
 

 

 

 

 

यातना पीडितहरुको 

समर्थनमा 

अन्तर्ाथडरि य डिवस 

 

असार १२ गते, २०७३ 

(जून २६, २०१६) 

   यद्दडप समग्रमा यातनाको िर्मा हालका वर्थहरुमा 

कमी आएको छ तर् जहााँसम्म तर्ाई डजल्लाहरुको 

प्रसंग छ, अध्ययनले के िेखाउाँछ भने तर्ाई 

डजल्लाहरुमा यात यातनाको पूवथवत् िर् कायम नै छ, 

या केही बढेको छ ।  

 

 

    तर्ाईमा 

यातना  
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तराईमा यातना 

यद्दडप समग्रमा यातनाको िर्मा हालका वर्थहरुमा कमी आएको छ तर् जहााँसम्म तर्ाई डजल्लाहरुको 

प्रसंग छ, अध्ययनले के िेखाउाँछ भने तर्ाई डजल्लाहरुमा यातनाको पूवथवत् िर् कायम नै छ, या केही 

बढेको छ ।  

तर्ाईका १९ डजल्लाहरु– झापा, मोर्ङ, सुनसर्ी, सप्तर्ी, डसर्ाहा, धनुर्ा, महोत्तर्ी, सलाथही, र्ौतहट, बार्ा, 

पसाथ, रुपने्दही, नवलपर्ासी, कडपलवसु्त, वडिथया, बााँके, िाङ, कैलाली तर्ा कञ्चनपुर् डजल्लामा र्िथ 

एलायन्सले डवगत चार् मडहनामा  १५२ बन्दीहरुसाँगको यातनाको बारे्मा अन्तवाथताथको गरे्को डर्यो, 

जसमा २७ प्रडतशत अर्ाथत (४१) ले आफूहरुलाई यातना तर्ा िुव््रयवहार् गरे्को बताए । यो प्रडतशत 

अडिल्लो वर्थको १६.७ प्रडतशतको तुलनामा डनकै बढी र्हेको छ । हाम्रो अध्ययनले  प्रहर्ीले खासगर्ी 

रुपने्दही, िाङ, नेपालगञ्ज तर्ा धनुर्ामा डगर्फ्तार् गरर्एका व्यक्तिहरुलाई अपर्ाध वीकीकार् गनथका 

लाडग यातना डिनेगरे्को पाइयो । 

र्िथ एलायन्सले डगर्फ्तार् गनेक्रममा र् डगर्फ्तार् गरर्सकेपडछ अपनाइनुपने संडवधान तर्ा अन्य 

कानूनहरुमा उले्लक्तखत कानूनी प्रडक्रयाहरु प्रहर्ीले पालना गरे् नगरे्को भने्न कुर्ाको पडन डवशे्लर्ण 

गरे्को छ । 

ननश्कर्ष तथा नसफाररशहरुः 
 

यातना डवरुद्धको अडधकार् प्रत्याभूत गने नेपालको संडवधान, २०७२ को धार्ा २२ मा उले्लख छः 

(१) डगर्फ्तार् गरर्एको वा बन्दी बनाइएको कुनै पडन व्यक्तिलाई शार्ीरर्क तर्ा 

मानडसकरुपमा यातना डिइने वा कु्रर् व्यवहार् वा अमानवीय व्यवहार् वा अमयाथडित व्यवहार् 

गरर्ने छैन ।   

(२) उपधार्ा १ मा उले्लख भएका कुनै पडन कायथ कानूनद्वार्ा िण्डनीय हुनेछ र् कुनै व्यक्ति 

जो यस्तो व्यवहार्को डशकार् भएको छ, उसलाई कानूनबमोडजम क्षडतपूडतथ पाउने अडधकार् 

हुनेछ । 

र्िथ एलायन्सको प्रडतवेिनले बन्दीहरुलाई अडहले पडन शार्ीरर्क तर्ा मानडसकरुपमा यातना डिने वा 

तु्रर्, अमानवीय तर्ा अमयाथडित व्यवहार्को डशकार् बनाउने गरे्को कुर्ा औलं्याएको छ । मानव 

अडधकार्को र्क्षा गनथको लाडग मानव अडधकार्को उलं्लिन गने व्यक्तिहरुलाई सजाय डिइनुपिथछ ।  

िण्डडहनताको अन्त्य मानव अडधकार्को र्क्षाको लाडग आवश्यक छ । प्रहर्ीले अनुसन्धान गिाथ 

