
बर्दियाको ओराली बजारमा भएको गोली काण्डमा स्थार्िय १८ बर्षिय िर्बिा चौधरीको 

सुरक्षाकमीले हािेको गोली लागी मृत्यु भएको घटिाको सम्बन्धमा गररएको स्थलगत 

प्रर्तवेदि

 

बर्दियाको मधुवन र्थित ओराली बजारका सुरक्षाकमी र आन्दोलनकारी बीच झडपको घटनामा एक र्कशोरी नर्बना 

चौधरीको मतृ्यु भएको र्बषयमा २०७९ जेष्ठ २५ गते थिलगत अध्ययन गररएको छ । एडभोकेसी फोरम, इन्सेक र 

मानव अर्धकार एलायन्सको संयुक्त आयोजनामा गररएको अनगुमनमा घटनाथिल, पीर्डत पररवार, प्रहरी 

प्रशासनका प्रमुख तिा प्रर्तर्नर्धका साि ैअन्य सरोकारवाला र्नकायसंग भेटी घटनाको बारेमा तथ्य संकलन 

गररएको र्ियो । थिलगत अध्ययन टोलीमा मानव अर्धकार एलायन्सका केर्न्िय सदथय प्रभात कुमार ठकुरी, मानव 

अर्धकार एलायन्सका बााँके र्जल्ला अध्यक्ष एवम् एडभोकेसी फोरमका प्रर्तर्नर्ध बसन्त गौतम, इन्सेक कायिक्रम 

अर्धकृत सरथवती मल्ल सर्हतको सहभार्गता रहेको र्ियो ।  



पर्हलै देर्ख आरर्क्षत वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रबाट आउने बाघ, र्चतुवा लगायतका वन्यजन्तुल ेथिार्नयहरुको एक 

पर्छ अको गदै श्रङ्ृखलाबद्ध रुपमा ज्यान र्लन िाल ेपर्छ सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध र्मलाई र्दन थिार्नयहरुले 

र्बर्भन्न सरोकारवाला र्नकायलाई गुहारी रहेका र्िए । तर, बाघ, र्चतुवाले र्दउाँसै गाउाँ र्छरेर सविसाधारणको हत्या 

गनि िाले पर्छ थिार्नयहरु सरोकारवालालाई दबाव र्दन बाटो अवरुद्ध गरर आन्दोलनमा उर्त्रएका र्िए ।   

र्जल्ला बर्दिया मधुवन नगरपार्लका –२ ओराली बजारमा २०७९ जेठ २३ गते अपरान्ह ६ : ०० बजेर्तर 

सुरक्षाकमीले चलाएको गोली लागेर र्जल्ला बर्दिया मधुवन नपा–२ सोनाहाकी २० वषीया नर्वना चौधरीको मतृ्यु 

भएको छ भन ेसोही ठाउाँका २२ वषीय राकेशकुमार चौधरी घाइते भएका छन् । मतृक नर्बना  चौधरी नमुना मार्ब 

मधुवनमा ११ कक्षामा पढ्ने गर्ििन् । कृर्ष पेशामा संलग्न उनी अन्य थिार्नयसंगै आन्दोलनमा गएकी र्िईन । यथत ै

घटनामा मधुवन २ का ३० बर्षिय धनीराम िारुल ेआन्दोलनका क्रममा प्रहरील ेबायााँ कुाँ भका बन्दकुको कुन्दाल े

हानेकोेे बताउन ुभयो । दायााँ कुाँ भमा चोट देखाउाँदै उहााँल ेसुरक्षाकमीले जिाभावी कुटेको आरोप लगाउनु भयो ।  

थिार्नयद्धारा अवरुद्ध बाटो खुलाउन सशस्त्र र जनपि प्रहरीको संयुक्त टोली गएकोमा र्भड र्नयन्त्रणका लागी दवु ै

