
 

 
         

                             संयकु्त रा स ीय  
           मानवअिधकार उच्चायकु्तको  
                  कायार्लय, नेपाल 

 
ूसे िव ि  Ñ २०६४ वैशाख ७ 

_____________________________________________________ 
 

गौर अनसुन्धानसम्बन्धी ूितवेदन उच्चायकु्तको कायार्लयÑनेपाल ारा िवमोचन 
 
संयकु्त रा स ीय मानवअिधकार उच्चायकु्तको कायार्लय, नेपालले चैत ७ गते गौर र छेउछाउका गािवसमा 
भएका हत्यासम्बन्धी आफ्ना अनसुन्धानका िनंकषर् आज िवमोचन गदछ। यो ूितवेदन उच्चायकु्तको 
कायार्लयका टोलीले गौर तथा यसको विरपिर र काठमाड मा ूत्यक्षदशीर्, मानवअिधकार रक्षक, पऽकार, 
िचिकत्साकमीर्, सरकारी अिधकारी, सरुक्षाफौजका कमर्चारी, नेकपाÑमाओवादीका कायर्कतार्, राजनीितक दलका 
सदःय, मधेशी जनअिधकार फोरम  (फोरम) का ूितिनिध, जनतािन्ऽक तराई मिुक्त मोचार् (ज्वालािसंह गटु), 
ूहरी िहरासतमा रहेका थनुवुा र अन्यसँग िलइएक १७० भन्दा बढी अन्तरवातार्को उत्कषर् हो। 

 
चैत ७ गते मतृ्य ुभएका २७ जना – अिधकांश नेकपाÑमाओवादीसँग सम्बिन्धत – को पाशिवक तिरकाले हत्या 
गिरयो। गौरमा र अन्यऽ भएका कैय  अिघल्ला घटनामा फोरमका भेलाह मा नेकपाÑमाओवादीले आबमणा 
गरेपिछ फोरमका ूितिनिध  ःवयं तथा समथर्कह  नेकपाÑमाओवादीसँग सम्भाव्य झडपका लिग तयारी गद 
गरेको कुरा उच्चायकु्तको कायार्लयका अनसुन्धानले देखाउँछ। गौरमा भएको फोरमको र् यालीसँग सम्ब  
यवुायवुतीलगायत धेरै व्यिक्तसँग भाटा (बाँस िचरेर बनाइएको लाठी जःतो लामो वःत)ु िथयो, जसले, ूयोग 
गिरएमा, घातक पिरणाम ल्याउन सक्थयो र ल्यायो पिन। 
 
किरब एक दजर्न यवुाले नेकपाÑमाओवादीको म  भत्काएपिछ राइस िमल के्षऽमा सो घटना घटेको िथयो। 
त्यसको ूितिबयामा नेकपाÑमाओवादीले फोरमको म मािथ धावा बोल्यो। सु मा भागेपिछ उनीह भन्दा िनकै 
सानो सङ्ख्यामा रहेका नेकपाÑमाओवादीका कायर्कतार्मािथ फोरमका समथर्कह ले जाइलागे। यसपिछ भएको 
आबमणमा चार मिहला तथा एक १७ वषीर्य िकशोरीसिहत २७ व्यिक्तको हत्या गिरयो Ñ त्यसमध्ये एकजना 
बाहेक सबै भाटा र लाठीको प हारबाट। 
 
गौरमा भएका हत्या सबै नभए पिन अिधकांश रोक्न सिकन्थ्यो भ  ेकुरामा कुनै श ा हनु सक्दैन। ूथमतः, 
हनुसक्ने झडप तथा िहंसा थाहा पाएर ूभावकारी िभड िनयन्ऽण सिुनि त गनर् काननु कायार्न्वयन िनकायको 
अत्यन्तै कमजोर तयारी िथयो भ े कुरामा यी घटनाले जोड िदयो। आयोजकह लाई र ्याली सानर् वा ःथगन 
गनर् सम्झाएर िहंसा हनु निदन नेू र सूब िवफल भए। ितनीह  िहंसा भडिकएपिछ यसलाई रोक्न िवफल 
भए। ितनीह  आबमणमा परेकालाई संरक्षण गनर् िवफल भए र ितनीह  कुनै पिन पबाउ गनर् िवफल भए। 
सरुक्षा तथा काननु व्यवःथाको समन्वय गन संयन्ऽ Ñ ूमखु िजल्ला अिधकारीले अध्यक्षता गरेको िजल्ला 
सरुक्षा सिमित Ñ िबिमयो र ¥यालीका िदन काम गनर् िवफल भयो।   
   
