
भाग १ 

प्रारम्भभक 

१.१ म्िषय प्रिेश 

कन्चनपरु जजल्ला जभमदत्त नगरपाजलका वडा नं २, ईल्टाखामका यज्ञराज पन्तकी छोरी जनममला पन्त (वषम 

१३, स्थानीय सरस्वजत मा. जव. मा कक्षा ९ मा ऄध्ययनरत) गत: २०७५ साईन १० गते साथीको  घरमा 

गएकी र भोजलपल्ट  वलात्कार गरी हत्या गररएको ऄवस्थामा नजजकैको ईँख ु वारीमा मतृ ऄवस्थामा 

फेला परेको घटनाका दोषीको पजहचान गरी कारवाही गररनपुने माग गदै भएका दवावपणूम गजतजवजध तथा 

सो घटना सन्दभममा  भआरहकेो प्रहरी ऄनसुन्धान प्रजियाप्रजतको ऄशन्तजुिस्वरुप भएको अन्दोलन र 

त्यसिममा भएको सरुक्षा कारवाहीमा सन्नी खनुा (भीमदत्त न पा १८ भगतपरु, वषम १५) को मतृ्य ुहुनकुा 

साथै केही घाआते तथा सरकारी एवं जनजी सम्पजत्तमा क्षजत भएको जथयो । यसप्रकार भएको ईक्त घटनाको 

सत्यतथ्य छानजवन गरी नेपाल सरकार, गहृ मन्रालय समक्ष प्रस्ततु गनम यो प्रजतवेदन तयार गररएको छ । 

१.२ छानम्िन सम्मम्ि गठन िथा कायाादेश 

वाजलका जनममला पन्तको वलात्कारपश्चात हत्या गररएको घटनाका दोषी पत्ता लगाइ कारवाही गनुमपने 

मागसजहतको दवावपणूम गजतजवजध र त्यसिममा भएका सरुक्षा कारवाहीका सन्दभममा सत्यतथ्य छानजवन 

गरी १५ जदन ( पनुः१५ जदन म्याद थप) जभर प्रजतवेदन पेश गनम नेपाल सरकार(मा. गहृमन्रीस्तर)वाट जमजत 

२०७५।०५।०७ गतेको जनणमयऄनसुार दहेायका ५ सदस्यीय छानजवन सजमजत गठन भएको जथयो । 

छानजवन सजमजत गठनसम्वन्धी श्री गहृ मन्रालय(शाजन्त सरुक्षा तथा ऄपराध जनयन्रण शाखा)को 

परसंख्या शा.स.ुअ.व. ०७५।०७६ च.नं.  को पर ऄनसुचूी १ मा संलग्न गररएको छ ।  

छानम्िन सम्मम्िका पदाम्धकारी िथा सदस्यहरु 

सह सजचव हररप्रसाद मैनाली, गहृ मन्रालय      संयोजक 

प्रहरी नायव महाजनरीक्षक रामप्रसाद शे्रष्ठ, प्रहरी प्रधान कायामलय    सदस्य 

सशस्त्र प्रहरी नायव महाजनरीक्षक वसन्त वाजनयाँ, सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल  सदस्य 

ऄनसुन्धान जनदशेक लक्ष्मण गरुुङ, राजरिय ऄनसुन्धान जवभाग    सदस्य 

ईप सजचव जवरेन्रवहादरु के.सी.,  

अन्तररक माजमला तथा काननु मन्रालय, ७ नं प्रदेश, धनगढी    सदस्य 
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यस सजमजतलाइ दहेायका कायामदशे तोजकएको जथयो । 

 मतृक जनममला पन्तको हत्यासम्वन्धी घटनाको जवस्ततृ छानजवन गरी सत्यतथ्य जववरणसजहतको  

प्रजतवेदन पेश गने, 

 वाजलका जनममला पन्तको मतृ्यलुाइ जलएर भएका जवरोध प्रदशमनहरुमा  भएको क्षजत तथा स्थानीय 

प्रशासनले जनवामह गरेको भजुमकाको  मलु्यांकन गरी कजमकमजोरी पजहचान गने र सधुारका 

ईपायहरु जसफाररस गने, 

 २०७५ भार ८ गते भएको सरुक्षा कारवाहीमा गोली लाजग मतृ्य ु भएको तथा घाआतेहरुका 

सम्वन्धमा, तोडफोड, अगजनीवाट सरकारी तथा जनजी सम्पजत्तमा पगेुको क्षजत सम्वन्धमा 

छानजवन गरी प्रजतवेदन गने । 

१.३ प्रम्ििेदन ियार गना ऄपनाआएको म्िम्ध  

यो सजमजतलाइ १५ जदनको कायम ऄवजध तोजकएऄनरुुप सजमजतका संयोजक तथा सदस्यहरुको टोली जमजत 

२०७५ भार ८ गते कन्चनपरु जजल्लाको जभमदत्त न.पा. महने्रनगर पगुी सोही जदनदजेख कायामरम्भ गरेको 

जथयो । जवजभन्न कोणवाट घटनासंग सम्वजन्धत तथ्य, सचूना, जानकारी अजद प्राप्त गररएको र यसप्रकार 

संकजलत सचूनाहरुको सकु्ष्मरुपमा ऄध्ययन, मलु्याङ्कन एवं जवशे्लषण गरी जनश्कषममा पजुगएको जथयो । 

यसरी सचूना  प्राजप्तको िममा सजमजतले मखु्यतः दहेायका जवजधहरु ऄपनाएको जथयो ।  

जजल्ला प्रहरी कायामलय लगायत ऄन्य जनकायवाट ईपलव्ध भएका कागजात, जनममला पन्तको हत्या 

घटनाको सम्वन्धमा ऄनसुन्धान गनम जजल्ला प्रहरी कायामलय कन्चनपरुवाट गजठत ऄनसुन्धान टोलीले 

गरेका कामकारवाही, त्यसिममा खडा गररएको मचुलु्का, जमजसल समेतका कागजात, तालकु 

कायामलयहरुमा गररएको प्रजतवेदन अजदको पजन ऄध्ययन गररएको जथयो । यस्तै जवजभन्न छापा तथा 

जवद्यतुीय संचार माध्यममा प्रकाजशत एवं प्रचाररत समाचार, प्रेस जवज्ञजप्त, प्रचारमा ल्याआएका ऄन्य 

जानकारीमलुक तथ्यहरुसमेतलाइ सन्दभम सामग्री तथा  सचूनाका जितीय स्रोतहरुको रुपमा ईपयोग गरी 

त्यसैका अधारमा घटनाको ऄध्ययन एवं जवशे्लषण गररएको छ  ।  
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 जनममला पन्तको शव वरामद भएको स्थान र असपासका क्षेरको स्थलगत ऄध्ययन एवं 

ऄवलोकन, 

 पीजडत पररवारका सदस्यहरु,जवजभन्न राजनीजतक दलका प्रजतनीजध, नागररक ऄगवुा, 

ऄजधकारकमीहरु, परकारहरु, जनप्रजतनीजधहरु समेतसंग छलफल, ऄन्तरजिया, 

 मतृकले प्रयोग गदअैएको साइकल नालीमा रहकेो ऄवस्थामा पजहलोपटक दखे्ने स्थानीय 

मजहलाहरु, नालीवाट साइकल जझकेर वाजहर ल्याईने व्यजक्त साधरुाम चौधरी, वजवता  वम र 

अँचल वमसमेतसंग सोधपछु,  

 ईक्त घटनाका सम्वन्धमा भआरहकेा ऄनसुन्धान, ऄनसुन्धान कायममा खजटएका प्रहरी ऄजधकृत 

तथा कममचारीहरु, सरुक्षा व्यवस्थापन गनेिममा भएको प्रहरी पररचालन एवं खटनपटन, 

त्यसिममा जवजभन्न स्थानमा कमाण्डरको रुपमा खजटएका प्रहरी ऄजधकृतहरुसंग सोधपछु, 

 प्रमखु जजल्ला ऄजधकारी लगायत जजल्ला सरुक्षा सजमजतका पदाजधकारीहरुसंग छलफल र 

ऄन्तरजिया गररएको, 

 शवको पोिमोटमममा संलग्न जचजकत्सक, जजल्ला न्यायाधीवक्ता,ऄनसुन्धानको जसलजसलामा 

जहरासतमा जलइ पजछ सोधपछुपश्चात छाजडएका व्यजक्तहरु,  

 जनममला पन्त गहृकायम गनम गएको भनीएका रोशनी भन्ने अंचल वमको घर कम्पाईण्डको 

स्थलजभर ऄध्ययन एवं ऄवलोकन, 

 घटनासंग जोजडएर अएका तथा सरोकारवाला जवजभन्न व्यजक्तहरुसंग भेटघाट, छलफल र 

कुराकानी, 

 सम्वजन्धत जनकायवाट ईपलव्ध भएका कागजात, प्रजतवेदन, छापा तथा जवद्यतुीय संचार 

माध्यममा प्रकाजशत खवर, घटनासंग सम्वजन्धत श्रव्यदृश्य समेतका सन्दभम सामग्रीको ऄध्ययन । 
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१.४ प्रम्ििेदनको ईदे्दश्य 

प्रस्ततु प्रजतवेदनको ईद्दशे्य वाजलका जनममला पन्त ( कन्चनपरु जजल्ला, जभमदत्त न पा  वडा नं.२) को हत्या 

सम्वन्धी घटनाको जवस्ततृ छानजवन गरी सत्यतथ्य जववरणसजहतको  प्रजतवेदन पेश गने तथा जवरोध 

प्रदशमनमा भएको सरकारी तथा जनजी सम्पजत्तमा पगेुको क्षजत, स्थानीय प्रशासनले जनवामह गरेको भजुमकाको  

मलु्यांकन गरी कजमकमजोरी पजहचान गने र सधुारका ईपायहरु जसफाररस गनुम रहकेो छ । 
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भाग २ 

                                       छानम्िन प्रम्ििेदन 

२.१  घटनाको संम्िप्त म्ििरण 

कन्चनपरु जजल्ला जभमदत्त नगरपाजलका वडा नं २, ईल्टाखामका यज्ञराज पन्तकी छोरी जनममला पन्त 

(वषम १३, स्थानीय सरस्वजत मा. जव. मा कक्षा ९ मा ऄध्ययनरत) साईन १० गते ११.०० वजेजतर सोही 

नगरपाजलका वडा नं १८, भगतपरु जनम्वखेुडाजस्थत साथी रोशनी वमको घरमा  होमवकम  गनम भनी 

साआकल चढेर गएकोमा साईन ११ गते जवहान ०९.०० वजेजतर नजजकैको ईखवुारीमा मतृ ऄवस्थामा 

भेजटएको जथयो । 

वाजलका जनममला पन्तलाइ वलात्कारपश्चात हत्या गररएको भन्द ैपीजडत पक्ष, अफन्तजन तथा जवजभन्न 

संघसंस्थामा अवद्ध समेतले नगरपाजलकाका प्रमखु सरेुन्र जवि शव फेला परेको स्थानमा अईनपुने, 

पीजडत पररवारलाइ शान्त्वना र ऄनसुन्धानमा सहयोग गनुमपने तथा तत्काल ऄपराधी पजहचान गरी कडा 

कारवाही र पीजडत पररवारलाइ समजुचत राहतको माग गद ैनारावाजी गरेका जथए । घटनास्थलको प्रकृजत 

मचुलु्कासम्वन्धी प्रजिया समाजप्तपश्चात शवको पोिमोटमम गनम महाकाली ऄन्चल ऄस्पतालतफम  शव 

लैजानेिममा एकजरत भीडले सो शव नगरपाजलकाको मलु प्रवेशिारमा राखेर टायरसमेत वालेर प्रदशमन 

गरेको जथयो । पीजडत पक्ष, नागररक समाज, ऄजधकारकमी,मजहला ऄगवुाहरु,जवद्याथीसमेतले साईन १२  

र १३ गते गते हत्यारा पत्ता लगाइ दोजष ईपर काबामहीको माग गदै ऄस्पताल पररसर असपासमा प्रदशमन 

गरेकोमा सम्वद्ध पक्षवीच सहमजत भइ १४ गते जनममला पन्तको शवको दाहसंस्कार गररएको जथयो ।  

तत्पश्चात पीजडत पक्ष, नागररक समाज, ऄजधकारकमी, मजहला ऄगवुाहरु, जवजभन्न सामाजजक सस्थामा 

अवद्धहरु, स्थानीय व्यापारी व्यवसायी,जवद्याथीसमेतले साईन १५ गतेदजेख नै दोषी पजहचान गरी 

कारवाहीको माग गद ै जनरन्तररुपमा महने्रनगर वजार र असपासका राजमागम क्षेरमा gf/fafhLसजहत 

प्रदशमन, जजल्ला प्रशासन कायामलय, जजल्ला प्रहरी कायामलय ऄगाजड धनाम, ररले ऄनशन, अंखामा कपडा 

वाधेंर मौनजलुशु प्रदशमन, जशक्षणसंस्था, यातायात एवं वजार वन्द, ज्ञापन पर जदने लगायत 
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जवजवधमाध्यमवाट शाजन्तपणूमरुपमा दवाव जददअैएको जथयो । त्यसिममा स्थानीय हलेेन शे्रष्ठ र जमना 

भण्डारीको नेततृ्वमा संघषम सजमजतहरु पजन गठन भएका जथए ।   

प्रहरीले भार ४ गते जभमदत्त न पा १९ का जदजलप जसंह जवि(४१ वषम) लाइ जनममला पन्त हत्या घटनाको 

ऄजभयकु्त भनी सावमजजनक गररएपश्चात  जवरोध प्रदशमनले ऄको मोड जलएको जथयो । मानजसक सन्तुलन 

जठक नभएको भनीएका जवि दोषी हुन नसक्ने भन्द ै ऄसन्तिु स्थानीय व्यापारी व्यवसायीहरु समेत 

स्वस्फुतमरुपमा अन्दोजलत भएका जथए । साईन ७ र ८ गते प्रदशनमकारीहरु ईत्तेजजत र ईग्र हुद ै समहू 

समहूमा पररचाजलत भइ जवजभन्न सरकारी कायामलय, सवारी साधनहरुमा ढंुगामढुा गरी तोडफोड गने, 

अगजनीको प्रयास गद ैजजल्ला प्रशासन कायामलयतफम  अन्दोलन केजन्रत गनम ईद्यत भएका र त्यसिममा 

ईक्त कायामलयजभर जवरजस्ती प्रवेश गरी तोडफोड गने, सरुक्षाकमीहरुमाजथ अिमण गनम ऄग्रसर भएको 

जथयो । त्यसिममा प्रदशनमकारीहरु र सरुक्षाकमीवीच पटकपटक झडपसमेत भएको र ईत्तेजजत भीडलाइ 

जनयन्रण गने जसलजसलामा ऄश्रगु्यास, हवाइफायर भएका र त्यसिममा १ जना प्रदशमनकारी सन्नी खनु्ना 

(जभमदत्त न पा १८,१५ वषम) को मतु्य ुहुनाका साथै केही प्रदशमनकारी तथा सरुक्षाकमीहरु घाआते भएका 

जथए । 

२.२ शि िरामद भएको स्थानको म्ििरण 

 जमजत २०७५।४।१० गते जदईसोदजेख हराआरहकेी १३ वजषमय जनममला पन्त भोजलपल्ट(साईन ११ 

गते) जवहान ०९.०० वजेजतर भीमदत्त नगरपाजलका–१८ जनम्बखेुडाजस्थत ईखबुारी (लोकेन्र 

भट्टको) मा मतृ ऄवस्था (ऄधमनग्न र घोप्टो ऄवस्था) मा फेला परेको । ईक्त स्थान  महने्रनगर 

बजारदजेख भीमदत्त नगरपाजलका वडा नं. १५ र १८ जनम्बखेुडा,  वडा नं.२ ईल्टाखाम र वडा नं. 

