“हामी चािहँ नेपाली नै होइनौ ँ ज तो”
नेपालको तराई क्षेत्रमा िवरोध प्रदशर्न र प्रहरी कारवाही

सारांश
उनीह ले िटयरग्यास हाने र बालब चालाई तसार्ए। यहाँ सबै एकदम धेरै डराएका छन,्
पिु लसिसत डराएका छन।् मिहला र बालबािलका घरबािहर जानै चाहँदनै न् हामीलाई
अमानवीय, दो ो दजार्का नागिरकलाई ज तो यवहार गिरएको छ। हामी त नेपाली नै
होइनौ ँ ज तो, हामी कुनै अपराधी वा आतङ्ककारी हौ ँ भनेज तो।
-- प्रहरी िहसं ाका एकजना प्र यक्षदशीर्, महो री, से टे बर २०१५
यिद सश प्रहरी करम् चारीलाई लाई िनजको कतर् यपालनमा अवरोध गिरयो भने वा
भौितक आक्रमण गिरयो भने िनजले आ नो प्रितरक्षाका लािग र काननू को प्रितपालनाका
लािग आव यक वा अि तम बल प्रयोग गनर् सक्छ।
-- नेपाल सरकारद्वारा जल
ु ाई ७ मा जारी सश प्रहरी िनयमावली पिर छे द ८, दफा ५८ (३)
२०१५ से टे बर ११ का िदन जनकपरु को िम स एिरया हुदँ ै शहरको के द्रभाग ितर जाँदै गरे का
प्रदशर्नकारीह को एउटा समहू मािथ प्रहरीले अ ग्ु यास प्रयोग गर्यो र गोली पिन प्रहार गर्यो। आसपासका
घरह मा लागेको गोलीको दागबाट पिन यहाँ ब दक
ु चलाइएको पिु हु छ। यहाँका बािस दाह का
अनसु ार प्रहरीले भाग्दै गरे का प्रदशर्नकारीह लाई घर क पाउ ड िभत्रस म लखेट्यो, उनीह लाई यहाँ समेत
आक्रमण गर्यो र मा छे का घरिभत्र समेत गोली चलायो।
चौध वषर्का िनतु यादव प्रदशर्नकारी म येका एकजना िथए। उनले झाडीमा छिलएर प्रहरीबाट जोिगने प्रयास
गरे । यसपिछ के के भयो भ ने कुरा चार जना अलग अलग प्र यक्षदशीर्ले मु न राइट्स वाचलाई बताए।
मािनसह का आँखाकै सामु ने प्रहरीले लक
ु े का ठाउँबाट ती बालकलाई िघसारे र बािहर िनका यो, जमीनमा
पछार्यो, एकजना अिधकृ त उनका खट्टु ामा टेकेर उिभए र उनको अनहु ारमै ताके र गोली हाने। पिछ यादवको
शव परीक्षा गनेर् डाक्टरह ले चोटका आधारमा पिन यही बयानलाई पिु गरे ।
अकार् प्रदशर्नकारी स जय चौधरी छे उमा लिु करहेका िथए। प्र यक्षदशीर्ह का अनसु ार उनी यहाँबाट भाग्न
मात्र के खोजेका िथए, उनलाई पछािडबाट गोली हािनयो। अ पताल पर्ु याएको के ही िछनमै उनको मृ यु भयो।
अग ट र से टे बर मिहनामा नेपालको नयाँ सिं वधानका बारे मा भएका िहसं ा मक प्रदशर्नह मा करीब ४५
जना मािरए, जसम येका सबैजसो घटना तराईमा भएका िथए। यो प्रितवेदनले २०१५ को अग ट २४ देिख
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से टे बर ११ स म तराईका ५ िज लामा भएको १६ जना सवर्साधारण र ९ जना प्रहरी अिधकृ त गरी २५
जनाको ह याको अिभलेख गरे को छ। प्रहरी लगायतका कुनै पिन मृतकले मािरएको समयमा कुनै पिन
प्रकारको खतरा हुनसक्ने कायर् गरे को प्रमाण मु न राइट्स वाचले फे ला पारे को छै न।
नौ जना प्रहरीह दईु वटा अलग अलग घटनामा मािरएका हुन।् २४ अग टका िदन िटकापरु मा
प्रदशर्नकारीह को एउटा आक्रोिशत भीडले प्रहरीह को एउटा सानो समहू लाई घेरेर घरे लु हातहितयारले
