको कुरा बमबसल सं लग्न आधार, कारर् र
प्रमार्बाि पुटष्ट भएको दे जखएकोले टय प्रबतवादीहरुलाई यो इजलास बनम्न बमोजजम
सजाय हुने ठहर गदतछाः-

a)

यस मुद्दामा ५८ जना आरोटपहरु रहे कोमा २७ जना प्रबतवादीहरु थुनछे क प्रयोजनाथत
थुनामा रहे का र फरार ३१ जना प्रबतवादीहरु रामचन्र चौधरी, सन्तकुमार चौधरी, ई.
धनीराम चौधरी, फुलराम चौधरी, बबकास भन्ने बालकृष्र् चौधरी, जशबकुमार चौधरी,

चमन चौधरी, खुजशराम चौधरी, डम्मर कठरीया, ईश्वरी प्रसाद चौधरी, बन्धाराम थारु,
माजझद भन्ने सुरज बमया हास्मी, ददनेश कठरीया, कालु रावत,

बबमल रावत, सजन्दप

चौधरी बडायक, जशबराज कठरीया, बबलराम चौधरी, लाहानु चौधरी, बनरज राना,
रामलाल चौधरी, काठराम चौधरी, टिकाराम कठरीया, भागी राम चौधरी, बाबुराम

चौधरी, रामबहादुर चौधरी, बबश्राम चौधरी, शेरे चौधरी, सन्तराम चौधरी, बभम बहादुर
चौधरी र रमेश चौधरी समेत जम्मा ३१ जना फरार रहे को दे जखाँदा बनजहरुको हकमा

ु ी ऐन अ.वं . १९० नं. बमोजजम मुलतटवमा राजखददने
प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही मुलक
ठहछत।
b)

प्रबतवादीहरु लक्ष्मर् थारु (चौधरी) र लाहुराम चौधरीको मत सल्लाहमा रे शमलाल
चौधरी समेतले नेतत्ृ व गरी वारदातका ददन िीकापुर जस्थत सरकारी कायातलयमा
थरुहि प्रदे श लेख्ने योजना बनाई सुरक्षाथत खटिएका सुरक्षाकमीहरुलाई मारर
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आन्दोलनलाई टहाँस्रक बनाउने योजनका साथ गाउाँका भलमन्सा माफतत जचराकी
(चौकीदार)लाई गाउगाउाँमा खिाई गाउगाउाँबाि प्रबतवादीहरु बोलाई प्रबतवादीहरु

समेतलाई हातहबतयार सटहत भेला जम्मा गराइ वारदात स्थलमा उपजस्थत भई बनज
प्रबतवादीहरुले िीकापुर न.पा. वडा नं. ९ जस्थत पशुहािबजारमा सुरक्षाथत खटिएका

सुरक्षाकमीहरुलाई भाग्न उम्कन समेत नपाउने गरी C आकारको घेरा हाली
आफुहरुले बोकी ल्याएका घरे ल ु हबतयारहरु भाला, लाठा, खुाँडा, बन्चरो, तरबार

लगायतले बनमतमता पूवक
त प्रहार गरी प्रहरी बररष्ठ उपररक्षक लक्ष्मर् न्यौपाने समेतका
८ जना सुरक्षाकमी र १ जना वालकलाई कततव्य गरी मारे को पुटष्टहुन आएकोले
बनज प्रबतवादीहरु मध्ये हरर नारायर् चौधरी, राज कुमार कठरीया,

सुन्दरलाल

कठरीया, बृज मोहन डगौरा, राजेश चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, बबरोह
भन्ने बसताराम चौधरी, श्रवर् चौधरी, गंगाराम डगौरा चौधरी र रे शमलाल चौधरी,

ु ी ऐन ज्यान
समेतका ११ जना प्रबतवादीहरुलाई अबभयोग दावी बमोजजम मुलक
सम्बन्धी महलको १३ (१) नं. बमोजजम सजाय होस भन्ने बादी नेपाल सरकारको

