
        
  

संयकु्त रा सङ् घीय मानवअिधकार   संयकु्त रा सङ् घीय मानवअिधकार   

उच्चायकु्तको कायार्लय, नेपाल उच्चायकु्तको कायार्लय, नेपाल 

ूसे िव ि  – २०६७ वैशाख १९ ूसे िव ि  – २०६७ वैशाख १९ 
  

(िवँ व ूसे ःवतन्ऽता िदवसको अवसरमा) 
 

पऽकार वीरेन्ि साहको हत्याका अिभयकु्तको िगरफ्तार गनर् राषशसंघीय  उच्चायकु्तको कायार्लयको आमह 
 
वैशाख १९, काठमाड  । 
  
िवँ व ूसे ःवतन्ऽता िदवसको अवसरमा संयकु्त रा संघीय मानवअिधकार उच्चायकु्तको कायार्लय, नेपाल 
(उच्चायकु्तको कायार्लय – नेपाल) ले नेपालमा पऽकारका हत्याराह लाई न्यायको कठघरामा  उभ्याउनै पन 
भएको बताएको छ । उसको आ ानले वैशाख १६ गते रा संघका महासिचव बान िक-मूनले िवँ व ूसे 
ःवतन्ऽता िदवसको एक कायर्बमबीच िवँ वभरका पऽकारह को हत्यातफर्  इि त गद व्यक्त गनुर्भएको 
िवचारलाई समेत ूितध्विनत गरेको छ । महासिचवले भ भुएको िथयो, “यस ूकारका हत्याह को म भत्सर्ना 
गदर्छु र दोषीह लाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन ुपदर्छ भ े कुरामा जोड िदन चाहन्छु ।” 
 
नेपालमा पऽकारह ले धम्की र असरुक्षाको वातावरणमा काम गद आइरहेका छन,् जसले ःवतःफुतर् पमा 
सेन्सर गनुर्पन अवःथालाई ूबधर्न गरेको छ भ े कुरालाई यस कायार्लयले ध्यान िदएको छ । उच्चायकु्तको 
कायार्लय – नेपालले िवगत ६ मिहनामा पऽकार, सम्पादक र िमिडया व्यवसायीह लाई ूभािवत गन गरी 
भयदेिख िलएर हत्यासम्मका कम्तीमा २८ वटा घटनाह को िरपोटर् ूा  गरेको छ । यीमध्येका ूाय: 
घटनाह  तराई क्षेऽमा घटेका छन ्। पऽकारह लाई कुनै गलत काम वा ॅ ाचारसम्बन्धी िरपोिटर्  गरेको 
वा कुनै िनिँ चत राजनीितक धार नअपनाएको भनी लिक्षत गिरएको छ । पऽकार, मानवअिधकारवादी 
संघसंःथा र अन्तरार्ि य समदुायले बारम्बार आ ान गरे तापिन सरकारले पीडकह लाई पिहचान गरी सजाय 
िदने वचन िदन ुबाहेक यस ूकारका घटनासम्बन्धी एउटा पिन िगरफ्तारी गनर् अझै बाँकी छ । 
 
“िमिडया जगत ्का सदःयह िव को आबमणका लािग िजम्मेवारह लाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने 
कायर्का लािग सम्बिन्धत िनकायको तफर् बाट साथर्क र ढिनँ चयी ूयत् नको ज रत पछर् भने हत्याराको 
अिभयोग लागेकाह लाई आौय िदइरहेकाह ले उनीह लाई बझुाउन तयार हनुपुछर् । २०६४ सालयता 
कम्तीमा पिन ६ जना सञ् चारकमीर्को हत्या भएको छ र यी सबै घटनाह को सवालमा न्याय ूा  हनु ु
अत्यन्त मह वपूणर् छ । पिहलो ठोस कारबाहीका पमा म एकीकृत नेपाल कम्यिुन  पाटीर् (माओवादी) को 
पूणर् सहयोगमा २०६४ कातर्कमा पऽकार वीरेन्ि साहको हत्याका अिभयकु्तिव  जारी वतर्मान 
पबाउपजुीर्लाई कायार्न्वयन गिरयोस ्भ  ेसझुाव िदन चाहन्छु,” उच्चायकु्तको कायार्लय×नेपालका ूमखु िरचडर् 
बेनेटले भ ुभयो।  
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