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धन्यवाद  
यो पर्ितवेदन इन्टरनेशनल किमशन अफ जुिरष्ट्स (आइसीजे) का आयुक्तहरु न्यायाधीश सन्जी मोनागेङ्ग, डेम 

िसिल्भया काटर्राइट र नेपालको सव�� अदालतका पूवर् पर्धान न्यायाधीश कल्याण शर्े� सिहतको �� स्तिरय 
अध्ययन टोलीको मागर्दशर्न तथा आइसीजेका कानूनी सल्लाहकार मैतर्यी गु�ा, करुणा पराजुली, काशीराम ढंुगाना 

र ल�मी पो�रेलको सहयोगमा एिसया-पर्शान्त कायर्कर्म िनद�शक फेर्डिरक रावस्क��ारा तयार गिरएको हो । 

आइसीजेका कानून तथा नीित िनद�शक इअन साइडरम्यान�ारा पर्ितवेदनको कानूनी सिमक्षा गिरएको हो । िनकु� 
नेपाल, पुजा शाह, पर्ित�ा ��ेत र िशवा च�धरी�ारा िमशन सहयोग �पल�ध गिरएको हो ।  पर्ितवेदनमा 

आवश्यक सल्लाह सुझाव पर्दान गिरिदएकोमा एड्भोकेसी फोरम र तरा� मानव अिधकार रक्षक स�ालका िमतर्हरु 
र पासा� िव�िव�ालयला� पिन आइसीजे धन्यवाद िदन चाहन्छ । आइसीजे पर्ितवेदनले समेटेको िवषयवस्तु, 

िव�ेषण र िनष्कषर्हरुकालािग पूणर् िजम्मेवारी िलन्छ ।  
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मखु्य साराशं 
मानवअिधकार उल्लंघन र ज्यादतीपर्ितको जवाफदेहीता नेपालमा िव.स.ं २०६३ को िवस्तृत शािन्त सम्झौता यता 

सावर्जिनक बहसको एउटा महत्वपूणर् पाटो रहदँै आएको छ । दशक लामो �न्�पिछ भएको उक्त शािन्त सम्झौतामा 
मानवअिधकार उल्लंघनका दोषीहरुलाई जवाफदहेी बनाउने र पीिडतहरुलाई उिचत पिरपूरण उपलब्ध गराउन 
दवैु पक्षले सहमित जनाएका िथए । �न्�ले जातीय अल्पसंख्यक, दिलत र मिहलाहरुले लामो समयदिेख सामना गद� 

आएको संरचनागत भेदभाव उजागर पिन गय� । शािन्त सम्झौताको झण्डै पन्धर् बषर्पिछ नेपालको मानवअिधकार 
कानून, संरचनाहरुमा भएको उल्लेखनीय सुधारका बावजुद मानवअिधकार उल्लंघनबाट पीिडत �िक्तहरुल े

न्यायको पहुचँमा अझै पिन धेरै �वधानहरुको सामना गिररहकेा छन् । ती उल्लंघनहरुका मुख्य कारक तत्वहरु 
अझै पिन िव�मान छन् । अक� शब्दमा भ�ुपदार् �न्�रत पक्षहरुले जवाफदेिहतासम्बन्धी गरेका पर्ितव�ताहरु अझै 
पिन पूरा भएका छैनन् । 
 

सन् २०१७ मा आइिसजेले िव��ापी स्तरमा अिधकारको कानूनी संरक्षणमा भएको पर्गित र अवरोध दवैुको 
समीक्षा गन� अन्तरार्ि�य पिरयोजनाको एउटा अंशका रुपमा, नेपालमा जवाफदिेहता र िविधको शासनसम्बन्धी एक 

अध्ययन गरेको िथयो । उक्त अध्ययनले मानवअिधकार कानून, नीित र िविधशा�को िवकासमा भएको 

उल्लेखनीय पर्गितका बावजुद नेपाल दण्डहीनताको दलदलमा फस्द ै गएको तथ्य फेला पारेको िथयो । अवरु� 
संकर्मणकालीन न्याय पर्िकर्या, कमजोर बनाइएका न्याियक िनकाय, बढ्दो रुपमा िवभािजत हुदँ ैगएको नागिरक 

समाज र संस्थागत भेदभाव, जवाफदिेहताको संकट एवं यसका केही सुचकको रुपमा पर्ितवेदनमा समावेश गिरएको 

िथयो । 
 

यस पर्ितवेदनले सन् २०१९ को िडसेम्बर मिहनामा आइिसजेका आयुक्त तथा उच्चपदस्थ कमर्चारीहरुले नेपालमा 
पुनः अध्ययन भर्मण गिर िनकालेको िनष्कषर्हरुलाई अिभलेखीकरण गरेको छ । यसमा सन् २०१७ को अध्ययन 
पर्ितवेदनका िनष्कषर्हरुलाई पिन पुनरावलोकन गन� पर्यास गिरएको छ । यसल ेनयाँ संघीय शासन पर्णाली लागु 
गन� २०७२ को नेपालको सिंवधानका पर्ावधानहरुको कायार्न्वयन, फौजदारी न्याय पर्णालीलाई पर्भािवत गन� 

मुलुकी अपराध संिहता र अन्य कानूनहरुमा भएका संशोधनहरु, राजनीितक तथा कानूनी पर्णालीमा भएका 

हालैका पिरवतर्नहरु र िस्थर (तर मानवअिधकार मैतर्ी वा पूणर् रुपमा पर्ितिनिधमूलक नभएको) सरकार स�ासीन 

भए यता मानवअिधकारमा परेका पर्भावहरुमा िवशेष ध्यान िदएको छ । 
 

अध्ययन टोली (िमशन) का मखु्य िनष्कषर्हरुलाई देहाय अनसुार सकं्षिेपकरण गनर् सिकन्छ: 

१) कायार्न्वयनको अभाव: नेपालल ेअन्तरार्ि�य मानवअिधकार सम्बन्धी कानूनका महत्वपूणर् तत्वहरु आत्मसात 

गन� कानून र पर्गितशील िविधशा�को िवकासमा उल्लेखनीय पर्गित गरेको छ । य�िप, ती कानून र न्याियक 

िनणर्यहरु धेरै अवस्थामा कायार्न्वयन भएका छैनन् वा सिकर्य रुपमा अवमुल्यन गन� काम गिरएको छ, जसल े

गदार् सरकारमािथको जनिव�ास र पीिडतहरुका लािग न्यायमा पहुचँ जस्ता िवषयहरु कमजोर हुदँ ैगएका 
छन् । 
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धन्यवाद  
यो पर्ितवेदन इन्टरनेशनल किमशन अफ जुिरष्ट्स (आइसीजे) का आयुक्तहरु न्यायाधीश सन्जी मोनागेङ्ग, डेम 

िसिल्भया काटर्राइट र नेपालको सव�� अदालतका पूवर् पर्धान न्यायाधीश कल्याण शर्े� सिहतको �� स्तिरय 
अध्ययन टोलीको मागर्दशर्न तथा आइसीजेका कानूनी सल्लाहकार मैतर्यी गु�ा, करुणा पराजुली, काशीराम ढंुगाना 

र ल�मी पो�रेलको सहयोगमा एिसया-पर्शान्त कायर्कर्म िनद�शक फेर्डिरक रावस्क��ारा तयार गिरएको हो । 

आइसीजेका कानून तथा नीित िनद�शक इअन साइडरम्यान�ारा पर्ितवेदनको कानूनी सिमक्षा गिरएको हो । िनकु� 
नेपाल, पुजा शाह, पर्ित�ा ��ेत र िशवा च�धरी�ारा िमशन सहयोग �पल�ध गिरएको हो ।  पर्ितवेदनमा 

आवश्यक सल्लाह सुझाव पर्दान गिरिदएकोमा एड्भोकेसी फोरम र तरा� मानव अिधकार रक्षक स�ालका िमतर्हरु 
र पासा� िव�िव�ालयला� पिन आइसीजे धन्यवाद िदन चाहन्छ । आइसीजे पर्ितवेदनले समेटेको िवषयवस्तु, 

िव�ेषण र िनष्कषर्हरुकालािग पूणर् िजम्मेवारी िलन्छ ।  
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मखु्य साराशं 
मानवअिधकार उल्लंघन र ज्यादतीपर्ितको जवाफदेहीता नेपालमा िव.स.ं २०६३ को िवस्तृत शािन्त सम्झौता यता 

सावर्जिनक बहसको एउटा महत्वपूणर् पाटो रहदँै आएको छ । दशक लामो �न्�पिछ भएको उक्त शािन्त सम्झौतामा 
मानवअिधकार उल्लंघनका दोषीहरुलाई जवाफदहेी बनाउने र पीिडतहरुलाई उिचत पिरपूरण उपलब्ध गराउन 
दवैु पक्षले सहमित जनाएका िथए । �न्�ले जातीय अल्पसंख्यक, दिलत र मिहलाहरुले लामो समयदिेख सामना गद� 

आएको संरचनागत भेदभाव उजागर पिन गय� । शािन्त सम्झौताको झण्डै पन्धर् बषर्पिछ नेपालको मानवअिधकार 
कानून, संरचनाहरुमा भएको उल्लेखनीय सुधारका बावजुद मानवअिधकार उल्लंघनबाट पीिडत �िक्तहरुल े

न्यायको पहुचँमा अझै पिन धेरै �वधानहरुको सामना गिररहकेा छन् । ती उल्लंघनहरुका मुख्य कारक तत्वहरु 
अझै पिन िव�मान छन् । अक� शब्दमा भ�ुपदार् �न्�रत पक्षहरुले जवाफदेिहतासम्बन्धी गरेका पर्ितव�ताहरु अझै 
पिन पूरा भएका छैनन् । 
 

सन् २०१७ मा आइिसजेले िव��ापी स्तरमा अिधकारको कानूनी संरक्षणमा भएको पर्गित र अवरोध दवैुको 
समीक्षा गन� अन्तरार्ि�य पिरयोजनाको एउटा अंशका रुपमा, नेपालमा जवाफदिेहता र िविधको शासनसम्बन्धी एक 

अध्ययन गरेको िथयो । उक्त अध्ययनले मानवअिधकार कानून, नीित र िविधशा�को िवकासमा भएको 

उल्लेखनीय पर्गितका बावजुद नेपाल दण्डहीनताको दलदलमा फस्द ै गएको तथ्य फेला पारेको िथयो । अवरु� 
संकर्मणकालीन न्याय पर्िकर्या, कमजोर बनाइएका न्याियक िनकाय, बढ्दो रुपमा िवभािजत हुदँ ैगएको नागिरक 

समाज र संस्थागत भेदभाव, जवाफदिेहताको संकट एवं यसका केही सुचकको रुपमा पर्ितवेदनमा समावेश गिरएको 

िथयो । 
 

यस पर्ितवेदनले सन् २०१९ को िडसेम्बर मिहनामा आइिसजेका आयुक्त तथा उच्चपदस्थ कमर्चारीहरुले नेपालमा 
पुनः अध्ययन भर्मण गिर िनकालेको िनष्कषर्हरुलाई अिभलेखीकरण गरेको छ । यसमा सन् २०१७ को अध्ययन 
पर्ितवेदनका िनष्कषर्हरुलाई पिन पुनरावलोकन गन� पर्यास गिरएको छ । यसल ेनयाँ संघीय शासन पर्णाली लागु 
गन� २०७२ को नेपालको सिंवधानका पर्ावधानहरुको कायार्न्वयन, फौजदारी न्याय पर्णालीलाई पर्भािवत गन� 

मुलुकी अपराध संिहता र अन्य कानूनहरुमा भएका संशोधनहरु, राजनीितक तथा कानूनी पर्णालीमा भएका 

हालैका पिरवतर्नहरु र िस्थर (तर मानवअिधकार मैतर्ी वा पूणर् रुपमा पर्ितिनिधमूलक नभएको) सरकार स�ासीन 

भए यता मानवअिधकारमा परेका पर्भावहरुमा िवशेष ध्यान िदएको छ । 
 

अध्ययन टोली (िमशन) का मखु्य िनष्कषर्हरुलाई देहाय अनसुार सकं्षिेपकरण गनर् सिकन्छ: 

१) कायार्न्वयनको अभाव: नेपालल ेअन्तरार्ि�य मानवअिधकार सम्बन्धी कानूनका महत्वपूणर् तत्वहरु आत्मसात 

गन� कानून र पर्गितशील िविधशा�को िवकासमा उल्लेखनीय पर्गित गरेको छ । य�िप, ती कानून र न्याियक 

िनणर्यहरु धेरै अवस्थामा कायार्न्वयन भएका छैनन् वा सिकर्य रुपमा अवमुल्यन गन� काम गिरएको छ, जसल े

गदार् सरकारमािथको जनिव�ास र पीिडतहरुका लािग न्यायमा पहुचँ जस्ता िवषयहरु कमजोर हुदँ ैगएका 
छन् । 
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२) स्वतन्तर् र िनष्पक्ष ससं्थाहरु: नेपालल ेपर्हरी, सरकारी विकल कायार्लय, न्यायपािलका, संकर्मणकालीन न्याय 

संयन्तर् र राि�य मानवअिधकार िनकायहरु लगायतका न्याियक संस्थाहरुको स्थापना र क्षमता िवकासमा 
पर्गित गरेको छ । य�िप, यी संस्थाहरुको सक्षमता र स्वतन्तर्ता कमजोर अवस्थामा रहनुका साथै संस्थाहरुमा 

हुने िनयुिक्त पर्िकर्या देिख कायर्स�ालनको अभ्यास तथा िनणर्य वा पर्ितवेदनहरुको पारदिशताका सबै 
चरणहरुमा राजनीितक पर्भाव एवं हस्तक्षेपको जोिखममा रहकेा वा त्यस्तो अनुभव गन� गरेका छन् । 

३) जवाफदिेहता र न्यायमा पहुचँ: कानूनमा सुधार र संस्था िनमार्णमा भएको पर्गतीका बावजुद अिधकांश 

नेपालीहरु न्याय पर्णालीको पहुचँमा पुरानै �वधानहरुको सामना गिररहकेा छन् । अगर्पंिक्तका संस्थाहरु, 

िवशेषगरी पर्हरीमा समुदायहरुसगँ पर्भावकारी अन्तरिकर्या गन� राजनीितक इच्छा र क्षमताको अभाव छ र 
आम नेपालीहरु (िवशेषगरी जातीय अल्पसंख्यक समुदायका �िक्तहरु) ले अदालतमाफर् त उपचार िलने कर्ममा 

किहलेकाँही धेरै ठुला अवरोधहरुको सामना गछर्न् । यी अवरोधहरुको िनरन्तरता, पिरवतर्नका लािग बहस 

पैरवी गन� नागिरक समाजको भुिमका सीिमत बनाउने सरकारको सिुनयोिजत पर्यासल े सामािजक 
िस्थरतालाई नै खतरा पुयार्उन ेहदसम्म सरकारमािथको जनिव�ासलाई क्षित पुयार्उन ेकाम गरेका छन् । 

पर्ितवेदनमा नेपालमा दण्डहीनता संकटको कारक तत्वहरुमािथ केही िवचार पर्स्तुत गिरएका छन । पर्गितशील 
मानवअिधकार कानून र िविधशा�का बावजुद नेपालमा न्यायमा पहुचँ र अथर्पूणर् जवाफदेिहता अझै पिन 
िकन धेरै टा�ा छ भ�े िवषयमा केही िनष्कषर्हरु पर्स्तुत गिरएका छन् । यी िनष्कषर्हरु िवगतका अन्यायहरु र 
वतर्मानका असमानताहरुलाई बु�न, �न्�पिछका अपेक्षाहरुलाई पूरा गनर् िव�मान कानूनी र संस्थागत सुधार 

िकन अपर्या� छ भनेर बुझाउन एवं राजनीितक, कानूनी र संस्थागत सुधार माफर् त त्यसलाई कसरी सम्बोधन 

गनर् सिकन्छ भ�े िवषयमा केिन्दर्त छन् । पर्ितवेदनका केही िनष्कषर्हरु: 

 नेपाली शासन �वस्था र न्याियक िनकायहरु रा�ा कानून तथा नीितगत पर्यासहरुलाई कायार्न्वयन गनर् 
लगातार असफल भएको कारणले सिृजत अत्यन्त घातक र िगद� िव�सिनयताको समस्याले जकिडएका 
छन् । यसल ेगदार् न्याियक ससं्थाहरुमािथको जनिव�ास क्षीण मातर् नभई न्याियक संस्थाका िनणर्यहरुको 
कायार्न्वयन हुनेछ र शासन �वस्थाले िनष्पक्ष न्याय िदनस�छ भ�े सम्बन्धमा जनिव�ास कमजोर 
ब�जाने जोिखम छ । 
 

 �न्� र �न्�पिछका मानवअिधकार उल्लंघनका घटनाहरु असम्बिन्धत छन् र ितनलाई फरक ससं्था एवं 
िविधमाफर् त सम्बोधन गिरनुपछर् भ� े अभ्यासल े हालका भेदभावजन्य कायर् वा �न्�कािलन िहसा र 
मानवअिधकार उल्लंघनका सबैखाल े पीिडतहरुले सामना गरेको न्यायमा पहुचँका साझा 
�वधानहरुलाई �झेलमा पान� काम गरेको छ । सबै िहसा (आिथक, जातीय र जातमा आधािरत 

असमानतासिहत) का कारक तत्वहरु र पर्जातािन्तर्क शासन, कानूनको कायार्न्वयन र न्याियक 

संस्थाहरुमा �ा� संस्थागत कमजोरीबीचको सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गनर् जरुरी छ । 
 

 अन्तरार्ि�य मानवअिधकार कानूनले नेपालमा िनःसन्देह महत्वपूणर् भूिमका िनवार्ह गरेको छ । यसलाई 
संवैधािनक र िवधाियकी कानूनका साथै सव�� अदालतको िविधशा�मा पिन समावेश गिरएको छ । 
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अन्तरार्ि�य संघसंस्थाहरुल े महत्वपूणर् ऐितहािसक समयमा पर्जातािन्तर्क पिरवतर्न र मानवअिधकार 
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 सुधारको गुणस्तर र गितका सम्बन्धमा रहकेा चासोहरु बाहके, न्याय र शासन �वस्थाका सबैभन्दा धेरै 

गम्भीर मु�ाहरुको समाधानका लािग संघीय, पर्ादिेशक र स्थानीय तहका सरोकारवालाहरुबीच 

अन्तरिकर्या र समन्वय आवश्यक छ । मानवअिधकार र िविधको शासनलाई संरक्षण र पर्व�र्न गनर् नयाँ 
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आशा लाग्दो र महत्वपूणर् छन् । न्याय, शासन �वस्था र ऐितहािसक भेदभावबीचको सम्बन्ध लगायत 

सुधारको पर्कृित र गितका बारेमा रहकेो सामािजक तथा राजनीितक असहमितहरुमा अन्तिनिहत 
तनावहरुलाई सम्बोधन गन� कायर् पर्ाथिमकताको िवषय हुनुपछर् । 

 

उल्लेिखत िनष्कषर्हरुको आधारमा पर्ितवेदनले केही िसफािरसहरु पर्स्तुत गरेको छ, जुन् ‘िविधको शासन’ को 

संरक्षणको एकल मूलभूत चासोमािथ केिन्दर्त रहकेा छन् । िविधको शासनको अवधारणामा न्यायमा पहुचँ, 

जवाफदिेहता, उपचारको हक, र सरकारी तथा गैरसरकारी न्याियक िनकायहरुको उ�रदाियत्वका चासोहरु 

समेिटन्छन् । 
 

िवस्तृत िसफािरसहरु पर्धानमन्तर्ीको कायार्लय, सघंीय तथा पर्ादिेशक �वस्थािपका, नेपाल पर्हरी, 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, सव�� अदालत र राि�य न्याियक पर्ित�ानसिहतको न्यायपािलका, राि�य 

मानवअिधकार आयोग, नागिरक समाज र कुटनीितक समुदायहरुतफर्  िनद�िशत छन् । 
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२) स्वतन्तर् र िनष्पक्ष ससं्थाहरु: नेपालल ेपर्हरी, सरकारी विकल कायार्लय, न्यायपािलका, संकर्मणकालीन न्याय 

संयन्तर् र राि�य मानवअिधकार िनकायहरु लगायतका न्याियक संस्थाहरुको स्थापना र क्षमता िवकासमा 
पर्गित गरेको छ । य�िप, यी संस्थाहरुको सक्षमता र स्वतन्तर्ता कमजोर अवस्थामा रहनुका साथै संस्थाहरुमा 

हुने िनयुिक्त पर्िकर्या देिख कायर्स�ालनको अभ्यास तथा िनणर्य वा पर्ितवेदनहरुको पारदिशताका सबै 
चरणहरुमा राजनीितक पर्भाव एवं हस्तक्षेपको जोिखममा रहकेा वा त्यस्तो अनुभव गन� गरेका छन् । 

३) जवाफदिेहता र न्यायमा पहुचँ: कानूनमा सुधार र संस्था िनमार्णमा भएको पर्गतीका बावजुद अिधकांश 

नेपालीहरु न्याय पर्णालीको पहुचँमा पुरानै �वधानहरुको सामना गिररहकेा छन् । अगर्पंिक्तका संस्थाहरु, 

िवशेषगरी पर्हरीमा समुदायहरुसगँ पर्भावकारी अन्तरिकर्या गन� राजनीितक इच्छा र क्षमताको अभाव छ र 
आम नेपालीहरु (िवशेषगरी जातीय अल्पसंख्यक समुदायका �िक्तहरु) ले अदालतमाफर् त उपचार िलने कर्ममा 

किहलेकाँही धेरै ठुला अवरोधहरुको सामना गछर्न् । यी अवरोधहरुको िनरन्तरता, पिरवतर्नका लािग बहस 

पैरवी गन� नागिरक समाजको भुिमका सीिमत बनाउने सरकारको सिुनयोिजत पर्यासल े सामािजक 
िस्थरतालाई नै खतरा पुयार्उन ेहदसम्म सरकारमािथको जनिव�ासलाई क्षित पुयार्उन ेकाम गरेका छन् । 

पर्ितवेदनमा नेपालमा दण्डहीनता संकटको कारक तत्वहरुमािथ केही िवचार पर्स्तुत गिरएका छन । पर्गितशील 
मानवअिधकार कानून र िविधशा�का बावजुद नेपालमा न्यायमा पहुचँ र अथर्पूणर् जवाफदेिहता अझै पिन 
िकन धेरै टा�ा छ भ�े िवषयमा केही िनष्कषर्हरु पर्स्तुत गिरएका छन् । यी िनष्कषर्हरु िवगतका अन्यायहरु र 
वतर्मानका असमानताहरुलाई बु�न, �न्�पिछका अपेक्षाहरुलाई पूरा गनर् िव�मान कानूनी र संस्थागत सुधार 

िकन अपर्या� छ भनेर बुझाउन एवं राजनीितक, कानूनी र संस्थागत सुधार माफर् त त्यसलाई कसरी सम्बोधन 

गनर् सिकन्छ भ�े िवषयमा केिन्दर्त छन् । पर्ितवेदनका केही िनष्कषर्हरु: 

 नेपाली शासन �वस्था र न्याियक िनकायहरु रा�ा कानून तथा नीितगत पर्यासहरुलाई कायार्न्वयन गनर् 
लगातार असफल भएको कारणले सिृजत अत्यन्त घातक र िगद� िव�सिनयताको समस्याले जकिडएका 
छन् । यसल ेगदार् न्याियक ससं्थाहरुमािथको जनिव�ास क्षीण मातर् नभई न्याियक संस्थाका िनणर्यहरुको 
कायार्न्वयन हुनेछ र शासन �वस्थाले िनष्पक्ष न्याय िदनस�छ भ�े सम्बन्धमा जनिव�ास कमजोर 
ब�जाने जोिखम छ । 
 

 �न्� र �न्�पिछका मानवअिधकार उल्लंघनका घटनाहरु असम्बिन्धत छन् र ितनलाई फरक ससं्था एवं 
िविधमाफर् त सम्बोधन गिरनुपछर् भ� े अभ्यासल े हालका भेदभावजन्य कायर् वा �न्�कािलन िहसा र 
मानवअिधकार उल्लंघनका सबैखाल े पीिडतहरुले सामना गरेको न्यायमा पहुचँका साझा 
�वधानहरुलाई �झेलमा पान� काम गरेको छ । सबै िहसा (आिथक, जातीय र जातमा आधािरत 

असमानतासिहत) का कारक तत्वहरु र पर्जातािन्तर्क शासन, कानूनको कायार्न्वयन र न्याियक 

संस्थाहरुमा �ा� संस्थागत कमजोरीबीचको सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गनर् जरुरी छ । 
 

 अन्तरार्ि�य मानवअिधकार कानूनले नेपालमा िनःसन्देह महत्वपूणर् भूिमका िनवार्ह गरेको छ । यसलाई 
संवैधािनक र िवधाियकी कानूनका साथै सव�� अदालतको िविधशा�मा पिन समावेश गिरएको छ । 
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 सुधारको गुणस्तर र गितका सम्बन्धमा रहकेा चासोहरु बाहके, न्याय र शासन �वस्थाका सबैभन्दा धेरै 

गम्भीर मु�ाहरुको समाधानका लािग संघीय, पर्ादिेशक र स्थानीय तहका सरोकारवालाहरुबीच 

अन्तरिकर्या र समन्वय आवश्यक छ । मानवअिधकार र िविधको शासनलाई संरक्षण र पर्व�र्न गनर् नयाँ 
संघीय संरचनाहरु तथा यस्ता संरचनाहरु िबचको सम्बन्धहरुले पर्दान गन� अवसरहरु उल्लेखनीय रुपमा 
आशा लाग्दो र महत्वपूणर् छन् । न्याय, शासन �वस्था र ऐितहािसक भेदभावबीचको सम्बन्ध लगायत 

सुधारको पर्कृित र गितका बारेमा रहकेो सामािजक तथा राजनीितक असहमितहरुमा अन्तिनिहत 
तनावहरुलाई सम्बोधन गन� कायर् पर्ाथिमकताको िवषय हुनुपछर् । 

 

उल्लेिखत िनष्कषर्हरुको आधारमा पर्ितवेदनले केही िसफािरसहरु पर्स्तुत गरेको छ, जुन् ‘िविधको शासन’ को 

संरक्षणको एकल मूलभूत चासोमािथ केिन्दर्त रहकेा छन् । िविधको शासनको अवधारणामा न्यायमा पहुचँ, 

जवाफदिेहता, उपचारको हक, र सरकारी तथा गैरसरकारी न्याियक िनकायहरुको उ�रदाियत्वका चासोहरु 

समेिटन्छन् । 
 

िवस्तृत िसफािरसहरु पर्धानमन्तर्ीको कायार्लय, सघंीय तथा पर्ादिेशक �वस्थािपका, नेपाल पर्हरी, 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, सव�� अदालत र राि�य न्याियक पर्ित�ानसिहतको न्यायपािलका, राि�य 

मानवअिधकार आयोग, नागिरक समाज र कुटनीितक समुदायहरुतफर्  िनद�िशत छन् । 
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१ पिरचय 

आइसीजेको २०१९ को िडसमे्बरमा भएको नेपाल िमशन र पर्ितवदेनको उ�ेश्य

इन्टरनेशनल किमशन अफ जुिरष्ट्स (आइसीजे) ले नेपालमा मानवअिधकार जवाफदिेहता, स्वच्छ एवम् 

पर्भावकारी न्यायपर्शासन र िविधको शासन पर्व�र्नकालािग १५ वषर्भन्दा धेरै समयदिेख िनरन्तर रूपमा काम 
गरेको छ । यस अविधमा आइसीजेले अन्तरार्ि�य मानवअिधकार कानून र मानवअिधकार संरक्षण गन� असल नीित 
तथा अभ्यासहरुको कायार्न्वयनमा सुधार गन� उ�ेश्यका साथ कानून�वसायी, न्यायाधीश, नागिरक समाजका 

संघसंस्थाहरु र पीिडत समदुायलाई सहयोग पर्दान गनुर्का साथै सल्लाह, सुझाव तथा पर्ािविधक सहयोग उपलब्ध 

