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 सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिश श्री रण ब. बम 

हत्या अनुसन्िान सम्बन्िमा 
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प्रहरी प्रिान कायाालय, नक्साल, काठमाण्डौ 

धमधत २०७१।०९।१९ गते  



 

 अप्रसेन शखंमलु 



"पत्रकार सम्मलेन"  २०७१/०९/१९ गते । 

 

 

सधंिप्त जानकारी 

घटना धमधत  : २०६९ जेष्ठ १८ गते  

 

घटना समय  : धबहान अ.ं ११:०२ बजे  

घटनाको प्रकार  : गोली प्रहार गरी हत्या  (Assassination) 

 

घटना स्थल  : लधलतपुर उपमहानगर पाधलका  - ३४ शखंमलु धस्थत 

    यू.एन. पाका   नधजकैको प्लधटङ्गको बाटो 

 

घटनामा सलंग्न ब्यधिहरु :  ३ र्वटा मोटर साईकलमा आएका ५ जना ब्यधिहरु  
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मतृक तथा घाईते 

१. माननीय न्यायधिस रण र्वहादुर बम - मतृक  

२. अगं रिक प्रहरी सहायक धनरीिक महशे धगरी - घाईते 

 

३. मा. न्यायधिसको साधथ राम धगरी - घाईते 
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५ सदस्यीय अनुसन्िान सधमधत  

१. प्रहरी अधतररि महाधनिक कुर्वरे धसहं राना - अध्यि 

२. प्रहरी नायर्व महाधनरीिक उपेन्रकान्त अयााल - सदस्य 

३. प्रहरी र्वररष्ठ उपरीिक देर्वने्र सरु्वदेी - सदस्य 

४. प्रहरी र्वररष्ठ उपरीिक सबुोि धघधमर े- सदस्य 

५. प्रहरी र्वररष्ठ उपरीिक राजेन्र मान श्रषे्ठ - सदस्य 

धमधत २०६९ जेष्ठ १८ गते  
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हालसम्म अनुसन्िानमा सलगं्न प्रहरी युधनटहरु 

 

• प्र.प्र.का. केन्रीय अनसुन्िान ब्यूरो, महाराजगजं 

• प्र.प्र.का. धर्वशेष व्यूरो 

• महानगरीय प्रहरी आयुिको कायाालय, रानीपोखरी 

• अपराि महाशाखा, हनमुानढोका , काठमाडौं 

• महानगरीय प्रहरी पररसर, हनमुानढोका, काठमाडौं तथा मातहत यूधनटहरू 

• महानगरीय प्रहरी पररसर, लधलतपुर तथा मातहत यूधनटहरू 

• मध्य िेत्रीय प्रहरी कायाालय, हटेौडा 

• अन्चल प्रहरी कायाालय, जनकपुर 

• धजल्ला प्रहरी कायाालय, िनषुा तथा मातहत यूधनटहरू 

• धजल्ला प्रहरी कायाालय, सलााही तथा मातहत यूधनटहरू 
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अनसुन्िानका आिारहरु 

• मानर्वीय सूचना 

• प्राधर्विीक सूचना 

• घट्नास्थल धर्वश्लेषण 

• सबदु प्रमाण धर्वश्लेषण 

• सामाधजक सन्जालका सूचनाहरुको धर्वश्लेषण 

• प्रहरी ईन्टेधलजेन्स 

• पुराना अपराधिक अधिलेख तथा कायाधर्वधि धर्वश्लेषण 
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घट्ना घटाउने कारण (Motive) 

• २०६४ साल चरु े भावर एकता पार्टीको पार्टी उपाध्यक्ष समेत रहेका बाब ु

थापाको तत्काललन पार्टी अध्यक्ष रहेका केशव मैनाललसग ँलववाद भएको । 

• सो पश्चात पार्टी नेततृ्व कसको रहने भन्ने लवषयमा बाब ुथापा लनवााचन आयोग 

गएको र लनवााचन आयोगले सोलह सालमा दवैु पक्षलाई लमलापत्र गराएको र 

केशव मैनाली नै अध्यक्ष रहेको । 

• लमलत २०६६ साल जेष्ट २७,२८ र २९ मा दबैु पक्षले फरक फरक ठाउँमा 

महाअलिवेशन गराएको र पार्टीको आलिकाररकता लवषयमा पनु लववाद 

रहेकोले पनु लनवााचन आयोग गएको र लनवााचन आयोगले बाब ु थापाको 

नेततृ्वको समहुलाई आलिकाररकता लदएको । 
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• लनवााचन आयोगको लनर्ाय लचत्त नबझेुकोले केशव मैनालल सवोच्च अदालत 

