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२०६७ चैत २३ 

नेऩारगन्ज – हार व्मवस्थापऩका÷सॊसद ्भा पवचायाधीन सङ ्क्रभणकारीन न्मामसम्फन्धी दईुवटा भस्मौदा पवधमेकहरूको 
अध्ममन गनन सुदयू तथा भध्म ऩश्चचभका १५ श्जल्राका ऩीडडतहरू मही चतै २१ य २२ गते नेऩारगन्जभा बरेा बए। 
सॊपवधानसबाका तीन सदस्महरू, एनेकऩा (भाओवादी)का एकयाज बण्डायी, नेऩारी काङ ्गे्रसका भोहम्भद ससद्दिकी तथा नेकऩा 
(एभारे)का शङ ्कय ऩोख्रेर, ऩीडडतहरूका धायणा फुझ्न त्महाॉ उऩश्स्थत थथए य उनीहरूरे सॊसद ्भा ती काननुसम्फन्धी हुने बावी 
छरपरभा मी कुयाराई सभावेश गन ेफताए। सत्म ननरूऩण तथा भेरसभराऩ आमोग य फेऩत्ता ऩाने कामनसम्फन्धी जाॉचफुझ 

आमोगका भस्मौदा पवधेमकहरूराई अश्न्तभ रूऩ द्ददने क्रभभा नतनका धायणाहरूभाथथ उथचतरूऩभा पवचाय ऩुर ्माइमोस ्य 

ऩीडडतका आवाजको सनुुवाइ होस ्बनेय अवसय प्रदान गनन अपप्रर तथा भई भद्दहनाभा नेऩारबयी आमोजना गरयन ेतीनवटा 
कामनशाराभध्मे मो कामनक्रभ ऩद्दहरो हो (पवयाटनगय य काठभाडौंभा ऩनछ आमोजना गरयन)े। 
 

सत्म ननरूऩण तथा भेरसभराऩ आमोगको पवधेमकका सम्फन्धभा ऩीडडतका सयोकायहरू आमोगको स्वतन्रता तथा 
ननष्ऩऺताभाथथ केश्न्ित थथए बने आमोगको सॊयचना सभावेशी हुनुऩने य त्मसरे नेऩारको जातीम तथा धासभनक पवपवधता 
झल्काउनुऩन ेकुयाभाथथ जोड द्ददइएको थथमो। त्मसफाहेक, दवन्दवको सभमभा गरयएका सवानथधक गम्बीय अऩयाधहरूभा 
पौजदायी जवापदेहीताराई कभजोय ऩाननसक्ने कानुनी प्रावधानहरूप्रनत आफ्नो पवयोध यहेको कुयाभा जोड द्ददॊदै ऩीडडतहरूरे 

कायफाही गने क्रभभा असबमोजनका राथग प्रभाण य ससपारयस सीध ैभहान्मामाथधवक्ताराई उऩरब्ध गयाउनुऩने श्जम्भा 
आमोगराई नै द्ददने व्मवस्था काननुभा गरयमोस ्बनी अनुयोध गयेका छन।् सवानथधक ऩीडाफाट गुज्रकेा तथा सवानथधक 

जोखिभभा ऩयेका भाननसहरूराई सहामता गनेतपन  ऩरयऩूयण सुननश्चचत गने जस्तै ऩीडडत तथा साऺी सॊयऺण कोषको स्थाऩना 
ऩनन ऩीडडतहरूका राथग ननकै सयोकायको पवषम हो।  
 

फेऩत्ता ऩाने कामनसम्फन्धी जाॉचफुझ आमोगको भस्मौदाका सम्फन्धभा, ऩीडडतहरूरे फेऩत्तासम्फन्धी भुिा दतान गनन 
हदम्मादको अवथध फढाउन एक भतरे आह ्वान गनुनका साथ ैअद्दहरेको भस्मौदा कानुनभा बएको ६ भद्दहने हदम्मादको सभम 

छोटो बएको कुयाभा सफरेै सहभनत जनाए। फेऩत्ता ऩान ेकामनसम्फन्धी आमोगको सॊकेन्िण त्मस्तो कामनसॉग सम्फश्न्धत 

अऩयाधका राथग कभान श्जम्भेवायी सरएका सफ ैव्मश्क्तहरूराई सभावेश गनेगयी तथा ऩरयऩूयणभा सहमोग गनेरगामतका 
कामनभापन त ्ऩीडकहरूराई उऩमुक्त सजाम द्ददराउनेगयी पवस्ताय गरयनुऩछन  बन्ने कुयाभा ऩनन सो अवसयभा जोड द्ददइमो। 
भहत्त्वऩूणन कुया के बने योल्ऩाभा हारै बएको शव उत्िननको आरोकभा कुन ैऩनन शव उत्िनन गनुनअनि फाॉचेका 
ऩरयवायजनहरूसॉग ऩयाभशन गनुनऩन ेय त्मस प्रक्रक्रमाको साऺी फन्न नतनराई ननभन्रणा गनुनऩने कुयाभा जोड द्ददइमो। 
 

उक्त कामनक्रभको आमोजना नेऩारश्स्थत सॊमुक्त याष्रसङ ्िीम भानवअथधकाय उच्चामुक्तको कामानरम (उच्चामुक्तको 
कामानरम-नेऩार)दवाया गरयएको थथमो। भध्म तथा ऩश्चचभाञ्चर ऺेरका ५० बन्दा फढी ऩीडडतहरू, फाॉकेका श्जल्रा 
न्मामाधीश, याश्ष्रम भानवअथधकाय आमोग, शाश्न्त तथा ऩुननननभानण भन्रारम, भानवअथधकाय सङगठनहरू तथा 
अन्तयानश्ष्रम आप्रवासी सङगठनका प्रनतननथधहरूरे सो कामनक्रभभा बाग सरएका थथए। 
 
 


