नेपाल: राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको धनष्ठा जोखिममा

पदाधिकारी धनयुखिमा पारदखशिताको अभावले सं वैिाधनक आयोगहरूको प्रभावकारीता र धतमाधिको जनआस्िा कमजोर बन्दै
(न्युयोकि, १७ फाल्गुन २०७७): सं वैिाधनक आयोगहरूको स्वतन्रतालाई कमजोर पानेगरी ल्याइएको अध्यादे शलाई

ु ाइ प्रकृयासमेत अवलम्वन नगरी यी आयोगहरूमा
नेपाल सरकारले तत्काल ष्ट्रफताि गरी कुनै पधन परामशि र सं सदीय सुनव
गररएका धनयुखिहरूलाई रद्ध गनुप
ि दिछ, ह्युमन राइट्स् वाच, इन्टरनेसनल कधमसन अफ जुररस्ट्स् र एम्नेस्टी
इन्टरनेसनलद्वारा आज जारी ष्ट्रवज्ञधिमा जनाइएको छ

।

सरकारका यी कामहरूले न्यायपाधलका र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, धनवािचन आयोगलगायतका अन्य सं वैिाधनक

आयोगहरूको धनष्ठाप्रधतको जनआस्िा र ष्ट्रवश्वासलाई कमजोर बनाएको छ । यस्तो अवैिाधनक धनयुखिको प्रकृया एउटा
अमूति अधनयमधतता मार नभएर यसले मानवअधिकार र अन्य ष्ट्रवधिको शासनसम्बन्िी उद्देश्यहरूको सं रक्षण गने गम्भीर
कायािदेशको कायािन्वयनलाई प्रभावहीन र कमजोर बनाउने छ, यी सं स्िाहरूले भने ।
“सरकारका कदमहरूले धनकै लामो सङ्घर्िपधछ मानवअधिकार र ष्ट्रवधिको शासनसमेत प्रत्याभूत गनेगरी २०७२ सालमा
लागू भएको नेपालको सं ष्ट्रविानमाधि गम्भीर चोट पुयािएको छ,” ह्युमन राइट्स् वाचकी दखक्षण एधसया धनदे शक धमनाक्षी
गाङ्गुलीले भधनन् । “जो राजनीधतज्ञहरूले यो सं ष्ट्रविान मस्यौदा गरे का धिए धतनैले केही वर्िपधछ सं ष्ट्रविानमाधि जालझेल
गरे को दे खिनु दु:िद् कुरा हो ।”

२०७७ मंधसर ३० मा रािपधत ष्ट्रवद्यादे वी भण्डारीले न्यापाधलका, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र धनवािचन
आयोगलगायतका अन्य सं वैिाधनक आयोगहरूमा पदाधिकारीहरूको धनयुखिको काम गने सं वैिाधनक पररर्द्लाई सञ्चालन
गने कानुन सं शोिन गने अध्यादे श प्रमाणीकरण गरे की धिइन् । सं वैिाधनक पररर्द् ऐनअनुसार पररर्द्को कोरम पुग्नका
लाधग छजना सदस्यमध्ये पााँच जनाको उपखस्िधत र सविसम्मत धनणिय आवश्यक छ । तर अध्यादे शले यस्तो पररर्द्को
बैठक सामान्य बहुमतका आिारमा बस्न धमल्ने व्यवस्िा गरे को छ । पररर्द्को एउटा पद िाधल भएका कारण
कोरमलाई तीन जनामा सीधमत गररएको छ ।
सोही ददन तीन जनाको कोरममा सीधमत गररएको सं वैिाधनक पररर्द्को बैठक बसेको धियो । उि बैठकबाट
पररर्द्का तीन जना सदस्यले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ररि सबै पााँच पदाधिकारीका सािै दधलत, मष्ट्रहला र
आददवासी जनजाधतहरूको अधिकार सं रक्षणका लाधग स्िाष्ट्रपत आयोगहरू र भ्रष्टाचारका आरोपहरू अनुसन्िान गने
आयोगलगायतका सं वैिाधनक धनकायहरूमा रहे का ररि पदहरूमा धनयुखिका लाधग ३८ जनाको नाम मनोनयन गरे को
धियो ।
सं ष्ट्रविानको व्यवस्िाअनुसार राज्यका यी प्रमुि सं स्िाहरूमा गररने धनयुखिहरूलाई सं सद्द्वारा परीक्षण गररनुपदिछ । तर
यी धनयुखिहरूको घोर्णा गररएको पााँच ददनपधछ पुस ५ गते सं सद एकाएक ष्ट्रवघटन गररयो । सं वैिाधनक पररर्द्ले

