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सं#मणकालीन ,ायस./ी आयोगह4 पुनग7ठन गन7 सरकारले गठन गरेको िसफा=रश सिमितको 
बारेमा ABA पीिडत साझा चौतारीको धारणा 

 
Hेस िवJKL 

 
सरकारले यिह चै& १४ गते स8 िन:पण तथा मेलिमलाप आयोग र बेपBा पाCरएका EFGको छानिवन आयोग 
पुनगKठनका लािग िसफाCरश सिमित गठन गरेपिछ OPO पीिडत साझा चौतारीको गUीर VानाकषKण भएको छ । 
। सं[मणकालीन \ाय ]मुख सरोकारवाला प_ OPOपीिडत भएकाले सं[मणकालीन \ायका सम` ]ि[यामा 
पीिडतह:को सहभािगता सुिनिaत गCरनुपनb धारणा OPO पीिडत साझा चौतारीले सावKजिनक गदf  आएको छ । 
सवgh अदालतको फैसला वमोिजम सं[मणकालीन \ायसjkी वतKमान ऐन संशोधन र आयोग पुनगKठन गनK 
OPOपीिडतहmको छाता संगठन OPO पीिडत साझा चौतारीसंग अिवलj संवाद र परामशK ]ि[या ]ारU गनK 
OPO पीिडत साझा चौतारीले िनरnर माग गदf  आएका िथयौ ं| सरकारले OPO पीिडत साझा चौतारीको माग pीकार 
गदf  आयोग पुनगKठन ]ि[या ]ारU गCरनु आंिशक र अपूणK भए पिन सकाराrक िनणKय हो | 
 
तर नेपालको सङ्[मणकालीन \ायको बारेमा िवगत १२ वषKसuको असफलता र ४ वषKसu आयोगको 
अस_मताबाट पाठ िसकेर अब सङ्[मणकालीन \ायको िसwाn र उदेy तथा OPOपीिडतको भावनाअनुmप 
पीिडतलाई \ाय र पCरपुरण तथा पीडकलाई सजाय िदन स_म, अिधकारस{|, pत} र िन~_ आयोग गठन 
गनK सरकार सम_ जोडदार माग गदKछौ ं | यसैगरी सं[मणकालीन \ायको भावना तथा ममK बुझेका 
सं[मणकालीन \ायका िव�, pत} र दलगत आ`ह र दवाबबाट भ�ा मािथ उठेर \ाय स{ादन गनK स_म 
िन~_ EFG�हmलाई छनोट गनK िसफाCरश सिमित सम_ पिन जोडदार माग गदKछौ ं | आज िसफाCरश 
सिमितले OPOपीिडत, नागCरक समाज, मानव अिधकारकम�लगायत सरोकारवालाहmसंग गरेको छलफलमा 
OPO पीिडत साझा चौतारीले ]�ुत गरेका बँुदागत सुझाव र धारणाहm यसै िव�F�माफK त सावKजिनक गरेका छौ ं
|  
 

१. सवgh अदालते २०७० पौष १८ मा जारी गरेको मागKिनदbशक िसwाn वमोिजम OPOकालमा सश� 
िव�ोहको प_ वा िवप_मा ]8_ वा परो_mपमा संल� भई कुनै पिन :पमा OPOको प_धर वा 
सjFkत भएका EFGह: वाहेक मानव अिधकार उ�ंघनको नकाराrक अिभलेख नभएका 
EFGह: सFuिलत �ने गरी अnराKि�� य:पमा मा\ मापद�को आधारमा pत}, िन~_, 
अिधकारस{| र िव�सनीय आयोग गठन �नु पदKछ ।  

२. िसफाCरश सिमित दलीय दवाव, ]भाव र सुझावबाट पूणKतः मुG �नुपदKछ | आयोगका पदािधकारीह: 
िवगतमा ज�ो दलीय भागब�ा र प�ंचको आधारमा होइन, िसफाCरश सिमितले OPO पीिडतहmसंग 
समेत अथKपूणK र वा�िवक परामशK गरी छनोटको �� मापद� र पूणK पारदश� कायKिविध तथा 
]ि[या अनुसरण गCरनु पदKछ | यसैगरी िसफाCरश सिमितले अवलjन गनb उG पारदश� र िव�सनीय 
]ि[या त�ाल सावKजिनक गCरनु पदKछ र सोही मापद� र पारदश� तथा िव�सनीय कायKिविध र 
]ि[याको आधारमा समावेशीकरणको िसwाnलाई समेत उh ]ाथिमकता िदंदै िसफाCरश सिमितले 
आयोगका पदािधकारीह: छनोट तथा िसफाCरश गCरनु पदKछ |   