राज्यको एउटा मखु्य दाियत्व हत्याबारे तत्काल र पूणर् अनसुन्धान गनुर् हो। अिहलेसम्म, यी हत्याका लािग 
जाहेरी दरखाःत दतार् गिरएको छैन र उच्चायकु्तको कायार्लयले थाहा पाएसम्म यी हत्याबारे फौजदारी 
अनसुन्धान अझै सु  गिरएको छैन। सरकार ारा गिठत उच्चःतरीय जाँचबझु आयोगले आफ्ना अनसुन्धान सु  
गनर्को िनिम्त वैशाख ६ गतेसम्म गौरको ॅमण गनर् गरेको िथएन। यो आयोग महत्वपूणर् भए पिन यसको 
कायर्ले कुनै पिन ूकारले ती िजम्मेवारलाई न्यायको अगािड ल्याउन फौजदारी अनसुन्धान तथा अिभयोजनको 
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ूितःथापन गनर् सक्दैन। कुनै पिन अनसुन्धानले व्यिक्तिवशेष पीडकह को माऽ अध्ययन गन होइन, िहंसा र 
हत्या पूवर्िनयोिजत िथए िक र कस ारा िथए भ ,े एवं राज्यअिधकारीह  चकेुको कुराको पिन अध्ययन 
गनुर्पदर्छ।  
 
गौरको घटनाले फेर एकपटक काननु कायार्न्वयनलाई आधारभतू पले बिलयो बनाउन ुपन तथा सधुार गनुर्पन 
आवँयक्तामा जोड िदयो। ःथानीय अिधकारी तथा सरुक्षाफौजले सश  समूह र िवशेषतः िनवार्चनको सन्दभर्मा 
शािन्त तथा सरुक्षा खलबल्याउने िहंसात्मक कायर्ह को सामना गनर् उपलब्ध सबै साधनको ूयोग गनर् िनदशन 
पाएको भ  ेचैत १९ गते गहृमन्ऽीले गरेको घोषणालाई उच्चायकु्तको कायार्लयले ध्यानमा िलएको छ। तर, 
उच्चायकु्तको कायार्ल य शािन्त तथा िनवार्चन ूिबयाको सन्दभर्मा राज्यलाई सरुक्षाको ूत्याभिूत गनर्, जीवन र 
भेला तथा अिभव्यिक्तको ःवतन्ऽताको संरक्षण गनर् सक्ने बनाउन अल्पकालका लािग तत्काल अितिरक्त 
उपायह  उठाइन ुपछर् भ  ेिव ास गदर्छ। ियनमा िभड िनयन्ऽण तथा द ाको िःथितमा सूबको 
भिूमकालगायत यसको वतर्मान भिूमका र ूयोगको समीक्षा, ूिजअ तथा िजल्ला सरुक्षा सिमितको भिूमका तथा 
कायर् र काननु कायार्न्वयन गितिविधको ःथानीय तथा राि य ःतरमा समन्वय पदर्छन।् फौजमा मधेशी तथा 
अन्य सीमान्तकृत समूहह को पयार्  ूितिनिधत्व सिुनि त गनर् ूहरीको संरचनाको समीक्षा गनुर् अत्यावँयक 
छ। यसले तराईमा ूहरी कारबाही तथा समदुायह सँगको सम्वादलाई सहज बनाउनेछ।  
             
सेप्टेम्बरमा उच्चायकु्तको कायार्लयÑनेपालले सन ्२००६ अिूलको जनआन्दोलनको बममा भएको बलको 
अत्यिधक ूयोगसम्बन्धी आफ्नो ूितवेदनमा काननु कायार्न्वयनलाई बिलयो बनाउन शृ लाब  िसफािरसह  
गर् यो, जनु अझै कायार्िन्वत हनु बाँकी छन।् साथै, अिूल जनआन्दोलनको बममा गिरएका उल्ल न, अन्य 
कुराका अितिरक्त, को अनसुन्धान गनर् सन ्२००६ को जलुाईमा ःथािपत रायमाझी आयोगको ूितवेदन, िनंकषर् 
र िसफािरस किहल्यै पिन सावर्जिनक नहनु ुअत्यन्त खेदजनक छ। 

  
अन्तरार्ि य मानवअिधकारसम्बन्धी िलखतह अनसुार व्यिक्त र समूहको पिन, ितनका आफ्ना अिधकारको 
उपभोग गदार्, अ का अिधकारको सम्मान गन दाियत्व तथा कतर्व्य हनु्छ। चैत ७ गते फोरमले ःवयंले, ूयोग 
गिरएमा घातक हनुसक्छ भ  ेथाहा हुँदाहुँदै, तयार गिरएका भाटाले सश  सय  आफ्ना समथर्कलाई गौरमा 
जान िदयो। फोरमका समथर्कह ले हितयार बोकेको कुरालाई होइन भ  पिन सिकदैन। हत्या ःवयं 
पूवर्िनयोिजत िथयो भ  ेआरोपह  पिु  गनर् उच्चायकु्तको कायार्लयले सकेन तर यसलाई नकानर् सिकदैन। 
कम्तीमा पिन, फोरमका समथर्कह  घातक हितयार ूयोग गनर् तयार िथए। फोरमका नेताह ले िहंसाको कुनै 
पिन ूयोगलाई ि िवधारिहत ढ ले त्याग्नपुछर् तथा कायर्कतार्ह लाई, फोरमसँग जितसकैु खकुुलो िकिसमले 
आब  भए पिन, हितयार बोक्न र िहंसाको ूयोग गनर् निदन आफ्नो सामथ्यर्ले भ्याएसम्म सबै कदम 
उठाउनपुछर्। ितनले र् यालीमा भाटा र बाँसका लाठी बोक्ने कायर्लाई रोक्नपुछर्। ितनले हत्याका लिग 
िजम्मेवारको िनक्य ल गनर्मा सहयोग गनर् गौरमा घटनाह को अनसुन्धान गनर् राज्य अिधकारीह लाई पिन 
सहयोग गनुर्पछर्।   
 
