
 

रुपने्दहीको मोतिपुर औद्यौतिक के्षत्रको जग्गा तिषयमा भएको िोली 

काण्डका सम्बन्धमा िररएको स्थलिि अध्ययन प्रतििेदन 

तमति २०७८ असोज २४ ििे रुपने्दहीको बुटिल निरपातलका – १७ 

मोतिपुरमा जग्गाको तिषयलाई तलएर प्रहरी र नािररक तबच भएको 

झडप र त्यस क्रममा ४ चार जना सिवसाधारणको मृतु्य सुरक्षाकमीको 

िोली लािेर भएको तथयो । यसका साथै प्रदर्वनकारी र सुरक्षाकमी तबच 

भएको झडपमा परी घाइिे भएकाहरूको बारेमा सत्यिथ्य बुझ्न तितभन्न 

मानि अतधकार सङ्घ संस्थाका प्रतितनतध सम्मितलि टोलीले ०७८ 

कातिक ४ र ५ ििे घटनास्थलको स्थलिि अध्ययन भ्रमण िरी 

प्रतििेदन ियार पारेको छ ।  

भ्रमण तमतििः २०७८ कातिक ४ र ५ 

घटना तमति :२०७८ असोज २४ ििे 

घटना भएको समय : तबहान १० बजे पतछ  

घटना भएको स्थानिः बुटिल उपमहानिरपातलका – १७ रानीिञ्ज 

(सातिकको मोतिपुर िातिस) 

अनुिमनमा संलग्न संस्था र पदातधकारी :  

 

नेपाल बार एर्ोतसएर्न, उपाध्यक्ष : अतधिक्ता सुतनलकुमार शे्रष्ठ 

इने्सक लुम्मम्बनी प्रदेर्, प्रमुख, भोला महि 



इने्सक रुपने्दही प्रतितनतध,  रीमा तबसी 

एडभोकेसी फोरम, प्रदेर् संयोजक : बसन्त िौिम र अतधिक्ता इम्मिरा 

आचायव 

रातरि य मानि अतधकार आयोि,अतधकृि : बसन्त अयावल र तदपक 

ठाकुर  

मानि अतधकार एलाइन्स, प्रतितनतधिः पोम नारायण पौडेल 

नेपाल बार एर्ोतसएसन रुपने्दही प्रतितनतध : मंिला पाणे्ड  

 

अनुिमनको िररका। प्रतक्रयािः  

घटनास्थलको स्थलिि अनुिमन, अिलोकन, घटनाका प्रत्यक्षदर्ी, 

स्थानीयबासी, घाइिे पत्रकार, मृिकका पररिार, घटनामा संलग्निाको 

आरोपमा तिरफ्तारीमा परेका व्यम्मक्त, स्थानीय जनप्रतितनतध, सर्स्त्र 

प्रहरी प्रमुख, नेपाल प्रहरी प्रमुख, प्रमुख तजल्ला अतधकारी लिायिका 

सरोकारिालासँि प्रत्यक्ष भेटघाट िथा िथ्य संङ्कलन,घटनाका सम्बन्धमा 

प्रकातर्ि समाचारको अध्ययन र तिशे्लषण  

घटनाको पृष्ठभुतम : 

स्थानीयको तिरोधका तबच २०७७ फािुनमा मोतिपुर औद्योतिक के्षत्रको 

तर्लान्यास िररएको तथयो । तर्लान्यास भए पतन त्यहाँ कुनै काम हुन 

सकेको छैन । सुकुम्बासीको नाममा जग्गा ‘अतिक्रमण’ िरी टहरा 

बनाउने र प्रहरीले भत्काउने लुकामारी दुई मतहना अिातड देम्मख चलै्द 



आइरहेको तथयो । िर,प्रहरी प्रर्ासनले समय समयमा तनषेतधि के्षत्रको 

रूपमा सूचना जारी िदै आएको तथयो ।  

 

बुटिल उमनपा–१७ मा रहेको औद्योतिक कररडोर के्षत्रको नाममा 

रहेको ८ सय १३ तबिाहा जग्गा मधे्य कररब १ सय ८० तबिाहा जग्गा 

बुटिल उपमहानिरपातलकाम्मस्थि िडा नं. १७, १८ मोतिपुर, रु्द्धोधन 

िाउँपातलका–३ र तसयारी िाउँपातलका–७ मा लामो समयदेम्मख 

बसोबास िदै आएका तकसानहरूलाई व्यिस्थापन िथा संरक्षण िरी 

बाँकी रहेको जग्गामा औद्योतिक के्षत्र स्थापना िने र जग्गा कम भएमा 

तिलोिमा नपा र तसयारीमा रहेको केही खाली जग्गालाई पतन 

औद्योतिक के्षत्रमा जोडेर अिातड बढ्ने भनी सिवदलीय राजनीतिक 

संयन्त्र, स्थानीय तकसानहरू र सरकारतबच छलफल भएको तथयो । 

स्थानीय तकसानहरूले पतन आपूmहरूलाई व्यिस्थापन िरेर मात्र 

औद्योतिक के्षत्र तनमावण िनुवपने माि राख्दै आएका तथए ।  

 

उले्लम्मखि समस्यालाई ित्कालै व्यिस्थापन िने भतनए पतन त्यसो हुन 

नसकेको पतन घटना घट्नमा मद्धि पु¥याएको देम्मखन्छ ।  

 

सरकारले २०७७ फािुन १३ ििे मोतिपुर औद्योतिक कोररडोर 

तर्लान्यास हुने ियारी िरेको तथयो । त्यसैबेला सिोच्च अदालिले संसद 

पुनस््रथापनाको फैसला सुनायो । ित्कालका लाति फािुन १३ ििे 



तर्लान्यास हुने चाल पाएपतछ त्यस के्षत्रका स्थानीयले बुटिलम्मस्थि 

बुटिल औद्योतिक के्षत्रको कायावलयमा पुिेर ११ ििे ज्ञापनपत्र बुझाएर 

आफ्ना माि राखेका तथए । स्थानीयले जोिभोि िरेको जग्गा छाडेर 

बाँकी जतमनमा कोररडोरको काम अिातड बढाउन माि िरेका तथए । 

 

त्यसपतछ फािुन २१ ििे मोतिपुर औद्योतिक के्षत्रको तर्लान्यास हुने 

जानकारी स्थानीयले पाए । जानकारी पाउनासाथ २० ििे तबहानै 

स्थानीयले पत्रकार सिेलन िरेर कायवक्रम रोके्न चेिािनी तदए । लििै 

कायवक्रमस्थल पुिेर मञ्च भत्काए । 

आक्रोतर्ि स्थानीयले मञ्च भत्काएपतन स्थानीय प्रर्ासनले बल प्रयोि 

िरेर औद्योतिक के्षत्र तर्लान्यास िने िािािरण तमलाउने जनायो । 

ित्कातलन उद्योि िातणज्य िथा आपुतिव मन्त्री लेखराज भट्ट, अथवमन्त्री 

तिषु्ण पौडेल सहभािी तर्लान्यास कायवक्रम अन्तििः स्थानीयको 

अिरोधका तबच सम्पन्न भयो । 

 

तर्लान्यास हुनुअतघ तबहानै देम्मख स्थानीयले कायवक्रम स्थल घेरेका तथए 

। उनीहरूले ित्कातलन अथवमन्त्री तिषु्ण पौडेल लतक्षि चकाव नाराबाजी 

लिाएका तथए । पतहलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सर्स्त्र प्रहरी 