१९ बागफाँटातफम का वाजसन्दाहरुको अवतजावत गने मखु्य मागम (रेडिस–बाँगफाँटा सडक 

खण्ड) रहकेो ।  रोशनी बमको घरदजेख मतृक फेला परेको स्थानसम्मको दरुी ६०० जमटर जजत 

रहकेो तथा मतृकको साइकल लगायतका सामग्री भेटीएको स्थानदेजख  मतृकको घरसम्मको दरुी 

ऄन्दाजी १३०० मीटर रहकेो । 

 ईक्त सडक छेईमै खोला(नाला) र खोलाको दायाबायाँ रुखजबरुवा छन ् । मतृकले प्रयोग 

गदअैएको साइकल खोलामा र जनजको ३ वटा नोटकपी तथा ऄम्वा भने सडकदजेख तल तर 
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खोलाभन्दा माजथ साइकल रहकेो स्थानदजेख नजजकै फेला परेको । सोही स्थानदजेख ठीक पारी 

ईत्तरतफम  ईखवुारीमा शव फेला परेको र त्यहां (ईखवुारी) पानी रहकेो । शवको झण्डै अधा भाग 

पानीमा डुवेको ।  

 साइकल र नोटकपी फेला परेको स्थानदेजख डेढ सय जमटर पवूममा खोलामाजथ काठको कच्ची 

पलू(चिदवे वडु समेतको घर जान जनमामण गररएको) रहकेो र सो काठे पलु हुद ै ईँख ु वारीको 

छेईछेई भएर शव फेला परेको स्थानमा जान सजकने ऄवस्था रहकेो । 

 मतृकको साइकल भेजटएको स्थानबाट जसधै पानीको नाला पारी ऄन्दाजी ५० मीटर जजतको 

दरुीमा ईखवुारीको जवचौवीच भागमा जनममलाको शव रहकेो तर साइकल भेजटएको स्थानबाट 

नालामा पानी बढ्दा सहजै तरेर शव फेला परेको स्थानसम्म जान सक्ने ऄवस्था नरहकेो । 

 मतृकको साइकल रहकेो स्थानबाट ऄन्दाजी १५० मीटरको ईत्तर पजश्चम दरुीमा पक्की सडकको 

जकनारा दवैुतफम  घरहरु रहकेा । जनममलाको शव फेला परेको स्थानदेजख ऄन्दाजी १०० मीटर 

दजक्षण पवुम तथा नालामा बनाइएको काठे पलुदेजख ऄन्दाजी २५ मीटर ईत्तरको खेतवारीको 

वीचमा दइु वटा घरहरु रहकेा र ऄन्य सवै खेतवारी रहकेो । 

 वारदात घटना पश्चात जमजत २०७५।०४।११ गते शव फेला परेको स्थान रहकेो ईखवुारीमा 

घुँडासम्म पगु्ने पानी रहकेो स्थानीयबासी, प्रत्यक्षदशीहरुको भनाइ तथा फोटोहरुबाट समेत 

दजेखएको । 

 मतृक जनममला साथी रोशनी बमको घरबाट ऄन्दाजी १४:२५ बजेको समयमा घर जान भनी 

गएको भन्ने खलु्दा जनजको साथी रोशनी भन्ने अँचल बमको घरदेजख मतृकको साइकल फेला 

परेको स्थानसम्मको दरुी ऄन्दाजी ६०० मीटर रहकेो दजेखएकोले मतृकले साइकलमा जाँदा सो 

स्थानमा पगु्न वजढमा ३/४ जमनेटजजत लाग्ने ऄवस्था रहकेो । 

 मतृक जनममला हराएको जमजत २०७५।०४।१० गतेको जदईँसो पानी पने र रोजकने गरेकोमा मतृक 

जनममला साथी रोशनीको घरबाट जनक्लेको ४/५ जमनटेमा ठुलो बषामत भएको भन्ने जवजभन्न व्यजक्त 

तथा प्रहरी कममचारीहरुको भनाइ । 
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 शव फेला परेको सथानमा दइुवटा ईखकुो बोट हल्का वांगो र एईटा बोट तत्काल भाँजचएको 

ऄवस्थामा रह ेवाहके ऄन्य ईखकुा बोट तथा पात भाँजचएको वा मडाररएको सम्म नदजेखएको । 

२.३  म्नमाला पन्िको शिको ऄिस्थाको म्ििरण: 

 मतृकको शव ईखवुारीको वीच भागमा ईत्तर पजश्चम टाईको दजक्षण खटु्टा भइ घोप्टो ऄवस्थामा 

रहकेो भन्ने प्रत्यक्षदशी तथा तत्काजलन ऄवस्थामा जखजचएका तस्वीर र जभजडयोबाट दजेखएको । 

 जनममलाको शवको अधा शरररसम्मको भाग पानीमा रहकेो र बाँया खटु्टा अधा खमु्च्याएको 

ऄवस्थामा रही नलीखटु्टादजेख अधा जतघ्रासम्मको भाग पानीमा डुवेको र दायाँ खटु्टाको 

गोलीगाँठादजेख जतघ्रासम्मको भाग समेत पानीमा डुवेको, मखुको भाग जसधा जजमनतफम  फजकम  

मखुको भागजजत पानीमा डुवेको दायाँहातको नाडीदजेख पाखरुासम्मको भागसमेत पानीमा 

डुवेको ऄवस्थामा रहकेो भन्ने प्रत्यक्षदशी तथा तत्काजलन ऄवस्थामा जखजचएका तस्वीर र 

जभजडयोबाट देजखएको । 

 मतृकको योनीको भाग परैु पानीमा रहकेो र जनममलाको शव पल्टाइ हदेाम योनीको भागबाट पानी 

संगै रगत बग्द ैगरेको, योनीको जभरीभागमा जमेका रगत जस्तो देजखने वस्तुहरु दजेखएका भन्ने 

शवजाँच प्रकृजत मचुलु्का तथा प्रत्यक्षदशी तथा तत्काजलन ऄवस्थामा जखजचएका तस्वीर र 

जभजडयोबाट देजखएको । 

२.४ पोष्टमोटाम प्रम्ििेदन 

(क) जनममला पन्तः  

जमजत २०७५/४/  ११ गते महाकाली ऄन्चल ऄस्पतालका डा.हरीकुमार शे्रष्ठ सजहत ३ जनाको 

टोलीले शव पोिमाटमम गरेको । ईक्त पोिमोटममको प्राप्त ररपोटममा जनममला पन्तको मतृ्यकुो कारण 

(Cause of Death) मा ̎ Throttling Leading to Asphyxia˝ ईल्लेख रहकेो छ ।  साथै 

घाँजटजथची हत्या गरेको र घाँजटको  Verticle midline fracture of Thyroid cartilege 

(घाँटीको ऄगाडीपटीको जकलजकले हड्डी भाँजचएको, मतृक जनममलाको यौनाङ्गको हाइमेन Fresh 
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Tear भएको र त्यसको ऄवस्था at 2 O, clock / 7, o Clock 1-1 cm ईल्लेख 

गररएको छ । मतृकको यौनाङ्गको स्वाब जलदा यौनाङ्गमा जवयम नदजेखएको तर कन्फमम गनमको लाजग 

सो स्वाबको नमनुा केन्रीय जवजधजवज्ञान प्रयोगशालामा पठाईनपुने भन्ने ईल्लेख गरेको । ईक्त ररपोटम 

ऄनसुचुी    मा संलग्न गररएको छ । 
(ख) सन्नी खनुाः  

भार ८ गते ऄन्दाजी १६.३० वजेजतर जजल्ला िाजफक कायामलय ऄगाजड भएको प्रदशमनका िममा सरुक्षा 

कारवाही हुदंा जभमदत्त न पा वडा नं १८ भगतपरु वस्ने  वीरु खनुाका छोरा वषम १५ का सन्नी खनुाको 

मतृ्य ुभएको । जनज खनुाको शव महाकाली ऄन्चल ऄस्पतालमा पोिमोटमम गररएको र पोिमोटमम ररपोटममा 

मतृ्यकुो कारण(Cause of Death) मा ̎ Due to rupture of the intra cardiac blood 

vessels of heart and rupture of intrapulmonary vessels of long 

hemorrhage and shock as a result of firing injury˝ ईल्लेख रहकेो छ ।  ईक्त ररपोटम 

ऄनसुचुी      मा संलग्न गररएको छ । 

२.५ िुम्झएको पीम्डि पि िथा स्थानीय व्यम्िहरुको संम्िप्त भनाइ 

यज्ञराज पन्ि( जनममलाका वाव)ु− छोरी हराईदाका जदन हामी भारतमा जथयौ खवर भए पजछ १२ गते 

फकेका हौ । मलाइ जजल्ला प्रहरी कायामलयमा वोलाएर  एक जना मान्छे पिाई परेका छन ् ईनले 

लगाएका कपडाका टुिा र कन्डमको खोल पजन वरामद भएको छ त्यो मान्छेको वारेमा  जकटानी जाहरेी 

जदन पटपटक दवाव जदआयो तर मैले त्यो व्यजक्त (जदजलपजसह जवि) ले यो घटना गराएको भन्ने हामीलाइ 

जवश्वास छैन भन्द ैजाहरेी जदआन । ईनीहरु(प्रहरी) ले वावलेु छोरीलाइ वलात्कार गरी मारेको घटना पजन छन 

भन्द ैघमुाईरो जकजसमले धम्की पजन जदए । शव ईठाईन पजन मलाइ धेरै दवाव जदआयो, भागी भागी जहडेको 

हु ं। 

दुगाादेिी पन्ि( जनममलाका अमा): साथीको घरमा गएकी छोरी ऄवेरसम्म नफकेपजछ म ऄन्दाजी वेलकुी 

६ वजेजतर रोशनी वमको घरमा गएर सोधपछु गरेको हु ं। जदईसो २ वजेजतर नै ऄम्वासमेत जलएर फकेको 

जानकारी जदआन त्यसपजछ म फके । फेरी सांझ ७ वजेजतर जछमेकी लक्ष्मण भट्टको साथमा रोशनीको घरमा 
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पगेुर वाजहर सडकवाट नै ईनीहरुलाइ वोलाएको हु ं। मेरी छोरी जतमीहरु कै घरवाट हराएको छ केही भएमा 

जतमीहरु नै जजम्मेवार हुनेछौ भन्ने कुराहरु गदाम रोशनीकी जददी वजवता वमले घरको वरण्डावाट  “जतम्री 

छोरी कहां गइ हामीलाइ के थाहा ? पोआला पो गआन जक, हामी कसरी जजम्मेवार हुन्छौ “ भन्ने कुराहरु 

गरेकी हुन ्। त्यसपजछ हामी ऄन्दाजी राती ९ वजे ऄस्थायी प्रहरी पोि सालघारीमा पगेुर खवर गयौ, भोजल 

खोजौला भन्ने जवाफ   जदए । वडा प्रहरी कायामलमा पजन फोन गरेर खोजतशवको लाजग अग्रह गयौ तर 

कहीवाट पजन खासै सनुवुाइ भएन । 

रम्िन्र म्ििारी (िडा सदस्य, म्भमदत्त न पा) : नावाजलका हराएकै जदनको राती ऄवेरसम्म 

खोजतशवका लाजग हामीले प्रहरीलाइ धेरै पटक हारगहुार गयौ तर सनुवुाइ भएन । मोवाआल नं 

९८४८१४०२५५ वाट कहां कहां फोन गररयो चेक गदाम हुन्छ । 

साधुराम चौधरी (जनममला पन्तको साआकल खोलावाट जनकाल्ने व्यजक्त, k|=lg hulbz e§sf] 

elthf nf]s]]Gb| भट्टको 3/df a:g] uf]kfल): म साईन ११ गते जवहान ऄन्दाजी १० वजेजतर सौच 

गरेर फकम दा खोला जकनारामा साआकल दखेें । ईक्त साआकल मैले जनकालेर सडकमा राखेको हु ं। मैले दखे्दा 

साआकलको ह्लल्याजण्डल तल र चक्का माजथ परेको ऄवस्थामा जथयो । (जनज साधरुाम चौधरीले साइकल 

भेटेको जवषयमा बारमब्ार कुरा बदल्द ै कजहले साइकलको जसट माजथजतर फकेको भन्ने कजहले तल 

फकेको जथयो भन्द ै जनजले बस्ने घरजतर साआकल नलजग जवपररत जदशातफम  साइकल लजग राखेको भन्ने 

भनाइ समेत शंकास्पद दजेखएको छ ।)  
धना र जमुना भण्डारी (शरुुमा साइकल दखे्ने मजहला): हामी २ वजहनी वाख्राका लाजग स्याईला काट्न 

गएका जथयौ । साथमा यो फुच्चे पजन जथयो(सानो छोरालाइ दखेाईदै) । यसले खोलामा साइकल दखेेछ र 

हामीलाइ " ममी साइकल साइकल” भने तर हामीले खासै वास्ता गरेनौ । पजछ हदेाम (धना भण्डारी) 

साइकल दजेखयो तर धेरै भाग डुवेको ऄवस्थामा जथयो । तर  कापी तथा ऄम्वा भने देजखएन । पानी 

परेकोले खोला तनम सजकने ऄवस्थामा जथएन । 

मोिी िहादुर नेपाल (नेपाली सेनाका  भपू,ू स्थानीय ) : जमजत २०७५।४।११ गते जवहान मतृकको अमा 

लगायत ऄन्य ब्यजक्तहरुसंगै भएको वेला मैले रोशनी भन्ने अँचल बमको घरमा गइ रोशनीलाइ  ̎ नानी 

एकपटक तल अईन, जतम्रो साथी हराईदा जतमीलाइ माया लागेन ॽ ̎  भनी सोधपछु गदाम जनजको जददी 
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बजबता भन्ने ऄजनता बमले  ̎ तँ को होस हामीलाइ सोधपछु गने ॽ भनी झपारेकोमा मैले यहाँ तल अइज 

