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साराशं तथा हालका िवकासह  
 

जनरल साहेब, मेरी छोरीको अि थप जरले यायका लािग गरेको क्र दन 
तपाईँले आतर्नाद सु नुहुनेछ र देशमा या  द डहीनताबाट म लगायत सारा 
नेपालीलाई रक्षा गनर् मलेै गरेको याचनालाई ग भीरतापूवर्क िलनुहुनेछ भ ने 
मलेै ठूलो आशा गरेकी छु। तपाईँले चालेको एकमात्र कदम नै नेपालमा 
द डहीनताको अ यका लािग ठूलो फडको हुनेछ भ ने कुरामा म िव त छु।  

मनैा सुनवारकी आमा देवी सनुुवारले सेना प्रमखुलाई फेबु्रअरी २०११ मा 
पठाएको पत्रबाट 

 

नेपालले िविधको शासन, सशुासन तथा मानव अिधकार सिुनि त गरेर 
सवंैधािनक सव चता थापना गनुर्का साथै असरुक्षाको अ य गरेर र 
द डहीनतालाई स बोधन गरेर शाि त प्रिक्रयालाई सकारा मक िन कषर्ितर 
लजैाने कुरामा आ नो पूणर् प्रितवद्धता रहेको सङ्केत गरेको छ… 

द डहीनतालाई स बोधन गनर्का लािग िवगतका घटनाह लाई स बोधन गनर् 
र वतर्मानमा िविधको शासन सिुनि त गनर् अपिरहायर् हु छ। नेपाल यी दवुै 
क्षेत्रमा काम गनर् पूणर् पले प्रितवद्ध छ।  
मुन राइट काउि सलको युिनभसर्ल पेिरयोिडक िर युमािथको कायर् समहूको 

प्रितवेदन, माचर् ८, २०११ को अनु छेद ५१ 

 

नोभे बर २००६ मा भएको िव ततृ शाि त स झौताको पाँच वषर् िबितसक्दा पिन मानव 
अिधकार हननका घटनाका कैयन ्पीिडत यिक्तका पिरवाह  यायको प्रतीक्षामा छन।् 
नेपालको सश  द्व द्वलाई औपचािरक पमा टुङ्ग्याउने उक्त स झौतामा राजनीितक दलह ले 
पिन मानव अिधकार हननका घटनाह को छानिबन गन र कारवाही गन प्रितवद्धता यक्त 
गरेका िथए र द डहीनतालाई प्र य निदने बाचा गरेका िथए।  
 

यद्यिप, राि य र अ तरार्ि य तरमा प्रस त प्रचार र कानूनी उपचारको खोजी भए पिन 
मानव अिधकार हननका घटनाका लािग िज मेवार यिक्तह ले उ मिुक्त पाउने लक्षणह  

देखा पिररहेका छन।् चोटमािथ अपमान थ नकै लािग युद्धका बेलामा भएका मानव 
अिधकार हननका केही किथत घटनामा किथत दोषीह को पदो नित भएको छ। उनीह  
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विर  सरकारी पदह मा िनयकु्त भएका छन ्वा वा तिवक र वत त्र छानिबनको किह यै 
पिन सामना नै नगरी शाि त थापनाका काममा िवदेश जाने अवसर पाएका छन।्  
 

हाम्रा अिघ ला तीनवटा प्रितवेदनह  यायको पखार्इमा (२००८), अझ ै यायको पखार्इमा 
(२००९), र यायप्रित उदासीनता (२०१०), मा उ लेख भए झ धेरै पीिडत पिरवारह ले 
गरै याियक ह या र जबरज ती बेप ा पान कायर्का किथत दोषीह को पिहचान गरेर 
प्रहरीसमक्ष प्रमाण पिन पेश गरेका छन।् तर सव च अदालतको फैसला भएका आदेशह का 
हकमा समेत समय समयमा प्रहरी आ नो कतर् यबाट िवमखु भएको र छानिबन गनर्बाट 
चुकेको छ। उ रदािय वबाट पि छनका लािग नेपाली सेना (सन ्२००६ अिघको शाही 
नेपाली सेना) तथा पूवर् हितयारधारी िवपक्षी समहू, एकीकृत नेपाल क युिन  पाटीर् – 
माओवादी (एनेकपा- माओवादी) ज ता राजनीितक र अ य पक्षह को यसमा साँठगाँठ 
रहेको देिख छ।  
 

एकपिछका अकार् सरकारह ले िनर तर पमा अदालतमा थाँती मदु्धाह लाई िफतार् िलने र 
आम पमा माफी िदने गिररहेका कारण अिभयोजन कतार् र यायप्रणालीको वाय तामा 
प्रितकूल असर पिररहेको छ।  
 

यस प्रितवेदनमा य ता छ जना यिक्तह को कथा समािव  छ जो उनीह का आफ तको 
ह या गनर् वा उनीह लाई बेप ा पानर्मा िज मेवार यिक्तह ले िज मेवारीबाट पि छने 
िनर तरको प्रयास गिररहेका तापिन उनीह लाई याियक कारवाही गराउनका लािग 
सङ्घषर्रत छन।् उनीह  म ये एकजना कणर् रसाइली हुन,् जो सन ्२००४ को फेबु्रअरीमा 
सिैनकह बाट बला कार पिछ ह या गिरएकी १७ वषीर्या िरना रसाइलीका बाबु हुन;् 
पुनीमाया लामा अिप्रल २००५ मा माओवादीह बाट अपहिरत अजुर्न लामाकी ीमती हुन;् 
वगीर्य जयिकशोर लाभ अक्टोबर २००३ मा बेप ा भएका २५ वषीर्य यवुक स जीव कुमार 
लाभका बाबु हुन;् देवी सनुुवार फेब्रुअरी २००४ मा सिैनक िहरासतमा यातनाका कारण 
मािरएकी १५ वषीर्या मनैा सनुुवारकी आमा हुन ्र यसोदा शमार् जनवरी २००२ देिख बेप ा 
रहेका सयूर्प्रसाद शमार्की ीमती हुन।्  
 

यस प्रितवेदनले अक्टोबर २००९ मा प्रहरीद्वारा मािरएका सिहद उ लाह देवानका बाबु अ दलु 
मिजद देवानले यायका लािग गरेको सङ्घषर्को पिन वणर्न गरेकोछ। उनी र उनीज ता 
अ को कथाले मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका घटनाका दोषीह ले उ रदािय वबाट 
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पि छने क्रम िवगतदेिख अिहलेस म उ तै पमा िवद्यमान रहेको देखाउँछ। द डहीनताको 
वातावरण अब सामा य कुरा भइसकेको छ। 1 

 

हालका िवकासह  
नेपाली अिधकारीह ले बार बार यक्त गरेको प्रितबद्धताका िवपिरत नेपाली समाजमा 
द डहीनताले जरो गािडरहेको छ। अिहले नेपालमा शाि त प्रिक्रया र सिंवधान लेखन 
प्रिक्रयालाई स तोषजनक िन कषर्मा पुर्  याउनका लािग राजनीितक दलह बीच सहमितको 
िनमार्ण हुन आव यक छ। यद्यिप यो काम यायका मू यमा वा नेपाली जनताको 
अिधकारलाई रक्षा गनुर्पन कतर् यको मू यमा वा पीिडत पिरवारलाई यायबाट वि चत 
गराएर भने गिरनु हँुदैन।  
 

नेपालमा अग  २०११ को अ यमा एनेकपा माओवादी र तराईका क्षेत्रीय पाटीर्ह को सयंुक्त 
सरकार ब यो। त ध तु याउने गरी माओवादी पाटीर्, मधेसी, जनजाित, थ हट, दिलत 
तथा िपछडावगर् आ दोलनिसत स बि धत यिक्तह मािथ लागेका आपरािधक मदु्धा िफतार् 
िलने र ग भीर अपराध तथा मानव अिधकार हननका िवषय समेत पनर्सक्ने मदु्धामा 
आममाफी घोषणा गन कुरामा गठब धन सरकार  औपचािरक पमा सहमत भयो।  
 

अग  २५, २०११ को “सरकार, शाि त प्रिक्रया र सिंवधानका लािग माओवादी पाटीर्को 
प्रितवद्धता तथा प्र ताव” मा यव था गिरएको माफी र क्षमादान िदने यव थाले पिन 
य तै िच ता बढाउँछ। उक्त द तावेजले एक मिहना िभत्रमा अिघ ला सरकारह ले पटक 
पटक वाचा गरेको एक पटक पिन पूरा नभएको स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग 
(TRC) तथा बेप ा आयोग बनाउने बाचा गरेको छ।  
 

िन पक्ष यायकतार्का पमा रहने अपेक्षा गिरएको महा यायािधवक्ताका पमा हाल ैिनयकु्त 
भएका मिुक्त नारायण प्रधानले आपरािधक मदु्धाह  िफतार् गन कुरालाई वागत गन सङ्केत 
िदएका छन।् 2 आलोचना ब दै गएपिछ प्रधानम त्री बाबुराम भट्टराईले आफूले 
                                                           
1 Advocacy Forum, “Torture and Extrajudicial Killings Amid Widespread Violence in Terai”, 2010, 
http://www.advocacyforum.org/downloads/pdf/publications/terai-report-english.pdf, (accessed November 25, 2011); Suhas 
Chakma, “Made in India”, The Kathmandu Post, May 6, 2010, http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-
post/2010/05/06/oped/made-in-india/208007/, (accessed November 25, 2011); “Nepal: Impunity and Political Bickering Holds 
People at Ransom”, Asian Human Rights Commission, statement, December 9, 2010, http://www.humanrights.asia/news/ahrc-
news/AHRC-STM-253-2010, (accessed November 25, 2011); “Nepal: Nepal Descending Towards Full-Spectrum Impunity for Human 
Rights Abuses Committed During the Conflict”, Amnesty International, joint open letter, December 10, 2010, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA31/003/2010/en, (accessed November 25, 2011).    
2 नेपालमा महा यायािधवक्ताको िनयुिक्त अ तिरम संिवधानको धारा १३४ (१) अनुसार प्रधानम त्रीको िसफािरसमा रा पितद्वारा गिर छ। 
महा यायािधवक्ताको िनयुिक्त राजनीितक हु छ र पदाविध प्रधानम त्रीले इ छाएको समयस म कायम रह छ। तर बाँकी सबै सरकारी 
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“राजनीितक पले पे्रिरत” मदु्धाह  मात्र िफतार् गन भनेर उक्त कुरालाई गलत सािवत गन 
कोिसस गरे। नोभे बर १ मा भट्टराईले सबै प्रमखु राजनीितक दलह िसत सात बँुदे सहमित 
गरे, जसमा य तो दफा रािखएको छः “द्व द्वकालीन कानूनी मदु्धाह लाई वहृत ्शाि त 
स झौता तथा अ तिरम सिंवधान २००७ का अक्षर र भावनाह  अनुसार हेिरनेछ। ” 
 

यसले भ न खोजेको कुरा प  नभए पिन वहृत ्शाि त स झौता तथा अ तिरम सिंवधान 
दवुैले कानूनी शासन कायम गन तथा नेपालले ह ताक्षर गरेका अ तरार्ि य मानवीय कानून 
तथा मू यह  अनु प नागिरकह का हक अिधकारह को प्र याभिूत गन प्रितवद्धता यक्त 
गरेका छन।् उक्त द तावेजह को अक्षर र भावनाह को प्रितबद्धतापूवर्क अनुसरण गन हो 
भने युद्ध अपराध र यातना लगायतका अ तरार्ि य अपराधह स ब धी मदु्धा िफतार् िलन 
िम दैन। यो सामग्री तयार हु जेलस ममा युद्धकालीन मदु्धाह का बारेमा के टुङ्गो लाग्छ 
भ ने अिनि त नै छ।  
 

नेपाली अिधकारीह ले सङ्क्रमणकालीन याय प्रणालीले द्व द्वकालमा यापक पमा गिरएको 
मानव अिधकार हननका पिरपे्रक्षमा सामा य फौजदारी याय प्रणालीलाई सहयोग गछर् 
भ ने तकर्  गछर्न ्(स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग तथा बेप ा आयोग गठन गन 
कुरा वहृत ्शाि त स झौतामा उ लेख भए तापिन यसको गठन अिहलेस म पिन हुन 
सकेको छैन। ) यो नेपालका अदालती प्रिक्रयाह  र अ तरार्ि य कानूनका प्रावधानह का 
बीचमा रहेको िवरोधाभाष हो।  
 

आफूले जाहेर गरेको अ तरार्ि य प्रितवद्धता अनुसार नेपाल दोषीह का बारेमा छानिबन गनर् 
र उनीह लाई फौजदारी मदु्धा चलाउन वा य छ।  

 

२००७ को जुलाईमा नै िगिरजा प्रसाद कोइरालाको नेतृ वमा रहेको सरकारले स य िन पण 
तथा मेलिमलाप आयोग गठन गरेर सबै मदु्धाह लाई आममाफी िदने प्रयास गरेको िथयो। 
यसबेला राि य र अ तरार्ि य मानव अिधकार सङ्गठनह ले यसका िवपक्षमा सघन 
पमा जनमत तयार गरेका कारण सरकार यो यव थामा सशंोधन गनर् वा य भयो। यो 

सामग्री तयार हु जेलस म पिन यो िवधेयक ससंदको यव थापकीय सिमितमा अझ ैपिन 
थिगत रहेको छ।  

 

                                                                                                                                                                                    
वकीलह  िनजमती कमर्चारीह  हुन ्जसको विृ िवकास प्रधान यायाधीश, सव च अदालतका विर तम यायाधीश, कानून म त्री, 
लोकसेवा आयोगका अ यक्ष तथा महा यायािधवक्ता रहेको याय सेवा आयोगले िनयिमत गछर्। 
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यसले अ तरार्ि य अपराध र मानव अिधकारको ग भीर हननका मदु्धाह लाई क्षमादान 
िदनमा प तः रोक लगाउँछ तापिन स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगलाई 
“मेलिमलाप” का लािग िदइएको अिधकार अनुसार यौनज य िहसंा लगायतका केही िनि त 
मदु्धाह का लािग अ यारो यव था गिरएको छ। यिद यो आयोगले पीिडत र पीडकका 
बीचमा वा या मक मेलिमलाप गराउनका लािग हो भने यसले मिहलाह लाई फेिर पिन 
उ तै पीडाको ि थितमा पुर्  याउँछ। 3 
 

स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको िवधेयकको म यौदा अनुसारः 
 

…यस ऐन अनुसार छानिबन गिरएप ात ्आयोगले िन नानुसारका िववरण 
सिहतको प्रितवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाउनेछ।  
 

ख. छानिबन गिरँदा दोषी पाइएका यिक्तलाई कारवाही था ने िसफािरससँग 
स ब धी िवषयह  

च. दफा २२ अनुसार क्षितपूित र्को िसफािरससँग स ब धी िवषयह  4 

 

आयोगिसत फौजदारी अिभयोगका लािग छानिबन गन अिधकार छैन र यसले जबरज ती 
बेप ा बनाइएका घटनाह का स ब धमा फौजदारी छानिबन गन छैन तापिन यसले य ता 
कारवाहीको िसफािरस भने गनर् सक्दछ। यसको कायर्क्षेत्र सश  द्व द्वकालमा भएका 
घटनाह को स यता प ा लगाउने हो। यो आफमा एउटा मह वपूणर् ल य हो र नेपालमा 
िदगो शाि त र लोकत त्रलाई थायी व िदने कामका लािग यसको मह वलाई कम आँिकनु 
हु न। तर ह या, यातना, गरै याियक ह या, जबरज ती बेप ा बनाउने कायर् ज ता 
अपराधमा कारवाही हुन पिन उि कै मह वपूणर् छ।  
 

अग  १५, २०११ मा सव च अदालतले स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको गठन 
नभएको र यसको कायर्क्षेत्र पिन िनधार्रण नभइसकेको अव थामा द्व द्वकालका मदु्धालाई 
िवद्यमान कानून अनुसार नै यवहार गिरने आदेश जारी गर्  यो।  
 

राि य सरुक्षा वा क्राि तकारी पिरवतर्नका नाममा किथत युद्ध अपराधीह लाई जोगाउने 
प्रय ले सशुासन, याय र कानूनको शासन तथा दीगो शाि तलाई क्षित पुग्छ। 
                                                           
3  द्व द्वले नेपाली मिहलामा पारेको असर, एक िचत्रण (Across the Lines: The Impact of Nepal’s Conflict on Women) एडभोकेसी फोरम 
तथा आईसीटीजे, २०१० पृ  ९६ 
4 A Bill Relating to Providing information for the Disappearances (बेप ा स ब धी सूचना उपल ध गराउनेिसत 
स बि धत िवधेयक) (November 2009) as sent to the Council of Ministers by the Peace Ministry (unofficial translation). 
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नागिरकह ले सरुक्षा बलह , कानून कायार् वयन गन िनकाय र सरकारी िनकायह लाई 
िव ास गन पूवर्शतर् आपरािधक िक्रयाकलापह प्रितको उ रदािय व हो र यो कुरा वत त्र 
तथा िव सनीय यायप्रणालीको थापनाका लािग पिन ज री छ।  
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िविध 
 

यो प्रितवेदन एडभोकेसी फोरम र मुन राइट वाचद्वारा सयंकु्त पमा तयार गिरएको हो।  
एडभोकेसी फोरम यो तथा अ य य ता धेरै प्रितवेदनह मा उद्धृत गिरएका पीिडतका 
पिरवारह लाई कानुनी सहायता उपल ध गराउँछ। यस प्रितवेदनमा भएका अिधकांश सचूना 
तथा जानकारीह  एडभोकेसी फोरमले पिरवारह लाई याय िदलाउनका लािग गिरएका 
अ तवार्तार्का क्रममा प्रा  भएका हुन।् केही अ तवार्तार्ह  केही वषर् अिघ िलइएका हुन ्र 
ती अ तवार्तार्ह  नीिज पमा र अ तवार्तार्मा संलग्न यिक्तको पूणर् सहमितका साथ 
िलइएका हुन।् अ तवार्तार् िलइएका कुनै पिन यिक्तह ले आिथर्क क्षितपूित र् पाएनन।्  
 

मदु्धाह को प्रगित अनुसार एडभोकेसी फोरम पीिडतका पिरवार, साक्षी र सचूना िदने 
यिक्तह सँग प्र यक्ष स पकर् मा रह छ। अदालती कारवाहीका पिरपे्रक्षमा यसका अिधवक्ताह ले 
गतवषर् भिर नै दजर्न  अ तवार्तार्ह  गरेका छन।् उनीह  िनयिमत पमा धनुषा िज ला गए 
र से टे बर २०१० तथा फेब्रुअरी २०११ मा भएको शवो खननको समयमा पिरवारजनिसत 
छलफल गरे; २००९ को अक्टोबर मिहनामा प देही िज लामा भएको किथत गरै याियक 
ह या स ब धी मदु्धामा तथा जनवरी २०१० मा भएको प्रहरीमा जाहेरी दखार् त दतार् गन 
क्रममा उनीह ले पिरवारजन तथा साक्षीह सँग अ तवार्तार् गरे। अजुर्न लामाको ह यामा 
िकटानी जाहेरी दखार् त गिरएका यिक्तलाई म त्रीका पमा िदइएको िनयिुक्तका िव द्धको 
सावर्जिनक सरोकारको मदु्धामा उनीह  उपि थत भए र ीमती लामािसत आव यक छलफल 
गरे। मानव अिधकार सिमितलाई सरकारले जवाफ िदएको प्र येक मौकामा उनीह ले यशोदा 
शमार्िसत पिन अ तवार्तार् गरे। अ तवार्तार् िदने सबै यिक्तले आफूले उपल ध गराएको सचूना 
र जानकारी प्रयोग गन वीकृित प्रदान गरेका छन।्  
 

मुन राइट वाचले २००४ देिख २००७ का बीचमा सरकारी फौजह  तथा नेपाल क युिन  

पाटीर् (माओवादी) दवुै पक्षबाट भएका युद्धकालीन यादतीह का स ब धमा मौिलक 
अनुस धान गरी केही प्रितवेदन जारी गरेको छ, जसम ये केही एडभोकेसी फोरमसँग 
सयंुक्त पमा गिरएका हुन।् जनसङ्ख्याको वहृत भागलाई समे ने गरी मुन राइट वाचले 
द्व द्वजिनत मदु्धािसत स बि धत पिरवार तथा पीिडत यिक्तह सँग अ तवार्तार् िलयो। पीिडत 
यिक्त तथा साक्षीह  बाहेक मुन राइट वाचले सरकारी अिधकृतह , राजनीितक यिक्तह , 

मानव अिधकारीकमीर्ह  तथा अ तरार्ि य तथा कूटनीितक समदुायका सद यह सँग पिन 
अ तवार्तार् िलएको छ। िवगतमा भएका यादतीह का लािग उ रदािय व निलइएका कारण 
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यादती र द डहीनताले हाल कसरी प्र य पाइरहेका छन ्भ ने हाम्रो चासो रहेका कारण 
मुन राइट वाचले िडसे बर २०१० मा हाल तराई क्षेत्रमा भइरहेका मानव अिधकार हननका 

घटनाह लाई अिभलेखीकरण गरेको छ।  
 

एडभोकेसी फोरमका अिधवक्ताह  पीिडतका पिरवारजनिसत िनयिमत स पकर् मा रहेका छन ्
र उनीह ले स बि धत मदु्धाह को ि थितका बारेमा िनर तर पमा सचूना अ याविधक 
गिररहेका छन।्  
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िसफािरसह  
 
नेपालमा द डहीनताको अ य गनर्का लािग एडभोकेसी फोरम - नेपाल तथा मुन राइट 
वाचले नेपाल सरकार तथा प्रमखु अ तरार्ि य पक्षह समक्ष पिहले नै िव ततृ िसफािरसह  

िदइसकेको छ (िवगतको प्रितवेदनको िसफािरस ख डको िलकं)। हामीले त काल स बोधन 
गनुर्पन प्राथिमकताका पमा ठहर गरेका चरणह  िन नानसुार छन ्: 

 

नेपाल सरकारका लािग 
• सव च अदालतको आदेश अनु प अनुस धान तथा कानूनी कारवाही चलाउनका 

लािग नेपाल प्रहरी तथा महा यायािधवक्ताको कायार्लयलाई िनदश गन एवं मानव 
अिधकार हननका पीिडतह का लािग अ तरार्ि य कानून तथा मापद ड अनु प पूणर् 
क्षितपूित र् हुने िकिसमको प्रभावकारी कानूनी उपचारमा पहँुच सिुनि त गन।  
 

• किथत राजनीितक कारणले कुनै पिन फौजदारी मदु्धा िफतार् िलने कुराको िनणर्य 
सव च अदालतद्वारा िनधार्िरत काननूी यव था तथा नेपालको अ तरार्ि य 
प्रितवद्धता अनु प हुने गरी वत त्र तथा िन पक्ष कानूनी कारवाहीबाट मात्र 
कायार् वयन गिरनेछ भ ने प  पमा तथा दोहोरो अथर् नलाग्नेगरी िवज्ञि  जारी 
गन। अ तरार्ि य कानून बमोिजम अपराध ठहिरने मानव अिधकार हननका ग भीर 
घटनाका स दभर्मा िदइने आममाफी ती प्रितवद्धताह को प  उ लङ्घन हुनेछ।  

 

• स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग तथा बेप ा आयोग लगायत वहृत ्शाि त 
स झौता तथा अ तिरम संिवधानले आव यक ठानेका सङ्क्रमणकालीन याियक 
िनकायह को थापनामा सहयोग गन। तर य ता िनकायह  फौजदारी याय 
प्रणालीलाई िव थािपत गन िनकायका पमा नभई यसको सहयोगीका पमा 
रह छन ्भ ने कुरा सुिनि त गन। य ता िनकायद्वारा प्रदान गिरएका माफीह  

अ तरार्ि य कानून अनुसार मानव अिधकारको ग भीर हनन तथा अपराध ठहिरने 
घटना लगायत मानव अिधकारको यापक हननका घटनाका स दभर्मा लागु हुने 
छैनन।्  

 

• महा यायािधवक्ताको कायार्लयमा स बि धत क्षेत्रको अनुभव भएका उ च प्रहरी 
अिधकृत तथा नेपाल मानव अिधकार आयोगका सद यह  समेत रहने िवशेष 
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अनुस धान एकाई थापना गन। अदालतको आदेश पालना नगन कायर्लाई ग भीर 
अपराधका पमा िलइनु पछर्।  
 

• अ तरार्ि य फौजदारी अदालतको रोम िवधान, जबरज ती बेप ा बनाउने कायर्बाट 
यिक्तह लाई सरुक्षा िदने स ब धी महास धी (Convention for the Protection of All 