गराउदै आएको छ । यसका लािग, आइसीजेले अिभलेखीकरण, अनुसन्धानका साथै तथ्य सङ्कलन; सावर्जिनक 

सरोकारका मु�ा, मसौदा िवधेयक एवं जारी कानूनहरु अन्तरार्ि�य कानून तथा मापदण्ड अनुरुप भए नभएको 

िवष्लेषण गरी सो उपर िटप्पणी गन�; न्यायक्षेतर्संग सम्बिन्धत �िक्त तथा अिधकारीहरुिवच तािलम, गो�ी तथा 

क्षमता अिभवृि� सम्बन्धी कायर्कर्म; र सहकायर्, रणनीित र वकालतको पर्योजनकालािग सम्बिन्धत 

सरोकारवालाहरूसगँ परामशर् बैठक लगायतका िविभ�  उपायहरु अपनाउदै आएको छ । 

जुलाई २०१७ मा आइसीजेल ेमानव अिधकारको कानुनी संरक्षणमा िव��ापी स्तरमा भएको पर्गित र अवरोध 
दवैुको सिमक्षा गन� अन्तरार्ि�य पिरयोजनाको एउटा अंशका रूपमा, नेपालमा जवाफदेिहता र िविधको 

शासनसम्बन्धी एक अध्ययन पर्ितवेदन पर्कािशत गरेको छ ।1 उक्त अध्ययनले मानवअिधकार कानून, नीित तथा 

िविधशा�को िवकासमा भएको उल्लेखनीय पर्गितका वावजुद अवरु� सङ्कर्मणकालीन न्याय पर्िकर्या, न्याियक 

िनकायहरुमा भएको राजनीितक हस्तक्षेप, ब�दो रुपमा िवभािजत नागिरक समाज आदी�ारा सिृजत 

जवाफदिेहताको सङ्कट तथा िय सवालहरुमा दाता र कुटनीितक िनकायहरुको घट्दो रुिचजस्ता सूचकहरुले नेपाल 
दण्डहीनताको दलदलमा फस्दै गएको, २००� मा भएको �न्�को अन्त्य प�ात पर्ा� भएको पर्गितको िदगोपनालाई 

जोिखममा धकेलेको तथ्य उजागर गरेको िथयो । यस पर्ितवेदनले मानवअिधकारको संरक्षणसम्बन्धी कानून र 
िविधशा�को िव�ेषण गरेको छ  । यसमा सव�� अदालत, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, नेपाल पर्हरी र राि�य 

मानवअिधकार आयोगजस्ता पर्मुख िनकायहरूको भूिमकालाई समेत समीक्षा गिरएको छ । 

उक्त पर्ितवेदन पर्काशन भएयता नेपाली राजनीित र शासन-संरचनामा केही महत्त्वपूणर् पिरवतर्न भएका छन् । 

सबैभन्दा उल्लेखनीय, नेपालको सिंवधान (२०७२) का महत्वपूणर् पर्ावधानहरू नयाँ संघीय शासन पर्णालीमा 

कायार्न्वयन हुन शुरु भएका छन् । फौजदारी न्याय पर्णालीलाई पर्भािवत गन� अपराध सिंहता र अन्य कानूनहरुमा 
संशोधनहरु भएका छन्, र राजनीितक दलहरूको सम्झौतापूणर् एिककरणले तुलनात्मक रूपमा िस्थर (तर 

मानवअिधकारमैतर्ी वा पूणर् पर्ितिनिधत्वपूणर् होइन) गठबन्धन सरकार शासनशिक्तमा आएको छ । 

1आइिसजे िव��ापी उपचार तथा जवाफदेिहता कायर्कर्म, ‘नेपालमा गम्भीर मानवअिधकार उल्लंघनमा न्याय पर्ा�ी: आधारभुत 
अध्ययन (जुलाई २०१७), https://www.icj.org/nepal-search-for-truth-and-justice-continues-new- icj-report/. मा 
उपलब्ध छ ।  
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१ पिरचय 

आइसीजेको २०१९ को िडसमे्बरमा भएको नेपाल िमशन र पर्ितवदेनको उ�ेश्य

इन्टरनेशनल किमशन अफ जुिरष्ट्स (आइसीजे) ले नेपालमा मानवअिधकार जवाफदिेहता, स्वच्छ एवम् 

पर्भावकारी न्यायपर्शासन र िविधको शासन पर्व�र्नकालािग १५ वषर्भन्दा धेरै समयदिेख िनरन्तर रूपमा काम 
गरेको छ । यस अविधमा आइसीजेले अन्तरार्ि�य मानवअिधकार कानून र मानवअिधकार संरक्षण गन� असल नीित 
तथा अभ्यासहरुको कायार्न्वयनमा सुधार गन� उ�ेश्यका साथ कानून�वसायी, न्यायाधीश, नागिरक समाजका 

संघसंस्थाहरु र पीिडत समदुायलाई सहयोग पर्दान गनुर्का साथै सल्लाह, सुझाव तथा पर्ािविधक सहयोग उपलब्ध 

गराउदै आएको छ । यसका लािग, आइसीजेले अिभलेखीकरण, अनुसन्धानका साथै तथ्य सङ्कलन; सावर्जिनक 

सरोकारका मु�ा, मसौदा िवधेयक एवं जारी कानूनहरु अन्तरार्ि�य कानून तथा मापदण्ड अनुरुप भए नभएको 

िवष्लेषण गरी सो उपर िटप्पणी गन�; न्यायक्षेतर्संग सम्बिन्धत �िक्त तथा अिधकारीहरुिवच तािलम, गो�ी तथा 

क्षमता अिभवृि� सम्बन्धी कायर्कर्म; र सहकायर्, रणनीित र वकालतको पर्योजनकालािग सम्बिन्धत 

सरोकारवालाहरूसगँ परामशर् बैठक लगायतका िविभ�  उपायहरु अपनाउदै आएको छ । 

जुलाई २०१७ मा आइसीजेल ेमानव अिधकारको कानुनी संरक्षणमा िव��ापी स्तरमा भएको पर्गित र अवरोध 
दवैुको सिमक्षा गन� अन्तरार्ि�य पिरयोजनाको एउटा अंशका रूपमा, नेपालमा जवाफदेिहता र िविधको 

शासनसम्बन्धी एक अध्ययन पर्ितवेदन पर्कािशत गरेको छ ।1 उक्त अध्ययनले मानवअिधकार कानून, नीित तथा 

िविधशा�को िवकासमा भएको उल्लेखनीय पर्गितका वावजुद अवरु� सङ्कर्मणकालीन न्याय पर्िकर्या, न्याियक 

िनकायहरुमा भएको राजनीितक हस्तक्षेप, ब�दो रुपमा िवभािजत नागिरक समाज आदी�ारा सिृजत 

जवाफदिेहताको सङ्कट तथा िय सवालहरुमा दाता र कुटनीितक िनकायहरुको घट्दो रुिचजस्ता सूचकहरुले नेपाल 
दण्डहीनताको दलदलमा फस्दै गएको, २००� मा भएको �न्�को अन्त्य प�ात पर्ा� भएको पर्गितको िदगोपनालाई 

जोिखममा धकेलेको तथ्य उजागर गरेको िथयो । यस पर्ितवेदनले मानवअिधकारको संरक्षणसम्बन्धी कानून र 
िविधशा�को िव�ेषण गरेको छ  । यसमा सव�� अदालत, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, नेपाल पर्हरी र राि�य 

मानवअिधकार आयोगजस्ता पर्मुख िनकायहरूको भूिमकालाई समेत समीक्षा गिरएको छ । 

उक्त पर्ितवेदन पर्काशन भएयता नेपाली राजनीित र शासन-संरचनामा केही महत्त्वपूणर् पिरवतर्न भएका छन् । 

सबैभन्दा उल्लेखनीय, नेपालको सिंवधान (२०७२) का महत्वपूणर् पर्ावधानहरू नयाँ संघीय शासन पर्णालीमा 

कायार्न्वयन हुन शुरु भएका छन् । फौजदारी न्याय पर्णालीलाई पर्भािवत गन� अपराध सिंहता र अन्य कानूनहरुमा 
संशोधनहरु भएका छन्, र राजनीितक दलहरूको सम्झौतापूणर् एिककरणले तुलनात्मक रूपमा िस्थर (तर 

मानवअिधकारमैतर्ी वा पूणर् पर्ितिनिधत्वपूणर् होइन) गठबन्धन सरकार शासनशिक्तमा आएको छ । 

1आइिसजे िव��ापी उपचार तथा जवाफदेिहता कायर्कर्म, ‘नेपालमा गम्भीर मानवअिधकार उल्लंघनमा न्याय पर्ा�ी: आधारभुत 
अध्ययन (जुलाई २०१७), https://www.icj.org/nepal-search-for-truth-and-justice-continues-new- icj-report/. मा 
उपलब्ध छ ।  
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कोिभड १९ महामारीले अिनि�तताका अितिरक्त नयाँ िवषयबस्तुहरू थपेको छ । आिथक तथा सामािजक 
दवावहरुको सजृना भएका छन् जसल ेअसमानतालाई बढाउनुको साथै पर्चिलत नीितिनयम तथा कानूनमा भएका 
कमीकमजोरीहरु थप उदाङ्गीएका छन् ।2  सधैजसो अवरु� अवस्थामा रहकेो सङ्कर्मणकालीन न्याय लगायत 
मानवअिधकारसँग सम्बिन्धत अन्य पक्षहरूको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । राजनीितक र आिथक अिधकारको 
�ापक िवकेिन्दर्करण सिहत संघीय स्वरुपमा पर्वेश गरेको पिरपर्े�यमा नेपालमा ती अिधकारहरुको कायार्न्वयनको 
अवस्था अध्ययन गनर् आइसीजेले एक उच्च स्तरीय िमशनको आयोजना गनुर् आवश्यक भएको र यो समय उपयुक्त 
भएको िनश्कषर् गय� र यो पर्ितवेदन उक्त अध्ययन िमशनकै पिरणाम हो ।  

सन् २०१९ िडसमे्बर २ देिख ७ सम्म सम्प� उक्त िमशनका िनन उ ेश्यहरु रहकेा िथए: 

• नागिरक समाज, संघीय एवं पर्ादेिशक सरकार, मानवअिधकार उल्लंघनका पीिडतहरू, न्याय क्षेतर्सँग सम्ब� 

�िक्त तथा न्यायपािलकाका सदस्यहरूसगं भेटघाट, छलफल एवं परामशर् गरी मानवअिधकार जवाफदहेीको 

वतर्मान िस्थितको लेखाजोखा गन�; 

• संघीय र पर्ादेिशक सरकारहरु, पर्ादेिशक मुख्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयहरु र कानून कायार्न्वयन गन� 

िनकायहरु िवच अिधकार वाँडफाँडको िवषयलाई िवशेष ध्यान िददै संघीय र पर्ादिेशक तहमा कानून तथा 
नीितगत सुधारका अवसरहरूको पिहचान गन�; र 

• न्यायपािलकाको स्वतन्तर्ताउपरका जोिखमहरुको पिहचान गनर् राि�य न्याियक पर्ित�ानलगायत 
न्यायपािलकासँग सहकायर् गन� र नेपालको सबल मानवअिधकार िविधशा�लाई कायम राख्दै यस िकिसमका 
िविधशा�हरुको थप िवकास गनर् िसफािरसहरू पर्दान गन� ।  

आइसीजेका तीनजना आयुक्तहरूः न्यायाधीश सन्जी मोनागेङ्ग (बोत्स्वाना), डेम िसिल्भया काटर्राइट 

(न्युिजल्यान्ड), र पूवर् पर्धानन्यायाधीश कल्याण शर्े� (नेपाल) सिहत िमशनको गठन भएको िथयो ।3 आइसीजेका 

कानुनी तथा नीित िनद�शक इआन िसडरम्यान, र एिसया-पर्शान्त कायर्कर्म िनद�शक फेर्डिरक रावस्की िमशनको 

सदस्यको रूपमा सहभागी िथए । िमशनलाई एडभोकेसी फोरम नेपाल र तराई मानवअिधकार रक्षक स�ाल (थडर् 

अलाइन्स) का साथसाथै जमर्नीको पसाउ िव�िव�ालय (नीितगत सुधार सम्बन्धी अध्ययन गन� भुिमकामा) ले 

सहयोग गरेका िथए । त्यसगैरी िमशनलाई सघाउन नेपाल कानून समाज र जवाफदहेी िनगरानी सिमितले पिन 
कायर्कर्महरुको आयोजना गरेका िथए । आइसीजे पर्ितवेदनको िव�ेषण र िनष्कषर्हरुकालािग पूणर् तथा एकल रुपमा 
िजम्मेवारी िलन्छ ।  

2 हनुेर्होस्: तराई मानवअिधकार रक्षक स�ाल, नेपालमा कोिभड १९ को सम्बोधनका लािग मानवअिधकारका पाँच मुख्य चासोहरु 
(९ जुन २०२०), http://www.thrda.org/situation-update/five-major-concerns-of-human-rights- in-response-
to-covid-19-in-nepal/ मा उपलब्ध छ ।  
3 आयुक्तहरूको �िक्तगत िववरण https://www.icj.org/commission/ मा उपलब्ध छ ।  
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िमशनअविधमा, िमशनले नागिरक समाजका महत्वपूणर् सदस्यहरू, �न्�कािलन तथा त्यसपिछका �हसाबाट 

पीिडतहरुका िविभ� समूह, मानवअिधकार रक्षक तथा कानून�वसायीहरु, कुटनीितज्ञहरु, सयंुक्त रा�सङ्घका 

आवासीय पर्ितिनधी तथा अन्य विर� अिधकारीहरूलगायत िविवध के्षतर्मा कायर्रत �िक्तहरुसँग भेटघाट ग�य� ।4 

सरकारी िनकायसँगको भेटघाटहरुको कर्ममा िमशनले पर्धानमन्तर्ीको कायार्लय, महान्यायािधवक्ता, कानून, न्याय 

तथा ससंदीय मािमला मन्तर्ालय, सव�च्च अदालत र राि�य न्याियक पर्ित�ानका अिधकारीहरु एवं पर्हरी 

महािनरीक्षकसँग भेटघाट गरेको िथयो । िमशनले सव�च्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग पिन भेटेको िथयो । 
काठमाण्डौमा भएका उक्त भटेघाटहरूका अितिरक्त िमशनले पर्दशे २ को मुख्यालय रहकेो जनकपुरको पिन भर्मण 
गरेको िथयो र मुख्य न्यायािधवक्ता, पर्दशे कानूनमन्तर्ी, उच्च अदालत र िजल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू, र बार 

एशोिसएशन जनकपुरका कानून�वसायीहरू लगायत नागिरक समाजका पर्ितिनिधहरूसगँ भेटघाट गरेको िथयो । 
त्यसैगरी िमशनका सदस्यहरूले काठमाड�मा आयोिजत दिक्षण एिसयाभरका िवज्ञहरू सहभागी रहकेो यातनाको 
रोकथाम सम्बन्धी के्षतर्ीय सम्मेलनमा पिन भाग िलएका िथए ।5  

तीन खण्डमा िवभािजत रहकेो यो पर्ितवेदनले िमशनका िनष्कषर्हरू पर्स्तुत गदर्छ । यसको पिहलो खण्डमा वतर्मान 
राजनीितक अवस्थाको पिरचय र त्यसपिछको िव�ेषणलाई जोड्न अन्तरार्ि�य मानवअिधकार सम्बन्धी कानुनी 
संरचनाका सान्दिभक अंशहरूको सिंक्ष� सिमक्षा समावेश छन् । दोसर्ो खण्ड, िमशनको मुख्य िनष्कषर्हरुको सारांश 

हो, यसलाई तीन उपखण्डमा िवभाजन गरीएको छ । पिहलो, सान्दिभक कानुनी संरचना र ितनको कायार्न्वयन, 

दोसर्ो, पर्मुख न्याियक िनकाय तथा मानवअिधकार संस्थाहरुको कायर्स�ालन र तेसर्ो, आफूउपर भएका 

क्षितकालािग उपचार र पिरपूरणमा पहुचँ खोिजरहकेा मानवअिधकार उल्लंघनका पीिडतहरूले सामना गरेका 
किठनाईहरुको लेखाजोखा । पर्ितवेदनको तेसर्ो खण्डल े िवशेषतः मानवअिधकारमैतर्ी नीितिनयम, कानून तथा 

िविधशा�हरुको अवलम्बन गिरएको अवस्थामा समेत िकन मािनसहरुको न्यायमा सहज पहुचँ हुन सकेको छैन र 
िकन साथर्क जवाफदहेीता पहुचँबािहर रहदै आएको छ भ�े िवषयमा केिन्दर्त हुदँ ैनेपालमा दण्डहीनताको सङ्कट 
कायमै रहनुका मूल कारणहरूका केही उदाहरणहरु पर्स्तुत गरेको छ । त्यसैगरी पर्ितवेदनको यस खण्डल ेसरकार, 

नागिरक समाज र अन्तरार्ि�य समुदायकालािग केही िसफािरसहरू समेत गरेको छ ।  

 

4 िमशनल ेभेटघाट गरेका नागिरक समाजका सङ्घसंस्थाहरुमा जवाफदेही िनगरानी सिमित, नेपाल कानून समाज, साकर्  ल नेपाल, 
ए�ेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल, नेपाल बार एशोिसएशन; मिहला, कानून तथा िवकास म� (एफडब्लुएलडी); नेपाल मानवअिधकार 
सङ्गठन (ह्युरोन), अनौपचािरक के्षतर् सेवा केन्दर् (इन्सेक), मानवअिधकारका लािग जनम�, सामुदाियक मेलिमलाप समाज 
नेपाल, मानवअिधकार तथा जनसरोकार अिभयान (काहुरास्ट), िहमालयन मानवअिधकार अनुगमन (िहमराइट्स), न्याय तथा 
अिधकार वकालत म� (अजर) नेपाल, र संिवधान िनगरानी समूह रहकेा िथए ।  
5 आइसीजे, मानवअिधकार िदवस: दिक्षण एिसयाली राज्यहरुले यातना मु�ामा रहकेो दण्डहीनताको संस्कृतीको अन्त्य गन� पछर् 
(१० िडसेम्बर २०१९), यो सामागर्ी https://www.icj.org/south-asian-states-must-end-culture-of-impunity-for-
torture/ मा उलब्ध छ ।  
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कोिभड १९ महामारीले अिनि�तताका अितिरक्त नयाँ िवषयबस्तुहरू थपेको छ । आिथक तथा सामािजक 
दवावहरुको सजृना भएका छन् जसल ेअसमानतालाई बढाउनुको साथै पर्चिलत नीितिनयम तथा कानूनमा भएका 
कमीकमजोरीहरु थप उदाङ्गीएका छन् ।2  सधैजसो अवरु� अवस्थामा रहकेो सङ्कर्मणकालीन न्याय लगायत 
मानवअिधकारसँग सम्बिन्धत अन्य पक्षहरूको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । राजनीितक र आिथक अिधकारको 
�ापक िवकेिन्दर्करण सिहत संघीय स्वरुपमा पर्वेश गरेको पिरपर्े�यमा नेपालमा ती अिधकारहरुको कायार्न्वयनको 
अवस्था अध्ययन गनर् आइसीजेले एक उच्च स्तरीय िमशनको आयोजना गनुर् आवश्यक भएको र यो समय उपयुक्त 
भएको िनश्कषर् गय� र यो पर्ितवेदन उक्त अध्ययन िमशनकै पिरणाम हो ।  

सन् २०१९ िडसमे्बर २ देिख ७ सम्म सम्प� उक्त िमशनका िनन उ ेश्यहरु रहकेा िथए: 

• नागिरक समाज, संघीय एवं पर्ादेिशक सरकार, मानवअिधकार उल्लंघनका पीिडतहरू, न्याय क्षेतर्सँग सम्ब� 

�िक्त तथा न्यायपािलकाका सदस्यहरूसगं भेटघाट, छलफल एवं परामशर् गरी मानवअिधकार जवाफदहेीको 

वतर्मान िस्थितको लेखाजोखा गन�; 

• संघीय र पर्ादेिशक सरकारहरु, पर्ादेिशक मुख्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयहरु र कानून कायार्न्वयन गन� 

िनकायहरु िवच अिधकार वाँडफाँडको िवषयलाई िवशेष ध्यान िददै संघीय र पर्ादिेशक तहमा कानून तथा 
नीितगत सुधारका अवसरहरूको पिहचान गन�; र 

• न्यायपािलकाको स्वतन्तर्ताउपरका जोिखमहरुको पिहचान गनर् राि�य न्याियक पर्ित�ानलगायत 
न्यायपािलकासँग सहकायर् गन� र नेपालको सबल मानवअिधकार िविधशा�लाई कायम राख्दै यस िकिसमका 
िविधशा�हरुको थप िवकास गनर् िसफािरसहरू पर्दान गन� ।  

आइसीजेका तीनजना आयुक्तहरूः न्यायाधीश सन्जी मोनागेङ्ग (बोत्स्वाना), डेम िसिल्भया काटर्राइट 

(न्युिजल्यान्ड), र पूवर् पर्धानन्यायाधीश कल्याण शर्े� (नेपाल) सिहत िमशनको गठन भएको िथयो ।3 आइसीजेका 

कानुनी तथा नीित िनद�शक इआन िसडरम्यान, र एिसया-पर्शान्त कायर्कर्म िनद�शक फेर्डिरक रावस्की िमशनको 

सदस्यको रूपमा सहभागी िथए । िमशनलाई एडभोकेसी फोरम नेपाल र तराई मानवअिधकार रक्षक स�ाल (थडर् 

अलाइन्स) का साथसाथै जमर्नीको पसाउ िव�िव�ालय (नीितगत सुधार सम्बन्धी अध्ययन गन� भुिमकामा) ले 

सहयोग गरेका िथए । त्यसगैरी िमशनलाई सघाउन नेपाल कानून समाज र जवाफदहेी िनगरानी सिमितले पिन 
कायर्कर्महरुको आयोजना गरेका िथए । आइसीजे पर्ितवेदनको िव�ेषण र िनष्कषर्हरुकालािग पूणर् तथा एकल रुपमा 
िजम्मेवारी िलन्छ ।  

2 हनुेर्होस्: तराई मानवअिधकार रक्षक स�ाल, नेपालमा कोिभड १९ को सम्बोधनका लािग मानवअिधकारका पाँच मुख्य चासोहरु 
(९ जुन २०२०), http://www.thrda.org/situation-update/five-major-concerns-of-human-rights- in-response-
to-covid-19-in-nepal/ मा उपलब्ध छ ।  
3 आयुक्तहरूको �िक्तगत िववरण https://www.icj.org/commission/ मा उपलब्ध छ ।  

11

िमशनअविधमा, िमशनले नागिरक समाजका महत्वपूणर् सदस्यहरू, �न्�कािलन तथा त्यसपिछका �हसाबाट 

पीिडतहरुका िविभ� समूह, मानवअिधकार रक्षक तथा कानून�वसायीहरु, कुटनीितज्ञहरु, सयंुक्त रा�सङ्घका 

आवासीय पर्ितिनधी तथा अन्य विर� अिधकारीहरूलगायत िविवध के्षतर्मा कायर्रत �िक्तहरुसँग भेटघाट ग�य� ।4 

सरकारी िनकायसँगको भेटघाटहरुको कर्ममा िमशनले पर्धानमन्तर्ीको कायार्लय, महान्यायािधवक्ता, कानून, न्याय 

तथा ससंदीय मािमला मन्तर्ालय, सव�च्च अदालत र राि�य न्याियक पर्ित�ानका अिधकारीहरु एवं पर्हरी 

महािनरीक्षकसँग भेटघाट गरेको िथयो । िमशनले सव�च्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग पिन भेटेको िथयो । 
काठमाण्डौमा भएका उक्त भटेघाटहरूका अितिरक्त िमशनले पर्दशे २ को मुख्यालय रहकेो जनकपुरको पिन भर्मण 
गरेको िथयो र मुख्य न्यायािधवक्ता, पर्दशे कानूनमन्तर्ी, उच्च अदालत र िजल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू, र बार 

एशोिसएशन जनकपुरका कानून�वसायीहरू लगायत नागिरक समाजका पर्ितिनिधहरूसगँ भेटघाट गरेको िथयो । 
त्यसैगरी िमशनका सदस्यहरूले काठमाड�मा आयोिजत दिक्षण एिसयाभरका िवज्ञहरू सहभागी रहकेो यातनाको 
रोकथाम सम्बन्धी के्षतर्ीय सम्मेलनमा पिन भाग िलएका िथए ।5  

तीन खण्डमा िवभािजत रहकेो यो पर्ितवेदनले िमशनका िनष्कषर्हरू पर्स्तुत गदर्छ । यसको पिहलो खण्डमा वतर्मान 
राजनीितक अवस्थाको पिरचय र त्यसपिछको िव�ेषणलाई जोड्न अन्तरार्ि�य मानवअिधकार सम्बन्धी कानुनी 
संरचनाका सान्दिभक अंशहरूको सिंक्ष� सिमक्षा समावेश छन् । दोसर्ो खण्ड, िमशनको मुख्य िनष्कषर्हरुको सारांश 

हो, यसलाई तीन उपखण्डमा िवभाजन गरीएको छ । पिहलो, सान्दिभक कानुनी संरचना र ितनको कायार्न्वयन, 

दोसर्ो, पर्मुख न्याियक िनकाय तथा मानवअिधकार संस्थाहरुको कायर्स�ालन र तेसर्ो, आफूउपर भएका 

क्षितकालािग उपचार र पिरपूरणमा पहुचँ खोिजरहकेा मानवअिधकार उल्लंघनका पीिडतहरूले सामना गरेका 
किठनाईहरुको लेखाजोखा । पर्ितवेदनको तेसर्ो खण्डल े िवशेषतः मानवअिधकारमैतर्ी नीितिनयम, कानून तथा 

िविधशा�हरुको अवलम्बन गिरएको अवस्थामा समेत िकन मािनसहरुको न्यायमा सहज पहुचँ हुन सकेको छैन र 
िकन साथर्क जवाफदहेीता पहुचँबािहर रहदै आएको छ भ�े िवषयमा केिन्दर्त हुदँ ैनेपालमा दण्डहीनताको सङ्कट 
कायमै रहनुका मूल कारणहरूका केही उदाहरणहरु पर्स्तुत गरेको छ । त्यसैगरी पर्ितवेदनको यस खण्डल ेसरकार, 

नागिरक समाज र अन्तरार्ि�य समुदायकालािग केही िसफािरसहरू समेत गरेको छ ।  

 

4 िमशनल ेभेटघाट गरेका नागिरक समाजका सङ्घसंस्थाहरुमा जवाफदेही िनगरानी सिमित, नेपाल कानून समाज, साकर्  ल नेपाल, 
ए�ेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल, नेपाल बार एशोिसएशन; मिहला, कानून तथा िवकास म� (एफडब्लुएलडी); नेपाल मानवअिधकार 
सङ्गठन (ह्युरोन), अनौपचािरक के्षतर् सेवा केन्दर् (इन्सेक), मानवअिधकारका लािग जनम�, सामुदाियक मेलिमलाप समाज 
नेपाल, मानवअिधकार तथा जनसरोकार अिभयान (काहुरास्ट), िहमालयन मानवअिधकार अनुगमन (िहमराइट्स), न्याय तथा 
अिधकार वकालत म� (अजर) नेपाल, र संिवधान िनगरानी समूह रहकेा िथए ।  
5 आइसीजे, मानवअिधकार िदवस: दिक्षण एिसयाली राज्यहरुले यातना मु�ामा रहकेो दण्डहीनताको संस्कृतीको अन्त्य गन� पछर् 
(१० िडसेम्बर २०१९), यो सामागर्ी https://www.icj.org/south-asian-states-must-end-culture-of-impunity-for-
torture/ मा उलब्ध छ ।  
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नपेालको वतर्मान काननुी तथा राजनीितक अवस्था  

