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शुक्रफाय, २०६७ कात्ततक ५ 
 

सॊमुक्त याष्ट्रसङ्घी२म भानवअधधकाय कामाारमद्वाया भहासेनानी याजु फस्नेतको कामाकार थऩ बएकोभा 
गम्बीय धिन्ता व्मक्त 

 

काठमाडौँ– सॊमुक्त याष्ट्रसङ्घीााम भानवअधधकाय उच्िामुक्तको कामाारम, नेऩाररे नेऩारी सेनाका 
अधधकृत याजु फस्नेतको कामाकार दईु वषाका राधग थऩ गने नेऩार सयकायको ननणामप्रनत आज गम्बीय 
धिन्ता व्मक्त गयेको छ। 
 

उच्िामुक्तको कामाारमरे सन ्२००३ देखि सन ्२००५ सम्भ भहायाजगन्ज ब्मायेकभा बएको बननएका 
स्वेच्छािायी थुना, मातना तथा व्मत्क्त फेऩतता ऩाने कामासम्फन्धी आफ्नो अनुसन्धान प्रनतवेदन वव॰सॊ॰ 
२०६३ जेठ १२ गत ेसावाजननक गमोत। तमस अवधधबय सो ब्मायेक ततकारीन प्रभुि सेनानी याजु 
फस्नेतको कभान्डभा यहेको बैयवनाथ गणको ननमन्रणभा यहेको धथमो। सन ्२००९ भा यात्ष्ट्रम 
भानवअधधकाय आमोगरे सभेत सोही घटनाका सम्फन्धभा सयकायसभऺ ससपारयस गमो०। आमोग य 
उच्िामुक्तको कामाारमरगामतको भानवअधधकाय सभुदामरे भहायाजगन्ज ब्मायेकभा गरयएको बननएका 
उल्रङ्घकनहरू य नेऩारभा द्वन्द्वको अवधधभा बएका तमस्तै अन्म घटनाहरूफाये ववश्वसनीम, दऺ, 

ननष्ट्ऩऺ य ऩूणातमा स्वतन्र अनुसन्धान गना फायम्फाय आह्वान गयेको छ। 
 

भानवअधधकाय उल्रङ्घतनभा सॊरग्न बएको बन्ने ववश्वसनीम आयोऩ रागेका याज्मका कभािायीहरूराई 
अनुसन्धान नससकउन्जेर ननरम्फन गना उच्िामुक्तको कामाारमरे ससपारयस गयेको छ।"भहासेनानी याजु 
फस्नेतको कामाकार थऩ गने कामा तथा भहायाजगन्ज ब्मायेकभा गरयएका बननएका भानवअधधकाय 
उल्रङ्घन्फाये उऩमुक्त अनुसन्धान थारनी गना ठोस कदभको अबाव भानवअधधकाय उल्रङ्घननसॉग 
सम्फत्न्धत द्वन्द्वऩीडडतहरूका राधग न्माम सुननत्श्ित गने कामाफाट एक कदभ ऩछाडड पका नु हो" 
उच्िामुक्तको कामाारम–नेऩारका अफपसय इन्िाजा एन्थोनी काडानरे बन्नुबमो। 
 

मससम्फन्धी आफ्नो ननणामभा ऩुनववािाय गना तथा मस्ता घटनाभा भुनछएका अधधकायीहरूको कामाकार 
थऩ गने वा फढुवा गनेसम्फन्धी मस्ता अरू ननणामहरू ऩूणा, ऩायदशॉ य ननष्ट्ऩऺ अनुसन्धान ऩूया 
नबएसम्भ नगना उच्िामुक्तको कामाारम–नेऩार सयकायराई आग्रह गदाछ।  
अहहरेको सभमभा सयकाय य सफै याजनीनतक ऩारहरूरे द्वन्द्वको अवधधभा भानवअधधकाय उल्रङ्घुनभा 
सॊरग्न ऩीडकहरूराई न्मामको कठघयाभा ल्माउने कुया सुननत्श्ित गना ठोस कदभ िाल्नुऩछा बन्ने 
उच्िामुक्तको कामाारमराई रागेको छ। ववगतका कधथत भानवअधधकाय उल्रङ्घ नभा भुनछएका ती 
सैननक अधधकायीहरूको जवापदेहहताको अबावरे नेऩारी सेनाको सॊस्थागत ववश्वसनीमताभा आॉि 
ऩुमााअउने भार होइन मसफाट भानवअधधकाय उल्रङ्घानका ऩीडकहरूरे कुनै ऩरयणाभ बोग्नुऩदैन बन्ने 
सन्देश ऩनन आभ जनताभा जान्छ। 