व्यवसाडयकरुपमा गनुथ आवश्यक छ । प्रहर्ीको व्यवसाडयक अनुसन्धानले  अपर्ाध वीकीकार् गर्ाउनका 

लाडग डगर्फ्तार् गरर्एको व्यक्तिहरुलाई यातना डिने, जुन पुर्ानो प्रवृडत छ, त्यसलाई डनरुत्साहन गनेछ । 

यातनालाई अपर्ाधको रुपमा पारर्भाडर्त गर्को खण्डमा मात्र यातनाको समस्या समाधान हुने िेक्तखन्छ 

। िुई वर्थअडििेक्तख संसिमा डवचार्ाधीन र्हेको यातना, अर्वा कु्रर्, अमानवीय अर्वा अमयाथडित 

व्यवहार् (अपर्ाध तर्ा सजाय) डवधेयकमा सामडयक संशोधन गर्ी पारर्त गने कुर्ा सर्कार्को 

प्रार्डमकतामा पनुथपिथछ । यो डवधेयक पारर्त भएको खण्डमा यातना पीडितहरुको डहत र्क्षाको लाडग 

कानूनी मापिण्डलाई सुदृढ गनैछ र् त्यसले नेपालको अन्तर्ाथडरि य िाडयत्व पूर्ा गनथमा पडन सहयोग गने 

छ । 
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तराईको खास सन्दर्भको आधारमा हदेाभ 

नपेालमा यातनाको प्रवृतत तथा शलैी  

 सन् २००१ देखि २०१५ सम्म यातनाको दर, तराईमा निगत चार मनहनामा 

देखिएको यातनाको दर 

डवगतको ५ वर्थमा  यातनाको प्रवृडत (डवसु्तत तथ्ााँक तल हेनुथहोला ) लाई हेिाथ  प्रहर्ीहरुद्वार्ा 

वन्दीहरुका डवरुद्ध हुने यातना तर्ा अन्य िुव््रयवहार्को िटनामा उले्लखनीयरुपमा कमी आएको छ । 

यो एउटा सकार्ात्मक प्रवृडत हो, जसले मानव अडधकार्को र्क्षामा प्रहर्ीको डजमे्मवार्ीप्रडत प्रहर्ीको 

भूडमकालाई सकार्ात्मक रुपमा उजागर् गिथछ ।   

 

सन्  २००१ िेक्तख २०१५ सम्मको यातना िर्, स्रोतः  एिभोकेसी फोर्म 

यद्दडप समग्रमा यातनाको िर्मा हालका वर्थहरुमा कमी आएको छ तर् जहााँसम्म तर्ाई डजल्लाहरुको 

प्रसंग छ, अध्ययनले के िेखाउाँछ भने तर्ाईका डजल्लाहरुमा या त यातनाको पूवथवत् िर् कायम नै छ, या 

केही बढेको छ । 
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र्िथ एलायन्सले तर्ाईका १९ डजल्लाहरु– झापा, मोर्ङ, सुनसर्ी, सप्तर्ी, डसर्ाहा, धनुर्ा, महोत्तर्ी, 

सलाथही, र्ौतहट, बार्ा, पसाथ, रुपने्दही, नवलपर्ासी, कडपलवसु्त, वडिथया, बााँके, िाङ, कैलाली तर्ा 

कञ्चनपुर् डजल्लामा डवगत चार् मडहना (२०१६ को माचथ मडहनािेक्तख जूनको तेस्रो हप्तासम्ममा ) मा   १५२ 

बन्दीहरुसाँगको यातनाको बारे्मा अन्तवाथताथको गरे्को डर्यो, जसमा २७ प्रडतशत अर्ाथत (४१) प्रडतशतले 

आफूहरुलाई यातना तर्ा िुव््रयवहार् गरे्को बताए । 

यो प्रडतशत अडिल्लो वर्थ (२०१५) मा र्हेको  १६.७ प्रडतशतको तुलनामा डनकै बढी र्हेको छ ।  तर्ाईको 

सन्दभथमा पहािका अडधकांश खासगर्ी पडछल्लोपटक (साउन िेक्तख मािसम्म ) भएको मधेस आन्दोलन 

पडछ प्रहर्ीहरु मधेसका सवालहरुमा  डचडढएका छन् ।  

 यातनाका नकनसम  

र्िथ एलायन्सको अध्ययनले  धेरै्जसो बन्दीहरु गालीगलौज तर्ा जातीयरुपमा अपमाडनत गने डटप्पणीको 