मानवअिधकार उल्लंघन तथा ज्यादतीपर्ितको जवाफदिेहता नेपालमा धेरैबषर् दखेी महत्वपूणर् सावर्जिनक बहसको 
िवषय रहदैँ आएको छ । तत्कालीन राजतन्तर्कािलन सरकार र नेपाल कम्युिन� पाट� (मा�वादी) बीच दश बषर् 

दखेी चलेको सश� �न्� २०५२ सालदिेख २०६३ सम्म र�ो । उक्त �न्�का �ममा र �न्�पिछ पिन 
मानवअिधकार कम�हरूको धेरै जोड गैरकानुनी तबरले मािरएका, बेप�ा पािरएका, यातना, यौन�हसा, र अन्य 

द�ुर्वहारलगायतका कैय� अन्य मानवअिधकारको गम्भीर उल्लंघनबाट पीिडत पिरवारकालािग राहत क्षितपूित 
तथा त्यस्ता उल्लङ्नघका घटनाहरुपर्ितको जवाफदेहीता स्थापना गन� रहकेो िथयो । 6  मानवअिधकारको 
उल्लंघनका पीडकहरूलाई जवाफदहेी बनाउने र पीिडतहरूलाई उपचार तथा पिरपूरण उपलब्ध गराउन े भिन 
�न्�का दवैु पक्षको सहमतीमा सम्प� िवस्तृत शािन्त सम्झौताले २०६३ मिङ्सर ५ गते �न्�लाई अन्त्य गय� । तर 
झन्डै १५ वषर् पिछ पिन उक्त िवस्तृत शािन्त सम्झौतामा गिरएका पर्ितव�ताहरु पूरा भएका छैनन् ।  

सश� �न्� र यसको अन्त्यले जातीय अल्पसङ्ख्यक (नेपालको दिक्षणी भागका ब�े बहुसंख्यक वािसन्दाहरु), 

किथत दिलत समुदाय र मिहलाले पिहलेदिेख भोग्दै आएका िवभेदहरुलाई मानवअिधकारको मु�ाको रुपमा 
अगर्पिङ्तमा पिन ल्यायो । सन ्२००७ को मधेस आन्दोलन र सन् २०१५ का पर्दशर्नहरूमा �ापक र योजनाब� 
असमानताहरूको पयार्� सम्बोधन गनर् यस अिघका थुपैर् संवैधािनक सरंचनाहरु असफल रहकेो जन असन्तुि� �क्त 
भयो । कानूनमा भएका कितपय सधुारका वावजुद जात, जातीयता, राि�यता, यौनअिभमुखीकरण र 

लैिङ्गकतामा आधािरत भेदभाव  आमरूपमा कायमै छ ।7  गैरन्याियक हत्याहरू (पर्हरी�ारा पर्ाय� दोहोरो 

िभडन्तमा मािरएको भिन भिनने गिरएको) पिन न्यून जवाफदेिहता सिहत िनरन्तर भैरहकेा छन् । यसबाट 

िवशेषगरी मधेसी (तराईमा ब�े मािनसहरू) पुरुषहरु धेरै पर्भािवत भएका छन् । 8   अत: यी सन्दभर् र 

समयाविधमा, �न्� र �न्�ो�र समयमा भएका मानवअिधकार उल्लंघनमा रहकेो दण्डहीनता, न्यायको पहुचँमा 

दिेखएका कमीकमजोरीहरु र त्यसको मूल कारकहरू प�ा लगाउनु िमशनको पर्ाथिमक सरोकार रहकेो िथयो । 
 

सन् २०१७ को अध्ययन पर्ितवेदनमा चचार् गिरएअनुसार, २०६३ सालमा िवस्तृत शािन्त सम्झौतामा हस्ताक्षर 

भए प�ात नेपालमा मानवअिधकारका लािग कानुनी संरचना र िविधशा�मा सारभूत सुधार भएको छ । उक्त 

6 �न्�कालमा गिरएका मानवअिधकारको उल्लंघनको हालसम्म उपलब्ध सबैभन्दा रामर्ो सारसंके्षप संयुक्त रा�संघीय उच्चायुक्तको 
कायार्लयको नेपाल �न्� पर्ितवेदन (अक्टुवर २०१२), 
 https://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/NepalConflictReport.aspx. मा पाउन सिकन्छ ।  
7 िनरन्तर भई रहकेो अिभलेखका लािग हनुेर्होस्: Nepal Monitor at https://nepalmonitor.org/dashboard/human-
rights-issues  
8 गैरन्याियक हत्या सम्बन्धी िनरन्त भई रहकेो अिभलेखका लािग हनुेर्होस:् तराई मानव अिधकार रक्षक स�ालका पर्ितवेदन तथा 
िव��ीहरु, http://www.thrda.org. ऐितहािसक पृ�भुमीकालािग, हनुेर्होस संयुक्त रा� संघीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको 
कायार्लय, तराईमा भएका गैरन्याियक हत्याका आरोपहरुको अनुसन्धान: सरोकारहरुको सारांश (जुलाई २०१०), 
https://nepal.ohchr.org/en/resources/publications/Investigating%20Allegations%20of%20Extra- 
Judicial%20Killings%20in%20the%20Terai.pdf मा उपलब्ध छ ।
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सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पिछका केही वषर्हरूमा दशेमा भएको संवैधािनक तथा संस्थागत सुधारहरुल े�न्�कालीन 
गम्भीर मानवअिधकार उल्लंघनका घटनामा जवाफदहेीता, पिरपूरण र त्यस्ता उल्लंघनहरु पुनरावृित नहुने 

सिुन�तताको लािग महत्वपूणर् िनकाश िदने �ापक आशा गिरएको िथयो । यो अविधलाई नागिरक समाजले 
नेतृत्व गरेको सुदढृ मानवअिधकार आन्दोलन र कर्िमक तर महत्त्वपूणर् नीितगत सुधार भएको समयाविधको रुपमा 
हिेरएको िथयो । २०७२ सालको सिंवधानमा, केही कमीकमजोरी भए तापिन, जात तथा जातीय अल्पसङ्ख्यक 

समुदाय र यौिनक तथा लैिङ्गक अल्पसंख्यक �िक्तहरूको संरक्षण लगायतका आिथक सामािजक तथा सांस्कृितक 
अिधकारहरूलाई स्थािपत गन� महत्वपूणर् मौिलक हकहरूको �वस्था गरेको िथयो ।  

महत्त्वपूणर् कुरा, २०७२ सालको सिंवधानले नेपाललाई स्थानीय, पर्ादिेशक र संघीय गरी तीन तह सिहतको एक 

‘संघीय लोकतािन्तर्क गणतन्तर्ात्मक' दशेको रूपमा स्थािपत ग�य� । ७५३ स्थानीय सरकार सिहत सात पर्दशे र 
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धर्ुवीकरण बढाउन भुिमका खेलेको छ । अत: यस्ता कुराहरुलाई सम्बोधन नगरी यस ैछािडयो भने माओवादीबाट 

छुि�एको नेतर्िवकर्म चन्द (उफर्  िवप्लव) नेतृत्वको िवदर्ोही समुहले िदइरहकेो सश� �न्�मा फकर् ने धम्कीले पिन 

राजनीितक दलहरुमा आन्तिरक र अन्तरपाट� तनाबहरू उत्प� हुन स�े सङ्केतहरु पिन िमशनको भर्मणको कर्ममा 
उठेका िथए ।  

२०७५ साल जेठमा नेपाल कम्युिन� पाट� गठन गनर् एकीकृत नेपाल कम्युिन� पाट� (माओवादी) नेपाल कम्युिन� 

पाट� (एकीकृत माक्सर्वादी-लेिननवादी) मा िवलय भयो । केपी शमार् ओली र पुष्पकमल दाहालका बीचमा भएको 

सम्झौताल े ओलीलाई दोसर्ो पटक पर्धानमन्तर्ी बनाउनुका साथै नेपालमा �न्�को अन्त्यपिछको सबैभन्दा िस्थर 
राजनीितक गठबन्दन स्थािपत गय� । यसका केही नकारात्मक असरहरु पिन देिखएका छन् । जस्तो सरकारले 
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नपेालको वतर्मान काननुी तथा राजनीितक अवस्था  
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महत्त्वपूणर् कुरा, २०७२ सालको सिंवधानले नेपाललाई स्थानीय, पर्ादिेशक र संघीय गरी तीन तह सिहतको एक 

‘संघीय लोकतािन्तर्क गणतन्तर्ात्मक' दशेको रूपमा स्थािपत ग�य� । ७५३ स्थानीय सरकार सिहत सात पर्दशे र 

संघीय सरकारकालािग ३५,००० पदहरूको िनवार्चन सम्प� भैसकेका छन् । सिंवधानले िनि�त हदसम्म 

उल्लेिखत तीन तहका सरकारको अिधकारहरु पिन  िनधार्रण गिरिदएको छ ।  तर अझै यस्ता अिधकारहरु 
सम्बन्धी थुपर्ै पर्�हरू राजनीितक र न्याियक िनकायबाट िनधार्रण हुन बाँकी नै रहकेा छन् । संघीय ससंदलाई तीनै 
तहबीचको समन्वय सिुनि�त गनर् आवश्यक कानून बनाउने िजम्मेवारी छ भने सशुासन सम्बन्धी महत्वपूणर् पक्षहरु 
राज्य र स्थानीय सरकार तथा िवधाियकाहरूलाई हस्तान्तरण गिरएका छन् । िमशन र यो िमशन पर्ितवेदनले 
मानवअिधकारको सवार्िधक संरक्षणकारी सरकारका यी िविभ� तहहरू बीचको अिधकार र दाियत्वहरूको 
सन्तुलन प�ा लगाउने पर्यास गरेको छ ।  

तथािप, पिछल्ला वषर्हरूमा, जवाफदहेीता पर्व�र्नकालािग सिकर्य रहकेो संयुक्त मोचार् कमजोर हुदँ ैजान थालेको छ 

। मानवअिधकारमैतर्ी कानून र िविधशा�को कायार्न्वयनको अभावले सरकारी संस्थाहरुको िव�सनीयतामा 
नकारात्मक असर पानुर्का साथै न्यायपािलकाको अखण्डता, पर्भावकािरता तथा न्यायपर्णालीपर्ितको जनआस्थालाई 

जोिखममा पारेको छ । नागिरक समाज िछ�िभ� अवस्थामा छ । शासनस�ा सावर्जिनक िहतमा भन्दा भर्�ाचार र 
िनजी स्वाथर्बाट �स्त छ । सङ्कर्मणकालीन न्यायका पर्य�हरु अवरु� छन् । �न्�कािलन हजारौ ँ गम्भीर 
अपराधका लािग अत्यन्तै थोरै सङ्ख्यामा अिभयोजनहरु भएका छन् र मानवअिधकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका 
पीिडतहरूको जीवनमा एकदमै न्यून सकारात्मक पर्भाव परेको छ । अिन, जितसुकै ठूलो राजनीितक पिरवतर्न भए 

पिन, तराई (भारतसँग सीमा जोिडएको दिक्षणको समतल भुभाग) मा भएका मानवअिधकार उल्लंघनहरुलाई 

पर्भावकारी रूपमा सम्बोधन गनर् िजम्मेवार सरकारी िनकाहरू असफल छन् । यसले जात र जाितय  आधारमा हुने 
धर्ुवीकरण बढाउन भुिमका खेलेको छ । अत: यस्ता कुराहरुलाई सम्बोधन नगरी यस ैछािडयो भने माओवादीबाट 

छुि�एको नेतर्िवकर्म चन्द (उफर्  िवप्लव) नेतृत्वको िवदर्ोही समुहले िदइरहकेो सश� �न्�मा फकर् ने धम्कीले पिन 

राजनीितक दलहरुमा आन्तिरक र अन्तरपाट� तनाबहरू उत्प� हुन स�े सङ्केतहरु पिन िमशनको भर्मणको कर्ममा 
उठेका िथए ।  

२०७५ साल जेठमा नेपाल कम्युिन� पाट� गठन गनर् एकीकृत नेपाल कम्युिन� पाट� (माओवादी) नेपाल कम्युिन� 

पाट� (एकीकृत माक्सर्वादी-लेिननवादी) मा िवलय भयो । केपी शमार् ओली र पुष्पकमल दाहालका बीचमा भएको 

सम्झौताल े ओलीलाई दोसर्ो पटक पर्धानमन्तर्ी बनाउनुका साथै नेपालमा �न्�को अन्त्यपिछको सबैभन्दा िस्थर 
राजनीितक गठबन्दन स्थािपत गय� । यसका केही नकारात्मक असरहरु पिन देिखएका छन् । जस्तो सरकारले 
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नागिरक संघसंस्थाहरु उपर चक� िनयमन गन� पर्यास गरेका कारण सरकार र नागिरक समाज, िवशेष गरी 

मानवअिधकार समुदाय, बीच तनाब बढेको छ ।  त्यसैगरी  बहुसंख्यक पीिडत र नागिरक समाज�ारा पयार्� 

छलफल र पारदश�पूणर्  नभएको भिनएको अवस्थामा समेत सरकारले सङ्कर्मणकालीन न्यायको पर्कृयालाई 
अगािड बढाउने पर्यास गरेको र पर्दशेहरुलाई (सिंवधानका संघीयता सम्बन्धी पर्ावधानहरु माथीका िववादहरु 

सिहत) अिधकार िदने कुरामा राजनीितक तथा कमर्चारीतन्तर्बाट रोकावट गन�जस्ता कामहरु भएका छन् । यस 

िकिसमको वातावरणले �न्�ो�रकालका उपलि�धहरूलाई संरक्षण गनर् र जनताको जीवनमा वास्तिवक पिरवतर्न 
ल्याउन संवैधािनक तथा कानूनी �वस्थाहरुलाई �वहारमा पर्योग गनर् खोज्ने मानवअिधकारवादी विकलहरूका 
लािग नयाँ चुनौतीहरु  थप गिर िदएको छ  ।  

सकारात्मक पाटोमा, पर्ादिेशक तथा स्थानीय सरकारको सशिक्तकरणतफर्  भएको बढ्दो पर्गितल े पर्हरी�ारा 

थुनुवाबन्दीउपर िनरन्तर भईरहकेो यातना र द�ुर्वहार लगायतका मानवअिधकार उल्लंघनमा जवाफदेही 
(िमशनको मुख्य चासोको िवषय) को दीघर्कािलन मु�ाहरुलाई सम्बोधन गन� अवसरहरू िसजर्ना गरेको छ । 

कम्तीमा पर्दशे तहका केही मुख्य न्यायािधवक्ताहरूल े एउटा साझा िहरासत अनुगमन िनद�िशका एवं 
कायर्िविधहरूको िनमार्ण गन� रुची देखाएका छन् । िव�मान नीितिनयम तथा कानूनको कायार्न्वयनमा दिेखएका 
कमीकमजोरीहरुका बाबजुद, पर्हरी नेतृत्वले सुधार गन� पर्ितब�ता �क्त गरेका छन् । िविभ� कि�नाइहरूका 

बाबजुद सव�� अदालत, य�पी यसको िव�सनीयता र स्वतन्तर्ता जोिखममा रहकेो अवस्था छ, एउटा सक्षम र 

पर्भावशाली ससं्थाको रुपमा रहकेो छ ।  

नपेालको अन्तरार्ि�य काननुी दाियत्व 

अन्य राज्यहरूजस्तै नेपालका पिन नागिरक, साँस्कृितक, आिथक, राजनीितक, र सामािजक अिधकार लगायतका 

सम्पूणर् मानवअिधकारहरूको सम्मान, संरक्षण र पिरपूित गन� सामान्य कानुनी दाियत्व रहकेो छ । यी दाियत्वहरु 

सिन्धगत दाियत्व र पर्थागत अन्तरार्ि�य कानून�ारा िनसृत हुन्छन् । नेपालका लािग लाग ू हुने यी दाियत्वहरु 
सम्बन्धी �वस्था गन� र स्प�ता पर्दान गन� कैय� मानवअिधकारका अन्तरार्ि�य दस्तावेजहरु रहकेा छन् ।9 

नेपाल तल उल्लेिखत लगायतका अन्य पर्मुख मानवअिधकार सिन्धहरूको पक्ष रहकेो छः 

• नागिरक तथा राजनीितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि�य अनुबन्ध (आईसीसीपीआर);  

अन्तरार्ि�य स्तरमा उजुरीको अनुमित िदने उल्लेिखत अनुबन्धको पिहलो ऐिच्छक आलेख; र मृत्युदण्डको 

उन्मूलन सम्बन्धी सोही अनुबन्धको दोसर्ो ऐिच्छक आलेख; 

• आिथक, सामािजक तथा सासं्कृितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि�य अनुबन्ध (आईसीईएससीआर); 

9  नेपाल पक्ष रहकेा सिन्धहरूको सूची कानून, न्याय तथा संसदीय �वस्था मन्तर्ालयको बेवसाइट 
http://www.moljpa.gov.np/wp-content/uploads/2019/04/List-of-Multilateral-Treaties-Signed-by-Nepal.pdf 
मा पाउन सिकन्छ । 
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• मिहला िव��का सबै पर्कारका भेदभाव उन्मूलन गन� सम्बन्धी महासन्धी (िसडअ्); र 

सोही महासन्धीको अन्तरार्ि�य स्तरमा उजुरीको अनुमित िदने ऐिच्छक आलेख; 

• सबै िकिसमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गन� सम्बन्धी अन्तरार्ि�य महासन्धी (सेडर्);  

• अपाङ्गता भएका �ि�ह�को अिधकार सम्बन्धी महासन्धी (िसआरपीडी); र 

सोही महासन्धीको अन्तरार्ि�य उजुरीको अनुमित िदने ऐिच्छक आलेख; 

• बालअिधकार सम्बन्धी महासन्धी (िसआरसी);  

स�� �न्�मा बालबािलकाको संलग्नता सम्बन्धी सोही महासन्धीको ऐिच्छक आलेख; बालबािलकाको 

बेचिबखन, बालवेश्यावृि� तथा बाल अ�ील िचतर्णसम्बन्धी सोही महासन्धीको ऐिच्छक आलेख; 

• यातना तथा अन्य कूर्र, अमानवीय एवं अपमानजनक �वहार तथा सजाय सम्बन्धी महासन्धी (क्याट) 

नेपाल हालसम्म पिन दहेायका अन्तरार्ि�य कानूनह�को पक्षरा� भएको छैनः 

• आिथक, सामािजक तथा सासं्कृितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि�य अनुबन्ध (आईसीईएससीआर) को अन्तरार्ि�य 

उजुरीको अनुमित िदने ऐिच्छक आलेख; 

• स�ार कायर्िविध सम्बन्धी अन्तरार्ि�य उजुरीको अनुमित िदने बालअिधकार महासन्धीको ऐिच्छक आलेख; 

• थुना स्थलहरूको स्वतन्तर् अन्तरार्ि�य अनुगमनका लािग अनुमती पर्दान गन� तथा एक स्वतन्तर् राि�य िनवारक 
संयन्तर्को स्थापना सम्बन्धी यातना िवरू�को महासन्धीको ऐिच्छक आलेख; 

• जबरजस्ती बेप�ाबाट सबै �ि�को संरक्षणसम्बन्धी अन्तरार्ि�य महासन्धी;  

• सबै आपर्वासी कामदार तथा ितनको पिरवारका सदस्यहरूको अिधकारको सरंक्षण सम्बन्धी अन्तरार्ि�य 
महासन्धी । 

मानवअिधकारको अिवभाज्यता: भू-राजनीितक कारणले गदार् अन्तरार्ि�य कानूनमा आिथक, सामािजक तथा 

सांस्कृितक अिधकारहरू ऐितहािसक रूपमा नागिरक तथा राजनीितक अिधकारबाट छुि�द ै आएका छन् र यो 
िवभाजनको पिरणामस्वरूप मानवअिधकारहरू दईु ठूला सिन्धहरू:  नागिरक तथा राजनीितक अिधकारसम्बन्धी 

अन्तरार्ि�य अनुबन्ध (आईसीसीपीआर) र आिथक, सामािजक तथा सांस्कृितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि�य 

अनुबन्ध (आईसीईएससीआर) मा िवभािजत भएका छन् । अिधकारहरूको यो िवभाजन अिवभाज्यता, 

अन्तरिनभर्रता तथा अन्तरसम्बन्धता जस्ता मानवअिधकारको अवधारणासँग असङ्गत छ । संयु� रा�सघंीय  
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सिहत) अिधकार िदने कुरामा राजनीितक तथा कमर्चारीतन्तर्बाट रोकावट गन�जस्ता कामहरु भएका छन् । यस 
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सकारात्मक पाटोमा, पर्ादिेशक तथा स्थानीय सरकारको सशिक्तकरणतफर्  भएको बढ्दो पर्गितल े पर्हरी�ारा 

थुनुवाबन्दीउपर िनरन्तर भईरहकेो यातना र द�ुर्वहार लगायतका मानवअिधकार उल्लंघनमा जवाफदेही 
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कम्तीमा पर्दशे तहका केही मुख्य न्यायािधवक्ताहरूल े एउटा साझा िहरासत अनुगमन िनद�िशका एवं 
कायर्िविधहरूको िनमार्ण गन� रुची देखाएका छन् । िव�मान नीितिनयम तथा कानूनको कायार्न्वयनमा दिेखएका 
कमीकमजोरीहरुका बाबजुद, पर्हरी नेतृत्वले सुधार गन� पर्ितब�ता �क्त गरेका छन् । िविभ� कि�नाइहरूका 

बाबजुद सव�� अदालत, य�पी यसको िव�सनीयता र स्वतन्तर्ता जोिखममा रहकेो अवस्था छ, एउटा सक्षम र 

पर्भावशाली ससं्थाको रुपमा रहकेो छ ।  

नपेालको अन्तरार्ि�य काननुी दाियत्व 

अन्य राज्यहरूजस्तै नेपालका पिन नागिरक, साँस्कृितक, आिथक, राजनीितक, र सामािजक अिधकार लगायतका 

सम्पूणर् मानवअिधकारहरूको सम्मान, संरक्षण र पिरपूित गन� सामान्य कानुनी दाियत्व रहकेो छ । यी दाियत्वहरु 

सिन्धगत दाियत्व र पर्थागत अन्तरार्ि�य कानून�ारा िनसृत हुन्छन् । नेपालका लािग लाग ू हुने यी दाियत्वहरु 
सम्बन्धी �वस्था गन� र स्प�ता पर्दान गन� कैय� मानवअिधकारका अन्तरार्ि�य दस्तावेजहरु रहकेा छन् ।9 

नेपाल तल उल्लेिखत लगायतका अन्य पर्मुख मानवअिधकार सिन्धहरूको पक्ष रहकेो छः 

• नागिरक तथा राजनीितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि�य अनुबन्ध (आईसीसीपीआर);  

अन्तरार्ि�य स्तरमा उजुरीको अनुमित िदने उल्लेिखत अनुबन्धको पिहलो ऐिच्छक आलेख; र मृत्युदण्डको 

उन्मूलन सम्बन्धी सोही अनुबन्धको दोसर्ो ऐिच्छक आलेख; 

• आिथक, सामािजक तथा सासं्कृितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि�य अनुबन्ध (आईसीईएससीआर); 

9  नेपाल पक्ष रहकेा सिन्धहरूको सूची कानून, न्याय तथा संसदीय �वस्था मन्तर्ालयको बेवसाइट 
http://www.moljpa.gov.np/wp-content/uploads/2019/04/List-of-Multilateral-Treaties-Signed-by-Nepal.pdf 
मा पाउन सिकन्छ । 
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• मिहला िव��का सबै पर्कारका भेदभाव उन्मूलन गन� सम्बन्धी महासन्धी (िसडअ्); र 

सोही महासन्धीको अन्तरार्ि�य स्तरमा उजुरीको अनुमित िदने ऐिच्छक आलेख; 

• सबै िकिसमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गन� सम्बन्धी अन्तरार्ि�य महासन्धी (सेडर्);  

• अपाङ्गता भएका �ि�ह�को अिधकार सम्बन्धी महासन्धी (िसआरपीडी); र 

सोही महासन्धीको अन्तरार्ि�य उजुरीको अनुमित िदने ऐिच्छक आलेख; 

• बालअिधकार सम्बन्धी महासन्धी (िसआरसी);  

स�� �न्�मा बालबािलकाको संलग्नता सम्बन्धी सोही महासन्धीको ऐिच्छक आलेख; बालबािलकाको 

बेचिबखन, बालवेश्यावृि� तथा बाल अ�ील िचतर्णसम्बन्धी सोही महासन्धीको ऐिच्छक आलेख; 

• यातना तथा अन्य कूर्र, अमानवीय एवं अपमानजनक �वहार तथा सजाय सम्बन्धी महासन्धी (क्याट) 

नेपाल हालसम्म पिन दहेायका अन्तरार्ि�य कानूनह�को पक्षरा� भएको छैनः 

• आिथक, सामािजक तथा सासं्कृितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि�य अनुबन्ध (आईसीईएससीआर) को अन्तरार्ि�य 

उजुरीको अनुमित िदने ऐिच्छक आलेख; 

• स�ार कायर्िविध सम्बन्धी अन्तरार्ि�य उजुरीको अनुमित िदने बालअिधकार महासन्धीको ऐिच्छक आलेख; 

• थुना स्थलहरूको स्वतन्तर् अन्तरार्ि�य अनुगमनका लािग अनुमती पर्दान गन� तथा एक स्वतन्तर् राि�य िनवारक 
संयन्तर्को स्थापना सम्बन्धी यातना िवरू�को महासन्धीको ऐिच्छक आलेख; 

• जबरजस्ती बेप�ाबाट सबै �ि�को संरक्षणसम्बन्धी अन्तरार्ि�य महासन्धी;  

• सबै आपर्वासी कामदार तथा ितनको पिरवारका सदस्यहरूको अिधकारको सरंक्षण सम्बन्धी अन्तरार्ि�य 
महासन्धी । 

मानवअिधकारको अिवभाज्यता: भू-राजनीितक कारणले गदार् अन्तरार्ि�य कानूनमा आिथक, सामािजक तथा 

सांस्कृितक अिधकारहरू ऐितहािसक रूपमा नागिरक तथा राजनीितक अिधकारबाट छुि�द ै आएका छन् र यो 
िवभाजनको पिरणामस्वरूप मानवअिधकारहरू दईु ठूला सिन्धहरू:  नागिरक तथा राजनीितक अिधकारसम्बन्धी 

अन्तरार्ि�य अनुबन्ध (आईसीसीपीआर) र आिथक, सामािजक तथा सांस्कृितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि�य 

अनुबन्ध (आईसीईएससीआर) मा िवभािजत भएका छन् । अिधकारहरूको यो िवभाजन अिवभाज्यता, 

अन्तरिनभर्रता तथा अन्तरसम्बन्धता जस्ता मानवअिधकारको अवधारणासँग असङ्गत छ । संयु� रा�सघंीय  
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मानवअिधकार उच्च आयुक्तको कायार्लयले यस्तो िवभाजनलाई  ''कृितर्म र अझै आत्मघाती पिन"10 भनेको छ । सबै 

मानव अिधकारको महत्वपूणर् कुरा भनेको ती अिधकारहरु पर्ितको कानुनी जवाफदेहीता र उपचार तथा पिरपूरण 
पर्णालीका िवषय हुन् भ�े हो ।11 यस संरचनाको माध्यमबाट नै मानवअिधकार र िविधको शासनले अन्तरार्ि�य 
सिन्धहरूमा रहकेो अिधकारहरुबीचको कृितर्म िवभाजनलाई पार गदर्छ । यो पर्ितवेदनले मानवअिधकारहरूको पूणर् 
उपभोगलाई रोके्न िनयोिजत असमानताहरूको िव�ेषणमा िविधको शासनको उक्त दिृ�कोणलाई अवलम्बन गनर् 
खोजेको छ ।  

फौजदारी दाियत्व स्थापना र अिभयोजन गन� दाियत्व:  अन्तरार्ि�य मानवअिधकार कानून र अन्तरार्ि�य मानवीय 

कानून अन्तगर्त केही िनि�त गम्भीर उल्लंघनहरूलाई अपराध कायम गन�, फौजदारी दाियत्वको स्थापना र 

अिभयोजन गनुर्पन� राज्यका राजनीितक तथा कानुनी दाियत्वहरू छन् । यसमा अन्य कसुरहरूका साथै नरसंहार, 

