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ववषम् नेऩारभा दण्डहीनताको ननयन्त्तयता 

(फ्माक्स य इभेरद्वाया प्रेसित) 

 

सम्भाननीम प्रधानभन्त्री ज्मू, 

नेऩारभा राभो सभमदेखख ववद्मभान दण्डहीनताराई ऩश्रम ददनेखारका हारसारैका केही घटनाका 

फायेभा चासो प्रकट गदै हाभी तऩाईँराई एभनेस्टी इन्त्टयन्त्मािरन, ह्मुभन याइटस ्वाच तथा 

इन्त्टयन्त्मािनर कसभिन अप ज्मुरयस्टसका तपा फाट मो ऩर ऩठाइयहेका छौँ। नेऩारभा दण्डहीनताका 

कायण भानव अधधकाय हननका ऩीडडतहरूरे न्त्माम ऩाउनफाट वञ्चचत बएका छन।् तथा पौजदायी 

न्त्मामप्रणारीको ववश्वसनीमता य प्रबावकारयताभा ऩनन ह्रास आइयहेको छ। 

 

वविषेत् हाभी हारै उऩप्रधान भन्त्री तथा गहृभन्त्री कृष्ण फहादयु भहयारे सावाजाननक रूऩभा नेऩार 

सयकाय हार अदारतभा यहेका अजुान राभा य भैना सुनुवायको हयामाको रगामतका पौजदायी भुद्धाहरू, 

फपताा सरन तमाय यहेको बनी गनुा बएको दटप्ऩणीका फायेभा धचञ्न्त्तत बएका छौँ। हाभी अजुान 

राभाको हयामाको दोष रगाइएका कायण प्रहयी अनुसन्त्धानभा यहेकै फेरा सूचना तथा सचचाय भन्त्रीका 

रूऩभा अञ्नन साऩकोटाको ननमुञ्क्त बएको फायेभा ऩनन ध्मानाकषाण गदाछौँ। 

 



भुद्धा फपताा सम्फन्त्धभा। २० भेका ददन भन्त्री भहयारे द्वन्त्द्वको सभमका भुद्धाहरू अदातरफाट फपताा 

सरइनु ऩने फताउनु बमो। उहाॉरे अजुान राभाको हयामाभा सॊरनन भाननएका साऩकोटा य भैना 

सुनुवायको हयामाभा सॊरनन भाननएका नेऩारी सेनाका भेजय ननयचजन फस्नेतका भुद्धाहरू फपताा गरयनु 

ऩने भध्मेका बएका ऩनन फताउनु बमो। अक्टोफय २००८ भा सयकायरे “याजनीनतक” प्रकृनतका बनेय 

३४९ वटा भुद्धा फपताा गना ससपारयस गयेको धथमो, जसभा हयामा, फरायाकाय य अन्त्म गम्बीय 

अऩयाधहरू ऩनन साभेर धथए। नेऩारको याञ्ष्िम भानव अधधकाय आमोगरे भुद्धा फपताा गने उक्त 

ससपारयसको बयासाना गयेको धथमो य सवोच्च अदारतरे भुद्धा फपताा गने काभभा अदारतरे 

स्वतन्त्ररूऩभा ऩुनयावरोकन गनुाऩने आदेि ददएको धथमो। पेब्रुअयी २०११ भा भहान्त्मामाधधवक्ता 

मुवयाज सङ्ग्रौरारे फाॉकी यहेका भुद्धाहरूराई फपताा गने काभ योफकने सावाजननक प्रनतवद्धता ऩनन 

व्मक्त गनुा बएको धथमो। 

 

याजनननतक उदे्दश्मरे असबप्रेरयत भुद्धा फपताा गने कामा अन्त्तयााञ्ष्िम कानूनको ऩारना गनुा ऩने 

सयकायी दानमयावको ऩनन फखखाराप छ जसरे गम्बीय भानव अधधकाय हनन रगामतका अन्त्तयााञ्ष्िम 

कानूनरे अऩयाध भानेका भुद्धाहरूभा कानूनी वा व्मावहारयक ऺभादानराई ननषेध गदाछ। कुनै खास 

असबमोजनभा ऩूवाारह य याजनीनतक असबष्ट यहेको देखखएभा नतनको एक एक गयी ऩुनयावरोकन गना 

एउटा ऩायदिॉ य ननष्ऩऺ प्रफिमा स्थाऩना गना आवश्मक छ। 

 

भन्त्री साऩकोटाको ननमुञ्क्त सम्फन्त्धभा। अञ्नन साऩकोटा २००५ को अवप्ररभा काभ्रेऩराचचोक ञ्जल्रा 

ननवासी अजुान राभाको अऩहयण य हयामाभा सरनन भाननएका य प्रहयी अनुसन्त्धानका िभभा यहेका 