Persons from Enforced Disappearances), यातना तथा अ य कु्रर र अमानवीय वा 
अपमानजनक यवहार तथा सजायका िव द्धको महास धी स ब धी वैकि पक 
स झौता (Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) मा ह ताक्षर तथा यसलाई 
अनुमोदन गन।  

 

• पदो नित, रा सघंीय शाि तसेनाको अ तरार्ि य िज मेवारी वा िवदेशमा िदइने िवशेष 
तालीमका लािग प्र ताव गिरने सरुक्षादलका कुनै पिन सद यह का स ब धमा 
प्रभावकारी जाँचबुझ गिरने कुरा सिुनि त गन। मानव अिधकार हननका ग भीर 
घटनाका स ब धमा अनुस धानका क्रममा रहेका कुनै पिन यिक्तलाई िवदेश 
भ्रमणमा प्रितव ध लगाइने कुरा सिुनि त गन।  

 

संयुक्त रा संघ एवं िवशषेगरी अ टे्रिलया, चीन, युरोपेली संघ, भारत, जापान 
तथा अमेिरका लगायत अ तरार्ि य समुदायका लािगः 

• नेपालले द डहीनतालाई स बोधन गनर् सयंुक्त रा सघंीय मानव अिधकार पिरषदको 
िव यापी आविधक पनुरावलोकन (UN Human Rights Council’s Universal Periodic 

Review) मा यक्त गरेका प्रितबद्धताह का स ब धमा सिक्रयतापूवर्क अनुगमन गन।  
 

• सरुक्षा िनकायह का लािग जाँचबुझको कायर्िविध एवं प्रभावकारी िनरीक्षण तथा 
उ रदािय व स ब धी प्रणाली लगायत सरुक्षा क्षेत्रको सधुारलाई प्रवद्धर्न गन।  

 

• मानव अिधकार हननका ग भीर घटनाह मा सलंग्न रहेको शङ्का गिरएका 
यिक्तह लाई शाि त थापनाका कायर् तथा वैदेिशक तािलममा पठाउन प्रितव ध 
गन कुरा सिुनि त गनर् जाँचबुझ कायर्िविधको सधुार गन।  

 

• नेपालमा द डहीनतालाई अ य गनर्का लािग नेपालि थत रा सघंीय मानव अिधकार 
स ब धी उ चायुक्तको कायार्लयलाई िदइने सहयोगलाई िनर तरता िदने।  

 
 



 

 

१. द डहीनताको िनर तरता : छ वटा प्रितिनिध घटनाह  
 

यस ख डमा कैयन पिरवारह ले यायको खोजीमा भोग्नु परेको बाधा यवधानह लाई 
िचित्रत गद युद्धकालीन यादतीह  भोग्ने पाँचवटा पिरवारका अनुभवको अिभलेख 
गिरएको छ। 5 यी मदु्धािसत स बि धत पिरवारह को यायका लािग मिरमेटने क्षमता 
र प्रितबद्धताका कारण यी मदु्धाह मा अ का तुलनामा धेरै प्रगित भएको छ र यसलेै 
यी घटनाह लाई िविश  बनाएको छ। यी पाँचवटा म ये चारवटा घटनाह का बारेमा 
यायको पखार्इमा : नेपालको सश  द्व द्वका अदि डत अपराधह  (Waiting for Justice: 

Unpunished Crimes from Nepal's Armed Conflict) मा मलू पमा नै उ लेख भएको छ र 
यहाँ पिन यीनलाई अ याविधक पमा प्र तुत गिरएको छ। छैठ  घटनाले द्व द्वपिछ 
बढेको द डहीनताबाट सिृजत प्रभावह का बारेमा चचार् गद तराई क्षेत्रमा युद्धपिछ 
मािरएको एउटा युवकको ह याको चचार् गछर्।  
 

द डहीनका स ब धमा कारवाही गन िदशामा देिखएको िनर तरको असफलताले प्रहरी 
मा एक हदस म साधन ोत तथा तािलमको अभावका कारण र मलू पमा 
सङ्गठना मक वत त्रता र उ रदािय वको अभावका कारण िवद्यमान कमजोरीमा प्रकाश 
पाछर्। मानव अिधकार हननमा सलंग्न यिक्तह का स ब धमा अनुस धान गनर् तथा 
कारवाही चलाउनका लािग प्रहरी मा यादै नै यून प्रो साहनको यव था रहेको छ। 
ब , प्रहरी सावर्जिनक सेवामा प्रदिशर्त उ च योग्यतामाभ दा नातावाद कृपावादमा 
आधािरत द ड र पुर कारको सं थागत ढाँचा तथा राजनीितक दवाव अनुसार च ने 
कुरामा नै केि द्रत रहेको देिख छ।  
 
अपराध अनुस धान िवभागका प्रमुखले मुन राइट वाचलाई भने, “प्रहरी सँग 
अनुस धानका लािग वैज्ञािनक उपकरणह को अभाव छ, प्रहरीको कायर्शैली प्रमाण 
उ मखु नभई वीकारमखुी रहेको छ। यस बाहेक प्रहरी को दैिनक काममा सध नै 
राजनीितक ह तक्षेप रहने गरेको छ। ” 6 
 

पीिडतका पिरवारह ले आ ना गनुासा र सम याह  दतार् गनर् सफल भएका प्रायः सबै 
घटनाह मा प्रहरी अपराध भएको थानमा जाने, साक्षीह बाट बु ने तथा किथत 

                                                           
5 यस प्रितवेदनको पिरिश मा युद्धकालीन ६२ वटा घटनालाई अ याविधक गिरएको छ।  
6 मुन राइट वाचले अक्टोबर २७, २००७ मा अपराध अनुस धान िवभागका नायव प्रहरी महािनरीक्षक प्रकाश कुमारिसत गरेको 
अ तवार्तार्  
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दोषीह लाई पक्रने ज ता फौजदारी अनुस धानका आधारभतू प्राथिमक चरणह  

अवल बन गनर् समेत असफल भएको छ। प्रहरीले प्रायः जाहेरी दखार् त [First 

Information Reports (FIRs)] दतार्लाई कागजी प्रिक्रयाका पमा िल छ र सो उपर कारवाही 
नचलाउनका लािग राजनीितक नेतृ वबाट िदइएको दवावका कारण कारवाही चलाउन 
प्रहरी िहि कचाउँछ। 7 
 

पिहलो जाहेरी दखार् त दतार् भए नभएको कुनै वा ता नगरी नेपाल क युिन  पाटीर् 
माओवादी (नेकपा- माओवादी) का सद यह  लगायत किथत उ लङघनकतार्ह का 
िव द्धमा कारवाही चलाउनु पन आ नो कानूनी िज मेवारीमा समेत प्रहरी असफल रहेको 
छ। केही घटनाह मा पीिडत आफले वा उसकातफर् बाट कसलेै जाहेरी दखार् त दतार् 
गरेपिछ मात्र प्रहरीले कानूनी कारवाही चलाउन सक्छ भ ने प्रहरीको दावी छ। कारवाही 
चलाउनका लािग उ च प्रहरी अिधकृतबाट अिख्तयारी िदइन ुपछर् भ ने पिन प्रहरीको 
दावी रहेको छ। अपराध भएको हुनसक्छ भनेर “कुनै पिन तवरले वा मा यमले” थाहा 
पाएमा यस स ब धमा अनुस धान गनुर् प्रहरीको दािय वहो भ ने सरकारी मदु्धा 
स ब धी ऐन (State Cases Act) को प्रावधानलाई यस कुराले उ लङ्घन गछर्। 8 

 

कणर् रसाइली (िरना रसाइलीका बाबु) 
फेबु्रअरी १२, २००४ का िदन राती ११:४५ बजेितर िरना र उनको पिरवारका सद यह  

ढोकामा गरेको ढकढको आवाजबाट युँिझए। दश जना सादा पोशाकमा आएका 
हितयारधारीले ढोका फोरे र आफूलाई भकु डबेसीबाट आएका सिैनक बताउँदै घरिभत्र 
पसे। उनीह ले िरनाका बाबुआमालाई िपटे र िरनालाई माओवादी भएको आरोप लगाउँदै 
ओ यानबाट िघसारेर िनकाले। उनका बाबुआमाले बताए अनुसार सिैनकह ले िरनालाई 
िघसाद गाईगोठमा लगे र रातभर बला कार गरे।  
 

बािहर िन केर िरनालाई सहयोग गरेमा भयङ्कर पिरणाम बेहोनुर् पनछ िरनाको 
पिरवारलाई ध क्याइयो। िबहान ५ बजे ितर िरना घरमा आइन ्र एउटा वीटर 
मािगन।् उनका हात पिछि तर बाँिधएका िथए। यसपिछ एकहुल सिैनकले उनलाई 

                                                           
7 Waiting for Justice ( यायको पखार्इमा), p. 20. 
8 सरकारी मु ा स ब धी ऐनको दफा ७ को यव था अनुसार “कायार्लयमा सूचना प्रा  गन क तीमा सहायक प्रहरी िनरीक्षक वा 
सोभ दा मािथको प्रहरी कमर्चारीले अनुसूची २ मा सूिचकृत अपराध भएको छ वा य तो अपराध भइरहेको छ वा य तो अपराध 
हुनेवाला छ भ ने सूचना प्रा  गरेमा िनजले य तो अपराधका स ब धमा यथासक्य चाँडो अनुस धान गनुर्पन छ र यसको 
प्रमाण जुटाउनु पनछ।” 
 



 

13      नोबे फय २०११ 

यहाँबाट िलएर गए। पिरवारका सद यले सवा पाँच बजेितर तीन पटक ब दकु 
पडिकएको सनेु तर के हो भनेर हेन िह मत गरेनन।् केही घ टा पिछ उनीह ले 
िरनाको लाश घर निजकै भेटे। उनलाई टाउकामा, आँखामा र छातीमा गोली हािनएको 
िथयो।  
 

काभे्रका िकसान तथा लोहार िरनाका बाबु कणर् रसाइलीलाई २००६ मा सश  द्व द्व 
समा  भएपिछ याय पाइएला भ ने ठूलो आशा लाग्यो। उनको पिरवारले याय पाएरै 
छाडने अठोट त िरना मािरएकै िदन गरेको िथयो। कणर्ले एडभोकेसी फोरमलाई बताएः 
 

हाम्रो धमर् अनुसार िरनाको मृ यु भएकै िदन उनको दाहसं कार गनुर् पन 
हो तर हामीले यसका बारेमा छानिबन होला िक भनेर यो पर परा 
पिन याग्य । छ िदन पिछ हामीले लासलाई जलाउनको साटो गा य  

िकनभने जलाउँदा आएको धुवाँले सेनालाई शङ्का लाग्ला र उनीह  फेिर 
आउलान ्भ ने डर िथयो।  

 

यो घटना पिछ म सु  सिकँन। मलेै एक मिहनास म केही खान 
सिकँन। यो नराम्रो कुराको स झनाले सताएकै कारण म र मेरो 
पिरवारका कोही पिन तीन मिहनास म घरमा सु  सकेन । हामीलाई 
सेना फेिर फकला भनेर ठूलो डर लाग्यो। यो पुरै समय हामीले 
निजककै रहेका आफ तह कहाँ बसेर िबताय ।  

 
 

िरनाको ह या भएको दईुह ा पिछ एडभोकेसी फोरमका अिभवक्ता र 
एकजना पत्रकारका साथ लागेर म िज ला प्रहरी कायार्लय गएँ र जाहेरी 
दखार् त दतार् गराउने कोिशस गर। तर प्रहरीले वा ता गरेन र जाहेरी 
दखार् त िलन पिन मानेन। यसपिछ हामी प्रमखु िज ला अिधकारीको 
कायार्लयमा गय  तर उनीह ले पिन मेरो घटना बारेमा सु न अ वीकार 
गरे। 9 

 

अ यमा, मे २५, २००६ मा एडभोकेसी फोरमको सहयोगमा उनी काभे्रको 
िज ला प्रहरी कायार्लयमा जाहेरी दखार् त दतार् गराउन सफल भए। उनले 

                                                           
9  एडभोकेसी फोरमले जुलाई २३, २०१० मा काभे्र िज लाको पाँच पोखरीमा कणर् रसाइलीिसत गरेको अ तवार्तार् 
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सिंदग्ध यिक्तका पमा काभे्र, भकु ड ेबसी ि थत सेनाको ९ नं. 
िब्रगेडका सेके ड लेि टने ट सरोज ब नेतको नेतृ वमा गएका नाम 
नखुलेका सिैनकह  रहेको बताए।  

 

तर जाहेरी दखार् त दतार् गराएका अ य कैयन ्पिरवार ज तै, प्रहरीको वेवा ता र 
खोपनका कारण कणर् पिन एकदम ैिनराश भए। उनी आ नो पेशागत काम गनर्का 
लािग प्रहरीलाई आदेश गराइपाऊँ भ दै अक्टोबर २००७ मा सव च अदालत गए। 
िडसे बर २००९ मा सव च अदालतले नेपाल प्रहरीले उक्त घटनाको राम्रोसँग छानिबन 
नगरेको िन कषर् सनुायो। जसको एउटा कारण सरकारी वकीलले मदु्धाका स ब धमा 
पयार्  सपुरीवेक्षण नगनुर् पिन रहेको िथयो। अदालतले महा यायािधवक्ताको कायार्लयलाई 
उक्त मदु्धास ब धी अनुस धान र कानुनी कारवाही अिघ बढाउने कुरा सिुनि त गनर्का 
लािग आव यक कारवाही त काल अिघ बढाउन काभे्र िज लाको सरकारी वकीलको 
कायार्लयलाई िनदशन िदने आदेश िदयो।  
 

पिरणाम व प से टे बर १७, २०१० मा प्रहरीले यसिदन सिैनक ग तीमा रहेका 
काजी काकीर्लाई िगर तार गर्  यो जो यस घटनाको केही पिछ सेनाबाट बािहिरएका 
िथए। उनी िरनाको मृ यु हँुदा यहाँ उपि थत टोलीमा िन न तहका अिधकृत िथए। 
काकीर्लाई मुलकुी ऐन अनु प  मानवह याको आरोप लगाइयो। तर पिरवारको  बयान 
लगायतका समसामियक र  िव सनीय प्रमाणले िरना रसाइलीलाई मानुर्अिघ उनीमािथ 
यौन िहसंा  भएको  िथयो भ ने देखाउँछ। यो सामग्री तयार हु जेलस म पिन प्रहरीले 
यस मदु्धाको यस पक्षलाई यानपूवर्क हेरेको देिखएको छैन।  
 

उनलाई केरकार गदार् उपि थत रहेका अ य सैिनकह लाई अिहलेस म पक्राउ गिरएको 
छैन, उनीह का बारेमा त प्र  समेत उठाइएको छैन। काभे्रको िज ला प्रहरी कायार्लयले 
ता कालीन लेि टने ट सरोज ब नेतलाई िगर तार गनर् से टे बर २०१० मा पक्राउ पूजीर् 
जारी गरे तापिन उनी पक्राउ परेका छैनन।् जनवरी २६, २०११मा सहायक रथी िनरे द्र 
प्रसाद अयार्लले काभे्र िज ला अदालतमा उक्त पक्राउ पूजीर्को पालना गनर् नेपाली सेना 
वा य नभएको भ ने पत्र पठाए। उक्त पत्रमा ब नेतलाई कोटर् मासर्ल भइसकेको र 
दोहोरो सजाय नहुने िसद्धा त अनुसार अदालतको आदेशको पालना गनर् ब नेतलाई कुनै 
वा यता नभएको उ लेख गिरएको िथयो।  
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तर यहाँ दोहोरो सजाय हुने िथएन। 10 ब नेतका िव द्ध भएको कोटर् मासर्ल अनुशासन 
स ब धी िथयो, ह यािसत स बि धत िथएन। अिहलेस म सिैनक अिधकारीह ले कोटर् 
मासर्लको िनणर्य स ब धी कागजपत्र अदालतमा वा प्रहरीमा बुझाएका छैनन ्( यसको 
अनौपचािरक प्रित भने एडभोकेसी फोरमले प्रा  गरेको छ), जसमा ४२ पृ को 
प्रितवादीह को बयानको सङ्ग्रह लगायतका िविभ न कागजपत्रह  समािव  छन।् यी 
कागजपत्रह  प्रहरी र वकीलह ले पाउन अ य त आव यक छ।  
 

आफूलाई िनर तर पमा िहरासतमा रािखएको िव द्ध काजी काकीर्ले पुनरावेदन अदालत 
पाटनमा र यसपिछ जनवरी ४, २०११ मा सव च अदालतमा अिपल गरे। उनले 
अदालतह ले िहरासतमा राख्न िदएको आदेश उ याउनका लािग फेबु्रवरी २४, २०११ 
त ला सच च अदालतमा ब दी प्र यक्षीकरण स ब धी िरट पिन दायर गरे। आ नो 
मदु्धा स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको क्षेत्रािधकार िभत्र पछर् र िवद्यमान 
कानूनह  यसमा आकिषर्त हँुदैनन ्भ ने उनको तकर्  िथयो। उनले यसिदन ग तीमा 
गएका बेला आफूले ब दकु नचलाएको र िरनाको बला कार तथा ह यामा ग तीमा 
रहेका अ  नै िज मेवार रहेको बताए। अग  १५, २०११ मा सव च अदालतले स य 
िन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन नभएकाले एवं यसको क्षेत्रािधकार नै टुङ्गो 
लािग नसकेकाले उक्त मदु्धा िवद्यमान कानून अ तगर्त हेिरने िनणर्य िदयो।  

 

सिंदग्ध अिभयुक्तबाट िलइने िवरोधाभाषयुक्त बयानको तरमा कसरी सधुार गन, 

बला कारको अिभयोगको छानिबन िवषयव तुमा केि द्रत नहुने सम यालाई कसरी 
समाधान गन लगायतका अनुस धानमा प्रहरीलाई आव यक मागर्िनदशन गनुर्पन11 

आ नो िज मेवारीमा महा यायािधवक्ताको कायार्लयको लापरवाही देिखएको छ। जनु ३०, 

२०११ को एउटा पत्रमा एडभोकेसी फोरमले महा यायािधवक्तासँग यी कमजोरीह का 

                                                           
10 नेपाली सेनाको िनयतको थप उदाहरणका लािग, यस मु ामा सेनाले अदालतलाई सहयोग गनर् अ वीकार गर्  यो र माचर् १५, 
२०११ मा ब दी प्र यक्षीकरणस ब धी मु ामा सव च अदालतमा पेश गरेको िनवेदनमा काकीर्लाई सैिनक िहरासतमा थाना तरण 
गिरयोस ्भ ने अनुरोध गर्  यो। सव च अदालतमा पेश गरेको काकीर्को आ नै बयानमा पिन उनलाई कतर् य पालनमा असफल 
भएको भनी सैिनक अदालतले ४६ िदनको कैद गरी सैिनक सेवाबाट हटाइएको उ लेख िथयो। यिद नेपाली सेना साँ चै नै िरनाको 
ह यामा काजी काकीर्लाई कारवाही गनर् प्रितबद्ध िथयो भने सेनाले उनलाई िहरासतमा राखेको समयमा नै य तो कायर् गनर् सक् यो। 
तर उनीह ले यसो गरेनन।् िरनाको ह याका स ब धमा नेपाली सेनाले काजी काकीर्लाई कारवाही चलाउने अिभ िच पिहलो पटक 
यसबेलामा मात्र देखायो जुनबेलामा उनलाई नागिरक अदालतमा कारवाही चलाइँदैछ भ ने सेनाले थाहा पायो। 
11 सरकारी मु ा स ब धी ऐनको दफा १७(३) को यव था अनुसार यिद सरकारी यायािधवक्ताले “कुनै घटनामा थप कारवाही अिघ 
बढाउनु पन हो वा होइन भनी िनणर्य गन प्रिक्रयामा सो घटना स ब धी फाइलको अ ययन प ात ्उनले थप प्रमाण जुटाउन वा 
कुनै यिक्तलाई सोधपुछ गनर् आव यक ठा छन ्भने उनले अनुस धान गन प्रहरी कमर्चारीलाई य तो प्रमाण जुटाउन तथा पेश गनर् 
वा य तो यिक्तसँग सोधपुछ गनर्का लािग िनदशन िदन सक्नेछन ्र य तो िनदशनको पालना गनुर् सो अनुस धानमा संलग्न 
प्रहरीको कतर् य हुनेछ। ” 
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बारेमा ग भीर चासो यक्त गरेको भए तापिन यो सामग्री तयार ग जेलस ममा 
महा यायािधवक्ताबाट यसको कुनै प्र यु र आएको छैन र उहाँले काभे्र िज लाका 
सरकारी वकीललाई कुनै िनदशन पठाएको वा नपठाएको बारेमा हामीले केही जानकारी 
पाउन सकेका छैन । 12 
 

पुनीमाया लामा (अजुर्न लामाकी ीमती) 
अिप्रल २००५ मा थानीय कूलको अ यक्षमा चुिनएको खुसी मनाउँदै गरेका बेलामा 
अजुर्न लामालाई छत्रे बाँझ गाउँबाट आएका माओवादी पाटीर्का सद यह ले अपहरण 
गरे। साक्षीह ले बताएअनुसार उनलाई क जा गनह ले गाउँबाट िहँडाएर लगेका िथए तर 
यसपिछ उनी किह यै देिखएनन।् उनकी ीमती पुनीमायालाई के भएको हो भनेर 
अिहलेस म थाहा छैन।  
 

कितपय प्र यक्षदशीर्ले पनुीमायालाई बताए अनुसार उनका ीमानलाई बुधखानी 
गािवसमा रहेको माओवादीको तािलम के द्रमा एनेकपा माओवादीका के द्रीय सिमित 
सद य अिग्न सापकोटा समक्ष प्र तुत गिरयो। िडसे बर २००५ मा नेकपा माओवादीका 
िज ला सिचव सयूर्मान दोङले एउटा पत्रकार स मेलनमा बताए अनुसार अजुर्न 
लामालाई नोबुर् मोक्तान (तामाङ मिुक्त मोचार्का केि द्रय सिमित सद य, जनु मोचार् 
माओवादीिसत स बद्ध िथयो) ले जबरज ती लगेका िथए। सयूर्मानले बताए अनुसार 
उनीह  घतीर्छापमा भएका बेला नेपाली सेनाले हवाइ आक्रमण गर्  यो र यस ैक्रममा 
अजुर्न मािरए। अिग्न सापकोटाले माओवादी पाटीर्का सद यह लाई लामालाई मानर् 
आदेश िदएको र फोिक्सङटारमा लाश गािडएको आरोपमा िव सनीयता पाइ छ।  
 

अजुर्न लामालाई बेप ा पान र अनुमानतः ह या समेत गन यिक्तलाई िव ततृ 
छानिबन गरेर यायको कठघरामा पुर्  याउनका लािग लामाकी ीमती अनवरत पमा 
प्रहरीलाई दवाव िदइरहेकी िछन।् माचर् २००८ मा सव च अदालतमा पेश गिरएको 
एउटा िनवेदनमािथ कारवाही भई प्रहरीलाई मुद्धा दतार् गन र छानिबन गन आदेश प्रा  

भएको छ। तीन वषर् िबितसक्दा पिन सबै अिभयुक्तह  वत त्र रहेका छन।् ियनमा 
संिवधान सभाका सद य अिग्न सापकोटा पिन छन,् जो २०११ को मेदेिख अग स म 
म त्री पिन िथए।  
  

                                                           
12 “AF raises concern to AG over lacklustre investigation in Reena murder case,” Advocacy Forum, July 5, 2011, 
 http://www.advocacyforum.org/downloads/pdf/press-statement/letter-to-attorney-general-reena-english.pdf 
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अिग्न सापकोटामािथ लागेका अिभयोगह का स दभर्िसत जोडी उनलाई म त्री िनयुक्त 
गन कायर्लाई चुनौती िदएर मानव अिधकारकमीर्ह को एउटा समहूले मे २७, २०११ मा 
सव च अदालतमा िरट दायर गर्  यो। यस प्रसङ्गमा िवरोधाभाषी यवहार प्रदशर्न गद 
उक्त म त्रीको प्रितिनिध व महा यािधवक्ताले गरे, जो अ य अव थामा उनलाई कारवाही 
गराउने िज मेवारी बोकेका रा यका प्रितिनिध हु थे।  
 