तफि बाट गोली चलाएकोमा कसको गोली लागी मतृ्य ुभएको भन्ने यर्कन खुलेको छैन ।  

कोखामा गोली लागेर घाइते भएका राकेश कुमार चौधरीको थिानीय मेर्डकलमा प्रािर्मक उपचार पर्छ िप 

उपचारको लार्ग नेपालगञ्ज र्थित नेपालगंज मेर्डकल कलेज र्शक्षण अथपतालमा लर्गएको घटनाका प्रत्यक्षदशी 

कालुराम चौधरीले बताउनु भयो । 

मधुवन नपा– २ सोनाहा की ४१ वषीया अर्थमता िारुलाई जेठ २३ गते र्बहान खेतमा काम गरररहेको अवथिामा 

सोनाहाफाटा सामुदार्यक बन तफि बाट आएको बाघल ेआक्रमण गरी घाइत ेबनाए पर्छ र्नजका श्रीमान जगतराम 

िारु र्चच्याई सहयोगका लागी गाउाँलेहरु समक्ष गुहार माग ेपर्छ नर्जकका गाउाँलहेरु तत्काल जुटेका र्िए । सबै 

गाउाँले र्मर्ल अर्थमतालाई बाघको र्नयन्त्रणबाट छुटाए पर्छ घाइते अर्थमता िारुको उपचारका लागी नेपालगंज 

र्थित नेपालगंज मेर्डकल कलेज र्शक्षण अथपताल लर्गएको र्ियो ।  



यसको १५ र्दन पर्हले पर्न बाघको आक्रमणबाट थिार्नय कौर्शला देवी पाल (५४ बषि) को मतृ्य ुभएको र्ियो । 

उक्त घटना सेलाउन नपाउाँदै एक पर्छ अको गदै गाउाँ घरम ैबाघ आई व्यर्क्तलाई आक्रमण गरर मतृ्यु हुन ेघटना बढ े

पर्छ यसको रोकिाम र नागररकको र्जवन रक्षाको लागी शार्न्तपुणि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको अनुगमन टोली 

समक्ष बताएका र्िए । १५ र्दन अर्घ नै मधुवन नगरपार्लकाका मेयर तेज बहादरु भाटल ेमानव बथतीमा तारबार 

लगाएर बन्यजन्यबाट सुरक्षा प्रदान गनि पहल गने बताएका र्िए । तर एक पर्छ अको घटना घट्न ेर नागररक बाघको 

आक्रमणबाट मने क्रम नरोर्कए पर्छ बाध्य भई आन्दोलनमा उर्त्रनु परेको थिार्नयहरुल ेअनुगमन टोलीलाई बताए ।  

घटनालाई बन्यजन्तुबाट सुरर्क्षत हनुुपने माग गदै थिानीयहरूले हुलाकी राजमागि अवरोध गरी आन्दोलन गरररहेका 

र्िए । यसमा सरकारी र्नकायलाई दवाव र्दन प्रत्येक घरबाट कम्तीमा एक जनाल ेथिार्नयबासी आन्दोलनमा 

उर्त्रएका र्िए ।  

आन्दोलनकारीहरूले सरकारल ेघाइतेको र्नशुल्क उपचार गनुि पने र नरभक्षी बाघलाई र्नयन्त्रणमा र्लनुको साि ै

नागररकहरूको सुरक्षा हुन पने माग गदै २०७९ जेष्ठ २३ गते  र्दनभरी सडक अवरोध गरी आन्दोलन गरेका र्िए । 

सााँझ दवुै पक्ष बीच भएको वातािमा सहमती गरेर अवरोध हटाउने भर्नएको भए तापर्न अचानक आन्दोलनकारी र 

प्रहरी र्बच तनाव भएको र्ियोेे । आन्दोलनले उग्र रुप र्लए पर्छ सुरक्षाकमीले गोली चलाउाँदा एक जनाको घटना 

थिलमै मतृ्यु भयो भने एक जना घाइते भएका छन् । यसमा आन्दोलनकारीले प्रहरीले एक्कासी र्सर्ट फुकेर गोली 