क्रूरतापवू र्क आक्रमण गदार् उनीह म ये आठ जना मािरए। यही िदन कुनै अज्ञात ह यारा, स भवतः आठ
जना प्रहरीको ह या गनेर् समहू िसत स बि धत कुनै यिक्तले अकार् एकजना प्रहरीका १८ मिहनाका बालक
छोरालाई गोली हानेर ह या गर्यो।
बाँकी १५ जना मृतकह सबैलाई प्रहरीले गोली हानेको िथयो। प्र यक्षदशीर्ह का अनसु ार ितनीह म ये छ
जना प्रदशर्नका सहभागी नभई रिमतेह मात्र िथए। मृतक म येका दईु जना, जले रका राम िववेक यादव र
कलैयाका िहफाजत िमया अ सारी पिहले नै घाइते भइसके का िथए। धेरैजना प्र यक्षदशीर्का अनसु ार उनीह
भइु मँ ा लडेका िथए र प्रहरीले उनीह लाई जानाजान मारे को िथयो। अक दःु खदायी घटनामा जनकपरु मा १२
वषर्का िवकास यादवलाई गोली हानेर घाइते बनाइयो, जो अकार् एकजना घाइतेलाई पानी िदन खो दै िथए।
मु न राइट्स वाचले भ्रमण गरे का सबै पाँचै िज लामा हामीले प्रहरीले घरिभत्र पसेर मिहला र बढु ापाका
लगायतका घरका मािनसह लाई कुटिपट गरे को, िहसं ा मक घटनाका बेला गरे को जातीय िहसाबले
अपमानजनक गाली गलौज, यान मानेर् ध की, बाटो िहँड्ने मा छे ह लाई गरे को जथाभावी कुटपीट तथा
नयाँ संिवधानको िवरोध गनेर् समदु ायका सद यह लाई दु यर्वहार गरे को ज ता आरोप सु यौ ँ। बीरग जमा
दईु जना प्र यक्षदशीर्ले एकजना प्रहरी अिधकृ तले एउटा अ पतालमा कसरी िनयतपवू र्क गोली चलाए भ ने
कुराको वणर्न गरे । उक्त घटनामा दवु ै प्र यक्षदशीर्लाई ग भीर चोटपटक लागेको िथयो।
सक्ष
ं ेपमा, प्रितरक्षा रिहत प्रहरीमािथ प्रदशनर्कारीह ले गरे को आपरािधक आक्रमणका अकाट्य
प्रमाणह ह का साथै प्रदशर्नकारी र रिमतेह मािथ प्रहरीले गरे का बलको असमानपु ाितक प्रयोग तथा
गैर याियक ह या लगायतका अनेक ग भीर अपराधका पयार् प्रमाणह पिन उपल ध छन।् मृ यक
ु ा अितिरक्त,
सयौ ँ यिक्त घाइते भएका छन् जसम ये के हीको अव था िच ताजनक छ।
प्रदशर्नकारीह ले कै यन् सवारी साधन र घरह मा पिन आक्रमण गरे र क्षित पर्ु याएका छन।् यसै बीचमा,
प्रदशर्नकारीह ले गराएको ब द र सरकारले लगाएको क यर्ु तथा “िनषेिधत क्षेत्र” का कारण सामा य
जनजीवनमा अ य त नकारा मक असर परे को छ र कठोर आिथर्क सम या उ प न भएको छ। से टे बरको
उ राधर्दिे ख भारतको िसमाना भएर आयात हुने ब तहु को प्रवाह उ लेखनीय पमा कटौती भएको छ र
“हामी चािहँ नेपाली नै होइन ज तो”

2

मल
ु क
ु भर इ धन तथा अ य आव यक ब तहु को ठूलो अभाव सृजना भएको छ। यसका लािग नेपाल
सरकारले मधेशीह को माग अनु प सिं वधान सश
ं ोधन गराउनका लािग अघोिषत नाकाब दी लगाएको भनेर
भारत सरकारलाई आरोप लगाएको छ। भारतले यो आरोप अ वीकार गदैर् भनेको छ, नेपालमा आपिू तर्को
अभाव भएको प्रदशर्नकारीह ले गरे को नाकाब दी र मालबाहक ट्रकह को आवगमनका लािग पयार् सरु क्षा
नभएकाले हो।

िववादा पद सिं वधान
नेपालको संिवधान म यौदाको िवलि बत प्रिक्रयाको अि तम साताितर आएर िवरोध प्रदशर्न सु भयो।
माओवादी िवद्रोह र गृहयद्ध
ु को अ य गनर्का लािग २००६ मा ह ताक्षर भएको शाि त स झौताको मख्ु य
मद्ध
