तत्काल प्रकाशनका लागि

नेपाल: १५ वर्ष पुरानो ववस्तृत शान्तत सम्झौतामा िररएका वाचाहरू पुरा िर ।

पीगितको ववश्वास न्ित्नका लागि तयाय सं यतरहरू ववश्वनसनीय र स्वततर हुनपु र्षछ।
(तयूयोकष/िेनेभा, २०७८ मंगसर ४): नेपालको र्श वर्े सशस्त्र द्वतद्वलाई २०६३ सालमा अतत्य िने िरी भएको ववस्तृत
शान्तत सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष मनाउँ र्ै िर्ाष पगन अततराषविय कानुनअततिषतका अपराध र अतय
अपराधहरूमा तयाय प्रर्ान िने कायषमा कुनै प्रिगत नभएको एम्नेस्टी इतटरनेसनल, इतटरनेसनल कगमसन अफ िुररस््स्,
ह्युमन राइ्स् वाच र ट्रायल इतटरनेसनलले आि बताएका छन्। ववश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन तयाय प्रवरयाका लागि
नेपाल सरकारले पीगितका आवश्यकताहरूलाई अग्रस्थान र केतरमा राखी उनीहरूसँि अथषपूणष परामशष थालनी िनष र
ु ववज्ञगिमा भगनएको छ।
आफ्नो कानुनी र्ावयत्व पुरा िनष एउटा स्पष्ट समयरे खा तय िनुप
ष र्षछ, सं यक्त
२०७१ सालमा सवोच्च अर्ालतले िम्भीर अपराधमा क्षमार्ान दर्न नगमल्नेिरी सङ्क्रमणकालीन तयायसम्बतधी कानुन
सं शोधन िनष दर्एको आर्े शसमेतको कायाषतवयन िरी पीगितलाई सत्य, तयाय र पररपूरण प्रर्ान िने सवालमा पटक
पटक फेररएका सरकारहरूले वाचा त िरे का छन्। तर सो वाचा पूरा िनष भने उनीहरू लिातार ववफल भइरहेका
छन्। बरु र्ुईवटा सङ्क्रमणकालीन तयाय आयोिहरू गनष्कृय भएका छन् िबकी पटक पटक फेररएका सरकारहरूले
यी र्ुई आयोिहरूको सैद्धान्ततक अन्स्तत्वलाई पीगितका मुद्दाहरूलाई गनयगमत अर्ालती प्रकृयामा िानबाट रोक्ने
बहानाका रूपमा प्रयोि िरे का छन्।
“िम्भीर अपराधहरूमा अनुसतधान र अगभयोिन िने र्ावयत्व पूरा िनषमा राज्यका अगधकारीहरूले र्े खाएको अगनच्छाले
पीगितका पीिाहरूलाई झन िवहरो पानुक
ष ा साथै द्वतद्वोत्तर अवस्थामा रहे को नेपालको ववगधको शासनलाई कमिोर पाने
र भववष्यमा पगन यस्ता उल्लङ्घनहरू हुनसक्ने िोन्खमलाई बढाएको छ,” ह्युमन राइ्स् वाचकी र्न्क्षण एगसया गनर्े शक
गमनाक्षी िाङ्गुलीले भगनन्। “िवहलेसम्म नेपालमा तयाय दर्न इतकार िररतछ द्वतद्वकालमा भएका अततराषविय अपराधका
ु मा अगभयोिन हुने सं भावना रवहरहनेछ।”
आरोवपत पीिकहरूववरूद्ध ववश्वव्यापी क्षेरागधकारअततिषत बाह्य मुलक
तत्कालीन सरकार र माओवार्ी ववरोहीबीच २०६३ साल मंगसर ५ मा हस्ताक्षर भएको ववस्तृत शान्तत सम्झौतामा
"मानवअगधकारको िंभीर उल्लङ्घन िने तथा मानवताववरुद्धको अपराधमा सं लग्नहरूको बारे मा सत्य अतवेर्ण" िने
प्रगतबद्धता रहेको गथयो। सरकारले २०७१ सालमा सत्य गनरुपण तथा मेलगमलाप आयोि र बेपत्ता पाररएका
व्यन्क्तहरूको छानगबन आयोि िठन ियो। यी र्ुई आयोिहरूले ६० हिार भतर्ा धेरै उिुरीहरू प्राि िरे का छन्।
तर कुनैमा पगन अनुसतधान टुङ्गाएका छै नन्। २५०० भतर्ा धे रै मागनसहरू बलपूवक
ष "बेपत्ता" पाररएका हुन सक्छन्
िसको अवस्था अज्ञात रहे को छ।
“नेपालका सङ्क्रमणकालीन आयोिहरूले ६ वर्षमा केही उपलब्धी हागसल िरे का छै नन् र वयनले िवाफर्े वहता प्रवधषन
िने कायषलाई रोक्नका लागि प्रभावकारी भूगमका मार खेलेका छन्,” आइगसिेका बररष्ठ अततराषविय कानुनी सल्लाहकार
मन्तर्रा शमाषले भगनन्। “यी आयोिहरूले धेरै अन्िर्े न्ख पीगितको ववश्वास िुमाइसकेका छन्।”
नेपाली र अततराषविय कानुनी मापर्ण्ि पुरा िनष नसकेकोले २०७१ सालमा सवोच्च अर्ालतले यी र्ुई आयोिको
स्थापना र सञ्चालनका लागि िारी िररएको बेपत्ता पाररएका व्यन्क्तको छानगबन, सत्य गनरूपण तथा मेलगमलाप आयोि
ऐन, २०७१ को केही अंशलाई खारे ि िररदर्एको गथयो।अर्ालतले सरकारलाई ऐन सं शोधन िनष र खासिरी िम्भीर
उल्लङ्घनमा माफी दर्ने प्रावधानहरूलाई हटाउन आर्े श िरे को गथयो तर उक्त आर्े शलाई बेवास्ता िररएको छ।