रहेपतन स्थानीय आक्रोतर्ि  हुदैैै मञ्चमा जान खोजे । प्रहरीले रोक्दा 

रोकै्द आक्रोतर्ि भीड कायवक्रमस्थल जान खोज्दा प्रहरी र स्थातनयतबच 

झडप समेि भएको तथयो । सोही क्रममा केही स्थानीय र सुरक्षाकमी 



घाइिे समेि भए । तर्लान्यासको अतघल्लो तदनमा मञ्च भत्काएर तिरोध 

िररएको भएपतन तर्लान्यास कायवक्रम भने सुरक्षा घेरा तभत्र सम्पन्न 

िररएको तथयो । कायवक्रममा अतितथ बोल्ने क्रममा आक्रोतर्ि भीडले 

मञ्चमा ढुङं्ै्िामुडढा िने, तबजुलीको लाईन काट्ने िरेपतछ तबचमै 

अथवमन्त्री तिषु्ण पौडेलसतहि उद्योिमन्त्री लेखराज भट्ट, लुम्मम्बनी 

प्रदेर्का उद्योि,पयवटन िन िथा िािािरण मन्त्री तलला तिरी सतहिका 

नेिाहरु कायवक्रम स्थलबाट कडा सुरक्षाका तबच तनम्मिएका तथए । 

मञ्चको िरपर लािेको आिो तनभाउन तिलोिमा निरपातलका र बुटिल 

उपमहानिरपातलकाका दुई ओटा दमकल कायवक्रम स्थलमा ल्याउनु 

परेको तथयो । अध्ययनका क्रममा अथवमन्त्री पौडेलले अनािरण िरेको 

तर्लालेख आन्दोलनकारीले एक घण्टा नतबत्दै भत्काईतदएको पाइयो ।  

 

घटनाको तिषयलाई तलएर त्यतिबेला हालका िृहमन्त्री नेपाली कांगे्रसका 

नेिा बालकृष्ण खाँडले ‘स्थानीयले अपनत्व नतलएको तिकासले िति 

नतलने’ बिाउनु भएको तथयो । मोतिपुर औद्योतिक के्षत्रमा भएको 

िनािग्रस्त पररम्मस्थतिको तिषयमा तिज्ञम्मि जारी िदै खाँडले सो कुरा 

बिाउनु भएको तथयो । रुपने्दही तजल्लामा औद्योतिक कोररडोर तनमावण 

िने चाहना रुपने्दहीिासी सबैको भएको भनै्द नेिा खाँडले जनिाले 

अपनत्व नतलने तिकास जनिाका लाति नहुने बिाउनु भएको तथयो । 

तिकासका काममा जबजवस्ती िनव नहुने उहाँले तिज्ञम्मि माफव ि आफ्ना 

धारणा सािवजतनक िनुवभएको तथयो । बुटिल उपमहानिरपातलकाम्मस्थि 

िडा नं. १७ र १८ मोतिपुर, रु्द्धोधन िाउँपातलका–३ र तसयारी 



िाउँपातलका –७ मा लामो समयदेम्मख बसोिास िदै आएका 

तकसानहरूलाई लालपुजाव तदनुपने ठाउँमा जबजवस्ती त्यहाँका जनिाको 

सहमति तिपरीि मोतिपुर औद्योतिक कोररडोर तर्लान्यास िने 

कायवप्रति उहाँको तबमति रहेको पाइयो । नेिा खाँडले मोतिपुर,रु्द्धोधन 

र तसयारीका जनिाको उतचि व्यिस्थापन र मािलाई सम्बोधन िरी 

तिकास कायव अिातड बढाउन सरकारसँि माि समेि िनुव भएको तथयो 

। सोही घटनाका सम्बन्धमा ित्कातलन नेकपाका नेिा घनश्याम 

भुसालले आफू जनिाको पक्षमा रहेको तिज्ञम्मि माफव ि बिाउनु भएको 

तथयो ।  

 

घटनाक्रमिः  

 

औद्योतिक कोररडोरका लाति ित्कातलन अथवमन्त्रीतिषु्ण पौडेलले ०७७ 

फािुनमा मोतिपुर औद्योतिक के्षत्रको तर्लान्यास िनुव भएको तथयो । 

उद्घाटन िरेदेम्मख नै सुकुम्बासीको नाममा जग्गा ‘अतिक्रमण’ िने कायव 

भइरहेको पाईयो । तितभन्न तजल्लाबाट आएका व्यम्मक्तहरूले 

रसी(डोरी), पाल, तत्रपाल टाँिेर तदनभर जग्गा कब्जा िने साँझपख प्रहरी 

आएर भत्काउने तनयतमि कायव जसै्त बनेको पाइयो ।  

 

सकुम्बासीको नाममा जग्गा अतिक्रमका लाति तितभन्न तजल्लाबाट 

नािररकहरू आउने क्रम बतढरहेको र घटनाको तदन पतन हजारौकँोैे 



सङ्यामा तितभन्न तजल्लाबाट व्यम्मक्तहरू आएको कुरा 

स्थानीयबासीहरूको भनाई रहेको छ । बातहरबाट आउने व्यम्मक्तहरू 

त्यसतदन सुरक्षाकमीहरूसँि जाईलागे्न िरी ियारीका साथ आएको 

अध्ययनका क्रममा पाइयो । िर, घरेलु हािहतियारसतहि 

आएकाहरूका बारेमा सुरक्षा तनकायलाई जानकारी भएको पाइएन । 

घरेलु हािहतियार, पेटि ोल बमसतहि उपम्मस्थि भएकाहरूका बारेमा 

प्रहरीहरूसँि प्रभािकारी सूचना  नहँुदा प्रहरीलाई भीड तनयन्त्रण र 

व्यिस्थापन िनव कतठन भएको पाइयो । घटनास्थलमा एक्कासी  

हजारौकँोैे सङ्यामा मातनसहरू भेला हुने र दोहोरो झडप हुने क्रम 

बढे पतछ भीड तनयन्त्रण िनव नसकी प्रहरीले िोली चलाएको बुतझन्छ ।  

 

घटना तििरण : 

मोतिपुर औद्योतिक के्षत्र ८ सय १३ तबिाहा के्षत्रफलमा फैतलएको छ 

।जसलाई सरकारले औद्योतिक कररडोरकोरूपमा तिकास िनव 

खोजेको हँुदा त्यसको ियारी स्वरुप २०७७ साल फािुन २१ ििे 

ित्कातलन अथवमन्त्री तिषु्ण पौडेलले मोतिपुर औद्योतिक के्षत्रको 

तर्लान्यास िनुव भएको तथयो ।  

 

मोतिपुरमा दुई मतहना देम्मख नािररकहरू जग्गा ‘अतिक्रमण’ िनवका 

लाति तदनमा आउने तत्रपाल टाँगे्न र डोरीले जग्गा छुट्याई छाप्रा बनाएर 

बसे्न िरेका तथए । २५/२५ जनाको समूह बनाउने, २५ जनाको एक जना 



नेिा िोके्न र तदनमा आएर जग्गा कब्जा िने िरेको अनुिमनबाट थाहा 

भयो । जग्गाका लाति आएकाहरू नमूना एतककृि मुल सतमतिको 

नाममा सङ्गतठि भएको रूखमा टाँिेको पोररबाट समेि अििि भयो ।  

 