चलाएको आरोप लगाएका छन ्भने प्रहरील ेभने आन्दोलनकारीबाट ढुंगामुडा गरर सुरक्षाकमी लड्न िाल ेपर्छ 

र्थिर्तलाई र्नयन्त्रणमा र्लन बल प्रयोग गनुि परेको प्रर्िर्क्रया र्दएको छ ।  

आपसी सहमर्तबाट समथयाको समाधान र्नकाल्ने र्वषयमा थिानीय बार्सन्दा र सुरक्षाकमीका र्बचमा सहमर्त 

पत्रको मथयौदा गदै गदाि एक्कासी सुचना नर्दई र्सठी फुकेर हवाई फायर गने, गोली चलाउने काम भएको 

आन्दोलनकारीले बताए । गोलीहान्न ुअर्घ सुचना र्दएर गनुि पनमेा त्यसो नगररएको उनीहरुको भनाई छ । प्रहरील े

धकेल्ने, लाठील ेहान्न ेढुंगाल ेहान्न ेगरे पर्छ जनताको तफि बाट पर्न ढुंगा हार्नएको आन्दोलनकारीको भनाई छ । 

अश्रुग्यास फाले पर्छ दगुरा दगुर भएको र यस क्रममा सुरक्षाकमीले गोली चलाएको एक आन्दोलनकारी  ३१ बर्षिय 



ररतेश बमािले बताए । जंगल साईडबाट सुरक्षाकमीले घुडा टेकेर गोली चलाएको आफुल ेदेखेको उनको बताए । 

गोली हान्दा २ सशस्त्र प्रहरी र एक जनपि प्रहरी मध्येबाट गोली प्रहार भएको र गोली कन्चटमा लागी नर्बना 

चौधरीको मतृ्यु भएको उनको भनाई छ । सुरुमा मधुवन २  सोनाहाका २४ बर्षिय राकेश कुमारको दार्हने काखीमा 

गोली लागेको उनको भनाई छ । त्यस पर्छ नर्बना चौधरीलाई गोली लागको उनले बताए । नर्बना चौधरीको मतृ्यु 

भएको थिार्नय २८ बर्षिय मीन बहादरु पररयारले जानकारी र्दए । सुरक्षाकमीले जंगल र्भत्रबाट गोली हानेको र 

तत्काल लास उठाउन नर्दई आफैले लगेको पररयारले बताए ।  

घटनाथिलबाट प्रहरील ेथिार्नय ३५ बर्षिय र्भम नेपाल, २२ बर्षिय संर्जव योगी चौधरी र ३३ बर्षिय र्तलक 

शाहीलाई र्नयन्त्रणमा र्लएर लगेकोमा सोर्ह र्दन २०७९ जेष्ठ २३ गते राती ११ बजे र्जल्ला प्रहरी कायािलय 

बााँकेबाट मुद्दा नचलाई िुनामुक्त गरेको रहेछ । बजारमा आफु सेफ भाँईदैन भनेर सुरक्षाकमी जंगलसाईडमा गई गोली 

हानेको आरोप थिार्नयहरुल ेलगाएका छन् भन ेप्रहरीले ६०० र्मटर परसम्म लखेट्दै ढुंगाामुडा गरेको घटनाल े

योजनावद्ध रुपमा घटना घटाएको हनु सक्ने प्रहरी उपररक्षकले आफ्नो सफाई पेश गरेका छन ्।  

घटना पश्चात् प्रहरील ेगोली लागी रगताम्य भई भुईमा लडेकी नर्बना चौधरीलाई आफ्नो र्नयन्त्रणमा र्लएको 

प्रत्यक्षदशी कालुराम चौधरील ेबताउन ुभयो । 

र्जल्ला प्रहरी कायािलयका प्रहरी र्नररक्षक हृदेशकुमार सापकोटाले बाटोको अवरोध हटाउन ेक्रममा प्रहरी र 