यु� अपराध, मानवता िवरू�को अपराध, जबरजस्ती बेप�ा, गैरन्याियक हत्या र यातना तथा अन्य द�ुर्वहारका 

कसुरहरू12 पदर्छन् । यस सन्दभर्मा आईसीसीपीआरको (धारा २(३), ६, ७) र यातना िवरू�को महासन्धीको 

(धारा ३-१३) अन्तगर्त नेपालको स्प� सिन्धजिनत  दाियत्व रहकेो छ ।  

आईसीसीपीआर अन्तगर्तका यी दाियत्वहरूको वणर्न गद� संयुक्त रा�संघीय मानवअिधकार सिमितले स्प� पारेको 
छ ''राज्यपक्षहरुले मानवअिधकार उल्लंघनका िजम्मेवारहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कुराको सिुन�तता 

गन�पछर् । यस्ता उल्लंघनको अनुसन्धान गनर्मा हुने असफलताले पीडकहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कुरामा 
पिन असफल भएको मािनन्छ र यसबाट उक्त अनुबन्धको उल्लंघन भएको मािनन्छ । यी दाियत्वहरू िवशेष रूपमा 
राि�य वा अन्तरार्ि�य मध्ये कुनै एक कानून अन्तगर्त अपराधको रूपमा पिहचान गिरएका उल्लंघनहरु जस्तो 
यातना तथा अन्य त्यस्तै कूर्र, अमानवीय वा अपमानजनक �वहार (धारा ७), गैरन्याियक तथा स्वेच्छाचारी हत्या 

(धारा ६) र जबरजस्ती बेप�ा (धारा ७ र � र बारम्बार ६) मा सृजना हुन्छन् । वास्तवमा, सिमितको िनरन्तर 

सरोकारको िवषय रहकेा यी उल्लंघनहरुमा रहकेो दण्डहीनताको समस्याले यस्ता उल्लंघनका घटनाहरुहरु पून: 

10 रा�संघीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय, "आिथक, सामािजक तथा सांस्कृितक अिधकारहरूका बारेमा बारम्बार 
सोिधएका पर्�हरू"� पृ. ८-१० । 
 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet33en.pdf मा उपलब्ध । 
11 अित गिरबी तथा मानवअिधकार सम्बन्धी संयुक्त रा�संघीय  िवशेष आलेखकका शब्दमाः ''घर, गाउँ, िव�ालय वा कायर्स्थल वा 
सोचको राजनीितक बजारस्थल जहाँ भए पिन कसैले सामूिहक रूपले स्वीकार गिरएका र अन्तरार्ि�य रूपले मान्यतापर्ा� र 
पिरभािषत आवास वा िशक्षाको अिधकारको आम अनुरोध वा माग गनुर्भन्दा पुकारा नै गछर् भने त्यसले फरक पाछर्  ... र 
मानवअिधकारको कानूनी अवधारणाले जवाफदहेीको पूवार्नुमान र माग गदर्छ” । Philip Alston, Report of the Special 
Rapporteur on extreme poverty and human rights, UN Doc. A/HRC/32/31, (२०१६), para. 8.  
12 यी कतर्�का पूरा उपचारको कुरा अन्तरार्ि�य कानून तथा दण्डहीनता िवरु�को लडाई: आ�िसजेको अभ्यासकतार् िनद�िशका नं. 
७ (२०१५), https://www.icj.org/international-law-and-the-fight-against- impunity-icj-practitioners-guide-no-
7-now-available-in-english/ मा पाउन सिकन्छ ।  
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दोहोिरनमा ठूलो बल पुर्यार्इरहकेो छ । गरैसैिनक जनसमुदायमाथी �ापक वा योजनाब� आ�मणको एक अंशका 
रूपमा अनुबन्धका यी अिधकारको उल्लंघनहरू मानवता िवरु�का अपराध मािनन्छन्'' ।13  

यसलाई ''राज्यहरूल ेअन्तरार्ि�य मानवअिधकार तथा मानवीय कानूनको उल्लंघनहरूको शीघर्, िवस्तृत, स्वतन्तर् र 

िनष्पक्ष अनुसन्धान गन�छन् र पीडकहरूको हकमा, िवशेषगरी फौजदारी न्यायको के्षतर्मा अन्तरार्ि�य 

कानूनअन्तगर्तका गम्भीर अपराधहरूमा िजम्मेवार ठहिरएकाहरुलाई अिभयोजन गिरएको, पुपर्क्ष र दिण्डत 

गिरएको कुराको सुिनि�त गनर् उपयुक्त उपाय अपनाउनेछन्'' भिन उल्लेख गन� दण्डहीनता िवरु�को कायर्माफर् त 

मानवअिधकारको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त रा�संघीय अ�याविधक िस�ान्तहरुको िस�ान्त १९ लगायतका 
अन्तरार्ि�य कानूनका अन्य मापदण्डहरुले थप पर्व�र्न गदर्छन् ।  

सङ्�मणकालीन न्यायको �वस्थापन गदार् याद राख्नुपन� महत्वपूणर् कुरा के हो भने सत्य आयोगहरू वा त्यस्तैखाल े
संयन्तर्हरू सत्यको अिधकार (पीिडतहरुका लािग पिरपूरणको एक भागको रुपमा) को एक पक्ष हुन र ती संयन्तर्हरु 

मानवअिधकारको गम्भीर उल्लंघनका लािग िजम्मेवारहरूलाई अिभयोजन गन� दिृ�ले तथ्यहरूको अनुसन्धान गनर् 
पिरचािलत हुनैपछर् । सम्भािवत गैरकानुनी हत्याको अनुसन्धानकालािग िमनेसोटा पर्ोटोकलजस्ता गम्भीर 
मानवअिधकारको उल्लंघनको पर्हरी अनुसन्धानहरु बारे जानकारी िदनसके्न अन्तरार्ि�य असल अभ्यासहरुको एक 
पूणर् सङ्गर्ह पिन रहकेो छ ।14   

पर्भावकारी उपचार तथा पिरपूरणको अिधकारः फौजदारी जवाफदेहीता सम्बन्धी पर्�को साथसाथै, कुनै पिन 

मानवअिधकारको उल्लंघनका पीिडतहरूलाई पर्भावकारी उपचार तथा पिरपूरण सिहत न्यायमा पहुचँको 
अिधकार हुन्छ भ�े कुरा महत्वपूणर् हुन्छ । सबै कानुनी पर्णालीको सामान्य िस�ान्त र मानवअिधकारको 
िव��ापी घोषणापतर्को धारा ८ मा सिम्मिलत गिरएअनुसार पर्त्येक अिधकार पर्भावकारी उपचारको 
उपलब्धतासंग जोिडएको हुनै पदर्छ । यो अिधकार स्प� रुपमा वा आईसीसीपीआरको (धारा २(३)) र 

यातनािवरु�को महासन्धीको (धारा १४) लगायतका सब ैअन्तरार्ि�य मानवअिधकार सिन्धहरुको िविधशा�मा  

 

13 संयुक्त रा�संघीय मानवअिधकार सिमित, आमिटप्पणी ३१, अनु.   १८ । संयुक्त रा�संघीय मानव अिधकार सिमती, अनुबन्धमा 
राज्य पक्षहरुमाथी िनरोिपत सामान्य दाियत्वको पर्कृती सम्बन्धी आमिटप्पणी ३१, UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add 13 
(26 May 2004), para. 18,  
14 थप जानकारीका लािग हनुेर्होस्: आइिसजे, सम्भािवत गैरकानूनी हत्याको अनुसन्धान तथा अिभयोजन: अभ्यासकतार् िनद�िशका 
नं. १४ (२०१९), यहा ँउपलब्ध छ https://www.icj.org/the-investigation-and-prosecution-of-potentially-unlawful-
death-icj- practitioners-guide-no-14/. आइिसजेले उक्त पर्ोटोकलहरु सम्बन्धमा नेपाली अिभयोजनकतार्हरुसंग 
कायर्शालाहरुको आयोजना गरेको छ । िवस्तृत जानकारीका लािग https://www.icj.org/2nd-two-day-workshop-on-
minnesota-protocol-for-public-prosecutors-in-nepal/ िलङ्कमा जानुहोस ।  
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मानवअिधकार उच्च आयुक्तको कायार्लयले यस्तो िवभाजनलाई  ''कृितर्म र अझै आत्मघाती पिन"10 भनेको छ । सबै 

मानव अिधकारको महत्वपूणर् कुरा भनेको ती अिधकारहरु पर्ितको कानुनी जवाफदेहीता र उपचार तथा पिरपूरण 
पर्णालीका िवषय हुन् भ�े हो ।11 यस संरचनाको माध्यमबाट नै मानवअिधकार र िविधको शासनले अन्तरार्ि�य 
सिन्धहरूमा रहकेो अिधकारहरुबीचको कृितर्म िवभाजनलाई पार गदर्छ । यो पर्ितवेदनले मानवअिधकारहरूको पूणर् 
उपभोगलाई रोके्न िनयोिजत असमानताहरूको िव�ेषणमा िविधको शासनको उक्त दिृ�कोणलाई अवलम्बन गनर् 
खोजेको छ ।  

फौजदारी दाियत्व स्थापना र अिभयोजन गन� दाियत्व:  अन्तरार्ि�य मानवअिधकार कानून र अन्तरार्ि�य मानवीय 

कानून अन्तगर्त केही िनि�त गम्भीर उल्लंघनहरूलाई अपराध कायम गन�, फौजदारी दाियत्वको स्थापना र 

अिभयोजन गनुर्पन� राज्यका राजनीितक तथा कानुनी दाियत्वहरू छन् । यसमा अन्य कसुरहरूका साथै नरसंहार, 

यु� अपराध, मानवता िवरू�को अपराध, जबरजस्ती बेप�ा, गैरन्याियक हत्या र यातना तथा अन्य द�ुर्वहारका 

कसुरहरू12 पदर्छन् । यस सन्दभर्मा आईसीसीपीआरको (धारा २(३), ६, ७) र यातना िवरू�को महासन्धीको 

(धारा ३-१३) अन्तगर्त नेपालको स्प� सिन्धजिनत  दाियत्व रहकेो छ ।  

आईसीसीपीआर अन्तगर्तका यी दाियत्वहरूको वणर्न गद� संयुक्त रा�संघीय मानवअिधकार सिमितले स्प� पारेको 
छ ''राज्यपक्षहरुले मानवअिधकार उल्लंघनका िजम्मेवारहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कुराको सिुन�तता 

गन�पछर् । यस्ता उल्लंघनको अनुसन्धान गनर्मा हुने असफलताले पीडकहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कुरामा 
पिन असफल भएको मािनन्छ र यसबाट उक्त अनुबन्धको उल्लंघन भएको मािनन्छ । यी दाियत्वहरू िवशेष रूपमा 
राि�य वा अन्तरार्ि�य मध्ये कुनै एक कानून अन्तगर्त अपराधको रूपमा पिहचान गिरएका उल्लंघनहरु जस्तो 
यातना तथा अन्य त्यस्तै कूर्र, अमानवीय वा अपमानजनक �वहार (धारा ७), गैरन्याियक तथा स्वेच्छाचारी हत्या 

(धारा ६) र जबरजस्ती बेप�ा (धारा ७ र � र बारम्बार ६) मा सृजना हुन्छन् । वास्तवमा, सिमितको िनरन्तर 

सरोकारको िवषय रहकेा यी उल्लंघनहरुमा रहकेो दण्डहीनताको समस्याले यस्ता उल्लंघनका घटनाहरुहरु पून: 

10 रा�संघीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय, "आिथक, सामािजक तथा सांस्कृितक अिधकारहरूका बारेमा बारम्बार 
सोिधएका पर्�हरू"� पृ. ८-१० । 
 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet33en.pdf मा उपलब्ध । 
11 अित गिरबी तथा मानवअिधकार सम्बन्धी संयुक्त रा�संघीय  िवशेष आलेखकका शब्दमाः ''घर, गाउँ, िव�ालय वा कायर्स्थल वा 
सोचको राजनीितक बजारस्थल जहाँ भए पिन कसैले सामूिहक रूपले स्वीकार गिरएका र अन्तरार्ि�य रूपले मान्यतापर्ा� र 
पिरभािषत आवास वा िशक्षाको अिधकारको आम अनुरोध वा माग गनुर्भन्दा पुकारा नै गछर् भने त्यसले फरक पाछर्  ... र 
मानवअिधकारको कानूनी अवधारणाले जवाफदहेीको पूवार्नुमान र माग गदर्छ” । Philip Alston, Report of the Special 
Rapporteur on extreme poverty and human rights, UN Doc. A/HRC/32/31, (२०१६), para. 8.  
12 यी कतर्�का पूरा उपचारको कुरा अन्तरार्ि�य कानून तथा दण्डहीनता िवरु�को लडाई: आ�िसजेको अभ्यासकतार् िनद�िशका नं. 
७ (२०१५), https://www.icj.org/international-law-and-the-fight-against- impunity-icj-practitioners-guide-no-
7-now-available-in-english/ मा पाउन सिकन्छ ।  
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दोहोिरनमा ठूलो बल पुर्यार्इरहकेो छ । गरैसैिनक जनसमुदायमाथी �ापक वा योजनाब� आ�मणको एक अंशका 
रूपमा अनुबन्धका यी अिधकारको उल्लंघनहरू मानवता िवरु�का अपराध मािनन्छन्'' ।13  

यसलाई ''राज्यहरूल ेअन्तरार्ि�य मानवअिधकार तथा मानवीय कानूनको उल्लंघनहरूको शीघर्, िवस्तृत, स्वतन्तर् र 

िनष्पक्ष अनुसन्धान गन�छन् र पीडकहरूको हकमा, िवशेषगरी फौजदारी न्यायको के्षतर्मा अन्तरार्ि�य 

कानूनअन्तगर्तका गम्भीर अपराधहरूमा िजम्मेवार ठहिरएकाहरुलाई अिभयोजन गिरएको, पुपर्क्ष र दिण्डत 

गिरएको कुराको सुिनि�त गनर् उपयुक्त उपाय अपनाउनेछन्'' भिन उल्लेख गन� दण्डहीनता िवरु�को कायर्माफर् त 

मानवअिधकारको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त रा�संघीय अ�याविधक िस�ान्तहरुको िस�ान्त १९ लगायतका 
अन्तरार्ि�य कानूनका अन्य मापदण्डहरुले थप पर्व�र्न गदर्छन् ।  

सङ्�मणकालीन न्यायको �वस्थापन गदार् याद राख्नुपन� महत्वपूणर् कुरा के हो भने सत्य आयोगहरू वा त्यस्तैखाल े
संयन्तर्हरू सत्यको अिधकार (पीिडतहरुका लािग पिरपूरणको एक भागको रुपमा) को एक पक्ष हुन र ती संयन्तर्हरु 

मानवअिधकारको गम्भीर उल्लंघनका लािग िजम्मेवारहरूलाई अिभयोजन गन� दिृ�ले तथ्यहरूको अनुसन्धान गनर् 
पिरचािलत हुनैपछर् । सम्भािवत गैरकानुनी हत्याको अनुसन्धानकालािग िमनेसोटा पर्ोटोकलजस्ता गम्भीर 
मानवअिधकारको उल्लंघनको पर्हरी अनुसन्धानहरु बारे जानकारी िदनसके्न अन्तरार्ि�य असल अभ्यासहरुको एक 
पूणर् सङ्गर्ह पिन रहकेो छ ।14   

पर्भावकारी उपचार तथा पिरपूरणको अिधकारः फौजदारी जवाफदेहीता सम्बन्धी पर्�को साथसाथै, कुनै पिन 

मानवअिधकारको उल्लंघनका पीिडतहरूलाई पर्भावकारी उपचार तथा पिरपूरण सिहत न्यायमा पहुचँको 
अिधकार हुन्छ भ�े कुरा महत्वपूणर् हुन्छ । सबै कानुनी पर्णालीको सामान्य िस�ान्त र मानवअिधकारको 
िव��ापी घोषणापतर्को धारा ८ मा सिम्मिलत गिरएअनुसार पर्त्येक अिधकार पर्भावकारी उपचारको 
उपलब्धतासंग जोिडएको हुनै पदर्छ । यो अिधकार स्प� रुपमा वा आईसीसीपीआरको (धारा २(३)) र 

यातनािवरु�को महासन्धीको (धारा १४) लगायतका सब ैअन्तरार्ि�य मानवअिधकार सिन्धहरुको िविधशा�मा  

 

13 संयुक्त रा�संघीय मानवअिधकार सिमित, आमिटप्पणी ३१, अनु.   १८ । संयुक्त रा�संघीय मानव अिधकार सिमती, अनुबन्धमा 
राज्य पक्षहरुमाथी िनरोिपत सामान्य दाियत्वको पर्कृती सम्बन्धी आमिटप्पणी ३१, UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add 13 
(26 May 2004), para. 18,  
14 थप जानकारीका लािग हनुेर्होस्: आइिसजे, सम्भािवत गैरकानूनी हत्याको अनुसन्धान तथा अिभयोजन: अभ्यासकतार् िनद�िशका 
नं. १४ (२०१९), यहा ँउपलब्ध छ https://www.icj.org/the-investigation-and-prosecution-of-potentially-unlawful-
death-icj- practitioners-guide-no-14/. आइिसजेले उक्त पर्ोटोकलहरु सम्बन्धमा नेपाली अिभयोजनकतार्हरुसंग 
कायर्शालाहरुको आयोजना गरेको छ । िवस्तृत जानकारीका लािग https://www.icj.org/2nd-two-day-workshop-on-
minnesota-protocol-for-public-prosecutors-in-nepal/ िलङ्कमा जानुहोस ।  
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�ा�या गिरएको छ । 15   अन्तरार्ि�य मानवअिधकार कानून तथा अन्तरार्ि�य मानवीय कानूनको गम्भीर 
उल्लंघनका पीिडतहरूका लािग उपचार तथा पिरपूरणको अिधकार सम्बन्धी संयुक्त रा�संघीय आधारभूत 
िस�ान्तहरु तथा मागर्दशर्नहरु सबै रा�हरूको सम्मितमा संयुक्त रा�संघीय महासभा�ारा सन ्२००५ मा पािरत 
गिरएको िथयो । आधारभूत िस�ान्त केवल गम्भीर उल्लंघनमा मातर् होइन सबै उल्लंघनहरूमा लाग ूहुन्छ । यसमा 
''सम्बिन्धत कानुनी सङ्गर्हमा रहकेा अन्तरार्ि�य मानवअिधकार कानून तथा अन्तरार्ि�य मानवीय कानूनको 
सम्मान गन�, सम्मान सिुनि�त गन� र कायार्न्वयन गन� दाियत्वका अितिरक्त, (क) उल्लंघनहरूको रोकथाम गनर् 
उपयुक्त िवधाियकी र पर्शासिनक एवं अन्य उपयुक्त उपायहरू अपनाउने; (ख) उल्लंघनहरूको पर्भावकारी, शीघर्, 
िवस्तृत र िनष्पक्ष अनुसन्धान गन�, र आवश्यकता परेको अवस्थामा, िजम्मेवार �िक्तहरु िवरु� राि�य तथा 
अन्तरार्ि�य कानून बमोिजम कारवाई गन�, (ग) उल्लंघनका लािग जवाफदहेीता िलने जोसुकै भए तापिन 
मानवअिधकार वा मानवीय कानूनको उल्लंघन भएको भिन दाबी गन� पीिडतहरूलाई तल वणर्न गिरएअनुसार 
समान र पर्भावकारी न्यायको पहँुच उपलब्ध गराउन,े र (घ)... पिरपूरणलगायत पीिडतहरूलाई पर्भावकारी 
उपचार उपलब्ध गराउन ेकुरा समािव� छन ।16  

िवस्तृत रुपमा भ�ुपदार्, उक्त अिधकार िभतर् पीिडतका रुपमा मान्यता पाउने, जारी रहकेो उल्लंघनको समा�ी र 
क्षितपूित, पुन:स्थापना, पर्ितस्थापन, सन्तुि� र उल्लंघन पुन: नदोहोिरने कुराको पर्त्याभूित लगायत पयार्� 
पिरपूरण पर्ा� गन� पीिडतहरुका अिधकार पदर्छन् । त्यसैल े पर्भावकारी उपचारको अिधकार भनेको राि�य 
कानूनमा कानुनी िवकल्पको रुपमा समावेश गन� राज्यको दाियत्व मातर् नभई त्योभन्दा धेरै बढी हो । मानव 
अिधकार उल्लंघनका पीिडतहरु मनािसव समयिभतर् आफुउपर भएका उल्लंघनको मान्यता पर्ा� गन� र मु�ाको 
गुणदोषका आधारमा कानुनी िनणर्य पर्ा� गन�; त्यसैगरी आफुिवरु� भईरहकेो उल्लंघन रोक्न माग गन�; र भोगु्न 
परेका क्षितकालािग िवस्तृत र पर्भावकारी पिरपूरण पर्ा� गन� िविश� अिधकारका हकदार हुन्छन् । पीिडतहरूसगं 
न्यायमा समान तथा पर्भावकारी पहुचँ, िवशेषगरी उपचार र पिरपूरण सम्बन्धमा कानूनतः बाध्यकारी आदशे तथा 
िनणर्य जारी गन� न्याियक िनकायहरुसम्म पहुचँ रहने भ�े कुरा पिन आधारभूत कुरा हो ।17  नेपालको सन्दभर्मा, 

15 पर्भावकारी उपचारको अिधकार अन्तरार्�य मानवअिधकार सिन्ध र घोषणात्मक दस्तावेज लगायत अनेकौ अन्तरार्ि�य कानूनी 
दस्तावेजहरूमा पाउन सिकन्छ । मानवअिधकारको िव��ापी घोषणापतर्का अितिरक्त नागिरक तथा राजनीितक 
अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि�य अनुबन्ध (धारा २.३); यातना र अन्य कूर्र, अमानवीय तथा अपमानजनक �वहार वा 
सजायसम्बन्धी महासिन्ध (धारा १३ र १४); जातीय भेदभावका सबै स्वरूपहरू िनमूर्ल गन� अन्तरार्ि�य महासिन्ध (धारा ६); 
बालअिधकार सम्बन्धी महासिन्ध (धारा ३९); मानवअिधकार सम्बन्धी अमेिरकी महासिन्ध (धारा २५ र ६३.१); मानव तथा 
नागिरक अिधकारको अिफर्की बडापतर् (धारा ७.१.क); मानवअिधकारको अरबी बडापतर् (धारा १२ र २३); मानवअिधकार 
सम्बन्धी युरोपलेी महासिन्ध (धारा ५.५, १३ र १४); युरोपेली सङ्घको मौिलक अिधकारहरुको बडापतर् (धारा ४७)); र िभयाना 
घोषणा तथा कायर्मूलक कायर्कर्म (धारा २७) । 
16 अन्तरार्ि�य मानव अिधकार तथा मानिवय कानूनको गम्भीर उल्लंघनका पीिडतहरुको उपचार तथा पिरपुरणको अिधकार 
सम्बन्धी आधारभुत िस�ान्तहरु तथा मागर्दशर्नहरु, माचर् २१, २००६, �/���/60/1�7, िस�ान्त ३  
17 हनुेर्होस्: अन्तरार्ि�य मानव अिधकार कानूनको उल्लंघन तथा अन्तरार्ि�य मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लंघनका पीिडतहरुका 
लािग उपचार तथा पिरपुरणको अिधकार सम्बन्धी आधारभुत िस�ान्तहरु तथा मागर्दशर्नहरु, माचर् २१, २००६, 
�/���/60/1�7, िस�ान्त ८; र इन्�रनेशनल किमशन अफ जुिरष्ट्स, अभ्यासकतार् िनिदशका २, सम्पािदत संस्करण: गम्भीर 
मानवअिधकार उल्लंघनमा उपचार तथा पिरपुरणको अिधकार (२०१८), https://www.icj.org/the-right-to-a-remedy-
and-reparation-for-gross-human-rights-violations-2018-update-to- practitioners-guide-no-2/  मा उपलब्ध  
छ । 
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उपचारको पहुचँ वा यसको अभाव भनेको एक डोरी हो जुन अिधकारसंग सम्बिन्धत पर्त्येक मु�ालाई एकापसमा 
जोड्दछ । चाह े त्यो �न्�कािलन नागिरक तथा राजनीितक अिधकार उल्लंघनको िवषय होस,् वा आिथक, 
सामािजक वा सांस्कृितक अिधकारहरूको इन्कारी वा िवभेद सम्बन्धी समकालीन सरोकारको िवषय नै िकन न 
होस ्।  

न्याियक स्वतन्तर्ता र जवाफदहेीता: अन्तरार्ि�य कानूनअन्तगर्त हरेक �िक्तलाई स्वच्छ सुनुवाईका आधारभूत 

पर्त्याभूितहरुको पालनासिहत स्वतन्तर्, िनष्पक्ष र सक्षम अदालतबाट स्वच्छ सुनवुाईको अिधकार हुन्छ । यस िभतर्, 

अन्य कुराहरुका अितिरक्त, िनद�िषताको अनुमान, आफुउपर लगाएको आरोप बारे जानकारी पाउने अिधकार, 

पर्ितरक्षाको अिधकार, आफु िवरु� साक्षी हुन बा�य नहुने अिधकार, कायर्िविधगत समानताको िस�ान्त, पर्माणको 

परीक्षण तथा सत्यापनको अिधकार, यातना वा अन्य गम्भीर मानवअिधकार उल्लंघनको पर्योग गरी िलइएको 

सूचना पर्योग गनर्मा िनषेध, अपरािधक दाियत्वको गैरप�ातदश� पर्भाव र न्याियक पुनरावेदनको अिधकार पछर्न् 

।18  अदालतहरूको न्याियक स्वतन्तर्ता र िनष्पक्षता अन्तरार्ि�य दस्तावेजहरुमा िव��ापी रूपमा मान्यता 

िदइएका िस�ान्तहरु हुन् ।19 अदालतहरू पर्भावकारी रूपमा स्वतन्तर् र सरकारका अन्य अङ्गहरु वा अन्य 

क्षेतर्हरुको कुनै पिन िकिसमको पर्भाव वा दबाबबाट मुक्त हुनुपछर् । यो कुरा हािसल गनर्का लािग, राज्यहरूउपर 

न्याियक स्वतन्तर्ताको पर्त्याभूती गन� र न्यायाधीशहरूलाई उनीहरुको िनयुिक्त, पािरशर्िमक, बखार्स्त वा 

अनुशासनात्मक पर्ितवन्धहरु लागूगरी हुनसके्न राजनीितक पर्भावबाट जोगाउन े ठोस उपायहरु अवलम्बन गन� 
दाियत्व रहन्छ । अदालतहरूको स्वतन्तर्ता र िनष्पक्षताको िस�ान्तको तात्पयर् न्यायाधीशहरूलाई �िक्तगत लाभ 
पर्दान गनुर् होइन, बरू अिधकारको दरुुपयोगबाट रोकु्न र स्वच्छ न्यायपर्शासनको पर्त्याभूती गनुर् हो । यसथर् 

स्वतन्तर्ताको संरक्षणका उपायहरूका साथ साथ ै ��ाचार वा मानवअिधकारको उल्लंघनमा मितयार हुनेजस्ता 
गम्भीर न्याियक िवचलनका लािग जवाफदेहीता सिुनि�त गन� संयन्तर्हरूको पिन स्थापना गिरएको  हुनुपदर्छ ।20 

 

 

