
 

तरुून्तै प्रकाशनका लागि  
 

नेपाल : पगिल्ला कदमहरूले सङ्क्रमणकाली न्याय कमजोर अवस्थामा 
  

पीगितका सरोकारहरूलाई फेरी पगन लत्याइयो ।  
 

(जेनेभा: ११ माघ २०७६): सरकारद्वारा चागलएका पगिल्ला कदमहरूले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयामा एउटा 
िम्भीर धक्का पयुााएको ि, इन्टरनेसनल कगमसन अफ जरुरस्ट (आइगसजे), एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्यमुन राइट्स ्वाच र ट्रायल 
इन्टरनेसनलले आज बताए ।   
 

पयााप्त परामशा निररकन र नेपालको सवोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तरााष्ट्रिय मानवअगधकार काननुअनरुुप हनेुिरी ष्ट्रवद्यमान 
काननुी संरचनालाई संशोधन निरी सङ्क्रमणकालीन न्यायका दईु आयोिहरूमा आयकु्तहरू गनयकु्त िने सरकारको गनणायप्रगत 
यी संस्थाहरूले चासो व्यक्त िरेका िन ्।   
 

“द्वन्द्व कालमा भएका िम्भीर मानवअगधकार उल्लङ्घनहरूमा न्याय र जवाफदेहीता सगुनश्चत िनाका लागि एउटा पारदशी 
प्रकृयाको आवश्यकता पदाि भने्न कुराको नेपालका राजनीगतक नेताहरूलाई ज्ञान ि तर उहााँहरू यस्ता ज्यादतीमा 
जजम्मेवारहरूलाई संरक्षण िने प्रयत्न िररराख्नभुएको ि,” ह्यमुन राइट्स ्वाचकी दजक्षण एगसया गनदेशक गमनाक्षी िाङ्गुलीले भगनन ्
। “यदद राजनीगतक नेततृ्त्वले जवाफदेहीताबाट यसरीनै पजन्िराख्ने हो भने यसले पीगितका साम ु देशबाष्ट्रहरका अदालतहरूसाम ु
जान ुभन्दा अको ष्ट्रवकल्प रहने िैन ।”  

 

सत्य गनरुपण तथा मेलगमलाप आयोि र बलपूवाक बेपत्ता पाररएका व्यजक्तहरूको िानगबन आयोिका आयकु्तहरूको नाम 
गसफाररसका लागि सरकारद्वारा िदित पााँच सदस्यीय सगमगतले ित माघ ४ िते आफ्नो मनोनयन सरकारलाई बझुाएको गथयो 
। नेपालको अन्तरााष्ट्रिय दाष्ट्रयत्वसाँि मेल खाने िरी र पीगितका सरोकारहरूलाई संबोधन िने िरी पष्ट्रहला सङ्क्रमणकालीन 
न्यायसम्बन्धी काननुी ढााँचालाई संशोधन िना पीगित समुदाय र नािररक समाजद्वारा हुाँदै आएको लामो समयदेजखको मािका 
बाबजतु पगन सगमगतले नाम गसफाररस िरेको गथयो ।  
 

यसको अतररक्त पौष २८ मा काननु, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्रालयले हतार हतारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय 
काननुसम्बन्धी तीन घण्टे प्रदेशस्तरीय परामशाहरू ियो ।  उक्त परामशामा पीगित र नािररक समाजको अथापूणा सहभागिताका 
लागि गनकै कम समय गथयो ।  
 

“यसरी हतारमा र िोप्य ढङ्गका परामशाहरू िनाका लागि सरकारद्वारा भएको उक्त गनणायले पीगित र नािररक समाजको लामो 
समयदेजखको मािलाई उजचत सम्मान िना सकेको िैन,” आइगसजेका एगसया प्यागसष्ट्रफक गनदेशक फे्रिररक रवास्कीले भने । 
“सरकारको यो कदमले पीगित मैरी र मानवअगधकार सङ्गत प्रकृयालाई समथान िने भनी राजनीगतक नेततृ्त्वहरूले भने्न िरेको 
भनाइलाई िम्भीरताका रूपमा गलन एकदमै कदिन भएको ि ।” 

  