गएको र तत्काललन सवोच्चका मा. न्यायलिश श्री रर् ब. बमको एकल 

ईजलाशले लनवााचन आयोगले लदएको लनर्ाय बदर गरी परुानै नेततृ्वलाई 

लनरन्तरता लदने stay order को आदेश सनुाएको । 

• बाब ु थापाले आफ्नो नेततृ्वमा पार्टी रहेको खण्डमा आफू गहृ राज्य 

मन्त्रीसमेत हुने माहोल बलनसकेको तर सवोच्चले पार्टीको पूवा अध्यक्ष केशव 

मैनालललाई नै अको आदेश नभएसम्म जारी राख्ने stay order आदेश 

लदएकोले आफू तीन वषासम्म राजनैलतक भलुमकालवहीन भएकोले सो आदेश 

लचत्त नबझेुको । 

 

 

 

 

घट्ना घटाउने कारण (Motive) 
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• यसरी  न्यायालयमा अलनयलमतता गरी आदेश गरकेो आफूलाई लागेको र तीन 

वषासम्म लवलभन्न लहसाबले आफूलाई दखु लदएकोले केन्रीय स्तरमा नै 

NJSSR (नेपाली जनता स्वतन्त्र स्वालभमान राष्ट्रीय पार्टी) गठन गरी 

आफूलवरुद्ध लाग्ने सम्परु्ा व्यलिहरुलाई लसध्याउने योजना अनरुुप पलहलो 

र्टागेर्टको रुपमा मा. न्यायलिश श्री रर् ब. बमलाई छानेको । 

• लमलत २०६७ साल असोज अपहरर् तथा शरीर बन्िक मदु्धाको पपुाक्षको 

लशललशलामा आफू जलेश्चर कारागारमा रहदँा हा. ह. ख. ख. मदु्धामा सजाय 

भोलगरहेका करर् चौिरीसंग लमत्रता भएको, लनज कारागार मिु भएपलछ 

काठमाडौंमा डेरा व्यवस्था समेत गररलदएको । 

 

 

 

घट्ना घटाउने योजना (Planning) 
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• सोलह योजनालाई मतुारुप लदन २०६८ साल चैत्रमा भगवान भन्ने संजय ईस्माली 

मगरसगं लमली योजना बनाई हत्या गरकेो । 

• भगवान भन्ने संजय मगरसंग योजना कायान्वयन गने सन्दभामा करर् चौिरी 

आलर्टलो र sharp shooter भएकोले लनजलाई समेत योजनामा सामेल 

गरकेो । 

 

 

घट्ना घटाउने योजना (Planning) 
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घर््टनास्थल 

 

घट्नाको श्रृखंला  

कोरे्टश्वर 
ग्वाको 

कलङ्लक 

बगलंामलुख मलन्दर 

शखंमलु 

सहयोगीनगर 

       =बाब ुथापा चढेको मो. सा. 

       = भगवान थापा र लशव चौिरी चढेको मो. सा. 

       = पे्रमराज खड्का र दीपक कर्ा चढेको मो. सा. 

र््टयाङ्लाफार्ट 
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घट्नास्थल र  िाग्न प्रयोग गररएको रुट 

Crime scene 
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पक्राउ धर्वर्वरण 

नाम : बाब ुथापा भन्ने मेघ ब. थापा 

उमेर : ३८ वषा 

ठेगाना : लमलनचोक,ढंुगे्रखोला-४, सलााही 

शै. यो : S. L. C.  

भलुमका : मखु्य योजनाकार, हलतयार 

व्यवस्थापक  
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पक्राउ धर्वर्वरण 

नाम : लशव भन्ने करर् चौिरी 

उमेर : ३८ वषा 

ठेगाना :जनकपरु 

शै. यो : S. L. C. 

भलुमका : सरु्टर 
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Sketching सम्बन्िमा 

घर््टना घरे्टपश्चात P. S. O. को 

बयानको आिारमा नेपाल प्रहरीले 

तयार गरकेो sketch 

 

 

 

 

 

 

हाल पक्राउ परकेा लशव भन्ने 

करर् चौिरीको तस्वीर  
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पक्राउ धर्वर्वरण 

नाम : नवीन भन्ने पे्रमराज खड्का 

उमेर : २८ वषा 

ठेगाना : हरीवन-५, नया ँरोड, सलााही 

शै. यो : S. L. C. 

