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बफहीफाय, २०६७ असोज ७ 
 

गैरन्याययक हत्याऱाई सम्फोधन गनन ससपाररससहहतको सरोकारहरूको सारसङ्क्ऺेऩ संयुक्त 
राष्ट्रसङ्क्घहद्वारा आज सावनजयनक 
 

काठभाडौँ– सॊमुक्त याष्ट्रसङ्घीसम भानवअधधकाय उच्चामुक्तको कामाारम, नेऩार (उच्चामुक्तको कामाारम–
नेऩार)रे सन ्२००८ जनवयीदेख सन ्२०१० जुनसम्भको अवधधभा सन्ताउन्नजनाको भतृ्मु हुने गयी 
बएका उनन्चारीस घटना अभबरेख गरयएको तयाईभा बएका गैयन्मायमक हत्माका आयोऩहरूको 
अनुसन्धान शीषाक ददइएको सयोकायहरूका सायसङ्ऺेऩ आज सावाजयनक गमोअ। ती सफै घटनाहरूभा 
सुयऺापौजद्वाया गैयकानुनी रूऩभा घातक फर प्रमोग गरयएका ववश्वसनीम आयोऩहरू धथए। 
 

सन ्२००६ भा ववस्ततृ शान्न्त सम्झौताभा हस्ताऺय गयेमता सावाजयनक सुयऺा कामभ गने कुया 
सयकायका राधग सफैबन्दा ठूरा चुनौतीहरूभध्मे एक यहेको कुयाराई उच्चामुक्तको कामाारम स्वीकाय 
गर्ा। उच्चामुक्तको कामाारम आऩयाधधक गयतववधधववरुद्ध रड्ने, सावाजयनक सुयऺा फढाउने तथा 
कानुनको सम्भान अभबववृद्ध गने सयकायका प्रमासहरूको सभथान गर्ा तय मी ऩहरहरू अन्तयाान्ष्ट्रम 
भानवअधधकाय भाऩदण्ड य नेऩारको अन्तरयभ सॊववधानअनुरूऩ हुनुऩने कुयाभा जोड ददन्र्। ववशेष सुयऺा 
कायफाहीको भानवअधधकायभाधथ ऩने प्रबावहरूराई सम्फोधन गने तथा याज्मका ऩात्रहरूद्वाया गरयएका 
गरत कामा बएका आयोऩहरूफाये अनुसन्धान गना प्रहयी उजुयी आमोग वा ववशेष एकाइजस्तो स्वतन्त्र 
सॊमन्त्र मथासम्बव चाॉडो स्थाऩना गने मो शान्न्त प्रक्रिमाको मो ववशेष भहत्त्वऩूणा ऺण हो बन्ने मस 
कामाारमराई रागेको र्। 
 

सायसङ्ऺेऩरे ऩूवी तथा भध्म तयाईका दश न्जल्राहरूराई सभेटेको र् य कम्तीभा १६ वटा घटनाभा 
ऩीडडतहरूको भतृ्मु हुनुअयघ उनीहरूराई ऩिाउ गरयएको धथमो बन्ने ववश्वसनीम आयोऩहरू र्न।् 
सङ्कभरत सूचनाहरूरे के जनाउॉर्न ्बने —भबडन्तका िभभा भारयएका― बयनएका धेयै घटनाभा प्रहयी 
कायफाहीहरूभा भतृ्मुबन्दा ऩयन ऩिाउ बएको हुनुऩर्थ्मो। अधधकाॊश घटनाहरूभा ऩूणा तथा यनष्ट्ऩऺ 
अनुसन्धान वा पौजदायी कायफाही नगरयएको ऩयन प्रयतवेदनरे देखाउॉर्। 
 

"मीभध्मे अधधकाॊश घटनाहरू सही ढङ्गफाट अनुसन्धान नगरयनु हाम्रो प्रभुख सयोकायभध्मे एक हो। मस 
प्रयतवेदनका साथ हाम्रो भुख्म उद्देश्म गैयन्मायमक हत्मा य/वा न्मायमक प्रक्रिमाका सभस्माहरूराई ववस्ततृ 
रूऩभा सम्फोधन गना ठोस भसपारयस गनुा हो," उच्चामुक्तको कामाारम–नेऩारका कामावाहक प्रभुख 
ज्मोयत साङ्घेय्ारे बन्नुबमो। "मस प्रयतवेदनको प्रक्रिमाबय मस कामाारमरे सम्फन्न्धत सुयऺा यनकामसॉग 
कामभ याखेका सम्ऩका का आधायभा भराई ववश्वास र् मस अवस्थाभा सुधाय ल्माउन ठोस कदभ चाल्ने 
कुयाभा सुयऺा यनकामहरूरे साॉचो इच्र्ा प्रकट गनेर्न।्" 

 

मस सायसङ्ऺेऩरे गैयन्मायमक हत्माका यनयन्तयका आयोऩहरूभा मोगदान गने कानुन, नीयत तथा 
प्रचरनका सभस्मा य त्मस्ता आयोऩहरूफाये ऩूणा अनुसन्धान गनाभा बएका ववपरताहरूराई ऩदहचान गने 
प्रमास गयेको र्। नागरयक सभाज, यान्ष्ट्रम भानवअधधकाय आमोग, भहान्मामाधधवक्ताको कामाारम, 
नागरयक सभाजका सङ्गठनहरू तथा ऺेत्रीम य न्जल्रा स्तयका प्रहयी कभाचायीरगामतका 
साझदेायहरूसॉगको ऩयाभशा वा यतनरे गयेका काभका आधायभा मी भसपारयसहरू तमाय गरयएका हुन।् 
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"सयोकायहरूको मो सायसङ्ऺेऩ सावाजयनक हुनु अग्रगाभी प्रक्रिमाको ऩदहरो कदभ भात्र हो जसफाट 
उच्चामुक्तको कामाारम नेऩार आफ्ना साझदेायहरू, खासगयी यान्ष्ट्रम भानवअधधकाय आमोग, सॉग भभरेय 
सुयऺापौजसॉग यचनात्भक रूऩभा सॊरग्न हुन चाहन्र्", ज्मोयत साङ्घेमयारे जोड ददनुबमो। "त्मस 
प्रमोजनका राधग हाभी मी सयोकायका सायसङ्ऺेहऩका यनष्ट्कषा य भसपारयसफाये यचनात्भक सॊवाद सुरु गना 
सुयऺा यनकामहरूसॉग कामा गनेर्ौँ।" 
 

___________________________________________________________________________________  

 

ऩूणा प्रयतवेदन उच्चामुक्तको कामाारमको वेफसाइट http://nepal.ohchr.org भा याखखएको र्। मस 
प्रयतवेदनको अङ्गे्रजी तथा नेऩारीभा र्ावऩएको प्रयत चाॉड ैउऩरब्ध हुनेर्। 

 
 