जनु २२, २०११ मा सव च अदालतले उक्त िरटलाई स बोधन गर्  यो तर अ तिरम आदेश 
भने जारी गरेन। अदालतले प्रहरी र सरकारी वकीलह लाई सापकोटा िव द्धको मदु्धाको 
त काल छानिबन गनर् र प्र येक पप ध्र िदनमा अदातलमा प्रगित िववरण पेश गनर् 
आदेश पिन िदयो। अदालतले म त्रीपिरषदमा रहनु सापकोटाको नैितकता मािथको प्र  हो 
भ ने त ठहर गर्  यो तर रािजनामा गन वा नगन िवषयलाई भने उनकै विववेकमा 
छा यो। उक्त मदु्धाको अि तम सनुुवाई नोभे बरको अ यमा हुने भिनएको छ।  
 

सव च अदालतको आदेश प ात ्काभे्र िज ला प्रहरी कायार्लयले फोिक्सङटार क्षेत्रको 
प्रहरी कायार्लयलाई लामालाई गाडकेो भ ने िव ास गिरएको ठाउँको सरुक्षा गन आदेश 
िदएको छ। एडभोकेसी फोरम तथा मुन राइट वाचलाई प्रहरीले गरेको कुनै कायर्का 
बारेमा जानकारी छैन। नोभे बर २०११ स ममा पिन महा यायािधवक्ताको कायार्लयले 
सव च अदालतलाई कुनै पिन अ याविधक सचूना उपल ध गराएको छैन।  
 

अदालतले प्रहरी र महा यायािधवक्तालाई फौजदारी मदु्धाको अनुस धानको प्रगितका 
बारेमा अदातलमा िनयिमत पमा िववरण पेश गनर् भनेबाट पिन महा यायािधवक्ताको 
कायार्लयको भिूमकामा रहेको स भािवत िवरोधाभाषपूणर् कायर्का बारेमा प  हु छ।  
 

सव च अदालतको आदेश बमोिजम महा यायािधवक्ताको कायार्लयले पप ध्र िदनमा 
अदातलमा प्रगित िववरण पेश गरेको छ िक छैन भ ने कुराको अनुगमन एडभोकेसी 
फोरम तथा मुन राइट वाचले गनछन।् यिद प्रहरी र महा यायािधवक्ताको कायार्लयले 
उपयुक्त समयाविधिभत्र अदालतको आदेश बमोिजम कायर् नगरेमा अदालतले आफूमा 
िनिहत रहेको अदालतको अवहेलनाको कारवाही चलाउने अिधकार प्रयोग गनर् सक्छ र 
गनुर् पछर्।  

 

जयिकशोर लाभ (स जीव कुमार कणर्का बाबु) 
अक्टोबर ८, २००३ को रात १२:१० देिख २ बजेका बीचमा सरुक्षा सेनाले स जीव 
कुमार कणर् लगायत ११ जना यिक्तह लाई पक्राउ पूजीर् िबना नै िगर तार गर्  यो। 
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िगर तारी पिछ उनीह लाई धनुषा िज लाको जनकपुरि थत क्षेत्रीय प्रहरी कायार्लयमा 
लिगयो। स जीवका बाबु जयिकशोर लाभले ती युवकह लाई क्षेत्रीय प्रहरी कायार्लयको 
पिरसरमा रािखएको देखेको कुरा बताएका छन।् 13 प्रहरीले ती ११ जना यिक्तह लाई 
पक्राउ गरेको कुरा इ कार गरेको छ। अक्टोबर ९ का िदन स बि धत पिरवारह ले 
राि य मानव अिधकार आयोगमा उजरुी िदए र यसबैाट अनुस धान सु  भयो।  
 
 

जनवरी २३, २००६ मा राि य मानव अिधकार आयोगले नेपाली सेनाको मानव अिधकार 
सेलबाट स जीव तथा उनका चारजना साथीह  अक्टोबर ८, २००३ मा जनकपुर क्षेत्रमा 
भएको प्रहरी कारवाहीमा मािरएका िथए भ ने पत्र प्रा  गर्  यो। उक्त पत्रमा उनीह  

कसरी मािरएका िथए र उनीह को शव कहाँ छ भ ने कुराका बारेमा भने केही पिन 
उ लेख िथएन। नेपाली सेनाको पत्राचार अनु प नै मानव अिधकार आयोगले प्रहरी 
महािनरीक्षकलाई पत्र लेख्यो। फेब्रुअरी २४, २००६ को िमित उ लेिखत जवाफमा प्रहरी 
प्रधान कायार्लयले नायव महािनरीक्षकको सयंोजक वमा रहेको प्रहरी कायर्दलले उक्त 
घटनाको अनुस धान गिररहेको बतायो।  
  

छोरालाई बेप ा पािरएपिछ जयिकशोर धनुषा तथा िछमेकी िज लाह का सबै सिैनक 
यारेक तथा प्रहरी कायार्लयह मा िनर तर धाए। प्र येक पटक ती ठाउँह मा पुग्दा 
प्रहरी तथा सेनाबाट ती िवद्याथीर्ह लाई आफूकहाँ राखेको िथएन र रािखएको छैन भ ने 
जवाफ पाए। उनले राि य मानव अिधकार आयोगमा १०० पटकभ दा धेरै फोन गरे। 
उनले नेपाल बार एशोिसएशन ज ता राि य िनकाय तथा राजनीितक दलह  एवं 
िविभ न राि य तथा अ तरार्ि य मानव अिधकार सङ्गठनह लाई हजार  पत्र पठाए। 
उनले त कालीन राजा, प्रधानम त्री तथा गहृ म त्रालयलाई यिक्तगत पत्र समेत लेखे। 
जलुाई २००६ मा उनले वीटजर या डको जेनेभा ि थत जबरज ती तथा अिन छापूवर्क 
बेप ा स ब धी सयंुक्त रा सघंीय कायर्दल (United Nations Working Group on Enforced or 

Involuntary Disappearances in Geneva, Switzerland) समक्ष प्रमाण पेश गरे। 14 
 

                                                           
13 आफ तह ले प्रहरीमा दतार् गराएको उजुरी अनुसार ती पाँचजना िवद्याथीर्ह लाई रेवतीराज का ले, कुबेर िसहं राना र सेनानी 
अनुप अिधकारीको उपि थितमा डा. चुडा बहादरु े द्वारा पुछताछ गिरएको िथयो। 
14 कोिपला अिधकारी, िबटर थः द िडसएिपयरे स अफ फाइब टुडे स इन नेपाल, ेर इज जि टस? (Bitter Truth: The 
Disappearance of Five Students in Nepal, Where is Justice?) मे २००८ 
http://www.afad-online.org/voice/may_08/nf_bitter.htm 
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पक्राउ परेका अ य यिक्तह का पिरवारलाई भने द्व द्व अ य भएपिछ याय पाइ छ 
िक भ ने केही आशा लागेको िथयो। उनीह ले जाहेरी दखार् त दतार् गराउने प्रयास गरे। 
सरकारी मदु्धा स ब धी ऐन अनुसार य तो जाहेरी दखार् त “सबभ दा निजकको प्रहरी 
कायार्लयमा सकेस म चाँडो” 15 दतार् गराउनु पछर्। यस घटनामा उनीह ले जयिकशोरले 
आ नो छोरा र अ य िवद्याथीर्ह लाई अि तम पटक देखेको क्षेत्रीय प्रहरी कायार्लय 
अ तगर्त रहेको जनकपुर िज ला प्रहरी कायार्लयमा उजरुी दतार् गनुर् पन हु यो। 
पिरवारका यिक्तह  प्रहरी कमर्चारीह  उक्त पक्राउ तथा बेप ा पान कायर्मा सलंग्न केही 
यिक्तह प्रित सहानुभिूत राख्न सक्छन ्भनेर डराएका िथए तर पिन उनीह सँग यहीँ 
दतार् गनुर्को िवक प िथएन। जलुाई ९, २००६ मा उनीह  एडभोकेसी फोरमका वकीलह  

तथा नेपालि थत मानव अिधकारका लािग रा सघंीय उ चायुक्तको कायार्लयका 
प्रितिनिधह को साथ लागेर प्रहरी कायार्लयमा गए।  

 

गाउँलेह ले भने अनुसार सोही िदन पिरवारका ती यिक्तह ले प्रहरीलाई ती पाँचजना 
िवद्याथीर्ह को शव गािडएको थल देखाए। बताइए अनुसार गाउँलेह ले ती यिक्तह  

गािडएपिछ लग कैा िदनह मा यसका छेउछाउ केही कपडा र रबरका च पलह  देखेका 
िथए। प्रहरीले यस ठाउँलाई काँडतेारले घेर्  यो तर शवो खननको कुनै प्रिक्रया भने सु  
गरेन। पटक पटकको सोधपूछ पिछ पिन अनुस धानको प्रगितका बारेमा प्रहरीले केही 
बताएको छैन।  
 

जनवरी २८, २००७ मा जयिकशोरले एडभोकेसी फोरमको सहयोगमा अनुस धानको 
प्रगितको स ब धमा अदालतलाई जानकारी गराउनु भनी धनुषा िज ला प्रहरी 
कायार्लयको नाममा आदेश गनर्का लािग सव च अदालतमा िरट िनवेदन गरे। धनुषा 
िज ला प्रहरी कायार्लयले कानूनी आव यकता अनु प डायरी नं १०16 मा जाहेरी दखार् त 
दतार् गरेको िथएन र यस ैकारणले उनीह ले सो जाहेरी दखार् तका स ब धमा कुनै 
कारवाही नचलाएको हो भ ने तकर्  गर्  यो। फेबु्रअरी ३, २००९ मा सव च अदालतले 
िज ला प्रहरी कायार्लयको नाममा त काल अनुस धान सु  गनर्का लािग तु त जाहेरी 
दखार् त दतार् गनर्का लािग आदेश जारी गर्  यो। अ ततोग वा फेबु्रअरी २००९ मा जाहेरी 

                                                           
15 सरकारी मुद्धा स ब धी ऐन १९९२,  दफा ३(१) 
16 फौजदारी अिभयोग स ब धी अनुस धान गनुर् पन िज मेवारीमा सरकारी मुद्धा स ब धी ऐनले प्रहरीह लाई एकहदस म छूट पिन 
िदएको छ भ ने मुलुकका धेरै प्रहरीह को तकर्  रहेको छ । तर एडभोकेसी फोरम र मुन राइट वाच भने य तो कायर्मा िवशेष 
खाता प्रयोग गन भ ने यव था प्रहरीको प्रशासिनक िवषयव तु हो यसले कुनै पिन तवरले कानूनमा यव था गिरएका दािय वह  

पूरा गनर्मा रोक लगाउँदैन भ ने अडान राख्छन।्  
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दखार् त दतार् भयो। सव च अदालतले आ नो िनणर्यमा सेना तथा प्रहरीको घटनाका 
स ब धमा रहेको िवरोधाभाषपूणर् कथनका स ब धमा पिन उ लेख गर्  योः एकातफर्  
प्रहरीको आ तिरक अनुस धान प्रितवेदनले ती िवद्याथीर्ह  िभमान यारेकमा ह ता तरण 
गरेको उ लेख गर्  यो भने अकार्तफर्  सेनाले चािहँ उक्त ह या तथा बेप ाका लािग प्रहरी 
नै िज मेवार रहेको कुरा अदालतलाई बतायो। तर य तो िन कषर् िनकािलएको 
अनुस धानको प्रितवेदन न त प्रहरीले न त सेनाले नै अदालतसमक्ष प्र तुत गर्  यो र 
अदालतले पिन उनीह लाई यसो गनर् भनेन।  
 

जयिकशोरले आ नो जीवनको अि तम सात वषर् आ नो छोराको खोजीमा नै समपर्ण 
गरे; तर यसको कुनै उ र नपाइकनै अिप्रल २०१० मा दयाघातका कारण उनको 
िनधन भयो।  
 

जयिकशोरको िनधनको पाँच मिहना पिछ से टे बर २०१० मा प्रहरी कारवाहीको 
अभावको अव थामा राि य मानव अिधकार आयोगले पीिडतका पिरवारह लाई 
सरसामान र शवको सनाखतका लािग उपयुक्त िकिसमले सहभागी नगराइकनै िनधार्िरत 
ठाउँमा शवो खनन गनर् सु  गर्  यो। 17 यस क्रममा से टे बर २०१० मा चारवटा लास 
िलकािलए भने पाँच  चािहँ फेब्रुअरी २०११ मा िनकािलयो।  
 

राि य मानव अिधकार आयोगले शवो खनन गनर् सु  गरेको लग  ैपिछ सरकारले 
“अ तिरम सिंवधान अनुसार प्र तािवत बेप ा आयोगले मात्र द्व द्विसत स बि धत 
घटनाह का स ब धमा कायर् गनर्सक्छ” भ दै उक्त अनुस धान कायर् रोक्न राि य 
मानव अिधकार आयोगलाई भनेको कुरा यहाँको िव सनीय सतू्रले एडभोकेसी फोरमलाई 
बतायो। बताइए अनुसार, गहृ म त्रालयले “युद्धकालीन अपराधह ” स ब धी कारवाही 
िवद्यमान याियक प्रणालीको क्षेत्रािधकारभ दा बािहर पछर् भ ने तकर्  पेश गर्  यो। यसका 
बावजदू पिन राि य मानव अिधकार आयोगले सरकारको भनाइलाई बेवा ता गद 
पीिडतलाई यायबाट वि चत गनर् सिकँदैन र सङ्क्रमणकालीन याियक प्रणाली अझ ै
पिन थािपत भइसकेको छैन भ दै अनुस धान जारी राख्यो। 18 
 

                                                           
17 िवज्ञ समूहमा िफन या डबाट आएका दईुजना िविधिवज्ञान िवशेषज्ञ, राि य िविधिवज्ञान प्रयोगशालाका कमर्चारी, िचिक साशा  

अ ययन सं थानको िविधिवज्ञान िचिक सा िवभाग, पुरात व िवभाग तथा नेपाल प्रहरीको िविधिवज्ञान प्रयोगशालाका 
कमर्चारीह बाट सहयोग पुर्  याइउका राि य िविधिवज्ञान िवशेषज्ञह  रहेका िथए। 
18  “Dhanusha killings: Five youths died at hands of government forces,” Kantipuronline, August 12, 2011, 
http://www.ekantipur.com/2011/08/12/top-story/dhanusha-killings-five-youths-died-at-hands-of-govt-forces/339007.html 
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शवो खनन पिछ कुनै प्रगित भएको छैन। बताइए अनुसार शवो खननबाट िनकािलएका 
पाँचवटा लासह  िशक्षण अ पतालमा रािखएका छन ्भने िविधवैज्ञािनक परीक्षण 
हेलिस की िव िवद्यालयमा भइरहेको छ। से टे बर २०१० र फेबु्रअरी २०११ दवुै समयमा 
पीिडतका पिरवारह लाई शवो खननका समयमा िनकािलएका च पल, गरगहना ज ता 
व तुह  पिहचान गनर्का लािग औपचािरक पमा बोलाइएन। न त अिहलेस म प्रहरीले नै 
उनीह लाई सनाखतका लािग िज ला प्रहरी कायार्लयमा बोलाएको छ। अक्टोबर २०११ 
स म पिन स बि धत पिरवारह  अि तम सं कारका लािग आ ना मािनसह को शव 
किहलेस ममा आफूलाई िज मा लगाइने हो वा नलागाइने हो भ ने कुरामा प  छैनन।्  
 

जनु २०११ मा राि य मानव अिधकार आयोगले उक्त बेप ाका लािग िज मेवार 
ठहर्  याएकह  म येका एकजना प्रहरी अिधकृत कुबेरिसहं रानालाई सहायक प्रहरी 
महािनरीक्षक बनाउनका लािग बढुवा गिरयो।  
 

सव च अदालतले जलुाई १३, २०११ को अ तिरम आदेशमा रानालाई कारवाही 
गिरनुपछर् भ ने राि य मानव अिधकार आयोगको सझुाव उनको बढुवा रोक्नका िनिम  

पयार्  आधार नभएको भ ने ठहर गरेको छ।  
 

अदालतले रा यलाई नायब प्रहरी सपुरीवेक्षक सरहको अिधकार रहेको एकजना 
अिधकृतलाई सरकारी मदु्धा स ब धी ऐन, १९९८ को िनयम ४(१) अनुसार उक्त 
अनुस धान अिघ बढाउनका लािग िनयुिक्त गनर् आदेश िदएको छ। सो अनुस धानमा 
कुबेरिसहं रानाको ह तक्षेप तथा प्रभाव नरहने कुरा सिुनि त गनर् अदालतले सरकारलाई 
िनदशन िदएको छ। 19 अदालतले उक्त मदु्धाका बारेमा आफू र राि य मानव अिधकार 
आयोगसमक्ष मािसक प्रगित प्रितवेदन पेश गनर् प्रधानम त्रीको कायार्लय, गहृ म त्रालय 
र प्रहरी प्रधान कायार्लयलाई आदेश िदएको छ। 20 यसबाट अनुस धानमा वा तिवक 
प्रगित हु छ वा हँुदैन र कुबेरिसहं रानाले आ नो मातहतका अिधकृतद्वारा गिरने 
अनुस धानमा कसरी सहयोग गछर्न ्भ ने कुरा हेनर् चािहँ बाँकी नै छ।  

 

                                                           
19 अिग्न सापकोटाको म त्रीका पमा भएको िनयुिक्तका िव द्धको सावर्जिनक सरोकारको मु ामा ज तै महा यायािधवक्ताको 
कायार्लयको भूिमकालाई पुनरावलोकन गनुर्पन आ यकतालाई अझ टडकारो पाद कुबेरिसहं रानाको यस मु ामा पिन 
महा यायािधवक्ता प्र तुत भए। 
20 प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष  तथा अ यका िव द्ध सुनील राजन िसहं तथा अ यले दायर गरेको िरट नं. ०६७/२०१० को मु ामा 
जुलाई १३, २०११ मा सव च अदालतले गरेको फैसला। यहाँ हेनुर्होस ्: http://www.advocacyforum.org/downloads/sc-
decision-in-kuber-rana-case.pdf 
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देवी सुनुवार (मैना सुनुवारकी आमा) 
फेबु्रअरी १९, २००४ को िबहान ६ बजे ितर १५ जना वदीर् लगाएका सिैनकह को समूह 
मनैा सनुुवारको घरमा आइपुग्यो। उनीह ले मनैा सनुुवारकी आमा देवी सनुुवारलाई 
खोिजरहेको कुरा बताए। तर देवी घरमा िथइनन,् यसलेै उनीह  मनैालाई घरबाट िलएर 
गए। यिद मनैालाई फकार्उने हो भने ितमीले मनैाकी आमालाई िलएर काभे्रको लामीडाँडा 
यारेकमा आउनु पछर् भनेर उनीह ले मनैाका बाबु पूणर् बहादरुलाई भने। यसको 
भोिलप ट मनैाको कूलका प्रधाना यापक, मनैाका बाबु र मनैाका एकजना िशक्षक 
सिहत करीब २५ जनाको एउटा समहू यारेकमा गयो। जब उनीह ले मनैाका बारेमा 
सोधे र उनलाई छा नका लािग माग गरे, यारेकमा रहेको सरुक्षा सेनाले मनैालाई 
पक्राउ गरेको कुरा नै अ वीकर गर्  यो। यसपिछ यो समहू पाँचखालमा रहेको सिैनक 
यारेकमा गयो। यहाँका सिैनक अिधकारीले पिन मनैाको पक्राउमा कुनै पिन सलंग्नता 
रहेको कुरालाई इ कार गरे। मनैाकी आमा काभे्र िज ला प्रशासन कायार्लय, िज ला 
प्रहरी कायार्लय तथा लामीडाँडा र पाँचखालमा रहेका सिैनक क्या पमा बार बार धाइन ्
तर ितनीह  सबैले मनैालाई पक्राउ गरेको कुरा इ कार गरे र ब  उनलाई नै उ टै 
ध क्याए। कुनै समयमा आएर पाँचखाल यारेकका केही सिैनकले मनैा “बेप ा” भएकी 
होइनन ्ब  “आतङ्ककारी िव द्धको कारवाहीमा मािरएकी” हुन ्भ ने कुरा मनैाकी 
आमालाई सनुाए।  
 

अिप्रल २००४ मा मनैाकी आमा काठमाड ि थत नेपाली सेनाको प्रधान कायार्लय पुिगन।् 
यहाँ उनलाई मनैा मािरएको र उनका लगुा र अ य सामान प्रहरीकहाँ पठाइएको 
बताइयो। रा सघंीय मानव अिधकार स ब धी उ चायकु्त लईु आबर्र लगायत अ तरार्ि य 
समदुायको िनर तरको दवावका कारण सेनाले एउटा आ तिरक छानिबनको प्रिक्रया अिघ 
बढायो र अिप्रल २१, २००४ मा किथत पमा िज मेवार तीन जना सिैनकलाई कोटर् 
मासर्ल गर्  यो। सिैनक अिभलेखका अनुसार अिभयुक्तह लाई केरकारका अनुपयुक्त िविध 
अपनाएको तथा मनैाको लासको यव थापन गनर् िविधस मत प्रिक्रया नअपनाएको 
ज ता साधारण अिभयोग मात्र लगाइएका िथए। उनीह लाई छ मिहनाको कैद तोिकयो 
तर अनुस धानका क्रममा उनीह ले यित समय यारेकम ैसीिमत रहेर िबताएकाले ती 
अिधकृतह लाई मकु्त गिरयो।  
 

फेबु्रअरी २००४ मा सिैनक िहरासतमा १५ वषर्की मनैा सनुुवार यातनाबाट मािरएको र 
बेप ा भएको घटना स भवतः नेपालको द्व द्वकालकै सबैभ दा चिचर्त मानव अिधकार 
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हननको घटना हो। मलू पमा यो कुरा उनकी आमा देवी सनुुवारको अथक र 
बहादरुीपूणर् अिभयानका कारण स भव भएको हो।  
 

देवी सनुुवार पीिडतह का थोरै आफ तह म येकी एकजना हुन,् जसले द्व द्वकालमै 
जाहेरी दखार् त दतार् गराउन सिकन।् कोटर् मासर्लको पिरणामबाट स तु  नभएर उनले 
नोभे बर २००५ मा एडभोकेसी फोरम र नेपालि थत रा सघंीय मानव अिधकार 
स ब धी उ चायुक्तको कायार्लयको मदतमा काभे्र िज ला प्रहरी कायार्लयमा एउटा जाहेरी 
दखार् त दतार् गराइन।् प्रहरीले अनुस धान सु  गनर् सकेन। अ ततः से टे बर २००७ मा 
सव च अदालतले िनदशन गरे बमोिजम जनवरी २००८ मा काभे्र प्रहरीले देवी 
सनुुवारको जाहेरी दखार् तमा नाम उ लेख भएका चारजना सिैनक अिधकृतह का नाममा 
काभे्र िज ला अदातलमा ह याको अिभयोग लगायो। ती चारजनालाई पक्राउ गन 
अदालतको आदेशका बावजदु उनीह  सबै नै उ मकु्त छन।्  
 

से टे बर १३, २००९ मा िज ला अदालतले नेपाली सेनाको मखु्यालयलाई सेनानी 
िनर जन ब नेत (चारजना अिभयुक्त म ये अिहलेस म सेवामा रहेका एकमात्र यिक्त, 
जो घटना भएका बेलाको पद सहसेनानीबाट सेनानीमा बढुवा भएका छन)् लाई वतः 
िनल बन गन प्रिक्रया सु  गन र कोटर् अफ इ क्वायरी (Court of Inquiry) का क्रममा 
अ तवार्तार् गिरएका सबै यिक्तह को बयान रहेका सबै फाइल पेश गन आदेश िदयो। 
नेपाली सेनाले अदालतका आदेशलाई बेवा ता गन आ नो आदत अनु प नै िनर जन 
ब नेतलाई रा सघंीय शाि त सेनामा काम गन आकषर्क मौका िदएर िवदेश पठायो।  
 

ब नेतलाई शाि त सेनामा पठाइएको कुरा सावर्जिनक हुनासाथ रा सघंले उनलाई िफतार् 
पठायो। नेपाली सेनाले त काल ैउनलाई िनय त्रणमा िलयो तर ता कािलक 
प्रधानम त्रीको आदेशका बावजदू प्रहरीको िज मा लगाएन। जनवरी १३, २०१० मा सयंुक्त 
रा सघंका महासिचव बान की मनुले नेपाली सेनालाई से टे बर २००९ को अदालतको 
आदेशको पालना गनर् तथा सेनानी ब नेतलाई िनल बन गनर् आग्रह गरे। राि य मानव 
अिधकार आयोगले पिन ब नेतलाई ह ता तरण गनर् आग्रह गर्  यो। 21 हालस म उनी 
सिैनक सरंक्षणमा नै छन।्  
 

