त#
ु $तै 'काशनका ला-ग
नेपाल: १३ वष5प6छ प6न 8व$8वपी:डतह#ले $याय पाएनन ्

अपराध अनुस*धानस+ब*धी कानुन र आयोगह4 अ*तरा6ि89य मापद<ड पुरा गन6 >वफल
जेनेभा ९ मंEसर २०७६: नेपालले आCनो दश वषF Gव*Gव कालमा भएका मानवअJधकार उLलMघन र Oयादतीह4मा *याय,
सQय र पRरपरू ण Uदान गनF सवालमा खासै कुनै UगXत गरे को छै न, इ*टरनेसनल क\मसन अफ जRु र^ट, ए+ने^ट_ इ*टरनेसनल,

`यम
ु न राइaस ् वाच र 9ायल इ*टरनेसनलले आज भने । Gव*Gव अ*Qयका लाJग २०६३ मं\सर ५ गते >व^तत
ृ शाि*त
स+झौतामा ह^ताnर गRरएको Jथयो ।

Gव*Gवकाल_न अपराधह4लाई संबोधन गन6का लाJग दई
ु वटा आयोगह4 बनाइएको भएपXन ती आयोगह4 Uभावकार_ हुन सकेनन ्
र नेपालमा पीqडतह4लाई *यायको पहुँचबाट इ*कार_का साथै द<डह_नता sयाtत रहे को छ । कानन
ु ी संरचनामा आवuयक
संशोधन नगर_ यी आयोगमा आयv
ु तह4को Xनयिु vत गRरन लागेको ज^तो स*दे श Uवाह गनF गर_ सरकारले चालेको पXछLला
कदमह4बाट यी चार मानवअJधकार सं^थाह4 >वशेष 4पमा Jचि*तत भएका छन ् ।

“नेपालको Gव*Gवलाई अ*Qय गन6 >व^तत
ृ शाि*त स+झौतामा ह^ताnर भएको अXघLलो हtता १३ औy वष6 परु ा भयो । ^प8ट
4पमा पीqडतह4ले राखेका आCना सरोकार र मागहह4लाई संबोधन गनF zदशामा यXत *यन
ू UगXत हुनु अच+म ला{दो छ,”
आइ\सजेका ए\सया tया\स|फक XनदF शक }ेडRरक रवा^क~ले भने । “यी मागह4मा आयv
ु तह4को Xनयिु vतका लाJग पारदश• र

परामश6मल
ू क Uकृया र >वGयमान कानन
ु ी संरचनामा भएको ग+भीर कमजोर_ह4लाई संबोधन गन6का लाJग राजनीXतक नेतQृ व
र >वधायकह4Gवारा इमा*दार ढMगमा असल Xनयतबाट UेRरत भई गRरएका Uयासह4को थालनी रहे का Jथए ।”

सQय Xन4पण तथा मेल\मलाप आयोग र बेप•ा पाRरएका sयिvतह4को छान‚बन आयोगमा आयv
ु तह4 Xनयिु vतका लाJग नाम
\सफाRरस गन6 सरकारGवारा गzठत पाँच सद^यीय स\मXतले मं\सर २ मा उ+मेदवारह4को नाम Uकाशन गरे को Jथयो । सरकारले

पव
ू 6 आयv
ु तह4लाई नै पन
ु ः Xनयिु vत गन6 सvने वा पया6tत पारद\श6ता र ^वत*…तारzहत ढMगमा राजनीXतक Xनयिु vत गन6
सvनेतफ6 पीqडत र नागRरक समाजले चासो sयvत गरे का छन ् ।

“आफूले गरे को UXत†ा >वपRरत सरकारले पया6tत परामश6 र पारद\श6ता‚बना नै पटक पटक आयv
ु तह4 Xनयिु vतको Uयास गनु6
Xनराशाजनक छ । Xनयिु vत Uकृयामा अनावuयक ह^तnेप गRरराखेमा आयोगह4ले पीqडत र अ*तरा6ि89य समद
ु ायको >वuवास
Uाtत गन6 सvने छै नन ् ।,” ए+ने^ट_ इ*टरनेसनलका द‡nण ए\सया XनदF शक ‚बराज पटनायकले भने ।