चलु्ठो समातेर घमुाएपजछ थाहा पाईछेस भनेको हु।ँ 

म्दम्लप म्सह म्िष्ट (ऄजभयकु्तरुपमा जहरासतमा जलआएको व्यजक्त, हाल जहरासत मकु्त) : म केही ऄजघमार 

जेलवाट छुटेको हु ं दजैनक रुपमा जेलमा जाने गछुम, वसपाकम जतर काम गछुम थोरै पैसा कमाईछु खान्छु 

कजहलेकाही साथी भाआसंग १० /२० रुपैया माग्ने गछुम । वाटोमा जहड्द ैगदाम मान्छेको जभड दखेे के भएछ 

भनेर सोधपछु गदाम पन्तको छोरीको हत्या भएको हो रे भन्नेसम्म सनेुको हु ं। म अफ्नै वाटो लागे, मलाइ 

पिाई गरी जहरासतमा राखेर पानीपरट्ट लगाएर चरम यातना जदए र यो घटना मैले  नै गराएको हो भन्न 

वाध्य पाररयो । यो घटनामा मेरो कुनै संलग्नता छैन, म जनदोष छु । 

म्दम्लप म्सह म्िष्टकी भम्िजी िुहारी: म जववाह गरेर यो झपुडी (घर)मा अएको पजन थपैु्र वषम भयो । 

कजहलेकाही एक्लै वस्छु तर अजसम्म ईहां (म्दम्लप म्सह म्िष्ट)वाट म प्रजत कुनै नराम्रो व्यवहार भएन । 

हामीले कुनै पजन वस्त ुजददा कजहल्यै पजन हातमा थाप्न ुभएन, ऄन्यरै राजख जदन ुपदमथ्यो । ईहां जदईसोजतर 

जनस्कने र सांझ ७ ८ वजे फकम नहुुन्थ्यो । ईहांले गांजा भाङ खानहुुन्छ । यो घटना ईहांले गराएको हुनै 

सक्दनै । फसाईन खोजजएको हो । 

टेकराज जोशी (नाआके, कन्चनपरु कारागार): जदजलपजसंह जवि साढे ९ वषमसम्म यही जेलमा संगै वसेका 

हौं । ईनलाइ हामीसंग जचन्दछौ, अनीवानी रामै्र थाहा छ । यो जनममला पन्तको हत्यामा ईनको संलग्नता 

हुनै सक्दैन । ईनले यो कायम गरे भन्नेमा हामीलाइ २०० प्रजतशत जवश्वास  छैन । गंभीर षडयन्र भएको छ । 

रुपा काकी(क्वीन व्यटुी पालमर संचालक) : जनममला पन्त हराएको भन्ने चचाममा अएपजछ साईन ११ गते 

मेरो  श्रीमान पजन त्यतै जान ुभएको जथयो । मलाइ पसलमा अईन जढला भएकोले श्रीमानलाइ फोन गरे 

ईहांले साआकल भेजटएको कुरा गनुम भयो । मैले साआकल भेजटएको कुरा गरे, त्यसपजछ मेरो नजजकै रहकेी 

ऄजनता वमले  “लौ म्दज्यु साआकल भेम्टएछ, ऄि त्यिैम्िर शि पम्न भेम्टएला” भन्ने कुरा गरेकी  

हुन ्। ईनले यो कुरा जकन भनीन त्यो चाजह म भन्न सजक्दन तर भनेकै हुन ्। 

चक्र िडु(जहरासतवाट छुटेका, हाल सावमजजनक मदु्दा) : यो केसमा मेरो संलग्नता हुनसक्ने दखेेर प्रहरीले 

जहरासतमा जलएको हो । मेरो मोवाआलमा रहकेा फोटोहरु हरेरयो । सोधपछु गरे । त्यसिममा मलाइ रातीको 

समयमा ऄत्यजधक शारररीक यातना जदए, डर रास दखेाआयो । ऄजभयोग स्वीकानुम ५० प्रजतशत सजायं 
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कम गराआ जदन्छौ भन्ने प्रलोभन पजन दखेाएका हुन ्। म भारतमा काम गनम गएको मान्छे हु ं। यस घटनामा म 

जनदोष छु,  म माजथ प्रहरी ज्यादती भयो । 

म्दपेन्र  मडै (जदजलप जसंह जविका जछमेकी) : प्रहरीले २६ जदन पजछ जदजलप जविको कपडाको टुिा र  

कण्डमको खोल फेला परेको भनीएको छ । त्यो संभव छैन, घरैवाट कपडा च्यातेर लगेका छन ् । 

यससम्वन्धमा मेरा मामा नाता पनेले पजन प्रहरीले कपडाको टुिा च्यातेर लगेको दखेेका हुन । 

म्करणराज म्िष्ट (प्रहरी ईपरीक्षक जदल्लीराज जविका छोरा) : मेरो नाम  जकरण राज जबि, पहाड घर 

दाचुमला हाल जभमदत्त न.पा. १८ गोबररया बस्दछु । पेशा फोटोग्राफर हो । मोबाआल नं. 

९८४८७४२८७५,९८१२७७६४२६, ९८६५९०३८६८ हो । मैले १२ कक्ष सम्म पढेको छु । 

२०७५।४।१० गते म अफ्नै घरमा जथए । मेरो फेसबकु अइ.डी. kiranbista , wisekiran  , 

kiranbista01instagram हो । मेरो नागररकतानसुार जन्मजमजत  २०५६ बैशाख १० गते हो । 

म बायाँ हातले लेख्ने गछुम । २०७५।४।१० गते ऄन्दाजी २ बजेपजछ होटेल ओपेराको फेमेली  रेिुरेन्टमा 

ऐश्वयाम जवि, साथी जशजशर र ईनीहरुसंग अएका तर  मैले नजचनेका तीनजना केटीहरु पजन जथए । म 

२०७५ श्रावण २६ वदु्ध एयरलान्सको फ्लाआटवाट  काठमाडौं गएको हु ँ । म जनममला पन्तलाइ जचजन्दन । 

जमजत २०७५।४।१० गते साँझ साथी साजन बढुा ऐर र म मेरो घरमा बसेका जथयौ । म जमजत २०७५।४।११ 

गते दोधरा चादँनी जोडने ्झोलङ्ुगे पलुमा गएको र ऄन्दाजी ४ बजेजतर घर फकेको जथए । २०७५।४।१२ 

गते म कहाँ गए भन्ने थाहा छैन । मैले नासा आन्टरनेसनल कलेज जतनकुनेमा कक्षा ११ र १२ पढेको हु ँ। 

अयषु जवि(नगर प्रमखु सरेुन्र जविका भजतजा, वषम २१), रोशनी वम र वजवता वमलाइ म जचजन्दन । 

अयुष म्िष्ट(नगर प्रमखु सरेुन्र जविका भजतजा, वषम २१) : मेरो मोबाआल नं. ९८०६४६८१०१ र 

९८४००७०६८४ हो । मेरो बाबकुो नाम भपेुन्र जबि हो र घर जभमदत्त .न.पा ४ । जमजत २०७५।४।१० गते 

म अफनै घरमा जथए तर कजत बजेसम्म घरमा जथएँ भन्न सजक्दन । तर साईन ९,१० गतेजतर म साथीहरुसंग 

एयरपोटमजतर फुटवल खेल्न गएको जथएं  । । म जिक्सटन कलेज महने्रनगरमा जब.जब.ए लास्ट सेमेस्टरमा 

ऄध्ययन गदमछु  । जनयजमत कलेज जाने गरेको छैन ।  म रोशनी वम र वजवता वम तथा  जकरण राज 

जबिलाइ जचजन्दन । मैले जनममला हत्या बारे २०७५।०४।११ गते बेलकुी ५/६ बजे जतर  मनु साआन क्याफे 

महने्रनगरमा साथी जनरज नेगीबाट थाहा पाएको हु ँ। म कजहलेकाही ऄल्कोहल जिङ्क गछुम । 
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िम्ििा भन्ने ऄम्निा िम(वषम २१/२३) : साईन १० गते सांझ म ट्यशुन पढेर घर फकेको जथए । ७ 

वजेजतर जनममलाकी अमा अएर वाजहर गेटवाट जचच्याईद ैगाली गनम थाल्न ुभयो । जनममलालाइ केही भए 

जतमीहरु जजम्मेवार हुन पदमछ भने पजछ मैले “जतम्री छोरी कहां गइ हामीलाइ के थाहा ? पोआला पो गआन 

जक, हामी कसरी जजम्मेवार हुन्छौ ” भनेकी हु ं । यी कुराहरु मैले अवेशमा अएर भनेकी हु ं । एस.पी. 

(जदजलपराज जवि) लाइ म जचजन्दन, यही अएर दखेेको हु,ं ईहांको घर पजन दाचुमला नै रहछे । यो घटनामा 

मेरो कुनै दोष छैन । 

रोशनी भन्ने अचल िम (मतृककी साथी, वषम १४) : साईन ९ गते म जनममलाको घरमा गएर चटपटे 

खाएं । जनममलासंग१० गते मेरो घरमा संगै वसेर होमवकम  गने सल्लाह भयो । ११ गते ऄन्दाजी ११.०० 

वजेजतर जनममला साआकल चढेर हाम्रो घरमा अआन । संगै वसेर केहीवेर होमवकम  गयौ, ईनीले केहीवेर जट भी 

पजन हरेरन ् । ऄन्दाजी २ वजेजतर केही ऄम्वा जलएर फजकम न । ऄजघल्लो जदन खाएको चटपटेको जदनपुने 

रु.२० पजन जदएर पठाएको हु,ं यस्तै ५ वजेजतर जनममलाकी अमा अएर सोध्न ुभयो मैले ईनी ऄजघ नै घर 

फकेको कुरा वताए पजछ ईहां फकम नभुएको हो, फेरी ७ वजेजतर पजन अएर वाजहरवाटै गाली गरेर 

फकम नभुएको हो । 

म्दपेन्रिहादुर िम(जशक्षक) र आन्रादेिी िम (वडा सजचव) वजवता र अचल वमकी वाव ुअमा: हाम्रो 

मोबाआल नं. ९८६८७३५२३५ र ९७४९५२०११२ हो ।  यो घटना हुदा हामी दवैु जना दाचुमलामा जथयौ । 

छोरीले फोन गरेर जनममलाकी अमाले यसो भनीन भन्ने कुरा गरेकी जथआन । घटनावारे थाहा भए पजछ हामी 

अएका हौ । हाम्री छोरीहरु दोषी छन ्भने कारवाही हुन ु पछम । जछमेकीले पजन वोली जदन ुपयो । हामी यहां 

वस्नै नसक्ने भएका छौ, वेआज्जजत भएको छ, । घर तोडफोड भएको छ । मेरो ऄम्बाको रुख मैले लगाएको 

हो ।  ऄम्वाको रुखमा असपासका केटाहरु चढेर खाने होहल्ला गने, छोरीहरुले खासै ऄम्वा नरुचाईन े

भएकाले पजन मैले नै साईन १७ गते काटेको हु ं। 

म्िद्या पन्ि (ऄजनता बमको साथी, ओम प्रकाश पन्तको छोरी एवं अकाश जोशीको श्रीमती, भीमदत्त 

नपा, ईल्टाखाम वस्न)े: मलाइ  जमजत २०७५।४।१० गते जनज ऄजनता बम ट्यसून पढ्न अएको एजकन 

छैन । सो जवषयमा प्रहरीले मेरो कापी माग गरी फोटोकपी समेत गरेर लगेका छन ्। तर सोही जवषयमा जनज 

ऄजनता बमलाइ सोधनी गदाम ईक्त जदन ट्यसून  पढ्दा म जवद्या पन्तसंगै बसेको जथएं भन्ने जवाफ जदएका । 

(०९१५२६९३४ बाट जनज म्िद्या पन्िको मोबाआल नं. ९८०९४३५५५३ मा फोन गरेर सोजधएको) 
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बाबुराम रािि (ऄजनता बम ट्यसुन पढ्ने Mirai Education VIsa Center का    

संचालक ) :  जमजत २०७५।४।१० गतेका जदन ऄजनता बम ट्यशून पढ्न अए नअएको एजकन भएन । सो 

सम्बन्धमा ऄजनता बम र ऄजनता बमको बवुा स्वयंम अएर जमजत २०७५।४।१० गतेका जदन ट्यशून पढ्न 

अएको भनी जदन ुपरय्ो भनेका जथए तर ईनी अए नअएको भन्न नसजकने भनी सम्पणूम जवधाथी तथा मैले 

जवाफ जदएक  हौ । 

२०७५।५।०९ गिे प्रमुख म्जल्ला ऄम्धकारीको अह्वान िथा ईच्चस्िरीय छानम्िन सम्मम्िको 

पदाम्धकारीहरुसमेि सहभागी भएको सवमदलीय/सवमपक्षीय िैठकमा सहभागीहरुको 

प्रम्िनीम्धमुलक भनाइः  

 एस.पी. जदल्लीराज जविले घटनाको ऄनसुन्धानमा कुनै चासो नगरेको, ऄनसुन्धामा प्रभाव 

पारेको,लासको होली खेलेको,  

 रोशनी बम र ऄजनता बमलाइ सम्मानपवुमक राखी केरकार नगरेको तर ऄन्य जनदोश व्यजक्तहरुलाइ 

ल्याएर ऄपराध स्वीकार गनम दबाव जदएको, सावमजजनक बैठकमा ऄजनता र रोशनी बमको घरमा 

जवगत दइु मजहनादजेख कोही पजन नगएको भनी दाबी गरेको र जनजहरु जनदोष भएको भनी ठोकुवा 

गरेका,जनजहरुको बयान नजलएको, जकटानी जाहरेी नअएकोले जनजहरुलाइ पिाई नगरेको दाबी 

गरेको, 

 मतृकका बाबलुाइ जकटानी जाहरेी जदनहुोस भनी दबाव जदएको, , नागररक समाज माजथ बल 

प्रयोग गरेको, मानवीय संवेदनजशलता नदेखाएको,  

 झटु्टा ऄजभयकु्त दखेाएर गहृमन्री तथा सरकारलाइ ढाँटेको, भेजटएको भनीएको जनममलाका जकताब 

जभजेको नदेजखएको, रोशनी बमको घरको ऄम्बाको रुख घटना पश्चात काजटएको, घटना घटेको 

जदन रात पानी परेको, अन्दोलनमा लाइभ गोली प्रयोग गररएको, पानी फोहोरा, रबरका गोली 

प्रयोग नगरी मानवऄजधकारको न्यनुतम ईपायहरु ऄवलम्बन नगरेको, 

 जमजत २०७५।४।१० गते राती १२ वजे ऄस्थायी प्रहरीपोि सालघारीमा खवर गरेपश्चात केही 

प्रहरी ऄजनता बमको घरमा जान तयार भएकोमा जजल्ला प्रहरी कायामलयमा खवर गरे पश्चात 
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केटीहरु मार वसेको घरमा हामी जान नसक्ने भनी प्र.ना.जन रामजसंह धामीले जवाफ जदएको भन्ने 