दावी रहे तापबन घिना र वारदातको पररस्थीबत बबश्लेर्र् गदात बादी नेपाल सरकारको
ु ी ऐन ज्यान
अबभयोग दावी अनुसार सजाय गदात चको पनत जाने दे जखाँदा मुलक
सम्बन्धी महलको १३ (३) नं. बमोजजम यी प्रबतवादीहरुलाई जनटह जन्म कैदको
सजाय हुने ठहछत। साथै प्रबतवादी मध्येका श्रवर् चौधरी बमबत २०७२।०५।०७

गते भएको वारदातको अवस्थामा यी प्रबतवादीको जन्म बमबत २०५६।०९।२७
ाँ ा बनजलाई
रहे को दे जखाँदा बनज १४ दे जख १६ बर्त मुनीका नावालक दे जखद
बालबाबलका सम्बजन्ध ऐन, २०४८ को दफा ११ (३) अनुसार उमेर पुगेका
माबनसलाई हुने सजायको आधा सजाय १० बर्त कैद हुने ठहछत।
c)

प्रबतवादीहरु लक्ष्मर् थारु (चौधरी) र लाहुराम चौधरीले आफुहरुको वारदातमा

सं लग्नता नरहे को भबन कसुरमा ईन्कार रही मौकामा र अदालतमा बयान गरे को र
टय प्रबतवादीहरु दुवै जना घट्नास्थलमा नरही अन्यि रहे को दे जखएको तर िीकापुर
घट्नाको जजम्माबलई बक्तव्यवाजी गरे को, फेसबुकमा घिनाको समथतन गरी स्िािस
समेत

लेखेको

हुाँदा

र

दे हायका

प्रबतवादीहरुले

उक्त

वारदातमा

प्रत्यक्ष

वा

अप्रत्यक्षरुपमा मत सल्लाहमा पसी, सहयोग गरर, अपराध गनतमा मतलवीको भुबमका
अदाहा गरे को दे जखाँदा प्रबतवादीहरु मध्येका लक्ष्मर् थारु (चौधरी), लाहुराम चौधरी,

राम कुमार कठरीया, सन्तराम चौधरी, टवश्राम भन्ने जजत बहादुर डगौरा, प्रेम बहादुर
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चौधरी, टकशनलाल चौधरी, ददल बहादुर चौधरी, सं गम भन्ने सन्तोर् थारु (चौधरी),
टवश्राम चौधरी, च ुन्नीराम चौधरी र राम प्रसाद चौधरी समेत १२ जनालाई बादी नेपाल
ु ी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १३ (१) नं. बमोजजम
सरकारको अबभयोग दावी मुलक

सजाय होस भन्ने रहेतापबन घिना र वारदातको पररस्थीबत एवं यी प्रबतवादीहरुको

सं लग्नतालाई समेत बबश्लेर्र् गदात सो बमोजजम सजाय गदात चको पने दे जखाँदा यी

ु ी ऐन ज्यान सम्बजन्ध महलको १७ (३) नं. अनुसार जनही ३
प्रबतवादीहरुलाई मुलक
बर्त माि कैद हुने ठहछत।
d)

ाँ ा
प्रबतवादीहरु मध्येका करन चौधरीको जन्म बमबत २०५८।०५।१५ भएको दे जखद
यो घिनाको वारदात बमबत २०७२।०५।०७ गते भएको अवस्थामा यी प्रबतवादी

ाँ ा बनजलाई बादी नेपाल सरकारको अबभयोग दावी
१४ बर्त मुनीका नावालक दे जखद
बालबाबलका सम्बजन्ध ऐन, २०४८ को दफा ११ (२) बमोजजम ६ मटहना कैद हुने
ठहछत।