डशकार् हुनेगरे्को िेखाएको छ । र्िथ एलायन्सले अन्तवाथताथ गरे्को ४१ जना जसले आफूहरु यातनाको 

डशकार् भएको बताए, तीमधे्य २२  अर्ाथत पचास प्रडतशतले आफूहरुलाई शार्ीरर्क यातना डिएको कुर्ा 

बताए । यतना डिइएका व्यक्तिहरुमधे्य ५५ प्रडतशत अर्ाथत २२ जनाले शार्ीरर्क यातना भोगु्नपरे्को र्िथ 

एलायन्सलाई बताए ।  

 

 नजल्लागत आधारमा यातनाको दर 

उन्नाइस डजल्लामधे्य नौ डजल्लामा जहााँ र्िथ एलायन्सका वडकलहरुले १५२ बन्दीहरुसाँग अन्तवाथताथ गरे्, 

ती बन्दीहरुले आफूहरु यातनाको डशकार् भएको बताए । डजल्लाहरुमा और्त यातनाको िर् २७ 

प्रडतशत र्हेको िेक्तखयो । हाम्रो अध्ययनले के िेखाउाँछ भने प्रहर्ीले रुपने्दही, धनुर्ा, बडिथया, बााँके तर्ा 

िाङमा मानव अडधकार्प्रडत वेवास्ता गिै बन्दीहरुलाई यातना डिने गरे्का छन् । रुपने्दहीमा यातनाको 

प्रडतशत ३१.७ प्रडतशत र्  धनुर्ामा २९.३ प्रडतशत र्हेको छ, जुन तुलनात्मकरुपमा उच्च िर् हो । 

त्यसैगर्ी बााँके बडिथयामा यातनाको िर् ९.८ प्रडतशत र्हेको िेक्तखयो । िाङ, कैलाली तर्ा सुनसर्ीमा 

यातनाको प्रडतशत ७.३ भन्दा कम र्हेको िेक्तखयो । 
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 अनियोगको आधारमा यातनाको दर 

सोधपुछको लाडग बन्दी बनाइएकाहरु (४३.९) प्रडतशतले यातनाको डशकार् भएको बताए, जुन सबैभन्दा 

उच्च िर् हो । र्िथ एलायन्सले  अन्तवाथताथ गरे्को २२ जना त्यस्ता बन्दीहरु डर्ए, जसका डवरुद्ध कुनै 

अडभयोग लगाइएको डर्एन, उनीहरुलाई केवल सोधपुछका लाडग बन्दी बनाइएको डर्यो, यीमधे्य १८ 

जनाले (४३.९ प्रडतशत) ले यातना भोगेको बताए । प्रहर्ीले प्रायः अपर्ाध वीकीकार् गनथ लगाउनका लाडग 

बन्दीहरुलाई यातना डिनेगरे्को पाइयो ।  
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अन्य बन्दीहरु जो यातनाको डशकार् भए, डतनीहरुमा सावथजडनक अपर्ाधको अडभयोग लागेका (१९.५ 

प्रडतशत), सिक िुिथटनासाँग सम्बक्तन्धत अडभयोगमा बन्दी बनाइएका (९.८ प्रडतशत) जवजथस्ती कर्णीको 

अडभयोग लागेको (९.८ प्रडतशत) र्हेको छ । यातनाको िर् अडभयोगको प्रकार्संगै फर्क हुनेगरे्को 

डनश्कर्थ डनकाल्न सडकन्छ  । त्यसैगर्ी कुनै अपर्ाधको अडभयोग नलागेको व्यक्ति यातनाको डशकार् हुने 

सम्भावना बढी र्हेको पडन िेक्तखन्छ ।  

 जातीय समूहको आधारमा यातनाको पीनितहरको संख्या 

यातनाको तथ्ााँकलाई जातीय समुहका पीडितहरुको आधार्मा पडन डवभाजन गनथ सडकन्छ । हाम्रो 

अध्ययनले खास सामाडजक तर्ा जातीय समूहका बन्दडहरु बन्दीगृहहरुमा यातनाको जोक्तखममा र्हेको  

िेखाउाँछ ।  

 

डवगत चार् मडहनामा यातना, कु्रर्, अमानवीय तर्ा अमयाथडित व्यवहार्को डशकायत गने सबैभन्दा बढी 

मधेसी समुिायका बन्दीहरु (३६.६) र्हेका छन् ।  त्यसपडछ यातनाको डशकायत गनेहरुमा मुक्तिम 