छ जना भध्मेका एकजना हुनुहुन्त्छ। एकीकृत नेऩार कम्मुननस्ट ऩाटॊ – भाओवादी (एनेकऩा - 

भाओवादी) को ऩोसरट ब्मुयो सदस्म सभेत यहेका साऩकोटा प्रहयी अनुसन्त्धानका िभभा यहेका फेरा 



भन्त्रीका रूऩभा बएको ननजको ननमुञ्क्तरे मस्ता गम्बीय आयोऩहरूप्रनत सयकायी फेवास्ताको गम्बीय 

सन्त्देि सम्प्रेषण हुन्त्छ य मसफाट दण्डहीनताको अऩसॊस्कृनत अझ फसरमो बएय जान्त्छ।  

 

अगस्ट २००८ भा सवोच्च अदारतरे उक्त भुद्धाराई थाती याखेय बववष्मभा सयाम ननरूऩण तथा 

भेरसभराऩ आमोग गठन बएऩनछ यामसैरे हेने बन्त्ने तका राई अस्वीकाय गदै प्रहयीराई साऩकोटा 

रगामतका छ जना भाओवादी कामाकतााका ववरुद्ध जाहेयी दताा गने आदेि ददमो। उक्त असबमोगको 

गम्बीयताकै कायण २६ जुन २०१० भा नेऩारञ्स्थत अभेरयकी दतूावासरे साऩकोटाराई “द्वन्त्द्वकारभा 

उहाॉको व्मवहायससत सम्फञ्न्त्धत भानव अधधकाय हननको गम्बीय प्रकृनतको य ननञ्श्चत असबमोग” 

रागेका कायण प्रवेिाऻा जायी गना अस्वीकाय गर मो। सवोच्च अदारतको आदेि य साऩकोटा ववरुद्धका 

असबमोगहरूका फावजुद एनेकऩा (भाओवादी) रे सम्फञ्न्त्धत अधधकायीराई असहमोग गर मो य 

साऩकोटाराई धगयफ्ताय हुनफाट जोगामो। ऩीडडत ऩऺफाट ऩैयवी गने कानुन व्मवसाथीहरूरे भाओवादी 

कामाकतााहरूफाट धम्कीको साभना ऩनन गनुाऩर मो। एनेकऩा (भाओवादी) रे मो अनुसन्त्धानभा वाधा 

व्मवधान ऩुर माउने प्रमयान गनुाको कुनै िधचयाम ऩुञ्ष्ट गयेको छैन। 

 

गैयन्त्मानमक तथा स्वेच्छाचायी हयामाको प्रबावकायी योकथाभ य अनुसन्त्धान सम्फन्त्धी याष्िसॊघीम 

ससद्धान्त्तहरू तथा मातना तथा अन्त्म िुय, अभानवीम वा अऩभानजनक व्मवहाय वा सजामको 

प्रबावकायी अनुसन्त्धान य असबरेखीकयण सम्फन्त्धी याष्िसॊघीम ससद्धान्त्तहरूरे मस फकससभका 

घटनाहरूभा सॊरनन यहेको सम्बावना बएका व्मञ्क्तहरूराई सभेत प्रयामऺ ऩयोऺ रूऩरे िञ्क्तभा यहन 

वा ऩीडडत व्मञ्क्त, साऺी वा ऩरयवायहरूराई ननमन्त्रण गनासक्ने ञ्स्थनतफाट हटाइनु ऩछा य स्वतन्त्र 

न्त्मानमक प्रफिमाफाट यामसराई टुङ्ग्गो रगाउनुऩछा बन्त्ने कुया उल्रेख गयेको छ। याष्िसॊघीम भानव 

अधधकाय ससभनतरे ऩनन मस ससद्धान्त्तराई अनुभोदन गयेको छ। भन्त्री जस्ता वरयष्ट याजनीनतक 

अधधकायीहरू ऩीडडत व्मञ्क्त ऩरयवाय य साऺीहरूका सम्फन्त्धराई प्रबाववत ऩानासक्ने ठाउॉभा हुन्त्छन।् 



अञ्नन साऩकोटाको ननमुञ्क्त मी ससद्धान्त्तहरूका प्रनतकूर देखखएको छ य मसरे भानव अधधकाय 

हननका ववश्वसनीम आयोऩ रागेका व्मञ्क्तहरूरे स्वतन्त्र य ननष्ऩऺ प्रफिमाफाट सपाइ 

नऩाउन्त्जेरसम्भ कुनै ऩनन सयकायी िञ्क्तको ऩद रहण गना नऩाउन ्बन्त्ने ननञ्श्चत आधायहरू तमाय 

गना एउटा उऩमुक्त रुजु गने जाॉच (बेदटङ) प्रणारी स्थाऩना गरयनुऩने आवश्मकताराई ऩनन 

िँल्माएको छ। 

 