पीगित समदुाय र मानवअगधकार सङ्गिनहरूले यो गनयजुक्त र परामशालाई इन्कार िरेका िन ् र यस्तो अपारदशी र 
परामशाष्ट्रवहीन तथा पीगितको सत्य, न्याय र पररपूरणको अगधकारलाई कमजोर पाने सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई समथान 
निने कुरा दोहोयााएका िन ्।  
 

यसका अलावा नेपाल कम्यगुनस्ट पाटी (नेकपा)ले आफ्नो सजचवलाय बैिकबाट यो हप्ताको सरुूमा सङ्घीय संसदको सभामखुका 
रूपमा अग्नी सापकोटालाई मनोगनत ियो । संसदका सदस्य तथा नेकपाका स्थायी सगमगत सदस्य सापकोटामागथ २०६२ 
सालमा भएको काभ्रकेा अजुान लामाको अपहरण पगिको हत्यामा जजम्मेवार रहेको आरोप रहेको ि । यो मदु्दा नेपालको 
सवोच्च अदालत लिायतमा ष्ट्रवचारागधन अवस्थामा रहेको ि ।   
 

https://www.hrw.org/news/2020/01/20/nepal-falters-justice-pledge-conflict-abuses
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/victims-unhappy-nepal-revives-transitional-justice-process-200113082330798.html
https://kathmandupost.com/national/2020/01/18/ganesh-datta-bhatta-to-lead-truth-commission-yubraj-subedi-picked-as-disappearance-commission-chair
https://www.hrw.org/news/2019/11/26/nepal-13-years-no-justice-conflict-victims
https://thehimalayantimes.com/kathmandu/consultations-held-with-stakeholders-amid-rift-among-victims/
http://www.advocacyforum.org/downloads/pdf/press-statement/2020/awc-press-statement-on-recommendatio-of-officials-19-January-2020-english-version.pdf
https://kathmandupost.com/national/2020/01/14/conflict-victims-decry-government-s-consultations-as-a-sham
file:///C:/Users/user/Downloads/The%20Himalayan%20Times%20(%2019%20January%202020)%20https:/thehimalayantimes.com/nepal/ncp-ncp-nominates-agni-sapkota-as-speaker-of-hor/
http://advocacyforum.org/emblematic-cases/2011/01/arjun-bahadur-lama.php


पूणा र स्वतन्र अनसुन्धान नभइन्जेलसम्मका लागि नेकपाले संसदको सभामखुका रूपमा िररएको सापकोटाको मनोनयनलाई 
पनुष्ट्रवाचार िनुापदिा, यी संस्थाहरूले भने ।  
 

“मानवअगधकार ज्यादतीका घटनामा अनसुन्धानको रममा रहेका व्यजक्तहरूलाई सो अनसुन्धानमागथ नै हस्तक्षेप िनेिरी 
नेपालका अगधकारीहरूले उनीहरूलाई उच्च ओहोदामा मनोनयन िना हुाँदैन,” ट्रायल इन्टरनेसनलका कायारम व्यवस्थापक अगि 
ओट्लीलले भगनन ् । “यस्ता गनयजुक्तहरू द्वन्द्वकालीन मानवअगधकार ज्यादतीका पीिकहरूलाई जवाफदेही बनाउनमा 
सरकारद्वारा एउटा सामान्य प्रगतबद्धता देखाउन पगन अगनच्िा िररएको कुराको थप उदाहरण हो ।” 

 

२०६४ फाल्िनु २७ मा सवोच्च अदालतले प्रहरीलाई अजुान लामाको अपहरणपगिको हत्या घटनामा सापकोटाको ष्ट्रवरुद्ध मदु्दा 
दताा िना र अनसुन्धान अजघ बढाउन आदेश जारी िरेको गथयो । प्रहरीले उक्त आदेशलाई मानेन । सन ् २०१० मा 
अस्टे्रगलया र अमेररकाले सापकोटा ष्ट्रवरुद्धका िम्भीर मानवअगधकार उल्लङ्घन आरोपको कारण देखाउाँदै प्रवेशाज्ञा जारी िरेका 
गथएनन ्।  
 

