
अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्तर दिवसको सन्िर्ामर जरर्ी संयुक्त पे्रस ववज्ञप्तत  

 

३० अगरट २०१३ 
नेपाल: "बेपत्ता पारिएकाहरूको" लागि न्यायको सुननश्चित िि   
 

ततसौं अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्तर दिवसको सन्िर्ामर बेपत्तर पीडित परर्वरर् सिस्यहरू तथर मरनवअधिकरर् संगठनहरू 
नेपरल सर्करर्लरई बेपत्तर र्एको व्यष्ट्क्तहरूको अवस्थर स्परट परनाकर लरधग अववलम्ब अनुसन्िरन प्रक्रियर अति 
बढरउन तथर यस्तर जिन्य मरनवअधिकरर् उल्लङ्िनमर ष्ट्जम्मेवरर्हरूलरई तनरपक्ष सुनुवरई प्रक्रियरमरर्ा त न्यरतयक 
कठिर्रमर ल्यरउन सुतनष्ट्चित गना गष्ट्म्र्र् आग्रह गिाछन ्।  

 

बलपूवाक बेपत्तर परने करयाले बेपत्तर बनरइएकर व्यष्ट्क्त र् ततनकर परर्वरर् िवुैमरधथ ववभर्न्न खरले मरनवअधिकरर्को 
उल्लङ्िन हुन पुग्िछ । संयुक्त र्ररि सङ्िको महरसर्रद्वरर्र यसलरई बरर्म्बरर् "मरनव प्रततरठरमरधथको आिरत" 
र् मरनवअधिकरर्को गम्र्ीर् उल्लङ्िनकर रूपमर  व्यरख्यर गरर्एको छ।  

 

सन ्१९९६-२००६ सम्म नेपरलमर र्एको सशचर द्वन्द्वको िममर बलपूवाक बेपत्तर परने करयाको अभ्यरस संसरर्मै 
सबैर्न्िर बदढ धथयो । बलपवूाक बेपत्तर बनरइएकर १३०० र्न्िर िेरै् संर्रववत पीडितहरूको अवस्थर हरलसम्म पतन 
अज्ञरत छ । द्वन्द्व करलमर र्एकर गम्र्ीर् मरनवअधिकरर् उल्लङ्िन वर अनतार्राष्ट्रिय करनुन अन्तगातकर 
अपर्रिकर िटनरहरूमर अदहलेसम्म र्ौजिरर्ी ष्ट्जम्मेवरर्ी वहन गरे्कर संदिघ्ि एक जनर व्यष्ट्क्तलरई पतन न्यरतयक 
कठिर्रमर ल्यरइएको छैन ।     

 

सर्करर्ले आफ्नो मरनवअधिकरर् िरतयत्त्वलरई पुर्र गना अथापूर्ा किमहरू िरल्नु पिाछ । नेपरलमर सशचर 
द्वन्द्वबरट दििाकरलीन शरष्ट्न्तको अवस्थरतर्ा  दिगो रूपरन्तर्र्कर लरधग िण्िहीनतरको अन््य गनुा, जवरर्िेदहतरको 
सुतनष्ट्चित गनुा र् ववधिको सरशनलरई मजबुत परनुा आवचयक छ।  

 

२०६३ मङगभसर् ५मर नेपरल सर्करर् तथर नेकपर (मरओवरिी) द्वरर्र हस्तरक्षरर्त ववस्ततृ शरष्ट्न्त सम्झौतरमर िवु ै
पक्षले सशचर द्वन्द्वको िममर मररर्एकर र् बेपत्तर पररर्एकरहरूको अवस्थर ६० दिन भर्र अनुसन्िरन गरर् 
सरवाजतनक गने प्रततबद्ितर जनरएकर धथए । िवुै पक्षले "िण्िहीनतरलरई संर्क्षर् नगने" तथर बेपत्तर परर्वरर्कर 
सिस्यहरूको अधिकरर्को र्क्षर गने वरिर गरे्कर धथए । ६ वर्ा र्न्िर पतछ अदहलेसम्म पतन ववस्ततृ शरष्ट्न्त 
सम्झौतरमर व्यक्त गरर्एकर वरिरहरू पुर्र गरर्एकर छैनन ्। यसकर अलरवर सर्करर्ले मरनवअधिकरर् उल्लङिनकर 
आर्ोवपतहरूलरई सक्रिय रूपमर संर्क्षर् गने र् उनीहरूको पिोन्नतत गने सम्मकर करयाहरू गरे्को छ ।   

     