सङ्ग्िभणकारीन न्त्मानमक ननकामहरूको बूसभका। केही सयकायी अधधकायी य याजनीनतक व्मञ्क्तहरूरे 

द्वन्त्द्व सम्फद्ध उल्रङ्ग्घनराई पौजदायी न्त्माम प्रणारीफाट नबई सयाम ननरूऩण तथा भेरसभराऩ 

आमोग जस्ता गैयन्त्मानमक ननकामफाट भार हेरयनु ऩछा बन्त्ने ववचाय व्मक्त गयेका छन।् मसरे मस 

फकससभका ननकामहरूको बूसभकाका फायेभा यहेका अन्त्मोहरूको भार धचरण गछा। अदहरे सॊसदभा 

ववचायाधीन यहेको ऐनको भस्मौदारे प्रस्ताववत आमोगका फायेभा स्ऩष्ट ऩादै उक्त आमोगभा कानूनी 

कायवाही गने अधधकाय नयहने य यामसरे पौजदायी कानूनको फखखाराप गनेहरूको अनुसन्त्धान य 

सजाम गने नेऩारका न्त्मानमक ननकामहरूको ववकल्ऩका रूऩभा काभ गना नसक्ने उल्रेख गयेको छ। 

 

असबमोजनराई दीगो िाञ्न्त्त स्थाऩना प्रफिमाको फाधाका रूऩभा हेरयनु हुन्त्न। असबमोजनरे द्वन्त्द्वका 

फेरा बएका अयामाचायका भहयावऩूणा घटनाहरूराई सम्फोधन गनुाका अनतरयक्त व्माऩक दण्डहीनताराई 

सम्फोधन गनाभा ऩनन भदत गछा। मी दवुै उदे्दश्महरूको प्राञ्प्तका राधग गम्बीय भानव अधधकाय 

हननका घटना दोहरयन नददन य ववधधको िासनप्रनतको सम्भान गने ऩयम्ऩया फसाउने कुया 

सुननञ्श्चत गना आवश्मक छन,् जसरे नेऩारको ददगो िाञ्न्त्तको स्थाऩनाराई भद्दत गदाछ।  

 

हाभी तऩाईँराई प्रहयी अनुसन्त्धान सुननञ्श्चत गना य भानव अधधकाय हननका आऩयाधधक भुद्धाहरूराई 

बफना याजनीनतक हस्तऺेऩ अनघ फढाउन आरह गदाछौँ। भानव अधधकायको गम्बीय उरङ्ग्घन बएका 

भुद्धाहरूराई याजनीनतक कायणरे छाडडनु हुन्त्न। हाभी तऩाईँससत सूचना तथा सचचाय भन्त्रीका 



रूऩभाअञ्नन साऩकोटाको ननमुञ्क्तराई अजुान राभाको हयामाकाण्डभा यहेको उहाॉको आयोवऩत 

सॊरननताका फायेभा प्रहयी अनुसन्त्धानफाट ऩेिागत य ऩायदिॉ ढङ्ग्गरे टुङ्ग्गो नरागुन्त्जेरसम्भका राधग 

ऩुनववाचाय गना ऩनन आरह गदाछौँ। 

यामसका अनतरयक्त हाभी सयकायससत पेब्रुअयीभा भानव अधधकाय आमोगको ववश्वव्मावी आवधधक 

सभीऺाका िभभा गरयएको दण्डहीनता अन्त्याम गने प्रनतफद्धताराई ऩारना गना ऩनन आरह गदाछौँ। 

सयकायरे एउटा स्ऩष्ट असॊदेहमुक्त ववऻञ्प्त जायी गयेय राभो सभमदेखख प्रतीऺा गरयएको फेऩयाता 

आमोग तथा सयाम ननरूऩण तथा भेरसभराऩ आमोगहरूरे भानव अधधकाय हननका आयोऩीहरूका 

ववरुद्धभा हुने पौजदायी असबमोजन य सजामराई प्रनतस्थाऩन गना सक्दैनन ्बन्त्ने प्रष्ट ऩाना जरूयी 

बएको छ। 

 

अन्त्यामभा हाभी तऩाईँसॉग ऩीडडतका ऩरयवाय, ऩीडडत व्मञ्क्त तथा भानवअधधकायकभॉहरूराई कुनै ऩनन 

प्रकायका धम्की ददइने कामा सयकायराई कुनै ऩनन हारतभा सह्म हुनेछैन बन्त्ने प्रबावकायी 

सावाजननक सन्त्देि जायी गना ऩनन अनुयोध गदाछौँ। 

 

हाभीरे उल्रेख गयेका ववषमभा ध्मान ऩुर माइददनु बएकोभा महाॉराई धन्त्मवाद छ। 
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