                                                           
21 “NHRC urges govt to proceed cases of HR violation through civil courts,” Nepalnews, December 24, 2009, 
http://www.nepalnews.com/main/index.php/news-archive/19-general/3068-nhrc-urges-govt-to-proceed-cases-of-hr-
violation-through-civil-court.html 
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यस िवषयमा नेपाली सेनाको सबैभ दा पिछ लो भनाइ कानूनी िवभागका प्रमखु उपरथी 
बी ए कुमार शमार्ले जुलाई २०१० मा यसरी राखेका छन ्: “सेनाले ता कािलक 
अव थाको साझा शत्रकुा िव द्ध कारवाही चलाएको र आतङ्कवाद तथा िव वंसा मक 
गितिविध िव द्धको ऐन (TADA) 22 अनु प कायर् गरेको कुरा प  छ” तथा “यस 
कारणले ब नेतका िव द्ध कुनै मदु्धा छैन। ” 23 से टे बर २००७ मा उक्त मदु्धाका 
स ब धमा सिैनक अदालत (कोटर् मासर्ल) का त यह लाई पुनरावलोकन गिरसकेपिछ 
सव च अदालतले गरेको सो मदु्धालाई नागिरक अदातलमा प्र तुत गन र यसलाई काभे्र 
िज ला अदालतमा िसफािरस गन आदेशका बावजदू नेपाली सेनाले आ नो पिछ लो 
भनाइलाई न ैिनर तरता िदएको छ। अदालतको आदेश अनु प च न पूणर् पमा इ कार 
गरेर नेपाली सेनाले िविधको शासनलाई उपहास गरेको छ र आफूलाई सव च 
अदालतको अिधकारभ दा मािथ राखेको छ।  
 

हाल उक्त मुद्धा यथाि थितमा रहेको छ र राजनीितक सहयोगको अभावका कारण प्रहरी 
तथा िज ला सरकारी वकीलको कायार्लयले नेपाली सेनालाई उक्त मदु्धामा सहयोग गनुर्पछर् 
भनेर दवाव िदन सकेका छैनन।् नेपाली कानूनी प्रणाली मदु्धामा सहयोग गनर् दवाव िदन 
पयार्  मात्रामा सक्षम रहेको छैन, यसलेै बिलयो राजनीितक इ छशिक्त नहुन जेलस म 
उक्त मदु्धा थाँती नै रहने छ र अदालतले पिहले जारी गरेका आदेशअनु प नच नेह का 
िव द्ध अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउने कुरा स भव देिखदैँन। 24  
 

यस ैबीचमा अक्टोबर २००९ मा देवी सनुुवारले आ नो ीमानलाई गमुाइन।् पूणर् 
सनुुवार काभे्रको खरेलथोक गािवसमा रहेको उनको बास थान निजकैको डाँडा गाउँ 
गािवसको वडा नं. १ को जङ्गलमा मतृ अव थामा फेला परे। अक्टोबर ९, २००९ मा 
यो जङ्गल भएर जाने क ची सडकमा उ ानो परेर लिडरहेको उनको शवलाई प्रहरीले 
फेलापारे। उनको रगतमा िवषको अंश पाइयो जसले उनको ह या वा आ मह या भएको 
इङ्िगत गछर्। एडभोकेसी फोरमले सोधपुछ गरेका उनका िछमेकी तथा साथीह को 

                                                           
22 संसदले २००२ मा आतङ्कवाद तथा िव वंसा मक गितिविध िव द्धको ऐन (TADA) लाई कानूनका पमा वीकार गर्  यो। यसका 
प्रावधानह  भने अ यादेशका पमा आतङ्कवाद तथा िव वंसा मक गितिविध िव द्धको अ यादेश TADO मा पिहले नै लागु गिरएको 
िथयो। संसदीय कारवाहीको अभावका कारण यसको समायाविध सिकयो तर फेिर अक्टोबर २००४ मा शाही घोषणामाफर् त यसलाई 
लागु गिरयो। से टे बर २००६ मा यसको समयाविध सिकएपिछ यसलाई नवीकरण गिरएन र यसपिछ यो लागु भएको छैन। 
23  Akanshya Shah, “Army gives Basnet clean chit, claims UN violated norms,” July 14, 2010, 
http://www.southasianrights.org/?p=1233 (accessed October 5, 2010) 
24 For a detailed analysis of de jure impunity in Nepal, see Waiting for Justice, pp. 43-51, and Held to Account. Making the 
Law Work to Fight Impunity in Nepal, Advocacy Forum and the REDRESS Trust, December 2011, 
http://www.advocacyforum.org/publications/impunity-reports.php 
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भनाइ अनुसार पूणर् सनुुवार उनको अनवरत प्रयासका बावजुद रा यले उनकी छोरीलाई 
याय िदलाउन असफल भएका कारण गिहरोगरी िनराश भएका िथए।  

 

यसोदा शमार् (सूयर्प्रसाद शमार्की ीमती) 
यसोदा शमार् सयूर्प्रसाद शमार्की दो ी ीमती िथइन।् उनकी जेठी ीमतीको युवाव थामा 
नै िनधन भएको िथयो। यसोदा र सयूर्प्रसाद को िववाह पे्रम िववाह िथयो जसले 
पर परागत जातीय िनयमह लाई तोडकेो िथयो। उनीह िसत यादै कम पैसा िथयो। 
सयूर्प्रसाद माओवादी समथर्क िथए र १९९६ मा जनयुद्ध घोषणा गिरएप ात ्उनी 
भिूमगत भएका िथए। फलतः एक्ललेै तीनजना बालब चा हुकार्उनु बढाउनु परेका कारण 
यसोदाको जीवन क कर भएको िथयो।  
 

२००२ जनवरीमा सङ्कटकाल लागेको अव थामा आ नो पिरवार भेटन गएका बेला 
सयूर्प्रसाद सेनाबाट पक्राउ परेका िथए। यसोदाले उनको यालबाट उनलाई निजकैको 
सिैनक क्या पमा लिगँदै गरेको देखेकी िथइन।् केही िदन प ात ्एकजना सिैनक घरमा 
आएका िथए र सयूर्प्रसाद शमार्लाई मनपन सतूीर् मागेका िथए। यसको करीब दईु ह ा 
पिछ उनले यस गाउँमा रहेको कालीदल गु मका कमा डर सेनानी च द्रबहादरु पुनलाई 
भेटेकी िथइन।् पुनले सेनाले ग तीमा लगेका बखत उनको ीमान िहरासतबाट भागे 
भ ने कुरा उनलाई बताए। उनले आ नो ीमान िहरासतबाट किथत पमा भागेको 
भ ने कुरामा प्र  गिरन ्र सश  फौजले आ नो ीमानलाई मारेको हुनसक्ने कुराप्रित 
आशङ्िकत हँुदै आ नो ीमानलाई प्र तुत गनर् माग गिरन।् तर सेनानी पुनले उनको 
ह या भएको कुरालाई इ कार गरे, अ  जानकारी िदन मानेनन ्र उनलाई यहाँबाट 
जान भने।  
 

यसोदा आ नो अ तजार्तीय िववाहका कारण पिहले नै आ नो समाजको ठूलो िह साबाट 
विह कृत िथइन ्र सयूर्को िगर तारी पिछ पिरि थित झनै िबिग्रयो। उनले पितको मृ यु 
भएको कुरामा िव ास नगरेको हुनाले पर परागत पमा सधवा मिहलाले लगाउने रातो 
टीका, पोते, रातो सारी ज ता स पूणर् पिरधानह  लगाउन छािडनन ्र िवधवाको ज तो 
पिहरन लगाउन इ कार गिरन।् गाउँमा यो कुरा चचार्को ठूलो िवषय ब यो। आ नो 
ीमान ्बेप ा भएपिछ उनले दश ितहार ज ता मह वपूणर् धािमर्क चाडपवर्ह  मनाउन 
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पिन असक्षम भएको अनुभव गिरन ्र य तोमा सहभागी नहुनका लािग आफू पर 
सरेको बताउन थािलन।् 25  
 

आ नो ीमानलाई के भएको हो भ ने कुरा प ा लगाउन ढ रहेका कारण उनले 
राि य मानव अिधकार आयोगमा उजरुी हािलन ्र सव च अदालतमा ब दी 
प्र यक्षीकरणका लािग िरट िनवेदन दायर गिरन।् िविभ न िनकायबाट अदालतलाई 
िदइएको जवाफमा ठूलो मात्रामा िवरोधाभाष रहेको िथयो। गहृ म त्रालय, रक्षा म त्रालय, 

प्रहरी प्रधान कायार्लय तथा सिैनक मखु्यालय सबैले उनलाई िगर तार गरेको र थुनामा 
राखेको कुरालाई अ वीकार गरे। ब , उ टै उनी सिैनकद्वारा पक्राउ परेका िथए र 
ग तीले क्या पबाट बािहर लगेको समयमा भागेर नदीमा हामफालेका िथए र उनी फेिर 
देखा परेनन ्भ ने कुरा अिभलेखले देखाउँछ भ ने कुरा प्रमखु िज ला अिधकारीले 
बताए। 26 
 

यसोदा नागिरक तथा राजनीितक अिधकार स ब धी अ तरार्ि य महास धी (ICCPR)27 

को वैकि पक स झौतामा उ लेख गिरएको नागिरक उजरुी स ब धी कायर्िविधलाई 
प्रयोग गन पिहलो नेपाली नागिरक िथइन।् राि य तरमा याय खो न तथा 
स भािवत सबै क्षेत्रह  चाहािरसकेपिछ मानव अिधकार स ब धी रा सघंीय सिमितस म 
पुग्न उनी सक्षम भएकी िथइन।् उक्त सिमितले अक्टोबर २८, २००८ मा आ नो िनणर्य 
(औपचािरक पमा “धारणा” का पमा जनाइएको) िलएको िथयो। उक्त सिमितले धारा 
२(३) (प्रभावकारी उपचार स ब धी अिधकार), धारा ७ (यातना िव द्धको अिधकार), 

धारा ९ ( यिक्तको वत त्रता तथा सरुक्षा स ब धी अिधकार) र धारा १० (मानवको 
नैसिगर्क प्रित ाप्रितको स मान) को उ लङ्घन भएको पाएको िथयो। सो सिमितले 
सयूर्प्रसादलाई बेप ा पान कायर्बाट धारा ७ (यातना िव द्धको अिधकार) अनुसार 
यसोदाले पाउने अिधकारको उ लङघन भएको पिन सिमितले ठहर गर्  यो। उक्त सिमितले 
देखेका कुरा िन न बमोिजम रहेका छन:् 
 

१२ जनवरी २००२ देिख िनवेदकका ीमान बेप ा भएका कारणबाट 
िनवेदकलाई पीडा तथा बेदना िदएको छ। यसकारण सिमित आफू 

                                                           
25 नेपालका धेरैजसो ठाउँह मा पर सरेका बखत मिहलाह  अशुद्ध भएको ठािन छ र यसबेला उनीह लाई धािमर्क अनु ानमा 
सहभागी हुन र खाना पकाउनका लािग समेत िनषेध गिर छ।  
26 See Communication No.1469/2006, November 6, 2008, CCPR/C/94/D/1469/2006, paras. 2.7-2.8. 
27 Nepal ratified the ICCPR and the Optional Protocol in 1991. 
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सामु ने भएका त यह का आधारमा िनवेदक आफका स ब धमा उक्त 
स झौताको धारा ७ को उ लङ्घन भएको छ भ ने धारणा राख्दछ। 28 

 

सिमितको िवचार य तो पिन रहेको छः 
 

“उक्त स झौताको अनु छेद ३ को धारा २ अनुसार िनवेदकलाई उनको 
ीमानको बेप ा भएको ि थित तथा वा तिवक अव थाका बारेमा 

िव ततृ तथा प्रभावकारी अनुस धान गनुर् र उनी जीिवत भएमा उनलाई 
त काल थुनामकु्त गनुर्पन ज ता कायर् लगायतका प्रभावकारी उपचार 
उपल ध गराउनु रा य पक्षको दािय व हो। य तै उ लङ्घनका कारण 
उनका पित तथा उनको पिरवारले भोग्नुपरेको पीडाका लािग उनको 
पिरवारलाई प्रभावकारी उपचार उपल ध गराउनु पिन रा य पक्षको 
दािय व हो। उक्त स झौताले एउटा यिक्तलाई अ य कुनै यिक्तका 
स ब धमा फौजदारी कारवाही चलाउन रा यिसत माग गन अिधकार 
निदएको भए तापिन रा यको कतर् य िवशेषगरी जबरज ती बेप ा 
पािरएका तथा यातना स ब धी कायर्ह  ज ता मानव अिधकार 
उ लङ्घनका घटनाह का स ब धमा िव ततृ अनुस धान गनुर् मात्र 
नभएर य ता उ लङ्घनका स ब धमा िज मेवार ठहर्  याइएका 
यिक्तह लाई भिव यमा कानूनको दायरामा याउनु र ितनीह लाई द ड 
िदनु पिन हो भ ने सिमितको धारणा रहेको छ। 29  

 

यो िनणर्य जारी भएदेिख नै यसोदा शमार्ले सरकारलाई उसको दािय व पूरा गराउनका 
लािग बार बार कोिसस गरेकी छन।् यो सामग्री तयार गदार्स म यसोदा शमार्ले उनको 
ीमानलाई के भएको हो भ ने कुराको कुनै उ र पाएकी छैनन।् उनले सरकारबाट 

“त काल सहायता” व प नेपाली पया २००,००० (२,५०० अमेिरकी डलर) प्रा  गरेकी 
िछन।् 30 हालस म थापना भइ नसकेको सङ्क्रमणकालीन यायप्रणालीद्वारा उक्त 
घटनाका स ब धमा पूणर् अनुस धान भइसकेपिछ मात्र क्षितपूित र्को रकम िनधार्रण हुने 
र सो उपल ध गराइने कुरा सरकारले बताएको छ। हालस म कुनै पिन फौजदारी 
अनुस धान सु  गिरएको छैन।  

                                                           
28 See Communication No.1469/2006, November 6, 2008, CCPR/C/94/D/1469/2006, para. 7.9. 
29 Ibid., para. 7. 10. 
30 Letter of April 27, 2009, from the government of Nepal to the Human Rights Committee.  
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यसोदा शमार् आफूले प्रा  गरेको उक्त अ तिरम सहायताका लािग खुसी नै छन ्र 
उनलाई अ य पिरवाह ले सहायता व प उक्त रकमको आधा मात्र पाएका छन ्भ ने 
कुरा थाहा छ। तर उनी तथा उनको पिरवारले भोग्नु परेको पीडाको तुलनामा सो रकम 
पूणर् पमा अपयार्  रहेको छ। उनी तथा पिरवारजनलाई बेप ा पािरएका कारण पीिडत 
भएका अ य पिरवारह  तथा उनले रा सघंीय मानव अिधकार सिमितले आ नो 
िनणर्यमा उ लेख गरे बमोिजम अपराधको ग भीरता अनुसार क्षितपूित र् पाउनुपछर् भ ने 
कुरामा उनी सहमत िछन।्  
 

वत त्र अनुस धान गन सो सिमितको आ ानको कायार् वयनका बारेमा २००९ मा 
सरकारले िन नकुरा भनेको छः 
 

सयूर्प्रसाद शमार्लाई किथत पमा बेप ा पािरएको भ ने घटनालाई 
नेपालसरकारद्वारा िनकट भिव यमा थापना गिरने बेप ा स ब धी 
वत त्र आयोग Independent Disappearance[s] Commission मा 
अनुस धानका लािग पेश गिरनेछ। सो आयोग स ब धी िवधेयक 
नेपालको ससंदको हाल चिलरहेको सत्रमा पिहले नै पेश भइसकेको छ। 
सो कानूनको कायार् वयन भइसकेपिछ प्राथिमकता प्रा  कायर्का पमा 
आयोग गठन हुनेछ। 31 

 

यद्यिप उक्त आयोग हालस म पिन गठन भएको छैन। सयूर्प्रसाद शमार् करीब १० वषर् 
अिघ बेप ा भएका हुन।् दािय व भनेको “पूणर् अनुस धान” गनुर् मात्र होइन, यो त 
“तु त” पिन गनुर् हो। अझ ैपिन थापना नभएको आयोगले स चालन गन 
अनुस धानमा सरकार िनर तर पमा भर पिररहेको कुराले आ नो दािय वलाई 
ग भीरतापूवर्क िनवार्ह गन कुरामा सरकार असफल भएको प  हु छ। अग  ४, २०११ 
िमितको पत्रमा सरकारले एक पटक फेिर सो स ब धी िवधेयक यव थािपका ससंदमा 
पेश भएको कुरालाई यसको प्रितबद्धताको प्रमाणका पमा रहेको उ लेख गद यस 
प्रिक्रयाका लािग आफू प्रितबद्ध रहेको बताएको छ।  
 

                                                           
31 संयुक्त रा  संघ जेनेभाका लािग नेपालको थायी िनयोगबाट मानव अिधकार सिमितका सिचवलाई लेिखएको पत्र, अिप्रल २७, 
२००९, पिरिश  ७ 
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बेप ा स ब धी वत त्र आयोग थापना भएकै िथयो भने पिन यस मदु्धाको कारवाही 
अिघ बढाउन ुअिघ अिभयोजनकतार्ह ले आयोगको िनणर्यको प्रतीक्षा गिररहनु पन 
िथएन। रा सघंीय मानव अिधकार सिमितले सयूर्प्रसाद शमार्को बेप ाका स ब धमा 
अनुस धान गनुर् र कारवाही चलाउनु रा यको िज मेवारी हो र अिधकारीह ले पूणर् पमा 
फौजदारी अनुस धान त काल सु  गनर् सक्छन ्र गनुर् पिन पछर् भ ने पिहले न ै
िन कषर् िनकालेको छ।  
 

अ दलु मिजद देवान (शहीद उ लाह देवानका बाबु) 
अक्टोबर २६, २००९ मा केही साक्षीह ले प देही िज लामा िदउसो साढे एघार बजे २९ 
वषर्का शहीद उ लाह देवानलाई तीनजना प्रहरीले मारेको देखे। उक्त ह या तराईमा सश  

समहूह ले चलाएको आपरािधक गितिविधह का जवाफमा प्रहरी कारवाहीका स दभर्मा 
भएको िथयो। शहीद उ लाह कुनै सश  समहूह का सद य िथए िक िथएनन ्भ ने 
कुरा खुलेको छैन तर पक्राउ गदार्को बखत भने उनी िनश  िथए। उनका बाबु अ दलु 
मिजदले यसिदन के भएको िथयो भ ने कुरा एडभोकेसी फोरमलाई यसरी बताएः 
 

मेरो छोरो हजामको दोकानिभत्र िथयो र म बािहर बसेर उसलाई 
पिखर्इरहेको िथएँ। यस ैबीचमा एउटा निचनेको यिक्तबाट उसलाई फोन 
आयो र ऊ हतारहतार बािहर गयो। म उसको पिछ पिछ िहँड। 
हामीबीचको दरूी करीब २० िमटर मात्र रहेको िथयो। आ नो अनुहारलाई 
मालले छोपेका तीनजना यिक्तह ले उसलाई एक्कासी आक्रमण गरे। 
मलेै बेठारी प्रहरी चौकीका प्रमखु श भनूाथ उपा याय नाम भएका 
यिक्तलाई िच न सक, जसको मेरो छोरािसत पिहलेदेिखकै िचनजान 
िथयो। मलेै मेरो छोरो भएितर जान कोिसस गदार् मलेै पिछ अवधेश 
यादव र पे्रम धवाल रहेछन ्भनी पिछ िचनेका दईु जना प्रहरीह ले 
मलाई भइँुमा पछारे।  

 

श भनूाथ उपा यायले मेरो छोरालाई उसको छाितमा, िनधारमा र जीउका 
अ  भागमा गोली हाने। ऊ पीडाले छटपटायो र घटना थलम ैउसको 
प्राण गयो। यसपिछ श भनूाथ उपा यायले मेरो मतृ छोराको हातमा 
पे तोल राखेर फोटो िख ने कोिसस गर्  यो, मलेै उसलाई यसो गनर्बाट 
रोक्ने कोिसस गर। तर उनीह ले मलाई कुटे र य तो फोटो िखचे।  
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यसपिछ पुिलसको एउटा गाडी यहाँ आइपुग्यो र घटना थललाई तु तै 
प्रहरीह ले घेरा हाले र अ  कसैलाई पिन निजक जान िदएनन।् 
उनीह ले मेरो छोराको लासलाई सो घटनाको स ब धमा सिजर्िमन समेत 
नगरी उठाएर लगे। अ  प्रहरीले गाउँलेह लाई यिद उनीह ले ह तक्षेप 
गरे डरलाग्दो पिरणाम भोग्नु पनछ भनी ध क्याए।  

 

अ  गाउँलेह ले पिन ती तीनजना प्रहरी अिधकृतह को पिहचान गरे, लासका हातमा 
ब दकु राखेको घटना लागयत उक्त ह याको पु ी गरे। यस स ब धमा एडभोकेसी 
फोरमले सोधपुछ गदार् िज ला प्रहरी कायार्लय प देहीका प्रहरी िनरीक्षक प्रकाश 
अयार्लले भने “बोगाडी गािवसको माझगावा क्षेत्रको प्रहरी कायार्लयका प्रहरीको समूहमा 
एउटा यिक्तले गोली चलायो र प्रहरीको प्रितकारमा ऊ मािरयो। उसको साथबाट 
पे तोल तथा गोली पिन बरामद भयो। स बि धत पिरवार तथा गाउँलेह को कथन 
झूठो हो। ” 32 
 

अ दलु मिजदले िज ला प्रहरी कायार्लय प देहीमा सो घटनाका बारेमा जाहेरी दखार् त 
दतार् गन कोिसस गदार् पीिडत दोहोरो भीड तमा मािरएको हो भ दै प्रहरीले जाहेरी 
दखार् त दतार् गनर् इ कार गर्  यो। पीिडतका बाबुले पुनरावेदन अदालतमा िरट दतार् गरे। 
अदालतले ५ जनवरी २०१० मा प्रहरीका नाममा जाहेरी दखार् त दतार् गनर् तथा 
अनुस धानलाई अिघ बढाउन आदेश जारी गर्  यो। य तो आदेश भए तापिन प देही 
िज लाका सरकारी वकील सो मदु्धा दायर गनर् असफल रहे। उक्त िनणर्यलाई 
िनयमानुसार पुनरावेदन अदालतमा रहेको सरकारी वकीलको कायार्लयमा पठाइयो, 
उनीह ले िज ला ि थत सरकारी वकीलको कायार्लयलाई अदालती कारवाही दतार् गनर् 
तथा मदु्धा अिघ बढाउनका लािग िनदशन जारी गरे। उक्त आदेशको प्र यक्ष पले अवज्ञा 
गद िज लाि थत सरकारी वकीलको कायार्लयले कारवाही अिघ नबढाउने वीकृितका 
लािग सीधै महा यायािधवक्ताको कायार्लयलाई पत्राचार गर्  यो। अ यमा अक्टोबर १८, 

२०११ मा िज लाि थत सरकारी वकीलले आफूलाई अनुस धान अिघ बढाउन िनदशन 
िदइएको िथयो र आफूले सोही अनु प अिघ ब नका लािग प देही िज ला प्रहरी 
कायार्लयलाई अनुरोध गरेको कुरा वीकार गरे।  
 

                                                           
32 Advocacy Forum interview with Prakash Aryal, October 2009.  
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२. युद्धकालका ग भीर दु यर्वहार स ब धमा कारवाही चलाउनु 
पन दािय वबाट उ कने सरकारी रणनीितह  

 

नेपाली अिधकारीह ले मानव अिधकारिसत स बि धत दु यर्वहारह का स ब धमा 
िलनुपन उ रदािय वबाट सरुक्षा फौज तथा िवद्रोहीह लाई जोगाउनका िनिम  िविभ न 
प्रकारका रणनीितह को िवकास गरेका छन।् अदालतमा थाँती रहेका मदु्धाह  आम पमा 
िफतार् गन, क्षमा िदने तथा आममाफी प्रदान गन ज ता कुराह  यी म येका प्रमखु 
हुन।्  

 
मु ा िफतार् िलने कायर् 
जनुसकैु सरकारले पिन वहृत ्शाि त स झौता (CPA), सरकारी मदु्धा स ब धी ऐन 
१९९२ को दफा २९ र अग  १९९८ को सरकारी मदु्धाह  िफतार् िलँदा अपनाउनु पन 
कायर्िविध तथा मापद डह  (“Procedures and Norms to be Adopted While Withdrawing 

Government Cases.”) बाट प्रा  अिधकारलाई उद्धतृ गद हालस म ६०० वटाभ दा बढी 
युद्धकालीन फौजदारी मुद्धाह  (ह या तथा बला कार लगायत) िफतार् िलएको छ। 33 
 