आन्दोलनकारी र्बच  झडप हुाँदा एक जनाको मतृ्यु भएको तर के कारणले मतृ्य ुभएको भन्न ेबारेमा पोष्टमाटिम ररपोट 

आए पर्छ मात्र भन्न सर्कने बताउन ुभयो । आन्दोलनकारीबाट ढुंगा हान्ने, मर्हलालाई ढालको रुपमा प्रयोग गरर 

प्रहरीलाई लखेट्न ेढलाउने कायि गरे पर्छ गोली चलेको र प्रहरी तफि बाट मात्र ैनभई सशस्त्र प्रहरी तफि बाट पर्न गोली 

चलेको जानकारी र्दनु भयो ।  

घटनाको थिलगत अनुगमन गने क्रममा अध्ययन टोलील ेघटना थिल, घटनाका प्रत्यक्षदशी, पीर्डत पररवार, प्रमुख 

र्जल्ला अर्धकारी बन्धुप्रसाद बाथथतोला, प्रहरी उपररक्षक बीरबहादरु शाहीसंग भेटघाट गरी घटनाको तथ्य संकलन 



गरेको र्ियो । अनुगमन टोलीसाँग मतृकका बुवा दलुारे िारु र आमा रामकृष्णी िारुल ेघटनाको सत्य तत्थ्य बार्हर 

ल्याउन र दोषीलाई कानुनी कावािही गनि पन ेपर्हलो माग रहेको रहेको बताउनु भयो ।  

मधुवन नपा २ सोनाहा की ४० वषीया सुर्थमता िारुलाई जेठ २३ गते र्बहान खेतमा काम गरररहेको अवथिामा 

बाघले आक्रमण गरी घाइते बनाएको घटनालाई र्लएर थिानीयहरु हुलाकी राजमागि अवरोध गरी आन्दोलन 

गरररहेका र्िए । आन्दोलनकमीहरुले सरकारल ेघाइतेको र्नशुल्क उपचार गनि पने र नरभक्षी बाघलाई र्नयन्त्रणमा 

र्लनुको साि ैनागररकहरुको सुरक्षा हनु पन ेमाग गदै र्दनभरी सडक अवरोध गरी आन्दोलन गरररहेका र्िए ।  

आन्दोलनका अगुवा कालुराम चौधरीले शार्न्तपूणि आन्दोलनमा प्रहरी प्रशासनले अप्रत्यार्सत रुपमा दमनको र्नर्त 

र्लएर आक्रमण गरेको आरोप लगाउनु भयो । ‘ सांझको ६ बर्जसकेको र्ियो । आन्दोलनकमीहरु आफै पर्न घरर्तर 

जाने मनथिीतमा र्िए । प्रशासनसंग वाताि गरी सहमती 

गने भनेर गुलररयाबाट टोली आउन लागेको खबर 

आएको र्ियो । तर अचानक प्रहरीले र्सट्ठी बजाएर 

मार्िको आदेश छ भन्दै अवरोध हटाउन 

आन्दोलनकमीहरु मार्ि आक्रमण गरेपर्छ दोहोरो झडप 

भएको हो । सोही क्रममा प्रहरीले गोली चलाउाँदा २० 

वषीया नर्वनाको गोली लार्ग घटना थिलमा मतृ्यु भयो । 

र अकाि २२ वषीय राकेशकुमार चौधरी घाइते भएका हुन् ।’ कालुरामले बताउनु भयो ।र्जल्ला प्रहरी कायािलय 

गुलररयाका प्रहरी उपररक्षक र्वरबहादरु शाहीले भने घटना थिलमा नेपाल प्रहरीले एक राउण्ड हवाई फायर मात्र ैत्यहााँको 

थिीती अनुसार चलाएको बताउनु भयो । गोली चलाउने आदेश नरहेको पर्न बताउनु भयो । मतृकको मतृ्यु के कारणले 

