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बलपूववक बेपत्ता पारिएका पीडडतहरूको अन्तिावष्ट्रिय दिवस (३० अगस्ट) को अवसिमा हामी तपडसलका पीडडत समिुाय ि 
िाष्ट्रिय तथा अन्तिावष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तक्तका परिवािहरूको सत्य, न्याय ि परिपूिणको अडिकाि सडुनक्तित 
गनवका लाडग गम्भीि किमहरू चाल्न  नपेाल सिकािलाई अनिुोि गिवछौँ।  

बलपूववक बेपत्ता पाने कायवबाट सबै व्यक्तक्तको संिक्षणसम्बन्िी अन्तिावष्ट्रिय महासक्तन्ि अनमुोिन भएको ष्ट्रवषयलाई स्वागत 
गिै संयकु्त िाि सङ्घको महासभाले २१ डडसेम्बि २०१० मा आफ्नो ६५/२०९ नं. को प्रस्तावनामार्व त ३० अगस्टलाई 
बलपूववक बेपत्ता पारिएका पीडडतहरूको अन्तिावष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गिेको डथयो। सन ्२०११ िेक्ति ३० अगस्टलाई 
संसािभि बेपत्ता पारिएका पीडडतहरूको अन्तिावष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइन्छ। द्वन्द्वका क्रममा बलपूववक बेपत्ता पारिएका 
३,००० भन्िा बढी पीडडतहरूको अवस्थाका बािेमा सत्य तथ्यको िोजी गिै गिाव हामीले पडन त्यसै समयिेक्ति यो दिवसलाई 
नेपालमा मनाउँिै आइिहेका छौँ।  

२०६३ मंडसि ५ मा नेपाल सिकाि ि नपेाल कम्यडुनस्ट पाटी (माओवािी) बीच भएको ष्ट्रवस्ततृ शाक्तन्त सम्झौता (CPA) 
मा बलपूववक बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था ६० दिनडभत्र साववजडनक गरिने वाचा गरिएको डथयो। ति उक्त वाचा आज 
१६ वषव डबडतसक्िा पडन पूिा भएको छैन।  

बेपत्ता पारिएका यक्तक्तहरूको छानडबन, सत्य डनरूपण तथा मेलडमलाप आयोग ऐन, २०७१ को अडिनमा िहेि सिकािले 
२०७१ सालमा द्वन्द्वकालमा बलपूववक बेपत्ता पारिएका घटनाका साथै अन्य मानवअडिकाि उल्लङ्घनहरूको बािेमा सत्य 
तथ्य छानडबन गनवका लाडग सत्य डनरूपण तथा मेलडमलाप आयोग ि बलपूववक बेपत्ता पारिएका व्यक्तक्तहरूको छानडबन 
आयोग गठन गिेको डथयो। कििाताहरूको किोडौं िकम िचव गरिसक्िा पडन यी आयोगहरूले बलपूववक बेपत्ता 
पारिएकाहरूको अवस्थाको बािेमा कुनै वास्तष्ट्रवकता साववजडनक गनव सकेका छैनन।् उक्त ऐनका केही िर्ाहरूले बलपूववक 
बेपत्ता पने कायव लगायतका गम्भीि मानवअडिकाि उल्लङ्घनका पीडकहरूलाई मार्ीको डसर्ारिस गने व्यवस्था भएका 
कािण पीडडतहरूले ती प्राविानका ष्ट्रवरुद्ध मदु्दा हालेका डथए।  २०७१ सालमा सवोच्च अिालतले यस मदु्दामा रै्सला गिै 
उक्त ऐनमा संशोिन गनव आिेश दिएको डथयो। उक्त ऐनमा संशोिन गने कायव लामो समय डबडतसक्िा पडन भएको छैन 
ि यसले पीडा ि िुुःिमा िहेका पीडडत परिवािमा थप क्तचन्ता पैिा भएको छ।  