कोरोना सङ्क्रमणका कारण लिाइएका तनषेधाज्ञा र लकडाउन 

खुलेसँिै जग्गाका लाति तितभन्न तजल्लाबाट आएका व्यम्मक्तहरूले 

मोतिपुर के्षत्रमा डोरी, तत्रपाल  टाँिेर तदनभर जग्गा ‘कब्जा’ िने कायवको 

सुरुिाि िनव थाले । तदन प्रतितदन जग्गा अतिक्रमणका लाति व्यम्मक्तहरू 

आउने क्रमको बढोिरी हँदै ियो । तदनभर जग्गा ‘कब्जा’ िरी बसे्न र 

साँझपख प्रहरी आएरटहरा, तत्रपाल लिायिका तनमावण िररएका 

अस्थायी संरचना,भत्काउने कायव भइरह्यो । एक जनाले ५ धुरको दरले 

‘कब्जा’ िरेको स्थानीय बातसन्दाबाट जानकारी भएपतन तजल्ला प्रर्ासन 

कायावलयले तनषेतधि के्षत्र घोषणा िरे पतछ त्यसको कायावन्वयन हुन 

सकेन ।  

घटनाको तदन (२०७८ असोज २४ ििे) तबहानैदेम्मख तितभन्न तजल्लाबाट 

सिारी साधनमा आएका नािररकहरू मोतिपुर के्षत्रमा जिा हुने क्रम 

सुरु भयो । घटनाको अनुिमनबाट प्राि िथ्य अनुसार ठूलो सङ्यामा 

जिा भएका नािररकहरूले जग्गा अतिक्रमण िरी बसे्न र प्रहरीले 

उनीहरूलाई हटाउने क्रममा तभडन्तको म्मस्थति उत्पन्न भएको पाइयो ।  

 



प्रहरीले जग्गा अतिक्रमणकारीहरूलाई हटाउन खोज्दा  ठुलो 

संङ्यामा उपम्मस्थि भीडले प्रहरी मातथ ढुङ्गा प्रहार िने कायव भएको र 

प्रहरीले पतन लाठी प्रयोि िरीभीडलाई तििरतबिर िरेको पाइयो । िर, 

सोही क्रममा प्रहरीले रक्षा किचको रूपमा प्रयोि िने िरेको 

प्लातरकको ढाललाई अतनयम्मन्त्रि भीडले ढुङ्गा प्रहार िरी फुटाइतदएको 

र तियरका बोिलमा बनाइएको पेटि ोल बम सुरक्षाकमीहरूलाई लतक्षि 

िरीप्रहार िने कायवले प्रहरी तभड तनयन्त्रण िनव असफल भएको पाईयो 

। 

 

 हजारौकँो संयामा आएका मातनसहरूको भीडलाई तनयन्त्रण िनव 

नसक्दा र जग्गा कब्जा िने व्यम्मक्तहरू पतन घरेलु हािहतियारसतहि 

प्रहरीमातथ जाइलाग्दा सुरक्षाकमीहरूले िोली चलाएको पाइयो । 

सुरक्षाकमीहरूको िोली प्रहारबाट चारजनाकोमृतु्य भएको, १८ जना 

सिवसाधारण र ५२ जना सुरक्षाकमी घाइिे भएका तथए । घटनास्थलमा 

सर्स्त्र प्रहरी बलले बोके्न एसएलआरको िोली बरामद भएकाले 

सर्स्त्र प्रहरीका िफव बाट िोली प्रहार भएको बुतझयो ।  

 

सुरक्षाकमीले लाठी चाजव र अशु्रश्यास प्रहार िदाव पतन भीड तनयन्त्रण र 

अिरोध हटाउन नसकेपतछ आत्मरक्षाका लाति बाध्य भई आफूहरूले 

िोली प्रहार िरेको जनाएको छ । सो घटनामा सुरक्षाकमीहरूले आफ्नो 

आत्मरक्षाका लाति िोली चलाउनु पने म्मस्थति तथयो िा तथएन भने्नबारेमा 



एक उच्चस्तरीय प्रातितधक टोलीमाफव ि यतकन िनुवपने आिश्यकिा छ 

।  

 

घटनाका सम्बन्धमा पाईएका िथ्यहरू :  

 

- स्थानीयको तिरोधका तबच २०७७ फािुनमा तर्लान्यास भएपतन 

मोतिपुर औद्योतिक के्षत्रमा उले्लय काम हुन सकेको तथएन । 

लकडाउन खुलेपतछ सुकुम्बासीको नाममा जग्गा ‘अतिक्रमण’ िरी 

अस्थायी टहरा बनाउने र कोही नभएको बेला प्रहरीले भत्काउने कायव 

चलै्द आएको तथयो । िर, प्रर्ासनले समय समयमा तनषेतधि के्षत्रको 

रूपमा घोषणा िरेपतन ‘सुकुम्बासी’हरूको उपम्मस्थति हुन नतदन सुरक्षा 

तनकाय सफल हुन सकेको देम्मखएन ।  

- घटनाको पुिावनुमान िरी समयमै त्यसको उतचि व्यिस्थापन िनव 

नसक्दा घटनाले तहंसात्मक रुप तलन िएको पाईयो । अन्ति चार जना 

नािररकले ज्यान िुमाउनु प¥यो भने ७० जनाभन्दा बढी घाइिे भए । 

लामो समयदेम्मख मोतिपुर औद्यौतिक के्षत्रको जग्गाका बारेमा 

‘अतिक्रमण’कारी र स्थानीय सरकारतबच द्वन्द्व भएपतन राजनीतिक 

दल,स्थानीय जनप्रतितनतधहरूका तबच प्रभािकारी समन्वय, सहकायव 

नभइतदँदा दुखिःद् घटना हुन पुिेको देम्मखयो ।  

- समस्या समाधानमा ित्काल सुरक्षाकमीहरू तबच समन्वय हुन 

सकेको देम्मखँदैन । रुपने्दही प्रर्ासनले सुरक्षाकमीको िोली लािेर चार 



जनाको मृत्यपतछ मातै्र सिवदलीय बैठक बसेको पाईयो । उक्त बैठकले 

‘मोतिपुर औद्योतिक के्षत्रको जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न रहेका र 