जस्ता जवजवध धारणाहरु भनाइ राखेका जथए अजद। । 

२.६ घटनाको ऄनुसन्धानमा संलग्न िथा ऄन्य सभिम्न्धि प्रहरी कमाचारीहरुको संम्िप्त भनाइ 

प्रहरी ईपररिक म्दल्लीराज म्िष्टः मेरो मोवाइल नं ९८५८७९०२७० हो । बम जददीवजहनीलाइ 

प्रारजम्भक सोधपछु गदाम कुनै प्रमाण नभएकाले हाजजरी जमानीमा छाजडएको हो । मैले जानकारी 

पाएऄनसुार नरेश बम वाहके ऄन्य कुनै केटा पजन बम जददीवजहनीको घरमा गएका छैनन ्। ऄनसुन्धानको 

टोलीमा प्र.ना.ई ज्ञान वहादरु सेटी, प्रजन जगजदश भट्ट र ऄनसुन्धान ऄजधकृतको रुपमा एजकन्रवहादरु 

खड्काको टोली शव भेजटएको स्थानमा गएको जथयो । अन्दोलन र जभडको कारण जमजत २०७५।४।१४ 

गतेसम्म शव भेजटएको स्थानमा नगएको हु ं । जडकरदवे पन्त इन्टेजलजेन्सको कायममा दक्ष भएकाले 

ऄनसुन्धान टोलीमा खटाएआको हो । मैले जमजत २०७५।५।७ गते गोली चलाईन अदशे जदएको होआन ।  ८ 

गते  म स.प्र गण म ुका धनगढीमा कायमरत जथए । 

प्रहरी नायि ईपररिक ज्ञानिहादुर सेटीः मेरो सम्पकम  नं ९८५१२८१४७७ हो । बम जददीवजहनीलाइ 

तत्काल जहरासतमा जलइ ऄनसुन्धान गनम प्रमाण नभेजटएको । मतृकको गपु्ताङ्ग छोप्नलाइ मजहला प्रहरीले 

मतृकको शरररको कपडा पानीमा चोपलेर छोपेको हो । ऄन्य प्रहरी ऄजधकृतलाइ मचुलु्का बनाईन लगाइ 

म ऄम्वा र कापी भएको स्थानमा अएको हो । ऄन्य प्रमाण लाग्ने बस्तुहरु जथएनन।् मेरो मटुुको ऄपरेशन 

गरेको कारण दवाइ खाआ रहकेो कारणले रगत बग्न सक्ने दजेख सवदु संकलन गने प्रमखु काम भइसकेकाले 

सो स्थान छाडी अएको हु ं । गड्डा चौकी कञ्चनपरुमा कायमरत प्र.ना.जन. जडकरदवे पन्त जसजभल 

पोशाकमा अएका जथए । जनज माफम त ऄपररजचत माजनसको मोटरसाइकलमा फजकम  गएको हु ं । म जभड 

जनयन्रण कायममा खजटएको जथएन । 

प्रहरी म्नररिक एम्कन्र िहादुर खडकाः मेरो मोवाआल नं ९८५८४९०१७१ हो । जमजत २०७५।४।११ 

गते ०९.३० वजेको समयमा खवर हुदा प्रहरी नायव ईपररक्षक ज्ञान वहादरु सेटीसजहतको टोली शव रहकेो 

स्थानमा गएका हौ । शवको पोिमोटमम गरेपश्चात बम जदजदवजहनीलाइ सोधपछु तथा ऄनसुन्धान गनम २४ 

घण्टा जनयन्रणमा जलइ प्रमाण केजह नदजेखएकाले छाजडएको हो । शवमा जहलो र घाँस भएकाले मतृकको 

कपडा पानीमा चोपलेर मतृकको गपु्ताङ्ग छोपेको हो । म मदु्धा फाँटमा काम गने भएकाले भार ७ र ८ गते 

जफल्डमा खजटएको जथएन । 
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प्रहरी म्नरीिक जगम्दश भट्ट (वडा प्रहरी कायामलयका आन्चाजम): जमजत २०७५।४।१० गते राती २०:०० 

बजेजतर जनममला हराएको खबर पाएँ । २०७५।०४।११ गते ऄस्थाइ प्रहरी पोि(सालघारी)बाट जनममलाको 

लाश फेला परेको थाहा पाएपजछ म घटनास्थलमा ऄन्दाजी ०८:२५ मा पगेु । साइकल ईत्तर पजश्चम जतर 

फकेको जथयो । साइकलको ह्याण्डलमा चप्पल पजन जथयो । ऄम्बाको पोजलजथन र कापी राम्रोसंग हरेरएन । 

मेरो घर जभमदत्त नगरपाजलका वाडम नं १८ हो । लोकेन्र भट्ट र मेरो घर संगसगै छ । नालाबाट साइकल 

जझकी बाटोमा राख्ने माआलो भन्ने गोपाल चौधरी भजतजा लोकेन्र भट्टको घरमा बस्दछ । 

प्र.ना.म्न. राम म्संह धामी(सालघारी प्रहरी चौकीका आन्चाजम): म घटना हुदँाको बखत ऄस्थाइ प्रहरी पोि 

सालघारीमा कायमरत जथएं । २०७५।०४।१० राती १२:३० बजेजतर जनममलाको अमा स्वयं अफै अएर 

घटनावारे जानकारी गराएको रातीमा केटी मान्छेमार बसेको ठाईँमा जान नसजकने, भोजल जबहान जाईँला 

भनी पठाएको हु ं ।  जवहान ०४:३० बजेजतर ऄजनता बमको घरमा गएका हौ । जनममलाको लाश 

२०७५।०४।११ गते जवहान ९ बजे जतर भेजटएको हो । ऄम्बा रहकेो पोजलजथन झोला च्याजतएको जथएन । 

कापी जमलाएर राजखएको जथयो । कापी हल्का जभजे जस्तो दजेखन्थ्यो ,बाटो मनु्तीर कापी र ऄम्वा 

भेजटएका जथयो ।  २०७५।०४।१० गते राती वषाम भएको जथयो । 

प्र.ना.म्न. म्डकर देि पन्ि (इलाका प्रहरी कायामलय गड्डा चौकीका आन्चाजम): म घटना हुदँाको समयमा 

इलाका प्रहरी कायामलय गड्डा चौकी( कञ्चनपरु) मा कायमरत जथए । जनममलाको अमा दगुाम पन्त र 

जजल्ला जशक्षा कायामलयमा कायमरत लेखाऄजधकृत मेरो ऄंकलसंग नाम जमलेकाले ईनकै छोरी घटनामा 

परेकी हुन की भनी म जनममला पन्तको शव फेला परेको स्थानमा गएको हु ँ । मेरो ऄंकलको मोबाआल नं. 

९७४९५०३४१७ हो । एस.पी. साहबेको अग्रहमा जनममला पन्तको घटनाको ऄनसुन्धान गनम खजटएको 

जस.अइ.बी. टोलीसँग ऄनसुन्धान ऄवधीभर खजटएको जथएं ।  

प्र.ना.म्न. हरम्संह धामी (SOCO Officer): म जजल्ला प्रहरी कायामलय कञ्चनपरुमा २०७४ 

माघदजेख मदु्दा फाँटमा कायमरत छु । मेरो मोबाआल नं. ९८५१०४२२१४ हो । जमजत २०७४।४।११ गते 

१०.१० वजेको समयमा प्र.ना.जन. बासदुवे ऄवस्थीले शव भेजटएको खबर गरेको हो । म लगभग १०:२५ 

जतर घटनास्थलमा पगेुको हो, ऄनसुन्धान जटममा प्र.ना.ई. ज्ञान वहादरु सेटी, प्र.जन. एजकन्रबहादरु खड्का, 

प्र.स.जन वासदुेव ऄवस्थी, प्र.ह.हरक महरा, प्र.ज. रमेश चन्द, प्र.ज. चाँदनी सावद, प्र.ज. प्रकाश मल्ल 

जजल्ला प्रहरी कायामलयबाट गएका जथयौ । साआकल पवूमईत्तरतफम  राजखएको दखेेका हौ । कापी जभजेको 
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जथएन । जतनवटै कापी एईटै ठाईँमा जथयो । प्लाजिक च्याजतएको जथएन । ऄम्बा हररयो जथयो । फोटो 

जखच्द ैकाठे पलुबाट पारी पगुें । म पगु्नपुवूम वडा प्रहरी कायामलयका प्रहरी जनररक्षक जगजदश भट्ट जनममलाको 

शव भएको ईखवुारीमा पगेुका जथए, ताजा भाँजचएका दइु ईखकुा बारेमा सोध्दा ईपजस्थत व्यजक्तले भखमरै 

भाचँेको हुनपुछम भन्ने सनेुको हो । जमजत २०७५।४।१० गते जदईँसो र राती पानी परेको जथयो । मतृकको 

सरुुवाल र पेन्टी पानीमा चोपलेको मैले दजेखन, मतृकको हातजतर केही खतजचन्ह छ जक भनेर हरेेको जथएं । 

केही समयपश्चात म सचम गनम गए, मलाइ मतृकको कपडाबारे जानकारी भएन । मतृकको शव  दाज ुनाता 

पने लक्ष्मी पन्तले बझेुका हुन ्। 

प्र.स.म्न. केशिदत्त भट्ट  (साईन १० गते वेलकुा कन्िोलरुपमा ड्यटुीमा रहकेा): मेरो मोबाआल नं. 

९८४८७५६४०२ हो । सरस्वती मा.जव.मा कक्षा ९ मा ऄध्ययनरत जभमदत्त न.पा. २ बस्ने बषम १३ जक 

जनममला पन्त जदईँसो ११:०० बजेजतर साथीको घर जहडेको, ऄजहलेसम्म घर नफकेको भन्ने सनद्रभ्मा 

जमजत २०७५।०४।१० राती १२:३५ वजे ऄस्थायी प्रहरी जवट सालघारीबाट १०० मा कल अएको हो । 

भोलीपल्ट जवहान ०५:४५ जतर एस.पी ,जड.एस.पी. तथा प्र.जन. प्रकाश जसंह भण्डारीको मोबाआल नं. मा 

जाहरेी गरेको हु ँ। २०७५।४।११ गते ०९:३५ बजे सालघारी ऄस्थायी प्रहरी पोिका प्रहरीले मतृकको शव 

भेजटयो भन्ने जानकारी गराएको जथए । १० गते राजत भारी वषाम भएको जथयो । 

प्र.ज ऄम्जि कुमार कुुँ िरः सरस्वती मा.जव.मा कक्षा ९ मा ऄध्ययनरत जभमदत्त न.पा. २ बस्ने बषम १३ 

जक जनममला पन्त जदईँसो ११:०० बजेजतर साथीको घर जहडेको, ऄजहलेसम्म घर नफकेको भन्ने सनद्रभ्मा 

जमजत २०७५।०४।१० राती १२:३५ वजे ऄस्थायी प्रहरी जवट सालघारीबाट १०० मा कल अएको हो । 

प्र.ह. म्िशनम्संह धामी(प्र.ई. जदल्लीराज जविका ऄंग रक्षक) : म एस. पी. साहवको घरजभर कजहल्यै 

पजन गइन । गाडीवाट घर पयुामएर वाजहरवाटै नै फकम न्थे । वोलाईन ुभए पजछ िाइभर र म फेरी गाडी जलएर 

ईहांको घरमा गइ ऄजफसमा जलएर अईथ्यौ । ईहांको चाडै नै अवेसमा अईने र झकम ने स्वभाव जथयो । 

यो घटना पजछ ऄजल तनावमा हुनहुुन्थ्यो । घटना भएको ७/८ जदन पजछ एकपटक घटनास्थल जान ुभएको 

हो । ईहांको १ छोरा रहकेा र यो घटना हुदां ईनी यतै जथए । 

प्रहरी हिल्दार म्दपक म्िष्ट: मेरो मोबाआल नं. ९८४४८२६७१६ हो । जमजत २०७५।४।१० गते  जकरण 

राज जबिको वथमडे पाटीमा म होटल ओपेरा गएको जथआन । मेरो मोबाआलबाट जकरणराज जबिको मोबाआल 



18 

 

नं. ९८४८७४२८७५ र एस.पी साहबेको ९७४९५०२९४५ मा कजहले काही कुरा हुन्थ्यो । प्र.ना.जन. 

जडकर दवे पन्त इलाका प्रहरी कायामलय गड्डाचौकीमा कायमरत भएको भएपजन जनममला पन्तको घटना 

पश्चात काठमाडौंबाट अएको जस.अइ.बी. टोली संग ऄनसुन्धानमा संलग्न हुन ुहुन्थ्यो । 

प्र.ह. कृष्णम्संह म्िष्ट(प्र.ई. जदल्लीराज जविका गाडी चालक) :ईहाँ प्रायः ऄजफसमा नै वस्न ु हुन्थ्यो । 

सेतीका एस. एस.पी. अईन ु हुदां १ पटक घटनास्थलमा जान ु भएको हो । ईहाँ यदाकदा एक्लै पजन 

जहड्नहुुन्थ्यो । 

प्र.ज.चाुँदनी साईुँद(ऄनसुन्धान टोलीमा खजटएका): म जजल्ला प्रहरी कायामलय कञ्चनपरुमा २०७३ 

सालदजेख मदु्दा फाँटमा कायमरत छु । मेरो मोबाआल नं. ९८६५६९६४६५ हो । जनममला पन्तको घटना 

स्थलप्रकृजत मचुलु्का तथा लाशजाँच प्रकृजत मचुलु्का बनाईन मतृकको शब भएको स्थानमा गएको हु ं । 

मतृकको जीईमा भएको एईटा खटु्टामा ऄड्जकएको पेन्टी र रातो रंगको सरुुवाल मैले जझकी फोहोर दखेेर 

एक पटक पानीमा चोपेलेर मतृकको तल्लो भाग(गपु्ताङ्ग) छोपेको हु ँ । मतृकको जजईमा लगाएको रातो 

रंगको पेन्टी, टीसटम तथा सरुुवाल लाश संगै जथयो । ईक्त कपडा जजल्ला प्रहरी कायामलयमा ल्याआएको   

छैन । हामीसंग ईक्त जनममलाको जजईमा लगाएको कपडा ऄजहले पजन छैन । जमजत २०७५ साईन १० गते 

राती वषाम भएको जथयो । मतृकको सरुुवालमा खल्ती जथएन ।  मलाइ मतृकको सरुुवाल पानीमा चोपल्न र 

मतृकको जतघ्रामा पानी फाल्न कसैले भनेको होआन ।  

२.७ म्िरोध प्रदशान,सुरिा कारिाही र िम्ि ( भार ७ र ८ गते) 

जनममला पन्तको वलात्कार र हत्या घटनाका मखु्य ऄजभयकु्तको रुपमा भार ४ गते जदजलपजसंह जविलाइ 