(१२.२ प्रडतशत) तर्ा  मधेसी िडलत (१२.२ प्रडतशत) र्हेका छन् । त्यसैगर्ी ९.८ प्रडतशत पहािी जनजाडत 

पडन यातनाको डशकार् भए । तर् र्िथ एलायन्सको यातनासम्बन्धी तथ्ााँकको आकार् सानो भएकोले 

जातीय समूहको आधार्मा पूणथरुपमा यातनापीडितहरुको तथ्ााँक डनकाल्न कडिन छ ।  
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यातनासम्बन्धमा तथ्ााँकहरको निशे्लर्णका साथै थिष एलायन्सले नेपालको संनिधान, 

२०७२ तथा यातना क्षनतपूनतषसम्बन्धी ऐन २०५३ मा रहेको कानूनी व्यिस्थाहरलाई 

प्रहरीहरले पालना गरे िा नगरेको िने्न कुराको पनन थिष एलायन्सले निशे्लर्ण गरेको छ 

।  

मुख्य डनश्कर्थहरु डनम्न प्रकार् र्हेका छन् ।  

१. नगरफ्तारीको कारण बताउनुपने  

नेपालको संडवधानको धार्ा २० ल न्यायको हकमा डनम्न कुर्ा उले्लख गरे्को छ:  

धार्ा २० न्यायको हकः कुनै पडन व्यक्तिलाई डगर्फ्तार्ीको कार्णबारे् जानकार्ी नडिइ 

डगर्फ्तार् गरर्ने छैन ।  

यसको अर्थ हो बन्दीहरुलाई बन्दी डगर्फ्तार् गनेक्रममा डगर्फ्तार्ीको कार्णबारे् जानकार्ी डिनुपिथछ । 

तर् र्िथ एलायन्सले अन्तवाथताथ गरे्को १५२ बन्दीमधे्य १५ जनाले (९.९) प्रडतशतले मात्र बन्दी डगर्फ्तार् 

गनेक्रममा  पक्राउ पूजी  पाएको बताए । तर् बहुसंख्या अर्ाथत १३० जनाले (८५.५ प्रडतशत) ले बन्दी 

बनाइसकेपडछ मात्र डगर्फ्तार्ीको कार्णबारे् जानकार्ी पाएको बताए । सातजना अर्ाथत ४.६ प्रडतशतले 

कडहले पडन पक्राउ पूजी नडिइएको बताए ।  

 

२. चौनिस घन्टानित्र न्यायीक अनधकारीसमक्ष उपखस्थनत गराउनुपने 

नेपालको संडवाधानको धार्ा २० जसले न्यायको हक प्रत्याभूत गिथछ, त्यसमा डनम्नबमोडजम उले्लख 

गरर्एको छ:  

(३) डगर्फ्तार् गरर्एको हरे्क व्यक्तिलाई डगर्फ्तार् गरर्एको समयबाट बाटाको म्यािबाहेक २४ िन्टाडभत्र 

न्याडयक अडधकार्ीसमक्ष उपक्तथर्त गर्ाइने छ र् यस्तो अडधकार्ीको आिेशडवना यस्तो व्यक्तिलाई २४ 

भन्टाभन्दा बढीको समयसम्म बन्दी बनाइने छैन ।  
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र्िथ एलायन्सको प्रडतवेिनअनुसार् ६८.४ प्रडतशत बन्दीहरुलाई मात्र २४ िन्टाडभत्र न्याडयक 

अडधकार्ीसमक्ष उपक्तथर्त गर्ाइयो । अन््रवाताथको क्रममा कर्ीव ३१.६ प्रडतशत बन्दीहरुले २४ िन्टाडभत्र 

आफूहरुलाई न्याडयक अडधकार्ीसमक्ष उपक्तथर्त नगर्ाएको बताए ।   

 

 

३. चौनिस घन्टानित्र स्वास्थ्य जााँचको अिसर 

र्िथ एलायन्सले १९ डजल्लाका बन्दीहरुसाँग गरे्को अन्तवाथताथको क्रममा झणै्ड आधा बन्दीहरुले 

वीकास्थ्य पर्ीक्षणको अवसर् प्राप्त भएको बताए ।  तर् उनीहरुलेर् वीकास्थ्य पर्ीक्षण भने पयाथप्त 

नभएको बताए । उनीहरुले िाक्टर्हरुले उनीहरुलाई कुटपीट भए नभएको भन्दा पडन 

आफूहरुले र्क्सी वा मात लागे्न कुनै कुर्ा खाए नखाएको सोधेको बताए । 

 


