नेपालले मानवाधिकार उलंघनका धपधितहरुलाई न्यायमा पहच
ुँ धिलाउन कानूनहरु पररवततन गनतपन र्त M
सयं नक्त राष्ट्रसघं ीय धिज्ञहरु
जेनेभा -२१ मई २०१९_ – संयक्त
ु राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार सधमधिले जेनेभामा आज प्रकाधिि गरे को धनर्णयमा
नेपालले बलात्कार एबं अन्य यौनध सं ाको पररभाषालाई अन्िराणधष्ट्रय मापदण्ड अनरुु प बनाउनु पने बिाएको छ ।
नेपालको सिस्त्र द्वन्दको बेला बलात्कार, यािना िथा जबजणस्िी लगाइएको श्रमबाट धपधडि एक आधदबासी
मध लाको -फूलमिी न्याय -नाम पररविणन_ जो त्यो बेला बाधलका धथइन् – व्यधक्तगि उजरु ीको प्रधिउत्तरमा
सधमधिले बलात्कार िथा अन्य यौनध सं ाका धपधडि रुलाई उजरु ी दिाण गनण िथा न्याय र क्षधिपधू िणको प चुँ मा
रक
े ा ब्यविान रु टाउन नेपाललाई आग्र गरे को छ ।

-कृ पया यस प्रेस बिज्ञबिको अग्रं ेजी संस्करणमा रहेको ब ंक प्रयोग गर्ुहन ोस_्
सन् २००४ जधिबेला उनी १४ बषणकी धथइन,् सैधनक रु माओबादीलाई खोज्दै उनको गाउुँमा प्रवेि गरे । उनी रुले
अधघल्लो वषण माओबादीमा लागेकी उनकी धददी भन्ने ठानेर उनलाई सैधनक ब्यारे कमा लधगयो र त्य ां सम्पकण िन्ु य
अवस्थामा बन्दी बनाइयो । आुँखामा कालोपट्टी बाुँिेर सोिपछ
ू गररयो र बलात्कार एवं अरु खाले यौनध सं ा
गररयो । उनलाई कुटधपट गररयो र ब्यारे कमै इट्टा र बालवु ा बोक्ने लगायिका काममा बलपवू क
ण लगाइयो ।
डेढ मध ना पधछ पररवारका सदस्य रुद्वारा मक्त
ु गराएपधछ यौनध सं ासगं जोधडने नेपाली सामाधजक लाञ्छना र
सचू ना िथा न्याय र क्षधिपधू िणका लाधग उपलब्ि मागण रु बारे को सचू नामा प चुँ को कमीका कारर् उनले आफूमाधथ
भएका अपरािबारे कुनै पधन धनकायमा उजरु ी गररनन । उनले सन् २०१४ मा आएर उजरु ी दिाण गने प्रयास गदाण
बलात्कार सम्बधन्ि अपरािमा जा रे ी धदने ३५ धदने समयसीमा -काननु ी भाषामा ‘ दम्याद’ भधनने_ बारे था ा
पाइन् । “स्वेछाचारी ढगं ले बन्दी बनाइएको अवस्थामा उजरु ी दिाण गनण त्यधिबेला उनलाई भौधिक रुपमा असम्भव
न््यो,” सधमधिले आफ्नो धनर्णयमा लेखक
े ो छ । यस्िा अपरािको गभं ीरिासंग मेलखाने गरर काननू मा दम्यादलाई
उल्लेख्य रुपमा बढाउन सधमधिले नेपाललाई आग्र गरे को छ ।
नेपालको फौजदारी न्याय प्रर्ालीमा न्याधयक उपचार अप्रभावकारी नक
ु ा साथै उनको लाधग उपलब्ि नभएकाले
पीधडिले राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार सधमधि समक्ष उजरु ी परु ण य् ाइन । १८ जना अन्िराणधष्ट्रय मानवाधिकार धबज्ञ
सधम्मधलि एक स्विन्र धबज्ञ मण्डलका रुपमा यो सधमधिलाई मानवाधिकार उलघं नका आरोप रुको जाुँच गने
कायाणदि
े रक
े ो छ र नेपालले सन् १९९१ मा नागररक र राजनीधिक अधिकार सम्बधन्ि अन्िराणधष्ट्रय ऐधछछक
सधन्िपरमा स मधि जनाएको ो ।
“व्यधक्त रु आफ्ना राज्यलाई मानवाधिकारका अन्िराणधष्ट्रय मापदण्ड रुप्रधि जवाफदे ी बनाउन सक्छन् र
धपधडि रुलाई न्याय धदलाउने कुरामा बािा पाने सबै — खासगरी यौन ध सं ासगं सम्बधन्िि — काननू रु नेपालले

सि
ं ोिन गने आिा गदणछौ । धबगिका गनु ासा रु समेि सम्बोिन गने उपाय अबलम्बन गने िथा सयं न्र रु बनाउनु
पछण ,” सधमधि अध्यक्ष अ मद फथल्लाले भन्नु भयो ।
आफ्नो धनर्णयमा सधमधिले यो धस्थधिलाई सम्बोिन गनण अबलम्बन गरे का उपाय रु बारे १८० धदन धभर धबवरर्
प्रेधषि गनण नेपाललाई आग्र गरे को छ ।
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