कानून, यव था तथा ससंदीय यव था म त्रालयलाई लेिखएको िट पणीमा 
माओवादीद्वारा नेतृ व प्रदान गिरएको सरकारका मखु्य सिचव भोजराज िघिमरेले 
मि त्रपिरष को अक्टोबर २७, २००८ को ३४९ वटा मदु्धा िफतार् गनर् सहमित प्रदान गन 
िनणर्य यसरी उ लेख गरेका छन,् “शाि त प्रिक्रयालाई अिघ बढाउन तथा वहृत ्शाि त 
स झौताको दफा ५.२.७ लाई कायार् वयन गनर् ती मु ाह  अपवादका पमा िफतार्गनुर् 
वा छनीय देिख छ। ” 
 

एमालेका माधव कुमार नेपालको नेतृ वको सरकारले नोभे बर १७, २००९ मा २८२ वटा 
मदु्धा िफतार् िलयो। ती मु ाह मा सरुक्षा फौज तथा माओवादीह लाई प्र यक्ष प्रभाव पन 
ह या तथा आगजनी लगायतका वहृत ्क्षेत्र समेटने अपराधह  पदर्छन।् 34 

 

सव च अदालतले सु मा आम पमा मदु्धाह  यसरी िफतार् गन कुराको िव द्धमा कडा 
आदेश जारी गर्  यो। सबभ दा प  पले यसले १ जनवरी २००९ मा ३४९ वटा मदु्धाह  

                                                           
33 मु ाह  िफतार् गन प  कानूनी आधारिसत स बि धत िव ततृ िवषयव तुका लािग हेनुर्होस ्“Evading Accountability by Hook 
or By Crook. The Issue of Amnesties in Post-Conflict Nepal,” Occasional Brief, year 2,vol. 1, Advocacy Forum, June 2011,  
34 Ibid. 
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िफतार् िलने िनणर्यको कायार् वयन नगनर् अ तिरम आदेश जारी गर्  यो। 35 तर य तो 
ि थित पिछ फेब्रुअरी २३, २०११ मा उि टएको देिख छ। जसमा िडिभजन बे चले १९९८ 
को मापद ड तथा वहृत ्शाि त स झौताको दफा ५.२.७ का आधारमा उक्त मदु्धा िफतार् 
गन कायर् कानूनस मत रहेको छ भ ने आदेश जारी गर्  यो। यो पिछ लो आदेशमा 
सव च अदालतले “राजनीितक अपराध” लाई वहृत ् पले पिरभािषत गरेको छ जसमा 
द्व द्वको समयमा भएको देिखने अपराध स ब धी स पूणर् मदु्धाह लाई राजनीितक 
मािनने छ र यसकारण यो वहृत ्शाि त स झौताको दफा ५.२.७ अ तगर्त पनछ 
भ ने उ लेख गिरएको छ। य तो िनराशाजनक आदेश भए तापिन सव च अदालतले 
आ नो िनणर्यमा िज ला अदालतले होिसयार रहनुपन र घटना राजनीित पे्रिरत हो 
होइन भनेर छु याउन िन पक्षतापूवर्क कायर् गनुर् पन कुरालाई मह व िदएको छ। िज ला 
अदालतले यिक्तगत पमा मदु्धा िफतार्का लािग परेका िनवेदनका स ब धमा के गछर् 
भ ने कुरा भने हेनर् बाँकी नै छ। 36 

 

क्षमादान 
सव च अदालतले सिंवधान सभाका माओवादी सभास  बालकृ ण ढुङ्गेलका िव द्ध जनु 
२४, १९९८ मा ओखलढुङ्गामा उ जन कुमार े को ह याको अिभयोगलाई सदर गरेको 
छ। उक्त ह या द्व द्वका समयमा भएको िथयो तर यो पीिडत र बालकृ ण ढुङ्गेलको 
पिरवारह  बीचको यिक्तगत िववादबाट भएको िथयो। 37 सु मा ओखलढुङ्गा िज ला 
अदालतले ढुङ्गेललाई दोषी ठहर्  यायो र उनलाई ज मकैदको सजाय सनुायो। राजिवराज 
ि थत पुनरावेदन अदालतले उक्त घटना अदालतभ दा सङ्क्रमणकालीन यायप्रणालीसँग 
उपयुक्त देिखने भएको भ दै िज ला अदालतको उक्त िनणर्य उ यायो। यसपिछ सरकारी 
वकीलको कायार्लयले सव च अदालतमा अपील गर्  यो र यसले से टे बर ८, २०१० मा 
ह याको सु को अिभयोगलाई सदर गर्  यो। नोभे बर ८, २०११ मा एकीकृत नेपाल 
क युिन  पाटीर् माओवादीको सयंुक्त सरकारले अ तिरम सिंवधानको माफी स ब धी 
दफा (धारा १५१) अ तगर्त ढुङ्गेललाई माफी प्रदान गनर् रा पित समक्ष अनुरोध 
गर्  यो। सव च अदालतको नोबे बर १३, २०११ को अ तिरम आदेशबाट हाल यस 
स ब धी कारवाही रोिकएको छ। यो सामग्री तयार गदार्स म म त्रीपिरष ले ढुङ्गेलको 
                                                           
35 Madhav Kumar Basnet, Advocate v Honorable Prime Minister Puspa Kamal Dahal and Others, Writ No 03557/ 2065, 
Supreme Court, January 1, 2009. 
36 Raju Prasad Chapagai, “Withdrawal of criminal charges and other forms of amnesty in Nepal: Reflections on the relevant 
national and international legal framework,” National Judicial Academy Law Journal, 2010, p. 186. 
37 Advocacy Forum, “Ujjan Kumar Shrestha,” http://www.advocacyforum.org/fir/2011/10/ujjan-kumar-shrestha.php. 
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माफीका लािग रा पित समक्ष गरेको अनुरोध स ब धमा रा पितबाट कुनै आदेश जारी 
भएको छैन। ढुङ्गेल सिंवधान सभाका सिक्रय सद यका पमा रिहरहेका छन ्र 
हालस म पिन उनलाई पक्राउ गिरएको छैन। 38 
 

द्व द्विसत स ब ध नरहेको अक  एउटा मदु्धामा सव च अदालतले नोभे बर १६, २०१० 
को अ तिरम आदेशमा “क्षमा िदन सिकने अिधकारलाई अ य त िवशेष मदु्धामा मात्र 
लाग ुगनर् सिकने” र धारा १५१ लाई यो आदेश पिछ िनयिमत पले प्रयोग गनर् 
नसिकने कुरा उ लेख गरेको छ। 39 सो मदु्धामा १९९७ मा सव च अदालतले १९८५ मा 
महे द्र झाको ह या गरी वत त्र बिसरहेका मकेु र दास काठविनयालाई दोषी ठहर 
गरेको िथयो। झाका छोराले जनवरी २०१० मा मकेु र दास काठविनयाको माफीका 
लािग रा पित समक्ष पेश गन म त्रीपिरषदको िनणर्यलाई बदर गनर्का लािग अदालतको 
ह तक्षेप हुनका लािग िरट दायर गरेका िथए। ढुङ्गेल र काठविनया दवुकैो मदु्धाका 
स ब धमा सव च अदालतको अि तम फैसला आउन बाँकी नै छ।  

 

माफी 
िव ततृ शाि त स झौताले उ रदािय व वहन गनुर्पन कुरामा प्रितवद्धता जनाए तापिन 
सबै मखु्य राजनीितक दलह ले िवगतमा भएका मानव अिधकार स ब धी 
यादतीह का स ब धमा माफी प्रदान गनर् कोिसस गरेका छन।् जलुाई २००७ मा नै 

काङ्गे्रस पाटीर्का िगिरजा प्रसाद कोइरालाको नेतृ वको सरकारले स य िन पण तथा 
मेलिमलाप आयोग थापना गन िवधेयकको म यौदामा माफी स ब धी दफा राख्न े
प्र ताव गद अदालती कारवाही रोक्ने कोिसस गरेको िथयो। िविभ न राि य तथा 
अ तरार्ि य मानवअिधकार सङ्गठनह को तीब्र प्रय ले सरकारलाई िवधेयकमा रहेको 
उक्त यव था सशंोधन गन बनायो। यो सामग्री तयार गदार्स म उक्त िवधेयक ससंदको 
यव थािपका सिमितमा थाँती रहेको छ। यसले अिहले अ तरार्ि य अपराध तथा मानव 
अिधकारका ग भीर उ लङ्घनह मा माफी िदन प  पले िनषेध गरे तापिन यौन 
िहसंा लगायत िनि त अपराधह का स ब धमा “मेल िमलापको उ े यले” स य 
िन पण तथा मेल िमलाप आयोगलाई प्रदान गिरएको अिधकार लगायत अझ ैकेही 
                                                           
38 “Plea to ban Dhungel from entering CA hall,” Kathmandu Post, November 4, 2010 http://www.ekantipur.com/the-
kathmandu-post/2010/11/04/nation/plea-to-ban-dhungel-from-entering-ca-hall/214532/ (accessed May 26, 2011). 
39  “Suprme Court summons government to attend Nov 9 hearing”, Himalayan Times, October 31, 2010, 
http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Supreme+Court+summons+government+to+attend+Nov+9+he
aring&NewsID=263927 (accessed November 22, 2011). 
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सम यायुक्त प्रावधानह  रहेका छन।् मािथ उ लेख गिरए अनुसार आयोगद्वारा पीडक र 
पीिडतका बीचमा वा या मक पले म य थता गिरने हो भने यसले मिहलाह लाई 
फेिर पिन उ तै पीडाको ि थितमा पुर्  याउँछ। 40  
 

से टे बर २, २०११ मा मानव अिधकारवादीह सँगको एउटा छलफलमा प्रधानम त्री 
बाबुराम भट्टराईले मुद्धा िफतार्का स ब धमा प  मापद ड बनाइने प्रितबद्धता यक्त 
गनुर् भयो।  

 

यिद प्र तािवत माफी युद्ध अपराध, मानवता िवरोधी अपराध, जबरज ती बेप ा बनाउने 
काम, यातना तथा दु यर्वहार ज ता अ तरार्ि य कानून अनुसार अपराध ठहिरने 
िवषयह िसत स बि धत रह छ भने उक्त प्र तािवत मदु्धा िफतीर् तथा माफी िदने कायर् 
अ तरार्ि य कानून तथा मापद ड अनुसार प्रितवि धत हु छ। य तो प्रितव ध लगाउने 
कायर्को यव था UN Updated Set of Principles for the Promotion and Protection of Human 

Rights through Action to Combat Impunity को धारा २४ मा रहेको छ। रा सघंीय मानव 
अिधकार सिमितले सिुनि त गरेको नागिरक तथा राजनीितक अिधकार स ब धी 
अ तरार्ि य स झौता (International Covenant on Civil and Political Rights) अ तगर्त 
नेपालले िनवार्ह गनुर्पन दािय वको ि ले समेत य ता माफीह  असङ्गत हुनेछन।् अझ 
मह वपूणर् कुरा त के छ भने गहृ म त्रालय िव द्ध राजे द्र ढकाल (जुन १, २००६), 

काभे्र िज ला अदालत िव द्ध काजी काकीर् (अग  १५, २०११) तथा काभे्र िज ला प्रहरी 
कायार्लय िव द्ध देवी सनुुवार (से टे बर १८, २००७) लगायतका िविभ न मदु्धाह मा 
नेपालको सव च अदालतले यो प्रावधानलाई कायम राखेको छ। यिद एनेकपा माओवादी 
तथा सयंुक्त लोकताि त्रक मधेसी मोचार् बीचको सहमितलाई लाग ूगिरयो भने यो 
अ तरार्ि य कानून अनुसार हुने नेपालको दािय वको िव द्धमा हुनेछ र यसले ग भीर 
अपराधमा लाग ुहुने तथा यसको वहृत ्प्रकृितका कारण अ तरार्ि य अपराधमा समेत 
लाग ुहुने सव च अदालतको िनदशनह को समेत उ लङ्घन गनछ।  
 

                                                           
40 द्व द्वले नेपाली मिहलामा पारेको असर, एक िचत्रण “Across the Lines: The Impact of Nepal’s Conflict on Women,” Advocacy 
Forum and ICTJ, 2010, p. 96. 
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कृतज्ञता 
 
 नेपालमा भएको सश  द्व द्वको समयमा भएका अपराधह को स ब धमा देिखदैँ आएको 
द डहीनताको अिभलेख राख्न ेप्रितवेदनह को ङृखलामा यो चौथो प्रितवेदन हो। यस 

प्रितवेदनभ दा पिहले  से टे बर २००८ मा यायको पखार्इमा: नेपालको सश  द्व द्वका अदि डत 

अपराधह , अक्टोबर २००९ मा अझ ै यायको पखार्इमा: नेपालमा द डहीनताको अ य छैन र 

िडसे बर २०१० मा यायप्रित उदासीनताः नेपालका यदु्ध अपराधह मा द डहीनता गरेर 

ए भोकेसी फोरम र मुन राइ स वाचका तीनवटा सयंुक्त प्रितवेदनह  प्रकािशत गिरएका िथए । 
 
यो प्रितवेदन ए भोकेसी फोरमका इ ग्रीड मासाजे र मुन राइ स वाचका लािग दिक्षण एिशया 
हेन अनुस धानकतार् तेज थापाले तयार गनुर् भएको हो। मुन राइ स वाचका एिशया महाशाखाका 
नायब िनदशक ईलेन िपयसर्न र कायर्क्रम कायार्लयका नायब िनदशक जोसेफ स डसर्ले यो 
प्रितवेदन स पादन गनुर्भएको हो। विर  कानूनी स लाहकार क्लाइभ ्बा डवीनले यसको कानूनी 
पुनरावलोकन गनुर्भएको हो।  
 
 एिशया महाशाखामा रहेकी सहयोगी शैवािलनी परमार, प्रकाशन सयंोजक क्याथी िम स र 

उ पादन प्रब धक िफ ज्रोय हे की सले यसको प्रकाशनमा सहयोग पुर ्याउनु भएको छ।  
 

यस प्रितवेदनलाई सभंव बनाउन सहयोग, िव ेषण वा जानकारी प्रदान गनुर्हुने सबै यिक्तह  

ध यवादका पात्र हुनहुु छ। हामी यस प्रितवेदनका लािग मु ाह  ज मा गन तथा थलबाट 

पिछ लो जानकारी िलने कायर्मा सलंग्न ए भोकेसी फोरमका रवी द्र गौतम, कमल पाठक र 

धीरज पोखरेल तथा पीिडतह लाई सहयोग प्रदान गन तथा मु ाह को अनुगमन गन कायर्मा 
रहनु भएका ए भोकेसी फोरमका अिधवक्ताह को मेहनतलाई पिन स झन चाह छ । हामीलाई 

आ नो अनुभव बताइिदनुहुने पीिडतका पिरवारह लाई हामी प्रमखु पमा ध यवाद िदन चाह छ । 
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पिरिश   
यायको पखार्इमा रहेका ग भीर मानव अिधकार हननका ६२ 

वटा मु ाको अद्याविधक ि थित  
 

केस नं    १ 
नाम   राजु िवक 
िज ला   बागलुङ 
घटना संक्षेपमा   गर याियक ह या। माचर् १, २००२ मा बागलुङ नगरपािलका-११ मा अवि थत आ नै बुबाको 

घरमा बिसरहेका राजु िवकलाई हातहितयार बोकी सै य पोशाकमा आएका ८/९ जनाको 
सैिनकह को समूहले पक्राउ गरे। पिछ िनजले भाग्ने प्रयास गदार् सेनाद्वारा गोली प्रहार गरी 
मािरयो भनी प्रहरीले बताए। उनको पिरवारलाई उनको शवलाई त कालै जलाउन दवाव 
िदइयो र दाहसं कारका बेलामा सैिनक जवानह पिन उपि थत िथए।  

जाहेरी लगेको िमित   माचर् १८, २००७
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको 
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

जाहेरी दतार् भएपिन अनुस धान नभएको। जुन १८, २००९ मा िछटोछिरतो अनुस धान 
गराइपाउँ भनी पुनरावेदन अदालत बागलुङमा परमादेश िनवेदन दायर।  

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

नोभे बर ११, २००९ मा पुनरावेदन अदालत बागलुङले िजप्रका बागलुङलाई िछटोछिरतो 
अनुस धान था न परमादेश जारी गर्  यो। यस आदेशका बाबजुद प्रहरीले कुनै कारवाही 
अगािड बढाएको पाइएन।

 
 केस नं    २ र ३ 
नाम   गंगा गौचन र पहलवीर िवक )पहल िसहं)
िज ला   बागलुङ 
घटना संक्षेपमा   गैर याियक ह या। जुलाई ११, २००४ मा काठको काम गद आएका गंगा गौचन आ नो 

साथी पहल िसहंलाई भे न तारा गािवस, सागुकोट गाउँ गए। गंगा गौचन र पहल िसहं 
कुरा गद बिसरहेको पसलमा मेजर अङ्शी िव को कमा डमा खडगदल बटािलयनबाट 
खिटएको सेनाको एक ज था आइपुगी माओवादीलाई लुकाएको आरोप लगाउँदै िनजह लाई 
२५ िमटर परस म िघसाद लगी गोली प्रहार गरी मारे।

जाहेरी लगेको िमित   फेब्रअरी १३, २००७
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको 
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

जाहेरी दतार् भएपिन अनुस धान नभएको। जुन १८, २००९ मा िछटोछिरतो अनुस धान 
गराइपाउँ भनी पुनरावेदन अदालत बागलुङमा परमादेश िनवेदन दायर।  

हालको प्रगित  
०६६ )अ सोजपिछ) 

नोभे बर ११, २००९ मा पुनरावेदन अदालत बागलुङले िजप्रका बागलुङलाई िछटोछिरतो 
अनुस धान था न परमादेश जारी गर्  यो। यस आदेशका बाबजुद प्रहरीले कुनै कारवाही 
अगािड बढाएको पाइएन।
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केस नं    ४ 
नाम   िड ली प्रसाद सापकोटा
िज ला   बागलुङ 
घटना संक्षेपमा   गैर याियक ह या (यातनापिछ)। फेब्रअरी ११, २००५ मा सुरक्षाकमीर्ह को समूहले 

िड लीप्रसाद सापकोटालाई पक्राउ गर्  यो। िड लीप्रसाद सापकोटा माओवादी पाटीर्सँग आबद्ध 
बागलुङ नगरपािलका "जनसरकार" प्रमुख हुनुका साथै नेकपा (माओवादी) को िज ला 
तरमा िविवध कायर्भार स हा दै आएका िथए। ३ जना प्र यक्षदशीर्का अनुसार 
िड लीप्रसाद सापकोटालाई पक्राउप ात ्सोही िदन खमा बाँधेर यातना िदँदै िदउँसोको 
किरब ३ बजेितर गोली प्रहार गरी मािरएको िथयो।

जाहेरी लगेको िमित   फेबु्रअरी २००८
जाहेरी दतार् भए नभएको   नभएको 
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित जाहेरी दतार् गनर् जादँा प्रहरीले पिरवारलाई मान ध की िदएको।  
हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

पीिडत पिरवारले सबै आशा मिरसकेको भनी अब मु ा अगािड नबढाउने िनणर्य गरेको छ। 
यस स ब धमा कुरा गदार् उनीह लाई पीडा थिपएको मात्र अनुभूित हु छ।

 
 केस नं    ५ र ६  
नाम   दलबहादरु थापा र पावर्ती थापा
िज ला   बाँके 
घटना संक्षेपमा   गैर याियक ह या। से टे बर १०, २००२ को बेलुका किरब ८:४० बजेितर दलबहादरु 

थापाको पिरवार ब दकु प केको आवाजले युिँझए। उनीह को घरमा १५ िमनेटस म 
फायिरङ भयो र उक्त घटनामा दल बहादर, िनजकी ीमती पावर्ती थापा र १० मिहने 
छोरी दीपा घाइते भए। दलबहादरुकी आमाले घाइत ेछोरा, बुहारी र नाितनीलाई अ पताल 
लैजान तरखर गदार् पिरवाजनले यास लाइट बालेर ५०/६० सुरक्षाकमीर्ह  आए, छोरा, 
बुहारीलाई लगे र उनीह को ह या गरे।

जाहेरी लगेको िमित   जुलाई १५, २००७
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको 
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

मे २००८ बाट अनुस धान शु  भएपिन खास प्रगित केही पिन नभएको। दलबहादरुकी 
आमाले जुन १८, २००९ मा पुनरावेदन अदालत नेपालगंजमा िछटोछिरतो अनुस धान 
गराइपाउँ भनी परमादेश िनवेदन दायर।

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

फेबु्रअरी २४, २०१० मा पुनरावेदन अदालत नेपालगंजले िजप्रका बाँकेलाई िछटोछिरतो 
अनुस धान टुङ्गोमा पुर्  याउन परमादेश जारी गर्  यो। ए भोकेसी फोरमले अनुस धान 
अिधकारीह लाई अदालतको आदेश पालना गनर् बार बार आग्रह गरेकोमा उनीह  सेनाले 
पत्रको जवाफ नफकार्उने गरेको भनी बताउँछन।्  
अग  २९, २०१० मा िज ला सरकारी वकीलको कायार्लयले प्रहरी कायार्लय कोहलपुर, 
बाँकेलाई कानूनले िनधार्रण गरेको समयिभत्र अनुस धान सु  गनर् िनदशन िदयो। नोभे बर 
१०, २०१० मा कोहलपुर क्षेत्रको प्रहरी कायार्लयले ी खडगदल बटािलयन, िचसापानीलाई 
शंका गिरएका यिक्तह लाई कोहलपुर क्षेत्रको प्रहरी कायार्लयमा थप पुछताछका लािग 
उपि थत गराउन पत्र लेख्यो। तर अक्टोबर २०११ स म पिन सेनाले उक्तकाम गरेको छैन। 
नेपाली सेनाकातफर् बाट नोभे बर १०, २०१० को पत्रका स ब धमा कुनै पत्राचार भएको छैन।
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केस नं    ७ र ८  
नाम   धनीराम चौधरी र जोरीलाल चौधरी
िज ला   बाँके 
घटना संक्षेपमा   गैर याियक ह या। से टे बर २९, २००४ को िदउँसो किरब १२:५० बजे ितर बागे री 

बटािलयन र सुरक्षा आधार िशिवरबाट खिटएका लगभग २०० जना सरुक्षाकमीर्को टोलीले 
साहू िदलाराम डाँगीको खेतमा काम गिररहेका धनीराम था  र जोरीलाल था  नामका 
दाजुभाइलाई पक्राउ गरे र पिछ गोली हानी ह या गरे।

जाहेरी लगेको िमित   अक्टोबर २९, २००७
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको 
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

अनुस धान नै नभएको। पीिडत पिरवारले जुन १८, २००९ मा पुनरावेदन अदालत 
नेपालगंजमा िछटोछिरतो अनुस धान गराइपाउँ भनी परमादेश िनवेदन दायर गरे।

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

जनवरी १३, २०१० मा पुनरावेदन अदालत नेपालगंजले िजप्रका बाँकेलाई िछटोछिरतो 
अनुस धान टुङ्गोमा पुर्  याउन परमादेश जारी गर्  यो। ए भोकेसी फोरमले अनुस धान 
अिधकारीह लाई अदालतको आदेश पालना गनर् बार बार आग्रह गरेकोमा उनीह  सेनाले 
पत्रको जवाफ नफकार्उने गरेको भनी बताउँछन।्  
सन ्२०११ मा यसमा कुनै प्रगित भएको छैन।

       
केस नं    ९ 
नाम   केशरबहादरु ब नेत
िज ला   बिदर्या 
घटना संक्षेपमा   जबरज ती बेप ा र गैर याियक ह या। माचर् ११, २००२ को िदउँसो किरब ४ बजे 

थानीय वा यके द्रका लेखापाल केशर बहादरु ब नेतलाई नेपाली सेनाले बाँके िज लाको 
भुरीगाउँ ि थत िनज कायर्रत कायार्लयबाटै पक्राउ गर्  यो। पिछ उनलाई गुलिरया यारेक र 
यहाँबाट गाडीमा हालेर लगेपिछ उनी देखा परेका छैनन।्  

जाहेरी लगेको िमित   फेबु्रअरी १४, २००७
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको 
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

अनुस धान नै नभएको। पीिडत पिरवारले जुन १८, २००९ मा पुनरावेदन अदालत 
नेपालगंजमा िछटोछिरतो अनुस धान गराइपाउँ भनी परमादेश िनवेदन दायर गरे।