ु ा नै िनवार्िचत संिवधानसभामाफर् त संिवधानको म यौदा गिरने भ ने िथयो। पिहलो सिं वधानसभाको
िनवार्चन २००८ माएको िथयो तर मल
ू तः सङ्घीय प्रदेशह को सीमाङ्कन गनेर् िवषयमा भएका मतभेदका
कारण उक्त संिवधानसभाले नयाँ संिवधान जारी गनर् सके न। २०१३ मा िनवार्िचत दो ो संिवधानसभामा पिन
एक वषर्भ दा अिघदेिख गितरोध िथयो। तर अिप्रल २०१५ मा आएको िवनाशकारी भक
ू प पिछ चारवटा
मख्ु य दलह ले “फा ट ट्र्याक” बाट संिवधान परू ा गनेर् िनणर्य गरे ।
तर, भारतिसत िसमाना जोिडएको नेपालको दिक्षणी भागदेिख चरु े पहाडको फे दस म फै िलएको तराईका
सीमा तकृ त समहू ह ले यो “फा ट ट्र्याक” प्रिक्रया र यसबाट तयार गिरएको सिं वधानका बारे मा आपि
प्रकट गरे । यसै पिन सङ्घीय प्रदेशह को सीमाङ्कन त सबभ दा िववादा पद िवषय िथयो नै। िवशेषतः नयाँ
सिं वधानको िवरोध गनेर्मा तल
ु ना मक पमा ठूला दईु वटा जातीय वा सामािजक समहू ह िथए, पवू ीर् र म य
तराईमा के ि द्रत मधेशी र सदु रु पि मी तराईमा के ि द्रत था ह । उनीह ले नयाँ संिवधानका सङ्घीय
सीमाङ्कन स ब धी तथा अ य के ही पक्षका कुराप्रित आप ी जनाए, जसले उनीह को दावी अनसु ार
आ नो समदु ायिसत पिहले भएका स झौताह को बेवा ता गरे को िथयो र “दो ो दजार्का नागिरक” ह को
सृजना गरे को यो संसदीय िनवार्चन क्षेत्रह को असमान िवतरण तथा मिहलाले आ नो ब चालाई
नागिरकताको हक िदन नपाउने यव थाका बारे मा पिन असहमितह िथए।
यी अस तु ीह को मल
ू कारण भने पहाडी सामािजक स भ्रा तह को प्रभावमा रहेका एकपिछ अक
सरकारह द्वारा मधेशी र था लगायतका सीमा तकृ त समहू ह का िव द्धमा भएको लामो समयदेिखको
भेदभावको इितहास हो। यी समहू का सद यह को सरकारमा, सावर्जिनक रोजगारीमा तथा स चार मा यम
लगायतका प्रभावकारी सं थाह मा यनू प्रितिनिध व छ र अथर्त त्र, वा य र िशक्षाका सचू काङ्कह मा
पिन औसतमा त लो थान छ। सिं वधानले “समावेिशता” को प्र याभिू त गरे को छ भ ने कुरामा सरकारले

3

HUMAN RIGHTS WATCH | OCTOBER 2015

जोड िदए तापिन िवरोधीह यसले सीमा तीकरणलाई स बोधन गनर् नसके को र यसलाई अझ गिहर्याउन
सक्ने बताउँछन।्
अग टमा आ दोलन फै िलँदै गएर प्राणघातक िहसं ाका घटनाह दोहोिरन थालेपिछ प्रिक्रयालाई अिघ
बढाइरहेका मख्ु य राजनीितक दलह ले त कालै संिवधान जारी गनर् आव यक भएको कुरा बताउन थाले।
उनीह ले अस तु समहू ह लाई काठमाडौ ँ आएर वातार् गनर् आग्रह त गरे तर उनीह को मागका बारे मा
छलफल गनर्का लािग संिवधान म यौदाको प्रिक्रयालाई थगन गनर् भने अ वीकार गरे । उनीह को तकर् िथयो,
संिवधानलाई संिवधानसभाका िनवार्िचत सद यह म ये अ यिधक बहुमतले समथर्न गरे को छ र
आ दोलनकारी समहू ह को माग परू ा गनर्का लािग संिवधानलाई पिछ संशोधन गनर् पिन सिक छ। कसैले त
िवरोधका कायर्क्रमह लाई भारतले च काएको कुरा पिन गरे ।1 सरकारको भनाइ अनसु ार
आ दोलनकारीह ले अ कुनै िवक पका लािग ठाउँ बाँकी नराखेपिछ मात्र प्रहरीले घातक बल प्रयोग