भयो भन्ने कुरा पोष्टमाटिम पर्छ मात्र भन्न सर्कने बताउनु भयो । प्रहरीले संयमता अपनाए पर्न आन्दोलनकताि तफि बाट 

र्नयोर्जत रुपमा आन्दोलनलाई दघुिटना तफि  लैजान खोजेको जथतो देर्खएको बताउनु भयो । प्रहरी फौजी आदेश अनुसार 

चल्ने हो । प्रहरीका तफि बाट शर्क्तको प्रयोगको आवश्यकता अनसुार बल प्रयोग गररएको हो । आन्दोलनकारीले ढुंगामुडा 

गरर लखेट्ने, ढलाउने कायि गरे पर्छ बल प्रयोग भएको हो । यसमा अनावश्यक बल प्रयोग गने गरेका होईन । अनुसन्धान 



टोली गठन गरेकाले यिािि कुरा त्यर्हाँबाट आउने प्रहरी उपररक्षकले बताए । वाताि भईरहेको समयमा प्रहरीलाई ७०० 

र्मटरसम्म लखेटी लखेटी ढुंगा हान्ने कायि कसरी भयो आफु पर्न अचम्ममा परेको प्रहरी उपररक्षकले बताए । 

आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट ११ प्रहरी घाईते भएकोे ेजानकारी प्रहरी उपररक्षकले र्दए । आन्दोलनकारीकोेे 

वडा कायािलयले बनाईर्दएको सुरक्षा र्बट जलाउने, मोटरसाईकल जलाउने जथता कायिले घटना पुवि योजना अनुसार 

घटनाएको त होईन भन्ने आशंका उब्जाएको प्रहरी उपररक्षकको भनाई छ ।  

सो घटनाको र्वषयमा प्रमुख र्जल्ला अर्धकारी बन्धु प्रसाद बाथतोलाले गहृ मन्त्रालयबाट घटनाको छानर्वन सर्मर्त 

गठन भएर आइसकेकोले अब के कसरी ब्यर्क्तको मतृ्यु हुनेसम्मको घटना हुन पुग्यो भन्ने बारेमा सर्मर्तको प्रर्तवेदनल े

नै बताउने बताउनु भयो । गोली जनपि वा सशस्त्र कसले हानेको भन्ने बारेमा नखुलेको र गोली हान्नु पने र्ियो र्िएन 

भन्ने बारेको अध्ययन अब गहृ मन्त्रालयको छानर्वन टोलीले गन ेप्र.र्ज.अ. बाथतोलाले बताउनु भयो ।  

घटनामा गोली चली एक र्कशोरी नर्बना चौधरीको मतृ्यु भएको र केही थिार्नय घाईते भएको सन्दभिमा घटनाथिलमा 

जनपि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली घटनाथिलमा तैनाि रहेकोमा सुरुवा आवश्यकता अनुसार गोली चलाएको भनी 

आफ्नो मािील्लो र्नकायमा जाहेर गरेको सशस्त्र प्रहरीले पर्छ आफ्नो तफि बाट गोली नचलाएको दावी प्रथतुत गरेको छ 

।  

सशस्त्रका तफि बाट पर्न गोली चलेको र सुरुमा आफुहरुको रोहवरमै आफ्नो मार्िल्लो र्नकायमा खबर गरेकोमा पर्छ 

मार्िको खै के कुराले हो आफ्नो तफि बाट गोली नै नचलेको भनी दावी र्लने कुरा अचम्मको भएका नाम नलेख्ने शतिमा 

एक प्रहरी र्नररक्षकले अनुगमनकतािलाई जानकारी र्दए । जनपिले भन्दा बढी गोली सशस्त्रले चलाए पर्न गोली नै 

चलाएको छैन भनेर र्जम्मेवारीबाट पर्न्छने काम भएको र्त प्रहरी र्नररक्षकले बताए ।  

सो घटनाबारे अनुसन्धान गनि गहृ मन्त्रालयले छानर्बन गनि ५ सदथयीय सर्मर्त गठन गरेको छ । गहृ मन्त्रालयका 