२०६९ िैत १ मर र्ररिपततले सशचर द्वन्द्वको िममर र्एकर मरनवअधिकरर् उल्लङिनहरूको अनुसन्िरन गनाकर 
लरधग र्तन बेपत्तर र्एकर व्यष्ट्क्तको छरनबबन, स्य तथर मेलभमलरप आयोग स्थरपनरको लरधग एउटर अध्यरिेश 
पररर्त गनुा र्यो । यद्यवप उक्त अध्यरिेशकर प्ररविरनहरूको ववरूद्ि सवोच्ि अिरलतमर सोही मदहनर मुद्िर 
िरयर् र्एपतछ सवोच्ि अिरलतले दिएको अन्तरर्म आिेश अनुसरर् आयोगको स्थरपनर त्करलकर लरधग र्ोक्रकएको 
छ । प्रस्तरववत आयोग अन्तर्राष्ट्रिय करनुन र् छरनबबन आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय मरपिण्ि बमोष्ट्जम छैन र् यस 
प्रक्रिततको आयोगले ववभर्न्न तनम्न उष्ट्ल्लखखत करर्र् पीडितलरई न्यरतयक उपिरर् र् परर्पूर्र् दिने नेपरलको 
िरतयत्त्वलरई प्रर्रवकरर्ी रूपमर सम्पन्न गना सक्िैन:  १) आयोगलरई बलपूवका  बेपत्तर लगरयत अन्तर्राष्ट्रिय 
करनुन अनतागतकर अपर्रिहरूमर आममरक्रर्को भसर्ररर्स गना सक्ने र्र्रक्रकलो अधिकरर् दिइएको छ जसले 
अन्तर्राष्ट्रिय करनुन अन्तगात नेपरलको िरतयत्त्वको उल्लङिन हुन पुग्िछ; २) आयोगको अध्यक्षको तनयुष्ट्क्त 
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प्रक्रियरले स्वतन्रतर र् तनरपक्षतर सुतनष्ट्चित गिैन; र् ३)आयोगलरई मरनवअधिकरर् उल्लङिनकर पीिकहरूलरई 
अभर्योजन गने अधिकरर् प्रिरन गरर्एको छैन ।  

 

बेपत्तर र्एकर व्यष्ट्क्तको छरनबबन, स्य तथर मेलभमलरप आयोग अध्यरिेश र्रजनीततक िलहरूको सम्झौतरको 
उपज हो र् यसले र्ौजिरर्ी िरतय्व वहन गना सक्ने संदिघ्ि व्यष्ट्क्तहरूलरई मरनवअधिकरर् उल्लङिन र् 
अन्तर्राष्ट्रिय करनुन अन्तगातकर अपर्रिहरूको जवरर्िेदहतरबरट उन्मुष्ट्क्त दिलरउन सक्षम हुनेगरर् तजुामर गरर्एको 
झैं लरग्िछ । 
 

बलपूवाक बेपत्तर परने करयालरई अपर्रिकर रूपमर ष्ट्स्वकरर् गरर्एको पतन छैन र् नेपरली करनुन अन्तगात अपर्रिकर 
रूपमर परर्र्रवर्त पतन गरर्एको छैन ।       

 

हरमी नेपरल सर्करर्लरई तल उष्ट्ल्लखखत कुर्रहरू गना आह्वरन गिाछौं: 
 

- द्वन्द्वकरलीन उल्लङिनहरूलरई संवोिन गना स्थरपनर गरर्ने कुनै पतन सङिमर्करलीन न्यरय संयन्रले 
न्यरतयक प्रक्रियरलरई प्रततस्थरपन नगने कुर्रको सुतनष्ट्चित गना र् यस्तर संयन्रहरूलरई अन्तर्राष्ट्रिय 
करनुन वर मरपिण्ि बमोष्ट्जम स्थरपनर गना तथर अन्तर्राष्ट्रिय करनुन अन्तगातकर अपर्रिहरूलरई मरक्रर् 
दिने वर मरक्रर्को भसर्ररर्स गने अधिकरर् र्एको संयन्र स्थरपनर नगना; 

 

- मरनवअधिकरर् उल्लङ्िन र् अन्तर्राष्ट्रिय करनुन अन्तगातकर अपर्रिहरूमर प्रहर्ी अनुसन्िरनकर लरधग 
अिरलतबरट र्एकर आिेशहरूको सम्मरन गना र् यदि पयराप्त ग्रहर् योग्य प्रमरर्हरू र्एको अवस्थरमर 
अन्तर्राष्ट्रिय उधित प्रक्रियरको मरपिण्ि अनुरूप हुने गरर् सुनुवरई प्रक्रियरमरर्ा त र्ौजिरर्ी ष्ट्जम्मेवरर्ी वहन 
गरे्कर हुन सक्ने संदिघ्िहरूलरई अभर्योजन गना;  

 

- बलपूवाक बेपत्तर परने करयालरई िर्रयसी करनुनमर अन्तर्राष्ट्रिय मरपिण्ि बमोष्ट्जम हुने गरर् अपर्रधिकर्र् 
गना; 

- बलपूवाक बेपत्तर परने करयाववरूद्िको अन्तर्राष्ट्रिय महरसन्िी तथर युद्ि अपर्रि र् मरनवतरववरूद्िको 
अपर्रिमर हिम्यरिको लरगू नहुने सम्बन्िी महरसन्िी बबनर आर्क्षर् वर आर्क्षर् समरन हुने कुनै पतन 
िोर्र्र बबनर भशघ्र अनुमोिन गना ।     

 

ववज्ञष्ट्पत जरर्ी गने संस्थरहरु  

१. अनौपिररर्क क्षेर सेवर केन्र (इन्सेक)  

२. एड्र्ोकेसी र्ोर्म नेपरल  

३. एम्नेस्टी इन्टर्नेसनल   

४. ओ.एि.आर्. नेपरल  

५. िरयल  

६. द्वन्द्व पीडित टुहुर्र समरज 

७. न्यरयकर लरधग द्वन्द्व पीडित समरज  

८. बेपत्तर परर्वरर् र्रष्ट्रिय सञ्जरल  

९. सरमरष्ट्जक न्यरय सभमतत 
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