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                             संयकु्त रा स ीय  
           मानवअिधकार उच्चायकु्तको  
                  कायार्लय, नेपाल 

 
  ूसे िव ि  - २०६३ वैशाख १७ 

 
 

आईडीपीलाई सरुिक्षत पले फकर् न िदन ेूितब ताह  पूरा गनर् नेकपा-माओवादी िवफल 
 
 
उच्चायकु्तको कायार्लय-नेपालले नेकपा-माओवादीका ःथानीय कायर्कतार्ह ले नेपालका धेरै भागमा िवःथािपत 
व्यिक्तह लाई सरुिक्षत पले घर फकर् न िदने तथा ितनका सबै सम्पि  र जग्गा िफतार् गन पाटीर्का औपचािरक 
ूितब ताह लाई पालन नगरेको िनंकषर् िनकालेको छ। 
 
अन्तरार्ि य तथा राि य मान्यताअन्तगर्त िवगतको न् को नकारात्मक ूभावबाट बच्न आफ्ना घर छाड्न बाध्य 
पािरएका ठूलो सङ्ख्याका नेपाली जनता वा जसले घर छाड्ने िनणर्य गरे ितनलाई आन्तिरक पले िवःथािपत व्यिक्त 
(आईडीपी)को पमा िलइन्छ। सन ्२००५ मईमा नेपालमा उच्चायकु्तको कायार्लय ःथापना भएयता यस कायार्लयले 
ःवेच्छापूवर्क र सरुिक्षत पमा फकर् न वा हाल आफू बिसरहेको ठाउँमा पूणर् पले पनुःएकीकृत हनु पाउने 
अिधकारको सम्मान गनर् सरकार तथा नेकपा-माओवादीसँग वकालित गरेको छ। दवैु पक्षले बारम्बार त्यःतो 
ूितब ता व्यक्त गरेका छन1्। 
 
तर, उच्चायकु्तको कायार्लयले हालैका मिहनामा मामीण के्षऽमा गरेका िनयिमत अनगुमन गितिविधले नेकपा-
माओवादीका गाउँःतरीय कायर्कतार्ह को ूविृ  र गितिविधका कारण एवं आईडीपीको सरुिक्षत र िदगो िफतीर् हनु वा 
यसलाई सहज बनाउन निदएकोमा कायर्कतार्लाई जवाफदेही बनाउन नेकपा-माओवादीका िजल्लाःतरीय नेताह को 
िवफलताको कारणले गदार् केन्िीयःतरका यःता ूितब ता कायार्न्वयन गनर् भएको िवफलतालाई जनाउँछन।् 
 
जग्गा र सम्पि  िफतार् गन नेकपा-माओवादीको हालैको ूितब तालाई उच्चायकु्तको कायार्लयले सम्पि  िफतार् गरेर, 
खासगरी पहाडी र पवर्तीय िजल्लाह मा, माऽ सबै आईडीपीको सरुिक्षत र िदगो िफतीर् ूा  हनेु छैन भ ेमा जोड 
िदएको छ। िजल्लामा हालै भएका िफल्ड ॅमणको बममा धेरै आईडीपी नेकपा-माओवादीका कायर्कतार्को डरले गदार् 
नफिकर् एको कुरालाई उच्चायकु्तको कायार्लयले ध्यानमा िलएको छ। मािनसह  फकर् न कोिसस गिररहेका तर ितनलाई 
खेदाइएको र केही घटनामा नेकपा-माओवादीका कायर्कतार् ारा कुटिपट गिरएका िरपोटर्ह  पिन यस कायार्लयले ूा  
गरेको छ। 
 
उच्चायकु्तको कायार्लयले धेरै के्षऽमा तटःथ र ःवतन्ऽ काननु कायार्न्वयनको अनपुिःथित, सरकार र समाजमािथ 
नेकपा-माओवादीको वाःतिवक िनयन्ऽण तथा नेकपा-माओवादीबाहेक अन्य राजनीितक दलसँग आब  हनेु वा ितनको 
अिभयानमा लाग्ने सीिमत ःवतन्ऽताको पिन अवलोकन गरेको छ। आईडीपीका िफतीर्को लािग यो अनकूुल वातावरण 
होइन। 
 
नेकपा-माओवादीका केही ःथानीय कायर्कतार्ले आईडीपीले आफ्ना गाउँमा फिकर् एपिछ, उदाहरणाथर् "जनअदालत"साम ु
उपिःथत भएर, "िबगतमा गरेका गिल्त बयान गनर्" आशा गरेकोमा पिन उच्चायकु्तको कायार्लय िचिन्तत छ। यःता 
सतर् २०६३ मंिसरमा भएको िवःततृ शािन्त सम्झौताका भाग होइनन ्र यसले फकर् नलाई ःप  िन त्साहन गरेको 
छ। 