प्रदर्वनमा सहभािी भएका समू्पणवलाई संयमिा अपनाउन र तितभन्न 

अफिाहको पछातड नलाग्न िथा र्ाम्मन्त सुरक्षा कायम िदै सामातजक 

सद्भाि स्थापनामा सहयोि िनव आग्रह िने’ तनणवय िरेको पाइयो ।  

- स्थानीय प्रर्ासन ऐन, २०२८ ले भीड तनयन्त्रणका लाति प्रर्ासनले 

सुरुमा नेपाल प्रहरीलाई प्रयोि िनुवपने भनेको छ । प्रहरीले तनयन्त्रणमा 

तलन नसके सम्बम्मन्धि ठाउँमा  आफै िएर िा मािहिका अतधकृिलाई 

पठाएर सम्झाएर र्ाम्मन्त कायम िराउन सतकने ब्यिस्था िरेको छ । 

कानुनि : छलफलबाट समस्याको समाधान नतनम्मिए प्रहरीको 

मद्दिमा लाठीचाजव, अशु्रग्ाँस, फोहोरा र हिाइफायर िनवसतकने छ । 

साथैस्थानीय प्रर्ासन ऐनले र्ाम्मन्त सुरक्षा कायम हुनसके्न अम्मन्तम 

तिकल्पमा मातै्र िोली चलाउनुपनव सके्न पररकल्पना िरेको छ । िर, 

त्यस्तो अिस्थामा भीडलाई नहटे िोली चलाइनेछ भनेर स्परसँि भीडले 

बुझे्न िरी चेिािनी तदनुपने भनेको छ ।िोली चलाउनै पने म्मस्थतिमा पतन 

घँुडामुतन पने िरी चलाउनका लाति आदेर् तदनुपने हुन्छ । िर, मृतु्य 

हुनेहरूको टाउको र छािीमा िोली लािेको पाइयो ।  

- घटनास्थल नतजकै रहेको एक घरको झणै्ड १० तफट मातथ घरको 

तभिामा िोलीको चोट देम्मखनुले पतन अन्धाधुन्ध िोली चलेको हुनसके्न 

अनुमान िनव सतकन्छ । अतनयम्मन्त्रि भीडले सुरक्षाकमीलाई 

घटनास्थलको नतजकै रहेको नदी÷खोलाको बिरमा सहजरूपमा पाइने 

ढुङ्गा सङ्कलन िरी प्रहार िनुवका साथै पेटि ोल बम समेि प्रहार िरेको र 



त्यसलाई तनयन्त्रण िनव नसकेका सुरक्षाकमीले अन्धाधुन्ध िोली 

चलाउँदा चार जनाको मृतु्य भएको घटनाक्रमले देखाएको छ ।  

- चार जनाको मृतु्य भएपतछ तजल्ला प्रर्ासन कायावलय, रुपने्दहीले 

म्मस्थतिलाई तनयन्त्रणमा तलन करू्फ्व आदेर् जारी िरेको पाइयो । असोज 

२४ ििे ४ बजेदेम्मख लािू हुने िरी पूिवमा तिनाउ नदी, पतिममा 

हररहरपुरको खेिी योग् जतमन, उिरमा तर्िनिर रानीिञ्ज िस्ती र 

दतक्षणमा बुटिल उपमहानिरपातलका–१८ औद्योतिक कोररडोरको 

जतमन रहेको भािसि लािू हुने िरी करू्फ्व लिाइएको तजल्ला प्रर्ासन 

कायावलय रुपने्दहीको सूचनामा उले्लख छ ।  

- अतिक्रतमि जग्गाबाट स्थानीयलाई हटाउन खोज्दा 

सुरक्षाकमीमातथ ढुङ्गामुढा र पेटि ोल बम प्रहार भएको रुपने्दहीका प्रमुख 

तजल्ला अतधकारी ऋतषराम तििारीको दािी छ । ठूलो सङ्यामा 

प्रदर्वनकारी जिा भएर सुरक्षाकमीमातथ ढुङ्गामुढा र पेटि ोल बम 

हानेपतछ बाध्य भएर िोली चलाउनु परेको प्रमुख तजल्ला अतधकारीले 

अनुिमन टोलीलाई बिाउनु भएको छ । हाल मोतिपुर के्षत्रमा कफ््रयू 

हटेपतन तनषेधाज्ञा कायम राम्मखएको पाइयो ।  

- मोतिपुर औद्योतिक के्षत्रमा हाल सर्स्त्र प्रहरीका सुरक्षा फौज 

िैनाथ िररएको छ । यस घटनामा जग्गा अतिक्रमण िनव आएका 

व्यम्मक्तहरूले सयौभँन्दा बढी पेटि ोल बम ियारी पारी प्रहरीमातथ 

हािहतियार सतहि आक्रमणका लाति ियार पाररएको दािी 

सुरक्षाकमीले िरेको छ । अनुिमनका क्रममा पतन टोलीले पेटि ोल बम 

बनाएका खाली बोिलका तसतसहरू भेटाएको तथयो ।  



- तमति २०७८ असोज २४ ििे मोतिपुरको घटनामा प्रत्यक्ष 

संलग्निाको आरोपमा प्रहरीले सातिर अतल मुसलमानलाई तनयन्त्रणमा 

तलएर इलाका प्रहरी कायावलय बुटिलको तहरासिमा राखेको पाइयो । 

मुसलमानलाई सरकारी जग्गा अतिक्रमणको लाति मातनसहरूलाई 

उक्साउने, टोली िठन िने, जग्गा बाँडफाँैंड िने, सतमति िठन िरी 

अध्यक्षिा ग्रहण िने, व्यानर तनमावण िने, माइनु्यट ियार िने जस्ता 

कायवको नेिृत्व िदै आएको भनै्द २०७८ कातिक १ ििे रातितिरफ्तार 

िरी सािवजतनक र्ाम्मन्त तिरुद्धको कसूरमा म्याद थप िरी तहरासिमा 

राम्मखएको  पाईयो ।  

- साथै सातिर अतल मुसलमानको डेरा कोठामा िीन थान व्यानर, 

माइनु्यटको प्रतितलपी, टोली िठन िरेको सम्पकव  नम्बर सतहिको 

नामािली उले्लख भएको कािजािहरू १३ थान, बस्ती तिकासको 

सहयोि रतसद दुई थान फेला परेको प्रहरीले जनायो ।  

 

प्रत्यक्षदर्ीको भनाइिः  

- हरर भुसाल, ५५ 

बुटिल उमनपा–१७रानीिञ्ज 

यो के्षत्रमा तििि १०÷१५ तदन अिातडदेम्मख बढी मात्रामा जग्गा 

अतिक्रमणका लाति मातनसहरू आउने जाने िरररहेका तथए । यहाँ 

मातनसहरू सिारी साधन बस, टेम्पो, अटो ररक्सा तलएर आउँथे । यहाँ 

तदउँसोको समयमा मेला लािे जसै्त हुन्थ्यो । घटनाको तदन पतन ठुलो 



संयामा व्यम्मक्तहरू जिा भएका र प्रहरीहरूले नािररकलाई 

जग्गाबाट हटाउन खोज्दा झडप भएको हो । प्रहरी माथी स्थानीयले 

ढुङ्गामुढा िने, पेटि ोल बम हाने्न िरेकाले प्रहरीले िोली चलाएको हो ।  

 

- िोमा पुरी, २९ 

बुटिल उमनपा–१७ रानीिञ्ज 

असोज २४ ििे घटनास्थलमा कतमला जतिकै मातनसहरूजिा भएका 

तथए । जग्गा ‘अतिक्रमण’मा आएका नािररक र प्रहरी तबचमा मध्यान्ह 

१२ बजेपतछ झडपको म्मस्थति तसजवना भएको तथयो । प्रदर्वनकारीले 

ढुङ्गा प्रहार िने, पेटि ोल बम प्रहार िने र प्रहरीले अशु्रग्ास छाड्ने िरेको 

तथयो । घटनाले उग्र रूप तलँदै िएपतछ प्रहरीले िोली चलाएको तथयो ।  

 

- सन्तराम थारु, ३४ 

बुटिल उमनपा–१७ रानीिञ्ज 

लकडाउन खुलेपतछ नै अन्यत्रका नािररकहरू जग्गा अतिक्रमणका 

लाति यहाँ आउन थालेका तथए । यहाँ तदउँसोमा प्रदर्वनी मेला जसै्त 

हुन्थ्यो । जग्गा पाइन्छ भने्न हल्ला फैलाएकाले बातहरी तजल्लाबाट िाडी 

ररजभव िरेर मान्छेहरूयहाँ आएका तथए । घटनाको तदन तदउँसो 

ढुङ्गामुढा भयो । िोली चल्यो । प्रदर्वनकारीले प्रहरीलाई ढुङ्गा हाने्न, 

पटि ोल बम हाने्न िरेपतछ प्रहरीले िोली चलायो ।  



 

- लोकेि  महिो, ४२ 

बुटिल उमनपा–१७ रानीिञ्ज 

जग्गा ‘अतिक्रमण’ िनव आएकाहरू स्थानीय भन्दा पतन बातहरी मान्छे 

हुन् । उनीहरू तदनभरी तत्रपाल, डोरीले जग्गा कब्जा िने र रातितफिाव 

हुने िदवथे । साँझको ५ बजेतिर प्रहरी आएर टहरा तत्रपाल भत्काई तदने 

िदवथे । घटनाको तदन ठूलो सङ्यामा मान्छेहरू आएको र जग्गा 

‘अतिक्रमण’ िनव आएकाले प्रहरीले हटाउन खोज्दाउनीहरूले ढुङ्गामुढा 

र पेटि ोल बम प्रहार िरेकाले झडपको म्मस्थति तसजवना भएको हो ।  

 