कुनै पिन कुराले घटेका हत्यालाई न्यायोिचत ठहरय्ाउन सक्दैन। तर, फोरमकै ठाउँ र समयमा र् याली को 
आयोजना गन नेकपाÑमाओवादीको कायर्, अन्य ठाउँमा यसले गरेजःतै, उ ेजक िथयो। यसका कायर्कतार्ले 
कम्तीमा एउटा हितयार र कम्तीमा एउटा सकेट बम पिन र् यालीमा ल्याएका िथए। यःता कायर् बाँच्ने, 
अिभव्यिक्त तथा भेला हनुपाउने अिधकारका घोषणाह सँग अस त छन।् नेकपाÑमाओवादीको नेततृ्वले आफ्ना 
कायर्कतार्लाई िभ  राजनीितक मत भएका स ठनका र् याली तथा राजनीितक गितिविधलाई निबथोल्न ःप  
िनदशनह  िदनपुछर्। नेकपाÑमाओवादीका कायर्कतार्ह ले हितयार वा िबःफोटक पदाथर् नबोकून,् र उनीह  
ूदशर्नमा वा सोभन्दा अगािड िहंसात्मक वा धम्क्याउने कायर्मा संलग्न नहोओन ्भ े पिन यसले सिुनि त 
गनुर्पछर्। 
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नेकपाÑमाओवादी र फोरम दवैुले बालअिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि य मापदण्डिवपिरत १८ वषर्मिुनका 
बालबािलकालाई आफ्ना र् यालीमा समावेश गरी ितनलाई हािनको सम्भावनमा खलुा गिरिदए; एक बािलकाको 
मतृ्य ुभयो। दवैु स ठनले ती िस ान्तको पूणर् पले सम्मान गनुर्पछर् र िहंसाको सम्भावना हनेु रानजीितक 
र् यालीमा यवुाह को ूयोग नहोस ्भ े सिुनि त गनुर्पछर्। 
 
धेरै ूितवेदनले पीिडत पाँच मिहलामध्ये केही वा सबैलाई हत्या गिरनभुन्दा अगािड बलात्कार गिरएको र/वा 
यौन अ भ  गिरएको दावी गरेका छन। ूत्यक्षदशीर् वा अन्यसँग िलइएका आफ्ना धेरै अन्तरवातार्का बममा, 
उच्चायकु्तको कायार्लयले बलात्कार वा यौन अ भ को कुनै ूमाण पाएन। िचिकत्सािव का अनसुार, कुनै पिन 
पीिडत मिहलामा बलात्कारका बा  िचन्हह  िथएनन।् उिचत ूमाणीकरणिवना भएका यःता आरोपह को 
सावर्जिनक िवःतारले पीिडतका आफन्तको बेदनालाई बढाउने माऽ काम गरेकोमा उच्चायकु्तको कायार्लय 
िचिन्तत छ। 
 
आफ्ना नागिरकका लािग सरुिक्षत वातावरण सिुनि त गन र बाँच्ने, अिभव्यिक्त तथा भेला हनेु ःवतन्ऽताको 
सम्मान सिुनि त गन सरकार र राज्यको दाियत्व हनु्छ। गौर घटनाले ती अिधकारका सम्मानको नाजकुपना र 
ितनलाई संरक्षण गन राज्यको क्षमतालाई देखाएको छ। त्यो ूिबयाको बममा िनि त अिधकार तथा िहतको 
पूितर्को अिभयानमा संलग्न सबै दल र स ठनले अ का मतको सम्मान गनर् तथा हःतक्षेप, धम्की वा 
डरऽासिवना अ का राजनीितक गितिविध हनु िदन अत्यावँयक छ।  
 
चैत ७ गतेका घटना फेिर नदोहिरउन ्भ  ेसिुनि त गनर् शािन्त तथा िनवार्चन ूिबयाका सबै पाऽ Ñ र 
िवशेषगिर राज्य Ñ कतर्व्य र उ रदाियत्व हो। शािन्तपूणर् तिरकाले अिभव्यक्त राजनीितक िवचार र मागह को 
सिहंणतुा सबै पाऽ ारा िन ा जनाइएको मूल िस ान्त हनुपुछर्। सम्वाद र अ को सम्मानले िहंसा र 
डरऽासमािथ िवजय गनुर्पछर् भ  ेकुरा सबै पक्षबाट साँचो अथर्मा मानेमा माऽ िनवार्चन तथा शािन्त ूिबया 
सफल हनुसक्छ। 
 
 