                                                 
1 २०६२ मंिसरको १२-बुदेँ सम्झौता, २०६३ जेठ २ को यु िवराम आचारसंिहता, २०६३ मंिसर ५ को िवःततृ शािन्त सम्झौता 
एवं अन्य औपचािरक सम्झौताह  
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नेकपा-माओवादीका िविभ  ःतरका नेताह सँग भएका कुराकानीमा उच्चायकु्तको कायार्लयले िवःथािपत व्यिक्तह  
"सामन्ती" र "अपराधी" हनु भनी नेकपा-माओवादीले गरेको साझा दावीलाई ध्यानमा िलएको छ। यःता दावीको थप 
खोजी गदार् उच्चायकु्तको कायार्लयले यःता व्यिक्त ूायः जिमनदार वा अन्य दलका राजनीितक नतेाह  भएको पाएको 
छ। तर, कसैले अपराध गरेको िव ास लागेमा त्यसको सम्बोधन न्याय ूणालीबाट गिरनपुदर्छ। अन्यथा, यःता 
व्यिक्त अन्तरार्ि य मान्यता ूा  आईडीपीको2 पिरभाषािभऽ पदर्छन,् र यस पमा ितनलाई सरुिक्षत, मयार्िदत र िदगो 
िफतीर्को अिधकार हनेुछ। 
 
त्यसैले, आईडीपीको िफतीर्लाई सघाउन र तलका कुरा सिुनि त गनर् उच्चायकु्तको कायार्लय नेकपा-माओवादीलाई 
आ ान गदर्छः 
 

• नेकपा-माओवादीका ःथानीय कायर्कतार्ह ले वाःतवमा आईडीपीको मान्यता पाएका सबै व्यिक्तलाई िनसतर्, 
मयार्िदत तथा सरुिक्षत िफतीर् हनु िदऊन; 

• मामीणःतरमा, घर फिकर् एकाह  ःवतन्ऽ, ूभावकारी काननु कायार्न्वयनका ूयासमा भर गनर् सकून,् ितनले 
राजनीितक गितिविध ःवतन्ऽपूवर्क गनर् तथा आफ्ना राजनीितक िवचारलाई अिभव्यक्त गनर् सकून;् 

• ःथानीय कायर्कतार्ले आईडीपीबाट जफत गिरएका सबै जग्गा र सम्पि  फकार्ऊन ्("ओगटेर बसेका दोॐा 
व्यिक्तह " घरबारिबहीन नहोओन ्भ े कुरा सिुनि त गद);  

• िफतीर्का लािग यःता अवःथा सिुनि त गनर् िजल्लाका इ ाजर्ह ले गािवस-ःतरीय कायर्कतार्ह लाई जवाफदेही 
बनाऊन;् 

• अन्तिरम सरकारको सदःयको हैिसयतले यसले फिकर् एका आईडीपीका तत्कालका आधारभतू आवँयकता पूितर् 
गद यसले ितनका जीवनयापनमा सघाउन सिबय पले राज्यको सहयोग खोजोस;् 

 
"नेकपा-माओवादीका नेताह ले िवःथािपत मािनसलाई ितनका घर फकर् न िदन तथा ितनका सबै सम्पि  ितनलाई 
िफतार् गनर् लामो समयदेिख वचनब ता व्यक्त गद आएका छन।् उनीह  अब अन्तिरम सरकारको िहःसा 
भएकाले ती वाचालाई ःथानीय ःतरमा कायर्मा पान्तिरत गिरन्छ भ े सिुनि त गनर् आफूसँग अठोट भएको 
ूमािणत गनर् ितनका लािग समय आएको छ," संयकु्त रा स ीय मानवअिधकार उच्चायकु्तकी ूितिनिध लेना 
सनु्धले भ ुभयो। 

 
 

                                                 
2 आन्तिरक िवःथापनसम्बन्धी संयकु्त रा स ीय िनदशक िस ान्तमा िदइएको आन्तिरक पले िवःथािपत व्यिक्तको पिरभाषाः "... 
आन्तिरक पले िवःथािपत व्यिक्तह , िवशेषगरी सश  न् को असर, सामान्यकृत िहंसात्मक पिरिःथित, मानवअिधकारको उल्ल न 
वा ूाकृितक वा मानवबाट भएका िवपि का पिरणामःव प वा त्यसबाट बच्न आफ्ना घर छाड्न बाध्य पािरएका वा आफू बसेको 
ःथान छाड्न लगाइएका तथा अन्तरार्ि य पले मान्यता ूा  राज्यको सीमाना पार नगरेका व्यिक्त वा व्यिक्तका समूहह  हनु।्"   