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

नोभे बर १८, २००९ मा पुनरावेदन अदालत नेपालगंजले िजप्रका बाकेँलाई िछटोछिरतो 
अनुस धान टुङ्गोमा पुर्  याउन परमादेश जारी गर्  यो। ए भोकेसी फोरमले अनुस धान 
अिधकारीह लाई अदालतको आदेश पालना गनर् बार बार आग्रह गरेकोमा उनीह  सेनाले 
पत्रको जवाफ नफकार्उने गरेको भनी बताउँछन।्  
तर यसमा कुनै प्रगित भएको छैन। अनौपचािरक पमा प्रहरी अिधकृतह ले आफ तह लाई 
बताए अनुसार प्रहरी प्रधान कायार्लयले जानकारी गराए अनुसार यो र अ  य ता मु ाह  
स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको दायरामा आउने भएकाले यी मु ाह  अिघ 
नबढेका हुन ्भ ने जानकारी गराएको छ।  
अिपल गन याद गुिज्रसकेपिछ प्रितवादीले जून २६, २०१० मा िजप्रका बिदर्यामा 
अदालतको आदेश अनुसार अनुस धान सु  गनर् अनुरोध गद िनवेदन गर्  यो। आदेशको 
छायाप्रित िनवेदनमा सलंग्न गिरएको िथयो। तर, उक्त मु ामा अनुस धान गन स ब धमा 
कुनै प्रगित भएको छैन।  
अक्टोबर ५, २०१० मा िजप्रका बिदर्याका अनुस धान अिधकृत प्रहरी िनरीक्षक वासदेुव 
खितवडाले सेनाले उनीह को पत्रमा कुनै जवाफ पठाएको छैन र प्रहरीले यस मु ाका 
स ब धमा िज ला यायािधवक्तािसत छलफल गद रहेको कुरा बताए। यो सामग्री तयार 
गदार्स म यसमा कुनै प्रगित भएको छैन।  
सन ्२०११ मा यसमा कुनै प्रगित भएको छैन।
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केस नं    १० 
नाम   भौना था  (चौधरी)
िज ला   बिदर्या  

घटना संक्षेपमा   गैर याियक ह या। मे ३१, २००२ को िदउँसो १: १५ बजे बिदर्या िज लाको याउलापुर 
गािवस, वडा नं. २ मा पन सुजनपर गाउँको आ नै िनवासमा भौना था  मािरए। 
शङ्का पद माओवादीलाई लख दै िदउँसो किरब १ बजेितर सेनाको एक टोली यहाँ 
आएको िथयो। घटनाका प्र यक्षदशीर् भौना था का पिरवारजनका अनुसार दईु जना सेनाका 
जवानले घरिभत्र पसेर गोली हानी भौनालाई मारे।

जाहेरी लगेको िमित   जुलाई १४, २००६
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको 
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

अनुस धान नै नभएको। पीिडत पिरवारले जुन १८, २००९ मा पुनरावेदन अदालत 
नेपालगंजमा िछटोछिरतो अनुस धान गराइपाउँ भनी परमादेश िनवेदन दायर गरे।

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

नोभे बर १८, २००९ मा पुनरावेदन अदालत नेपालगंजले िजप्रका बाकेँलाई िछटो 
अनुस धान था न परमादेश जारी गर्  यो। ए भोकेसी फोरमले अनुस धान अिधकारीह लाई 
अदालतको आदेश पालना गनर् बार बार आग्रह गरेकोमा उनीह  सेनाले पत्रको जवाफ 
नफकार्एको बताउँछन।्  
सन ्२०११ मा यसमा कुनै प्रगित भएको छैन।

 
केस नं    ११ र १२ 
नाम   नरबहादरु बुढामगर र रतनबहादरु बुढामगर
िज ला   डडलेधुरा 
घटना संक्षेपमा   गैर याियक ह या। अग  १७, २००४ को िबहान ७ बजेितर सूयर्दल बटािलयनबाट 

खिटएका १५० जना जितको सै य ज थाले नर बहादरु बुढामगर र उनका भाइ रतन 
बहादरु बुढामगरको घर घेराउ गरी िनजह लाई पक्राउ गरे। प्र यक्षदशीर्ले भनेअनुसार नर 
बहादरु र रतन बहादरुलाई ती सुरक्षाकमीर्ले गाउँ घुमाई क चनपुर िज लाको सुधा गािवस, 
वडा नं. ४ मा लगी अ दाजी ४ बजेितर गोली हानेर मािरयो।  

जाहेरी लगेको िमित   जुन १८, २००७
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको (अदालतको आदेशपिछ)
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

प्रहरी तथा िज ला प्रशासन कायार्लयले जाहेरी दतार् गनर् नमानेपिछ पुनरावेदन अदालत 
क चनपुरमा जाहेरी दतार् तथा अनुस धान गराइपाउँ भनी परमादेश िनवेदन दायर। अिप्रल 
९, २००७ मा परमादेश जारी। जुन १८, २००७ मा जाहेरी दतार्। अनुस धान पटक्कै 
नभएको। जुन ५, २००८ मा अदालतम ैअदालतको अवहेलना तथा दो ो परमादेश िनवेदन
दायर। अनुस धानको प्रारि भक प्रितवेदन सरकारी विकलको कायार्लयलाई पठाएको भ ने 
प्रहरीद्वारा अदालतलाई जानकारी। यसैको आधारमा फेबु्रअरी ७, २००९ मा अदालतद्वारा 
अवहेलना मु ा खारेज।

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

पुनरावेदन अदालतले खारेज गरेको अदालतको अवहेलनाको मु ालाई चुनौती िदँदै पीिडत 
पिरवारले अग  १८, २००९ मा सव च अदालतमा मु ा दायर गरे। यो मु ा हाल सव च 
अदालतमा िवचाराधीन छ र यसको सुनुवाइ िडसे बर १, २०११का लािग तोिकएको छ।
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केस नं    १३ 
नाम   जयलाल धामी
िज ला   डडलेधुरा 
घटना संक्षेपमा   गैर याियक ह या। फेबु्रअरी १२, २००५ मा महे द्रनगर जान भनी जयलाल धामी 

एकािबहानै घरबाट िनि कए। यहाँ आफ तको घरमा एकिछन बसेर उनी घरितर फिकर् ए। 
तर उनी घरमा पुगेनन।् यस िदन राित रेिडयोले पुतलीबजारमा भएको िभड तमा 
सुरक्षाफौजद्वारा केही "आतंककारी" मािरए भ ने समाचार प्रसारण गर्  यो। 

जाहेरी लगेको िमित   से टे बर १०, २००७
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको 
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

अनुस धान नै नभएको। जुन १८, २००९ मा पुनरावेदन अदालत महे द्रनगरमा 
िछटोछिरतो अनुस धान गराइपाउँ भनी परमादेश िनवेदन दायर। अग  २३, २००९ मा 
मु ा खारेज।

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

प्रहरीले अनुस धान जारी राखेको भ ने आधारमा पुनरावेदन अदालत महे द्रनगरले मु ा 
खारेज गरेको िनणर्यलाई चुनौती िदँदै पीिडत पिरवारले जनवरी १९, २०१० मा सव च 
अदालतमा मु ा दायर गरे। यो मु ा हाल अदालतमा िवचाराधीन छ र अक  सुनुवाइ 
िडसे बर २३, २०१० मा हुनेछ।  
अदालतले दवैु पक्षलाई माचर् २४, २०११ मा अदालतमा बोलायो र सो मु ामा उनीह को 
भनाइ सु यो। से टे बर २२, २०११ मा अक  सुनुवाइ तोिकयो।  
से टे बर २२, २०११ मा हुने भिनएको सुनुवाइ प्रितवादीका वकील अनुपि थत भएकाले 
सुनुवाइ नसकी जनवरी ५, २०१२ मा हुने भनी तोिकएको छ।  

  
केस नं    १४ 
नाम   सरला सापकोटा
िज ला   धािदङ 
घटना संक्षेपमा   गैर याियक ह या। जुलाई १५, २००४ को िबहान किरब ११ बजे ितर हातहितयार सिहत 

आएको १२ जना सि मिलत सेनाको समूहले सरला सापकोटालाई हजुरबुबाको घरबाट 
पक्राउ गर्  यो। सरलालाई पक्राउ गदार् सेनाले पक्राउ गनुर् पन कुनै कारण नबताएको 
प्र यक्षदशीर् सरलाको पिरवारले बताए पिछ फरेि सक िवशषेज्ञसमेत सामेल भएको राि य 
मानवअिधकार आयोगको एक टोली आई सरलाको गाउँ निजकैको थानमा गािडएको 
ठाउँबाट सरलाको लाश िझक्यो। सरलाका बुबाले लाशले लगाएको कपडा र च पल सरलाकै 
हो भनी पिहचान गरे।

जाहेरी लगेको िमित   जुन २८, २००६
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको 
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

पटक्कै अनुसनधान नभएको। नोभे बर २००७ मा सरलाका िपताले सव च अदालतमा 
परमादेश िनवेदन िदए।

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

जुलाई ३१, २०१० मा सव च अदालतले िवपक्षी िजप्रका धािदङलाई िछटोछिरतो 
अनुस धान था न परमादेश जारी गर्  यो। यस आदेशका बाबजुद प्रहरीले कुनै कारवाही 
अगािड बढाएको पाइएन। जुलाई १४, २००८ मा राि य मानवअिधकार आयोगले पीिडत 
पिरवारलाई  ३००,००० उपल ध गराउन सरकारलाई िसफािरस गरेकोमा सरकारले 
हालस म पिन कायार् वयन गरेको पाइएन।  
अक्टोबरस म पिन सन ्२०११ स म राि य मानव अिधकार आयोगले िसफािरस गरेको 
उक्त क्षितपूित र् रकम पिरवारले प्रा  गरेको छैन। यस मु ामा सन ्२०११ मा कुनै प्रगित 
भएको छैन। 
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केस नं    १५ देिख १९ 
नाम   स जीव कुमार कणर्, दगुश कुमार लाभ, िजते द्र झा, शैले द्र यादव तथा प्रमोद 

नारायण म डल
िज ला   धनुषा 
घटना संक्षेपमा   जबरज ती बेप ा पािरएको। अक्टोबर ८, २००३ को िदउँसो किरब १२:१० देिख २ बजे 

बीचमा सुरक्षाफौजले स जीव कुमार कणर्, दगुश कुमार लव, िजते द्र झा, शैले र यादव
र प्रमोद नारायण म डल सिहत ११ जनालाई जनकपुर नगरपािलका, वडा नं. ४ को 
कटइयाचौरी भ ने ठाउँबाट पक्राउ गरी लग्यो। पिछ नेपाली सेनाको मानवअिधकार 
एकाईबाट स जीव कुमार कणर् उसका ४ साथीह  अक्टोबर ८, २००३ को प्रहरी 
कारवाहीमा मािरएको भ ने यहोरा भएको पत्र राि य मानवअिधकार आयोगले प्रा गर् यो।

जाहेरी लगेको िमित   फेबु्रअरी २००९
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको (सव च अदालतको आदेशपिछ)
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

जुन २००६ मा पीिडत पिरवारले प्रहरीलाई पाँचैजनालाई गािडएको भ ने ठािनएको ठाउँ 
देखाए।  
फेबु्रअरी २००९ मा सव च अदालतले जाहेरी दतार् गरी अनुस धान था नु भनी परमादेश 
जारी गर्  यो। 

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

अनेक  प्रयासपिछ से टे बर २०१० मा पीिडतह को शव उ खनन कायर्का लािग राि य 
मानवअिधकार आयोगको नेतृ वमा राि य तथा अ तरार्ि य िविधिवज्ञानका िवज्ञह  
सहभागी भएको टोलीले उक्त कायर् गर्  यो। शव उ खनन प्रिक्रयाका बारेमा पीिडत पिरवार, 
ितनका कानुनी स लाहकार तथा अ य मानवअिधकार सङ्गठनलाई पयार्  जानकारी 
निदइएको भ ने िच ता प्रकट भए। से टे बर १४, २०१० मा ४ जना पीिडतको अवशषे 
िनकालेपिछ िवज्ञह  िबरामी परेको भ दै शव उ खनन कायर् अिनि त कालका लािग 
थिगत गिरएको भनी राि य मानवअिधकार आयोगले जानकारी गरायो।  
बताइए अनुसार, फेबु्रअरी १५, २०११ मा सो समूहले पाचँ  शवको पिन उ खनन गर्  यो। 
उ खनन गिरएका पाँचवटा शवह को पिहचान गन प्रिक्रया िशक्षण अ पतालमा चिलरहेको 
छ भने यससगँ स बि धत िविधिवज्ञान परीक्षण भने हेलिस की िव िवद्यालय, 
िफन या डमा चिलरहेको छ।  
जुन २३, २०११ मा प्रहरी अिधकृत कुबेरिसहं रानालाई सहायक प्रहरी महािनरीक्षक 
बनाउनका लािग बढुवा गिरयो।  
मानव अिधकारकमीर्ह को एउटा समूहले सावर्जिनक सरोकारको मु ाको स ब धमा भएको 
उक्त िनयुिक्तलाई जनसरोकारको मु ा दायरगरी चुनौती िदए।  
सव च अदालतले जुलाई १३, २०११ को अ तिरम आदेशमा रानालाई कारवाही गिरनुपछर् 
भ ने राि य मानव अिधकार आयोगको सझुाव उनको बढुवा रोक्नका िनिम  पयार्  
आधार नभएको भ ने ठहर गरेको छ।  
अदालतले रा यलाई नायब प्रहरी सुपरीवेक्षक सरहको अिधकार रहेको एकजना अिधकृतलाई 
सरकारी मुद्धा स ब धी ऐन, १९९८ को िनयम ४(१) अनुसार उक्त अनुस धान अिघ 
बढाउनका लािग िनयुिक्त गनर् आदेश िदएको छ। सो अनुस धानमा कुबेरिसहं रानाको 
ह तक्षेप तथा प्रभाव नरहोस ्भ ने कुरामा सरकारले यान पुर्  याउनु पछर् भनी अदालतले 
सरकारलाई िनदशन िदएको छ।  
अदालतले उक्त मुद्धाका बारेमा आफू र राि य मानव अिधकार आयोगसमक्ष मािसक प्रगित 
प्रितवेदन पेश गनर् प्रधानम त्रीको कायार्लय, गहृ म त्रालय र प्रहरी प्रधान कायार्लयलाई 
आदेश िदएको छ।  
सव च अदालतको उक्त आदेशका स ब धमा कुनै अनुगमन भएको छैन। यस मु ाका 
स ब धमा राि य मानव अिधकार आयोगले प्रगित िववरण बुझाएको छैन। उक्त 
अनुस धान अिघ बढाउनका लािग अिधकारप्रा  नायब प्रहरी सुपरीवेक्षक सरहको एकजना 
अिधकृतलाई हालस म पिन िनयुक्त गिरएको छैन।
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केस नं    २० र २१ 
नाम   रामच द्र लाल कणर् र मनोज कुमार द
िज ला   धनुषा 
घटना संक्षेपमा   जबरज ती बेप ा पािरएको र गैर याियक ह या। अक्टोबर १२, २००३ को िबहान किरब 

१०:१५ बजे मनोज कुमारको जनकपुर नगरपािलका, वडा नं. ८ ि थत घरबाट राम च द्र 
लाल कणर् र िनजका साथी मनोज कुमार द लाई सादा पोसाकमा आएका २५-३० जना 
सुरक्षाकमीर्को समूहले पक्राउ गर्  यो। पक्राउका बखत हात िप यु ँपछािड बाँधेर घो टो पारेर 
भुइँमा लडाई सुरक्षाकमीर्ले लाठी, ढुङ्गा र ला ले हानी रगतप छे बनाएका िथए। धेरै 
पिछ पीिडत पिरवारले राि य मानवअिधकार आयोगको एक पत्र पाए, जसअनुसार 
जनकपुरमा भएको िभड तमा राम च द्र लाल कणर् र मनोज कुमार द  मािरएका िथए।

जाहेरी लगेको िमित   अक्टोबर १९, २००६
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको  

२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

अनुस धान नै नभएको। जुन १८, २००९ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा िछटोछिरतो 
अनुस धान गराइपाउँ भनी परमादेश िनवेदन दायर।

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

िडसे बर १, २००९ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले िवपक्षी िजप्रका धनुषालाई जाहेरी 
१० नं डायरी अ तगर्त दतार् गरी िछटोछिरतो अनुस धान था न परमादेश जारी गर्  यो। 
यस आदेशका बाबजुद प्रहरीले कुनै कारवाही अगािड बढाएको पाइएन।  
बताइए अनुसार िजप्रका धनुषाले १० नं डायरी अ तर्गर्त जाहेरी दतार् गर्  यो। तर हामीलाई 
दतार् िमित भने थाहा छैन।  
सन ्२०११ मा यसमा कुनै प्रगित भएको छैन।

  
केस नं    २२ देिख २६ 
नाम   ल टन यादव, रामनाथ यादव, शत्रुघन यादव, राजगीर यादव र रामपुकार यादव
िज ला   धनुषा 
घटना संक्षेपमा   गैर याियक ह या। अक्टोबर १, २००४ को िबहान १ देिख २ बजे बीचमा सुरक्षाकमीर्को 

एक समूहले ल टन यादव, राम नाथ यादव, शत्रुघन यादव, राजिगर यादव, र राम 
पुकार यादवको घरिभत्र घुसी िनजह लाई पक्राउ गर्  यो। शत्रुघन यादवलाई भने रामनाथको 
घरबाट पक्राउ गिरयो। ल टनको घरमा घुसेर सुरक्षाकमीर्ले उनलाई देखेपिछ िप तोल ताकेर 
पक्राउ गरेको िथयो। सुरक्षाकमीर्ले पीिडत पिरवारलाई ती ५ जनालाई कहाँ लिगँदै छ भ दै 
िपछा नगनर् चेतावनी िदएका िथए। पिछ ती ५ जनालाई धनुषा िज ला, चोराकोयालपुर 
गािवसको केउटानी भ ने गाउँको दिक्षणको चौरीखेतमा लिगएको भ ने जानकारी पिरवारले 
िरहा भएकाह बाट पाए। ती ५ जनालाई भोिलप ट िबहान ५ बजे गोली हानी ह या 
गिरएको प्र यक्षदशीर्ले बताए।

जाहेरी लगेको िमित   अक्टोबर २००७
जाहेरी दतार् भए नभएको   नभएको  
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित प्रहरीद्वारा जाहेरी दतार् गनर् अ वीकार।
हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

पीिडतका आफ तह  पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा प्रहरीलाई जाहेरी दतार् गराउनका 
िनिम  आदेश जारी हुन िरट दतार् गराउने िवचारमा छन।्  
िडसे बर ३१, २०१० मा पीिडत पिरवारले िजप्रका धनुषालाई िछटोछिरतो अनुस धान 
था नका लािग परमादेश जारी गनर्का लािग पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा िनवेदन दतार् 
गरे।  
मे १०, २०११ मा अदालतले िजप्रका धनुषालाई सो गनर् आदेश जारी गर्  यो। तर यसमा 
कुनै प्रगित भएको छैन।
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केस नं    २७ 
नाम   रमादेवी अिधकारी
िज ला   झापा 
घटना संक्षेपमा   गैर याियक ह या। जुलाई ३, २००५ मा सादा पोसाकमा आएका ५ जनाको संयुक्त 

सुरक्षाफौजले िबहानको किरब ५ बजेितर रमा देवी अिधकारी र िनजका ीमान देवी 
प्रसादलाई यूझँायो र दवैु ीमान ् ीमतीलाई पक्राउ गर्  यो। देवी प्रसादलाई घरबािहर तथा 
रमा देवी अिधकारीलाई घरपछािड लिगयो। देवी प्रसादले आ नी ीमती िच याएको आवाज
सुने। रमा देवी अिधकारीलाई यसबेला घरपछािड ग लीमा गोली प्रहार गरी ह या गिरएको 
िथयो।  
सुरक्षा फौजले मतृकको शवलाई पो माटर्मका लािग लजैाने अनुमित पिन िदएन।

जाहेरी लगेको िमित   अक्टोबर १९, २००६३
जाहेरी दतार् भए नभएको   नभएको  
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित प्रहरीद्वारा जाहेरी दतार् गनर् अ वीकार।
हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

अक्टोबर १२, २००९ मा पुनरावेदन अदालत इलाममा दतार् गिरएको परमादेशको 
िनवेदनलाई शवपरीक्षण प्रितवेदन संलग्न नभएको र घटना भएको धेरै समयपिछ मात्र 
जाहेरी िदन आएको भ ने आधारमा अदालतले खारेज गर्  यो। अदालतको िनणर्यलाई चुनौती 
िदँदै पीिडत पिरवारले सव च अदालतमा मु ा दायर गरेका छन।् यो मु ा हाल अदालतमा 
िवचाराधीन छ र अक  सुनुवाइ िडसे बर २३, २०१० मा हुनेछ।  
माचर् २४, २०११ मा उपि थत हुन अदालतले दवैु पक्षलाई बोलायो र मु ाका बारेमा 
उनीह को िवचार सु यो। यसपिछ अदालतले से ट बर २२, २०११ लाई सुनुवाईको िमित 
तोकेको छ।  
से टे बर २२, २०११ मा हुने भिनएको सुनुवाइ प्रितवादीका वकील अनुपि थत भएकाले 
हुन सकेन। सो सुनुवाइ नोभे बर ६, २०११ मा हुने भनी फेिर िमित तोिकएको छ।

   
केस नं    २८ 
नाम   हिर प्रसाद बोलखे
िज ला   काभे्र  

घटना संक्षेपमा   गैर याियक ह या। िडसे बर २७, २००३ को िबहान हिर प्रसाद बोलखे बनेपा बसपाकर् मा 
आ ना बुबा पु प प्रसाद बोलखेलाई भे न जाँदा िजप्रका, काभे्रका प्रहरी हव दार 
ख गबहादरु लामाले िनजलाई गाडीमा जबजर् ती कोची लगे। पिछ राि य मानवअिधकार 
आयोगका सद यह  र एक फरेि सक याथोलोिज को नेतृ वमा रहेको एक टोलीले हिर 
प्रसादको लाश गािडएको थान गई शव उ खनन गर्  यो। उनलाई गोली हानी मािरएको 
रहेछ।  

जाहेरी लगेको िमित   अक्टोबर १९, २००६
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको (सव च अदालतको आदेशपिछ)
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

जाहेरी दतार् तथा अनुस धान गराइपाउँ भनी सव च अदालतमा परमादेश िनवेदन दायर। 

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

िजप्रका काभे्रले अदालतलाई जाहेरी दतार् गिरसकेको भ ने पत्र पठाएको भ ने आधारमा 
सव च अदालतले परमादेश मु ा खारेज गर्  यो।  
जुलाई २१, २०११ मा िजप्रका काभे्रले यामपाटी प्रहरी चौकी, काभे्रलाई उजुरी पेश गनर् 
पत्र लेख्यो। से टे बर ११, २०११ मा िजप्रका काभे्रले िज ला प्रशासन कायार्लय, काभे्रलाई 
उजुरीका स ब धमा अ तिरम राहत उपब ध गराइयो िक गराइएन भनी पत्र लेख्यो। सन ्
२०११ मा यसमा थप प्रगित भएको छैन।
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केस नं    २९ 
नाम   िरना रसाइली
िज ला   काभे्र 
घटना संक्षेपमा   गैर याियक ह या (बला कारपिछ)। फेबु्रअरी १२, २००४ को रातको किरब ११:४५ बजे 

ढोकामा ढकढक हानेको आवाजले रीना रसाइली र िनजको पिरवार युिँझए। आफूह  
भकु डबेेसीमा कायर्रत सेना भएको बताउँदै सादा पोशाकमा हातहितयारसिहत आएका १० 
जना ढोका फोरी जबजर् ती घरिभत्र घुसे। ती सेनाले रीनाका बुबाआमालाई कुटिपट गरी 
माओवादी भएको आरोप लगाउँदै रीनालाई ओ छयानबाट िघसाद लगे। रीनालाई गोठमा 
लगेर रातभरी नै बला कार गरेको पिरवारले बताए। केही सेनाका जवानह  रीनालाई 
लैजान छेउमा आए। किरब ५:१५ मा पिरवारले ३ पटक ब दकु प केको आवाज सुने, 
हेनर् जान आँट भने गनर् सकेनन।् एकदईु घ टापिछ रीनालाई खो न जाँदा उनीह ले घरै 
छेउमा रीनाको लाश भेटे। रीनालाई टाउको, आँखा र छातीमा गोली प्रहार गिरएको िथयो।

जाहेरी लगेको िमित   मे २५, २००६
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको 
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

