PRESS STATEMENT

मैना सुनुवार मुद्दाका सम्बन्धमा अदालतको आदे श लागू गराउन तथा

दण्डहीनताको अन्त्य गनेर् ूितबद्धतालाई अगािड बढाउन सरकारलाई उच्चायुक्तको कायार्लयको आमह

फागुन ४, काठमाडौँ –
काठमाडौँ – पन्ी वषीर्या मैना सुनुवारलाई यातना िदई हत्या गिरयो भनेको सात वषर् पुगेको अवसरमा

नेपालिःथत संयुक्त राष्टर्सङ्घीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय (उच्चायुक्तको कायार्लय-नेपाल)की ूमुख

ज्योित साङ्घेराले नेपाली सेनाका आरोिपत चारजना कमर्चारीिवरुद्ध काॅे िजल्ला अदालतले २०६४ माघ १७ गते
िदएको आदे श कायार्न्वयन गराउन सरकारसँग आमह गनुभ
र् एको छ।

जेनेभामा हालै सम्पन्न नेपालको िवशवव्यापी
आविधक समीक्षाको बममा “द्वन्द्वको बममा वा द्वन्द्वपिछ भएका
्

गम्भीर मानवअिधकार उल्लङ्घनका लािग िजम्मेवार ठािनएकाहरूका सम्बन्धमा न्यायपािलकाद्वारा भएका सबै
िनणर्यहरू सम्बिन्धत सबै संःथाहरू, िवशेषगरी सेना तथा नेपाल ूहरी, द्वारा पूणर् रूपमा सम्मान गिरने छ” भन्ने

कुरा सुिनिश्चत गनर् गिरएको िसफािरसलाई सरकारले ःवीकार गरे को कुरा उच्चायुक्तको कायार्लय उल्लेख गदर् छ।

यस महत्त्वपूणर् ूितबद्धतालाई पालना गनर् सरकारका िनिम्त यो उपयुक्त समय हो।

मैना सुनव
ु ारलाई पाँचखालिःथत वीरे न्ि शािन्त कायर् तािलम केन्िको मैदानमा २०६० फागुन ५ गते यातना िदई
हत्या गिरएको िथयो भिनन्छ। सन ् २००७ सेप्टे म्बरमा सवोर्च्च अदालतले उक्त घटनाको अनुसन्धान गनर् आदे श
िदयो र २०६४ माघ १७ गते गते काॅे िजल्ला अदालतमा फौजदारी अिभयोग दतार् गिरएपिछ नेपाली सेनाका

आरोिपत चारजना कमर्चारीिवरुद्ध पबाउ पुजीर् जारी गिरयो। तीनवषर्पिछ पिन यी पबाउ पुजीर्को कायार्न्वयन

भएको छै न। नेपाली सेनाले २०६६ भदौ २८ गते काॅे िजल्ला अदालतले साक्षी बयान िझकाउन िदएको आदे शको

पालना गरे पिन मेजर िनरञजन
बःनेतलाई िनलम्बन गनर् अदालतले िदएको आदे श कायार्न्वयन गनर् यो िवफल
्
भएको छ।

“मैना सुनुवारको मुद्दामा िवगत पाँच वषर्देिख न्यायका लािग आह्वान गनेर् थुूै आवाजहरूमध्ये उच्चायुक्तको
कायार्लय पिन एक हो। सवोर्च्च अदालत तथा काॅे िजल्ला अदालतले आदे श जारी गरे का छन ् र

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले अिभयोग दतार् गरे को छ तर न्याय अझै ूाप्त हुन सकेको छै न,”

उच्चायुक्तको कायार्लय-नेपालकी ूमुख ज्योित साङ्घेराले भन्नुभयो। “अदालतका आदे शहरूको पालना गरी
न्यायपािलकाको ःवतन्ऽता तथा कानुनी शासनको रक्षा गनुर् लोकतन्ऽको अत्यावँयक िसद्धान्त हो।

अदालतका आदे शहरूलाई िनरन्तर बेवाःता गनार्ले नेपालमा दण्डहीनताले िनरन्तरता पाउनुका साथै यसले
नेकपा (माओवादी)का कायर्कतार् आरोिपत पीडकहरू भएको लगायत मानवअिधकारसम्बन्धी सबै मुद्दाका
सम्बन्धमा नकारात्मक निजर खडा गदर् छ।”
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