ङ) प्रबतवादीहरु हरर नारायर् चौधरी, राज कुमार कठरीया, सुन्दरलाल कठरीया, बृज मोहन

डगौरा, राजेश चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, बबरोह भन्ने बसताराम चौधरी,
श्रवर् चौधरी, गंगाराम डगौरा चौधरी र रे शमलाल चौधरी समेत ११ जनाले ज्यान माने

मनसायका साथ सुरक्षाथत खटिएका प्रहरी कमतचारीहरु एकेन्र बहादुर खड्का, नेिराज
पडाल, रबबन्र धनुर्,े मकेन्र बहादुर अबधकारी, केशबराज जोशी, खेमराज भट्ट, दे ब

बहादुर मौनी, सुरेन्र चन्द, जयराज धामी, ददपराज थापा, लक्ष्मर् साउाँद, मान बहादुर
बुढामगर, गज बहादुर भण्डारी, केशब बहादुर बोहरा, आनबसं ह बबष्ट समेत ३६ जना

ु ी ऐन
सुरक्षाकमीहरुलाई जोजखमी हबतयार प्रहार गरी ज्यान माने उद्योग गरी मुलक
ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं. बबपररत १५ नं. बमोजजम कसुर अपराध गरे काले

बनजहरुलाई तजटवजी अबधकार प्रयोग गदै जनटह ५ बर्त कैदको सजाय हुने ठहछत।
साथै प्रबतवादी मध्येका श्रवर् चौधरी बमबत २०७२।०५।०७ गते भएको वारदातको

अवस्थामा यी प्रबतवादीको जन्म बमबत २०५६।०९।२७ रहेको दे जखाँदा बनज १४
दे जख १६ बर्त मुनीका नावालक दे जखाँदा बनजलाई बालबाबलका सम्बजन्ध ऐन, २०४८
को दफा ११ (३) अनुसार उमेर पुगेका माबनसलाई हुने सजायको आधा सजाय दुई
बर्त छ मटहना कैद हुने ठहछत।

च) यसरी यी प्रबतवादीहरु हरर नारायर् चौधरी, राज कुमार कठररया, सुन्दरलाल कठररया,

बृज मोहन डगौरा, राजेश चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, बबरोह भन्ने बसताराम
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चौधरी, गंगाराम डगौरा चौधरी, श्रवर् चौधरी र रे शमलाल चौधरी, समेत १० जनाले

जनटह २५ बर्त र प्रबतवादी श्रवर् चौधरीले १२ बर्त ६ मटहना कैदको सजाय भुक्तान
ु ी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजजम एकै माबनसलाई एकै
गनुत पने भएतापबन मुलक
वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठे क्नु परे मा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठू लो

हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठे क्नु
पछत। त्यसरी कैद ठे टकएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउाँदै अको कलममा कैद ठे क्नु
पने भयो र अजघ ठे टकएको जम्मा कैदभन्दा पबछ ठे क्नुपने कलमको हद बढी छ भने
अजघ कैद ठे क्दा थुनामा परे को बमबतदे जख पबछ ठे टकएको कलमको हद ननाघ्ने गरी

कैद ठे क्नु पछत। अजघ ठे टकएको कैद भन्दा पबछ ठे क्ने कलमको हद घिी रहे छ भने
थप कैद ठे क्नु पदै न। फैसला, कैदी पुजी, कैद ठे क्ने टकताबमासम्म खुलाई ददनु पछत

र पबछ ठे टकने कलमको हद घिी भए पबन अजघ कैद गदात ठू लो कलमको हद

नपुगेको रहेछ भने सो नपुग ददनसम्म पबछल्लो कलममा कैद गनुप
त छत। धरै कलमको

कैदको हद बराबर हुन आयो भने सो मध्ये एक कलमको कैद ठे क्नु पछत। अरू

कलमका हकमा फैसला, कैदी पूजी, कैद ठे क्ने टकताबसम्म खुलाउनु पछत। तर
फैसला भईसकेपबछ कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाि

छु िे को वा भागेको अवस्था अको कसूर गरे कोमा सो कसूर वापत कानुन बमोजजम थप
कैद ठे क्नु पछत भन्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार गनुत गराउनु पने ठहछत।

छ) प्रबतवादीहरु मध्येका नुरुल अबल जागा भन्ने तहौबर अबल जागाको प्रस्तुत वारदातमा

सं लग्नता नदे जखएको, बनज प्रबतवादीलाई सह अबभयुक्तहरुले पोल उजुर गनत नसकेको,

प्रबतवादी मध्येका राम नरे श चौधरी बददतया जजल्लाको राजापुर कालीका मा.टव. का
जशक्षक भई बनज उक्त घिनामा सं लग्न नदे जखएको कुरा बनजको स्कुलको हाजजरी
रे कडत र त्यस बबद्यालयका प्र.अ. आफै साजक्ष भई अदालत समक्ष बकपि गररददएकोले

र प्रबतवादी मध्येका बबसराम चौधरी (कुस्मी) को नाम जाहे रीमा उल्लेख नभएको,
मौकामा बुजझएका ब्यजक्तहरुले पोल उजुर गनत नसकेको, अन्य प्रबतवादीहरुको

परस्परको वयानबाि यीनको नाम उल्लेख हुन नसकेको समेतका बमबसल सं लग्न
प्रमार्हरुबाि बनज प्रबतवादीहरु नुरुल अबल जागा भन्ने तहौबर अबल जागा, राम नरे श
चौधरी र बबसराम चौधरी (कुस्मी) उपरको अबभयोग दावी पुटष्ट हुन सक्ने नदे जखएको
हुाँदा बनजहरु ३ जनाले अबभयोग दावीबाि पुर्त
त ाः सफाइ पाउने ठहछत।
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ज) टय प्रबतवादीहरुले सुरक्षाकमीहरुसाँग भएको एस.एल.आर, रु.६२,७४४.२२ पने, सं चार

सेि, रु. ७९,२२२.५ पने, अश्रग्ु यााँश गन रु. २६,९३५.६५ पने, पेस्तोल रु.
४२,५६४.९३ गरी जम्मा बबगो रु. २,११,४६७.३ मूल्य बराबरको हबतयार र सं चार
सेि समेत डााँका गरी लगेकोले बनज प्रबतवादीहरु रे शमलाल चौधरी, ई.धनीराम चौधरी,

राम प्रसाद चौधरी, प्रेम बहादुर चौधरी, हररनारायर् चौधरी, राजकुमार कठरीया, ददल
बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल कठरीया, रामकुमार कठरीया, बृज मोहन डं गौरा, राजेश

चौधरी, टकसनलाल चौधरी, सन्तराम चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, रामनरे श चौधरी, जजत
बहादुर डं गौरा, सन्तोर् कुमार थारु(चौधरी), टवश्राम चौधरी, करन चौधरी, लक्ष्मर्

चौधरी, प्रदीप चौधरी, नरुल अबल जागा, राम चन्र चौधरी, टवसराम चौधरी (कुश्मी),
ु ी ऐन, चोरीको महलको १४ (४) नं. बमोजजम सजाय
फुलराम चौधरी समेतले मुलक
हुनका साथै लुिीएको धनमाल सोही चोरी महलको १० (३) नं. बमोजजम जजल्ला

प्रहरी कायातलय, कैलालीलाई ददलाई भराई पाउन भन्ने अबभयोग दावी बमबसल सं लग्न

प्रमार्बाि पुटष्ट नभएको र लुटिएका सं चार सेि र SLR को बरामदी मुच ुल्का समेत

बमबसलमा नभएको अवस्थामा त्यस तफतको वारदात पुटष्ट हुन नसक्ने दे जखाँदा उक्त
डााँका चोरी तफतको अबभयोग दावीबाि सबै प्रबतवादीहरुले सफाइ पाउने ठहछत।