महˆवपण
ू 6 4पमा सरकारको यो कदमले सM‰मणकाल_न *याय Uकृयास+ब*धी कानन
ु ी संरचनामा संशोधन नगर_ र नेपालको
आCनो मानवअJधकारस+ब*धी अ*तरा6ि89य दाXयQवह4, सवŠ‹च अदालतले गरे को फैसला तथा पीqडत र नागRरक समाजको
मागलाई संबोधन गनF सXु निuचत नगर_ आयोगह4 पन
ु ग6ठन गन6 लाJगएको सMकेत गद6 छ ।

कानन
ु ी संरचनामा सध
ु ार नगर_ गRरएको Xनयिु vतलाई आफूह4ले >वरोध गनF ^प8ट पादŒ पीqडत तथा नागRरक सMगठनह4ले

साव6जXनक वvतsय जार_ गरे का छन ् । >व^तत
ृ शाि*त स+झौताको १३ औy वा>ष6क अवसरमा जार_ गरे को आCनो वvतsयमा

राि89य मानवअJधकार आयोगले ^प8ट 4पमा ". . . Gव*Gवपीqडतका संवेदनामा आघात पनF खालका काम, कारबाह_, Xनण6य
तथा गXत>वJधह4मा आयोगको समथ6न हुन नसvने" भनी उLलेख गरे को छ ।

“सरकारको कदमले सM‰मणकाल_न *याय Uकृयामा पीqडतको भ\ू मकालाई कमजोर पारे को मा…ै है न यसले सरकारको आCनो

अ*तरा6ि89य कानन
ु ी दाXयQव पालना गनF तथा Gव*Gवकाल_न अपराधह4मा *याय सXु नuचत गनF UXतबGधामाJथ पन
ु ः एकपटक
Uuन Jच*ह खडा गरे को छ,” 9ायल इ*टरनेसनलका नेपाल काय6‰म sयव^थापक टोमस अनाXनयाले भने ।

आइ\सजे, ए+ने^ट_ इ*टरनेसनल, `यम
ु न राइaस ् वाच र 9ायल इ*टरनेसनलले Uभावकार_ सM‰मणकाल_न *याय संय*…का
लाJग अ*तरा6ि89य कानन
ु र असल अ•यासअनŽ
ु पको ब\लयो कानन
ु ी जग र Gव*Gवपीqडतह4को चासोह4लाई संबोधन गनF

राजनीXतक इ‹छाशिvत आवuयक पद6 छ भनी पटक पटक चासो sयvत गरे का छन ् । चारै सं^थाह4ले २०७१ सालको

सM‰मणकाल_न *यायस+ब*धी ऐनलाई सवŠ‹च अदालतको फैसला र अ*तरा6ि89य मानवअJधकारको मापद<डबमोिजम हुनेगर_
संशोधन गन6 तथा आयv
ु तह4को Xनयिु vतका लाJग साँि‹चकैको परामश6मल
ू क र पारदश• Uकृयाको थालनी गन6 आCनो मागलाई
पन
ु ः दोहोया6एका छन ् ।

>वGयमान, र U^ता>वत, कानन
ु ी संरचनामा उठाइएको म‘
ू य चासोह4मा अ*तरा6ि89य कानन
ु र मानवअJधकार दाXयQवअ*तग6तका

Xनzद6 8ट अपराधह4 र राि89य तथा अ*तरा6ि89य कानन
ु अ*तग6तका उLलMघनह4बीचको पRरभाषामा रहे को अ*तर, अ*तरा6ि89य
कानन
ु अ*तग6तका अपराधह4मा फौजदार_ जवाफदे ह_ता (अपराधको गा+भीय6ताका आधारमा समानप
ु ाXतक द<ड सजायसमेत)

सXु निuचत गनF सवालमा रहे का अपया6tत Uावधानह4, र Gव*Gवका उ•रजीवी तथा Xतनका पRरवारलाई अ*य ^व4पको पRरपरू ण
र उपचार उपल’ध गराउनक
ु ो साटो nXतपXू त6 मा…ैमा दे “खएको Xनभ6रता म‘
ू य रहे का छन ् ।