18 संयुक्त रा�संघीय मानवअिधकार सिमती, अदालत तथा न्यायिधकरण समक्ष समानताको अिधकार र स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धी 
सामान्य िटप्पणी नं. ३२, �� �oc ����/�/��/�2 (२३ अग� २००७); यो पिन हनुेर्होस, आइिसज,े फौजदारी कायर्वाहीमा 
अदालती सुनुवाई अनुगमन म्यानुअल: अभ्यासकतार् िनद�िशका नं. ५ (२००९), https://www.icj.org/criminal-trials-and-
human- rights-a-manual-on-trial-observation/ उपलब्ध छ ।  
19 यो पिन हनुेर्होस्: मानवअिधकारको िव��ापी घोषणा पतर् (धारा १०); नागिरक तथा राजनीितक अिधकार सम्बन्धी 
अन्तरार्ि�य अनुवन्ध (धारा १४.१); सबै िकिसमका जाितय िवभेद अन्त्य सम्बन्धी अन्तरार्ि�य अनुवन्ध (धारा ५.क); बालअिधकार 
सम्बन्धी महासन्धी (धारा ३७.घ र ४०.२); न्यायपािलकाको स्वतन्तर्ता सम्बन्धी आधारभुत िस�ान्तहरु; अिभयोजनकतार्हरुको 
भुिमका सम्बन्धी मागर्दशर्नहरु, र विकलहरुको भुिमका सम्बन्धी आधारभुत िस�ान्तहरु । 
20 यी सवालहरूको पूरा जानकारीका लािग हनुेर्होस्: हनुेर्होस आइिसजेको न्याियक जवाफदेिहता : अभ्यासकतार् िनद�िशका नं. १३ 
(२०१६), https://www.icj.org/icj-launches-new-practitioners-guide-on-judicial-accountability/ मा उपलब्ध छ ।  
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�ा�या गिरएको छ । 15   अन्तरार्ि�य मानवअिधकार कानून तथा अन्तरार्ि�य मानवीय कानूनको गम्भीर 
उल्लंघनका पीिडतहरूका लािग उपचार तथा पिरपूरणको अिधकार सम्बन्धी संयुक्त रा�संघीय आधारभूत 
िस�ान्तहरु तथा मागर्दशर्नहरु सबै रा�हरूको सम्मितमा संयुक्त रा�संघीय महासभा�ारा सन ्२००५ मा पािरत 
गिरएको िथयो । आधारभूत िस�ान्त केवल गम्भीर उल्लंघनमा मातर् होइन सबै उल्लंघनहरूमा लाग ूहुन्छ । यसमा 
''सम्बिन्धत कानुनी सङ्गर्हमा रहकेा अन्तरार्ि�य मानवअिधकार कानून तथा अन्तरार्ि�य मानवीय कानूनको 
सम्मान गन�, सम्मान सिुनि�त गन� र कायार्न्वयन गन� दाियत्वका अितिरक्त, (क) उल्लंघनहरूको रोकथाम गनर् 
उपयुक्त िवधाियकी र पर्शासिनक एवं अन्य उपयुक्त उपायहरू अपनाउने; (ख) उल्लंघनहरूको पर्भावकारी, शीघर्, 
िवस्तृत र िनष्पक्ष अनुसन्धान गन�, र आवश्यकता परेको अवस्थामा, िजम्मेवार �िक्तहरु िवरु� राि�य तथा 
अन्तरार्ि�य कानून बमोिजम कारवाई गन�, (ग) उल्लंघनका लािग जवाफदहेीता िलने जोसुकै भए तापिन 
मानवअिधकार वा मानवीय कानूनको उल्लंघन भएको भिन दाबी गन� पीिडतहरूलाई तल वणर्न गिरएअनुसार 
समान र पर्भावकारी न्यायको पहँुच उपलब्ध गराउन,े र (घ)... पिरपूरणलगायत पीिडतहरूलाई पर्भावकारी 
उपचार उपलब्ध गराउन ेकुरा समािव� छन ।16  

िवस्तृत रुपमा भ�ुपदार्, उक्त अिधकार िभतर् पीिडतका रुपमा मान्यता पाउने, जारी रहकेो उल्लंघनको समा�ी र 
क्षितपूित, पुन:स्थापना, पर्ितस्थापन, सन्तुि� र उल्लंघन पुन: नदोहोिरने कुराको पर्त्याभूित लगायत पयार्� 
पिरपूरण पर्ा� गन� पीिडतहरुका अिधकार पदर्छन् । त्यसैल े पर्भावकारी उपचारको अिधकार भनेको राि�य 
कानूनमा कानुनी िवकल्पको रुपमा समावेश गन� राज्यको दाियत्व मातर् नभई त्योभन्दा धेरै बढी हो । मानव 
अिधकार उल्लंघनका पीिडतहरु मनािसव समयिभतर् आफुउपर भएका उल्लंघनको मान्यता पर्ा� गन� र मु�ाको 
गुणदोषका आधारमा कानुनी िनणर्य पर्ा� गन�; त्यसैगरी आफुिवरु� भईरहकेो उल्लंघन रोक्न माग गन�; र भोगु्न 
परेका क्षितकालािग िवस्तृत र पर्भावकारी पिरपूरण पर्ा� गन� िविश� अिधकारका हकदार हुन्छन् । पीिडतहरूसगं 
न्यायमा समान तथा पर्भावकारी पहुचँ, िवशेषगरी उपचार र पिरपूरण सम्बन्धमा कानूनतः बाध्यकारी आदशे तथा 
िनणर्य जारी गन� न्याियक िनकायहरुसम्म पहुचँ रहने भ�े कुरा पिन आधारभूत कुरा हो ।17  नेपालको सन्दभर्मा, 

15 पर्भावकारी उपचारको अिधकार अन्तरार्�य मानवअिधकार सिन्ध र घोषणात्मक दस्तावेज लगायत अनेकौ अन्तरार्ि�य कानूनी 
दस्तावेजहरूमा पाउन सिकन्छ । मानवअिधकारको िव��ापी घोषणापतर्का अितिरक्त नागिरक तथा राजनीितक 
अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि�य अनुबन्ध (धारा २.३); यातना र अन्य कूर्र, अमानवीय तथा अपमानजनक �वहार वा 
सजायसम्बन्धी महासिन्ध (धारा १३ र १४); जातीय भेदभावका सबै स्वरूपहरू िनमूर्ल गन� अन्तरार्ि�य महासिन्ध (धारा ६); 
बालअिधकार सम्बन्धी महासिन्ध (धारा ३९); मानवअिधकार सम्बन्धी अमेिरकी महासिन्ध (धारा २५ र ६३.१); मानव तथा 
नागिरक अिधकारको अिफर्की बडापतर् (धारा ७.१.क); मानवअिधकारको अरबी बडापतर् (धारा १२ र २३); मानवअिधकार 
सम्बन्धी युरोपलेी महासिन्ध (धारा ५.५, १३ र १४); युरोपेली सङ्घको मौिलक अिधकारहरुको बडापतर् (धारा ४७)); र िभयाना 
घोषणा तथा कायर्मूलक कायर्कर्म (धारा २७) । 
16 अन्तरार्ि�य मानव अिधकार तथा मानिवय कानूनको गम्भीर उल्लंघनका पीिडतहरुको उपचार तथा पिरपुरणको अिधकार 
सम्बन्धी आधारभुत िस�ान्तहरु तथा मागर्दशर्नहरु, माचर् २१, २००६, �/���/60/1�7, िस�ान्त ३  
17 हनुेर्होस्: अन्तरार्ि�य मानव अिधकार कानूनको उल्लंघन तथा अन्तरार्ि�य मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लंघनका पीिडतहरुका 
लािग उपचार तथा पिरपुरणको अिधकार सम्बन्धी आधारभुत िस�ान्तहरु तथा मागर्दशर्नहरु, माचर् २१, २००६, 
�/���/60/1�7, िस�ान्त ८; र इन्�रनेशनल किमशन अफ जुिरष्ट्स, अभ्यासकतार् िनिदशका २, सम्पािदत संस्करण: गम्भीर 
मानवअिधकार उल्लंघनमा उपचार तथा पिरपुरणको अिधकार (२०१८), https://www.icj.org/the-right-to-a-remedy-
and-reparation-for-gross-human-rights-violations-2018-update-to- practitioners-guide-no-2/  मा उपलब्ध  
छ । 
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उपचारको पहुचँ वा यसको अभाव भनेको एक डोरी हो जुन अिधकारसंग सम्बिन्धत पर्त्येक मु�ालाई एकापसमा 
जोड्दछ । चाह े त्यो �न्�कािलन नागिरक तथा राजनीितक अिधकार उल्लंघनको िवषय होस,् वा आिथक, 
सामािजक वा सांस्कृितक अिधकारहरूको इन्कारी वा िवभेद सम्बन्धी समकालीन सरोकारको िवषय नै िकन न 
होस ्।  

न्याियक स्वतन्तर्ता र जवाफदहेीता: अन्तरार्ि�य कानूनअन्तगर्त हरेक �िक्तलाई स्वच्छ सुनुवाईका आधारभूत 

पर्त्याभूितहरुको पालनासिहत स्वतन्तर्, िनष्पक्ष र सक्षम अदालतबाट स्वच्छ सुनवुाईको अिधकार हुन्छ । यस िभतर्, 

अन्य कुराहरुका अितिरक्त, िनद�िषताको अनुमान, आफुउपर लगाएको आरोप बारे जानकारी पाउने अिधकार, 

पर्ितरक्षाको अिधकार, आफु िवरु� साक्षी हुन बा�य नहुने अिधकार, कायर्िविधगत समानताको िस�ान्त, पर्माणको 

परीक्षण तथा सत्यापनको अिधकार, यातना वा अन्य गम्भीर मानवअिधकार उल्लंघनको पर्योग गरी िलइएको 

सूचना पर्योग गनर्मा िनषेध, अपरािधक दाियत्वको गैरप�ातदश� पर्भाव र न्याियक पुनरावेदनको अिधकार पछर्न् 

।18  अदालतहरूको न्याियक स्वतन्तर्ता र िनष्पक्षता अन्तरार्ि�य दस्तावेजहरुमा िव��ापी रूपमा मान्यता 

िदइएका िस�ान्तहरु हुन् ।19 अदालतहरू पर्भावकारी रूपमा स्वतन्तर् र सरकारका अन्य अङ्गहरु वा अन्य 

क्षेतर्हरुको कुनै पिन िकिसमको पर्भाव वा दबाबबाट मुक्त हुनुपछर् । यो कुरा हािसल गनर्का लािग, राज्यहरूउपर 

न्याियक स्वतन्तर्ताको पर्त्याभूती गन� र न्यायाधीशहरूलाई उनीहरुको िनयुिक्त, पािरशर्िमक, बखार्स्त वा 

अनुशासनात्मक पर्ितवन्धहरु लागूगरी हुनसके्न राजनीितक पर्भावबाट जोगाउन े ठोस उपायहरु अवलम्बन गन� 
दाियत्व रहन्छ । अदालतहरूको स्वतन्तर्ता र िनष्पक्षताको िस�ान्तको तात्पयर् न्यायाधीशहरूलाई �िक्तगत लाभ 
पर्दान गनुर् होइन, बरू अिधकारको दरुुपयोगबाट रोकु्न र स्वच्छ न्यायपर्शासनको पर्त्याभूती गनुर् हो । यसथर् 

स्वतन्तर्ताको संरक्षणका उपायहरूका साथ साथ ै ��ाचार वा मानवअिधकारको उल्लंघनमा मितयार हुनेजस्ता 
गम्भीर न्याियक िवचलनका लािग जवाफदेहीता सिुनि�त गन� संयन्तर्हरूको पिन स्थापना गिरएको  हुनुपदर्छ ।20 

 

 

18 संयुक्त रा�संघीय मानवअिधकार सिमती, अदालत तथा न्यायिधकरण समक्ष समानताको अिधकार र स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धी 
सामान्य िटप्पणी नं. ३२, �� �oc ����/�/��/�2 (२३ अग� २००७); यो पिन हनुेर्होस, आइिसज,े फौजदारी कायर्वाहीमा 
अदालती सुनुवाई अनुगमन म्यानुअल: अभ्यासकतार् िनद�िशका नं. ५ (२००९), https://www.icj.org/criminal-trials-and-
human- rights-a-manual-on-trial-observation/ उपलब्ध छ ।  
19 यो पिन हनुेर्होस्: मानवअिधकारको िव��ापी घोषणा पतर् (धारा १०); नागिरक तथा राजनीितक अिधकार सम्बन्धी 
अन्तरार्ि�य अनुवन्ध (धारा १४.१); सबै िकिसमका जाितय िवभेद अन्त्य सम्बन्धी अन्तरार्ि�य अनुवन्ध (धारा ५.क); बालअिधकार 
सम्बन्धी महासन्धी (धारा ३७.घ र ४०.२); न्यायपािलकाको स्वतन्तर्ता सम्बन्धी आधारभुत िस�ान्तहरु; अिभयोजनकतार्हरुको 
भुिमका सम्बन्धी मागर्दशर्नहरु, र विकलहरुको भुिमका सम्बन्धी आधारभुत िस�ान्तहरु । 
20 यी सवालहरूको पूरा जानकारीका लािग हनुेर्होस्: हनुेर्होस आइिसजेको न्याियक जवाफदेिहता : अभ्यासकतार् िनद�िशका नं. १३ 
(२०१६), https://www.icj.org/icj-launches-new-practitioners-guide-on-judicial-accountability/ मा उपलब्ध छ ।  
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२ िमशनका मखु्य िनष्कषर्हरु 

िमशनले अध्ययनकालािग िवशेष जोड िदएका पर्ाथिमकताका तीन के्षतर् (पर्त्येक सम्बिन्धत िवषयगत सरोकार 

अनुरुप) मा नै मुख्य िनश्कषर्हरु पर्स्तुत गिरएका छन् ।21  पिहलो, कानून, नीित र संवैधािनक संरचनामा 

मानवअिधकारको कानुनी मान्यता हो । यसमा, नेपालल ेकानूनको सुधारमाफर् त ्उल्लेखनीय कदम चालेको छ । 

जसमा अन्तरार्ि�य मानवअिधकार कानुनी संरचनाका महत्त्वपूणर् तत्त्वहरूलाई सन्दभर् सामागर्ीको रुपमा अनुसरण 
गरेको र केही मािमलामा त्यस्ता तत्वहरुलाई समावेश समेत गरेको छ । यस िकिसमको कानूनी सुधार सव�� 
अदालत�ारा पर्ितपािदत िविधशा�मा पर्ितिविम्वत छन् । तर दभुार्ग्यवश, धेरैजसो मािमलाहरूमा मानवअिधकार 

कानूनको कायार्न्वयन नै नभएको वा राजनीितक नेतृत्वहरु�ारा सिकर्य रूपमा यस्ता कानूनहरुको कायार्न्वयनलाई 
नजरअन्दाज गिरएको छ । अत: कानून कायार्न्वयनको अभावको यो मु�ा िमशनकालािग अध्ययनको मुख्य िवषय 

िथयो ।  

िमशनले जोड िदइएको दोसर्ो के्षतर् पर्हरी, अिभयोजनकतार्, न्यायपािलका, सङ्कर्मणकालीन न्याय संयन्तर् र राि�य 

मानवअिधकार सम्बन्धी संस्थाहरूपर्ित िवशेष ध्यान राख्न ेगरी मानवअिधकार र िविधको शासनको संरक्षण तथा 
पर्व�र्न गनर् स्थापना गिरएका न्यायके्षतर्सगं सम्बिन्धत संस्थाहरुमा िथयो । फेिर पिन, औपचािरक रूपमा नेपालले 

उपयुक्त कायार्देश सिहतका संस्थाहरुको िनमार्णमा पर्गित गिरसकेको हुदँाहुदँै पिन िमशनका सदस्यहरुले यी 
संस्थाहरू क्षमता तथा स्वतन्तर्ताको सन्दभर्मा गम्भीर कमीकमजोरीहरूबाट गर्स्त रहकेो पायो । नेपालका संस्थाहरू 
ितनका सदस्यहरूको िनयुिक्तदेिख ती संस्थाहरुको कायर्स�ालन सम्मका सब ैचरणका कामकारवाहीमा राजनीितक 
पर्भाव र हस्तके्षपको जोिखममा छन् । अत: िमशनका कर्ममा ती संस्थाहरुको स्वतन्तर्ता र िनष्पक्षताको अध्ययन 

दोसर्ो िवषयका रूपमा दखेा परेको िथयो ।  

िमशनले अध्ययनका लािग जोड िदएको तेसर्ो क्षेतर् भनेको राि�य कानून वा नेपालको अन्तरार्ि�य दाियत्वअनुसार 
मानवअिधकारको उल्लंघन तथा ज्यादतीउपरको जवाफदहेीता स्थापनामा रहकेा अवरोधहरु सम्बन्धी िवषय िथयो 
। अगर्पंिक्तमा िकर्यािशल संस्थाहरु खासगरी नेपाल पर्हरीमा िविभ� समुदायहरुसंग िवशेषतः आदीवासी जनजाती 
तथा जातीय अल्पसङ्ख्यकहरूसगँ पर्भावकारी अन्तरिकर्या गन� नेतृत्व, राजनीितक इच्छाशिक्त र क्षमताको कमी 

रहकेो पाइन्छ । आम नेपालीहरुल े अदालतहरुमा उपचार खोज्दा धेरै ठुला अवरोधहरुको सामना गनुर् पदर्छ । 
िमशनले कानुनी तथा संस्थागत तहहरुमा भएको पर्गितका बाबजुद यी अवरोधहरुको िनरन्तरताले सामािजक 
स्थाियत्वलाई नै जोिखममा पान�गरी सरकारपर्ितको जनिव�ासलाई ध्वस्त पारेको पायो । अत: जवाफदेहीता 

सिहतको न्यायमा पहुचँ िमशनको तेसर्ो एवं सबैभन्दा महत्वपूणर् िवषय रहकेो िथयो ।  

 

21 यस खण्डले चरम गिरवी र मानव अिधकार सम्बन्धी िवशेष समािधक्षकले अिपर्ल २०१६ मा मानव अिधकार सिमती समक्ष पेश 
गरेको पर्ितवेदनको िव�ेषणात्मक ढाँचालाई अनुशरण गरेको छ, UN Doc. A/HRC/32/31, (२०१६), paras. 20-29.  
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२क. मानवअिधकारको पर्भावकारी कायार्न्वयनलाई सिुनि�त  न� 

मािथ वणर्न  िरएअनुसार, सबै राज्यहरूलाई ना िरक, सांस्कृितक, आिथक, राजनीितक र सामािजक 

अिधकारहरूको पूणर् सम्मान, संरक्षण तथा पिरपूित  नुर्पन� दाियत्व छ, जसमा हरेक राज्यले आफ्नै दशेिभतर् अथार्त 

घरेलु तहमा ती अिधकारहरूको कायार्न्वयनकालाि  पर्भावकारी उपायहरू अवलम्बन  नुर्पन� कुरा समेत 
समेिटएको छ । 22  यसमा िवनाभेदभाव मानवअिधकारहरूको उपभो   नर् सके्न  री राज्यहरुको कानुनी 

दाियत्वहरुलाई पर्भाव पान� संवैधािनक, िवधाियकी, न्याियक, पर्शासिनक, शैिक्षक र अन्य उपायहरू अवलम्बन  न� 

र पर्चलनमा ल्याउने दाियत्व समेत समावेश हुन्छ ।23  यस सन्दभर्मा, मानवअिधकार दाियत्वहरुको सम्मानमा 

“सरकारका सबै िनकाय (कायर्कारी, िवधाियकी र न्याियक) र जुनसुकै तह (राि�य, के्षतर्ीय वा स्थानीय) का 

सरकार वा कुनै अन्य सावर्जिनक तथा सरकारी अिधकारीहरु राज्यको जवाफदिेहता वहन  न� िस्थितमा हुन्छन्''।24 

यो िमशन के िनष्कषर्मा पु केो छ भने २०६३ सालमा िवस्तृत शािन्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भए दिेखका अनेकौ 
राजनीितक अड्चनका बाबजुद र समगर्तामा मानवअिधकारको संरक्षणका लाि  अपूणर् नै भए पिन नेपाल केही 
सबल कानुनी संरचनाहरु अवलम्बन  नर् सफल भएको छ । अन्तरार्ि�य मानवअिधकार कानूनको उल्लंघनमा 
ना िरकहरुलाई संरक्षण पर्दान  न� थुपैर् अिधकारहरूलाई िसिमत  न� तथ्य सिहतका केही  म्भीर कमीकमजोरी25 

रहदँारहदँ ैपिन, नेपालको सिंवधान (२०७२) ले ३१ वटा मौिलक हकहरुको पर्वन्ध र पर्त्याभूित  रेको छ । सव�� 

अदालतले महत्वपूणर् मानवअिधकार िविधशा�हरुको िनमार्ण  रेको छ । उदाहरणका लाि ,  म्भीर मानव 

अिधकार उल्लंघनका अपराधहरुमा समेत क्षमादान िदने िनणर्य माफर् त दण्डहीनतालाई पर्सय िदने सरकारी 
पर्यासलाई सव�� अदालतले अिस्वकार  द� सन् २००७ मा सरकारलाई जबजर्स्ती बेप�ासम्बन्धी अन्तरार्ि�य 
कानूनका आधारभुत तत्त्वहरुको कायार्न्वयन  नर् आदशे  रेको िथयो । 26  अफसोस, सव�� अदालतका 

िनणर्यहरुलाई कायार्न्वयन  नर्को लाि  आवश्यक कदम चाल्न े सरकारी अिनच्छाको कारणले ती िनणर्यहरुको 
कायार्न्वयनको सम्बन्धमा पर्ाय: पर्� उ�ने  रेका छन् ।  कायार्न्वयन पक्ष पर्ायः कमजोर हुने  रेको भए तापिन 

22 मानवअिधकार सिमती, अनुबन्धका पक्ष रा�हरुमाथी िनरोिपत सामान्य कानूनी दाियत्वको पर्कृती सम्बन्धी सामान्य िटप्पणी नं. 
३१, UN Doc CCPR/C/74/CRP.4/Rev.6 (2004); आिथक, सामािजक तथा सांस्कृितक सिमती, अनुबन्धका पक्ष रा�हरुको 
दाियत्वको पर्कृती सम्बन्धी सामान्य िटप्पणी नं. ३, contained in UN Doc E/1991/23 (1990).  
23 हनुेर्होस्: मानवअिधकार सिमती, अनुबन्धका पक्ष रा�हरुमाथी िनरोिपत सामान्य कानूनी दाियत्वको पर्कृती सम्बन्धी सामान्य 
िटप्पणी नं. ३१, UN Doc CCPR/C/74/CRP.4/Rev.6 (2004), para 7.  
24 ऐजन, अनुच्छेद ४ । 
25  आइिसज,े नेपालको मस्यौदा संिवधान: कायर्िविध त तथा सारभुत सरोकारहरु (जुलाई २०१५), 
https://www.icj.org/nepal-time-and-change-needed-to-fulfill-promises-for-a-new-constitution/ मा उपलब्ध छ 
।  
26 उदाहरणको लाि  हनुेर्होस्: ICJ, Nepal’s Supreme Court lays down the Gauntlet (13 January 2014), 
https://www.icj.org/nepals-supreme-court-lays-down-the-gauntlet/ उपलब्ध छ ।  



13

20

 

२ िमशनका मखु्य िनष्कषर्हरु 

िमशनले अध्ययनकालािग िवशेष जोड िदएका पर्ाथिमकताका तीन के्षतर् (पर्त्येक सम्बिन्धत िवषयगत सरोकार 

अनुरुप) मा नै मुख्य िनश्कषर्हरु पर्स्तुत गिरएका छन् ।21  पिहलो, कानून, नीित र संवैधािनक संरचनामा 

मानवअिधकारको कानुनी मान्यता हो । यसमा, नेपालल ेकानूनको सुधारमाफर् त ्उल्लेखनीय कदम चालेको छ । 

जसमा अन्तरार्ि�य मानवअिधकार कानुनी संरचनाका महत्त्वपूणर् तत्त्वहरूलाई सन्दभर् सामागर्ीको रुपमा अनुसरण 
गरेको र केही मािमलामा त्यस्ता तत्वहरुलाई समावेश समेत गरेको छ । यस िकिसमको कानूनी सुधार सव�� 
अदालत�ारा पर्ितपािदत िविधशा�मा पर्ितिविम्वत छन् । तर दभुार्ग्यवश, धेरैजसो मािमलाहरूमा मानवअिधकार 

कानूनको कायार्न्वयन नै नभएको वा राजनीितक नेतृत्वहरु�ारा सिकर्य रूपमा यस्ता कानूनहरुको कायार्न्वयनलाई 
नजरअन्दाज गिरएको छ । अत: कानून कायार्न्वयनको अभावको यो मु�ा िमशनकालािग अध्ययनको मुख्य िवषय 

िथयो ।  

िमशनले जोड िदइएको दोसर्ो के्षतर् पर्हरी, अिभयोजनकतार्, न्यायपािलका, सङ्कर्मणकालीन न्याय संयन्तर् र राि�य 

मानवअिधकार सम्बन्धी संस्थाहरूपर्ित िवशेष ध्यान राख्न ेगरी मानवअिधकार र िविधको शासनको संरक्षण तथा 
पर्व�र्न गनर् स्थापना गिरएका न्यायके्षतर्सगं सम्बिन्धत संस्थाहरुमा िथयो । फेिर पिन, औपचािरक रूपमा नेपालले 

उपयुक्त कायार्देश सिहतका संस्थाहरुको िनमार्णमा पर्गित गिरसकेको हुदँाहुदँै पिन िमशनका सदस्यहरुले यी 
संस्थाहरू क्षमता तथा स्वतन्तर्ताको सन्दभर्मा गम्भीर कमीकमजोरीहरूबाट गर्स्त रहकेो पायो । नेपालका संस्थाहरू 
ितनका सदस्यहरूको िनयुिक्तदेिख ती संस्थाहरुको कायर्स�ालन सम्मका सब ैचरणका कामकारवाहीमा राजनीितक 
पर्भाव र हस्तके्षपको जोिखममा छन् । अत: िमशनका कर्ममा ती संस्थाहरुको स्वतन्तर्ता र िनष्पक्षताको अध्ययन 

दोसर्ो िवषयका रूपमा दखेा परेको िथयो ।  

िमशनले अध्ययनका लािग जोड िदएको तेसर्ो क्षेतर् भनेको राि�य कानून वा नेपालको अन्तरार्ि�य दाियत्वअनुसार 
मानवअिधकारको उल्लंघन तथा ज्यादतीउपरको जवाफदहेीता स्थापनामा रहकेा अवरोधहरु सम्बन्धी िवषय िथयो 
। अगर्पंिक्तमा िकर्यािशल संस्थाहरु खासगरी नेपाल पर्हरीमा िविभ� समुदायहरुसंग िवशेषतः आदीवासी जनजाती 
तथा जातीय अल्पसङ्ख्यकहरूसगँ पर्भावकारी अन्तरिकर्या गन� नेतृत्व, राजनीितक इच्छाशिक्त र क्षमताको कमी 

रहकेो पाइन्छ । आम नेपालीहरुल े अदालतहरुमा उपचार खोज्दा धेरै ठुला अवरोधहरुको सामना गनुर् पदर्छ । 
िमशनले कानुनी तथा संस्थागत तहहरुमा भएको पर्गितका बाबजुद यी अवरोधहरुको िनरन्तरताले सामािजक 
स्थाियत्वलाई नै जोिखममा पान�गरी सरकारपर्ितको जनिव�ासलाई ध्वस्त पारेको पायो । अत: जवाफदेहीता 

सिहतको न्यायमा पहुचँ िमशनको तेसर्ो एवं सबैभन्दा महत्वपूणर् िवषय रहकेो िथयो ।  

 

21 यस खण्डले चरम गिरवी र मानव अिधकार सम्बन्धी िवशेष समािधक्षकले अिपर्ल २०१६ मा मानव अिधकार सिमती समक्ष पेश 
गरेको पर्ितवेदनको िव�ेषणात्मक ढाँचालाई अनुशरण गरेको छ, UN Doc. A/HRC/32/31, (२०१६), paras. 20-29.  
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२क. मानवअिधकारको पर्भावकारी कायार्न्वयनलाई सिुनि�त  न� 

मािथ वणर्न  िरएअनुसार, सबै राज्यहरूलाई ना िरक, सांस्कृितक, आिथक, राजनीितक र सामािजक 

अिधकारहरूको पूणर् सम्मान, संरक्षण तथा पिरपूित  नुर्पन� दाियत्व छ, जसमा हरेक राज्यले आफ्नै दशेिभतर् अथार्त 