यसरी गरे को मनोनयनको सं वैिाधनकताका ष्ट्रवरुद्ध र सं सद् ष्ट्रवघटनका ष्ट्रवरुद्ध सवोच्च अदालतमा कानुनी च ुनौती रहेको

अवस्िा हुाँदाहुाँदै मनोधनत गररएकाहरूलाई माघ २१ गते शपि ग्रहण गराइयो । फाल्गुन ११ गते सवोच्च अदालतले
सं सद्को ष्ट्रवघटन असं वैिाधनक रहेको भनी धनणिय गरे को छ ।
"सं स्िागत सुिारका मागहरूलाई दशकौँसम्म पधन वेवास्ता गररराखिएको सन्दभिमा सरकारको यो कदमले मानवअधिकार
उल्लङ्घन र ज्यादतीका पीधडतहरूको आशाको दीपका रूपमा रहेका यी सं वैिाधनक धनकायहरूको प्रभावकारीतालाई िप
कमजोर बनाएको छ", आइधसजेका बररष्ठ अन्तरािष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मखन्दरा शमािले भधनन् । "यी धनकायहरूले
प्रभावकारी र सक्षम ढङ्गले आफ्नो कायािदेश पूरा गनिका लाधग स्वतन्रता, धनष्पक्षता र वैिाधनकता पूव ि शतिहरू हुन"् ,
उनले भधनन् ।

नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले केही समय अखघसम्म गैरन्याष्ट्रयक हत्या र यातना जस्ता गम्भीर मानवअधिकार
उल्लङ्घनमा आरोष्ट्रपतहरूको नाम साविजधनक गदै उनीहरूलाई अधभयोजनको धसफाररस गनेलगायतका गधतष्ट्रवधिहरूमाफित
जवाफदे हीता स्िाष्ट्रपत गनिका लाधग महत्त्वपूणि भूधमका िेलेको धियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार सं स्िाहरूको ष्ट्रवश्वव्यापी

सञ्जाल (गाङ्ह्री)ले पेररस धसद्धान्तको पालना गरे को हुनाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अष्ट्रहले ×क" वगिमा रािेको
छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार सं स्िाहरूको कायािदेश र सञ्चालनलाई प्रभावकारी तुल्याउनका लाधग आिारभूत मापदण्डका
ु रािसङ्घको महासभाले अनुमोदन गरे को पेररस धसद्धान्तको मूलभूत ष्ट्रवर्य के हो भने राष्ट्रिय मानवअधिकार
रूपमा सं यि
सं स्िाहरू स्वतन्र हुन ु पदिछ र यस्तो स्वतन्रता कानुनद्वारा प्रत्याभूत गररएको हुनपु दिछ । हालको नयााँ धनयुखिका
कारण यी मापदण्डहरू पुरा नहुने भएकोले यो ष्ट्रवज्ञधि जारी गने सं स्िाहरू खचखन्तत भएका छन् ।
यसरी नै पदाधिकारी धनयुि गररएका अन्य सं वैिाधनक धनकायहरूमा धनवािचन आयोग र नेपालको भ्रष्टाचारष्ट्रवरुद्धको
धनकाय अखततयार दुरुपयोग अनुसन्िान आयोग (अखततयार) पधन पदिछन् । ष्ट्रवधिको शासन र मानवअधिकारप्रधतको
सम्मानमा आिाररत समाज स्िापनाको प्रयासहरूमा महत्त्वपूणि भूधमका िेल्ने आयोगका रूपमा िेरैले धनवािचन आयोगलाई
धलने गदिछन् जबकी अखततयारसाँग राजनीधतज्ञहरूष्ट्रवरुद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू दायर गनेलगायतका अधिकार रहे को हुन्छ
।