प्रहरीको िोली लािेर मृतु्य भएकाहरू तििरण  

 

क्र.स. मृिकको नाम उमेर पेसा ठेिाना तििरण 

१ िीरेिप्रसाद कुमी  

 ३८  तजप्सनको काम िने सुद्धोधन िाउँपातलका–५ तसिलपाटी 

 सामान तलन जादा बाटोमा प्रहरीको िोली लािी मृतु्य भएको 

पररिारको दािी  

२ युजन कुमाल ३८  निलपरासी बदवघाट स्थायी घर भइ 

हाल तिलोिमा निरपातलका  र्ङ्करनिर बसे्न  



३ रमेर् पररयार 

 ४८  कतपलिसु्त िाणङं्िा निरपातलका– १०  

४ केर्नारायण केिट   ४२  निलपरासी पतिम तजल्ला 

सरािल िाउँपातलका–३  

 

घाइिेहरूको तििरण  

क्र.स नाम ठेिाना उमेर जािजाति कैतफयि 

१ तिषु्ण पररयार   निलपरासी पतिम, बदवघाट नपा–६ ३०

 द्यतलि  

२ सन्तोष तबक रुपने्दही, सैनामैना नपा–८  ३२ द्यतलि  

३ सतमर थापा पाल्पा तिनाउ िा.पा. २ १९ ज्नजाति

 कुकुव चामा िोली लािेको 

४ टुकबहादुर बुढातप्रिी रुपने्दही, बुटिल उमनपा–१३ ३४

 द्यतलि  

५ तत्रचि कुमी  रुपने्दही, बुटिल उमनपा–१३ ५२ मधेर्ी  

६ मेघराज कुमाल अघावखाची बलकोट िा.पा. २ २४ आदीिासी  

७ मेघ ब रोक्का के्षत्री दाङ सातिक हापुर िा.तब.स.०१ ३१ के्षत्री  



८ तिजय सहानी, निलपरासी पतिम बदवघाट न.पा. ४ २३

 मधेसी  

९ ज्ञान बहादुर िुरुङ, रुपने्दही बुटिल उ.म.न.पा.१७ ६२

 ज्नजाति  

१० मनरुमा झा रुपने्दही ओमसिीया िा.पा.३ ६३ मधेसी 

 मतहला 

११ सुजन थापा रुपने्दही बुटिल उ.म.न.पा.११ २२ ज्नजाति  

१२ सुजन पररयार रुपने्दही बुटिल उ.म.न.पा.२ ३४ द्यतलि  

१३ भीम बहादुर सातकव  पाल्पा ररब्दीकोट िा.पा. २ ४३ द्यतलि  

१४ जंि ब. पररयार िुल्मी ३२ द्यतलि  

१५ िंतभर तसह तडसा पाल्पा ३५ ज्नजाति  

१६ सबेस केिट   न.प. पतिम प्रिापुर िा.पा.–६   २२ मधेसी  

१७ पे्रम कामी पाल्पा िानसेन न.पा. १ ३८ द्यतलि  

१८ तदनेर् ज्ञिाली तिलोिमा न.पा.४ तडंिरनिर २८ िाहुन

 पत्रकार 

 

 

मृिक िीरेि कुमीका ७८ िषीय बुबा िुफानी कुमी : 



घटनाको तदन असोज २४ ििे छोरा सामान तलन भनी बुटिल तहँडेको 

तथयो । बुटिल पत्थरिञ्जमा सामान तलन जाने क्रममा बाटोमा प्रहरीको 

िोली लािी मतु्य भयो । प्रहरीले छाडेको अशु्रग्ासका कारण 

साईकलमा रहेको छोरो पम्मियो । छोरो लडेपतछ प्रहरीले लाठीले हान्यो 

। किरमा िोली हान्यो । अको पटक छािीमा िोली हानी हत्या ि¥यो । 

छोरा जग्गा कब्जा िनव त्यहाँ िएको होइन ।  

  

अनुिमनका क्रममा टोलीले मृिक िीरेि कुमीका पररिारसँि घटनाका 

बारेमा बुभ्mदै 

मृिक िीरेि कुमी आिंककारी होइन । जग्गा ‘अतिक्रमण’ िनव िएको 

होइन । काममा जाँदा बाटोमा प्रहरीको िोली लािी मृतु्य भएको हो । 

घटनाको तनष्पक्ष छानतिन हुनु पदवछ । दोषीलाई कारिाही हुनु पदवछ । 

सरकारले श्रीमिीलाई रोजिारी र बालबच्चाको तर्क्षातदक्षाको व्यिस्था 

तमलाउनु  पदवछ । घटनाको बारेमा रातरि य मानि अतधकार आयोिमा 

सुरेि कुमीको नामबाट उजुरी तदएका छौ ँ।  

मृिक िीरेिकी बैनी रिडी कुमी : 

प्रहरीले झ्याम झ्यामिी िोली हानेर हत्या ि¥यो  । दाइको मृतु्य भए 

पिाि टाउको पुरै तिलो भएको तथयो  ।  

मृिक िीरेिका भाइ सुरेि कुमी : 

असोज २४ ििे मध्यान्ह १२ बजेसि दाइिीरेिको मोिाइलमा 

सम्पकव भएको र त्यसपतछ मोिाइल स्वीच अफ भएको तथयो  । 



घटनाको राति तभतडयोमा घटनामा परेको भने्न जानकारी भयो । नू्यज 

२४ को समाचारमा पतन घटनाको दृश्य देखेपतछ दाइको खोज िनव 

िएको उहाँले बिाउनु भयो । िर, सो तदन कहाँ राखेको छ भने्न बारेमा 

पिा लिाउन सतकएन  । घटनाको राति बुटिलम्मस्थि लुम्मम्बनी प्रादेतर्क 

अस्पिाल ियौ ँ ।  त्यहाँ िुल्मी ठेिाना राखी िीरेि कुमीको रेकडव 

राखेको पाइयो । त्यहाँको अस्पिाल प्रर्ासनले ५ बजेतिर युतनभसवल 

मेतडकल कलेजमा लिेको जानकारी िरायो । उक्त स्थानमा जाँदा 

मातथको आदेर् नआउँदासि देखाउन तमलै्दन भन्यो । खोजखबरका 

लाति िएका तछमेकी आतर्ष तसंह हररजन, मृिकका दाइ तितपन कुमी 

र म तबहान ३ बजे घर फतकव यौ ँ । असोज २५ ििे सोमबार तबहान 

अस्पिालमा जाँदा बल्ल मृिक पररिारलाई कािज िराई र्ि तदइएको 

मृिकका पररिारको भनाइ छ ।  

 

राहि िथा सहयोििः  तक्रयाखचवबापि तजल्ला प्रर्ासन कायावलयले ५० 

हजार रुतपयाँ तदएको छ ।  

 

मृिक बीरेिकी श्रीमिी कलाििी कुमी, २८ लेश्रीमान बीरेिको मृतु्यको 

घटनाका बारेमा अनुिमन टोलीसँि बोल्न सकु्न भएन । उहाँका एक 

छोरी र दुईछोरा रहेका छन् । छोरी अपाङि छन् । जेठो छोरो 

उदयराज कुमी नौ िषव, छोरी कोमलराज्य लक्ष्मी कुमी ६ िषव र कान्छो 

छोरा तर्िराज चार िषवका छन् ।   

 