भलुमका : मो.सा. चालक र लनग्रालन गने 
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पक्राउ धर्वर्वरण 

नाम : लदपक कर्ा 

उमेर : ३८ वषा 

ठेगाना : जनकपरु 

शै. यो : S. L. C. 

भलुमका : लनग्रालन गने र पेस्तोल बोकी 

   Support गने 
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फरार अधियुि सम्बन्िमा 

नाम : संजय ईस्माली मगर (भगवान) 

उमेर : २८ वषा 

ठेगाना : खलनयापानी-७, रामेछाप 

शै. यो : S. L. C. 

भलुमका : सरु्टर  

हाल : साउदी अरब 
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घट्नामा प्रयोग िएको हधतयार सम्बन्िमा 

• घर््टनास्थलमा भेलर्टएका 7.65 MM का ७ थान गोलीका खोकाहरु पररक्षर्को 

लालग केन्रीय प्रहरी लविीलवज्ञान पठाइएको र सो घर््टना पश्चात नेपालभर 

सोलह क्याललबरद्वारा घरे्टका लवलभन्न १२ वर्टा घर््टनाहरुको सकु्ष्म लवशे्लषर् 

गररएको । 

• घर््टनामा अलभयिुहरुले ४ वर्टा पेस्तोल ललगएतापलन २ वर्टा पेस्तोलबार्ट मातै्र 

फायर गरकेो देलखएको । 

• जस मध्ये १ थान हलतयार लमलन भन्ने ज्ञान ु लामाले राखेको, २ थान 

भगवान मगरले राखेको (हाल ज्ञान ु लामा हा. ह. ख. ख. मदु्धामा नख्ख ु

कारागारमा रहेको । 
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घटनामा प्रयोग तथा र्वरामद मोटरसाईकल 

गोली प्रहार गने लशव चौिरी र 

भगवान भन्ने सजयं यस्माइली 

मगर चढेको मोर्टर साइकल 
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मोटरसाईकल सम्बन्िमा 

 • घर््टनामा ३ वर्टा मोर्टर साईकलहरु प्रयोग भएको दलेखएको । 

• घर््टनास्थलभन्दा कररब ७०० लमर्टर पूवापट्टी कोरे्टश्वर, सहयोगीनगर लस्थत रातो रङ्गको 

बा ४३ प ७२०८ नम्बरको भगवानले रू. २०,००० मा ल्याएको चोरीको पल्सर मोर्टर 

साईकल भेलर्टएको । 

• सोलह मोर्टर साईकल करर् चौिरी र भगवान भन्ने  सन्जय यस्माली मगरले प्रयोग गरी 

मा. न्यायलिश श्री रर् ब. बम, प्र. स. लन महेश लगरी र राम लगरीलाई गोली प्रहार गरकेो । 

• सो मोर्टर साईकलको वास्तलवक िनी जमु्ला, कनका सनु्िरी-७ घर भई बदु्धनगरमा बस्ने 

तोरर् ब. लव. लस. को रहेको र सो मा लगाईएको नम्बर प्लेर्ट रामेछाप, खलनयापानी- ७ 

लनवासी सजुा  खड्काको नाममा दताा भएको । 

• लनज तोरर् ब. लव. लस. ले २०६९ वैसाख ०३ गते आफ्नो मोर्टर साईकल बदु्धनगरबार्ट 

हराएको भनी म.न.प्र. वतृ्त, बानेश्वरमा ४ गते लनवेदन लदएको । 
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घटना स्थलमा फला परकेा सरु्वद 
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हालसम्म अनसुन्िानमा सोिपुछ गररएको धर्वर्वरणहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वििरण सखं्या 

पुरूष ६४ 

महिला ४ 

जम्मा ६८ 
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अनुसन्िानमा सलगं्न प्रहरी सखं्या 

 

धर्वधिन्न चरणमा हालसम्म पररचाधलत सखं्या : 
 

 प्र.प्र.का, केन्रीय अनसुन्िान व्यूरो, प्र.प्र.का. लवशेष व्यूरो र म.न.प्र. 

आयिुको कायाालय तथा मातहत यलुनर्टहरुबार्ट कररव १०० जनाको 

संयिु अनसुन्िान र्टोलीले लनरन्तर २ मलहनासम्म सोलह घर््टनाको 

अनसुन्िानमा काया गरकेो र सम्बलन्ित यूलनर्टले follow up गरकेो  
 

 सो पश्चात केन्रीय अनसुन्िान व्यूरोको अनसुन्िान र्टोलीले लनरन्तर रुपमा 

अनसुन्िान गरररहेको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"पत्रकार सम्मलेन"  २०७१/०९/१९ गते । 

जय नेपाल 