>वuवsयापी nे…ाJधकारको \सGधा*तग6त राOयह4ले आCनो घरे लु फौजदार_ *याय Uणाल_अ*तग6त जोसक
ु ै ले र संसारको जन
ु सक
ु ै
कुनामा गरे को यातना ज^ता अपराधह4मा अनस
ु *धान गर_ अ\भयोजन गनF स+भावना रहे को हु*छ ।

यसको अथ6 यो हो क~ य^ता अपराधमा संzद{ध नेपाल लगयात जन
ु सक
ु ै दे शका नाJगरकले >वuवsयापी nे…ाJधकार Uयोग गनF

दे शह4मा प‰ाउ र अ\भयोजनको खतरालाई सामना गRररहे का छन ् । यzद नेपाल_ अJधकार_ह4 य^ता अपराधमा िज+मेवारह4लाई
अ\भयोजन गन6 इ‹छुक र सnम भएनन ् भने य^तो संभावना अझ ब”नेछ, ती सं^थाह4ले भने ।

"Gव*Gवपीqडतह4लाई सQय, *याय र पRरपरू ण Uदान गनF सŽ
ु वाती वाचापXछ अzहले फेर_ एकपटक सरकार अपराधह4मा
िज+मेवारह4लाई संरnण गन6 UXतबGध रहे को ज^तो दे “ख*छ,” `यम
ु न राइaस ् वाचक~ द‡nण ए\सया XनदF शक \मनाnी
गाMगुल_ले भXनन ् । “अ*तरा6ि89य समद
ु ायले नेपाललाई यो ^मरण गराउन ज4र_ छ क~ ग+भीर अपराधह4लाई लक
ु ाउने
Xछपाउने काय6ले >वuवsयापी nे…ाJधकारबाट उ*मिु vत पाइनेवाला छै न ।”
पMृ ठभEू म

नेपाल सरकार र नेपालका म‘
ू य राजनीXतक दलह4सzहत तQकाल_न नेपाल क+यXु न^ट पाट• (माओवाद_) का बीच २०६३ साल
मं\सर ५ गते भएको >व^तत
ृ शाि*त स+झौताले Gव*Gव कालमा भएका मानवअJधकार उLलMघनह4लाई संबोधन गन6का लाJग
सM‰मणकाल_न *याय Uकृयाको बारे मा उLलेख गरे को Jथयो । यो स+झौताले नेपालको दशक लामो Gव*Gवलाई अ*Qय गरे को

Jथयो जन
6 बेप•ा, यातना र दsु य6वहार लगायत अ*य मानवअJधकार
ु समय १३,००० बढ_को हQया भएको Jथयो र बलपव
ू क
उLलMघन र Oयादतीका काय6ह4 sयवि^थत र sयापक ढMगमा गRरएको Jथयो ।

२०७१ साल माघमा ^थापना गRरएका सQय Xन4पण तथा मेल\मलाप आयोग र बेप•ा पाRरएका sयिvतह4को छान‚बन आयोग
दव
ै े पीqडत र Xतनका पRरवारह4ले zदएका हजार— उजरु _ह4लाई संबोधन गन6 असफल भएका छन ् र उनीह4ले आफूले प•ा
ु ल

लगाएका कुराह4लाई पXन अझै बाzहर Lयाएका छै नन ् । २०७५ माघमा आयोगह4को +याद २०७६ सालस+मको लाJग थ>पएको
Jथयो । तर आयv
ु तह4लाई भने २०७५ चै… ३० पXछ ‚बदा गRरएको Jथयो । ०७५ चे… ११ गते सरकारले यी आयोगह4मा
Xनयिु vतका लाJग नाम \सफाRरस गन6 पाँच सद^यीय स\मXत गठन गरे को Jथयो ।

२०७१ माघमा सवŠ‹च अदालतले सM‰मणकाल_न *यायस+ब*धी २०७१ सालमा आयोगह4 ^थापनाको कानन
ु ी आधारका लाJग
Lयाइएको ऐन यसमा भएका फौजदार_ दाXयQव वहन गनप
ु6 नF sयिvतह4लाई माफ~ zदन स|कने लगायतका Uावधानका कारण
असंवध
ै ाXनक रहे को फैसला गरे को Jथयो ।
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