लुम्मम्बनी टेतलतभजन र बुटिल एफएममा आिद्ध पत्रकार तदनेर् ज्ञिाली, 

२७ (घाइिे), तिलोिमा निरपातलका–४ तिषु्णपुर 

२०७८असोज २४ ििे तबहान ११ बजेतिर मोतिपुरमा िोली चलेको र 

पत्रकार सुरेर् पररयारलाई प्रहरीबाट दुव््रयिहार भएको भनी सामातजक 

सञ्जालहरूमा समाचार आएपतछ ररपोतटवङका लाति म लिायि पत्रकार 

साथीहरू तिषु्ण तघतमरे, तिकास पराजुली, कृष्ण पाणे्ड, तर्ि डुमे्र र 

भिििी पाणे्ड घटनास्थलिफव  लाग्ौ ँ। पुलबाट बाटो ब्लक तथयो ।पुल 

िारीपारर ठूलो सङ्यामा व्यम्मक्तहरू जिा भएका तथए । पुल 

नतजकैबाट सिारी साधनमा जान सके्न म्मस्थति नभएकाले तहँडेर अिातड 

बढ्ौ।ँ घटनास्थलमा जाँदा प्रदर्वनकारीले फोटो तभतडयो म्मखच्न रोके । 

बस्ती बसेको ठाउँबाट प्रहरीले िोली चलाएको तथयो । प्रदर्वनकारीले 

प्रहरी तिर आक्रमण िरेका तथए । एक मतहला प्रहरीसतहि चार 

प्रहरीलाई प्रदर्वनकारीले चार घण्टा तनयन्त्रणमा तलएको खबर सुतनयो । 

हामी घरको छिमा जान खोज्यौ ँिर सकेनौ ँ। भीडले तियरका तससीमा 

पेटि ोल बम बनाई प्रहरीलाई हानेको देम्मखयो ।  

 

घटनास्थलमा “िोली चल्यो, मान्छे मरी सक्यो, पत्रकारले के हेरेको ? 

समाचार लेखेन” भनेर प्रदर्वनकारी कराइरहेका तथए । हामी घटनाको 

तनरीक्षण िदै जङ्गलतिर लाग्ौ ँ। प्रदर्वनकारी टहरा बनाई पालले टेण्ट 

बनाएर जग्गा कब्जा िरेर बसेका रहेछन् । जग्गा कब्जा िनेहरू १८ 

देम्मख ४० िषव उमेर समूहका ज्यादा तथए । पुिव िल्लीमा सुरक्षाकमीहरू 

ज्यादा तथए ।  



भीडका कारण हामी पत्रकारहरू घटनास्थलमा एकै ठाउँमा हुन 

सकेनौ ँ । जग्गा कब्जा िनव आएका र प्रहरीतबच आमनेसामने तभडन्त 

भइरहेको तथयो । िल्लीमा प्रहरीहरू पतन टनै्न तथए । सुरक्षाकमीले 

जग्गा अतिक्रमण निरी त्यहाँबाट हट्न आदेर् तदँदा प्रदर्वनकारीले 

ढुङ्गामुढा िने, पेटि ोल बमले हाने्न िरेका तथए । पतहले िोली चलेको 

तथएन । प्रहरीले १२ैिः३० बजेपतछ िोली चलाएको तथयो ।  

 

तदउँसोको ३ैिः३० बजेतिर मलाई प्रदर्वनकारीले कुटतपट िरे । मैले 

तभतडयो म्मखचेका बेला २० जना जतिको समूह आएर एक जनाले ‘लल 

यसले तभतडयो िरेको छ । िुरुन्त तडतलट िर, तभतडयो िरेर के भयो ?’ 

भन्न थाले । एक्कासी मलाई लाठी मुक्काले तपट्न थाले । केहीले लािीले 

पतन हाने । उनीहरूको कुटाईले म लडँैे । सोही क्रममा मेरो सामसुङ 

र आईफोन मोिाइल लुटेर लिे । मेरो र्रीरभरी कुटतपट िरे । 

टाउकोमा तहकावए । जसका कारण र्रीरभरी तनलडाम प¥यो । 

टाउकोमा बायाँपट्टी चोट लाग्ो । उपचारका क्रममा िीन ओटा टाँका 

लिाउनु परेको छ । केके ले कतिबेर कसरी हाने म कुटाइका कारण 

थाहापाउन नसके्न अिस्थामा पुिेको तथएँ । कुटाई खाए पिाि ‘जग्गा 

कब्जा िनव आएका’एक प्रदर्वनकारी र पत्रकार कृष्ण पाणे्डले मलाई 

उपचारका लाति लुम्बीनी अस्पिालमा लिे । र्रीरभरी तनलडाम छ । 

ठूलो भाग्ले बाँच्न सफल भएँ । जग्गाका लाति आएकाहरूले प्रहरी र 

अन्य केही मान्छे माने योजना तथयो रे भने्न सुनेको तथएँ ।  

 



पत्रकारले मोतिपुरमा औद्योतिक कोररडोर बनाउनु पदवछ । त्यहाँको 

जग्गा अतिक्रमण हुन तदनु हँैुदैन भने्न तहसािले समाचार समे्प्रषण 

िरेको हुनाले जग्गा कब्जा िनव आएकाहरू पत्रकारसँि ररसाएका तथए 

। उनीहरूले सुरतक्षि यात्रा नेपालको एमु्बलेन्स पतन िोडफोड िरे । 

प्रहरीले २ सय पेटि ोल बम र लाठी बरामद िरेको छ । िोली नचलेको 

भए तटकापुर काण्ड जसै्त हुन्थ्यो । िोली जङ्गल तिर चलेको हो । 

आक्रमणको बेला पत्रकार म मातै्र तथएँ । पत्रकार आयो भनेर मलाई 

ढुङ्गा र लाठीले हाने ।  

औद्योतिक कररडोर बनाउनका लाति एमाले नेिा तिषु्ण पौडेलले 

उद्घाटन िनव आउँदा पतन आक्रमण भएको तथयो । पतछ यस घटनाको 

तिषयमा घनश्याम भुसाल, कांगे्रस नेिा बालकृष्ण खाँणले तिज्ञम्मि पतन 

तनकालेका तथए ।  

 

जग्गा कब्जा िनव आएकाहरू रसी, पाल लिाएरदुई मतहना अिातड 

देम्मख तदउँसो मातै्र बसे्न िरेका तथए । जग्गा कब्जा िनवका लाति पाल्पा, 

अघावखाँची, कतपलिसु्त, स्याङ्जा, िुल्मी, लमजुङ लिायिका 

तजल्लाबाट मान्छे आएका तथए । उनीहरूले २८ जनाको समूह बनाउने 

र त्यसमा एक जनालाई टोली नेिा बनाउने िरेका तथए ।  

 

घटनामा संलग्निाको आरोपमा तिरफ्तारीमा परी हाल इलाका प्रहरी 

कायावलय बुटिलको तहरासिमा रहेका तजल्ला कतपलिसु्त सुर्ोद्धन 



निरपातलका–६ बासखोर स्थायी घर भई हाल बुटिल 

उपमहानिरपातलका–११ होराइजन िूल नतजक बसे्न मोटरसाइकल 

ररकम्मण्डसनको काम िने ४४ िषीय सातबर अली : 

म जग्गा पाउने आर्ाले ४/५ तदनसि लिािार मोतिपुरमा िएको तथएँ 

।  िर, घटना हुने तदनमा िएको तथइन् । प्रहरीलाई आक्रमण िने 

कायवमा म संलग्न छैन । सानो घडेरी पाउँछु तक भनी त्यहाँ िएको हो । 

अरु सबैले जग्गा कब्जा िरेकाले मैले पतन ४/५ धुर जग्गा पाउँछु तक 

भनेर िएको तथएँ ।  

 