झ) उपरोक्त घट्नामा प्रयोग भइ बरामद भएका अबभयोगदावी साथ पेश गररएका रड,
लाठा, भाला समेतका सम्पुर्त दशीका समानहरु जफत हुने ठहछत।

ञ) प्रबतवादीहरु मध्येका लक्ष्मर् थारु, लाहुराम चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, प्रेम बहादुर
चौधरी, टकशनलाल चौधरी, राम कुमार कठररया, सन्तराम चौधरी, टवश्राम भन्ने जजत

बहादुर डगौरा, नुरुल अबल जागा भन्ने तहौबर अबल जागा, करन चौधरी, राम नरे श
चौधरी, ददल बहादुर चौधरी, सं गम भन्ने सन्तोर् थारु (चौधरी),
बबसराम चौधरी (कुस्मी) अन्य मुद्दाबाि थुनामा राख्न नपने भए

टवश्राम चौधरी र

यस मुद्दाबाि आजै

थुनामुक्त गने अवस्था भए आजै थुना मुक्त गररददनु र प्रबतवादी च ुन्नीराम चौधरी बमबत

ाँ ा सो समय पबछ थुनामुक्त गररददनु भबन
२०७५।११।३० सम्म थुनामा रहने दे जखद
तपबसल बमोजजम गने गरर अ.वं. १८६ नं. बमोजजम यो फैसाला गरर ददए।
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तपबसल

माबथ इन्साफ खण्डमा ठहरे दे हाय बमोजजमका प्रबतवादीहरु मध्येका दे हायका ११
जनालाई ज्यान सम्बन्धीको महलको १३ (३) बमोजजम जनटह जन्म कैदको सजाय हुने
ठहरे काले सो अनुसार लगत कस्नु भबन तहबसल शाखामा लेजख पठाइददनु------------------१
1. हरर नारायर् चौधरी (२०७२।०५।०८ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखाँदा

२०९२।०५।०७ सम्म थुनामा रहने)-----------------------------

2. राज कुमार कठररया (२०७२।०५।०८ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखाँदा

२०९२।०५।०७ सम्म थुनामा रहने)………………………………..

3. सुन्दरलाल कठररया (२०७२।०५।०८ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखाँदा

२०९२।०५।०७ सम्म थुनामा रहने)…………………………………..

4. बृज मोहन डगौरा (२०७२।०५।१४ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखाँदा

२०९२।०५।१३ सम्म थुनामा रहने)……………………………..……….

ाँ ा
5. राजेश चौधरी (२०७२।०५।१४ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखद

२०९२।०५।१३ सम्म थुनामा रहने)…………………………………….……..

6. बबर बहादुर चौधरी (२०७२।०५।१४ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखाँदा

२०९२।०५।१३ सम्म थुनामा रहने)……………………..…………..

ाँ ा
7. प्रदीप चौधरी (२०७२।०५।२८ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखद

२०९२।०५।२७ सम्म थुनामा रहने)…………………………………..………..

8. बबरोह भन्ने बसताराम चौधरी (२०७२।१२।०१ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखाँदा

२०९२।११।३० सम्म थुनामा रहने)………………………

ाँ ा
9. श्रवर् चौधरी (२०७२।०५।२५ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखद

२०८२।०५।२४ सम्म थुनामा रहने)…………………....………………………….

10.

ाँ ा
गंगाराम डगौरा चौधरी (२०७५।०८।२७ बाि अनुसन्धानमा रहेको दे जखद

11.

रे शमलाल चौधरी (२०७४।११।१४ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखाँदा

२०९५।०८।२६ सम्म थुनामा रहने)…………………..

२०९४।११।१३ सम्म थुनामा रहने)…………………………...

