
 

 

 

 
 

        

 

लललतपुर, पुल्चोकमा रातो मलिन्द्रनाथको रथ तान्द्ने क्रममा स्थानीय र प्रहरीबीच झडपपलि  

पक्राउ तथा लहरासतलित्र यातना लिएको  घटनाप्रलत  ध्यानाकर्षण  

 

भाद्र १८ गते लललतपरु, पलु्चोकमा रातो मलिन्द्द्रनाथको रथ तान्द्न े क्रममा स्थानीय र प्रहरीबीच भएको 

झडपपलि  पक्राउ परेकाहरुलाई प्रहरीले लहरासतमा यातना लिएको घटनाप्रलत हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको 

ि । सोही लिन  भएको झडपमा ट्रालिक प्रहरी कमल लघलमरे कुलटएको घटनाप्रलतसमेत खेि प्रकट गिषिौं । 

 

स्थानीय र प्रहरीबीच झडपपलि प्रहरीले घटनामा संलग्न भलनएको १९ जनालाई पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी 

पररसर, ज्वालाखेल, लललतपरु लगायत लवलभन्द्न ठााँउमा रालखएको ि । पक्राउ परेकाहरुमध्ये केही 

व्यलिहरुलाई लहरासतमा रहकेा साथीहरुलाई भेट गनष गएको  अवस्थामा स्वेच्िाचारी रुपमा पक्राउ गरी 

लहरासतमा रालखएको समेत पाइयो । लहरासत अनगुमनको क्रममा प्रहरीले थनुवुाहरुलाई यातना लिएको तथा 

अमानवीय व्यवहार गरेको  थनुावाहरुले जानकारी लिएका िन ्।  

 

लहरासतमा राखेका मध्ये एक जनाले भने,  “म पत्रकार ह ाँ भनेको लथएाँ । प्रहरीले मलाई घटनास्थलबाट 

जबरजस्ती पक्राउ गरी थनुामा राखेको ि । थनुाकक्ष लभत्र एकान्द्त कोठामा लगी जात्रामा को को सहभागी 

रहकेा लथए, लतनीहरुको ठेगाना लगायतका कुरा एक (खकुुरी र तारा भएको बिीमा रहकेो) प्रहरीले सोध्न थाले 

। मलाई थाहा भएन भन्द्िा अपशब्ि प्रयोग गरी गालीगलौज गनष थाले । मलाई थाह ैनभएका कुरा लकन म साँग 

सोधेकोभन्द्िा मेरो खटु्टा िईुजना प्रहरीलाई समात्न लगाई पैतालामा सहनै नसक्ने गरी पाइपले लपटे ।”  उनले 

थपे: “यसरी पालै पालो सबैजनालाई बोलाई लपट्न थालेपलि हामी सबैजना लभत्र अनसन बस्यौ ाँ । त्यसपलि 

लपट्न बन्द्ि गरे ।”  

साथै, थनुवुाहरुले आिुलाई पक्राउ पजुी समेत नलिई गैरकाननूी तररकाले पक्राउ गरेको र २४ घण्टालभत्र 

अिालत वा मदु्दा हनेे लनकायसमक्ष नलगेको कुरा बताएका िन ्।   

 

लनर्ोधाज्ञा समेत जारी भएको अवस्थामा जात्रा लनकाल्न ेवा नलनकाल्न ेभन्द्ने लवर्यमा  भाद्र १० गते लललतपरु 

महानगरपाललकाका मेयर लचरीबाब ुमहजषन र स्थानीयवीच बैठक बसेको लथयो । नगर प्रमखुको अध्यक्षतामा 

बसेको बैठकले जात्रा गन ेलनणयष गरेको लथयो र सोही लनणयषको आधारमा स्थानीयले जात्रा शभुारम्भ गरेका 

लथए भन्द्ने कुरा लहरासतमा रहकेा असोज कुमार महजषनले अनगुमनका क्रममा बताएका ह न । यसरी प्रहरीले 

गैरकाननूी तररकाले पक्राउ गरी थनुवुाहरुलाई यातना लिने कायष रालरट्रय तथा अन्द्तराषलरट्रय काननू लवपरीत रहकेो 

संयुक्त पे्रस लिज्ञलि 

२०७७ भाद्र २२ गते 

 



 

 

 

 
 

हाम्रो ठहर ि । प्रहरीको यस्तो कायषले नेपालको संलवधानको धारा १६ मा सम्मानपवूषक बााँच्न पाउने हक र 

धारा २२ मा यातनालवरुद्धको हकलगायत मौललक हक अलधकारहरूलाई कुलण्ठत गरेको ि । साथै, नेपाल 

पक्ष रारट्र भएको नागररक तथा राजनीलतक अलधकारसम्बन्द्धी अन्द्तराषलरट्रय महासलन्द्ध १९६६ र आलथषक, 

सामालजक तथा सााँस्कृलतक अलधकारसम्बन्द्धी अन्द्तराषलरट्रय महासलन्द्ध १९६६, यातना तथा अन्द्य कु्रर , 

अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा िण्डलवरुद्धको महासलन्द्ध १९८४, लगायत अन्द्तराषलरट्रय मानव 

अलधकारसम्बन्द्धी काननूहरूमा उल्लेलखत अलधकारहरूको समेत उल्लङ्घन गरेको ि ।  

 

तसथष, लनजहरुलाई तत्काल घााँ जांच गराई  यातना पीलडतहरुको और्धी उपचार गरी घटनाको स्वतन्द्त्र र 

लनरपक्ष िानलबन गनष  रालरट्रय मानव अलधकार आयोग र नेपाल प्रहरीलाई आग्रह गिै यातना पीलडतहरुलाई 

न्द्याय र िोर्ीउपर काननू बमोलजम कारबाही गनष माग गिषिौ ाँ । साथै हालैका लिनमा िेशका लवलभन्द्न ठााँउमा 

प्रहरी प्रशासनबाट भैरहकेा यातना तथा अमानवीय व्यवहारका घटनामा संलग्न िोर्ी उपर कारबाही गनुषका 

साथै ट्रालिक प्रहरी जवानमालथ भएको कुटपीटको समेत िानबीन गरी िोर्ीउपर काननू बमोलजम कारबाही 

गनष माग गिषिौं ।  
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