मलाई७/८ जनाको समूहमा आएका प्रहरीले मेरै डेराबाट तमति ०७८ 

कातिक १ िने राति १२ बजे तिरफ्तार िरेका हुन । प्रहरीले सािवजतनक 

र्ाम्मन्ततिरुद्धको कसुरको आरोपमातिरफ्तार िरेको भनी पुजी तदएको 

छ । सोही मुद्दामा कातिक १ ििेबाट लािु हुने िरी तजल्ला प्रर्ासन 

कायावलय रुपने्दहीबाट म्याद थप भएको छ । मेरो घरका कोहीसँि 

सम्पकव  भएको छैन । म आफँैले नचाहेर तिरफ्तार भएको  बारेमा 

पररिारलाई जानकारी नतदएको हो । प्रहरीबाट कुटतपट दुव््रयिहार 

केही भएको छैन । खानतपन रामै्र तदएका छन् । 

 

इलाका प्रहरी कायावलय, बुटिल, रुपने्दहीका इन्से्पक्टर पङ्कज कुमार 

चुदालीिः  



घटनामा संलग्निाको आरोपमा सातबर अलीलाई तिरफ्तार िररएको हो । 

घटनाको अनुसन्धान हुदैछ । 

 

बुटिल उपमहानिरपातलकाका मेयर तर्िराज सुिेदी : 

औद्योतिक के्षत्र व्यिस्थापन तलतमटेडको ८ सय १३ तबिाहा जग्गालाई 

आिासीय के्षत्र राखेर तडतपआर बनाउने भनेका छौ ँ । अको ठाउँमा 

जग्गाको लालपुजाव नभएका सुकुम्बासीको यथोतचि व्यिस्थापन िने 

कुरा भएको हो ।  

 

म आफु तबरामी भएकोले मोतिपुरमा िोली चलेको कुरा एतबसीको 

पत्रकारबाट थाहा पाएको हो । दुई/िीन मतहनादेम्मख जग्गा अतिक्रमण 

िनव आउने जाने क्रम चलेकोमा समयमै िसु्तम्मस्थतिको यतकन िनव 

नसकु्न कमजोरी हो । आन्दोलनकारीको अिस्थालाई समयमै तचन्न 

नसकु्न खुतबया एजन्सीको कमजोरी हो । हामीले पतन अतिक्रमण रोक्न 

निरप्रहरी पठाएका तथयौ ँिर अतिक्रमणकारी ठूलो सङ्यामा रहेका 

कारण निर प्रहरीबाट नसकेपतछ प्रर्ासनलाई जानकारी िराएका हाँैै 

।  

घटना हुनुमा राजनीतिक घटनाक्रमले पतन धेरथोर असर पारेको छ । 

पाटीतिभाजन र अन्य राजनीतिक घटना क्रमकै बेलामा घटना भयो । 

भुतमसम्बन्धी आयोि तिघटन भएको समयमा आन्दोलनका माध्यामबाट 



दबाब तदई छुटेकालाई थपे्न उदे्दश्यले पतन आन्दोलन भएको हुन सक्दछ 

। सरकारी जग्गा अतिक्रमण िनुव राम्रो होईन ।  

 

रुपने्दहीका प्रमुख तजल्ला अतधकारी ऋतषराम तििारीिः  

 

मोतिपुर के्षत्र औद्योतिक के्षत्रका लािी तर्लान्यास भएको स्थान हो । दुई 

मतहनादेम्मख त्यहाँ बातहरका मान्छेहरू जग्गा अतिक्रमण िनव आउने 

क्रम रहेछ । लकडाउन खुलेपतछ सङ्गतठि रुपमा अतिक्रमण िरेको हो 

तक भने्न लािेको छ । प्रर्ासनका िफव बाट उनीहरूलाई सम्झाउने 

बुझाउने माइतकङ िने कायव सकेसि िरेका तथयौ ँ । छाप्रा हटाउने 

कायव पतन भएको तथयो । भदौको २८ ििेबाट उक्त के्षत्रलाई तनषेतधि 

के्षत्र समेि िोकेका तथयाँैै ।  

 

घटस्थापनाको तदन पतन अतिक्रमण िररएको जग्गा खाली िराइएको 

तथयो । घटना तदन ९/१० बजेसि म्मस्थति सामान्य तथयो । १० बजेपतछ 

जमघट बढ्न थाल्यो । चारओटा प्रिेर्द्वारबाट मातनसहरू आउन थाले 

। हररहरपुर, रातनिास लिायिका स्थानमा सुरक्षाकमी िैनाथ 

िने,माइतकङ िने कायव िररयो । अतिक्रमणकारी अतलअतल िरेर 

आउन थाले । तबहान १०ैिः३० बजे तिर हररहरपुर पतिम िफव बाट ३।४ 

हजारको सङ्यामा मातनसहरू आए । ११ बजेसिमा ७।८ हजार 

जिा भएका तथए ।  



अतिक्रमणकारीलाई हट्न सम्झाउँदा बुझाउँदा पतन भएन । उनीहरूले 

सुरक्षाकमीलाई ढुङ्गामुढा िनव थाले । एक ढेड घण्टा यसै्त तबत्यो । 

उग्रिा बढ्दै ियो । प्रहरी भिाउनै पदवछ भने्न मानतसकिा 

अतिक्रमणकारीमा देम्मखयो । सुरक्षाकमीले सम्झाउँदा बुझाउँदा पतन 

अटेर िरी सुरक्षाकमीमातथ ढुङ्गामुढा िने, पेटि ोल बम प्रहार िरेपतछ 

आत्मरक्षाका लाति प्रहरीले लाठी चाजव िने, अशु्रग्ास छोड्ने िदाव पतन 

नभएपतछ बाध्य भई बल प्रयोि िरेको हो ।  

 

२ घण्टा जति ि घाइिेको उपचार िनव पतन अप्ठेरो परेको तथयो । एक 

जना प्रहरी अपहरणमा पतन पनुव भयो । म्मस्थति तनयन्त्रणमा तलन 

हिेहिे परेको तथयो । सर्स्त्र प्रहरीका एसपीलाई पतन पेटि ोल बम 

लािेको तथयो । घाइिेहरूलाई अस्पिाल पु¥याउन र म्मस्थति सामान्य 

बनाउन तदउँसो ४ बजेबाट कफ््रयु आदेर् िरेका तथयौ ँ । बुटिलमा 

सिवदलीय बैठक बसेका तथयौ ँ । नू्यनिम् बल प्रयोि िरेर मानि 

अतधकार संरक्षणको नीति तलँदातलँदै पतन घटना घट्यो । ०७८ 

असोजको ५ ििे ६÷७ सय व्यम्मक्त आएका तथए । त्यो बेला पतन 

प्रहरीमातथ ढुङ्गामुढा भएको तथयो । सुरक्षाकमीले सम्झाइबुझाई 

अतिक्रमणकारीलाई हटाएको तथयो ।  

घटनाका चार जना घाइिे अस्पिालमा उपचाथव छन् । नेपाल प्रहरीका 

दुईर सर्स्त्र प्रहरीका दुईजना रहेका छन् । घटनामा मृतु्य भएको चार 

मृिकको सनाखि भइसकेको छ । उनीहरू रुपने्दही, कतपलिसु्त, पुिी 

निलपरासीका रहेका छन् ।  



सुरक्षा सतमतिको बैठक बसेर मृिक पररिारलाई तक्रया खचव बापि ५० 

हजार रुतपयाँ तदने राहिका लाति प्रदेर् र सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध 

िने तनणवय िरेका छौ ँ। सो अनुसार प्रदेर्ले १ लाख रुतपयाँ र सङ्घले५ 

लाखरुतपयाँ तदने भनेको रहेछ ।  

एसपी मनोज केसीिः  

 

