
 

 

प्रसे बिज्ञबि 

काठमाडौं, १ श्रावण २०७८  

एड्भोकेसी फोरम नेपाल र एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालद्वारा रोम ववधान अनमुोदनका लाबि सरकारलाई आग्रह  

दईु दशक भन्दा अघि अन्तरााविय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को रोम ववधानलाई अवलम्वन िररएको ऐबतहाबसक ददनको 
रूपमा मनाइने अन्तरााविय फौजदारी न्याय ददवसको सन्दभामा एड्भोकेसी फोरम नेपाल र एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले नेपाल 
सरकारलाई रोम ववधान तत्काल अनमुोदन िना आह्वान िरेका छन।् 

यी दईु संस्थाहरूले दण्डहीनता अन्त्य िने र अन्तरााविय अपराधका पीबडतहरूको न्यायका लाबि बनरन्तर वकालत तथा अबभयान 
चलाईरहने आफ्नो प्रबतिद्धतालाई पबन पनुः दोहोयााएका छन।् 

“रोम ववधानलाई अवलम्वन िररएको २३ वर्ा बिबतसक्दा पबन यसलाई अनमुोदन िना सरकारले आनाकानी िनुाको पछाबड 
हामी कुन ैतका  देख्दैनौं। रोम ववधानको पक्ष राि िन्नमा हनु ेथप विलाइले अन्तरााविय अपराधका पीडकहरूका लाबि दण्डहीनता 
अन्त्य िना नेपालले नचावहरहेको मात्र होइन भववष्यमा यस्ता अपराधहरू हनु नददने कायामा योिदान िना समेत नेपाल इच्छुक 
नभएको देखाउँदछ”, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका बनदेशक बनराजन थपाबलयाले भने। 

ित तीनवटै ववश्वव्यापी आवबधक समीक्षा चक्रमा (२०११, २०१५ र २०२१) नेपालले संयकु्त रािसङ्घका ववबभन्न सदस्य 
रािहरूिाट यदु्ध अपराध, मानवताववरुद्धका अपराध, जातीय संहार र अको मलुकुमाबथ िररने आक्रामण जस्ता अपराध अन्तरााविय 
अपराधहरूको न्यावयक बनरूपण िने अन्तरााविय फौजदारी अदालतको रोम ववधानका साथै अन्य मानवअबधकारका अन्तरााविय 
दस्तावेजहरू अनमुोदनका लाबि बसफाररसहरू प्राि िरेको छ। ववश्वव्यापी आवबधक समीक्षाको पवहलो चक्रमा नेपालले रोम 
ववधान अनमुोदनको बसफाररसलाई "ववचाराधीन" रूपमा राखको बथयो भन ेपबछल्ला दईु चक्रहरूमा नेपालले यस बसफाररसलाई 
केिल "नोट" मात्र िरेको जनाएको छ।  

"रोम ववधानको अनमुोदन देशमा िवहररएर झाँबिएको दण्डहीनताको संस्कृबतलाई अन्त्य िने सवालमा एउटा सकारात्मक कदम 
हनुेछ वकनवक यसले भववष्यमा शघक्तको दरुुपयोि िते तथा यस्ता िम्भीर अपराधहरू िने कायामा एउटा िबलयो बनरुत्साहनको 
काम िनेछ”, एड्भोकेसी फोरमका बनदेशक ओम प्रकाश सेन ठकुरीले भने।    

नेपाल सन ्१९९६ देघख २००६ सम्म रक्तपातपूणा द्वन्द्व कालिाट िजु्रकेो बथयो। त्यबत िेला अन्तरााविय काननुअन्तिातका 
अपराधलिायतका िम्भीर प्रकृबतका धेरै अपराधहरू द्वन्द्वका दवैु पक्षहरूले िरेका बथए। द्वन्द्व अन्त्य भएको पन्र वर्ापबछ 
दण्डहीनता िवहररएर झाँबिदै  िएको छ र मानवअबधकारको उल्लङ्घन र दवु्यावहारका पीबडतहरूलाई सत्य तथ्यको जानकारी 
र न्याय प्रदान िना राज्य समग्रमा असफल भएको छ।  



रोम ववधानले अन्तरााविय अपराधहरूमा व्यघक्तित फौजदारी घजम्मेवारी प्रदान िनुाका साथै प्रत्येक तह र दजााका नेताहरूलिायत 
द्वन्द्वका पक्षहरूलाई द्वन्द्वरत ववबभन्न अवस्थामा भएका जस्ता जिन्य अपराधका कुकमाहरू िना बनरुत्सावहत िनेछ, दवैु संस्थाले 
थप भने।   

यस ववधानको पक्ष राि हनुाले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीलाई िबलयो िनाउने आधार पबन तयार हनुे कुरा ती संस्थाहरूले 
िताए।  

ववबभन्न अन्तरााविय मञ्चहरूमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका मदु्दाहरूलाई समाधान िने ववर्यमा नेपाल सरकारले पटक पटक 
प्रबतिद्धता व्यक्त िरेको भएतापबन अवहसेम्म सो परुा िना सकेको छैन। द्वन्द्वकालीन िम्भीर मानवअबधकार उल्लङ्घनमा आम 
माफी नददने नेपालको प्रबतिद्धता रहेको भएतापबन वास्तववकता के रहेको छ भने सवोच्च अदालतले २०७१ फािनुमा िरेको 
आदेशअनसुार िेपत्ता पाररएका व्यघक्तको छानबिन, सत्य बनरुपण तथा मेलबमलाप आयोि ऐन, २०७१ लाई संशोधन िनाका 
लाबि एउटा पारदशी प्रवक्रयासमेत सरकारले अवहलेसम्म थालेको छैन।    

 

एड्भोकेसी फोरम र एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल नेपाल सरकारलाई ववबभन्न अन्तरााविय मञ्चहरूमा आफूले िरेका प्रबतिद्धताहरू 
पूरा िना र नेपालमा ववश्वसनीय र पीबडतमैत्री सङ्क्क्रमणकालीन न्याय प्रवक्रयालाई अघि ििाउने सवालमा प्राि बसफाररसहरू 
कायाान्वयन िनाका लाबि जोडदार आग्रह िदाछन।्  

अन्तरााविय अपराधमा घजम्मेवार व्यघक्तहरूमाबथ आफ्नो फौजदारी क्षेत्राबधकार प्रयोि िनुा प्रत्येक राज्यको कताव्य हो र यस्ता 
अपराधहरूको जवाफदेहीता एउटा न्यायमा आधाररत समाजको जि हो भन्ने रोम ववधानको प्रस्तावनामा उघल्लघखत अवधारणाको 
एड्भोकेसी फोरम र एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल पूणा समथान िदाछन।्    
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