सावमजजनक गररएपश्चात अन्दोलन ऄरु चजकम एको जथयो । त्यसिममा भार ७ गते जदईसो महने्रनगरका 

जवजभन्न स्थानवाट जनस्केको जलुशु िमशः जजल्ला प्रशासन कायामलयतफम  केजन्रत हुन थालेको जथयो । 

सो जलुशुका सहभागीहरु थप ईग्र एवं ईत्तेजजत हुद ै सरुक्षाकमीमाजथ ढंुगा प्रहार, जजल्ला प्रशासन 

कायामलयका साथै िाजफक प्रहरी कायामलय लजक्षत अिमणमा ऄग्रसर भएपजछ प्रदशमनकारी र 

सरुक्षाकमीहरुवीच पटकपटक झडप भएको जथयो । त्यसैवीच जस्थजत जनयन्रणमा जलन सरुक्षाकमीिारा 

लाठीचाजम, ऄश्रगु्यास, हवाइफायर गरेको र त्यसिममा जभमदत्त न पा ४ महने्रनगर का ऄजुमन भण्डारा 

सोही नपा २ झासीका चेतराज भट्ट सजहत केही प्रहरी पजन घाआते भएका जथए । सोही जदन सांझदजेख  
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भार ८ गते ऄपरान्ह १४.०० वजेजतर लक्ष्मी जोशी, ऄन्ज ुकाकी(चौधरी), चन्रवहादरु थापा, हकम  चन्द, 

केशवराज जोशी(नेजव संघका सह ऄध्यक्ष) समेत ३०÷४० जनाको समहू संजवधानचोकदेजख वसपाकम , 

भानचुोक, सव्जीमण्डी, ओपेरा होटल हुलाक रोड हुद ै जल्ला प्रशासनतफम  वढेको, जलुशुको संख्या 

िमशः वढ्द ैगएको, राजमागमको जवजभन्न स्थानमहने्रनगर वजारका जवजभन्न चोकहरु स सानो समहूमा 

भेला भइ टायरहरु वालेका, वेलकोटवाट अएको समहूले जजल्ला प्रहरी कायामलय ऄगाजड पगेुर  केहीवेर 

प्रदशमन गरी वसपाकम , जभमदत्त नगरपाजलका कायामलय के्षर हुदै जजल्ला प्रशासन कायामलयतफम  

वढेको,ऄको समहू वसपाकम  के्षरवाट मलु सडक हुद ै  जजल्ला िाजफक कायामलय ऄगाजड पगेुर सो 

कायामलयलाइ लजक्षत गरी ढंुगा प्रहार गरेको, यसप्रकार जवजभन्न स्थानवाट जनस्केर ईजल्लजखत क्षेरमा 

केजन्रत भएका प्रदशनमकारीको संख्या ऄन्दाजी ५०० जजत रहकेो, सो समहूले सरुक्षाकमीमाजथ ढंुगामढुा 

गनुमका साथै िाजफक कायामलय, जजल्ला प्रशासन कायामलय लगायतका केही सरकारी कायामलय तथा 

जनजी जनवासहरु, सवारी साधनमा तोडफोड गरेको र ईक्त भीड ऄराजक एवं ईत्तेजजत हुन थालेपश्चात 

१७.०० वजेजतर जस्थजत जनयन्रणमा जलन भएको सरुक्षा कारवाहीमा सन्नी खनुा(जभमदत्त न पा १८ 

भगतपरु, वषम १५) लगायत दजमनौ प्रदशनमकारी घाआते (घाआतेहरुको नामावली र क्षजतको जववरण ऄनसुजूच  

मा संलग्न छ) भएका, यसरी गोली लागी गंभीर घाआते भएका सन्नी खनुालाइ ईपचारका लाजग 

ऄस्पतालमा लजगएकोमा वीच वाटोमा नै ईनको मतृ्य ु भएको र जनजको शव प्रदशनमकारीहरुले 

ऄस्पतालवाट जनयन्रणमा जलइ जजल्ला प्रशासन कायामलय ऄगाजड सडकमा ल्याएर छाडेका जथए । 
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           भाग ३ 

                                         िथ्य र सचूनाको म्िशे्लषण 

 

ईपरोक्त घटना र त्यसबाट सजृजत प्रजतकात्मक घटनाहरु, घटनाको ऄनसुन्धान र त्यसिममा भएको 

कामकारवाही, पीजडत पक्षको माग र जवजभन्न पक्षहरुसंग भएका छलफल,कुराकानी, छानजवनका िममा 

प्राप्त तथ्य एवं सचूनाबाट मूलतः जनम्न कुराको जवशे्लषण गरी जनक्र्यौल गनुमपने दजेखन्छ । 

(क) जनममला पन्तको वलात्कारपजछ हत्या भएको घटना सन्दभममा भएका प्रहरी ऄनसुन्धानमा कुनै 

प्रकारको कैजफयत जथयो वा जथएन ? 

(ख) जवरोध प्रदशमनका िममा वल प्रयोग गनमपने ऄवस्था जथयो जथएन ? वल प्रयोग गदाम प्रजिया परूा 

गररएको छ छैन ? 

३.१  मृिक म्नमाला पन्िको हत्या सभिन्धी घटनाको छानम्िनको क्रममा               

िुम्झनअएका िथ्यहरु  

(१) जमजत २०७५।४।१० गते राती २०:३० बजेजतर वडा प्रहरी कायामलयमा प्र.जन.जगजदश भट्टलाइ  

जनजको  मोवाइबाट नं. ९८४८७२२९४६ तथा ल्याण्डलाइन नं ५२११५६ तथा ५२११५७ मा वडा 

सदस्य रजवन्र जतवारी र लक्ष्मण भट्टको मोवाइबाट फोन  गदाम घटना समवन्धमा कुनै सनुवाइ नभएको तथा  

लक्ष्मण भट्टको श्रीमती मन्ज ु भट्टको मोबाआल नंम्बरबाट समेत ईक्त वडा प्रहरी कायामलयमा घटनाबारे 

जानकारी गराईँदा "जदईँसो ११ बजे हराएको ऄजहले खबर गने हो ॽ” भनी ईल्टै झपारेको । सोही जदनको 

राती ऄस्थायी प्रहरी पोि सालघारीमा गएर घटनावारे जानकारी गराएको र जजल्ला प्रहरी कायामलयमा 

समेत मोबाआलबाट खबर गदाम सनुवाइ नभएको भन्न ेपीजडत र स्थानीयको भनाइ रहकेो । 

 (२) मतृक वाजलका जनममला पन्त साईन १० गते ऄजनता वम र अंचल वम(जददीवजहनी) को घरवाट 

हराएको हुदंा  जनज जददीवजहनीलाइ जहरासतमा राखेर ऄनसुन्धान गनुमपने भन्ने पीजडत पक्ष र धेरैजसो 

स्थानीयहरुको माग रहकेो तर ईनीहरुलाइ प्रहरीले केही जदनसम्म जदईंसो जजल्ला प्रहरी कायामलयमा 

ल्याएर सोधपछु गने र वेलकुी घर पठाईने गरेको वजुझनअएको ।  



21 

 

 

  

(३) ऄनसुन्धानको िममा प्रहरीले अशंजकत व्यजक्तहरु (ऄनसुचूी  मा ईल्लेख छ) लाइ जनयन्रणमा 

जलइ सोधपछु गनुमका साथै ऄनसुन्धानका ऄन्य प्रजियाहरु वढाएको । जतनीहरुमध्ये चिदवे वडु(जभमदत्त 

न पा १८ जनवासी, रामदत्त वडुका छोरा ) लाइ ११ जदन जहरासतमा राखी सावमजजनक ऄपराध तथा सजायं 

ऐन २०२७ ऄन्तरगत धरौटीमा छाजडएको र ऄन्यलाइ भने कुनै अधार तथा कारण नदजेखएको भनी 

छाजडएको । त्यसिममा प्रहरीिारा ७० जनाभन्दा वढीलाइ जनयन्रणमा जलइ सोधपछु गररएको । तर  

ऄनसुन्धानको सहयोगका लाजग कुकुर प्रयोग भने नगररएको  । 

(४) ईक्त घटनाको ऄनसुन्धानको िममा पिाई गरी ऄजभयकु्तको रुपमा म्याद थप समेत गरेर भार ४ 

गते सावमजजनक गररएका जदजलप जसंह जवि (जभमदत्त न. पा.) ले  प्रारजम्भक सोधपछुमा ऄजभयोग स्वीकार 

गरेको भन्ने ऄनसुन्धानमा खजटएका प्रहरीको भनाइ रहकेो । तर जनज जविले जजल्ला सरकारी वजकल 

कायामलयमा गररएको जलजखत वयानमा ऄजभयोग ऄस्वीकार गरेको । छानजवन सजमजतको सोधपछुमा 

प्रहरीले अफूलाइ पानीपरट्ट लगाएर यातना जदइ झटु्टा जववरण स्वीकानम वाध्य पारी फसाईन खोजेको भन्ने 

भनाइ जनज जविको रहकेो ।  

(५) भार ४ गते ऄपरान्ह १२:०० वजे  जजल्ला प्रहरी कायामलय कन्चनपरुवाट खडा गररएको वरामदी 

मचुलु्कामा ऄजमत गोल्ड लेजखएको जनलो कटु्ट थान १, जनलो रंगको जभरी शरररमा लगाईने गन्जी थान १  

र खैरो रंगको जजन्स हाफपाआन्ट थान १ भनी ईल्लेख रहकेो ।  सोही जदन १६.०० वजे साइकल भेजटएको 

स्थान नजजकै, सेतो खैरो धकाम भएको कपडाको टुिा भेजटएको भनी बरामदी मचुलु्कामा ईल्लेख गरेको । 

तर सोही जदनको १२.०० वजेजतर  प्र.ना.जन. जडकरदेव पन्त लगायत CIB  को टोली जदजलप जसंह जबिको 

घरमा गइ  नासपजत जकनेर खाएका र जनजको घर पछाजड गएर अरोजपतले लगाईने कपडा र कपडाका 

टुिा जलइ गएको भन्ने सोही घरका पररवारका सदस्य तथा जछमेकीको भनाइ रहकेो ।   

(६) जमजत २०७५।४।११ गते जजल्ला प्रहरी कायामलय (कञ्चनपर) बाट तयार पाररएको घटनास्थल 

प्रकृजत मचुलु्कामा रातो भेि, कलेजी रंगको सरुुवाल र खरानी रंगको पेन्टी मतृकको शरररमा भएको 

भनीएको र घटनास्थल नजजकै फेला परेको दसीको सम्बन्धमा "Beauty र atlas” लेखेको बैजनी 
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रङ्गको साआकल थान १, English, Math / Science  जवषयको Note बकु थान ३ मार 

दसी सनाखत मचुलु्कामा ईल्लेख गररएको पाआएको । तर सवैले भन्ने गरेका र रोशनी बमले समेत लगेर 

गएको भनेको र ईक्त स्थानमा फेला परेको प्लाजिकको झोलामा रहकेो ऄम्वालाइ ऄनसुन्धानमा खजटएको 

प्रहरीले वरामदी मचुलु्कामा ईल्लेख गरेको नदेजखएको । 

 (७) लोकेन्र भट्टको घर घटनास्थल भन्दा पजश्चम वडा प्रहरी कायामलयको प्र.जन. जगजदश भट्टको 

घरसंगै रहकेो र साआकल भेटाए भन्ने गोपाल भन्ने साधरुाम चौधरी पजन साईन ११ गते जवहान १०:०० 

बजेजतर ५०० जम. टाढा सौंच गरेर फकम दा  सो साइकल खोलामा दखेी त्यहांवाट जनकालेर अफू बस्ने 

घरजतर नल्याइ जवपररत जदशाजतर ऄन्दाजी १०० जम. पवुम चिदवे बडू( हाल सावमजजनक ऄपराध तथा 

सजांय ऐन ऄन्तरगत तारेखमा रहकेा) को घर नजजकै राखेको । साधरुाम चौधरीले कजहले साइकल ईल्टो 

फकेको जथयो, कजहले ह्यान्डील, जसट माजथजतर फकेको जथयो, कजहले घाँस काट्न जाँदा, कजहले  सौंच  

गरेर फकम दा भेटेको भन्ने जस्ता कुराहरु वारम्वार वदलेको हो भन्ने सवमसाधारणको प्रश्न रहकेो  ।  

(८) जभमदत्त नगरपाजलका वाडम नं १८ बस्ने धना भण्डारीले ऄजघल्लो जदन ऄन्दाजी ४/५ बजेजतर 

साआकलको हणे्डील र जसट दखेे तर कापी, ऄम्बा नदखेेको भन्ने र जनज साधरुाम चौधरीले पजन कापी तथा 

ऄम्बा नदखेेको भन्ने भनाइ रहकेो । 

 (९) जभजडयो फुटेज र सवमसाधारणको भनाइ ऄनसुार कापीहरु जमलाएर राखेको दजेखन्छ साथै जभजेको 

पजन दजेखदनै तर राती पानी परेको भन्ने प्रहरी, जपजडत पररवार र अम नागररकको भनाइ रहकेो  । 

(१०) मतृकको शव ऄन्त्येिी गराईन पीजडतको जवश्वास जजतेर ऄजघ बढ्नपुनेमा मतृकको बवुा यज्ञराज 

पन्त र अमा दगुामदवेी पन्त तथा यज्ञराज पन्तका अफ्नै साला केशव भण्डारी  हुदँाहुद ैसाला नाता पने 

ऄकाम जतथमराज भण्डारीले डोटीबाट अएर दबाब र धम्की जदएको भन्ने अम नागररक तथा पीजडत 

पररवारको भनाइ । 

(११) रोशनी भन्ने अँचल बम र बजबता भन्ने ऄजनता बमलाइ ऄनसुन्धानको लाजग जहरासतमा राजखएन 

र बयान पजन जलआएन, जमजत २०७५।४। १० गते पढाइएको ट्यसूनको पाठ ऄजनता बमको साथी जवद्या 

पन्तसंग प्रहरीले माँगी फोटोकपी गरेर सानम जदएको, सवमसाधारणलाइ जहरासतमा राजखयो र ऄपराध 
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स्वीकानम यातना जदनेजस्ता कायमले घटनाको ऄनसुन्धान शंकास्पद तवरले गरेको भन्ने अमनागररक तथा 

सवमसाधारणको भनाइ ।  

(१२) ऄजनताको घरमा जवगत २ मजहनादेजख कुनै पजन मान्छे नगएको भनी एस.जप. जदल्लीराज जबिले 

सवमदलीय वैठकमा ठोकुवाका साथ दावी गरेको भन्न ेसो वैठकका सहभाजगहरुको भनाइ ।  

(१३) बजबता बम भन्ने ऄजनता बम पढन ट्यसून पढ्न जाने Tuition Center का जप्रजन्सपल 

बाबरुाम रावतले जमजत २०७५।४।१० गते ट्यसून पढ्न बजवता भन्ने ऄजनता बम अए नअएको बताईन 