गरे को हो, यद्यिप प्रा प्रमाणह ले अव था य तो नभएको सङ्के त गछर् न।् 2
से टे बर २० मा सिं वधान जारी भएपिछ घातक िहसं ा िनर तर चिलरहेको छ। आधा नेपालीह को बसोबास
भएको तराईको अिधकांश भाग हडताल र प्रदशर्नह का कारण िन त ध भएको छ। कै लालीको िटकापरु
नगरमा अग ट २४ देिख नै क यर्ु जारी छ।
दवु ैतफर् का सामदु ाियक नेताह ले ठाडो र नाराबाजीको भाषा प्रयोग गरे का छन् जसले तनावलाई चकार्उने डर
छ। कै लाली िज लामा खासगरी २४ अग टमा आ दोलनकारीह ले आठ जना प्रहरी अिधकृ तह लाई
मारे पिछ यिक्तगत स पि मा सा प्रदाियकता प्रेिरत आक्रमणह भए।
यद्यिप यान िदन आव यक कुरा के छ भने, कै लालीमा था समदु ायका यिक्तह को स पि मा आक्रमण
भए तापिन, स बि धत अिधकारीह का अनसु ार यस िरपोटर्ले समेटेका क्षेत्रह मा आ दोलनकारीले समदु ाय,
जाित, जात र अ कुनै प्रकारका भेदभावज य मनसायबाट आक्रमण गरे का कुनै घटना जानकारीमा आएका
प्रतीक प्रधान, गलत स लाह (“Wrong Advice,”) िरपि लका, से टे बर १६, २०१५
http://myrepublica.com/opinion/story/28261/wrong-advice.html (हे िरएको िमित से टे बर २९, २०१५)
यो लेख प्रधानम त्रीका प्रेस स लाहकार वारा लेिखएको हो, यस लेखले सरकार र यसका समथर्कह का धेरै
िवचारह लाई प्रितिनिध व गछर् ।
2 “तराई आ दोलनमा दे िखएको अपवर् िहंसा: गौतम,” िरपि लका, से टे बर ६
ू
2015,http://www.myrepublica.com/feature-article/story/27680/unprecedented-violence-seen-intaraiTerai-protest-gautam.html (accessed September 29, 2015).
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छै नन।् तर मल
ू धारका स चारमा यमह मा प्रायः िचत्रण गिरएको आ दोलनको छिवका िवपिरत यी
आ दोलनह को मल
ू राजनीितक कारण सामदु ाियक आधारमा भएको समाजको ध्रवु ीकरण नै हो। सोही
समयमा, प्रभािवत क्षेत्रमा हामीले कुरा गरे का धेरै यिक्तले बताए अनसु ार प्रहरीले उनीह प्रित अपमानजनक
र गालीगलौजपणू र् भाषा प्रयोग गरे को िथयो। सामािजक स जालमा पिन ठाडो र पवू ार्ग्रहपणू र् िट पणीह को
िच ताजनक िव फोट भयो। देशका के ही क्षेत्रह मा ि थित िबग्रेर सा प्रदाियक िहसं ास म हुनसक्ने यापक डर
नेपालका िट पणीकतार्ह मा देिखयो।
जनताबाट हुनसक्ने अशाि त र आ दोलनलाई िनय त्रण गनेर् उ े यले थानीय प्रशासनले के ही क्षेत्रह मा
क यर्ु जारी गर्यो र “प्रितबि धत” र “िनषेिधत” क्षेत्रह घोषणा गर्यो, जसम ये के ही लामो समयदेिख
अिहलेस म जारी छन।् यी म येका के ही प्रितब धह ले आवतावतको वत त्रता र आिथर्क गितिविधह मा
ग भीर पले अवरोध पर्ु याएको छ।
नयाँ सिं वधानिसत अस तु मधेशी र था समहू ह ले अग टको सु देिख तराईका धेरै ठाउँह मा आयोजना
गरे को ब द (यातायात लगायत) अिहले यो िरपोटर् तयार पादार्स म, करीब दईु मिहना पिछ पिन जारी छ।
तराईको जनसङख्याको उ लेखनीय भागले समथर्न गरे को देिखएका यी म ये के ही ब दका कारण ग भीर
आिथर्क क्षित भएको छ।
