
                    

तुरुन्त प्रकासनका लागि  

जेनेभा, काठमाण्डौ, जून २६, २०२० 

नेपाल: नया फौज्दारी कानुनका वावजुद पनन यातनाजन्य काययमा दण्डहीनता कायम । 

यातना पीगडतको सहयोिार्थ अन्तर्ाथगिय दिवसको अवसर्मा इन्टर्नेशनल कगमसन अफ जुरर्ष्ट 

(आईसीजे), एडभोकेसी फोर्म र् तर्ाई मानव अगिकार् र्क्षक संजाल (र्डथ एलायन्स) ल ेनेपालमा 

हुन े यातनाका घटनाहरुमा अनुसन्िान र् अगभयोजनको कायथमा सर्कार्ी संयन्र असफल 

भएकोमा गिन्ता व्यक्त िरे् ।  

यातनालाई अपर्ािको रुपमा मानी ल्याईएको मुलुकी अपर्ाि (संगहता) ऐन २०७४ को 

प्राविानको कायाथन्वयन भएको झण्ड ैिईुबर्थ गबगतसकेको छ, तर् ती प्राविानहरू बमोगजम कुनै 

पगन मुद्दा िलाइएको छैन । िवु्यथवहार्का गनकै कम घटनाहरू छन् जसमा पीगडतहरूल ेप्रभावकार्ी 

उपिार् र् क्षगतपूर्तथ पाएका छन्। नेपालले नािरर्क तर्ा र्ाजनीगतक अगिकार्को अन्तर्ाथगिय 

अनुबन्िको िार्ा २-#_  र् यातना गबरूद्ध महासगन्िको िार्ा !$ अन्तिथत आफ्नो िागयत्व पूर्ा िनथ 

असफल भएको छ। 

 “नेपालको अन्तर्ाथगिय कानुन अन्तिथत अपर्ािीहरुलाई यातना र् कू्रर्, अमानवीय वा 

अपमानजनक व्यवहार्को लागि उत्तर्िायी र्ाख्नु पने िागयत्व छ। यसमा यातना गबरूद्धको 

महासगन्ि र् नािरर्क तर्ा र्ाजनीगतक अगिकार् सम्बन्िी अन्तर्ाथगिय अनुबन्िको िागयत्व पगन 

समावेश छ,” आईसीजे एगशया-प्रशान्त गनिशेक फे्रडरर्क र्ावस्कील ेभने। " यातनालाई अपर्ाि 

मानी ल्याईएको मलुुकी अपर्ाि (संगहता) ऐन २०७४ को प्राविान लािू भएको िईु वर्थ 

गबगतसक्िा पगन सर्कार्ले यातनाको कुनै पगन कायथलाई प्रभावकार्ी रुपमा अगभयोजन िनथ 

सकेको छैन, जसकार्ण यातनाका घटनाहरुमा लिातार् रुपमा जार्ी छ।" 

एडभोकेसी फोर्म र् र्डथ एलायन्स िबु ैसंस्र्ाहरुल ेआज प्रकागशत िरे्को प्रगतवेिनहरुले ित बर्थमा 

र्ुनुवाहरु गवरुद्ध यातना र् अन्य िवु्यथवहार्का घटनाहरु िस्तावेजीकर्ण िरे्का छन् । अन्तवाथताथमा 

िरर्एको १००० भन्िा बढी कैिीहरूमध्ये करर्ब २० प्रगतशतले प्रहर्ीको गहर्ासतमा िैर्कानूनी 

रुपमा अपमानजनक व्यवहार्को रर्पोटथ िरे्।  



"केही स्र्ानमा र्ुनुवाहरुलाई िरर्ने व्यवहार्हरुमा  केही सिुार् भएको िगेिएतापगन, यातना र् 

िवु्यथवहार् एकिम ैप्रिलनमा र्हकेो छ," एडभोकेसी फोर्मका कायथकार्ी गनिशेक ओमप्रकाश सेन 

ठाकुर्ीले भने । " सोिपछुको समयमा सामान्यतया िवु्यथवहार् वा बलपूवथक प्राप्त िरर्ने बयानमा 

प्रहर्ी अझै पगन गनभथर् र्हकेो छ, जुन प्रभावकार्ी छानगबनको गवपर्ीत र्हकेो छ।  अनुसंिान 

प्रदक्रया अन्तर्ाथगिय कानून र् मापिण्डको अनुरूप सुगनगित िनथका लागि हाम्रो प्रहर्ी 

गनकायहरुलाई व्यापक सुिार्को आवश्यकता छ। " 

यातना तर्ा िवु्यथवहार्का घटनाहरुमा न्यायका लागि पीगडतहरूल ेअनुभव िरर्र्हकेो अपठ्यार्ा 

र् िुनौतीहरूको गवश्लेर्ण िर्ी र्डथ एलायंसको छुटै्ट प्रगतवेिनल े फौजिार्ी न्याय प्रणालीमा 

जवाफिहेीका लागि यातना पीगडतहरूले सामना िरर्र्हकेो जरटल िुनौगतहरूको अगभलेगिकर्ण 

िरे्को छ । िवु्यथवहार्को आर्ोपबारे् जाहरे्ीहरु िताथ िनथ प्रहर्ील ेबार्म्बार् अस्वीकार् िरे्को, 