घरेलु तहमा ती अिधकारहरूको कायार्न्वयनकालाि  पर्भावकारी उपायहरू अवलम्बन  नुर्पन� कुरा समेत 
समेिटएको छ । 22  यसमा िवनाभेदभाव मानवअिधकारहरूको उपभो   नर् सके्न  री राज्यहरुको कानुनी 

दाियत्वहरुलाई पर्भाव पान� संवैधािनक, िवधाियकी, न्याियक, पर्शासिनक, शैिक्षक र अन्य उपायहरू अवलम्बन  न� 

र पर्चलनमा ल्याउने दाियत्व समेत समावेश हुन्छ ।23  यस सन्दभर्मा, मानवअिधकार दाियत्वहरुको सम्मानमा 

“सरकारका सबै िनकाय (कायर्कारी, िवधाियकी र न्याियक) र जुनसुकै तह (राि�य, के्षतर्ीय वा स्थानीय) का 

सरकार वा कुनै अन्य सावर्जिनक तथा सरकारी अिधकारीहरु राज्यको जवाफदिेहता वहन  न� िस्थितमा हुन्छन्''।24 

यो िमशन के िनष्कषर्मा पु केो छ भने २०६३ सालमा िवस्तृत शािन्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भए दिेखका अनेकौ 
राजनीितक अड्चनका बाबजुद र समगर्तामा मानवअिधकारको संरक्षणका लाि  अपूणर् नै भए पिन नेपाल केही 
सबल कानुनी संरचनाहरु अवलम्बन  नर् सफल भएको छ । अन्तरार्ि�य मानवअिधकार कानूनको उल्लंघनमा 
ना िरकहरुलाई संरक्षण पर्दान  न� थुपैर् अिधकारहरूलाई िसिमत  न� तथ्य सिहतका केही  म्भीर कमीकमजोरी25 

रहदँारहदँ ैपिन, नेपालको सिंवधान (२०७२) ले ३१ वटा मौिलक हकहरुको पर्वन्ध र पर्त्याभूित  रेको छ । सव�� 

अदालतले महत्वपूणर् मानवअिधकार िविधशा�हरुको िनमार्ण  रेको छ । उदाहरणका लाि ,  म्भीर मानव 

अिधकार उल्लंघनका अपराधहरुमा समेत क्षमादान िदने िनणर्य माफर् त दण्डहीनतालाई पर्सय िदने सरकारी 
पर्यासलाई सव�� अदालतले अिस्वकार  द� सन् २००७ मा सरकारलाई जबजर्स्ती बेप�ासम्बन्धी अन्तरार्ि�य 
कानूनका आधारभुत तत्त्वहरुको कायार्न्वयन  नर् आदशे  रेको िथयो । 26  अफसोस, सव�� अदालतका 

िनणर्यहरुलाई कायार्न्वयन  नर्को लाि  आवश्यक कदम चाल्न े सरकारी अिनच्छाको कारणले ती िनणर्यहरुको 
कायार्न्वयनको सम्बन्धमा पर्ाय: पर्� उ�ने  रेका छन् ।  कायार्न्वयन पक्ष पर्ायः कमजोर हुने  रेको भए तापिन 

22 मानवअिधकार सिमती, अनुबन्धका पक्ष रा�हरुमाथी िनरोिपत सामान्य कानूनी दाियत्वको पर्कृती सम्बन्धी सामान्य िटप्पणी नं. 
३१, UN Doc CCPR/C/74/CRP.4/Rev.6 (2004); आिथक, सामािजक तथा सांस्कृितक सिमती, अनुबन्धका पक्ष रा�हरुको 
दाियत्वको पर्कृती सम्बन्धी सामान्य िटप्पणी नं. ३, contained in UN Doc E/1991/23 (1990).  
23 हनुेर्होस्: मानवअिधकार सिमती, अनुबन्धका पक्ष रा�हरुमाथी िनरोिपत सामान्य कानूनी दाियत्वको पर्कृती सम्बन्धी सामान्य 
िटप्पणी नं. ३१, UN Doc CCPR/C/74/CRP.4/Rev.6 (2004), para 7.  
24 ऐजन, अनुच्छेद ४ । 
25  आइिसज,े नेपालको मस्यौदा संिवधान: कायर्िविध त तथा सारभुत सरोकारहरु (जुलाई २०१५), 
https://www.icj.org/nepal-time-and-change-needed-to-fulfill-promises-for-a-new-constitution/ मा उपलब्ध छ 
।  
26 उदाहरणको लाि  हनुेर्होस्: ICJ, Nepal’s Supreme Court lays down the Gauntlet (13 January 2014), 
https://www.icj.org/nepals-supreme-court-lays-down-the-gauntlet/ उपलब्ध छ ।  
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नेपालमा लामो समयदखेीको भेदभाव तथा गिरबीलाई सम्वोधन गनर्का लािग वास्तिवक नीितगत पर्यासहरु पिन 
भएका छन् । त्यसैगरी नया ँसंघीय संरचनाले पर्ादिेशक सरकारहरूका लािग मानवअिधकार नीितहरूलाई अिघ 
बढाउन रामर्ा अवसरहरू पर्दान गरेको छ भ�े िमशनको िनष्कषर् रहकेो छ ।  

दभुार्ग्यवश, िनष्कषर्हरुको यो खण्डमा उल्लेख गिरएअनुसार मानवअिधकार सम्बन्धी नीितिनयम, कानून तथा 

मापदण्डहरुको कायार्न्वयन नहुनु नै एक स्थायी र सवर्�ापी समस्याको रुपमा रहकेो छ । कायार्न्वयनमा रहकेो यो 
सङ्कटले सरकारका सम्पूणर् अङ्ग एवं सबै संस्थाहरुलाई पर्भािवत गरेको छ । संवैधािनक पर्ावधानहरू, राि�य 

कानूनहरू, पर्शासिनक नीितहरू र फैसलाहरू (न्यायपािलकाको सबै तहका) िवशेष गरी, राजनीितक 

अन्तरिवरोधका मािमलाहरू समावेश भएको अवस्थामा, पर्भावशाली �िक्तहरू मुिछएको वा न्यायके्षतर्का 

कमर्चारीहरुको काम गन� तौरतिरकामा ठोस पिरवतर्न भएको अवस्थामा कायार्न्वयनमा आउदनैन् । िमशनका 
सदस्यहरु उल्लेिखत कानून लाग ूगन� राजनीितक इच्छाशिक्तको अभाव र मानवअिधकार संरक्षणको कायार्न्वयनमा 
रोक लगाउने सम्बिन्धत कायर्िविधगत र संस्थागत अवरोधहरुलाई सम्बोधन गनुर् एवं त्यस्ता अवरोधहरुमाथी 
िवजय हािसल गनुर् अत्यन्त आवश्यक रहकेो कुरामा सहमत भए ।  

नपेालको सिंवधान: मौिलक हक सम्बन्धी पर्ावधानहरुको कायार्न्वयन 

नेपालको सिंवधान (२०७२) का मौिलक हक सम्बन्धी िवस्तृत पर्ावधानहरूलाई िमशनका सदस्यहरूसँग कुराकानी 

गन� धेरैले गौरवको िवषयको रूपमा उठाएका िथए । सिंवधानले िसमान्तकृत यौन अिभमुखीकरण, लैिङ्गक 

पिहचान र यौन िवशेषताका �िक्तहरुको संरक्षण तथा केही लैिङ्गक भेदभावपूणर् �वहारमाथीका पर्ितवन्धहरु, 

नागिरक, राजनीितक, आिथक, सामािजक तथा साँस्कृितक अिधकारहरू (धारा १६ देिख ४६ सम्म) लाई सरंक्षण 

गरेको कुरा साँचो हो । यसले मिहलाका साथसाथ ैमधेसी, मुिस्लम, आिदवासी, थारू र दिलत समुदायले सामना 

गनुर्परेका असमानतालाई सम्बोधन गनर् सातवटा संवैधािनक रुपमा कायार्दशे पर्ा� आयोगहरूका साथै एक राि�य 
समावेशी आयोगको �वस्था गरेको छ । सिंवधानको पर्स्तावनाले भेदभाव र असमानतालाई अन्त्य गन� कुरालाई 
यसको सव�पिर उ�ेश्य भएको उल्लेख गद� नेपाली जनताले धमर्, िलङ्ग, जात, जाती र अन्य पिहचानका आधारमा 

ऐितहािसक रुपमा बेहोनुर् परेका अन्यायहरूलाई आत्मसात गरेको छ । तथािप, मािथ उल्लेख गिरएअनुसार, 

गैरनेपाली नागिरकहरुको संरक्षणको हकमा सिंवधानका धेरैजसो पर्ावधानहरू िवभेदकारी छन् जवकी अन्तरार्ि�य 
कानूनअनुसार अपवादात्मक रुपमा केही राजनीितक अिधकार बाहके नेपालको भुभागिभतर् रहकेा सबै 
�िक्तहरूलािग यी संरक्षणहरू उपलब्ध हुनु आवश्यक हुन्छ ।27  यसका अितिरक्त, अिधकारीहरूमा रहकेो बुझाई 

तथा िनष्पक्षताको कमी एवं सबै तहका सरकारहरुमा रहकेो कमजोर कायार्न्वयनको अवस्थाको कारणले 
सिंवधानका यी पर्ावधानहरूको पर्भाव सीिमत रुपमा रहकेो कुरा िमशनले िवशेष गरी सीमान्तकृत समुदायहरूका 
मािनसहरूबाट पटक पटक सुन्यो । 

27 संिवधानमा सूचीकृत अिधकारहरू नागिरकतामा िनभर्र छन र यो संिवधान गैरनेपाली नागिरकका िनि�त मानवअिधकारको 
संरक्षणलाई िवस्तार गनर् असफल छ । हनुेर्होस: आइसीजेको जुलाई २०१५ को पर्ितवेदन, पूवर्पादिटप्पणी २५,पृ� २५�२� ।  
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नेपालल ेगैरनेपाली नागिरकहरुलाई मानवअिधकार संरक्षणहरु र सरकारी सेवा सिुवधाहरु पर्दान गनर् इन्कार गन� 
तथ्यले खासगरी सीमान्तकृत र िवप� समुदायका मािनसहरुलाई नागिरकता बनाउनु पन� कुरालाई िवशेष 
महत्त्वपूणर् बनाउछ । िमशनका कर्ममा बारम्बार उठाइएको िचन्ताको िवषय राज्यिवहीनता र लैिङ्गक 
असमानताका अन्तिनिहत मु�ाहरुको सवैंधािनक संरक्षण तथा कायार्न्वयनका िवचमा रहेको वेमेलसँग सम्बिन्धत 
िथयो । ''िलङ्गमा आधािरत भेदभाविवना समान वंशीय अिधकार'' हुने पर्� सवैंधािनक पर्ावधान हुदँाहुदैँ पिन 

सरकारले नेपाली आमा र िवदशेी बाबुबाट जन्मेका बालबािलकालाई नागिरकता पर्दान गनर् इन्कार गन� उच्च 
भेदभावकारी नीितलाई िनरन्तरता िदएको छ । िमशनसगं कुराकानी गन� �िक्तहरुले सावर्जिनक चचार्मा लोकिपर्य 
र रा�वादी कथाहरुसंग जोड्ने गिरएको नागिरकता सम्बन्धी यो नीित िवदशेी (भारतीय) पुरुषहरूलाई नेपाली 

मिहला र नेपाली संस्कृितको संरक्षणात्मक आदशर् दिृ�कोणमाथीको तर्ास (अपर्मािणत तर दखुद रुपमा साझा 

वचर्स्व कायम गनर्) का रुपमा तराईका मिहलािवरू� गिरएको �ापक स्वरूपको भेदभावको एक पर्तीक रहकेो 

बताएका िथए ।  

नेपालको महासिन्ध अन्तगर्तका दाियत्वहरुको पिरपालनाको समीक्षा गदार् आमरुपमा र मिहलािवरू� हुने भेदभाव 
उन्मुलन सम्बन्धी संयुक्त रा�संघीय सिमित (CEDAW) ले नेपालका केही िवशेष मु�ाहरुको सन्दभर्मा यस 

पर्कारका पर्ावधानहरूको स्प� रूपमा िनन्दा गरेको छ ।28 सव�च्च अदालतले पिन कैयौ िनणर्यहरु माफर् त नेपाल 

नागिरकता ऐन, २०६४ लाई पिरमाजर्न गरी नागिरकता सम्बन्धी कानूनी �वस्थाहरुलाई लैिङ्गकतामा 

आधािरत भेदभावहरुलाई िनषेध गन� संवैधािनक �वस्था एवं अन्तरार्ि�य कानून अनुकुल बनाउन िनद�िशत गरेको 
छ ।29  स्थानीय पि�कािधकारीहरु�ारा जन्मदतार् सम्बन्धी िनणर्य गदार् बाबुआमाको नागिरकता (आधारभुत 

कानूनी मान्यता पाउन र सरकारी सेवाको लािग पूवर्शतर्को रुपमा मािनने) को पिरक्षण गन� अभ्यास अझ ठुलो 

समस्याको रुपमा रहकेो दिेखन्छ ।30   

िमशनका कर्ममा के पिन पर्� भयो भने नागिरकता पर्ा� गनर् केवल लैिङ्गकता मातर् बाधक छैन । दीघर्कालीन 
रूपमा रहकेो जात र जातीयतामा आधािरत पर्णालीगत तथा संरचनागत भेदभावले पिन िव�मान 
राज्यिवहीनताको मु�ालाई उपयुक्त ढंगले सम्बोधन हुनबाट रोक्न भूिमका खेलेको छ । भूिमहीन, दिलत तथा मधेसी 

समुदायहरूका �िक्तहरुले नागिरकताका लािग िदनुपन� िनवेदनहरु अिभलेखीकरण गराउन पिन ठूलो किठनाइको 
सामाना गदर्छन् । साथै उनीहरु जन्मदतार्को पर्माणपतर् र सावर्जिनक सेवामा पहुचँका लािग अत्यावश्यक मािनने 
अन्य कागजातहरु जारी गन� कायर्मा तजिबजी अिधकार पर्योग गन� स्थानीय अिधकारीहरूबाट पूवार्गर्हपूणर् 

28 मिहला िवरु� हुने भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी सिमित, CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 30.  
29 सव�च्च अदालतका िनणर्यहरूको सारांश मिहला कानून तथा िवकास म�को वेबसाइट http://fwld.org/core-areas/legal-
identity-and-citizenship/ मा पाउन सिकन्छ । यो पर्ितवेदन पर्कािशत हुदँासम्म उक्त कानून संसोधन सम्बन्धी मस्यौदा संसदमा 
पेश भएको िथयो । यदी उक्त संसोधन पािरत भएको अवस्थामा यसले नेपाली पुरुषसंग िववाह गन� िवदशेी राि�यता भएका 
मिहलाका छोराछोरीहरुका केही अिधकारहरुको संरक्षण गन�छ । तर यस कानूनले उिनहरुका अन्य अिधकारहरु भने इन्कार गन�छन् 
। साथ ैयहा ँबणर्न गिरएका सम्बोधन हुन बाँकी भेदभावहरुलाई पिन समाधान गनर् केही गन� छैन ।   
30  नागिरकताको हिैसयतका आधारमा भेदभावपूणर् रुपमा जन्मदतार् नगन� कुरा अन्तरार्ि�य कानूनिवपरीत छ । हनुेर्होस्: UN 
High Commissioner for Human Rights, Birth registration and the right of everyone to recognition 
everywhere as a person before the law (१७ जुन २०१४), A/HRC/27/22, paras. 23-24.  



15

22

नेपालमा लामो समयदखेीको भेदभाव तथा गिरबीलाई सम्वोधन गनर्का लािग वास्तिवक नीितगत पर्यासहरु पिन 
भएका छन् । त्यसैगरी नया ँसंघीय संरचनाले पर्ादिेशक सरकारहरूका लािग मानवअिधकार नीितहरूलाई अिघ 
बढाउन रामर्ा अवसरहरू पर्दान गरेको छ भ�े िमशनको िनष्कषर् रहकेो छ ।  

दभुार्ग्यवश, िनष्कषर्हरुको यो खण्डमा उल्लेख गिरएअनुसार मानवअिधकार सम्बन्धी नीितिनयम, कानून तथा 

मापदण्डहरुको कायार्न्वयन नहुनु नै एक स्थायी र सवर्�ापी समस्याको रुपमा रहकेो छ । कायार्न्वयनमा रहकेो यो 
सङ्कटले सरकारका सम्पूणर् अङ्ग एवं सबै संस्थाहरुलाई पर्भािवत गरेको छ । संवैधािनक पर्ावधानहरू, राि�य 

कानूनहरू, पर्शासिनक नीितहरू र फैसलाहरू (न्यायपािलकाको सबै तहका) िवशेष गरी, राजनीितक 

अन्तरिवरोधका मािमलाहरू समावेश भएको अवस्थामा, पर्भावशाली �िक्तहरू मुिछएको वा न्यायके्षतर्का 

कमर्चारीहरुको काम गन� तौरतिरकामा ठोस पिरवतर्न भएको अवस्थामा कायार्न्वयनमा आउदनैन् । िमशनका 
सदस्यहरु उल्लेिखत कानून लाग ूगन� राजनीितक इच्छाशिक्तको अभाव र मानवअिधकार संरक्षणको कायार्न्वयनमा 
रोक लगाउने सम्बिन्धत कायर्िविधगत र संस्थागत अवरोधहरुलाई सम्बोधन गनुर् एवं त्यस्ता अवरोधहरुमाथी 
िवजय हािसल गनुर् अत्यन्त आवश्यक रहकेो कुरामा सहमत भए ।  

नपेालको सिंवधान: मौिलक हक सम्बन्धी पर्ावधानहरुको कायार्न्वयन 

नेपालको सिंवधान (२०७२) का मौिलक हक सम्बन्धी िवस्तृत पर्ावधानहरूलाई िमशनका सदस्यहरूसँग कुराकानी 

गन� धेरैले गौरवको िवषयको रूपमा उठाएका िथए । सिंवधानले िसमान्तकृत यौन अिभमुखीकरण, लैिङ्गक 

पिहचान र यौन िवशेषताका �िक्तहरुको संरक्षण तथा केही लैिङ्गक भेदभावपूणर् �वहारमाथीका पर्ितवन्धहरु, 

नागिरक, राजनीितक, आिथक, सामािजक तथा साँस्कृितक अिधकारहरू (धारा १६ देिख ४६ सम्म) लाई सरंक्षण 

गरेको कुरा साँचो हो । यसले मिहलाका साथसाथ ैमधेसी, मुिस्लम, आिदवासी, थारू र दिलत समुदायले सामना 

गनुर्परेका असमानतालाई सम्बोधन गनर् सातवटा संवैधािनक रुपमा कायार्दशे पर्ा� आयोगहरूका साथै एक राि�य 
समावेशी आयोगको �वस्था गरेको छ । सिंवधानको पर्स्तावनाले भेदभाव र असमानतालाई अन्त्य गन� कुरालाई 
यसको सव�पिर उ�ेश्य भएको उल्लेख गद� नेपाली जनताले धमर्, िलङ्ग, जात, जाती र अन्य पिहचानका आधारमा 

ऐितहािसक रुपमा बेहोनुर् परेका अन्यायहरूलाई आत्मसात गरेको छ । तथािप, मािथ उल्लेख गिरएअनुसार, 

गैरनेपाली नागिरकहरुको संरक्षणको हकमा सिंवधानका धेरैजसो पर्ावधानहरू िवभेदकारी छन् जवकी अन्तरार्ि�य 
कानूनअनुसार अपवादात्मक रुपमा केही राजनीितक अिधकार बाहके नेपालको भुभागिभतर् रहकेा सबै 
�िक्तहरूलािग यी संरक्षणहरू उपलब्ध हुनु आवश्यक हुन्छ ।27  यसका अितिरक्त, अिधकारीहरूमा रहकेो बुझाई 

तथा िनष्पक्षताको कमी एवं सबै तहका सरकारहरुमा रहकेो कमजोर कायार्न्वयनको अवस्थाको कारणले 
सिंवधानका यी पर्ावधानहरूको पर्भाव सीिमत रुपमा रहकेो कुरा िमशनले िवशेष गरी सीमान्तकृत समुदायहरूका 
मािनसहरूबाट पटक पटक सुन्यो । 

27 संिवधानमा सूचीकृत अिधकारहरू नागिरकतामा िनभर्र छन र यो संिवधान गैरनेपाली नागिरकका िनि�त मानवअिधकारको 
संरक्षणलाई िवस्तार गनर् असफल छ । हनुेर्होस: आइसीजेको जुलाई २०१५ को पर्ितवेदन, पूवर्पादिटप्पणी २५,पृ� २५�२� ।  
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नेपालल ेगैरनेपाली नागिरकहरुलाई मानवअिधकार संरक्षणहरु र सरकारी सेवा सिुवधाहरु पर्दान गनर् इन्कार गन� 
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असमानताका अन्तिनिहत मु�ाहरुको सवैंधािनक संरक्षण तथा कायार्न्वयनका िवचमा रहेको वेमेलसँग सम्बिन्धत 
िथयो । ''िलङ्गमा आधािरत भेदभाविवना समान वंशीय अिधकार'' हुने पर्� सवैंधािनक पर्ावधान हुदँाहुदैँ पिन 

सरकारले नेपाली आमा र िवदशेी बाबुबाट जन्मेका बालबािलकालाई नागिरकता पर्दान गनर् इन्कार गन� उच्च 
भेदभावकारी नीितलाई िनरन्तरता िदएको छ । िमशनसगं कुराकानी गन� �िक्तहरुले सावर्जिनक चचार्मा लोकिपर्य 
र रा�वादी कथाहरुसंग जोड्ने गिरएको नागिरकता सम्बन्धी यो नीित िवदशेी (भारतीय) पुरुषहरूलाई नेपाली 

मिहला र नेपाली संस्कृितको संरक्षणात्मक आदशर् दिृ�कोणमाथीको तर्ास (अपर्मािणत तर दखुद रुपमा साझा 

वचर्स्व कायम गनर्) का रुपमा तराईका मिहलािवरू� गिरएको �ापक स्वरूपको भेदभावको एक पर्तीक रहकेो 

बताएका िथए ।  

नेपालको महासिन्ध अन्तगर्तका दाियत्वहरुको पिरपालनाको समीक्षा गदार् आमरुपमा र मिहलािवरू� हुने भेदभाव 
उन्मुलन सम्बन्धी संयुक्त रा�संघीय सिमित (CEDAW) ले नेपालका केही िवशेष मु�ाहरुको सन्दभर्मा यस 

पर्कारका पर्ावधानहरूको स्प� रूपमा िनन्दा गरेको छ ।28 सव�च्च अदालतले पिन कैयौ िनणर्यहरु माफर् त नेपाल 

नागिरकता ऐन, २०६४ लाई पिरमाजर्न गरी नागिरकता सम्बन्धी कानूनी �वस्थाहरुलाई लैिङ्गकतामा 

आधािरत भेदभावहरुलाई िनषेध गन� संवैधािनक �वस्था एवं अन्तरार्ि�य कानून अनुकुल बनाउन िनद�िशत गरेको 
छ ।29  स्थानीय पि�कािधकारीहरु�ारा जन्मदतार् सम्बन्धी िनणर्य गदार् बाबुआमाको नागिरकता (आधारभुत 

कानूनी मान्यता पाउन र सरकारी सेवाको लािग पूवर्शतर्को रुपमा मािनने) को पिरक्षण गन� अभ्यास अझ ठुलो 

समस्याको रुपमा रहकेो दिेखन्छ ।30   

िमशनका कर्ममा के पिन पर्� भयो भने नागिरकता पर्ा� गनर् केवल लैिङ्गकता मातर् बाधक छैन । दीघर्कालीन 
रूपमा रहकेो जात र जातीयतामा आधािरत पर्णालीगत तथा संरचनागत भेदभावले पिन िव�मान 
राज्यिवहीनताको मु�ालाई उपयुक्त ढंगले सम्बोधन हुनबाट रोक्न भूिमका खेलेको छ । भूिमहीन, दिलत तथा मधेसी 

समुदायहरूका �िक्तहरुले नागिरकताका लािग िदनुपन� िनवेदनहरु अिभलेखीकरण गराउन पिन ठूलो किठनाइको 
सामाना गदर्छन् । साथै उनीहरु जन्मदतार्को पर्माणपतर् र सावर्जिनक सेवामा पहुचँका लािग अत्यावश्यक मािनने 
अन्य कागजातहरु जारी गन� कायर्मा तजिबजी अिधकार पर्योग गन� स्थानीय अिधकारीहरूबाट पूवार्गर्हपूणर् 

28 मिहला िवरु� हुने भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी सिमित, CEDAW/C/NPL/CO/6, para. 30.  
29 सव�च्च अदालतका िनणर्यहरूको सारांश मिहला कानून तथा िवकास म�को वेबसाइट http://fwld.org/core-areas/legal-
identity-and-citizenship/ मा पाउन सिकन्छ । यो पर्ितवेदन पर्कािशत हुदँासम्म उक्त कानून संसोधन सम्बन्धी मस्यौदा संसदमा 
पेश भएको िथयो । यदी उक्त संसोधन पािरत भएको अवस्थामा यसले नेपाली पुरुषसंग िववाह गन� िवदशेी राि�यता भएका 
मिहलाका छोराछोरीहरुका केही अिधकारहरुको संरक्षण गन�छ । तर यस कानूनले उिनहरुका अन्य अिधकारहरु भने इन्कार गन�छन् 
। साथ ैयहा ँबणर्न गिरएका सम्बोधन हुन बाँकी भेदभावहरुलाई पिन समाधान गनर् केही गन� छैन ।   
30  नागिरकताको हिैसयतका आधारमा भेदभावपूणर् रुपमा जन्मदतार् नगन� कुरा अन्तरार्ि�य कानूनिवपरीत छ । हनुेर्होस्: UN 
High Commissioner for Human Rights, Birth registration and the right of everyone to recognition 
everywhere as a person before the law (१७ जुन २०१४), A/HRC/27/22, paras. 23-24.  
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�वहारहरु हुने गरेको महशुस गदर्छन् । यी कायर्िविधगत र कमर्चारीतन्तर्बाट हुने अवरोधहरु िवशेषगरी मधेसी, 

जातीय अल्पसङ्ख्यक र किथत दिलत जातीय समूहका सदस्यहरु िवरु�का िनरन्तर र �ापक भेदभावपूणर् 
पर्वृि�हरु�ारा थप बढाइन्छ । िमशनले नागिरकताको हिैसयत31 लगायत कुनै पिन आधारमा िवनाभेदभाव आफ्ना 

भूभागिभतर् वा आफ्नो अिधकारक्षेतर् लागुहुने के्षतर्िभतर् रहकेा सबै �िक्तहरूको मानवअिधकारहरूको सम्मान, 

संरक्षण तथा पिरपूित गन� नेपालको अन्तरार्ि�य दाियत्व छ भ�े कुरा िमशनसंग कुराकानी गन� सरकारी 
अिधकारीहरुलाई पुनः स्मरण गरायो ।  

भर्मणको समयमा, नयाँ सवैंधािनक आयोगहरूका हकमा, यी आयोगहरु (मधेसी आयोग, आिदवासी जनजाित 

आयोग, राि�य दिलत आयोग, थारू आयोग, मुिस्लम आयोग र राि�य मिहला आयोग) मा अध्यक्ष वा सबै 

सदस्यहरूको िनयुिक्त वा बजेट िविनयोजन भैसकेको िथएन । जसले गदार् ती िनकायहरु पूणर्रुपमा स�ालनमा 
िथएनन् । यो पर्ितवेदनको पर्काशनको समयसम्म पिन यी पदहरूमा िनयुिक्त गनर् िजम्मेवार संवैधािनक पिरषद्को 
एक वषर्भन्दा बढी समय दिेख बैठक नै बसेको िथएन ।  