सहसर्चव हरर र्घर्मरेको संयोजकत्वमा ५ सदथयीय छानर्बन सर्मर्तले घटना थिल पुर्ग जेठ २५ गते देर्ख काम शुरु 

गरेको छ । सर्मर्तमा रार्ष्िय र्नकुञ्ज तिा वन्यजन्तु संरक्षण र्वभागका उपमहार्नदेशक (सहसर्चव) बेदकुमार ढकाल, 

नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक कृष्ण कोइराला, रार्ष्िय अनुसन्धान र्वभागका उपअनुसन्धान र्नदेशक र्वकास पाण्डे र गहृ 



मन्त्रालयका उपसर्चव धु्रव खड्का सदथय छन् । सर्मर्तलाई काम सुरु गरेको र्मर्तले ७ र्दनर्भत्र प्रर्तवेदन बुझाउने गरी 

काम शुरु गरेको सर्मर्तका संयोजक हरर र्घर्मरेले बताउनु भयो । 

मधुवन न.पा. २ ओराली बजारमा २०७९ जेठ २३ गते प्रहरीको गोली लार्ग मतृ्यु हुने मधुवन न.पा. २ सोनाहाकी २० 

वषीया नर्वना चौधरीको शव बर्दिया अथपतालमा रार्खएको छ । अकाि २२ वषीया राकेश कुमार चौधरीको नेपालगंज 

र्थित नेपालगंज मेर्डकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । मतृकको टाउकोमा गोली लागेको छ । घाइतेको कोखामा 

गोली लागेको छ । प्रहरी उपररक्षक बीरबहादरु शाहीका अनुसार प्रहरी तफि  प्रहरी नायव उपररक्षक सुयि सुवेदी सर्हत १२ 

जना घाइते भएका छन् । आन्दोलनकमी तफि  पर्न केही घाइते भएका छन् । 

पीर्डत र सरकार पक्ष बीच पीर्डतलाई तत्काल क्षर्तपूती र घाइतेको र्निःशुल्क उपचार गने सहमर्त भए पर्छ अवरुद्ध 

सडक खुलेको छ । पीर्डत पक्ष, प्रशासन, थिानीय जनप्रर्तर्नर्ध र राजनीर्तक दल बीच मतृकका पररवारलाई बीस लाख 

रुपैयााँ क्षर्तपूर्ति, मतृकको शार्लक र्नमािण र घाइतेहरुको सम्पूणि खचि सरकारल ेव्यहोने सहमर्त पर्छ गत सोमबार देर्ख 

अवरुद्ध सडक सूचारु भएको र्जल्ला प्रहरी कायािलय प्रहरी उपररक्षक बीरबहादरु शाहीले बताउनु भयो । 

बर्दिया रार्ष्िय र्नकुञ्ज, मध्यवती क्षेत्र, खाता जैर्वक मागिमा मानव बसोबास क्षेत्र र्भत्र मानव वन्यजन्तु द्धन्द्धको थिायी 

समाधान खोज्ने, पटक पटक मार्नसलाई आक्रमण गने नरभक्षी बाघको पर्हचान गरी थिानान्तरण गने र सो वन्यजन्तुको 

आक्रमण बढी हुने कररब २० र्क.र्म. क्षेत्रमा तारजाली तिा कंर्क्रट वाल लगाउने सहमर्त पर्छ सडक सूचारु भएको  हो 

।  

पीर्डत पक्षका वाताि टोली संयोजक सदथय र्ढकराम िारुले मागहरु पुरा भएको हुनाले बन्द र्फताि र्लईएको बताउनु 

भएको छ । र्जल्ला प्रशासन कायािलय र आन्दोलनकमी बीच पााँच बुाँदे सहमती गरी सडक अवरोध २०७९ जेष्ठ २५ गते 

र्दउसो २ बजे पर्छ हटेर यातायात शूचारु भएको छ । 
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