नसक्ने भनी जवाफ जदएको र ऄजनताका बाब ुर ऄजनता स्वयं अइ जमजत २०७५।४।१० गते  ट्यसून पढ्न 

अएको जथइन भनी जदनहुोस भन्दा जनज ऄजनता बमका ऄन्य साथीहरुले समेत भन्न नमानेको भन्ने   

बाबरुाम रावतको भनाइ । 

(१४)  प्रहरी जियाकलापमाजथ नै अशंका गररएकाले स्वतन्ररुपले मतृकको Vaginal swab को 

Sample तथा अशंका गररएका ब्यजक्तहरुको नमनुा स्वतन्र र जनरपक्ष रुपमा परीक्षण गनम नेपाल 

सरकारको ऄन्य प्रयोगशालामा पठाआएन भन्ने केही ऄजधकारकमी तथा नागररक ऄगवुाहरुको भनाइ  ।  

(१५) डोटी जजल्लाको बडुर बस्ने यज्ञराज पन्तको साला नाता पने जतथमराज भण्डारीले जनममला पन्तको 

लास ऄन्त्येजि गराईन मतृकका वाव ुयज्ञराज पन्तलाइ दबाब जदएको, मेरी भान्जीको सदगत गनम नजदने को 

हो ॽ भन्दै मतृकको दाहसंस्कार गनम ऄग्रसर भएको । तर तत्पश्चात ईनी हालसम्म र जवगतमा पजन कुनै पजन 

जदन जददीजभनाजकुो घरमा नअएका । सदगत गनम पजन नगएका र त्यसपजछ फोन पजन नगरेको, जनममलाको 

सदगत गरर सकेपजछ जनज भण्डारीको मोवाइल स्वीचऄफ गररएको भन्ने यज्ञराज पन्त समेतको भनाइ 

रहकेो । 

(१६) घटना भएको २६ जदनपजछ जमजत २०७५।५।४ गते समय १६:०० बजे जभमदत्त नगरपाजलका वडा 

नं. १८ जस्थत पवुममा लोकेन्र भट्टको ईखवुारी पजश्चम भगतपरु खोला नजजक ईन्यकुो बटुामनुी ऄजलकजत 

परुरएको माटो लागेको ऄवस्थामा सेतोमा कालो धसाम भएको सानो कपडाको टुिा (खल्तीको टुिा 

जस्तो) फेला परेको  भन्ने बरामदी मचुलु्का तर खल्तीको टुिा  कसरी खस्यो, जकन खल्तीको टुिा जस्तो 

भनीयोॽ खल्तीको टुिा हो भने प्रि रुपमा नै  देजखन्छ र लास भेजटएको स्थानमा नै वारदात घटेको भए 
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मतृकले अत्मरक्षाका लाजग बल प्रयोग गरेको संकेत दजेखनपुने हुन्छ । ईक्त कायम मतृकवाट भएको  संकेत 

नभेजटएको भन्ने प्रत्यक्षदशीको भनाइ । 

 (१७) साआकल भएको ठाईँबाट मतृक जनममला पन्तलाइ जवरजस्ती लगेको भए साआकल डुबेको तर 

हयाण्डल र जसटमार दजेखएको भन्ने भनाइलाइ अधार मान्दा घटना हुदाका बखत नालामा कजम्तमा पानी 

४ जफटजजत भएको हुनपुने,  ४ जफट गजहरो नालाबाट ऄपराधीले एक्लै जबरजस्ती बाजलकालाइ जलइ 

ईखवुारीको जडलसम्म पगु्दा नाला पारी ईखवुारीको जडल मनुी कम्तीमा पजन ऄपराधीको २ वटा पाआला 

घजसएको र झारपात मडाररएको हुनपुने भन्ने प्रत्यक्षदशी तथा पीजडत पररवारको भनाइ रहकेो । 

(१८) ऄजनता बमको जछमेकी देवकी भट्टकी ६ वजषमय छोरी कृजतका भट्ट स्कुलबाट अइ ऄजनता वमको 

घरमा जट.जभ. हरेी बसेको र ईक्त समयमा ऄजनताकी वजहनी रोशनी बाजहर बआुगलमा रहकेो र दवेकी भट्ट 

अइ अफ्नी छोरी जलइ गएको भन्ने कृजतका भट्टले छानजवन टोली समक्ष  व्यक्त गरेकी । 

(१९) जनममलाको लास जमजत २०७५।४।१३ गते नजलाए कफम य ूलगाएर भए पजन जलाआन्छ, मान्छे गोली 

लागेर मरे भने जतमी जजम्मेवारी हुन ुपछम भनी जनममला पन्तको बाब ुयज्ञराज पन्तलाइ एस.जप. जदल्लीराज 

जबिले धम्की जदएको भन्ने मतृकका बाब ुतथा ऄन्य नागररकहरुको भनाइ । 

(२०) घटना भएपश्चात घटना स्थलमा एस.जप. जदल्लीराज जवि एक पटक पजन नगएको भन्ने जपजडत 

पररवार र त्यसतफम का सवमसाधारण नागररकको भनाइ ।  

(२१)   घटना पश्चात बजबता भन्ने ऄजनता बमको घरको ऄम्वाको रुख काजटएको दजेखएको । 

प्राप्त िथ्यहरुको मुल्याङ्कन र म्िशे्लषण 

(२२) लासलाइ पानीमा घोप्टो पारेर फाजलएकोले बलात्कारका कुनै पजन दसी प्रमाण जलन नसजकने गरी 

घटना ऄन्तै घटाइ जनयोजजत रुपमा ईखबुारीमा फालेको जस्तो दजेखने । वारदात त्यही घटेको भए मतृकको 

मखुजभर माटो,फोक्सोमा पानीको मारा हुन ुपने ।  

(२३) महाकाली ऄञ्चल ऄस्पतालमा जमजत २०७५।४।१३ को शव परीक्षणको ररपोटममा मतृकको 

भेजजनामा Spermatozoa नदजेखएको Conformation गनम Vaginal swabs (high 
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mid and low) को National Forensic मा पठाईने भनीएको परको व्यहोरा र मतृकलाइ 

पानीमा घोप्टो पारेर प्रमाण लोपहुने गरी राजखएको ऄवस्थाले पजन ईक्त कायम चलाखीपणूमरुपमा गरेको 

जस्तो दजेखने । 

(२४) मतृकका कापी नजभजेको र जमलाएर राखेको ऄवस्था तथा जजल्ला प्रहरी कायामलयमा रहकेो ईक्त 

दसीलाइ हाल हदेाम पजन जनलो जेलपेनले लेखेको नोट कापी समेत पानीको कुनै ऄसर नपरेको र रातभरी 

पानी परेको भन्ने अम नागररक तथा प्रहरी कममचारीहरु समेतको भनाइले लास ईखवुारीमा जनयोजजत 

ढङ्गले ल्याइ राखेको ऄनमुान गनम सजकने । 

(२५) ऄम्बाको प्लाजिक कजह कतै नच्याजतएको ऄवस्थाले गदाम जबजजस्ती साआकल पल्टाइ 

बाजलकालाइ लगेको भए बाजलकाका कापी जमलाएर राखेको जस्तो र ऄम्वाको प्लाजिक नच्याजतएको 

ऄवस्थामा रहन नसक्ने   । 

(२६) साआकल दखेे र बाटोमा ल्याए भन्ने धना भण्डारी र गोपाल भन्न े साधरुाम चौधरीलाइ ल्याइ 

सोधपछु गदाम र सोही प्रकृजतको साआकल पानीमा डुबाइ राखी हदेाम घटनापश्चात साआकल जनयोजजत रुपले 

खोलामा राखेको जस्तो देजखएको । 

(२७) जदईसोको समय र मान्छेहरुको अवतजावत भआरहने सडक नजजकै एईटा व्यजक्तबाट 

अकजस्मकरुपमा बाटोमा नै समाती जवरजस्ती करणी गनम ऄसम्भव दजेखने जकनकी दइु हातले समातेर 

जलदा पजन वाजलका जचच्याईनपुने, लास फेला परेको ईखवुारी नजजकै घरमा २ वटा कुकुर रहकेो र 

चिदवे बडु तथा जनजका बाब ुसमेत ईक्त जदन घरमै भएको भन्ने भनाइ र पोिमोटमम ररपोटममा बाजलकाको 

तौल ४०/४५ के.जी. ईल्लेख गररएको, एक जनाले अकजस्मक रुपमा बलात्कार गनम एक हातले 

बाजलकालाइ समाते पजन ऄको हातले मखु थनेुको भए वाजलकाको सरुुवाल पेन्टी र अफ्नो पाआन्ट, हाफ 

पाआन्ट पजन खोल्न गाहो हुनसक्ने भएकाले एक जनाले मार अकजस्मक बलात्कार गनम सम्भावना कम 

दजेखएको । 

 (२८) मतृक जनममला पन्तको पोिमोटमम ररपोटममा मतृ्यकुो कारणमा Throttling Leading to 

Asphyxia˝ (घाटी ऄठ्याएर) भनी ईल्लेख रहकेो तर CIB टोलीका प्र.ना.ई ऄगरु जज.सी. ले ईपलव्ध 
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गराएको कागजातमा भने जदजलप जसंह जबिले मैले बलात्कार पश्चात Vocal Cord जथचेर मारेको हु ं

भन्ने कुरा ईल्लेख रहकेो । 

 (२९) घटनास्थलको ऄध्ययन गदाम लाश भेजटएको स्थानमा पानी र जहलो माटोको कारण जोरजलुमु गरी 

शारररीक सम्पकम  गनम जमल्ने ऄबस्था नरहकेो । 

 (३०) साआकल लगेको ठाईबाट बलात्कारीले ईखवुारीमा मतृक जनममला पन्तलाइ जवजस्ती लगेको भए 

नालापारी जडलमा पगु्नेवेलासम्म कम्तीमा पजन पैतालाको २/३ वटा गजहरो डोव हुनपुने र झाडी पजन 

मडाररएको हुनपुने तर सो भएको नदजेखएको भन्ने पीजडत पक्षको भनाइ रहकेो । 

 (३१)   साइकलको चेन जवग्रेको भए मतृकको हातमा कालो लागेको हुनपुने, हातका नङ् अजदको पजन 

लास जाँच मचुलु्कामा ईल्लेख गररएको हुनपुने, सो समेत कजहकतै ईल्लेख नगररएको पीजडत पक्षको 

भनाइ रहकेो । 

(३२)   मतृक जनममला पन्तको बाब ुजमजत २०७५।४।११ गते नेपालमा नरहकेो तर जनज मतृकको अमा 

भने शव भएकै स्थानमा रहपेजन जजल्ला प्रहरी कायामलय कञ्चनपरुबाट तयार गररएको मचुलु्कामा 

अमाको सजहछाप नगराआएको ।  

(३३)   घटनास्थलमा तत्काल कुकुर प्रयोग गनम सजकने ऄवस्था भए पजन स्थानीय प्रहरीवाट घटनाको 

ऄनसुन्धान सम्वन्धमा कुकुरको प्रयोग नगररएको । 

(३४) जनममला पन्तको शव वरामदी मचुलु्का गनम गएको प्रहरी टोलीले मतृकको गोडामा लजरएको 

ऄवस्थामा रहकेो पेन्टी र सरुुवाल जनकालेर पानीमा चोपली मतृकको यौनाङ्ग छोपेको र गपु्तांग तथा 

जतघ्रामा पानीले पखाजलएको कुरा जभजडयो फुटेजमा दजेखएको ।  

 (३५) मतृकले लगाएका कपडा सम्वन्धमा प्रहरीले नै लगेर गएका हुन भन्ने मतृकका पररवारहरुको 

भनाइ र घटनास्थल लासजांच मचुलु्कामा समेत बरामद गरेको दजेखएको । 

 (३६) जदजलपजसंह जविको घरवाट जमजत २०७५।५।४ गते  १२.०० वजे जजल्ला प्रहरी कायामलय 

कन्चनपरुवाट खडा गररएको वरामदी मचुलु्कामा ईल्लेख भएको ऄजमत गोल्ड लेजखएको जनलो कटु्ट थान 
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१, जनलो रंगको जभरी शरररमा लगाईने गन्जी थान १  र खैरो रंगको जजन्स हाफपाआन्ट थान १ केन्रीय 

प्रहरी जवजध जवज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणको लाजग जमजत २०७५।५।८ गते च नं ६२३ वाट नमनुाहरु 

पठाएको ।  

 (३७) जदजलप जसंह जबिले शौचालयमा हस्तमैथनु गरेका र शौचालयजभर पानी नभएकाले हातमा वीयम 

लगाएर अएको जथयो भन्ने प्र.ना.जन. हरजसंह धामीको भनाइ  र जजल्ला प्रहरी कायामलय कञ्चनपरुबाट 

जमजत २०७५।४।८ गते पठाआएको नमनुा परीक्षणको च.नं ६२३ को परलाइ प्रजतस्थापन हुने गरर जमजत 

२०७५।५।१० गतेको च.नं ६४६ र ६४९ बाट सेण्डो गन्जी हुनपुनेमा जनलो रङ्गको सेण्डो गन्जी हुन 

गएको र हाप पाआन्ट हुन ुपनेमा खैरो रङ्गको हाप पाआन्ट हुन गएको हुदँा पर र नमनूा सच्याइ जदन ु हुन 

व्यहोराको पराचार गरर ऄनरुोध गररएको दजेखन्छ । तर जमजत २०७५।५।४ गतेको बरामदी खानतलासी 

मचुलु्कामा जनलो रङ्गको सेण्डो गन्जी र खैरो रङ्गको जजन्स हाप पाआन्ट नै बरामद गररएको दजेखन्छ ।  

 (३८)  एस.जप.जदल्लीराज जबिको छोरा जकरणराज जविले जमजत २०७५।४।१० गते होटेल ओपेरामा 

फोटो सटु गरेको र साथै घरमा साथी साजन बढुा ऐर सजहत बसेर सामान्य बथमडे मनाएको हो । ईक्त 

समयमा अफ्नो हजरुबबुा नाता पने जबतेको समय भएकाले भव्यरुपमा नमनाएको हो भनेको साथै मेरो 

वास्ताजवक जन्म जमजत २०५४।४।१० गते  हो भनेको तर नागररकतामा जनजको जन्मजमजत २०५६ वैशाख 

१० गते दजेखन्छ । जमजत २०७५।४।१० गते जदईसो २ बजेपजछ होटेल ओपेरामा साथी ऐश्वयाम जवि, जशजशर 

तथा साथीसंग अएका ऄन्य मैले नजचनेका केटीहरु जथए भन्ने भनाइ । जनज जकरण जविको नागररकताको 

प्रमाणपरमा ईजल्लजखत जन्मजमजत २०५६।१।१० र वथमडे पाटी मनाइएको भनीएको जमजत २०७५।४।१० 