३. िसफाCरश सिमितले सावKजिनक सुनुवाई गरी आयोगका पदािधकारीहm िसफाCरश गCरए छनोट 
]ि[या पारदश� र िव�सनीय �ने भएकाले उG कायKिविध अनुशरण गनK हािदKक आ`ह गदKछौ ं| 

४. आयोगमा िसफाCरश �ने पदािधकारीह: OPOपीिडत समुदायले समेत िव�ास गरेको मानवअिधकार 
तथा सं[मणकालीन \ायका _े&मा िव�ता भएको, OPOपीिडतका मु�ाह: आrसात गनK स�े तथा 
पीिडतको संवेदनशीलतालाई मनन् गनK स�े pत} र कुनै पिन राजनीितक दल]ित आवw नभएका 
तथा दलगत आ`ह र दवाबबाट भ�ा मािथ उठेर सं[मणकालीन \ायको िसwाn, ममK र भावना 
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अनुmप \ाय स{ादन गनK स_म \ाियक भावना भएका िनिभKक, िन~_, नैितकवान र p� छवी 
भएका EFG�हm �नु पदKछ ।  

५. िसफाCरश सिमितले OPOपीिडत, नागCरक समाज, मानव अिधकारकम�लगायत सरोकारवालाहmसंग 
गरेको छलफल र परामशK सकाराrक हो | तर छलफल र परामशK केवल औपचाCरकताका लािग मा&ै 
होइन, वा�िवकmपमा गCरनु पदKछ र सरोकारवालाहmले िदएको सुझावको आधारमा आयोगका 
पदािधकारीहm िसफाCरश गCरनु पदKछ |  

६. OPOपीिडत समुदायको भावना र मागलाई वेवा�ा गदf  िवगतमा ज�ै राजनीितक भागब�ाका 
आधारमा िनयुG �ने अयाोगका पदािधकारी एवम् गठन �ने आयोगहm अpीकायK �ने अडान पुन: 
�रण गराउन चाहPछौ ं। जुन पदािधकारीहmका कारणले आयोगहm असफल भए, ितनै 
पदािधकारीहmलाई पुन: िनयुG गCरयो भने सम` OPOपीिडत समुदायलाई उG िनणKय अpीकायK 
�नेछ र उG आयोगहmलाई सम` OPOपीिडत समुदायले विह�ार गनK बाV �ने वा�िवकता पिन 
यसै िव�F�माफK त �� पानK चाहPछौ ं|  

७. आयोग गठनका [ममा िवगतमा सरकार र िसफाCरश सिमितले गरेको &ुटीका कारणले 
OPOपीिडतहmले \ाय नपाएको कठोर वा�िवकता �रण गदf  उG &ुटीबाट पाठ िसकेर िसफाCरश 
सिमितले आयोगका पदािधकारीहm िसफाCरश गनK हािदKक आ`ह गदKछौ ं| िसफाCरश सिमितले 
िसफाCरश गरेका आयोगका पदािधकारीहm]ित िसफाCरश सिमित पूणKत: जवाफदेही तथा उBरदायी 
�ने र उG जवाफदेिहता तथा उBरदािय�को अिभलेख र लेखाजोखा OPO पीिडत साझा चौतारीले गनb 
वा�िवकता पिन िसफाCरश सिमित �� पानK चाहPछौ ं|  

 
अ�मा, आज िसफाCरश सिमितOारा OPO पीिडत समेतलाई आम}ण गCर गCरएको छलफलका [ममा 
सिमित अV_ एवम् सद�ह:ले आ�नो िजuेवारी स{ादनको िसलिसलामा कुनै पिन दलको दवाव वा 
]भावमा नपनb, OPO पीिडत लगायत सरोकारवालाह:को सुझावको पूणKतः मनन गCरने एवम् सबै 
प_ह:बाट मा\ पदािधकारी छनौट गCरने भिन गCरएको ]ितवwताको अ_रस कायाK�यनलाई OPO 
पीिडत साझा चौतारीले सचेतपूणK ढंगबाट िनगरानी गनb समेत अनुरोध गनK चाहPछौ । 

          

           
 जनकबहादुर राउत        भागीराम चौधरी 
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