२०६८ वैशाखमा सापकोटालाई सूचना तथा सञ्चार मन्रीमा गनयजुक्त िरराँदा संयकु्त रािसङ्घको मानवअगधकार उच्चायकु्तको 
कायाालयले चासो व्यक्त िदै एउटा ष्ट्रवज्ञगप्त जारी िरेको गथयो । सो ष्ट्रवज्ञगप्तले कुनै पगन उच्च सावाजगनक पदमा गनयकु्त िनुापूवा 
सम्बजन्धत व्यजक्तउपर परेका उजरुीहरूको पूणा अनसुन्धान प्रकृयाबाट उक्त व्यजक्त पूणातया दोषमकु्त प्रमाजणत िने जजम्मेवारी 
राज्यको रहेको जनाएको गथयो ।  
 

आइगसज,े एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्यमुन राइट्स ्वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्रका लागि पटक 
पटक चासो व्यक्त िरेका िन ् । प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीका लागि अन्तरााष्ट्रिय काननु र असल 
अभ्यासअनरुुपको बगलयो काननुी जि र द्वन्द्वपीगितहरूको चासोहरूलाई संबोधन िने राजनीगतक इच्िाशजक्त आवश्यक पदाि, 
यी संस्थाहरूले भने ।  
 

काननुी संरचनामा उिाइएको मूख्य चासोहरूमा अन्तरााष्ट्रिय काननु र मानवअगधकार दाष्ट्रयत्वअन्तिातका गनददाष्ट अपराधहरू र 
राष्ट्रिय तथा अन्तरााष्ट्रिय काननुअन्तिातका उल्लङ्घनहरूबीचको पररभाषामा रहेको अन्तर, िाम्भीयाताका आधारमा समानपुागतक 
दण्ि सष्ट्रहतको अन्तरााष्ट्रिय काननुअन्तिातका अपराधहरूमा फौजदारी जवाफदेहीता सगुनजश्चत िने सवालमा रहेका अपयााप्त 
प्रावधानहरू, र द्वन्द्वका उत्तरजीवी तथा गतनका पररवारलाई अन्य स्वरूपको पररपूरण र उपचार उपलब्ध िराउनकुो साटो 
क्षगतपूगता मारैमा देजखएको गनभारता मूख्य रहेका िन ्।  
 

सरकारले २०७१ सालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सवोच्च अदालतको फैसला र अन्तरााष्ट्रिय मानवअगधकारको 
मापदण्िबमोजजम हनेुिरी संशोधन िनुापदाि, यी मानवअगधकार समूहहरूले भने । सरकारले आयकु्तहरूको गनयजुक्तका लागि 
सााँच्चैको परामशामूलक र पारदशी प्रकृयालाई अजघ बढाउनपुदाि । र सरकार द्वन्द्वकालीन अपराधहरूमा आरोष्ट्रपतहरूलाई 
ष्ट्रवश्वसनीय र गनष्पक्ष अनसुन्धानका माध्यमबाट दोषमकु्त प्रमाजणत निरुन्जेल उनीहरूलाई सावाजगनक पदहरूमा गनयकु्त िने 
कायाबाट टाढा रहनपुदाि ।  
 

“नेपाल सरकार र राजनीगतक दलहरूले बढ्दो रूपमा के देखाइरहेका िन ्भने उनीहरू द्वन्द्वपीगितलाई घरगभरै सत्य, न्याय र 
पररपूरण प्रदान िना अगनच्िुक र असक्षम िन,्” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दजक्षण एगसया गनदेशक गबराज पटनायकले भने । 
“उनीहरूले देखाएको दण्िहीनताको सङ्केतले पीगित र अगधकारकमीहरूलाई ष्ट्रवश्वव्यापी क्षेरागधकारअन्तिात अन्तरााष्ट्रिय तवरबाट 
न्याय खोज्ने बाटोतफा  धकेल्नेि । फौजदारी जजम्मेवारीमा सजन्दग्धलाई शजक्तशाली पदहरूमा पदासीन िराउनकुो साटो 
सरकारले उनीहरूलाई गनष्पक्ष सनुवुाइको माध्यमबाट न्यायको किघरामा ल्याउनपुदाि ।”  
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