उल्लेिखत आयोगहरूसंग कमजोर अनुसन्धानात्मक अिधकार रहकेो र सरकारी नीितहरू उपर पर्भावकारी 
अनुगमन गनर् वा चुनौती िदने उनीहरुको क्षमताको अभावका बारेमा पिन सरोकारहरू उठेका िथए । संवैधािनक 
कायार्देश सिहत यी आयोगहरू गठन गनुर्को साङ्केितक महत्त्व िस्वकादार् िस्वकाद� पिन िमशनका सदस्यहरुले धेरै 
आयोगहरु गठन गन� तर सबैलाई समान िकिसमले सीिमत कायार्दशे र अिधकार िददा यस्ता आयोगहरुको समगर् 
पर्भावकािरतालाई नै कमजोर बनाईने जोिखम रहकेो औलँ्याए । 32  सबैभन्दा बिलयो कायार्दशे र �ापक 
अिधकारका साथसाथै अिधकारको पर्भावकारी पर्योगको ऐितहािसक पृ�भुमी हुदँाहुदँै पिन राि�य मानवअिधकार 
आयोगल ेआफ्नो स्वतन्तर्ता जोगाई राख्न सङ्घषर् गनुर् परेको छ (िव�ेषण तल हनेुर्होस)् । 

 

31 संयुक्त रा�संघीय सिन्धजिनत िनकायहरुल ेमानव अिधकार सिन्धहरुमा �विस्थत गिरएका मानवअिधकारको संरक्षणहरु केही 
अपवाद बाहके (जस्तै मतदान गन� र सावर्जिनक सेवामा सेवाकालािग पहुचँ) नागिरकहरुका लािग सीिमत गिरएका छैनन् भ�े 
कुरालाई पर्� गरेको छ । उदाहरणको लािग, मानव अिधकार सिमित, सामान्य िटप्पणी नं. १५, अनुबन्ध अन्तगर्त िवदशेी राि�यता 
भएका �िक्तहरुको िस्थती, �RI/GEN/1/Re�.1 at 1� (१९९४)� बालबािलकाको अिधकार सम्बन्धी सिमित, आम िटप्पणी नं.  
६, पिरवारबाट छुि�एका र सहारािवहन बालबािलकाहरुलाई उिनहरुको आफ्नो दशे बािहर उपचार, CRC/GC/2005/6 (१ 
सेप्टेम्बर २००५)� शरणाथ�को हिैसयतमा रहकेा, राजनीितक शरणाथ�, मिहलाको राि�यता एवं राज्यिविहनता सम्बन्धी िसड 
सिमतीको, सामान्य िसफारीस नं. ३२, CEDAW/C/GC/32 (१४ नोभेम्वर २०१४).  
32 यी आयोगहरू िवगतका तदथर् आयोगहरूजस्तै कमजोरीहरूले गर्स्त छन् (सीिमत र सतही कायार्देश, पर्भावकारी कायार्देशको 
अभाव, राजनीितक चलखेलकालािग जोिखमपणूर् र न्यायपर्णालीसँग कमजोर रूपले जोिडएका) । आइसीजेले १९९० र २०१० को 
बीच स्थापना भएका ३८ आयोगहरूको अध्ययन गरी िय आयोगहरुल े गम्भीर अपराध र मानवअिधकारको उल्लंघनकालािग 
जवाफदेहीताको खोजी नगन� राजनीितक उ�ेश्यलाई सहयोग पुयार्एको िनष्कषर् िनकालेको छ । International Commission of 
Jurists, Commissions of Inquiry in Nepal: Denying Remedies, Entrenching Impunity (जुन २०१२), 
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp- content/uploads/2014/05/Nepal-TRC-Act-Briefing-Paper.pdf. मा 
उपलब्ध छ ।  
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काननू तथा नीितको कायार्न्वयन: यातना तथा द�ुर्वहार, छाउपडी र वैवािहक बलात्कारको अन्त्य गनर्मा रहेका 

अवरोधहरु: 

नेपालको सिंवधान (२०७२) को धारा ४७ ले मौिलक हक अन्तगर्त संरिक्षत अिधकारहरूको कायार्न्वयनकालािग 

सिंवधान लागु भएको तीन वषर्िभतर् राज्यल े आवश्यक कानूनहरु बनाई सकु्न पन� उल्लेख गरेको छ ।33 २०७५ 

असोज मिहनासम्म रहकेो उक्त तीन बषर्को समयिसमा िभतर् भूिम, उपभोक्ता, शर्म तथा वातावरणीय 

अिधकारहरूका साथसाथ ैजात तथा जातीय आधारमा हुने भेदभावलाई सम्बोधन गन� सम्बन्धी १६ िवधेयकहरू 
संसद�ारा पािरत गिरएका िथए । य�पी, उल्लेिखत कानूनहरु कायार्न्वयनलािग पर्शासिनक िनयमावलीहरू अझै 

ब� नसकेको कुरामा अल्पसङ्ख्यक समुदाय र मानवअिधकार रक्षकहरूले िचन्ता �क्त गरेका िथए । िमशनको  
समयमा सामािजक सुरक्षा तथा रोजगारीको अिधकार कायार्न्वयनसम्बन्धी िनयमावली जारी भएका िथए । केहीले 
अिधकारीहरूले किथत दिलत तथा जातीय अल्पसंख्यक समुदायलाई पर्भाव पान� िनयमावलीहरूको िनमार्णमा 
जानाजान कम पर्ाथिमकता िदईरहकेो आशङ्का �क्त गरेका िथए । मानवअिधकार रक्षकहरू र नागिरक समाजले 
उल्लेिखत कानूनका मस्यौदा गदार् तथा िनयमावलीहरू बनाइँदा परामशर् वा सावर्जिनक छलफलको अभाव रहकेो 
कुरामा पटक पटक सरोकार जनाएका िथए ।  

कायार्न्वयनमा स्प� रूपमा पर्गितशील सुधार भएको कानुनी संरचनाको एउटा उदाहरण भनेको अग� २०१� मा 
लाग ुभएको मुलुकी अपराध सिंहता34 का केही िनि�त पर्ावधानहरू हुन । यी पर्ावधानहरुल ेयातना (दफा १६७), 

अपमानजनक तथा अमानवीय �वहार (दफा १६�) र जबरजस्ती बेप�ा (दफा २०६) लाई अपराध घोिषत 

गरेको छ । यी नयाँ पर्ावधानहरुको केही पक्षमा अन्तरार्ि�य मापद�डहरुको अनुशरणमा कमीकमजोरी35 को 

वावजुद पिन, यी पर्ावधानहरूको समावेशीकरणलाई मातर् पिन सरकारी तथा नागिरक समाजका �िक्तहरूले 

33  धारा ४७ मा “यो ख�डमा पर्द� हकको कायार्न्वयनका लािग राज्यल े यो संिवधान पर्ारम्भ भएको तीन वषर्िभतर् 
आवश्यकतानुसार कानून बनाउनेछ ”(जोड िदईएको छ) भनी उल्लखे गिरएको छ ।  
34 मुलुकी अपराध संिहता २०७४: फौजदारी कसरुसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनर् बनेको ऐन (पर्माणीकरण िमित 
१६ अक्टोबर २०१७), http://www.moljpa.gov.np/en/wp- content/uploads/2018/12/Penal-Code-English-
Revised-1.pdf मा उपलब्ध छ ।  
35  कमजोरीहरुमा अन्तरार्ि�य मापद�डअनुरूप नेतृत्वदायी अिधकारीहरुको उ�रदाियत्वको पर्ावधान नरािखएको� मानवता 
िवरु�को अपराध कायम नभएको, छ मिहना मातर् हदम्याद रािखएको� र अपराधसँग समानुपाितक हुने गरी सजायको �वस्था 
नगिरएको जस्ता िवषय रहकेा छन् । त्यसैगरी यातनाको पिरभाषालाई थुनामा िदइएको यातनालाई मातर् यातना मािनने गरी 
साँघुरो बनाइएको छ । �वहारमा नेपालमा यातना वा अन्य कूर्र, अमानवीय वा अपमानजनक �वहार सामान्यत� पकर्ाउ गिरनु 
वा थुनामा िलइनुभन्दा अगावै पर्हरीसँगको पिहलो सम्पकर्  िवन्दमैु हुन्छ । कमीकमजोरीहरु बारे िवस्तृत जानकारीको लािग हनुेर्होस्: 
नेपाल: संयुक्त रा�संघीय िव��ापी आविधक सिमक्षामा आइसीजे�ारा पर्स्तुत पर्ितवेदन (१० जुलाई २०२०), 
https://www.icj.org/nepal-icj-submission-to-the-un- universal-periodic-review-upr/. अपराध संिहताको मस्यौदा 
िवधेयकमाथीको िव�ेषणकालािग, हनुेर्होस, इन्टरनेशनल किमशन अफ जुिरष्ट्स, नेपालको अपराध संिहता िवधेयकमा गम्भीर 
अपराधहरु (माचर् २०१७), https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/03/Nepal- Serious-Crimes-Bill-
Advocacy-Analysis-Brief-2017-ENG.pdf मा उपलब्ध छ ।  
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�वहारहरु हुने गरेको महशुस गदर्छन् । यी कायर्िविधगत र कमर्चारीतन्तर्बाट हुने अवरोधहरु िवशेषगरी मधेसी, 

जातीय अल्पसङ्ख्यक र किथत दिलत जातीय समूहका सदस्यहरु िवरु�का िनरन्तर र �ापक भेदभावपूणर् 
पर्वृि�हरु�ारा थप बढाइन्छ । िमशनले नागिरकताको हिैसयत31 लगायत कुनै पिन आधारमा िवनाभेदभाव आफ्ना 

भूभागिभतर् वा आफ्नो अिधकारक्षेतर् लागुहुने के्षतर्िभतर् रहकेा सबै �िक्तहरूको मानवअिधकारहरूको सम्मान, 

संरक्षण तथा पिरपूित गन� नेपालको अन्तरार्ि�य दाियत्व छ भ�े कुरा िमशनसंग कुराकानी गन� सरकारी 
अिधकारीहरुलाई पुनः स्मरण गरायो ।  

भर्मणको समयमा, नयाँ सवैंधािनक आयोगहरूका हकमा, यी आयोगहरु (मधेसी आयोग, आिदवासी जनजाित 

आयोग, राि�य दिलत आयोग, थारू आयोग, मुिस्लम आयोग र राि�य मिहला आयोग) मा अध्यक्ष वा सबै 

सदस्यहरूको िनयुिक्त वा बजेट िविनयोजन भैसकेको िथएन । जसले गदार् ती िनकायहरु पूणर्रुपमा स�ालनमा 
िथएनन् । यो पर्ितवेदनको पर्काशनको समयसम्म पिन यी पदहरूमा िनयुिक्त गनर् िजम्मेवार संवैधािनक पिरषद्को 
एक वषर्भन्दा बढी समय दिेख बैठक नै बसेको िथएन ।  

उल्लेिखत आयोगहरूसंग कमजोर अनुसन्धानात्मक अिधकार रहकेो र सरकारी नीितहरू उपर पर्भावकारी 
अनुगमन गनर् वा चुनौती िदने उनीहरुको क्षमताको अभावका बारेमा पिन सरोकारहरू उठेका िथए । संवैधािनक 
कायार्देश सिहत यी आयोगहरू गठन गनुर्को साङ्केितक महत्त्व िस्वकादार् िस्वकाद� पिन िमशनका सदस्यहरुले धेरै 
आयोगहरु गठन गन� तर सबैलाई समान िकिसमले सीिमत कायार्दशे र अिधकार िददा यस्ता आयोगहरुको समगर् 
पर्भावकािरतालाई नै कमजोर बनाईने जोिखम रहकेो औलँ्याए । 32  सबैभन्दा बिलयो कायार्दशे र �ापक 
अिधकारका साथसाथै अिधकारको पर्भावकारी पर्योगको ऐितहािसक पृ�भुमी हुदँाहुदँै पिन राि�य मानवअिधकार 
आयोगल ेआफ्नो स्वतन्तर्ता जोगाई राख्न सङ्घषर् गनुर् परेको छ (िव�ेषण तल हनेुर्होस)् । 

 

31 संयुक्त रा�संघीय सिन्धजिनत िनकायहरुल ेमानव अिधकार सिन्धहरुमा �विस्थत गिरएका मानवअिधकारको संरक्षणहरु केही 
अपवाद बाहके (जस्तै मतदान गन� र सावर्जिनक सेवामा सेवाकालािग पहुचँ) नागिरकहरुका लािग सीिमत गिरएका छैनन् भ�े 
कुरालाई पर्� गरेको छ । उदाहरणको लािग, मानव अिधकार सिमित, सामान्य िटप्पणी नं. १५, अनुबन्ध अन्तगर्त िवदशेी राि�यता 
भएका �िक्तहरुको िस्थती, �RI/GEN/1/Re�.1 at 1� (१९९४)� बालबािलकाको अिधकार सम्बन्धी सिमित, आम िटप्पणी नं.  
६, पिरवारबाट छुि�एका र सहारािवहन बालबािलकाहरुलाई उिनहरुको आफ्नो दशे बािहर उपचार, CRC/GC/2005/6 (१ 
सेप्टेम्बर २००५)� शरणाथ�को हिैसयतमा रहकेा, राजनीितक शरणाथ�, मिहलाको राि�यता एवं राज्यिविहनता सम्बन्धी िसड 
सिमतीको, सामान्य िसफारीस नं. ३२, CEDAW/C/GC/32 (१४ नोभेम्वर २०१४).  
32 यी आयोगहरू िवगतका तदथर् आयोगहरूजस्तै कमजोरीहरूले गर्स्त छन् (सीिमत र सतही कायार्देश, पर्भावकारी कायार्देशको 
अभाव, राजनीितक चलखेलकालािग जोिखमपणूर् र न्यायपर्णालीसँग कमजोर रूपले जोिडएका) । आइसीजेले १९९० र २०१० को 
बीच स्थापना भएका ३८ आयोगहरूको अध्ययन गरी िय आयोगहरुल े गम्भीर अपराध र मानवअिधकारको उल्लंघनकालािग 
जवाफदेहीताको खोजी नगन� राजनीितक उ�ेश्यलाई सहयोग पुयार्एको िनष्कषर् िनकालेको छ । International Commission of 
Jurists, Commissions of Inquiry in Nepal: Denying Remedies, Entrenching Impunity (जुन २०१२), 
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp- content/uploads/2014/05/Nepal-TRC-Act-Briefing-Paper.pdf. मा 
उपलब्ध छ ।  
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काननू तथा नीितको कायार्न्वयन: यातना तथा द�ुर्वहार, छाउपडी र वैवािहक बलात्कारको अन्त्य गनर्मा रहेका 

अवरोधहरु: 

नेपालको सिंवधान (२०७२) को धारा ४७ ले मौिलक हक अन्तगर्त संरिक्षत अिधकारहरूको कायार्न्वयनकालािग 

सिंवधान लागु भएको तीन वषर्िभतर् राज्यल े आवश्यक कानूनहरु बनाई सकु्न पन� उल्लेख गरेको छ ।33 २०७५ 

असोज मिहनासम्म रहकेो उक्त तीन बषर्को समयिसमा िभतर् भूिम, उपभोक्ता, शर्म तथा वातावरणीय 

अिधकारहरूका साथसाथ ैजात तथा जातीय आधारमा हुने भेदभावलाई सम्बोधन गन� सम्बन्धी १६ िवधेयकहरू 
संसद�ारा पािरत गिरएका िथए । य�पी, उल्लेिखत कानूनहरु कायार्न्वयनलािग पर्शासिनक िनयमावलीहरू अझै 

ब� नसकेको कुरामा अल्पसङ्ख्यक समुदाय र मानवअिधकार रक्षकहरूले िचन्ता �क्त गरेका िथए । िमशनको  
समयमा सामािजक सुरक्षा तथा रोजगारीको अिधकार कायार्न्वयनसम्बन्धी िनयमावली जारी भएका िथए । केहीले 
अिधकारीहरूले किथत दिलत तथा जातीय अल्पसंख्यक समुदायलाई पर्भाव पान� िनयमावलीहरूको िनमार्णमा 
जानाजान कम पर्ाथिमकता िदईरहकेो आशङ्का �क्त गरेका िथए । मानवअिधकार रक्षकहरू र नागिरक समाजले 
उल्लेिखत कानूनका मस्यौदा गदार् तथा िनयमावलीहरू बनाइँदा परामशर् वा सावर्जिनक छलफलको अभाव रहकेो 
कुरामा पटक पटक सरोकार जनाएका िथए ।  

कायार्न्वयनमा स्प� रूपमा पर्गितशील सुधार भएको कानुनी संरचनाको एउटा उदाहरण भनेको अग� २०१� मा 
लाग ुभएको मुलुकी अपराध सिंहता34 का केही िनि�त पर्ावधानहरू हुन । यी पर्ावधानहरुल ेयातना (दफा १६७), 

अपमानजनक तथा अमानवीय �वहार (दफा १६�) र जबरजस्ती बेप�ा (दफा २०६) लाई अपराध घोिषत 

गरेको छ । यी नयाँ पर्ावधानहरुको केही पक्षमा अन्तरार्ि�य मापद�डहरुको अनुशरणमा कमीकमजोरी35 को 

वावजुद पिन, यी पर्ावधानहरूको समावेशीकरणलाई मातर् पिन सरकारी तथा नागिरक समाजका �िक्तहरूले 

33  धारा ४७ मा “यो ख�डमा पर्द� हकको कायार्न्वयनका लािग राज्यल े यो संिवधान पर्ारम्भ भएको तीन वषर्िभतर् 
आवश्यकतानुसार कानून बनाउनेछ ”(जोड िदईएको छ) भनी उल्लखे गिरएको छ ।  
34 मुलुकी अपराध संिहता २०७४: फौजदारी कसरुसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनर् बनेको ऐन (पर्माणीकरण िमित 
१६ अक्टोबर २०१७), http://www.moljpa.gov.np/en/wp- content/uploads/2018/12/Penal-Code-English-
Revised-1.pdf मा उपलब्ध छ ।  
35  कमजोरीहरुमा अन्तरार्ि�य मापद�डअनुरूप नेतृत्वदायी अिधकारीहरुको उ�रदाियत्वको पर्ावधान नरािखएको� मानवता 
िवरु�को अपराध कायम नभएको, छ मिहना मातर् हदम्याद रािखएको� र अपराधसँग समानुपाितक हुने गरी सजायको �वस्था 
नगिरएको जस्ता िवषय रहकेा छन् । त्यसैगरी यातनाको पिरभाषालाई थुनामा िदइएको यातनालाई मातर् यातना मािनने गरी 
साँघुरो बनाइएको छ । �वहारमा नेपालमा यातना वा अन्य कूर्र, अमानवीय वा अपमानजनक �वहार सामान्यत� पकर्ाउ गिरनु 
वा थुनामा िलइनुभन्दा अगावै पर्हरीसँगको पिहलो सम्पकर्  िवन्दमैु हुन्छ । कमीकमजोरीहरु बारे िवस्तृत जानकारीको लािग हनुेर्होस्: 
नेपाल: संयुक्त रा�संघीय िव��ापी आविधक सिमक्षामा आइसीजे�ारा पर्स्तुत पर्ितवेदन (१० जुलाई २०२०), 
https://www.icj.org/nepal-icj-submission-to-the-un- universal-periodic-review-upr/. अपराध संिहताको मस्यौदा 
िवधेयकमाथीको िव�ेषणकालािग, हनुेर्होस, इन्टरनेशनल किमशन अफ जुिरष्ट्स, नेपालको अपराध संिहता िवधेयकमा गम्भीर 
अपराधहरु (माचर् २०१७), https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/03/Nepal- Serious-Crimes-Bill-
Advocacy-Analysis-Brief-2017-ENG.pdf मा उपलब्ध छ ।  
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स्वागतपूणर् िवकाश र कानूनमा भएको महत्त्वपणूर् सुधारको रूपमा औल्याए । तर दभुार्ग्यवश, पर्हरी, 

अिभयोजनकतार्, र न्यायपािलका लगायत न्यायपर्शासनको कामको िजम्मेवारी पाएका िनकायहरुले यी 

पर्ावधानहरू कायार्न्वयन गरेको पर्माण िवरलै भेिटन्छन् ।   

२०२० को जून मिहनासम्म आइसीजे र यसका साझेदार संस्थाहरूले मुलुकी अपराध सिंहताको दफा १६७, १६८ 

र २०८ ले कायम गरेको कसुर र सजाय सम्बन्धी �वस्थाको पर्योग गरी पीडकउपर अिभयोजन गिरएको वा मु�ा 
चलाएको एउटा पिन मु�ा अिभलेख गनर् सफल हुन सकेका छैनन् ।36 महान्यायािधवक्ताको कायार्लय लगायतका 
िनकायहरुसँग पटकपटक सोधखोज गदार् पिन यी नयाँ �वस्थाहरूको पर्योगका बारेमा कुनै आिधकारीक तथ्याङ्क 
उपलब्ध रहकेो पाइएन ।  

यातना तथा अन्य द�ुर्वहार, स्वेच्छाचारी थुना र अन्य गम्भीर अपराधहरूका पीिडतहरूल े आफूिवरु� भएका 

उल्लंघनहरूको उपचारको खोजीमा सधै झै उस्तै पर्कृितका अवरोधहरुको सामना गनुर् परेको जनाएका छन् (तल 

थप वणर्न गिरएको) । २०६३ सालमा सश� �न्�का सतुर्तापूणर् �वहारको अन्त्यको पिरणामस्वरुप पर्हरी 

िहरासतमा यातना तथा द�ुर्वहारका घटनामा समगर्तामा कमी आएको भए तापिन त्यस्ता घटनाहरु िवशेष गरी 
तराईमा अ�ािप कायमै छन् ।37 

सिंवधान, कानून तथा सव�� अदालत�ारा पर्ितपािदत िविधशा�मा पर्�रुपमा पर्ितविन्धत भिन लेिखदा लेिखद ै

पिन धेरैजसो गैरकानुनी अभ्यासहरु िनरन्तर पर्चलनमा रहकेाछन् भ�े कुराको अक� अनौ�ो उदाहरण छाउपडी र 
वैवािहक बलात्कारका अभ्यासहरु हुन् । रज�लाको समयमा मिहलाहरुलाई घरबािहर डरलाग्दो र किहलेकाँही 
घातक पिरिस्थितमा बाँच्न बाध्य पान� छाउपडी पर्थाको पर्चलन नेपालको सुदरु-पि�म क्षेतर्मा अिहले पिन �ापक 

36 आइिसजे, एडभोकेसी फोरम र थडर् एलाइन्स, “नेपाल: नयाँ फौजदारी कानूनका बावजुद, यातनाका कायर्हरुमा दण्डहीनता 
�ा� छ� (२६ जुन २०२०), https://www.icj.org/nepal-despite-new-criminal-laws-impunity-for-acts-of-torture-
prevails/  
37 नागिरक समाजको तथ्याङ्क अपूरो र सरकारी तथ्याङ्क किरब किरव अिस्तत्वमै नरहकेो भए पिन २०११ दिेख कर्मशः 
केहीमातर्ामा घट्द ै गएकोमा केही वषर्यता यातनाका पर्ितवेदनहरुमा यातना बढेको दखेा पछर् । वकालत म�को २०१८ को 
अध्ययनअनुसार एक हजारभन्दा बढी पर्हरीमा रहकेा थुनुवासंगको अन्तवार्तार्मा सहभागी थुनुवाहरू मध्ये मा २२ पर्ितशतले 
यातना तथा यातनाजन्य द�ुर्वहार भोगेको जनाएका छन् । एडभोकेसी फोरम नेपाल, २०१८ मा यातनाको वृिध: नेपालले सामना 
गिररहकेा नयाँ तथा पुराना चुनौतीहरु (जुन २६, २०२०), 
advocacyforum.org/downloads/pdf/publications/torture/june-2019-report.pdf?m=1561458640 मा उपलब्ध 
छ । त्यसैगरी  २०१७ मा, तराई मानवअिधकार रक्षक स�ाल�ारा पर्कािशत तथ्याङ्क अनुसार, यातना िदइएका थुनुवाहरुको 
संख्या अरु जाती भन्दा सानो जात तथा जातीय अल्पसंख्यक समुदायका �िक्तहरुको धेरै छ (३०%). ित मध्ये केवल १.५% 
थुनुवाहरुलाई पकर्ाउ गिरदा पकर्ाउ गनुर्को कारणबारे जानकारी िदईएको िथयो (यो संिवधानको धारा २० को उल्लंघन हो), र 
१४% थुनुवाहरुले पकर्ाउ गिरएको २४ घण्टिभतर् आफुलाई अदालत समक्ष पेश नगिरएको बताएको उल्लेख छ । (यसबाट 
संिवधानको धारा २० को उल्लंघन हुन गएको छ) । तराई मानवअिधकार रक्षक स�ाल, तराईमा यातना: न्यायको पखार्ईमा 
पीिडतहरु (जनवरी २०१७) http://www.thrda.org/publication/torture-in-the-terai-2017-victims-awaiting-justice/  
मा उपलब्ध छ ।  
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रुपमा कायम रहकेो छ ।38 मुलुकी अपराध सिंहताको दफा १६८ ल ेछाउपडी पर्थालाई अपराधीकरण गिरएको, 

मिहला, बालबािलका तथा समाज कल्याण मन्तर्ालय�ारा जारी िनद�िशक�ारा यस पर्थालाई पर्ितविन्धत गिरएको 

एवं सव�� अदालत�ारा पर्ितपािदत िविधशा�हरुमा िनन्दा गिरएको भए तापिन यस छाउपडी पर्थाको कारण 
अझै पिन मिहला तथा बािलकाहरुले पीडा भोग्नु र मृत्युवरण गनुर् पिररहकेो छ ।39   

यसैगरी, सव�� अदालतले वैवािहक बलत्कारको अभ्यासलाई असंवैधािनक भिन घोषणा गरेको दईु वषर् प�ात 

अथार्त २०६४ सालमा आएर मुलुकी ऐनमा बैवािहक बलात्कारलाई गैरकानुनी कायर् भएको भिन पर्� �वस्था 
गिरयो । 40  यसपिछ भएको सव�� अदालतको अक� िनणर्यले वैवािहक बलत्कारको सजाय गैरवैवािहक 
बलात्कारमा हुने सजायभन्दा कम हुनेगिर गिरएको कानूनी �वस्थाले समानताको िस�ान्तको उल्लंघन हुने भन्दै 
सजाय सम्बन्धी उक्त कानूनी �वस्थालाई संशोधन गनर् सरकारलाई आदशे िदयो (यो कायार्न्वयन हुन बाँकी नै छ) 

।41 वैवािहक बलात्कारलाई रोक्न र पीिडतलाई उपचार पर्दान गनर् राज्यका अिधकारीहरुको लगन र समिपत 

पर्यासका सँगसँग ै स्वतन्तर् बार पिन (विकलहरुको संस्था) चािहन्छ तर िमशनलाई पर्ा� तथ्याङ्क र भरपदार् 

पर्ितवेदनहरूले कानूनको कायार्न्वयनमा सुधार ल्याउन र मिहलाल ेआफ्ना सरोकारहरू न्यायपर्णालीसमक्ष लैजान 
सके्न पर्कृयालाई सहज र सुरिक्षत बनाउन गनर् सिकने काम धेरै बाँकी रहकेो सझुाएका छन् । जनकपुरका एक 
मानवअिधकार रक्षकले वैवािहक बलत्कारका मु�ा िलन कानून�वसायीहरू अिनच्छुक रहने गरेको र समुदायको 
दबाब तथा पीिडतहरुको अवस्थापर्ितको संवेदनशीलताको अभावले अिभयोजनकतार्हरुल े बैवािहक बलत्कारको 
मु�ामा कारबाई चलाउने नगरेको बताएका िथए । 

िमशनसँग कुरा गन� �िक्तहरुल ेसमाजमा जकिडएर रहकेो साँस्कृितक रुढीवादी पर्चलनहरु, सावर्जिनक िशक्षाको 

अभाव, मिहलालाई आफ्ना कुरा राख्न अिनच्छुक बनाउने सामािजक तथा साँस्कृितक अवरोधहरु, र 