गतेको कुरा र साथीसंग अएका ऄन्य केटीहरुलाइ जचन्दीन र मेरो फेसवकु अआजडमा ईक्त जदन वथमडेको 

शभुकामना मेरी जददीले वाहके कसैले जदएको छैन भन्ने ब्यहोरा शंकास्पद देजखएको । 

 (३९) जमजत २०७५। ४।११ गते जजल्ला प्रहरी कायामलय कञ्चनपरुबाट खडा गररएको घटनास्थल 

लासजांच मचुलु्कामा जनममलाको कापी साइकल रहकेो स्थानदेजख १ जमटर टाढा पानीमा रहकेो भन्ने 

ईल्लेख रहकेो तर वजुझएका माजनसको भनाइ र छानजवन सजमजतले हदेामसमेत कापीमा ऄजलऄजल पानीका 

थोपा परेको बाहके जभजेको दजेखदनै । 



28 

 

(४०) जमजत २०७५। ४ । ११ गते जजल्ला प्रहरी कायामलय कञ्चनपरुबाट खडा गररएको घटनास्थल 

लासजांच मचुलु्का र दशी सनाखत मचुलु्कामा मतृक जनममला पन्तको जजईमा रहकेो रातो कलेजी रंगको 

सरुुवाल, रातो रंगको भेि र खरानी रंगको पेन्टी लगायत साइकल,कापी  वरामद गरर प्रहरीले लगेको  

ईल्लेख रहकेो । तर वरामद गररएका ईजल्लजखत वस्तुहरु हाल नभेजटएको । 

(४१) रोशनी बमको घरबाट ऄम्वा जटपेर लजगएको भन्ने ब्यहोरा स्वयं रोशनी बम र लास रहकेो स्थान 

वारीपट्टी नाला भन्दा माजथ र पक्की सडक मनुी कापी र प्लािीकको झोलामा ऄम्वा दखेेको कुरा प्रहरी 

तथा पीजडत पररवार र प्रत्यक्षदशीले वताएका तर प्रहरीले ईक्त ऄम्वालाइ वरामद गरेको नदेजखएको तथा 

ईक्त ऄम्वाको रुख २०७५।४।१७ मा जदपेन्र वहादरु बमले काटेको दजेखएको । 

 (४२) मतृक जनममला पन्तको बबुा यज्ञराज पन्त जमजत २०७५।४।७ गते भारत गएको र जमजत 

२०७५।४।१२ गते ९ बजे मार नेपाल जफताम भएको तर जजल्ला प्रहरी कायामलय कञ्चनपरुबाट खडा 

भएको दशी सनाखत मचुलु्कामा जमजत २०७५।४।११ गते मतृकका वाब ुभनी रोहवरमा ल्याप्चे सहीछाप 

गराएको दजेखन्छ ।  

(४३) लास भेजटएको स्थानको वारीपरट्ट ऄम्वा ,कापी तथा साइकल भेजटएको स्थलमा तत्काल कुकुर 

प्रयोग गनम सजकने ऄवस्था भएपजन स्थानीय प्रहरीबाट ऄनसुन्धानमा कुकुरको प्रयोग नगररएको । 

(४४) जमजत २०७५।५।४ गते जदनको १२ वजे जदजलपजसंह जविको घरमा गएको प्रहरी टोलीले जनज जविले 

लगाईने कपडा बरामद गरर ल्याएको मचुलु्का र सोही जदन ऄपरान्ह ४ वजे जनममला पन्तको शव भेजटएको 

स्थान नजजकै पकेटको टुिा जस्तो दजेखने कपडाको टुिा भेजटएको बरामदी मचुलु्कामा ईल्लेख रहकेो । 

सोही जदन ६ वजे जदजलपजसंह जविलाइ सावमजजनक गररएको तर जनज जदजलपजसंह जविलाइ सरकारी 

वजकलसमक्ष जमजत २०७५।५।८ गतेमार बयान गराएको दजेखएको । 

(४५) जमजत २०७५।५।७ गते नेपाल सरकार गहृ मन्रालयबाट गठन भएको ईच्चस्तरीय छानजवन सजमजत 

महने्रनगर पजुगसकेपजछ ऄजभयकु्त बनाआएका  जदजलपजसंह जविको DNA परीक्षण  र जनजको घरबाट 

वरामद गरी ल्याआएका कपडामा जबयमको मारा छ छैन भनी िमशः च.नं ६२१,६२२,६२३ र  ६२४ जमजत 

२०७५।५।८ गतेको परबाट नमनूा पररक्षण गनम पठाएको दजेखएको ।  
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३.२ प्रदशानका क्रममा भएका िल प्रयोग र िम्ि 

जदजलप जसंह जविलाइ पिाई गरी सावमजजनक गरेदेजख नै सो को जवरोधमा वढ्दो जनअिोश तथा 

प्रदशमन र दवावलाइ िमशः वढाईद ै लगेको जानकारी र अन्दोलन ऄराजक हुनसक्ने पवूम संकेत 

पयामप्त हुदंाहुदं ैपजन सरुक्षा जनकायले त्यसलाइ हल्कारुपले जलएको दजेखयो । जवशेषतः भार ७ र ८ गते 

प्रदशमनकारीहरुको स– सानो समहू महने्रनगर वजार र असपासका जवजभन्न स्थानवाट नारावाजी गद ै

वढेको, भीड ऄरु ईत्तेजजत हुद ैजवजभन्न सरकारी कायामलय एवं सवारी साधनमा तोडफोड, जनजी घर र 

सम्पजत्तमाजथ अिमण गद ैिाजफक कायामलय र जजल्ला प्रशासन कायामलयतफम  केजन्रत हुन थालेकोमा 

ईत्पन्न ऄवस्थालाइ जवशे्लषण गद ैसरुक्षा चनुौतीको सही अंकलन गरी सरुक्षा तैनाथी र पररचालन 

गनम सकेको ऄवस्था पाआएन वा पररजस्थजतलाइ कम अंकेको  (Undermine) दजेखयो ।  

भार ८ गते जदईंसो वसपाकम ,भासी तथा परुानो जजल्ला प्रशासनतफम वाट वढेको प्रदशमनकारीहरुको 

ऄलगऄलग समहू जजल्ला िाजफक कायामलय र जजल्ला प्रशासन कायामलय ऄगाजडको क्षेरमा केजन्रत   

हुद ैत्यहां तैनाथ सरुक्षाकमीका साथै िाजफक प्रहरी कायामलयलाइ लजक्षत गरी ढंुगा प्रहार गनुमका साथै 

त्यहां पाजकम ङमा रहकेो सवारी साधन तोडफोड गनम थालेपश्चात सरुक्षाकमीद्बारा दजमनौ राईण्ड 

ऄश्रगु्यास र हवाइ फायर गररएको । प्रदशमनकारीहरुको ऄको समहू प्रहरीमाजथ ढंुगामढुा गद ै जजल्ला 

प्रशासन कायामलयतफम  वढ्नेिममा पटकपटक झडप भएको । ऄपरान्ह १६:०० वजेपश्चात त्यहां 

तैनाथ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वलका सरुक्षाकमीहरु रक्षात्मक वन्द ै जजल्ला प्रशासन कायामलय 

पररसरमा एकततृ भएका । त्यसैवीच १६:३० वजेजतर भएको सरुक्षा कारवाहीमा जजल्ला िाजफक 

कायामलय ऄगाजड सडकमा रहकेा भीमदत्त न. पा. १८, सालघारीका सन्नी खनुा(वषम १५) घाआते 

भएको र ईपचारको लाजग महाकाली ऄन्चल ऄस्पतालमा ईपचारको िममा मतृ्य ु भएको जथयो । 

ईक्त सरुक्षा कारवाहीको िममा भीमदत्त न. पा. १ झासीका ईमेश दईेवालगायत दजमनौ घाआते भएका 

(घाआतेहरुको जववरण ऄनसुचूी  छ ) 

 सन्नी खुनाको मृत्युिारे  

 सन्नी खनुाको मतृ्यकुो सन्दभममा घटनास्थलको ऄवलोकन, जनजसंगै रहकेो साथी, घटनास्थल 

वररपरी रहकेा  पसले र त्यहां वररपररबाट दखे्नेहरुको कुरा ऄनसुार नारा जलुसु गने समहू िाजफक 
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प्रहरी कायामलयतफम  लजक्षत गरी ढंुगा प्रहार गद ैगदाम एकाएक गोलीको अवाज अएको र ढंुगा 

हान्ने समहूमा रहकेा जनज सन्नी खनुा भागदौड गनेिममा ईनको एईटा चप्पल फुत्केको  र सो 

चप्पल जटप्ने जसलजसलामा जनजलाइ गोली लागेको हो । गोली लागेपजछ पजन ईनी केही वरसम्म 

दौजडएकोमा पजछ ढल्मजलंद ै लडेका हुन ् । त्यसको केहीवेर पजछ ईपचारको लाजग ऄस्पताल 

लजगएको ईपचारको िममा ईनको मतृ्य ुभएको हो । 

 त्यजतखेर अिोशपणूम र ईत्तेजजत भीडको  शजक्त, रवैया र हरकतको ऄवस्था को जवशे्लषण गदाम 

भीड जनयन्रण गनम सरुक्षाकमीले तरुुन्तै एक्कासी हवाइ फायर खोलेको दजेखन्छ । हवाइ फायर 

गदाम कतै ठोजकएर व्यजक्तलाइ लागेको हो की भन्नेतफम  जबचार गदाम घटनास्थलको ऄवजस्थजत, 

गोलीको  Moving Direction र वेगको जतव्रता हदेाम त्यस्तो दजेखंदनै । मतृक सन्नी खनुाको 

शवको पोिमोटमममा मतृ्यकुो कारणमा ̎Due to rupture of the intra cardiac 

blood vessels of heart and rupture of intrapulmonary vessels of 

long hemorrhage and shock as a result of firing injury˝  भन्ने ईल्लेख 

छ ।  तसथम हाइप्वाइन्टमा ड्यटुीमा तैनाथ सरुक्षाकमीले घडुामनुी फायर गदाम ऄकस्मात शरीरको 

माजथल्लो ऄंगमा लाग्न गएको हुनसक्ने देजखन्छ । ईत्तेजजत भीड जनयन्रण गनम पवूम योजना र 

तयारी,  तदनरुुपको पररचालन, Access जनयन्रणका लाजग जवजभन्न स्थानमा व्याररएरको 

जनमामणलगायत "Gradual Response and Use of Minimum Force" को जसद्दान्त 

ऄपनाआएको दजेखएन । साथै त्यजतखेर जफल्डमा खजटएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वलका 

सकु्षाकमीहरुवीच प्रभावकारी समन्वयको कमी समेत दजेखन अईंछ । ईक्त जदन ईजल्लजखत क्षेरमा 

ड्यटूीमा खजटएका प्रहरी कममचारीहरुको जबवरण ऄनसुचुी       मा संलग्न छ । 

३.३   ऄन्य म्िषयको म्िशे्लषण 

(क) ऄम्वाको रुख काजटएको सम्वन्धमा 

िम्ििा भन्ने ऄम्निा िम(वषम २१/२३) र  रोशनी भन्ने अचल िम (ववुा जदपेन्रवहादरु बम, 

जनजवकास माजव दाचुमका जशक्षक र अमा इन्रादवेी बम, दहुु ँ गाईँपाजलका–३ दाचुमलाका वडा 

सजचव))को घर कम्पाईण्डमा ऄम्वाको रुख रहकेो । जनममला पन्तको मतृ्यकुो घटनापश्चात 

ऄजनताका ववुा अमा दाचुमलावाट महने्रनगर अएका । जनज जदपेन्रवहादरु वमले घर 

कम्पाईण्डमा रहकेो ऄम्वाको रुखमा ऄल्लारे केटाहरु चढेर खाने, होहल्ला गने, छोरीहरुले पजन 
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खासै ऄम्वा नरुचाईने र त्यसले कम्पाईण्डवाललाइ नै ऄसर गलाम जस्तो लागेर मैले ईक्त 

ऄम्वाको रुख साईन १७ गते काटेको हु ंभन्ने कुराहरु व्यक्त गरे ।  

(ख) घरमा नयां रंग लगाआएको भन्नेवारे 

ईजल्लजखत घरमा नयां रंगरोगन पजन गररएको भन्ने जवषय व्यापक चचाममा अएको, सोही घररभर 

गइ हदेाम त्यस्तो नयां रंगरोगन गररएको दजेखन अएन । 
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                                                            भाग ४ 

                                 म्नश्कषा  र सुझाि 

४.१ म्नश्कषा 

जनममला पन्तको हत्या घटना र तत्पश्चात ईत्पन्न पररजस्थजतका जवषयमा केजन्रत भइ खलुा तथा गोप्यरुपमा 

सङ्कलन गररएको जवजभन्न तथ्य एवं सचूनाहरुको सकु्ष्म ऄध्ययन, मलु्याङ्कन र जवशे्लषण गररदा जनम्न 

कुराहरु देजखन अयो । 

 वाजलका जनममला पन्त हराएको प्रहरीमा जानकारी गराईदा तत्काल खोजतलासका लाजग 

सम्वजन्धत प्रहरी ईदाजसन रहकेो, 

 मतृक जनममला पन्तको साआकल र नोटकपी फेला परेपश्चात सोही असपासमा शव हुनसक्ने 

जवषयमा गंभीर भइ खोजतशव नगररएको, 

 मतृक जनममला पन्तको हत्या घटनासंग सम्वजन्धत प्रमाण संकलनमा खजटएका प्रहरीको लापरवाही 

र हले्चिाइ देजखएको, 

 जनममला पन्तको शव वरामद भएको स्थान, जनजले प्रयोग गने साइकल एवं नोटकपी, साथीको 

घरवाट ल्याआएको भनीएको ऄम्वा र  यी सामग्रीहरु प्राप्त भएको स्थान तथा असपासका क्षेरमा 

ऄपराधीको पजहचानका लाजग सहयोग हुनसक्ने गरी ताजलम प्राप्त कुकुरको प्रयोग नभएको, 

 शव फेला परेको स्थान र असपासको के्षरमा तत्काल पयामप्त संख्यामा तत्काजलन प्रहरी प्रमखुले 

सरुक्षाकमी पररचालन गरी सरुक्षा व्यवस्थापन नगरेको, 

 वाजलका जनममला पन्त जनु घरवाट हराएको हो सोही घरमा वस्ने वजवता भन्ने ऄजनता वम र रोशनी 

भन्ने अंचल वमलाइ जहरासतमा जलइ ऄनसुन्धान प्रजिया थालनी गनुमपने पीजडत पररवार र अम 

नागररकको मागऄनरुुप प्रहरीले तत्काल सो कायम नगरेको हुदा जनअिोश वढेको, 

 स्थानीय प्रहरीले यथेि सवदुप्रमाण जवना जदजलपजसंह जविलाइ ऄनसुन्धानका लाजग म्याद थप गरी 

