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एम्नेस्टी इन्टरनेसनल
प्रेस विज्ञप्ति
मंससर ८, २०७४
नेपाल : ननिााचनका क्रममा सुरक्षाको सुननश्चििा र मानिअधिकारको सम्मान गररयोस ् ।
नेपालको ऐतिहासिक प्रतितनधििभा िथा प्रदे शिभा िदस्य तनर्ााचनका क्रममा नेपालका अधिकारीहरूले उम्मेदर्ार
िथा मिदािाहरूलगायि िबै मातनिको िुरक्षा र हहिको िंरक्षण गनुप
ा दा छ, एम्नेस्टी इन्टरनेिनलले आज बिायो
।

वर्सभन्न राजनीतिक दलका तनर्ााचन असभयानकिााहरूले दे शको वर्सभन्न भागमा वर्ष्फोठक पदाथाको प्रयोग
लगायि हहंिाका घटनाहरूको िामना गरररहे को पतछल्ला घटनाक्रमले मिदािाहरू मिदान गना जाने क्रममा
उनीहरूको िुरक्षा र व्यक्तिगि हहिका िर्ालमा त्राि बढाइरहे को छ ।
“नेपाली अधिकारीहरूले मातनिहरूको असभव्यक्ति स्र्िन्त्रिाको अधिकार र शाक्न्िपूर्क
ा भेला हुन िथा िभा गना
पाउने अधिकारको िंरक्षण गनुक
ा ा िाथै िार्ाजतनक िुरक्षा िुतनक्चचि गनुप
ा दा छ । िबै हहंिाका घटनाहरूको स्र्िन्त्र
र प्रभार्कारी अनि
ु न्िान हुनुपदा छ र यी घटनाका िक्न्दग्िहरूलाई तनष्पक्ष िन
ु र्
ु ाइको माध्यमबाट जर्ाफदे ही
बनाइनुपदा छ ” एम्नेस्टी इन्टरनेिनल नेपालका तनदे शक तनराजन थपसलयाले भने ।

“िुरक्षा बलहरूले आफ्नो किाव्य पालना गने क्रममा अन्िरााक्ष्िय मापदण्डहरूको पालना गनुा पदा छ । स्र्ेच्छाचारी
हहरािि र्ा बलको अधिक प्रयोगका माध्यमबाट मातनिका अधिकारहरू उल्लङ्घन गनाका लाधग हहंिालाई बहाना

बनाउँ नु हुँदैन । कानुन कायाान्र्यन गने अधिकारीहरूले आत्म रक्षा र्ा अन्य कोही गम्भीर चोटपटक लाग्ने र्ा
मत्ृ यु हुन ितने तनकट खिराको प्रतिरक्षामा मात्रै बन्दक
ु को प्रयोग गना ितनेछन ् र िार्ाक्जनक भेला व्यर्स्थापन
गना र्ा िो भेला तििरबबिर पाना बन्दक
ु को प्रयोग गना समल्दै न ।”
पष्ृ ठभूसम

गएका केही हदन यिा पूर्ा उपप्रिानमन्त्रीहरू, पूर्ा मन्त्रीहरू, पूर्ा िभामूख लगायिका प्रमुख िीन दलका नेिाहरू
लक्षक्षि दजानौं बबष्फोटका घटनाहरू भएका छन ् ।यी घटनाहरूमा दजान भन्दा बढी िर्ािािारण कायाकिााहरू
गम्भीर घाइिे भएका छन ् । अहहलेिम्म तनर्ााचनका कुनै उम्मेदर्ार भने घाइिे भएका छै नन ्

गि हप्िा, पूर्ी नेपालको चुनार्ी याालीमा िहभागी हुने क्रममा रहे का पूर्ा िञ्चारमन्त्री िथा नेपाल कम्युतनस्ट
पाटी एकीकृि मातिार्ादी लेतननर्ादीका उम्मेदर्ार शेरिन राई िर्ार गाडडमा बम प्रहार हुँदा उहाँ मुक्स्कलले
जोधगनुभयो । त्यिैगरी पूर्ा अथामन्त्री िथा नेपाली काङ्रेिका उच्च नेिा रामशरण महि र नेपाली काङ्रेिकै

पाटी उपिभापति रामचन्र पौडेलमाधथ पतन क्रमशः नुर्ाकोट मा काविक ३० र लमजुङ्गममा मंसिर २ मा बम
आक्रमण भएको धथयो ।
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हहंिाको जर्ाफस्र्रुप प्रहरीले चुनार्को खखलापमा रहे को र चुनार्वर्रुद्ि असभयान चलाइरहे को माओर्ादीबाट

छुट्हटएर बनेको नेपाल कम्युतनस्ट पाटी (माओर्ादी)का २०० भन्दा बढी वर्रोिकिााहरूलाई हहराििमा सलएको छ
।

