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नेपाल: द्वन्द्द्वकालीन अपराधहरूमा न्द्याय अवरूद्ध  
सङ्क्रमणकालीन न्द्यायसम्बन्द्धी काननु र आयकु्त ननयकु्तक्तको नयााँ थालनी आवश्यक    
 

(लन्द्डन/जेनेभा, १३ श्रावण २०७६) - एम्नेस्टी इन्द्टरनेसनल, इन्द्टरनेसनल कनमसन अफ जरुरस्ट 

(आइनसजे),  ह्यमुन राइट्स ्वाच र ट्रायल इन्द्टरनेसनलले नेपालको दश वरे्ष सशस्त्र द्वन्द्द्वका पीनडतहरूलाई 
न्द्याय प्रदान गने आफ्नो प्रनतबद्धता परुा गनन नेपाल सरकार ववफल भएको आज बताएका छन ्।  

 

द्वन्द्द्वकालीन मानवअनधकार उल्लङ्घनहरूलाई संबोधन गने सवालमा देक्तिएको नेपाल सरकारको अकमनण्यता 
र सत्य ननरूपण तथा मेलनमलाप आयोग र बेपत्ता पाररएका व्यक्तक्तहरूको छाननबन आयोगमा आयकु्तहरूको 
ननयकु्तक्तमा देक्तिएको पारदशीताको अभावप्रनत नेपालका पीनडत तथा मानवअनधकार समहुहरू द्वारा अनभव्यक्त 
माग तथा सरोकारलाई यी संस्थाहरूले प्रनतध्वननत गरेका छन ्।  

 

"द्वन्द्द्वकालीन मानवअनधकार उल्लङ्घनहरूको अनसुन्द्धान गने र फौजदारी क्तजम्मेवारीका संवकतहरूलाई 
साधारण अदालतमा ननष्पक्ष सनुवुाइ मातहत न्द्यायसाम ुल्याउने आफ्नो दावयत्व परुा गनन नेपालका 
अनधकारीहरू गम्भीर रहेको कुनै प्रमाण हामीले देिेका छैनौँ  ",  एम्नेस्टी इन्द्टरनेसनलका दक्तक्षण एनसया 
अनसुन्द्धानकतान राज ुचापागाईंले भने । "मानवअनधकारका दावयत्वहरूप्रनतको सरकारको प्रनतबद्धता यदद 
प्रधानमन्द्री केपी शमान ओलीले दावी गरे जस्तो दृढतापूणन नथयो भने सङ्क्रमणकालीन न्द्यायसम्बन्द्धी 
क्तजम्मेवारीहरूलाई परुा गने ददशामा सरकारले तत्परतापूवनक कामहरू गरेको हनु ेनथयो ।" 

 

परुा नगररएका वाचाहरू 

२०७४ फाल्गनुमा प्रधानमन्द्री ननवानक्तचत भएपनछ नेपाल कम्यनुनस्ट पाटीका अध्यक्ष िड्गप्रसाद वलीले 
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्द्यायसम्बन्द्धी काननुलाई सवोच्च अदालतले पटक पटक गरेको ननदेशन तथा 
अन्द्तरानविय काननु र मापदण्डअनरुुप बनाउने वाचा गनुनभएको नथयो । यद्यवप, सरकारले कवहल्यै काननु 
संशोधन गरेन र बरू पयानप्त परामशन नबनानै सङ्क्रमणकालीन न्द्यायका संयन्द्रहरूमा आयकु्तहरूको ननयकु्तक्त 
प्रकृयालाई अगानड धकेल्यो ।  

 

"द्वन्द्द्वकालीन मानवअनधकार उल्लङ्घनका पीनडतहरूलाई सत्य, न्द्याय र पररपूरण सनुनश्चत गने आफ्नो 
प्रनतबद्धता परुा गने सवालमा नेपाल सरकारको ववफलताले मानवअनधकार संरक्षणका सवालमा देक्तिएको 
ननराश लाग्दो बेवास्तालाई इवित गदनछ",  ह्यमुन राइट्स ्वाचकी दक्तक्षण एनसया ननदेशक नमनाक्षी गािुलीले 
भननन ्।  