सवोच्च अर्ालतले २०७१ सालमा िरे को फैसलाववरुद्ध पुनरावेर्न हालेकोमा सरकारले २०७७ वैशाखमा उक्त
पुनरावेर्न हारे को छ।
ु रािसङ्घीय मानवअगधकार उच्चाउक्तको कायाषलयले तयाय र िवार्े वहताका सम्बतधमा नेपालको अततराषविय
सं यक्त
कानुनी र्ावयत्वका सवालमा गनर्े न्शका िारी िरे को छ िसले भावी कायषका लागि मापर्ण्ि तय िनुप
ष ने हो।
“नेपालको सङ्क्रमणकालीन तयाय प्रकृयाले पीगित र गतनका पररवारलाई सत्य, तयाय र पररपूरण प्रर्ान िनुक
ष ा साथै
पीिकका लागि िवाफर्े वहता र पुनः नर्ोहोररने प्रत्याभूगत िनुप
ष छष,” ट्रायल इतटरनेसनलका नेपाल कायषरम प्रमूख
वरन्स्टना क्याररएलोले भगनन्।“धम्की र रास, र अतत्यहीन वढलाइका बाबिुत पीगित समुर्ायहरू तयायको मािमा
अगिि रहे का छन् र यदर् यो प्रकृयालाई ववश्वसनीय तुल्याउने हो भने उनीहरूको मन न्ित्नु आवश्यक हुतछ।”
ु
ु
२०७८ असोि ५ िते सं यक्त
रािसं िका महासन्चव एतटोगनयो िुटेरेसलाई पठाएको एउटा सं यक्त
परमा समेत िरी
पीगितहरूले आफ्नो अिान बारम्बार स्पष्ट पारे का छन्। व्यापक परामशषमाफषत सं रमणकालीन तयायसम्बतधी ऐन
सं शोधन िनष, परामशष तथा कानुनको सं शोधनको लागि समयसीमा सवहतको ववस्तृत मािषन्चर प्रस्तुत िनष, र "ऐन
सं शोधनपगछ स्थापना िररने नयाँ सङ्रमणकालीन तयाय सं यतरहरूको . . . गनष्पक्षता र स्वततरता सुगनन्ित िनषका
ु
लागि प्राववगधक सहायता प्रर्ान िनष सं यक्त
रािसं ि लिायतका अततराषविय समुर्ायलाई" पीगितहरूले आह्वान िरे का
गथए।
िेनेभान्स्थत मानवअगधकार पररर्द्मा हालै सम्पन्न नेपालको मानवअगधकार अवस्थाको ववश्वव्यापी आवगधक समीक्षाको
ु रािसङ्घका थुप्रै सर्स्य रािहरूले सङ्रमणकालीन तयाय प्रवरयामा भएको वढलाइ र कमिोरीप्रगत न्चतता
रममा सं यक्त
व्यक्त िर्ै एउटा स्वततर र मानवअगधकार मैरी प्रवरयालाई तुरुतत अन्ि बढाउन सरकारलाई आह्वान िरे ।
"नेपालका अततराषविय साझेर्ारहरूले सरकारलाई आफ्नो कानुनी र्ावयत्व पूरा िनष र तयाय तथा िवाफर्े वहतासम्बतधी
आफ्ना प्रगतबद्धताहरू पूरा िनष र्बाब दर्नुका साथै ववश्वसनीय तयाय प्रवरयालाई सहयोि िनष तत्पर रहनुपर्षछ," एम्नेस्टी
इतटरनेसनल नेपालका गनर्े शक गनरािन थपगलयाले भने। "कुनै पगन सङ्रमणकालीन तयाय प्रवरया ववश्वसनीय र
प्रभावकारी हुनका लागि यसले पीगितको सत्य, तयाय र पररपूरणको अगधकार तथा नेपाली र अततराषविय मानवअगधकार
कानुनअततिषतका अतय मानवअगधकारसम्बतधी मापर्ण्िहरूलाई पालना िनुष आवश्यक हुतछ। "
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