सावमजजनक गररएको, 

 जमजत २०७५।५।४ गते  १२.०० वजे जजल्ला प्रहरी कायामलय कन्चनपरुवाट खडा गररएको 

वरामदी मचुलु्कामा ईल्लेख भएको  ऄजमत गोल्ड लेजखएको जनलो कटु्ट थान १ जनलो रंगको जभर 

शरररमा लगाईने गन्जी थान १  र खैरो रंगको जजन्स हाफपाआन्ट थान १ केन्रीय प्रहरी जवजध जवज्ञान 
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प्रयोगशालामा परीक्षणको लाजग जमजत २०७५।५।८ गते च नं ६२३ वाट नमनुाहरु पठाआएकोमा 

जमजत २०७५।५।१० गते पनुः च नं ६४६ र ६४९ वाट ईजल्लजखत परमा ईल्लेख गररएको 

नमनुालाइ सच्याइ जदन पर लेजखएको, 

 मतृक जनममला पन्तको वलात्कार हत्या घटनासंग सम्वजन्धत प्रमाण लाग्न सक्ने वस्तहुरु जभरी वस्त्र 

पानीमा चोपलेको, गपु्तांग र जतघ्रा पखाजलएको तथा ईक्त वस्त्र नै लोप भएको, 

 मतृक जनममला पन्तको वाव ुयज्ञराज पन्त २०७५।४।७ गते भारत गइ साईन १२ गतेमार नेपाल 

फकेका । तर जनज यज्ञराज पन्त नेपालमा नरहकेो जमजत २०७५।४।११ मा  जजल्ला प्रहरी 

कायामलय कन्चनपरुवाट खडा गररएको दसी प्रमाण सनाखत मचुलु्का कागजातमा मतृकका 

वावकुो नाममा सही छाप गरेको कागजातवाट  देजखनअएको,  

 तत्काजलन प्रहरी प्रमखु जदजल्लराज जविको व्यवहार र कायमशैलीका कारण अमनागररक तथा 

जपजडत पररवारका सदस्यहरु प्रहरीको कामकारवाहीप्रजत जवश्वस्त हुन नसकेको, 

 मतृकको शव ऄन्त्येिी गनम पीजडत पररवारलाइ प्रहरी प्रशासन र केही ब्यजक्तहरुले ऄनावश्यक 

प्रभाव, दबाब तथा धम्की जदएको भन्ने पीजडत पररवार तथा अम नागररकको भनाइ, 

 वडा प्रहरी कायामलयको इन्चाजम जगजदश भट्टले जमजत २०७५।४।१० गते राती २०.०० बजेजतर 

जनममला पन्त हराएको खबर थाहा पाएर पजन घटनाको सम्वन्धमा गजम्भर नबनेको, मतृक जनममला 

पन्त जनजकै जछमेकी रहकेो, जनज प्र.जन भट्टको भजतजा लोकेन्र भट्टको घरमा बस्ने माआलो भन्ने 

गोपाल चौधरीले साइकल भेटेको सम्वन्धमा फरक फरक भनाइ राखेको तथा जनज प्र.जन कमाण्डर 

भइ खजटएको िाजफक चोकमा क्षेरमा एस.एल.अर वन्दकुको सवैभन्दा वढी  ७२ राईण्ड  खचम 

भएको दजेखन्छ ।  

 जमजत २०७५।४।१० ऄजनता बम जटयसून पढ्न अएको एजकन छैन । सो जवषयमा प्रहरीले मेरो 

कापी मागी साईन १० गतेको ट्यशून पढेको नोटकपीको फोटोकपी गरेर लगेका हुन ्भन्ने Mirai 

Education Visa Centre मा ट्यशुन पढ्ने जवद्या पन्तको भनाइ, ईक्त जदन ऄजनता बम ट्यशून 

पढ्न अए नअएको एजकन नभएको भन्ने सो ट्यशुन सेन्टरका संचालक वावरुाम राईतको  
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 भनाइ । साथै ऄजनता बम र जनजकी ववुा स्वयंम सो ट्यशुन सेन्टरमा गइ ईक्त जदन ट्यशून पढ्न 

अएको भनी जदन ुपयो भनी गररएको अग्रहमेतलाइ अधार मान्दा जनज ऄजनता वमको गजतजवजध 

शंकास्पद दजेखन्छ । 

 जमजत २०७५। ४।११ गते जजल्ला प्रहरी कायामलय कञ्चनपरुबाट खडा गररएको घटनास्थल लास 

जांच मचुलु्कामा जनममलाको कापी साइकल रहकेो स्थानदजेख १ जमटर टाढा पानीमा रहकेो भन्ने 

ब्यहोरा लेजखएको दजेखन्छ । छानजवन सजमजतले हदेामसमेत कापीमा ऄजलऄजल पानीका थोपा 

परेको बाहके जभजेको देजखदनै । ईक्त कापीमा जनलो जेल पेनले लेजखएको छ र कुनै पजन ऄक्षरहरु 

नि समेत भएको दजेखएन । 

 रोशनी बमको घरबाट ऄम्वा जटपेर लजगएको भन्ने ब्यहोरा स्वयं रोशनी बम र लास रहकेो स्थान 

वारीपट्टी नाला भन्दा माजथ र पक्की सडक मनुी कापी र प्लािीकको झोलामा ऄम्वा दखेेको कुरा 

प्रहरी तथा पीजडत पररवार र प्रत्यक्षदशीले वताएका तर प्रहरीले ईक्त ऄम्वालाइ वरामद नगरेको । 

साथै रोशनी बमको घरको ऄम्वाको रुख घटनापश्चात जमजत २०७५।४।१७ मा रोशनीका बबुा 

जदपेन्र वहादरु बमले काटेको । 

 अन्दोलनकारीहरुको अिोजशत र ईत्तेजजत जभडसम्वन्धी यथेि पवूम सचूना र तदनरुुपको योजना 

एवं पररचालन नभएको । त्यसिममा गररएको सरुक्षा कारवाहीको जसलजसलामा "Gradual 

Response and Use of Minimum Force" को जसद्दान्त नपनाआएको, जजल्ला  सरुक्षा 

सजमजतका पदाजधकारीहरुवीच प्रभावकारी समन्वयको ऄभाव दजेखएको, 

४.२. सुझाि 

४.२.१ यस घटनाका सम्बन्धमा जदआएका सझुावहरु 

 घटनाका ऄजभयकु्त भनीएका जदजलपजसह जविले अफूलाइ चरम शारररीक यातना जदइ ऄजभयोग 

स्वीकानम वाध्य पाररएको, हत्यासम्वन्धी झटु्टा जववरण तयार गरेर स्वीकानम लगाआएको भन्ने भनाइ, 

जजल्ला सरकारी वजकल कायामलयमा आन्कारी वयान जदएका,  प्रयोगशालामा गररएको डीएनए 
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परीक्षण नेगेजटभ अएको । ऄतः जनज जविलाइ केरकार एवं सोधपछु गने टोलीमा संलग्न रहकेा 

प्रहरी कममचारीहरुलाइ तत्काल छानजवन गरी जवभागीय कारवाही  गनुमपने, 

 शव फेला परेको स्थानको सरुक्षा र शव जांच मचुलु्का एवं ऄनसुन्धान गनम खजटएका टोलीले 

कतमव्यपालनको जसलजसलामा जजम्मेवारपणूम भजुमका जनवामह गरेको नपाआएकोले पदीय तह र  

जजम्मेवारी एवं भजुमका ऄनसुार छानजवन गरी जवभागीय कारवाही गनुमपने,  

 प्रहरी ईपरीक्षक जदल्लीराज जवि अफ्नो जजम्मेवारीको के्षरजभर गंभीर प्रकृजतको घटना भएको 

सचूना प्राप्त हुदा समेत स्वयमं घटनास्थलमा नगएको तथा  सो घटनाको थप ऄनसुन्धानमा समेत 

जनजले जनवामह गनुमपने पदीय जजम्मेवारी पणूमतः पालना गरेको नदजेखदा  जनजमाजथ छानजवन गरी 

जवभागीय कारवाही गनुमपने,  

 वाजलका हराएको सचूना प्राप्त भएपश्चात तत्काल खोजी कायममा सजियता नदेखाईने तथा भीड 

जनयन्रण गनेिममा  वल प्रयोगमा संलग्न प्रहरी ऄजधकृत तथा कममचारीहरुलाइ छानजवन गरी 

जवभागीय कारवाही गनुमपने, 

 वाजलका जनममला पन्तको वलात्कार र हत्या घटनाको ऄनसुन्धान गनम जवषयगत जवज्ञहरु समेत 

सजम्मजलत जवशेष ऄनसुन्धान टोली गठन गरी ऄनसुन्धानको दायरालाइ फराजकलो वनाईदै 

लैजानपुने । 

 मतृक जनममला पन्तको  हत्या घटनाको ऄनसुन्धान तथा सहयोगीको रुपमा खजटएका प्रहरी तथा 

कममचारीको कामकारवाहीको सम्वन्धमा प्राप्त तथ्य, प्रमाण र घटनािमको अधारमा संलग्नता 

दजेखएमा त्यस्ता पदाजधकारीहरुलाइ समेत छानजवनको दायरामा ल्याईन ुपने  । 

 जववरणमा ईल्लेजखत घाआतेहरु मध्ये धेरैजसो सामान्य ईपचार पजछ घर फजकम एको जानकारी प्राप्त 

भएको । यदी ईनीहरुले ईक्त घट्नाका कारणले कुनै ईपचार गराईन ु परेको ऄवस्था भेजटएमा 

ईपचार खचम वा यसैको कारण सामान्य जीवन जनवामहमा ऄसर पने भए राज्यको तफम वाट जीवन 

जनवामह भत्ता ईपलव्ध गराईन ुपने । 

 पीजडत पररवारको सरुक्षा लगायत सामान्य जीवनयापन प्रभाजवत भएको भए राज्यको तफम वाट 

पीजडत पररवारको सामाजजक पनुरस्थापना गनुमपने । 
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४.२.२ भजवरयमा यस्ता घट्ना हुन नजदन ऄपनाईनपुने सतकम ता सम्बन्धी सझुावहरु 

 प्रमखु जजल्ला ऄजधकारीले जजल्लामा  प्रशासजनक नेततृ्व गनुमपने, सरुक्षाजस्तो संवेदनजशल र 

न्यायीक क्षेरमा समेत काम गनुमपने तथा सरकारको प्रजतनीजधको हजैसयतमा रहनपुने भएकोले 

त्यस्तो महत्वपणूम पदमा जजम्मेवारी जदनेिममा गहृ प्रशासनको यथेष्ठ ऄनभुव भएको (Maturity 

or Related Working Experience), प्र.जज.ऄ.को अधारभतू ताजलम र न्यायीक प्रजशक्षण 

जलआसकेको व्यजक्तहरुलाइ जनजश्चत ऄवजध तोकी पठाईने नीजतगत व्यवस्था हुनपुने ।  

 जजल्लाको प्रशासजनक तथा सरुक्षा जनकायका प्रमखुहरुको एकसाथ स्थानान्तरण गनम ईपयकु्त   

नहुने । 

 जजल्लाको शाजन्त सवु्यवस्था कायम गने मलु भजुमका र दाजयत्व रहने प्रशासजनक र सरुक्षा 

जनकायका प्रमखु तथा जजम्मेवार पदाजधकारीहरुवीच ईच्चस्तरको व्यवशाजयक समन्वय र सम्वन्ध 

कायम हुनपुने । साथै सम्वद्ध पदाजधकारीहरुलाइ तोजकएको जजम्मेवारीप्रजत ईत्तरदायी र जवाफदहेी 

हुने सम्वन्धी नीजतगत एवं काननुी व्यवस्था जमलाईनपुने । 

 कुनै पजन घटनाको ऄनसुन्धानमा खजटएका प्रहरी ऄजधकृत तथा कममचारीलाइ सो घटनाका कारण 

ईत्पन्न हुनसक्ने जवरोध प्रदशमन वा ऄन्य दवावमुलक गजतजवजध  जनयन्रण गने कायममा खटनपटन 

गनम नहुने । 

 प्रहरी संगठनको जजल्ला नेततृ्वमा स्थानीय व्यजक्तलाइ नपठाईने तथा तल्ला दजामका 

कममचारीहरुलाइ पजन अवश्यकता र औजचत्यको अधारमा मार घरपायक जजल्लामा   

पठाईनपुने  नीजतगत व्यवस्थाको कडाइका साथ कायामन्वयन गररनपुने । 

 भीड जनयन्रण, सरुक्षा कारवाही तथा जवपत व्यवस्थापनका लाजग चाजहने ऄत्यावश्यक सामग्रीहरु 

यथेि र दरुुस्त हुनपुने । 

 यस्ता घट्नाहरु पवुामनमुान गरी समयमै सतकम ता ऄपनाईनका लाजग सचूना संकलन र जवशे्लषण 

महत्वपणूम जवषयहरु हुन ्। यसका लाजग जजल्लामा सरुक्षा सजमजतको सदस्यको रुपमा रा.ऄ.जव.का 

कममचारी रहने  व्यवस्था रहतेा पजन सचूना संकलन र जवशे्लषण गरी प्र.जज.ऄ.तथा सरुक्षा जनकाय 

प्रमखुहरुलाइ ईपलव्ध गराईने कुरा प्रभावकारी हुन सकेको दजेखदनै । तसथम सचूना संकलन गरी 
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सम्भाव्य घट्नाहरुको अकलन गरी रा.ऄ.जव.का जजल्ला प्रमखुले अवजधकरुपमा प्र.जज.ऄ.लाइ 

सचूना ईपलव्ध गराईने नीजतगत व्यवस्थालाइ प्रभावकारी वनाईन अवश्यक दजेखन्छ ।   

 कुनै पजन घटना र ऄपराधको  ऄनसुन्धान गनेिममा पीजडत पक्षको सहभाजगता गराईनेसम्वन्धी 

भएको ब्यवस्थाको प्रभावकारीरुपमा कायामन्वयन गररनपुने ।   

 ऄसामान्य पररजस्थजतको जनयन्रण एवं व्यवस्थापन गदाम ऄपनाईनपुने जसद्दान्त,अदशे एवं जनदशे, 

जवजध र चरणसम्वन्धी SOP (Standing Operating Procedure) को प्रभावकारी 

कायामन्वयनमा जोड जदनपुने ।   

 

सम्मम्िका सदस्य ईपसम्चि िीरेन्र बहादुर के.सी. (कानून) को थप राय  

 यस प्रजतवेदनको भाग ४ जनरकषम र सझुाव खण्डको िमजवन्द ु८, ९,१०,१३,१४,१५ र १६ मा 

ईल्लेजखत भए गरेका कायम र जदजलप जसंह जविलाइ चरम यातना जदएर ऄपराध स्वीकार गनम 

लगाएको जवषय मलुकुी ऄपराध (संजहता) ऐन २०७४ को दफा ३६ को ईपदफा २ तथा दफा ८९ 

बमोजजम भए गरेको देजखयो ।   

 

 

 

 