हिम्यािको कार्णले यातना तर्ा िवु्यथवहार्का घटनाहरुमा अगभयोजन हुननसकेको र् स्वतन्र 

प्रहर्ी अनुसन्िानको कमीजस्ता िुनौतीहरु र्हकेा छन् । 

"र्ागिय मानव अगिकार् आयोि र् महान्यायागिवक्ताको कायाथलयलिायत न्याय र् मानव 

अगिकार् क्षरेका सर्कार्ी गनकायहरुले बार्म्बार् सावथजगनक रुपमा प्रगतबद्धताका बाबजुि यातना 

पीगडतहरू अझै पगन आफ्नो आवाज सुनाउन वा मदु्दा िलाउन संघर्थ िरर्र्हछेन्।" र्डथ एलायंसका 

कायथकार्ी गनिशेक मोहन कुमार् कणथले भने । "पीगडतहरुको समस्यालाई सम्बोिन िनथ र् 

भगवष्यमा हुन ेयातना र् िवु्यथवहार्का घटनाहरु र्ोकर्ाम िनथका लागि सबल र्ुना अनुिमन तर्ा 

आन्तरर्क जबाफिहेी सयंन्र स्र्ापना िनेजस्ता नीगतहरुको बनाउनका लागि हामी सघंीय र् 

प्रािगेशक िबु ैतहमा र्हकेा सर्कार्ी गनकायहरुसिँ आग्रह ििथछौं ।" 

 

यातना पीगडतहरुको सहयोिार्थ अन्तर्ाथगिय दिवसको अवसर्मा हामी तीनै संस्र्ाहरु नेपाल 

सर्कार्समक्ष िहेायबमोगजमका आग्रह ििथछौं ।  

- मुलुकी अपर्ाि (संगहता) ऐन २०७४ को फौजिार्ी प्राविानअन्तिथत यातना तर्ा 

िवु्यथवहार्का सब ैआर्ोपहरुमागर् तत्काल, पूणथ, गनष्पक्ष र् प्रभावकार्ी अनुसन्िान, र् 

अगभयोजन िनथ । 

- प्रहर्ीको सलंग्नतामा हुन ेयातना र् िवु्यथवहार्को आर्ोपहरुलाई छानगबन िनथ छुटै्ट स्वतन्र 

संयन्रको स्र्ापना िनुथका सार् ैप्रहर्ीगनकायगभर संर्िनाित सुिार् िनथ ।  

- यातना र् िवु्यथवहार्को आर्ोपहरुलाई सम्बोिन िनथका लागि िरर्ने अनुसन्िान, 

अगभयोजन तर्ा अन्य कायथवाहीहरुको सुिनाहरु सावथजगनक रुपमा उपलब्िताको  

सुगनगित िनथ । 



- यातना मुद्दामा हिम्यािको प्राविानलाई हटाउन र् यातनाको परर्भार्ालाई अन्तर्ाथगिय 

कानून अनुरूप सुगनगित िनथ मलुुकी अपर्ाि (सगंहता) ऐन २०७४ र् अन्य सम्बगन्ित 

कानुनी प्राविानहरुलाई संशोिन िनथ ।  

- र्ुना कक्षहरुको अनुिमनका लागि स्वतन्र गनर्ोिात्मक संयन्रको स्र्ापना िनथ । 

- यातनागवरुद्धको महासगन्िको ऐगछछक प्रोटोकल अनुमोिन िनथ ।  

 

पृ ष्ठभगूम 

यातनाको पीगडतको सहयोिार्थ अन्तर्ाथगिय दिवस प्रत्येक वर्थ २६ जूनमा गवश्वव्यापी रूपमा 

मनाइन्छ। नािरर्क र् र्ाजनीगतक अगिकार् सम्बन्िी अन्तर्ाथगिय अनुबन्ि (ICCPR) र् यातना 

तर्ा अन्य कु्रर्, अमानवीय वा अपमानजनक उपिार् वा सजायगवरुद्धको महासगन्ि (CAT) 

अन्तिथत नेपाल पक्ष र्ाि भएको नाताले यातना र् अन्य िवु्यथवहार्जस्ता अपर्ािहरुमा 

अनुसन्िान, अगभयोजन, सजाय दिन र् प्रभावकार्ी उपिार् तर्ा क्षगतपूर्तथ प्रिान िने िागयत्व 

र्हकेो छ । 

२०७४ साल भाद्र १ ितेिगेि नेपालमा यातनालाई अपर्ाि मानी ल्याईएको मुलुकी अपर्ाि 

(संगहता) ऐन २०७४ लािु भयो । यो सकार्ात्मक किमको रूपमा स्वाित िरर्एको भए पगन 

बलपूबथक बेपत्ता पाने कायथलाई गनर्न्तर् अपर्ािको प्रक गतको रुपमा मान्यता नदिनु वा यसलाई 

मानवतागवरुद्धको अपर्ािको रुपमा नगलन ुर् यातना मुद्दामा उजुर्ी िनथका लागि ६ मगहनाको 

हिम्याि र् अपर्ािहरुको िगम्भर्ता अनुरुप अपयाथप्त िण्डसजायलिायतका केही प्राविानहरू 

अन्तर्ाथगिय मापिण्डको बर्िथलाप र्हकेो छ ।  

सम्पकथ  
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