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एम्नेस्टी इन्टरनेसनल
प्रेस वक्तव्य
काठमाडैं \ मंससर १९, २०७४
नेपाल : सनवााचनका क्रममा सुरक्षाको सुसनश्चतता र मानवअसिकारको सम्मान गररयोस् ।
नेपालको ववसिन्न िागमा हाल िइरहेको वहं साको बढ्दो घटनाहरूप्रसत एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल ( एम्नेस्टी नेपाल ) गम्िीर चचन्ता
व्यक्त गदाछ । सनवााचन असियानमा लागेका ववसिन्न दलका नेता र कायाकतााहरूलाई लचक्षत गरी ववष्फोटक पदार्ाहरूद्वारा गररएको
आक्रमणका घटनाहरूप्रसत एम्नेस्टी नेपाल गम्िीर चचन्ता व्यक्त गदाछ ।
नेपालको ऐसतहाससक दोश्रो चरणको प्रसतसनसिसिा तर्ा प्रदे शसिा सदस्य सनवााचनका क्रममा नेपालका असिकारीहरूले उम्मेदवार तर्ा
मतदाताहरूलगायत सबै मासनसको सुरक्षा र वहतको सं रक्षण गनुप
ा दाछ, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आज बतायो ।
ववसिन्न राजनीसतक दलका सनवााचन असियानकतााहरूले दे शको ववसिन्न िागमा ववष्फोठक पदार्ाको प्रयोग लगायत वहं साका घटनाहरूको
सामना गरररहेको पसछल्ला घटनाक्रमले मतदाताहरू मतदान गना जाने क्रममा उनीहरूको सुरक्षा र व्यचक्तगत वहतका सवालमा त्रास
बढाइरहेको छ ।
“नेपाली असिकारीहरूले मासनसहरूको असिव्यचक्त स्वतन्त्रताको असिकार र शाचन्तपूवक
ा िेला हुन तर्ा सिा गना पाउने असिकारको
सं रक्षण गनुक
ा ा सार्ै सावाजसनक सुरक्षा सुसनचश्चत गनुप
ा दाछ । सबै वहं साका घटनाहरूको स्वतन्त्र र प्रिावकारी अनुसन्िान हुनपु दाछ र यी

ु ाइको मा्यमबाट जवाफदे ही बनाइनुपदाछ ” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका सनदे शक सनराजन
घटनाका सचन्दग्िहरूलाई सनष्पक्ष सुनव
र्पसलयाले िने ।
“सुरक्षा बलहरूले आफ्नो कताव्य पालना गने क्रममा अन्तरााविय मापदण्डहरूको पालना गनुा पदाछ । स्वेच्छाचारी वहरासत वा बलको
असिक प्रयोगका मा्यमबाट मासनसका असिकारहरू उल्लङ्घन गनाका लासग वहं सालाई बहाना बनाउँ न ु हुँदैन । कानुन कायाान्वयन गने
असिकारीहरूले आत्म रक्षा वा अन्य कोही गम्िीर चोटपटक लाग्ने वा मृत्यु हुन सक्ने सनकट खतराको प्रसतरक्षामा मात्रै बन्दुकको
प्रयोग गना सक्नेछन् र सावाचजनक िेला व्यवस्र्ापन गना वा सो िेला सततरसबतर पाना बन्दुकको प्रयोग गना समल्दै न ।”
पृष्ठिूसम
मं ससर २१ मा हुने दोश्रो चरणको प्रसतसनसिसिा तर्ा प्रदे श सिा सनवााचनको क्रममा राजिानी काठमाडौं लगायत नेपालको ववसिन्न
िागहरूमा ववसिन्न राजनीसतक दलका नेता तर्ा कायाकताा लचक्षत दजानौँ सबष्फोटका घटनाहरू िएका छन् । मं ससर १८ मा काठमाडौंको
चपलीमा िएको सबष्फोटमा पूव ा स्वास््य मन्त्री तर्ा नेपाली काँग्रस
े का युवा नेता गगन र्ापा लगायत ११ जना घाइते िए ।
मं ससर १३ मा दाङ्ग चजल्लामा िएको एउटा सबष्फोटमा परी घाइते िएका एक जना म्यादी प्रहरीको मं ससर १४ मा मृत्यु ियो । त्यसैगरी
मं ससर १२ मा उदयपुरमा िएको अको सबष्फोटनमा पूव ा सांसद नारायण बहादुर काकी लगायत चार जना गम्िीर घाइते िएका छन् ।
वहं साको जवाफस्वरुप प्रहरीले च ुनावको चखलापमा रहेको र च ुनावववरुद्ध असियान चलाइरहेको माओवादीबाट छु विएर बनेको नेपाल
कम्युसनस्ट पाटी (माओवादी)सँग आबद्ध िसनएका सयौं ववरोिकतााहरूलाई वहरासतमा सलएको छ ।