तनषेतधि के्षत्र घोषणा पिाि हामीले उक्त के्षत्रमा जग्गा अतिक्रमण हुन 

नतदन पेटि ोतलङ िस्ती िने, टहरा छाप्रा हटाउने कायव िदै आएका तथयौ ँ

। भीडले खोलाको बिरको ढुङ्गाले प्रहरीलाई हानेपतछ प्रहरीले छेके्न 

ढाड पतन फुट्यो । प्रहरीहरू ढल्न थाले । प्रदर्वनकारीले ढुङ्गा हाने्न, 

पटि ोल बम हान्न थालेपतछ मात्र लाठी चाजव, अशु्रग्ास फाल्ने िररएको हो 

। प्रहरीहरू७० प्रतिर्ि घाइिे भएको चारै तिरबाट प्रहरीलाई आक्रमण 

िररएपतछ आत्मरक्षाका लाति िोली चलाइएको हो । प्रदर्वनकारीले 

हाम्रो असईलाई पतन तनयन्त्रणमा तलए । प्रदर्वनकारीले मतहलालाई 

अिातड सारेर जग्गा कब्जा िने मनसाय राखेको पाइयो । र्ाम्मन्त 

तबरुद्धको कसुरमा सातबर अली मुसलमानलाई तनयन्त्रणमा तलएका छौ ँ

। पतछ पाँचजना व्यम्मक्तलाई सािवजतनक र्ाम्मन्त तबरुद्धको कसुरमा मुद्दा 

चलाएका तथयौ ँ । िि भदौको ७ ििे पतन २८ जनलाई तदनभर 

तनयन्त्रणमा तलएर रािको ८ बजे छाडेका तथयौ ँ। आन्दोलनमा भखवरका 

युिाहरू बढी देम्मखने्थ । स्थानीयभन्दा पतन बातहरबाट आएका ज्यादा 

तथए । रोल्पा, पुिव पतिम निलपरासी, पाल्पा,बािलुङसिबाट 

अतिक्रमणकारी आएका तथए । उनीहरूले १२÷१५ सय जति टहरा 



बनाएका तथए । तनदोष व्यम्मक्तलाई िोली लािेको होइन । अतिक्रमण 

िनव आएका र प्रहरी माथी ढुङ्गामुढा िनवमा संलग्न व्यम्मक्त मातै्र घटनामा 

परेका हुन ।  

तसफाररर्िः 

१ आन्दोलनकारीका लातििः  

राज्यको सम्पति िैर कानुनी रुपमा कब्जा र अतिक्रमण िने कायव बन्द 

िनव र िास्ततिक भुतमतहन, सुकुम्बासी भए आफ्ना जनप्रतितनतध माफव ि 

भुतम अतधकारका लाति कानुनी बाटो अिलम्बन िनव । आफ्नो 

अतधकारका लाति िररने आन्दोलन र्ाम्मन्तपुणव र मयावतदि ििरले िनव 

आह्वान िदवछौ ँ।  

२ प्रहरी/प्रर्ासनका लातििः 

आफ्ना संयन्त्रहरूलाई प्रभािकारी पररचालन िनुवपने । भयािह म्मस्थति 

आउन नतदन म्मस्थतिको पुिव आंकलन िरी सुरक्षा चुस्तदुरुस्त बनाउनु 

पने ।  

नािररकको बाँच्न पाउने अतधकारको सुतनतिि िनुवपने राज्यको दातयत्व 

भएको हँुदा प्रहरी प्रर्ासनले संयमिाका साथ अम्मन्तम तबकल्पको 

रुपमा र्म्मक्त प्रयोिको तसद्धान्तलाई प्रभािकारी रुपमा अिलम्बन 

िनुवपने ।  

तहंसात्मक ितितितध हुने संभािना रहेका स्थानहरूको पतहचान िरी 

रातरि य अनुसन्धान तिभािले आफु मािहिका कमवचारीहरूलाई 

प्रभािकारी रुपमा पररचालन िनुवपने ।   



३ राजनैतिक दल/जनप्रतितनतधका लातििः  

राज्यको सम्पतिको सुरक्षा िने दातयत्व राजनीतिक दल र स्थानीय 

जनप्रतितनतधहरूको पतन रहेको हँुदा आफ्ना तजल्लाहरूमा रहेका 

सािवजतनक सम्पतिहरूको संरक्षणमा सामूतहक उिरदातयत्व हुनुपने ।  

मोतिपुर औद्योतिक के्षत्र तिकार् तलतमटेडलाई औद्योतिक 

कररडोरबनाउने सन्दभवमा सिवदलीय सिवपक्षीय सहमतिका साथ 

अिातड बढ्नु पने ।   

४ नेपाल सरकारका लातििः  

िास्ततिक सुकुम्बासीहरूको पतहचान िरी उनीहरूको व्यिस्थापन िने 

। 

सरकारी जग्गाको अतिक्रमण रोकी जग्गाको संरक्षणको उतचि 

व्यिस्थापन तमलाउने ।  

मोतिपुर औद्योतिक के्षत्र िररपरी (बुटिल, सुद्धोधन, तिलोिमा सो 

आसपासका के्षत्रमा) बसोबास िरेका िास्ततिक सुकुम्बासीहरूले 

हालसि पतन पुजाव नपाउदा उनीहरू सम्पिी िथा आिासको 

अतधकार समेिबाट ितञ्चि भइरहेको पररपे्रक्ष्यमा नेपाल सरकारले 

ित्काल उनीहरूको थाििासको व्यिस्था िनुवपने । 

घटनामा परी मृतु्य भएका मृिक पररिारलाई राहि िथा क्षतिपुतिव र 

सोही घटनामा परर घाइिे भएका सुरक्षाकमी र सिवसाधारणको 

तनिःरु्ल्क उपचारको व्यिस्था िररनु पने । 



सुरक्षाकमी र जग्गा अतिक्रमणकारीतबचको तभडन्तको क्रममा क्षति 

पु¥याइएका तितभन्न व्यम्मक्त िथा संस्थाका सम्पतिको लिि ियार पारर 

त्यसको क्षतिपुतिव प्रदान िररनु पने ।  

 

अनुसूची : 

घटनामा परी घाइिे भएका प्रहरीहरूको नामािलीको तििरण । 

  

स.प्र.बल, नेपालिफव बाटघाईिेभएकास.प्र.क.हरुकोतििरण 

तस।नं। दजाव नामथर 

१ सप्रउ राजेर्उपे्रिी 

२ सप्रह तडलब। घतिव 

३ सप्रह चुरामणीबसे्नि 

४ सप्रह तदपेिकेसी 

५ सप्रह खुतसरामचौधरी 

६ सप्रसह तिलब धामी 

७ सप्रसह रुद्रबहादुरखत्री 

८ सप्रसह जनकराजजोर्ी 

९ सप्रसह रतबिकुमारिौड 



१० सप्रसह चुमानतसंहथापा 

११ सप्रज सन्तोषबसे्नि 

१२ सप्रज ईितजिचौधरी 

१३ सप्रज र्मु्भकाकी 

१४ सप्रज मनोजरािि 

१५ सप्रज बसन्ततज।सी। 

१६ सप्रज लोकनाथखनाल 

१७ सप्रज िणेर्रािि 

१८ सप्रज पे्रमति।क। 

१९ सप्रज तबमलथापा 

२० सप्रज सुरजदयाल 

२१ सप्रज कृष्णबहादुरथापा 

 

घटनाका सम्बन्धमा पतत्रकामा प्रकातर्ि समाचार  

  

   

  

 