 

यी संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई क) सङ्क्रमणकालीन न्द्यायसम्बन्द्धी आयोगका आयकु्तहरूलाई मनोननत 
गनन भनी थानलएको हाल जारी प्रकृयालाई स्थनगत गनन, ि) सङ्क्रमणकालीन न्द्यायसम्बन्द्धी २०७१ 
सालको काननुलाई अन्द्तरानविय मापदण्ड र सवोच्च अदालतको आदेशअनरुुप हनुेगरी संशोधन गनन, र ग) 
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सङ्क्रमणकालीन न्द्यायको प्रकृयालाई अक्ति बढाउनका लानग समयबद्ध योजना अवलम्वन गनन आह्वान 
गरेका छन ्। 

 

"सङ्क्रमणकालीन न्द्यायसम्बन्द्धी प्रकृयाको वैधाननकता आयकु्तहरू कनत पारदशी र परामशनमूलक ढिमा 
ननयकु्त गररएका छन ्र आयोगहरूलाई आफ्नो कायानदेश परुा गननका लानग कनत बनलयो काननुी आधार 

प्राप्त छ भन्न ेदवैु कुरामा भर पदनछ", ट्रायल इन्द्टरनेसनलकी नेपाल कायनरम प्रमिु हेलेना रोनिगेज 
ब्रोन्द्शलेु भननन ्।"दवैु कुराका लानग सामाक्तजक सम्मनत अनत महत्त्वपूणन छ ।"  

 

पटक पटकका आह्वानहरूप्रनत नपेालको बेवास्ता 
एम्नेस्टी इन्द्टरनेसनल, आइनसजे र ट्रायल इन्द्टरनेसनलले २०७५ जेठमा ल्याइएको मस्यौदा संशोधन 
ववधेयकमानथ ववश्लरे्षण गदै ऐन संशोधनमा अन्द्तरानविय मापदण्ड र असल अभ्यासका प्रावधानलाई कसरी 
सनुनश्चत गने भन्ने बारेमा सझुावहरू प्रस्ततु गरेका नथए । ह्यमुन राइट्स ्वाचले पनन आयकु्तहरूको ननयकु्तक्त 
गनुनभन्द्दा पवहला सङ्क्रमणकालीन न्द्यायसम्बन्द्धी काननुमा सधुार गनुनपने भनी सचेत गराएको नथयो । त्यस्तै 
वैशाि २०७६ मा संयकु्त रािसङ्घका ववशेर्ष समानधक्षेकहरूले नेपालका पररािमन्द्रीलाई संयकु्त पर लेिी 
काननु संशोधन गने सरकारको प्रनतबद्धतालाई सम्झाएका नथए  र पूवन आयकु्तहरूको म्याद सवकएपनछ नयााँ 
आयकु्तहरूको ननयकु्तक्तका लानग पारदशी प्रकृया सरुू गनन आह्वान गरेका नथए ।  

 

“पीनडत, उनीहरूको पररवार र समग्र नेपाली समाजमानथ थोपररएको पीडाप्रनत पीडकहरूलाई जवाफदेही 
बनाउन ेसम्बन्द्धमा भएको प्रगनतशनु्द्यता डरलाग्दो छ,” आइनसजेका एनसया प्यासीवफक ननदेशक फे्रडररक 
रवास्कीले भने । “ववस्ततृ शाक्तन्द्त सम्झौता भएको झण्डै १३ वर्षन पनछ सरकार नभर र बावहरका 
राजनीनतक नेताहरू यो प्रकृयालाई राजनीनतकरण गरेर अझै िेल िेनलरहेका छन ्। साँधै आफ्नो 
अल्पकालीन ननवहत स्वाथनलाई मार हेनुनको साटो उनीहरूले साहस बटुलेर न्द्यायमा पहुाँच सनुनक्तश्चत गनेतफन  
कायन गनन वढलो भइसकेको छ ।” 
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