राष्ट्रिय मष्ट्रहला आयोग, राष्ट्रिय दधलत आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोगलगायतका जोखिममा रहेका समूहका व्यखिहरूको
अधिकार सं रक्षण गने कायािदेश बोकेका आयोगहरूमा पधन िुप्रै धनयुखिहरू गररएका छन् ।
ररि रही आएका धिए ।

यी पदहरू िेरैवर्िदेखि

सं वैिाधनक पररर्द् ऐन सं शोिनसम्बन्िी अध्यादे श र सं वैिाधनक धनकायहरूमा गररएका नयााँ धनयुखिहरूलाई च ुनौती ददाँ दै
सवोच्च अदालतमा कखम्तमा दुईवटा धनवेदनहरू दताि भएका छन् । यस ष्ट्रववादास्पद मनोनय गने धनणिय गरे को तीन
सदस्यीय सं वैिाधनक पररर्द्को बैठकमा सवोच्च अदालतको सं वैिाधनक इजलासमा बस्ने प्रिानन्यायािीश चोलेन्र शमशेर
राणा सहभागी धिए । र पधछ उनैले नव धनयुि आयुिहरूलाई माघ २१ गते शपि िुवाउने काम पधन गरे का धिए
।

“मानवअधिकार आयोग र अन्य आयोगहरूको स्वतन्रता र स्वच्छतामाधि पैदा भएको शङ्काहरूले नेपालमा
मानवअधिकारको सं रक्षणलाई जोखिमपूणि बनाउाँ दछ," एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दखक्षण एधसया उपधनदे शक ददनुखशका
ददसानायकेले भधनन् । "सरकारले यी धनयुखिहरू तत्काल ष्ट्रफताि धलनुपदिछ र नेपालका नागररक समाज र
अधिकारवाहकहरूसाँगको परामशिका आिारमा नयााँ प्रकृयाको िालनी गनुप
ि दिछ।”

नेपालका प्रबुद्ध मानवअधिकार रक्षकहरूको एउटा समूह जवादे ष्ट्रहता धनगरानी सधमधतले माघ ३० गते ×सवोच्च
अदालतको फैसला नआइन्जेलसम्म मानवअधिकार आयोगलगायत अन्य सं वैिाधनक धनयकायहरूलाई सहयोग नगने र
ु राि सङ्घ,
धतनका धगधतष्ट्रवधिहरूमा सहभागी पधन नहुने" भनेका छन् । जवाफदे ष्ट्रहता धनगरानी समूहले ×सं यि

नेपालखस्ित कुटनीधतक धनयोगहरू र अन्तरािष्ट्रिय सं स्िाहरूलाई अष्ट्रहले नेपालको सवोच्च अदालतमा मुद्दा ष्ट्रवचाराधिन

रहेको अवस्िामा यो धनयुखिको प्रकृयालाई वैिाधनकता ददने तिा अन्य सहयोग गने कायि नगनि पधन आह्वान गरे को छ
।”
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्य आयोगहरूसाँग पष्ट्रहले सहकायि गरे का वैदेखशक दातृ धनकायहरू अन्तरािष्ट्रिय

मापदण्डमा आिाररत उपयुि, िुला र पारदशी धनयुखि प्रकृयाका पक्षमा स्पष्टताका साि उधभनुपदिछ, ह्युमन राइट्स
वाच, आइधसजे र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले भने ।
िप जानकारी लाधग कृपया सम्पकिका गनुह
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• कोलम्बोबाट ददनुखशका ददसानायके (अङ्ह्ग्रेजी) : dinushika.d@amnesty.org
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