हालसालै कानून, न्याय तथा संसिीय माडमला मन्त्रालयले सङ्क्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्िी ऐन संशोिनसम्बन्िी प्रकृया अक्तघ 
बढाएको छ ि यसले पीडडतहरूमा केही आशा पडन जगाएको छ। सङ्क्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्िी ऐन संशोिनका लाडग 
सिकािले संसिमा ष्ट्रविेयक पेश पडन गिी सकेको छ। ति यस ष्ट्रविेयकले पीडडत ि नागरिक समाजको ष्ट्रवडभन्न चासो ि 
क्तचन्ताका साथै सवोच्च अिालतको आिेशलाई सम्वोिन गनव सकेको छैन।  



यस ष्ट्रविेयकका कडतपय प्राविानमा चासो व्यक्त गिै पीडडत ि नागरिक सङ्गठनहरूले मन्त्रालय ि अन्य िाजनीडतक 
िलहरूलाई पीडडतहरूको सत्य, न्याय, परिपूिण ि उल्लङ्घनहरू पनुिावकृ्तत्त नहनुे सडुनक्तितताको अडिकािको सम्मान गिै 
ऐनमा संशोिन गनव माग गरििहेका छन।् उनीहरूले ष्ट्रविेयकमा िहेका केही समस्याग्रस्त िर्ाहरूमा सिुािका लाडग ठोस 
सझुावसष्ट्रहतको चाि महले िस्तावेज मन्त्रालय, संसिका िवैु सिनका सिस्यहरूलगायत सम्बक्तन्ित सिोकािवालालाई 
बझुाएका छन।् यस ष्ट्रविेयकमाडथ हनुपुने आवश्यक छलर्ल ि बहसलाई डनस्तेज गने उद्दशे्यले सिकािले द्रतू प्रकृया 
अवलम्वन गने जोक्तिम िेक्तिएको परिक्तस्थडतमा हामी डनम्न ष्ट्रवषयहरूलाई सडुनक्तित गनव आह्वान गिवछौँ:  

 ष्ट्रविेयकलाई कानूनका रूपमा पारित गनुव अक्तघ पीडडत केक्तन्द्रत ि जवार्िेष्ट्रहता प्रविवन गने गिी ष्ट्रविेयकका 
समस्यामूलक ि ष्ट्रववािास्पि प्राविानहरूलाई संशोिन गने, 

 ष्ट्रविेयक पारित गने क्रममा पाििशी ि पिामशवमूलक हनुेगिी संसिीय प्रकृयाहरूको परिपालना गने,  

 पीडडत तथा नागरिक समाजद्धािा प्रस्ततु चाि महले िस्तावेजमा समावेश गरिएका पीडडतहरूको चासो ि 
सझुावहरूलाई समावेश गने,  

 बलपूववक बेपत्ता पाने कायवबाट सबै व्यक्तक्तको संिक्षणसम्बन्िी अन्तिावष्ट्रिय महासक्तन्ि अनमुोिन गने, 

 नेपालका बलपूववपक बेपत्ता पारिएका मदु्दाहरूमा संयकु्त िाि सङ्घका डनकायहरूबाट भएका रै्सलाहरूको 
कायावन्वयन गने,  

 सङ्क्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूले काम नगिेको अवस्थामा पीडडतलाई डनयडमत अिालतमार्व त न्यायको िोजी 
गनव पीडडतहरूलाई अविोि नगने।  

हामी अन्तिावष्ट्रिय समिुायलाई पडन तपडसलको आग्रह गिवछौँ। 

 नेपालको सङ्क्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई नक्तजकबाट अनगुमन गने तथा नेपालको िाष्ट्रिय ि अन्तिावष्ट्रिय 
मानवअडिकाि िाष्ट्रयत्वअनरुूप हनुेगिी सङ्क्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्िी काननुको संशोिनको वकालत ि पैिवी 
गने। 
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