यस िरपोटर्मा वणर्न गिरएका धेरै घटनाका बारे मा िहसं ाग्र त क्षेत्रह मा सबै कुरा थाहा भएको भए पिन देशका
बाँकी भागमा यस कुराको जानकारी छै न। स चार मा यमह ले आ दोलनकारीह लाई िनर तर पमा िहसं क
भनेर िचत्रण गरे का छन् र कै यन् पत्रकारह प्रहरीद्वारा भएको के ही गैरकाननू ी िहसं ाको प्र यक्षदशीर् भए पिन र
उनीह ले यसको िभिडयो समेत िखचेको भए पिन यसको िव तृत िववरण भने िरपोिटर्ङ गिरएको छै न।
पत्रपित्रकाका स पादकह ले यी िनणर्यह लाई “सामािजक सदभावको
रक्षाका लािग” भनेर अ यार्उने गरे का
्
छन।्
सरकारले सरु क्षा बलह द्वारा आ दोलनकारीह का िव द्धमा हुने जथाभावी बल प्रयोग त काल रोक्न
आव यक छ। अझ खासगरी, उनीह ले काननू पिरपालना गराउने िनकायह बाट प्रयोग गिरने बल र
हातहितयारको प्रयोग स ब धी सयं क्त
ु रा ट्रसघं ीय आधारभतू िसद्धा त पालना गनर्पु छर् । सरु क्षा बलले
गैरकाननू ी िहसं ा तु त रोक्नपु छर् । नागिरकह प्रित ध कीपणू र् तथा अपमानजनक भाषाको प्रयोगको अ य
हुनपु छर् । सरकारले आ दोलनकारीह को गैर याियक ह याको छानिबन गनर् तु त वत त्र िनकायह को
थापना गनर्पु छर् र प्रहरी अिधकृ तह को ह याका लािग आरोिपत यिक्तह लगायत अपराधको आरोप
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लागेका सबैलाई उपयक्त
ु प्रिक्रया अपनाएर र िन पक्ष सनु वु ाइको अिधकार उपल ध गराएर कारवाही अगािड
बढाउनु पछर् ।
आ दोलनलाई शाि तपणू र् राख्नका लािग सबै स भा य कदमह चा न तथा ग भीर अपराधका लािग
िज मेवार यिक्तह लाई यायका समक्ष पर्ु याउनका लािग स बि धत िनकायलाई पणू र् सहयोग गनर् मु न
राइट्स वाच आ दोलनकारी र आ दोलका नेताह लाई आग्रह गदर्छ। आ दोलनकारी र सरकार लगायत यस
राजनीितक मतभेदका सबै पक्षमा रहेकाह ले सा प्रदाियक तनावलाई बढाउने खालका कुनै पिन कामबाट
जोिगन िवशेष पले ज री छ।
आधारभतू अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकारको स मान गनर् तथा यस िरपोटर्मा वणर्न गिरएका लगायतका थानीय
स चार मा यम, गैरसरकारी सङ्गठन तथा राि ट्रय मानव अिधकार आयोग ज ता िव सनीय सं थाका
िरपोटर्ह मा उ लेख भएका घटनाका बारे मा समयमा नै र िव सनीय छानिबन गराउनका लािग अ तरार्ि ट्रय
समदु ायह ले नेपाल सरकारलाई दवाब िदन ज री छ।
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िसफािरसह
सरकार र सरु क्षाबलह का लािग
• स पणू र् सरु क्षाबलह ले काननू पिरपालना गराउने िनकायह बाट प्रयोग गिरने बल र हातहितयारको
प्रयोग स ब धी संयक्त
ु रा ट्रसघं ीय आधारभतू िसद्धा त पालना गरे को सिु नि त गनेर्।
• िववेकहीन ढङ्गले र ठूलो मात्रामा शिक्त प्रयोग गनर् तु तै ब द गनेर् र घातक हितयारको िनयतपवू र्क
प्रयोग जीवनरक्षा गनर्ु परे को अव थामा मात्र गिरनेछ भ ने कुरा सिु नि त गनेर्।
• प्रदशर्नकारी तथा प्रहरीको गैरकाननू ी ह याका बारे मा छानिबन गनर् त कालै वत त्र छानिबन आयोग
गठन गनेर्।