माबथ इन्साफ खण्डमा ठहरे दे हाय बमोजजमका प्रबतवादीहरु १२ जनालाई जनटह ३ बर्त
कैद सजाय हुने ठहरे कोले सो अनुसार लगत कस्नु भबन तहबसल शाखामा लेजख पठाइददनु
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1. प्रबतवादी लक्ष्मर् थारु (चौधरी) (२०७२।०५।२३ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखाँदा
२०७५।०५।२२ सम्म थुनामा रहने)……………………

2. लाहुराम चौधरीले (२०७२।०५।२४ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखाँदा

२०७५।०५।२३ सम्म थुनामा रहने)……………………………………….

3. राम कुमार कठररया (२०७२।०५।०८ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखाँदा

२०७५।०५।०७ सम्म थुनामा रहने)…………………………………….

4. सन्तराम चौधरी (२०७२।०५।१४ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखाँदा

२०७५।०५।१३ सम्म थुनामा रहने)…………………………………………….

5. टवश्राम भन्ने जजत बहादुर डगौरा (२०७२।०५।१४ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखाँदा

२०७५।०५।१३ सम्म थुनामा रहने)…………………….

6. प्रेम बहादुर चौधरी (२०७२।०५।०८ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखाँदा

२०७५।०५।०७ सम्म थुनामा रहने)……………………………………….

7. टकशनलाल चौधरी (२०७२।०५।१४ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखाँदा

२०७५।०५।१३ सम्म थुनामा रहने)……………………………………….

8. राम प्रसाद चौधरी (२०७२।०५।०८ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखाँदा

२०७५।०५।०७ सम्म थुनामा रहने)………………………………….

9. ददल बहादुर चौधरी (२०७२।०५।०८ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखाँदा

२०७५।०५।०७ सम्म थुनामा रहने)………….……………………..

10. सं गम भन्ने सन्तोर् थारु (चौधरी) (२०७२।०५।१४ बाि अनुसन्धानमा रहे को

दे जखाँदा २०७५।०५।१३ सम्म थुनामा रहने)……………….

11. टवश्राम चौधरी (२०७२।०५।२४ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखाँदा

२०७५।०५।२३ सम्म थुनामा रहने)………………………………………..

12. च ुजन्नराम चौधरी (२०७२।१२।०१ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखाँदा

२०७५।११।३० सम्म थुनामा रहने)………….……………………………..

माबथ इन्साफ खण्डमा ठहरे बमोजजम प्रबतवादी मध्येका करन चौधरी १४ बर्त मुनीका
नावालक दे जखाँदा बनजलाई बादी नेपाल सरकारको अबभयोग दावी बालबाबलका सम्बजन्ध

ऐन २०४८ को दफा ११ (२) अनुसार ६ मटहना कैद सजाय हुने ठहरे को ले सो
अनुसार लगत कस्नु भबन तहबसल शाखामा लेजख पठाइददनु र बनज सुधारगृहमा रहे को
दे जखाँदा अन्य मुद्दाबाि थुनामा राख्न नपने भए आजैबाि थुनामुक्त गरीददनु……………………..४
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ाँ ा
1. करन चौधरी (२०७२।०५।२४ बाि अनुसन्धानमा रहे को दे जखद

२०७२।११।२३ सम्म थुनामा रहने)………………..……….…………………….

माथी इन्साफ खण्डमा ठहरे बमोजजम प्रबतवादीहरु हरर नारायर् चौधरी, राज कुमार
कठररया, सुन्दरलाल कठररया, बृज मोहन डगौरा, राजेश चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, प्रदीप
चौधरी, बबरोह भन्ने बसताराम चौधरी, श्रवर् चौधरी, गंगाराम डगौरा चौधरी र रे शमलाल

चौधरी, समेत ११ जनाले अबभयोग दावी अनुसार ज्यान माने मनसायका साथ सुरक्षाथत
खटिएका सुरक्षाकमीहरुलाई जोजखम हबतयार प्रहार गरी ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं.