टालटुले अनुस धान भएको। अक्टोबर २००७ मा िरनाका िपताद्वारा िछटोछिरतो अनुस धान
गराइपाउँ भनी सव च अदालतमा परमादेश िनवेदन दायर।  

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

िडसे बर १४, २००९ मा सव च अदालतले िजप्रका काभे्र तथा िज ला सरकारी विकल 
कायार्लय काभे्रलाई िछटोछिरतो अनुस धान टुङ्गोमा पुर्  याउन यायादेशसिहतको परमादेश 
जारी गर्  यो।  
सव च अदालतले औपचािरक पमा अनुस धानमा लापरवाही देखाएको भ दै प्रहरी प्रधान 
कायार्लय, म यमा चल प्रहरी कायार्लय, वाग्मती अ चल प्रहरी कायार्लयप्रित ग मीर, 
िक्रयाशील तथा चनाखो रहन तथा घटनाका स ब धमा आव यक र उपयुक्त कारवाही 
चलाउनका िनिम  भ यो।  
सव च अदालतले औपचािरक पमा महा यायािधवक्ताको कायार्लयको आलोचना गद िज ला 
यायािधवक्ताको कायार्लयलाई त काल उपयुक्त र तथा पयार्  कारवाही चलाउन िनदश 
गनर्का लािग आदेश जारी गर्  यो। यसले महा यायािधवक्ताको कायार्लयलाई िज ला 
यायािधवक्ताको कायार्लय काभे्रलाई िजप्रका काभे्रसँग सम वयकारी भूिमका खे नलाई िनदश 
िदन भ यो।  
जाहेरी िदने तथा चारजना अ  साक्षीह को बयान िजप्रका काभे्रद्वारा अिप्रल २१, २०१० मा 
रेकडर् गिरयो। जुन ४, २०१० मा िजप्रका काभे्रले ढोरपाटन का कीको प्रहरी चौकीलाई भगोडा 
सैिनक काजी काकीर्लाई प ा लगाई, प्रकाउ गरी काभे्र प्रहरीमा ह ता तरण गनर् पत्र लेख्यो। 
जुन १३, २०१० मा िजप्रका का कीले पिन य तै पत्र ढोरपाटनको प्रहरी चौकीलाई पठायो। 
से टे बर १३, २०१० मा िजप्रका काभे्रमा उक्त घटनाका स ब धमा तीनजना साक्षीह ले 
बयान िदए। यो कायर् कणर् बहादरु रसाइली (िरनाका बाबु) र देवी सुनुवारको उपि थितमा 
भएको िथयो।  
से टे बर ९, २०१० मा किथत दोषी म येका एकजना पूवर् सैिनक काजी बहादरु काकीर् 
िजप्रका का कीद्वारा पक्राउ गिरए र िजप्रका काभे्रलाई पठाइए। से टे बर १७, २०१० मा 
काभे्र िज ला अदालतमा उनी िव द्ध ह याको अिभयोग दायर गिरयो।  
से टे बर १९, २०१० मा मु ाको ट्रायल नहुन जेलस म उनलाई िहरासतमा िलइयो।  
यसपिछ उपसेनानी सरोज ब नेतलाई अनुपि थत भई ह या गराएको अिभयोग लगाइयो र 
काभे्र िज ला अदालतमा अक्टोबर २८, २०१० मा पक्राउ पूजीर् जारी गर ्यो। तर उनी 
आजस म पक्राउ परेका छैनन।्  
अक्टोबर १, २०१० मा काजी बहादरु काकीर्ले काभे्र िज ला अदालतको आदेशलाई चुनौती 
िदँद पुनरावेदन अदालत पाटनमा िनवेदन दतार् गरे। िडसे बर २४, २०१० मा पुनरावेदन 
अदालतले काजी काकीर्लाई िहरासतमा राख्न ेिज ला अदालत काभे्रको िनणर्यलाई सदर गर्  यो। 
काजी काकीर्ले जनवरी ४, २०११ मा पुनरावेदन अदालतको िनणर्यका िव द्ध सव च 
अदालतमा अपील गरे। उनले फेबु्रअरी २४, २०११ मा सव च अदालतमा ब दी
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प्र यक्षीकरण स ब धी िरट पिन जारी गरे।  
अग  १५, २०११ मा सव च अदालते काभे्र िज ला अदालतको िनणर्यलाई सदर गर्  यो र 
काजी काकीर्ले वत त्र हुनका लािग हालेको िरट िनवेदनलाई खारेज गर्  यो। स य िन पण 
तथा मेलिमलाप आयोगको क्षेत्रािधकार िभत्र पन हुनाले काजी काकीर्को आफूलाई गैरकानूनी 
तवरले िहरासतमा रािखएको भ ने दावी गिरएको ब दी प्र यक्षीकरणको िरटलाई पिन 
अदालतले खारेज गर्  यो। स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग अझस म पिन गठन 
भइनसकेको तथा यसको क्षेत्रािधकार पिन नतोिकएको हुनाले यो मुद्धा िवद्यमान कानूनकै 
क्षेत्रािधकारिभत्र पछर् भ ने यायाधीश तािहर अली अ सारी र भरतराज उपे्रतीको संयुक्त 
बे चको िवचार रहेको पाइ छ।

       
केस नं    ३० 
नाम   सुभद्रा चौलागाईँ
िज ला   काभे्र 
घटना संक्षेपमा   गैर याियक ह या। फेबु्रअरी १३, २००४ को िबहानको किरब ३:४५ बजे कसैले हतािरँदै 

ढोकामा ढकढक गरेको आवाजले िबहान सुभद्रा चौलागाईं र उनको पिरवार युिँझए। 
सुभद्राकी आमाले ढोका खो ने िवि कै ४ जना हातहितयार सिहत आएका सेना दौडँद 
घरिभत्र प्रवेश गरे। ितनीह म ये एकले सुभद्राका बुबा केदार चौलागाईंलाई मुक्काले प्रहार 
गरी भुइँमा प टन आदेश िदयो। अ  दईु जनाले सुभद्रालाई कपालमा तानेर भुइँमा पछारे। 
पिरवारका अनुसार सुभद्राले आफू माओवादी होइन भनी प्रितकार गरेकी िथइन।् तर ती 
सेनाका जवानह ले उनको प्रितकारको कुनै वा ता नगरी उनलाई िघसाद घरबािहर लगेका 
िथए। उनलाई िघसाद छेवैमा रहेको उनको काकाको घरमा लिगयो र यसपिछ फेिर बािहर 
बाटोमा िनकािलयो, जहा ँउनलाई नह ली उिभन आदेश िदइयो। पिरवारका अनुसार 
उनीमािथ सै य पोशाकमै रहेको एक सेनाको जवानले गोली प्रहार गर्  यो, तर यसले 
उनलाई लागेन। यसपिछ उसले अक  सै य जवानको पे तोल थु यो र सुभद्रामािथ प्रहार 
गर्  यो। अ  ४-५ जनाले पिन सुभद्रामािथ गोली चलाए जसबाट उनको मृ यु भयो।

जाहेरी लगेको िमित   जुन ६, २००६
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको 
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

टालटुले अनुस धान भएको। अक्टोबर २००७ मा सुभद्राका िपताद्वारा िछटोछिरतो 
अनुस धान गराइपाउँ भनी सव च अदालतमा परमादेश िनवेदन दायर। 

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

िडसे बर १४, २००९ मा सव च अदालतले िजप्रका काभे्र तथा िज ला सरकारी विकल 
कायार्लय काभे्रलाई िछटोछिरतो अनुस धान टुङ्गोमा पुर्  याउन यायादेश सिहतको परमादेश 
जारी गर्  यो।  
अनुस धानमा लापरवाही देखाएको भ दै अदालतले प्रहरी प्रधान कायार्लय, म यमा चल 
प्रहरी कायार्लय, वाग्मती अ चल प्रहरी कायार्लयप्रित रोष प्रकट गर्  यो र 
महा यायािधवक्ताको कायार्लयलाई समेत िज ला सरकारी विकल कायार्लय काभे्रलाई िजप्रका 
काभे्रसँग सम वय गन िनदश िदनका लािग आदेश जारी गर्  यो।  
अिप्रल २१, २०१० मा तीनजना साक्षीह ले िजप्रका काभे्रमा बयान िदए।  
से टे बर ३०, २०१० मा साक्षी पुतली चौलागाईँले केदारनाथ चौलागाईँ (उजुरी िदने 
यिक्त) को उपि थितमा िजप्रका काभे्रमा बयान िदइन।्  
िजप्रका काभे्रले धेरै पत्रह  लेख्यो तर मु ा स ब धी फाइलको कारवाहीमा कुनै प्रगित 
भएको छैन। जुलाई १८, २०११ मा यसले िजप्रका महो रीलाई प्रितवादीको िव ततृ िववरण
उपल ध गराउनका लािग पत्र लेख्यो। यही िदन यसले जाहेरीको छायाप्रित प्रहरी प्रधान 
कायार्लयमा पिन पठायो। जुलाई २१, २०११ मा यसले उजुरी िदने यिक्तले अ तिरम 
राहत प्रा  गरेको नगरेको सो दै िज ला प्रशासन कायार्लय, काभे्रलाई पत्र लेख्यो।  
जुलाई २२, २०११ मा िजप्रका काभे्रले अक  प्रितवादीको िव ततृ िववरणका लािग जनकपुर 
अ चल प्रहरी कायार्लयलाई पत्र लेख्यो। यसैगरी जुलाई २७ मा यसले बागमती अ चल 
प्रहरी कायार्लयलाई ते ो प्रितवादीका स ब धमा िववरण उपल ध गराइिदन पत्र लेख्यो।
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केस नं    ३१ 
नाम   मैना सुनुवार 
िज ला   काभे्र 
घटना संक्षेपमा   फेबु्रअरी १९, २००४ को किरब ६ बजे िबहान सै य पोशाक लगाई १५ जनाको सेनाको ज था 

मैना सुनुवारको घर आइपुग्यो। ती सुरक्षाकमीर्ले मैनाको आमा देवी सुनुवारलाई खोिजरहेको 
बताए, तर देवी सुनुवार घरमा नभएकोले उनको सट्टामा मनैालाई िलएर गए। मैनाका बुबा 
पूणर्बहादरुलाई ती सुरक्षाकमीर्ह ले मैना िफतार् चाह छौ भने मैनाकी आमा देवीलाई लामीडाँडा 
यारेक, काभे्रमा िलएर आउनु भनेका िथए। भोिलप ट मनैा प ने िवद्यालयका 
प्रधाना यापक, अ य एक िशक्षक र मैनाका बुबा पूणर्बहादरु लगायत किरब २५ जनाजितको 
समूह लामीडाँडा यारेक गए। उनीह ले जब मैनाको बारेमा सोधपुछ गद मैनालाई िरहा गनर् 
माग राखे, यारेकका सुरक्षाकमीर्ले मैनालाई पक्राउ गरेको कुरा अ वीकार गरे। यसपिछ 
उनीह  पाँचखाल आमीर् यारेक गए, तर यहा ँपिन सुरक्षाकमीर्ले मैनालाई पक्राउका 
स ब धमा आफूह को कुनै संलग्नता नरहेको जानकारी िदए। अिप्रल २००४ मा मैनाकी 
आमा काठमाड ि थत नेपाली सेनाको जङ्गी अ डा गइन।् यहा ँउनलाई मैना मािरइसकेकी 
र िनजको कपडा लगायत अ य सामानह प्रहरी कहाँ पठाइ सिकएको जानकारी िदइयो।

जाहेरी लगेको िमित   नोभे बर १३, २००५
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको (सव च अदालतको आदेशपिछ)
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

माचर् २००९ देिख जुलाई २००९ को बीचमा अदालतले प्रितवादीह लाई अदालतमा हािजर 
हुने आदेश िदँदै उनीह को वतनमा िचठी पठायो। से टे बर १३, २००९ मा िज ला 
अदालत काभे्रले नेपाली सेनाको जङ्गी अ डालाई पत्र पठाउँदै आदेश िदयो, “िनर जन 
ब नेतलाई त काल िनल बन गनूर् र सै य अदालतले िलएका चारै अिभयुक्तको बयान 
िज ला अदालतमा पेश गनूर्। ”

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

सेनाले काभे्र िज ला अदालतलाई चारै जना अिभयुक्तको कोटर् मासर्ल बयान तथा फैसलाको 
छायाप्रित उपल ध गरायो तर कोटर् मासर्ल फैसलामा सूिचकृत अ य ३४ वटा कागजात भने 
उपल ध गराएन।  
नोभे बर १७, २००९ मा िज ला अदालत काभे्रले ७ जना साक्षीको परीक्षण गर्  यो। देवी 
सुनुवार (मैना सुनुवारकी आमा) लगायत सबैले आ नो बयानलाई वीकार गरे। एकजना 
अिभयुक्त िनर जन ब नेतलाई चाडि थत शाि तसेना िमसनबाट िफतार् पठाइयो। िडसे बर 
१३, २००९ मा प्रधानम त्रीले िनर जन ब नेतलाई अदालतसमक्ष पेश गनूर् भनी सेनालाई 
आदेश िदएपिन सेनाले सोलाई बेवा ता गर्  यो।  
िवमान थलबाट ओलर्नेिबि कै सै य प्रहरीले उनलाई जङ्गी अ डा पुर्  याए।  
अग  २०, २०१० मा िज ला अदालत काभे्रले िज ला अदालत दोलखालाई िनर जन ब नेतको 
स पि  जफत गनर् आदेश पत्र पठायो। य तै अिमत पुनको स पि  स ब धी पत्रमा यहाँ 
अिमत पुन भ ने कोही यिक्त छैनन र प देही िज लाको आन दवन गािवस - ९ मा सो 
नाममा कुनै स पि  पिन छैन भ ने प देही िज ला अदालतको पत्र िज ला अदालत काभे्रले
प्रा  गर्  यो। िज ला अदालत काभे्रले जेनेरल िमिलटरी कोटर्मा ७ िदन िभत्र बबी खत्री, 
िनर जन ब नेत, अिमत पुन र सुनील प्रसाद अिधकारीको बयानको छायाप्रित्र पठाउनु भनी 
नेपाली सेनाको कोटर् मासर्ल िवकास िवभागलाई पत्र लेख्यो। िज ला अदालत काभे्रले िज ला 
अदालत काठमाड लाई जुलाई २९, २०१० मा बबी खत्री र सुनील प्रसाद अिधकारीको स पि  
जफत गनर् र यस स ब धी जानकारी आफूलाई िदन पत्र लेख्यो।  
िडसे बर १९, २०१० मा काभे्र िज ला अदालतले आ नो आदेश बमोिजम नेपाली सेनाको 
मुख्यालयबाट प्रितवादीह ले २००५ को काटर् मासर्लमा िदइएको बयानको छायाप्रित प्रा  गर्  यो। 
२०१० को अ य तथा २०११ को सु को बीचमा िज ला अदालत काभे्रले ह याको अिभयोग 
लागेका सैिनक अिधकृतह को स पि  जफत गरी आफूलाई सोको जानकारी िदनका लािग 
अ य अदालतह  (दोलखा, प देही र काठमाड  सिहत) लाई पत्र लेख्यो। य तो स पि  
अिहलेस म जफत भएको छैन।
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केस नं    ३२ 
नाम   अजुर्न बहादरु लामा
िज ला   काभे्र  

घटना संक्षेपमा   अपहरण तथा गैर याियक ह या (नेकपा आओवादीद्वारा)। अिप्रल १९, २००५ मा अजुर्न 
बहादरु लामा छत्रबेाँझ गािवसि थत ीकृ ण मा यिमक िवद्यालयको अ यक्ष पदमा िनवार्िचत
भई सोही िवद्यालयको प्राङ्गणमा िवजयो सव मनाउँदै िथए। माओवादी कायर्कतार्ह  यादव 
पौडयाल "रक्की", भोला अयार्ल, कणर् गौतम " याम" आक्रोिशत हँुदै लामाको अिभन दन
समारोहमा आए र लामालाई तपाईंसँग केही काम छ भनी अपहरण गरी लगी गए। 
यसपिछका घटनाक्रमह  देख्न ेप्र यक्षदशीर्का अनुसार, माओवादीह ले लामालाई काभे्र 
िज लाको िविभ न गाउँ घुमाएका िथए। माओवादीले पिछ उनीह  घर्तीर्छापमा हँुदा नेपाली 
सेनाले हवाई आक्रमण गरेको, र सोही हवाई आक्रमणमा अजुर्न बहादरु लामा मािरएको 
बताए। राि य मानवअिधकार आयोगले घटना थल जाचँ गर्  यो र अजुर्नबहादरु लामाको 
मृ यु सेनाको आक्रमणमा नभई माओवादीले िनजलाई ब दी बनाई मारेको ठहर गर् यो।

जाहेरी लगेको िमित   अग  ११, २००८
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको 
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

िविभ न प्रहरी कायार्लयबीच पत्राचार भएका छन।् यसबीच अिग्न सापकोटा संिवधानसभा 
सद यमा चुिनएका छन।् लामालाई गािडएको भनी अनुमान गिरएको क्षते्र प ा लगाउनका 
लािग प्रहरीले राि य मानवअिधकार आयोगलाई पत्र लेख्न सहमित जनायो। अिप्रल २००९ 
मा प्रहरीले केही साक्षीको बयान िलयो।

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

िविभ न प्रहरी कायार्लयबीच पत्राचारबाहेक ठोस अनुस धान केही भएको छैन। जनवरी 
२२, २०१० मा िजप्रका काभे्रले इलाका प्रहरी कायार्लय फोिक्सङटारलाई पत्र पठाई मु ामा 
आव यक भएस म अनुस धान गन र लामालाई गािडएको भनी अनुमान गिरएको क्षते्रलाई 
सुरक्षा िदने आदेश िदयो। अिप्रल २८, २०१० मा जाहेरवाली पूिणर्माया लामाले 
िवपक्षीह को वतन खुलाउँदै िजप्रका काभे्रमा बयान िदइन।् जुलाई १५, २०१० मा िजप्रका 
काभे्रले राि य मानवअिधकार आयोगलाई पत्र पठाई अनुस धानमा भएका प्रगितका बारेमा 
जानकारी गरायो।  
एडभोकेसी फोरमका अिधवक्ताह  राि य मानव अिधकार आयोगबाट चलाइएको थप 
कारवाहीका बारेमा जानकार छैनन।्  
मे २०, २०१० मा िजप्रका काभे्रले देउपुरी या पाटीको पुिलस चौकी तथा िजप्रका 
िस धुपा चोकलाई प्रितवादीह लाई पक्रन अनुरोध गद पत्र लेख्यो।  
अक्टोबर ३, २०१० मा िजप्रकाले प्रहरी प्रधान कायार्लयलाई मुद्धाका स ब धमा भएको 
प्रगितको साराशं उ लेख गद पत्र लेख्यो। अक्टोबर ७, २०१० मा िज ला प्रशासन 
कायार्लले मु ाको प्रगितको बारेमा सो दै िजप्रकालाई पत्र लेख्यो।  
यसैिदन िजप्रकाले िज ला प्रशासन कायार्लयलाई मु ा स ब धी पिछ लो जानकारी 
उपल ध गरायो।  
मे ४, २०११ मा अिग्न सापकोटा सचूना तथा स चार म त्रीका पमा िनयुक्त गिरए। मे 
२७, २०११ मा मानवअिधकारकमीर्ह को एउटा समूहले उक्त िनयुिक्तलाई चुनौती िदँदै 
सव च अदालतमा सावर्जिनक सरोकारको मु ा दायर गरे। जुन १५ मा सव च अदालतले 
मागे अनुसार िजप्रका काभे्रले सव च अदालतलाई जाहेरी स ब धी कागजपत्र पठायो। जुन 
२३ मा ती कागजपत्रह  िफतार् पठाइयो।  
जुलाई १३, २०११ मा सो मु ाका स ब धमा सव च अदालतले वादीह को माग बमोिजम 
अिग्न सापकोटाको िनयुिक्तलाई रोक्न माग गरेको अ तिरम आदेश िदन इ कार गर्  यो। सो 
आदेशले सङ्क्रमणकालीन यायप्रणालीले सामा य फौजदारी यायप्रणालीलाई िव थापन गनर्
नसक्ने कुरा प पमा बतायो। अदालतले प्रहरीले सो मु ाका बारेमा अनुस धान गनर् 
िढलाइ गरेकोमा अस तुि  जाहेर गर्  यो। यसले िजप्रका काभे्रलाई अनुस धान गन कायर्मा 
जोश जाँगर देखाउन तथा महा यायिधवक्ता को कायार्लय माफर् त प्र येक १५ िदनमा 
अदालतमा प्रितवेदन पठाउन पिन भ यो।
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अदालतले सापकोटालाई म त्रीका पमा रिहरहने कुरा उनको नैितकताको प्र  रहेको र 
म त्रीपदबाट रािजनामा िदने कुरा उनको विववेकमा छाडदै सो ह या स ब धी 
अनुस धानमा उनको सहयोगको अपेक्षा राखेको छ।  
यस मु ाको अि तम सुनुवाइ नोभे बर २४, २०११ मा हुने भनी तोिकएको छ। अजुर्न 
लामाकी ीमती पूणीर्मायाले उनको ीमानलाई मािरएको र फोिक्सङटारमा गािडएको भ ने 
सुनेकी हुनाले उनको ीमानको शवको शवो खनन गनर्का लािग राि य मानव अिधकार 
आयोग र एडभोकेसी फोरमलाई अनुरोध गरेकी छन।्  
सव च अदालतको आदेशका स ब धमा िजप्रका काभे्र सरकारी वकीलको कायार्लय, 
काभे्रबाट कुनै पिन अनुगमन भएको छैन।

  
केस नं    ३३ र ३४ 
नाम   चोतनाथ िघिमरे र शेखरनाथ िघिमरे
िज ला   लमजुङ 
घटना संक्षेपमा   गैर याियक ह या। २००१ र २००२ सालका बीचमा चोतनाथ िघिमरेलाई माओवादी समथर्क 

भएको आशङ्कामा सुरक्षाकमीर्द्वारा धेरैप ट पक्राउ गन र छा ने काम भयो। पिछ उनलाई 
दैिनक पमा क्या पमा हािजर गनर् भिनयो। फेबु्रअरी ७, २००२ को िबहान युिनफाईड 
कमा ड बेस क्या पका सै य अिधकारीह ले चोतनाथका आफ त शेखरनाथ िघिमरेलाई 
आमीर् क्या प भोलटारमा भे न आउनु भनी बोलाएका िथए। शेखरनाथ क्या प गए, तर 
उनी क्या प गएपिछ पिरवारजनले उनलाई फेिर भे न पाएनन।् पिछ िनजको लाशको 
शवो खनन कायर् स प न गर्  यो। चोतनाथको लाश शेखरनाथ िघिमरेको लाश फेला परेको 
ठाउँबाट किरब २० मीटर पर फेला परेको िथयो।

जाहेरी लगेको िमित   नोभे बर १९, २००६
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको 
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

अनुस धान नै नभएको। जुन १८, २००९ मा दवैु पीिडतका पिरवारले िछटोछिरतो 
अनुस धान गराइपाउँ भनी पुनरावेदन अदालत, पोखरामा परमादेश िनवेदन दायर।

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

अक्टोबर २८, २००९ मा प्रहरीले अनुस धान जारी राखेको भ ने आधारमा पुनरावेदन 
अदालतले परमादेश मु ा खारेज गर्  यो। यो िनणर्यलाई चुनौती िदँदै पीिडतले सव च 
अदालतमा मु ा दायर गरे। यो मु ा हाल अदालतमा िवचाराधीन छ र सुनुवाइ िडसे बर 
२३, २०१० मा हुनेछ।

   
केस नं    ३५  

नाम   पे्रम बहादरु सुि लङ मगर
िज ला   मोरङ 
घटना संक्षेपमा   गैर याियक ह या। पे्रम बहादरु सुि लङ्ग मगर सन ्१९९८ देिख नेकपा -माओवादी) सँग 

आबद्ध िथए, र पाटीर् काम गनर् िनज बार बार बािहर जाने गथ। मोरङ िज ला, 
आइतबारे गािवसबाट खिटआएका सुरक्षाकमीर्ले पे्रम बहादरुलाई अक्टोबर २८, २००२ मा 
पक्राउ गरी िहरासतमा राख्यो र भोिलप ट ह या गर् यो।

जाहेरी लगेको िमित   जुलाई ६, २००७
जाहेरी दतार् भए नभएको   नभएको 
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

प्रहरीले दतार् गनर् नमानेपिछ प्रमुख िज ला अिधकारीकहा ँगएको। िज ला प्रशासन 
कायार्लयका कमर्चारीका अनुसार जाहेरीको प्रित गायब छ।  