• उक्त छानिबनको पिरणामलाई याियक कारबाहीका लािग महा यायािधवक्ताको कायार्लयमा पठाउने
कुरा सिु नि त गनेर्।
• आ दोलनका क्रममा िहसं ा तथा अ य अपराधको अिभयोग लागेका यिक्तह लाई िन पक्ष
सनु वाइको अवसर, यातनाबाट मिु क्त, काननू यवसायी तथा पिरवारका सद यह िसतको पहुचँ
लगायतका प्रिक्रयागत अिधकारह प्रदान गिरनेछ भ ने कुरा सिु नि त गनेर्। अिभयक्त
ु ह ले
िहरासतमा िदएको बयानलाई प्रमाणका पमा अदालतमा पेश गिरने छै न भ नेकुरा पिन सिु नि त
गनेर्।
• था र मधेशी समदु ायका यिक्तह प्रितको कुटिपट, ध की तथा सरु क्षाकमीर्ह बाट हुने जाितगत
अपमान लगायतका त्राश र उ पीडन ब द गनेर्।
• भेला हुने, सङ्गठन गनेर् र अिभ यिक्तको अिधकार लगायतका राजनीितक हकह को पणू र्
सरं क्षणको प्र याभिू त गनेर्।
• अिधकारह को हननको समाधानका बारे मा स पणू र् अस तु समदु ायह र स बद्धह िसत यापक
परामशर् गनेर्।
• अिधकार हननप्रितको जवाफदेिहता तथा यसको सधु ार गनर्का लािग प्रभावकारी याियक उपचार
उपल ध गराउने लगायत अ पसङ्ख्यक समदु ायह ले बेहोरे को कुनै पिन प्रणालीगत भेदभावलाई
स बोधन गनर् त कालै कदम चा ने।
• सावर्जिनक कायार्लयमा कुनै पिन पदमा रहेका कुनै पिन यिक्तले घृणापणू र् भाषा बोलेमा वा ग भीर
अपराधका लािग कसैलाई उकासेको सािवत भएमा उसले ग भीर पिरणामको सामना गनर्ु पनेर्छ
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जसमा छानिबन, सावर्जिनक कायार्लयबाट िन काशन वा आपरािधक अिभयोगमा कारवाही समेत
हुन सक्नेछन् भनी प िनदेर्शन जारी गनेर्।
• स पणू र् सरु क्षाबलह ले िशक्षा म त्रालयको २०११ को “िवद्यालयह शाि तक्षेत्र हुन् राि ट्रय
फ्रेमवकर् तथा कायार् वयन िनदेर्िशका” को पालना गछर् न् भ ने कुरा सिु नि त गनेर्।

आ दोलनकारी र आ दोलनका नेताह का लािग
• िहसं ा र अ अपराधह गनर्बाट जोिगन सबै आ दोलनकारीह लाई सावर्जिनक आ ान गनेर्।
• ग भीर अपराधह का बारे मा हुने कुनै पिन छानिबनमा प्रहरीलाई पणू र् सहयोग गनेर्।

अ तरार्ि ट्रय समुदायह का लािग
• नेपालको सरकारलाई प्रदशर्नह को समयमा खटाइएका प्रहरीह बाट अ यिधक बल प्रयोग नगनर्,
उसको अ तरार्ि ट्रय दािय व पालना गनर् तथा काननू पिरपालना गराउने िनकायह बाट गिरने बल
प्रयोग स ब धी संयक्त
ु रा ट्रसघं ीय आधारभतू िसद्धा त पालना गनर् त काल दवाब िदने।
• किथत मानव अिधकारको हननका घटनाका लािग समयमा नै िव सनीय छानिबन गनर् एवं सरु क्षा
बल तथा आ दोलनकारी दवु ै समहू का िज मेवार यिक्तह लाई कारवाही गनर्का लािग नेपाल
सरकारलाई दवाब िदने।
• मानवअिधकार स ब धी उ चायक्त
ु को कायार्लयबाट पहुचँ का लािग दवाब िदने लगायत नेपालिभत्र
गिरने अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार अनगु मनका लािग क्षमता सु ढीकरण गनेर्।
• मानव अिधकारको हननलाई बल पर्ु याउने गितिविध र आलङ्कािरक भाषाका स ब धमा सतकर्
रहने र अ लाई पिन यसबाट प्रय नपवू र्क रोक्ने।
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