बबपररत १५ नं. बमोजजम कसुर अपराध गरे काले बनजहरुलाई जनटह ५ बर्तको थप सजाय
हुने ठहरे कोले सो अनुसार लगत कस्नु भबन तहबसल शाखामा लेजख पठाइददनु------------५

माबथ इन्साफ खण्डमा उल्लेख भए बमोजजम प्रबतवादीहरु हरर नारायर् चौधरी, राज कुमार

कठररया, सुन्दरलाल कठररया, बृज मोहन डगौरा, राजेश चौधरी, बबर बहादुर चौधरी, प्रदीप
चौधरी, बबरोह भन्ने बसताराम चौधरी, श्रवर् चौधरी, गंगाराम डगौरा चौधरी र रे शमलाल

चौधरी, समेत ११ जनाले जनटह २५ बर्त कैदको सजाय भुक्तान गनुत पने ठहर भएतापबन

ु ी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजजम हुने गरर लगत कस्नु भबन
बनजहरुको हकमा मुलक
तहबसल शाखालाई जानकारी ददनु -------------------------------------------------------------६

माथी इन्साफ खण्डमा ठहर भएबमोजजम प्रबतवादीहरु मध्येका नुरुल अबल जागा भन्ने

तहौबर अबल जागा, राम नरे श चौधरी र बबसराम चौधरी (कुस्मी)को प्रस्तुत वारदातमा
सं लग्नता नदे जखएको, बनजहरुलाई सह अबभयुक्तहरुले पोल उजुर गनत नसकेको र बमबसल

सं लग्न प्रमार्हरुबाि पबन बनजहरु उपरको अबभयोग दावी पुटष्ट हुन सक्ने नदे जखएको हुाँदा

बनजहरुले अबभयोग दावीबाि पुर्त
त ाः सफाइ पाउने ठहरे कोले बनजहरुलाई अन्य मुद्दाबाि
थुनामा राख्न नपने भए आजै थुना मुक्त गररददनु……………………………………………………..…….७

घट्ना, बरामदमा प्रयोग भइ अनुसन्धानबाि बरामद भएका रड, लाठा, भाला समेतका
सम्पुर्त दशीका समानहरु जफत गनु-त ----------------------------------------------------------------८

यो फैसलामा जचत्त नबुझे सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन,2049 को दफा 26(1) वमोजजम

को म्याद ददन ७० (सत्तरी) बभि उच्च अदालत ददपायल, डोिीमा पुनरावेदन गनत जानु
भबन वादी नेपाल सरकारको तफतबाि जजल्ला सरकारी वटकल कायातलय कैलाली र
प्रबतवादीहरु दुवै पक्षलाई पुनरावेदनको म्याद ददनु---------------------------------------------९
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पुनरावेदन नपरे १० बर्त वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने प्रबतवादीहरुको हकमा प्रस्तुत
ु ी ऐन, अ.बं . १८६ नं. बमोजजम साधक जााँचकालागी सम्माबनत उच्च
बमबसल मुलक
अदालत ददपायल डोिीमा पठाइददनु-----------------------------------------------------------१०
फैसलाको नक्कल माग्ने सरोकारवालालाई बनयमानुसार लाग्ने दस्तुर बलई नक्कल ददनु---११
प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी, फैसला अपलोड गरी, पुनराबेदन परे पुनराबेदन
समेतका लागी बमबसल श्री उच्च अदालत ददपायल, डोिीमा पठाई ददनु र पुनरावेदन नपरे
यसै अदालतको अबभलेख शाखामा बमबसल सुरजक्षत राख्न बुझाई ददनु----------------------१२

माननीय जजल्ला न्यायाधीश ज्यूले बोली टिपाए बमोजजम
कम्प्यूिर िाईप गनेाः-

सूचना प्रटवबध सहायक ददपेन्र साउाँद,

परशुराम भट्टराई

(जजल्ला न्यायाधीश)

ाँ र
बडठ्ठा प्रकाश बहादु बसह
बडठ्ठा राम प्रसाद जोशी

इबत सम्वत् 207५ साल फागुन मटहना २२ गते रोज ०४ मा शुभम्-----------------।
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