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

पीिडत पिरवार पुनरावेदन अदालत िवराटनगरमा मु ा दायर गन सोच बनाइरहेका छन।् 
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केस नं    ३६ 
नाम   दाताराम िति सना
िज ला   मोरङ 
घटना संक्षेपमा   गैर याियक ह या। से टे बर २८, २००३ मा नेपाली सेनाको पूवीर् पतृना मुख्यालय, 

इटहरी, सुनसरीबाट िवराटनगर िवमान थलमा खिटएका संयुक्त सुरक्षाकमीर्ह  र मोरङ 
िजप्रकाबाट खिटएका प्रहरीह ले दाताराम िति सनालाई पक्राउ गरे। अग  १०, २००६ मा 
रेडक्रसको अ तरार्ि य सिमितले नेपाली सेनाको मानवअिधकार एकाईले यस सिमितलाई 
"मोरङ िज लाको केराबारी गािवस वडा नं. ५ आसपासमा भएको सुरक्षा कारवाहीमा 
दाताराम मािरएको" भनी जानकारी िदएको भनी दातारामको पिरवारलाई पत्र पठायो।

जाहेरी लगेको िमित   जुन ७, २००७
जाहेरी दतार् भए नभएको   नभएको  
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

प्रहरी तथा प्रमुख िज ला अिधकारीले दतार् गनर् नमानेपिछ पीिडत पिरवारद्वारा अग  ७, 
२००७ मा पुनरावेदन अदालत िवराटनगरमा मु ा दायर। अदालतद्वारा य ता प्रकृितका मु ा 
स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगले गन भ ने प्रहरीको तकर् लाई आधार मा दै मु ा 
खारेज। पीिडत पिरवारले सव च अदालतमा मु ा दायर गर्  यो।  

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

जुन २४, २०१० मा सव च अदालतले िजप्रका मोरङलाई जाहेरी दतार् गरी यथाशीघ्र 
अनुस धान गनर्का लािग परमादेश जारी गर् यो।

  
केस नं    ३७ देिख ३९ 
नाम   िव नाथ पराजुली, टोमनाथ पौडले र धन बहादरु तामाङ
िज ला   मोरङ 
घटना संक्षेपमा   यातना तथा गैर याियक ह या।  

से टे बर २७, २००४ मा सुरक्षाकमीर्ले टोमनाथ र उनका साथीह लाई माओवादी भएको 
आरोप लगाइ पक्राउ गरे र एउटा िवद्यालयको प्राङ्गणमा लिगयो। अ य पक्राउ परेकाह ले 
किरब ४:४५ बजे िबहान ब दकु प केको आवाज सुनेको बताए। यितखेरस म उनीह लाई 
ह या गिरएको रहेछ।

जाहेरी लगेको िमित   नोभे बर १, २००४
जाहेरी दतार् भए नभएको   १ जनाको भएको, २ जनाको नभएको
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

िव नाथ पराजुली र टोमनाथ पौडलेको जाहेरी दतार् भएन भने धन बहादरु तामाङको 
चािहँ भयो। जुन १८, २००९ मा धन बहादरु तामाङको पिरवारले िछटोछिरतो अनुस धान 
गराइपाउँ भनी पुनरावेदन अदालत िवराटनगरमा परमादेश िनवेदन दायर।

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

िव नाथ पराजुली तथा टोमनाथ पौडलेका पिरवारले िजप्रका मोरङमा जाहेरी दतार् गराउन 
पुनरावेदन अदालत िवराटनगरमा परमादेश िनवेदन िदने सोच बनाएका छन।्  
धन बहादरु तामाङको मु ामा पुनरावेदन अदालत िवराटनगरले अक्टोबर २६, २००९ मा 
िजप्रका मोरङलाई जाहेरी दतार् गरी यथाशीघ्र अनुस धान गनर्का लािग परमादेश जारी 
गर्  यो र आ नो कतर् यप्रित सचेत रहनसमेत भ यो। यस आदेशका बाबजुद प्रहरीले कुनै 
कारवाही अगािड बढाएको पाइएन।
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केस नं    ४० देिख ४३ 
नाम   जग प्रसाद राई, धन जय िगरी, माधुराम गौतम र र बहादरु काकीर् 
िज ला   मोरङ 
घटना संक्षेपमा   गैर याियक ह या। िडसे बर १८, २००४ मा आफू माओवादी भएको िव ास िदलाएर 

सुरक्षाकमीर्ले यी तीनैजनालाई छुट्टाछुटै्ट पक्राउ गरेर गोली हानी ह या गरे।
जाहेरी लगेको िमित   जुन ५, २००७
जाहेरी दतार् भए नभएको   १ जनाको भएको (सव च अदालतको आदेशपिछ), २ जनाको नभएको 
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

सबै पीिडत पिरवारले जाहेरी दतार् गराइपाउँ भनी पुनरावेदन अदालत िवराटनगरमा 
परमादेश िनवेदन दायर गरे। अदालतले माधुरामको हकमा फैसला सुनायो तर अ यको 
हकमा भने य ता प्रकृितका मु ा स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगले गन भ ने 
प्रहरीको तकर् लाई आधार मा दै खारेज गर्  यो।  
जुन २००९ मा माधुरामका पिरवारले अदालतमा िछटोछिरतो अनुस धान गराइपाउँ भनी 
अक  परमादेश िनवेदन दायर गरे। धन जय िगरीका पिरवारले पुनरावेदन अदालत 
िवराटनगरको फैसलालाई चुनौती िदँदै सव च अदालतमा मु ा दायर गरे।

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

माधुराम गौतमको मु ामा पुनरावेदन अदालत िवराटनगरले नोभे बर ९, २००९ िजप्रका 
मोरङलाई जाहेरी दतार् गरी यथाशीघ्र अनुस धान गनर्का लािग परमादेश जारी गर्  यो र 
आ नो कतर् यप्रित सचेत रहनसमेत भ यो। यस आदेशका बाबजुद प्रहरीले कुनै कारवाही 
अगािड बढाएको पाइएन। धन जय िगरीको मु ामा सव च अदालतले िजप्रका मोरङलाई 
जाहेरी दतार् गरी यथाशीघ्र अनुस धान गनर्का लािग परमादेश जारी गर्  यो। तर हालस म 
पिन सव च अदालतको फैसलाको प्रित प्रा  नभएको भनी िजप्रका मोरङले जाहेरी दतार् 
गरेको छैन। जगप्रसाद राई तथा र बहादरु काकीर्का पिरवारले िजप्रका मोरङमा जाहेरी दतार् 
गराउन पुनरावेदन अदालत िवराटनगरमा परमादेश िनवेदन िदने सोच बनाएका छन।्  
र बहादरु काकीर्को मु ाका स ब धमा पीिडतका पिरवारले जनवरी १८, २०११ मा 
परमादेशका लािग िनवेदन िदएका छन।् अिप्रल १२, २०११ मा अदालतले िजप्रका मोरङका 
नाममा त काल जाहेरी दतार् गनर् आदेश िदएको छ। उक्त आदेशको पूणर्पाठ िजप्रका 
मोरङले हालस म पिन प्रा  नगरेकाले र बहादरु काकीर्को मु ा स ब धी जाहेरी दतार् हुन 
सकेको छैन। 

    
केस नं    ४४ 
नाम   च द्र बहादरु ब नेत (मनोज ब नेत)
िज ला   मोरङ  

घटना संक्षेपमा   गैर याियक ह या। अग  २२, २००५ मा घरबाट िवराटनगरितर जाँदा सश  प्रहरीको एक 
टोलीले मनोजलाई अ यसिहत पक्राउ गर्  यो। भोिलप ट िबहान मोरङ िजप्रकाबाट 
फोनमाफर् त "सुरक्षा घेरा तोडी भाग्ने क्रममा" सुरक्षाकमीर्ह द्वारा मनोजको ह या गिरयो 
भ ने जानकारी मनोजका िछमेकीह ले पाए।

जाहेरी लगेको िमित   अग  ३०, २००५
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको 
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

िछटोछिरतो अनुस धान गराइपाउँ भनी पीिडतका िपताले सव च अदालतमा दायर गरेको 
परमादेश िनवेदन प्रहरीको प्रलोभनमा आई िफतार् िलए। ए भोकेसी फोरमले सार्वर्जिनक 
िहतका लािग मु ा िफतार् बदर गराइपाउँ भनी सव च अदालतमा दायर गरेको िनवेदन 
अदालतद्वारा मे ४, २००९ मा खारेज गर् यो।

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

सव च अदालतले मु ा खारेज गरेपिछ केही प्रगित भएको छैन। पीिडत पिरवार मु ा 
अगािड बढाउन उ सुक छैन। पिरवारलाई भेटेपिछ ओएचसीएचआरले फाइल ब द गर्  यो। 
यसपिछ मु ामा कुनै प्रगित भएको छैन।
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केस नं    ४५ र ४६ 
नाम   पूणर् े  र िवदरु भट्टराई
िज ला   मोरङ 
घटना संक्षेपमा   यातना तथा गैर याियक ह या। अक्टोबर १५, २००५ को िबहानै नेपाली सेनाले बेलबारी 

गािवस िल बू चोकमा दगुार्राज राईको ह या गरे। सै य अिधकारीह ले दगुार्राजको मोबाइल 
बरामद गरे, र सो मोबाइलमा पूणर् े  र िवदरु भट्टराईको मोबाइल न बर भेटाए। 
प्र यक्षदशीर्का अनुसार सेनाले दगुार्राज बनेर सो मोबाइलबाट पूणर् े  र िवदरु भट्टराईलाई 
फोन गरी तु त बेलबारी आउनू भनी बोलाए। मोहन खनालका साथमा पूणर् े  र िवदरु 
भट्टराई बेलबारी तफर्  िहँड।े बेलबारी आइपुगेपिछ ती तीनै जनालाई सुरक्षाफौजले पक्राउ 
गरे। सेनाले उनीह लाई यातना िदए र सोही िदन िबहान ९:३० बजे उनीह लाई गोली 
हानी ह या गरे।

जाहेरी लगेको िमित   जुन र जुलाई २००७
जाहेरी दतार् भए नभएको   १ जनाको भएको (अदालतको आदेशपिछ), १ जनाको नभएको  

२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

पूणर् े को मु ामा पुनरावेदन अदालतको आदेशपिछ प्रहरीले जाहेरी दतार् गर्  यो। खासै 
अनुस धान नभएपिछ जुन १८, २००९ मा िछटोछिरतो अनुस धान गराइपाउँ भनी पीिडत 
पिरवारले पुनरावेदन अदालतमा परमादेश िनवेदन दायर गरे। िवदरु भट्टराईको पिरवारले 
पुनरावेदन अदालत िवराटनगरको फैसलालाई चुनौती िदँदै सव च अदालतमा मु ा दायर 
गरे।  

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

पूणर् े को मु ामा पुनरावेदन अदालत िवराटनगरले नोभे बर ९, २००९ मा िजप्रका 
मोरङलाई जाहेरी दतार् गरी यथाशीघ्र अनुस धान गनर्का लािग परमादेश जारी गर्  यो र 
आ नो कतर् यप्रित सचेत रहनसमेत भ यो। यस आदेशका बाबजुद प्रहरीले कुनै कारवाही 
अगािड बढाएको पाइएन। िवदरु भट्टराईको मु ामा सव च अदालतमा अक्टोबर २८, २०१० 
मा सुनुवाइ भयो। अदालतले िजप्रका मोरङ र िज ला सरकारी विकल कायार्लय मोरङलाई 
अदालतमा उपि थत भई जाहेरी िकन दतार् नगरेको भनी बयान िदन लगायो।  
िवदरु भट्टराईको मु ाका स ब धमा अक्टोबर १७, २०११ का लािग तोिकएको सुनुवाइ 
प्रितवादीका वकील उपि थत हुन नसकेका कारण हुन सकेन। सो सुनुवाइ नोभे बर ७, 
२०११ मा हुनेभनी अक  िमित तोिकएको छ।  
पूणर् े  स ब धी मु ामा यसपिछ कुनै प्रगित भएको छैन।  

  
केस नं    ४७ 
नाम   सपना गु ङ 
िज ला   मोरङ 
घटना संक्षेपमा   बला कारपिछ ह या। अिप्रल २५, २००६ को बेलुकाको किरब ८:३० बजे ितर प्र हाद थापा 

मगरको कमा डमा रहेका सुरक्षाकमीर्ह  सपना गु ङको घर गए। ती सुरक्षाकमीर्ह  
सपनाको घरिभत्र घुसे र सपनालाई हातले मुख थुनेर िघसाद बािहर िनकाले र निजकैको 
दरुस चार कायार्लयमा लगी बला कार गरे। किरब ९:२५ बजेितर गाउँलेह ले ब दकु 
प केको आवाज सुने र पिछ सपनाको शव भेिटयो।  

जाहेरी लगेको िमित   मे १५, २००६
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको 
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

घटनाका स ब धमा संसदीय छानिबन सिमितले छानिबन गरी जनवरी १२, २००८ मा 
प्रितवेदन पेश गर् यो। सरकारले पीिडत पिरवारलाई ३ लाख क्षितपूित र् िदयो।

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

मु ामा केही प्रगित भएको छैन।  
मे, २०१० मा संसदीय छानिबन सिमितमा पठाइएको फाइल हालस म िफतार् नपठाइएको 
भ ने प्रहरीले दावी गर् यो।
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केस नं    ४८ देिख ५३ 
नाम   छत्र बहादरु पिरयार, फुवार् शपार्, प्रभुनाथ भट्टराई, प्रसाद गु ङ, टङ्कलाल चौधरी र 

सुिनता ऋिषदेव
िज ला   मोरङ  

घटना संक्षेपमा   गैर याियक ह या। अिप्रल २६, २००७ को िदउँसो किरब २:३० बजेितर क्या टेन प्र हाद 
थापा मगरको नेतृ वमा रहेको संयुक्त कमा डका सुरक्षाकमीर्ले प्रदशर्नकारीह मािथ 
अ धाधु ध गोली चलाए। सपना गु ङको पिरवारलाई क्षितपूित र् माग राख्दै, तथा सपनाको 
बला कार र ह याका िज मेवारह लाई कानूनी कारवाहीको माग राख्दै बेलबारी इलाका 
प्रहरी कायार्लय अगािड गाउँलेह ले वतः फूतर् पमा गरेको प्रदशर्नमा सो गोलीका ड 
भएको िथयो।

जाहेरी लगेको िमित    

जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको 
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

घटनाका स ब धमा संसदीय छानिबन सिमितले छानिबन गरी जनवरी १२, २००८ मा 
प्रितवेदन पेश गर् यो। सरकारले पीिडत पिरवारलाई ३ लाख क्षितपूित र् िदयो।

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

मु ामा केही प्रगित भएको छैन।  
मे, २०१० मा संसदीय छानिबन सिमितमा पठाइएको फाइल हालस म िफतार् नपठाइएको 
भ ने प्रहरीले दावी गर् यो।

  
केस नं    ५४ 
नाम   खगे द्र बुढाथोकी
िज ला   याग्दी  
घटना संक्षेपमा   गैर याियक ह या। जनवरी ६, २००२ मा ग ती गिररहेका सैिनकह ले तातोपानी जलकुनी 

पुलमा खगे द्र बुढाथोकीलाई पक्राउ गरे। खगे द्रलाई ितनले अ काचौरको दारवाङ डुखुि थत 
अ थायी िशिवरमा लग्दै गरेको गाउँलेह ले देखे। थानीय मािनसह  र खगे द्रका 
पिरवारले बताएअनुसार भोिलप ट िबहान ९ बजेितर खगे द्रलाई सोही अ थायी िशिवरमा 
गोली हानी ह या गिरयो।

जाहेरी लगेको िमित   अिप्रल १२, २००७
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको 
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

जुन १८, २००९ मा पीिडत पिरवारले पुनरावेदन अदालत बागलुङमा िछटोछिरतो 
अनुस धान गराइपाउँ भनी परमादेश िनवेदन िदयो। प्रहरीको तकर्  िथयो, “सही तिरकाले 
जाहेरी निदएकाले यसमा अनुस धान गनर् प्रहरी बा य छैन। साथै द्व द्वकालका घटनामा 
सुनुवाइ गन अिधकार नागिरक अदालतलाई छैन। ”

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

नोभे बर ११, २००९ मा पुनरावेदन अदालत बागलुङले िजप्रका बागलुङलाई िछटोछिरतो 
अनुस धान था न परमादेश जारी गर्  यो। यस आदेशका बाबजुद प्रहरीले कुनै कारवाही 
अगािड बढाएको पाइएन।
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केस नं    ५५ 
नाम   च द्रबहादरु िवक
िज ला   याग्दी  
घटना संक्षेपमा   स भािवत यातना तथा गैर याियक ह या। जनवरी ८, २००३ को िबहान कालीप्रसाद 

बटािलयनबाट हातहितयार सिहत आएका सेनाको एक समहूले माओवादी भएको शङ्काको 
आधारमा च द्र बहादरु िवकलाई घरैबाट पक्राउ गरे। ३ िदनपिछ रेिडयो नेपालले च द्र 
बहादरु माओवादी भएको र बागलुङको बार जा गािवस ६ ि थत पाइरोखोिरयामा भएको 
िभड तमा सुरक्षाफौजद्वारा मािरएको समाचार प्रसािरत गर् यो।  

जाहेरी लगेको िमित   अिप्रल १२, २००७
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको 
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

जुन १८, २००९ मा पीिडत पिरवारले पुनरावेदन अदालत बागलुङमा िछटोछिरतो 
अनुस धान गराइपाउँ भनी परमादेश िनवेदन िदयो। प्रहरीको तकर्  िथयो, “सही तिरकाले 
जाहेरी निदएकाले यसमा अनुस धान गनर् प्रहरी बा य छैन। साथै द्व द्वकालका घटनामा 
सुनुवाइ गन अिधकार नागिरक अदालतलाई छैन।”

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

नोभे बर ११, २००९ मा पुनरावेदन अदालत बागलुङले िजप्रका बागलुङलाई िछटोछिरतो 
अनुस धान था न परमादेश जारी गर्  यो। यस आदेशका बाबजुद प्रहरीले कुनै कारवाही 
अगािड बढाएको पाइएन।

  

केस नं    ५६ देिख ५८ 
नाम   दल बहादरु दलार्मी, नारायण प्रसाद कनौजे र टेक बहादरु गाहा  

िज ला   पा पा 
घटना संक्षेपमा   गैर याियक ह या। माचर् २२, २००५ को बेलुका ८:३० बजेितर पा पाको आयर्भ याङ्ग 

तफर् बाट आउँदै गरेको सेनाको तीनओटा गाडी िचिदपानी गािवस वडा नं. १ मा पन धैरेनी 
भ ने ठाउँमा रोिकए। भोिलप ट होली उ सव मनाउन भनी सो बाटोमा केही िवद्याथीर्ह ले 
गाडी रोक्दै च दा उठाइरहेका िथए। प्र यक्षदशीर्का अनुसार २५-३० जना सै यह  गाडीबाट 
ओिलर्ए र कुनै सोधपुछ नै नगरी ितनीह ले अ धाधु ध गोली चलाए तीनै जनाको 
घटना थलमै मृ यु भयो।

जाहेरी लगेको िमित   िडसे बर ३१, २००६
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको 
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

जुलाई २००९ मा पीिडत पिरवारले पुनरावेदन अदालत बुटवलमा िछटोछिरतो अनुस धान 
गराइपाउँ भनी परमादेश िनवेदन िदयो

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

अक्टोबर ७, २००९ मा पुनरावेदन अदालत बुटवलले िजप्रका पा पालाई ३ मिहनािभत्र 
अनुस धान था न परमादेश जारी गर्  यो। ३ मिहना िबतेपिन कुनै अनुस धान भएको 
पाइएन।  

  

केस नं    ५९ 
नाम   मान बहादरु काकीर्
िज ला   सुखत  

घटना संक्षेपमा   जुन १०, २००६ को िबहानको ५ बजेितर दईु माओवादी िदिलप र लोकेशले मन 
बहादरुलाई उनकै घरबाट अपहरण गरे। भोिल प ट िबहान मन बहादरुको लाश सोही 
लेखगाउँ गािवस वडा नं. ४ धनीग ध िनवासी रतन बहादरु गौतमको घरबािहर झुि डएको 
अव थामा पाइयो। उनलाई माओवादीले मारेका रहेछन।्

जाहेरी लगेको िमित   अग  २००६ 
जाहेरी दतार् भए नभएको   नभएको  
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित पीिडत पिरवारले मु ा अगािड बढाउन चाहेन।
हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

पीडकह  हाल माओवादी पाटीर् थानीय तहमा विर  नेता छन।्   
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केस नं    ६० र ६१ 
नाम   गङ्गा बहादरु नेपाली र याम बहादरु कैनी
िज ला   तनहँु  

घटना संक्षेपमा   अिप्रल २९, २००२ मा नेकपा (एमाले) का गाउँ तरका राजनीितक कायर्कतार् गंगा बहादरु 
नेपालीलाई उनकै िनवासमा पक्राउ गरी आमीर् यारेक लिगयो। सोही िदन किरब १० बजे 
राित सै य अिधकारीह ले भरतलाई उनकै घरबाट अपहरण गरे। दवैु पिरवारका 
सद यह ले जानकारी िदएअनुसार भोिलप ट िबहान गंगा र भरतलाई सुरक्षाकमीर्ह ले 
ह या गरे।  

जाहेरी लगेको िमित   अिप्रल ६, २००७
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको  

२००८ - ०९ मा भएका प्रगित
   

जुन १८, २००९ मा पीिडत पिरवारले पुनरावेदन अदालत पोखरामा िछटोछिरतो 
अनुस धान गराइपाउँ भनी परमादेश िनवेदन िदयो।

हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

२०६६ पौष ८ प्रहरीले अनुस धान जारी राखेको भ ने आधारमा पुनरावेदन अदालत 
पोखराले परमादेश मु ा खारेज गर्  यो। यो िनणर्यलाई चुनौती िदँदै पीिडतले सव च 
अदालतमा माचर् २८, २०१० मा मु ा दायर गरे। यो मु ा हाल अदालतमा िवचाराधीन छ 
र सुनुवाइ नोभे बर २५, २०१० मा हुनेछ।  
अिप्रल २१, २०११ मा मु ालाई प्राथिमकता िदने स ब धमा सव च अदालतका दईुजना 
यायाधीशह ले फरक अवधारणा राखे। यायाधीश अवधेश कुमार यादवले सो मु ा ती 
मिहना िभत्रमा िकनारा गनुर्पन िवचार राखे भने यायाधीश कृ ण प्रसाद उपा यायले 
मु ाको अि तम सुनुवाइको िमित तोक्न नहुने राय यक्त गरे। पिरणाम व प सो मु ामा 
िनणर्य गनर्का लािग अदालतको पूणर् बे चमा पठाइएको छ। पूणर् बे चको सुनुवाइको िमित 
हालस म तोिकएको छैन।

  
केस नं    ६२ 
नाम   धन कुमारी तु बाहा फे
िज ला   उदयपुर 
घटना संक्षेपमा   अिप्रल २४ऽ २००५ का िदन धनकुमारी उदयपुर िज लाको मैनामैनी गाउँमा बसेका बेला 

सेनाले गाउँ घेरेको सुनी गाउँबाट भाग्ने प्रयास गिरन।् उनी भाग्न सिकनन,् र उनलाई 
किरब ५ बजेितर सोमबारे चोकबाट पक्राउ गिरयो। ती सै यह ले उनको झोलाबाट नेकपा 
(माओवादी) को कागजात पिन बरामद गरे। एक प्र यक्षदशीर्का अनुसार भोिलप ट िबहान 
किरब १ बजेितर सेनाले उनलाई घरबाट बािहर िनकाली डाँडाितर लगे र बला कार गरी 
ह या गरे।  

जाहेरी लगेको िमित   अग  २७, २००९
जाहेरी दतार् भए नभएको   भएको (अदालतको आदेशपिछ)
२००८ - ०९ मा भएका प्रगित प्रहरीले धेरै िढलो गरी जाहेरी दतार् गर् यो।
हालको प्रगित  
अक्टोबर २००९ पिछ 

अग  १८, २००९ पुनरावेदन अदालत राजिवराजले िजप्रका उदयपुरलाई जाहेरी दतार् गरी 
िछटोछिरतो अनुस धान था न परमादेश जारी गर्  यो। अग  २७, २००९ प्रहरीले अदालतको 
आदेशबमोिजम जाहेरी दतार् गर्  यो। सातजना साक्षीको बयान िलनेबाहेक अनुस धानमा खासै
प्रगित भएको पाइएन।
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