मिहलािवरू�का क�ोर एवं पूवार्गर्हपूणर् परम्परागत पर्चलन लगायतका अभ्यासहरुलाई न्यूनीकरण वा उन्मूलनमा 
दिेखएका िविभ� चुनौतीहरुको पिहचान गरेका िथए । िमशनकालािग पर्मुख सवाल भनेको सावर्जिनक 
अिधकारीको हिैसयतल ेआफ्ना कतर्ब्यहरुको पालना गन� कर्ममा राज्यका िजम्मेवार अिधकारीहरु खासगरी न्याय 

38  राि�य मानवअिधकार आयोगले िवगत १३ वषर्मा एकै िजल्लाका १३ जना मिहला र बािलकाको मृत्यु भएको अिभलेख गरेको 
छ । �राि�य छानिवन कायर्कर्म” ले दईु िजल्ला (अछाम र ददैखे) मा मातर् सङ्कलन गरेको यो तथ्याङ्क यस्ता घटनासम्बन्धी 
तथ्याङ्कको अभावको सुचक हो । हने�स्, राि�य मानव अिधकार आयोग, छाउपडीसंग सम्बिन्धत राि�य छानिवन कायर्कर्म 
सम्बन्धी पर्ितवेदन (२२ माचर् २०१९), पर्ितवेदन यहा ँउपलब्ध छ: 
 https://www.nhrcnepal.org/nhrc_new/doc/newsletter/Chhaupadi_final%20report_compressed.pdf  
39 िदलबहादरु िव�कमार् िव पर्धान मन्तर्ी तथा मिन्तर्पिरषद्को कायार्लय समेत (नेकाप २०६२, अङ्क ४, िनणर्य नम्बर ७५३१) 
http://nkp.gov.np (in Nepali) मा उपलब्ध छ ।  
40 अिधवक्ता मीरा ढुङ्गाना िव शर्ी ५ को सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय �वस्था मन्तर्ालयसमेत (२०५८ सालको िरट नम्बर 
५५) https://globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/10/The-Forum-for-Women-and-Law-and-
Development-Nepal-2002.pdf मा उपलब्ध छ ।  
41 जीत कुमार पङ्गेनी नेउपाने िव. नेपाल सरकार, पर्धानमन्तर्ी तथा मिन्तर्पिरषद्को कायार्लय समेत (नेपाल कानून पितर्का 
२०६५, अङ्क ६, िनणर्य नं ७९७३) । 
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स्वागतपूणर् िवकाश र कानूनमा भएको महत्त्वपणूर् सुधारको रूपमा औल्याए । तर दभुार्ग्यवश, पर्हरी, 

अिभयोजनकतार्, र न्यायपािलका लगायत न्यायपर्शासनको कामको िजम्मेवारी पाएका िनकायहरुले यी 

पर्ावधानहरू कायार्न्वयन गरेको पर्माण िवरलै भेिटन्छन् ।   

२०२० को जून मिहनासम्म आइसीजे र यसका साझेदार संस्थाहरूले मुलुकी अपराध सिंहताको दफा १६७, १६८ 

र २०८ ले कायम गरेको कसुर र सजाय सम्बन्धी �वस्थाको पर्योग गरी पीडकउपर अिभयोजन गिरएको वा मु�ा 
चलाएको एउटा पिन मु�ा अिभलेख गनर् सफल हुन सकेका छैनन् ।36 महान्यायािधवक्ताको कायार्लय लगायतका 
िनकायहरुसँग पटकपटक सोधखोज गदार् पिन यी नयाँ �वस्थाहरूको पर्योगका बारेमा कुनै आिधकारीक तथ्याङ्क 
उपलब्ध रहकेो पाइएन ।  

यातना तथा अन्य द�ुर्वहार, स्वेच्छाचारी थुना र अन्य गम्भीर अपराधहरूका पीिडतहरूल े आफूिवरु� भएका 

उल्लंघनहरूको उपचारको खोजीमा सधै झै उस्तै पर्कृितका अवरोधहरुको सामना गनुर् परेको जनाएका छन् (तल 

थप वणर्न गिरएको) । २०६३ सालमा सश� �न्�का सतुर्तापूणर् �वहारको अन्त्यको पिरणामस्वरुप पर्हरी 

िहरासतमा यातना तथा द�ुर्वहारका घटनामा समगर्तामा कमी आएको भए तापिन त्यस्ता घटनाहरु िवशेष गरी 
तराईमा अ�ािप कायमै छन् ।37 

सिंवधान, कानून तथा सव�� अदालत�ारा पर्ितपािदत िविधशा�मा पर्�रुपमा पर्ितविन्धत भिन लेिखदा लेिखद ै

पिन धेरैजसो गैरकानुनी अभ्यासहरु िनरन्तर पर्चलनमा रहकेाछन् भ�े कुराको अक� अनौ�ो उदाहरण छाउपडी र 
वैवािहक बलात्कारका अभ्यासहरु हुन् । रज�लाको समयमा मिहलाहरुलाई घरबािहर डरलाग्दो र किहलेकाँही 
घातक पिरिस्थितमा बाँच्न बाध्य पान� छाउपडी पर्थाको पर्चलन नेपालको सुदरु-पि�म क्षेतर्मा अिहले पिन �ापक 

36 आइिसजे, एडभोकेसी फोरम र थडर् एलाइन्स, “नेपाल: नयाँ फौजदारी कानूनका बावजुद, यातनाका कायर्हरुमा दण्डहीनता 
�ा� छ� (२६ जुन २०२०), https://www.icj.org/nepal-despite-new-criminal-laws-impunity-for-acts-of-torture-
prevails/  
37 नागिरक समाजको तथ्याङ्क अपूरो र सरकारी तथ्याङ्क किरब किरव अिस्तत्वमै नरहकेो भए पिन २०११ दिेख कर्मशः 
केहीमातर्ामा घट्द ै गएकोमा केही वषर्यता यातनाका पर्ितवेदनहरुमा यातना बढेको दखेा पछर् । वकालत म�को २०१८ को 
अध्ययनअनुसार एक हजारभन्दा बढी पर्हरीमा रहकेा थुनुवासंगको अन्तवार्तार्मा सहभागी थुनुवाहरू मध्ये मा २२ पर्ितशतले 
यातना तथा यातनाजन्य द�ुर्वहार भोगेको जनाएका छन् । एडभोकेसी फोरम नेपाल, २०१८ मा यातनाको वृिध: नेपालले सामना 
गिररहकेा नयाँ तथा पुराना चुनौतीहरु (जुन २६, २०२०), 
advocacyforum.org/downloads/pdf/publications/torture/june-2019-report.pdf?m=1561458640 मा उपलब्ध 
छ । त्यसैगरी  २०१७ मा, तराई मानवअिधकार रक्षक स�ाल�ारा पर्कािशत तथ्याङ्क अनुसार, यातना िदइएका थुनुवाहरुको 
संख्या अरु जाती भन्दा सानो जात तथा जातीय अल्पसंख्यक समुदायका �िक्तहरुको धेरै छ (३०%). ित मध्ये केवल १.५% 
थुनुवाहरुलाई पकर्ाउ गिरदा पकर्ाउ गनुर्को कारणबारे जानकारी िदईएको िथयो (यो संिवधानको धारा २० को उल्लंघन हो), र 
१४% थुनुवाहरुले पकर्ाउ गिरएको २४ घण्टिभतर् आफुलाई अदालत समक्ष पेश नगिरएको बताएको उल्लेख छ । (यसबाट 
संिवधानको धारा २० को उल्लंघन हुन गएको छ) । तराई मानवअिधकार रक्षक स�ाल, तराईमा यातना: न्यायको पखार्ईमा 
पीिडतहरु (जनवरी २०१७) http://www.thrda.org/publication/torture-in-the-terai-2017-victims-awaiting-justice/  
मा उपलब्ध छ ।  
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रुपमा कायम रहकेो छ ।38 मुलुकी अपराध सिंहताको दफा १६८ ल ेछाउपडी पर्थालाई अपराधीकरण गिरएको, 

मिहला, बालबािलका तथा समाज कल्याण मन्तर्ालय�ारा जारी िनद�िशक�ारा यस पर्थालाई पर्ितविन्धत गिरएको 

एवं सव�� अदालत�ारा पर्ितपािदत िविधशा�हरुमा िनन्दा गिरएको भए तापिन यस छाउपडी पर्थाको कारण 
अझै पिन मिहला तथा बािलकाहरुले पीडा भोग्नु र मृत्युवरण गनुर् पिररहकेो छ ।39   

यसैगरी, सव�� अदालतले वैवािहक बलत्कारको अभ्यासलाई असंवैधािनक भिन घोषणा गरेको दईु वषर् प�ात 

अथार्त २०६४ सालमा आएर मुलुकी ऐनमा बैवािहक बलात्कारलाई गैरकानुनी कायर् भएको भिन पर्� �वस्था 
गिरयो । 40  यसपिछ भएको सव�� अदालतको अक� िनणर्यले वैवािहक बलत्कारको सजाय गैरवैवािहक 
बलात्कारमा हुने सजायभन्दा कम हुनेगिर गिरएको कानूनी �वस्थाले समानताको िस�ान्तको उल्लंघन हुने भन्दै 
सजाय सम्बन्धी उक्त कानूनी �वस्थालाई संशोधन गनर् सरकारलाई आदशे िदयो (यो कायार्न्वयन हुन बाँकी नै छ) 

।41 वैवािहक बलात्कारलाई रोक्न र पीिडतलाई उपचार पर्दान गनर् राज्यका अिधकारीहरुको लगन र समिपत 

पर्यासका सँगसँग ै स्वतन्तर् बार पिन (विकलहरुको संस्था) चािहन्छ तर िमशनलाई पर्ा� तथ्याङ्क र भरपदार् 

पर्ितवेदनहरूले कानूनको कायार्न्वयनमा सुधार ल्याउन र मिहलाल ेआफ्ना सरोकारहरू न्यायपर्णालीसमक्ष लैजान 
सके्न पर्कृयालाई सहज र सुरिक्षत बनाउन गनर् सिकने काम धेरै बाँकी रहकेो सझुाएका छन् । जनकपुरका एक 
मानवअिधकार रक्षकले वैवािहक बलत्कारका मु�ा िलन कानून�वसायीहरू अिनच्छुक रहने गरेको र समुदायको 
दबाब तथा पीिडतहरुको अवस्थापर्ितको संवेदनशीलताको अभावले अिभयोजनकतार्हरुल े बैवािहक बलत्कारको 
मु�ामा कारबाई चलाउने नगरेको बताएका िथए । 

िमशनसँग कुरा गन� �िक्तहरुल ेसमाजमा जकिडएर रहकेो साँस्कृितक रुढीवादी पर्चलनहरु, सावर्जिनक िशक्षाको 

अभाव, मिहलालाई आफ्ना कुरा राख्न अिनच्छुक बनाउने सामािजक तथा साँस्कृितक अवरोधहरु, र 

मिहलािवरू�का क�ोर एवं पूवार्गर्हपूणर् परम्परागत पर्चलन लगायतका अभ्यासहरुलाई न्यूनीकरण वा उन्मूलनमा 
दिेखएका िविभ� चुनौतीहरुको पिहचान गरेका िथए । िमशनकालािग पर्मुख सवाल भनेको सावर्जिनक 
अिधकारीको हिैसयतल ेआफ्ना कतर्ब्यहरुको पालना गन� कर्ममा राज्यका िजम्मेवार अिधकारीहरु खासगरी न्याय 

38  राि�य मानवअिधकार आयोगले िवगत १३ वषर्मा एकै िजल्लाका १३ जना मिहला र बािलकाको मृत्यु भएको अिभलेख गरेको 
छ । �राि�य छानिवन कायर्कर्म” ले दईु िजल्ला (अछाम र ददैखे) मा मातर् सङ्कलन गरेको यो तथ्याङ्क यस्ता घटनासम्बन्धी 
तथ्याङ्कको अभावको सुचक हो । हने�स्, राि�य मानव अिधकार आयोग, छाउपडीसंग सम्बिन्धत राि�य छानिवन कायर्कर्म 
सम्बन्धी पर्ितवेदन (२२ माचर् २०१९), पर्ितवेदन यहा ँउपलब्ध छ: 
 https://www.nhrcnepal.org/nhrc_new/doc/newsletter/Chhaupadi_final%20report_compressed.pdf  
39 िदलबहादरु िव�कमार् िव पर्धान मन्तर्ी तथा मिन्तर्पिरषद्को कायार्लय समेत (नेकाप २०६२, अङ्क ४, िनणर्य नम्बर ७५३१) 
http://nkp.gov.np (in Nepali) मा उपलब्ध छ ।  
40 अिधवक्ता मीरा ढुङ्गाना िव शर्ी ५ को सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय �वस्था मन्तर्ालयसमेत (२०५८ सालको िरट नम्बर 
५५) https://globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/10/The-Forum-for-Women-and-Law-and-
Development-Nepal-2002.pdf मा उपलब्ध छ ।  
41 जीत कुमार पङ्गेनी नेउपाने िव. नेपाल सरकार, पर्धानमन्तर्ी तथा मिन्तर्पिरषद्को कायार्लय समेत (नेपाल कानून पितर्का 
२०६५, अङ्क ६, िनणर्य नं ७९७३) । 
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क्षेतर्का अिधकारीहरु यी चुनौतीहरुको समाधानकालािग के गिररहकेा छन् भ� ेिथयो । िमशनले कुराकानी गरेका 
धेरै मािनसहरुले कानून कायार्न्वयन गन� सरकारी अिधकारीहरूमा रहकेो क्षमता र राजनीितक इच्छाशिक्तको 
अभाव एवं उल्लं�नहरूको पर्भावकारी उपचार पर्ाि�मा रहकेा वाधा�वधानहरुकै िवषयमा आफ्ना चासो र 
िचन्ताहरुलाई दोहोयार्एका िथए । दण्डहीनताका यी अन्तरसम्बिन्धत कारणहरू बारे तल यसै पर्ितवेदनको तेसर्ो 
खण्डमा थप सम्बोधन गिरनछे ।   

न्यायपािलका र सवंधैािनक अङ्गका िनणर्यहरूको कायार्न्वयन 

�न्�को अन्त्य भएदिेख नै सव�च्च अदालतले मानवअिधकारको संरक्षणमा ठूलो भूिमका खेलेको छ । तुलनात्मक 
रूपमा छोटो अविधमा यस अदालतले आफूलाई दिक्षण एिसयामा सबैभन्दा धेरै महत्त्वपूणर् मानवअिधकार 
िविधशा�हरु पर्ितपादन गन� अङ्गको रूपमा रूपान्तरण गरेको छ ।42 िमशनले भेट गरेका �िक्तहरुको िवचमा 
मानवअिधकारको संरक्षणमा सव�च्च अदालतले सिंवधान तथा अन्तरार्ि�य कानून अन्तगर्तका आफ्ना दाियत्वहरुको 
पर्भावकारी पिरपालनालाई िनरन्तरता िदइरहकेो छ भ�े कुरामा किरव किरव सहमित िथयो । यसल े िवगतका 
आफ्ना पर्ितव�ताहरु िवपिरतका कामहरु गनर्बाट सरकारलाई रो� म�त गरेको छ । िमशनले काठमाण्डौ र 
जनकपुरमा भेटेका सबै तहको न्यायालयका न्यायािधशहरुको योग्यता र सक्षमताबाट िमशनका सदस्यहरु 
अिधकांशत: पर्भािवत भएका िथए ।   

सव�च्च अदालत र केही तल्ला अदालतहरू मानवअिधकारको संरक्षणकालािग सिकर्य रहदँा रहदँै पिन ितनका केही 
पर्मुख न्याियक िनणर्यहरूको कायार्न्वयन नहुनुमा सरकारी अिधकारीहरुको िनरन्तर गैरिजम्मेवारीपन र बेवास्ता 
िथयो भ�े िमशनले ठान्यो । अदालतका िनणर्यहरु कायार्न्वयन नहुने समस्या यित गम्भीर भैसकेको िथयो की यसले 
आम नागिरकको नजरमा अदालतको उचाइ र िव�सिनयता �टेर जाने जोिखम देिखएको छ । यो अिधकांश 
न्यायािधशहरु स्वयंले िमशनसँग �क्त गरेको एउटा अनुभुती िथयो । आइसीजे र राि�य न्याियक पर्ित�ान�ारा सन् 
२०१६ मा गिरएको एक अध्ययन पर्ितवेदनले पिन सङ्कर्मणकालीन न्यायसम्बन्धी सव�च्च अदालत तथा उच्च 
अदालतहरूबाट जारी भएका आदेशहरू मध्ये आधाभन्दा धेरै आदेशहरुको कायार्न्वयन नगिरएको उजागर गरेको  
छ ।43 आइसीजेसँग उक्त पर्ितवेदनमा उल्लेख भएभन्दा थप ताजा तथ्याङ्क नभए पिन िमशनसंग कुराकानी गन� 
कानुनी क्षेतर्का �िक्तहरुले अदालतका आदशेहरुको कायार्न्वयन नगन� पर्वृि� िनरन्तर रहकेो बताए । अदालतका 
आदशेहरुको कायार्न्वयन सम्बन्धी भरपद� तथ्याङ्क नहुनुलाई एक गम्भीर समस्याको रुपमा पिहचान गिरएको 
िथयो ।  

सव�च्च अदालत र पर्धानमन्तर्ीको कायार्लय दवैुले अदालतका िनणर्यहरुको कायार्न्वयन र पिरपालनाको अनुगमन 
गनर् आआफ्नै संयन्तर्हरू स्थापना गरेका छन् । अदालतका िनणर्य कायार्न्वयन सम्बन्धी अदालत तथा सरकारी 
कायार्लयका तथ्याङ्कहरु कायार्न्वयनको दरलाई उच्च दखेाउन अवास्तिवक उच्च कायार्न्वयन दर उल्लेख गरी 

42  अदालतको योगदान र यसका िनणर्यमा अन्तरार्ि�य कानूनको पर्योग अन्यतर् पिन रामर्री अिभिलिखत छन् । आइसीजे, 
संकर्मणकािलन न्याय र उपचारको अिधकार: नेपालमा सव�च्च अदालतबाट पर्ितपािदत िस�ान्त (जनवरी २०१२); आइसीजे, 
नेपालमा गम्भीर मानवअिधकार उल्लं�नका लािग न्यायको पर्ा�ी (जुलाई २०१७), p. 21, https://www.icj.org/nepal-
search-for-truth-and-justice-continues-new-icj-report/ मा उपलब्ध छ ।  
43  राि�य न्याियक पर्ित�ान र आइसीजे, सङ्कर्मणकालीन न्यायसम्बन्धी सव�च्च अदालत र उच्च अदालतहरूका आदशेको 
कायार्न्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन पर्ितवेदन (िडसेम्बर २०१६) 
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िमशनलाई िरपोटर् गिरएका िथए भ� े सचुना पिन िमशनले पायो ।44 आधािरकािरक तथ्याङ्कहरुमा ‘आंिशक 

कायार्न्वयन’ भएका िनणर्यहरू पिन ‘पूणर् कायार्न्वयन' कै रूपमा दिेखने गरी तथ्याङ्कहरुको बिगकरण गिरन ुएक 

सवर्�ापी समस्या हो भ�े कुरामा पिरवेक्षकहरु िवच आम सहमती दिेखयो ।45 पर्धानमन्तर्ीको कायार्लयका कानून 
तथा फैसला कायार्न्वयन महाशाखाका पर्ितिनिधले अदालतका आदशे तथा िनणर्यहरु शत पर्ितशत नै पालना 
भएको अपत्यािरलो दाबी गरे । यस िकिसमको दावीले न्यायपािलकालाई क्षित त गछर् नै सँगसँग ैमानवअिधकार 
उल्लंघन वा सामान्य िकिसमका अपराधमा समेत उपचार खोज्न अदालत आउनेहरूलाई पिन चोट पुर्यार्उँछ ।  

यसरी सरकारी अिधकारीहरू�ारा न्याियक िनणर्यहरूको पालना नगनार्ले अदालत िभतर् पर्ा� हुने सफलता र 
अदालतबाट अिधकार संरिक्षत हुन्छ भनेर अदालत समक्ष आउने �ि�हरु खासगरी मानवअिधकार उल्लंघनका 
पीिडतहरुको अपेक्षाहरुको िवचमा ठुलो अन्तर िनम्ताएको छ । वास्तवमा, �न्�काल तथा �न्�ो�र दबैु समयका 

मानवअिधकार उल्लंघनका पीिडतहरुल े िदएको बयानले फैसला कायार्न्वयनकालािग िजम्मेवार िनकायहरुबाटै 
फैसला अनुसार आफ्नो दिृ�कोण नबदल्ने पर्वृि� र बष�दखेी अदालत धाउद ै आएका पीिडतहरूल े भोग्नुपरेको 
िनयितले िचन्ताजनक अवस्थाको बणर्न गदर्छ । पीिडतका कथाहरु िमशनसँग सम्पकर् मा आएका केही सरकारी 
अिधकारीहरूको उपेक्षाकारी पर्वृि�सँग पर्� रुपमा बािझन्छन्  ।  

िमशनको ध्यानाकृ� भएको एक मु�ामा, पीिडतको पिरवार �न्�कािलन बलपूवर्क बेप�ाको मु�ामा न्याियक लडाई 

माफर् त पाउने ठहिरएको नगन्य क्षितपूित पाउन समेत १० वषर्दिेख पर्तीक्षारत रहदँै आएको अवस्था िथयो । त्यस्तै 
अक� यातनाको मु�ामा अदालतले आदेश गरे बमोिजमको क्षितपूितको पखार्इल ेफैसला भएको सात वषर् नाघेको 
भेिटयो । अिन, यस्तै अक� घटनामा पीिडतका पक्षमा अदालतबाट दईुवटा आदेश जारी भएको िथयो तर १८ 

मिहनाभन्दा बढी अविध पिखदा समेत पीिडत पिरवारले अदालतले आदशे गरे बमोिजमको क्षितपूित पर्ा� गनर् 
सकेको िथएन । अदालतले आदशे गरे बमोिजमको क्षितपूित पाउन वष�सम्म पखर्नु परेका यी कथाहरु दभुार्ग्यवस 
थुपैर् पीिडतहरुका साझा कथा हुन् ।  

न्याय �वस्थाका यी पर्णालीगत असफलताहरू �न्�कािलन उल्लंघनमा मातर् सीिमत छैनन् । समकािलन 
गैरन्याियक हत्या, स्वेच्छाचारी एवं अन्य गैरकानुनी थुना र यातना तथा द�ुर्वहारका पीिडतहरुल ेपिन अदालतका 

आदशे तथा िनणर्य कायार्न्वयनमा रहकेा अवरोध र कायार्न्वयन नहुनुको समानखाले पर्वृि� बारे चचार् गरेका िथए । 
िमशनको ध्यानाकषर्णकालािग चचार् गिरएका मु�ाहरु िभतर् पर्हरी िहरासतमा गम्भीर रूपमा कुटिपट गिरएका 
घटना, गैरन्याियक हत्या (पर्हरीले दोहोरो िभडन्तका कर्ममा मरेको भिन �ा�या गन� गरेको घटना समेत) को 

44 सव�� अदालतले आफ्नो वािषक पर्ितवेदनमा फैसला कायार्न्वयनबारे िदएको तथ्याङ्क अथ्यार्उन किठन छ । जून २०१८ र 
जुलाई २०१९ का बीचमा १४२५ िरट िनवेदन अदालतबाट टुिङ्गए जसमा िनद�शात्मक आदशे, परमादशे वा अन्य आदशे जारी 
भएका मु�ा २०६ िथए । �८ फैसला सो अविधमा कायार्न्वयन भए । सव�� अदालत वािषक पर्ितवेदन २०७५/२०७६ 
http://supremecourt.gov.np/web/assets/downloads/annual/An7576.pdf मा उपलब्ध ।  
45 िनणर्य कायार्न्वयन सम्बन्धी सावर्जिनक रूपमा उपलब्ध मन्तर्ीपिरषदको कायार्लयबाट पर्कािशत पर्ितवेदनमा िनणर्य कायार्न्वयन 
सम्बन्धी सबैभन्दा पिछल्लो तथ्याङ्क २०१६ मा दखेापछर् जसमा आंिशक रूपले कायार्न्वयन भएका िनणर्यलाई पिन पूणर् रूपले 
कायार्न्वयन भएको भिन सरकारी तथ्याङ्कमा रािखएको छ । हने�स्: नेपाल सरकार, पर्धानमन्तर्ी तथा मन्तर्ीपिरषदको कायार्लय, 
सावर्जिनक सरोकारका मु�ासंग सम्बिन्धत सव�� अदालत आदशेक कायार्न्वयन सम्बन्धी पर्ितवेदन, (�०७२/२०७�) (७ अग� 
२०१६), https://www.opmcm.gov.np/ मा उपलब्ध छ ।  
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क्षेतर्का अिधकारीहरु यी चुनौतीहरुको समाधानकालािग के गिररहकेा छन् भ� ेिथयो । िमशनले कुराकानी गरेका 
धेरै मािनसहरुले कानून कायार्न्वयन गन� सरकारी अिधकारीहरूमा रहकेो क्षमता र राजनीितक इच्छाशिक्तको 
अभाव एवं उल्लं�नहरूको पर्भावकारी उपचार पर्ाि�मा रहकेा वाधा�वधानहरुकै िवषयमा आफ्ना चासो र 
िचन्ताहरुलाई दोहोयार्एका िथए । दण्डहीनताका यी अन्तरसम्बिन्धत कारणहरू बारे तल यसै पर्ितवेदनको तेसर्ो 
खण्डमा थप सम्बोधन गिरनछे ।   

न्यायपािलका र सवंधैािनक अङ्गका िनणर्यहरूको कायार्न्वयन 

�न्�को अन्त्य भएदिेख नै सव�च्च अदालतले मानवअिधकारको संरक्षणमा ठूलो भूिमका खेलेको छ । तुलनात्मक 
रूपमा छोटो अविधमा यस अदालतले आफूलाई दिक्षण एिसयामा सबैभन्दा धेरै महत्त्वपूणर् मानवअिधकार 
िविधशा�हरु पर्ितपादन गन� अङ्गको रूपमा रूपान्तरण गरेको छ ।42 िमशनले भेट गरेका �िक्तहरुको िवचमा 
मानवअिधकारको संरक्षणमा सव�च्च अदालतले सिंवधान तथा अन्तरार्ि�य कानून अन्तगर्तका आफ्ना दाियत्वहरुको 
पर्भावकारी पिरपालनालाई िनरन्तरता िदइरहकेो छ भ�े कुरामा किरव किरव सहमित िथयो । यसल े िवगतका 
आफ्ना पर्ितव�ताहरु िवपिरतका कामहरु गनर्बाट सरकारलाई रो� म�त गरेको छ । िमशनले काठमाण्डौ र 
जनकपुरमा भेटेका सबै तहको न्यायालयका न्यायािधशहरुको योग्यता र सक्षमताबाट िमशनका सदस्यहरु 
अिधकांशत: पर्भािवत भएका िथए ।   

सव�च्च अदालत र केही तल्ला अदालतहरू मानवअिधकारको संरक्षणकालािग सिकर्य रहदँा रहदँै पिन ितनका केही 
पर्मुख न्याियक िनणर्यहरूको कायार्न्वयन नहुनुमा सरकारी अिधकारीहरुको िनरन्तर गैरिजम्मेवारीपन र बेवास्ता 
िथयो भ�े िमशनले ठान्यो । अदालतका िनणर्यहरु कायार्न्वयन नहुने समस्या यित गम्भीर भैसकेको िथयो की यसले 
आम नागिरकको नजरमा अदालतको उचाइ र िव�सिनयता �टेर जाने जोिखम देिखएको छ । यो अिधकांश 
न्यायािधशहरु स्वयंले िमशनसँग �क्त गरेको एउटा अनुभुती िथयो । आइसीजे र राि�य न्याियक पर्ित�ान�ारा सन् 
२०१६ मा गिरएको एक अध्ययन पर्ितवेदनले पिन सङ्कर्मणकालीन न्यायसम्बन्धी सव�च्च अदालत तथा उच्च 
अदालतहरूबाट जारी भएका आदेशहरू मध्ये आधाभन्दा धेरै आदेशहरुको कायार्न्वयन नगिरएको उजागर गरेको  
छ ।43 आइसीजेसँग उक्त पर्ितवेदनमा उल्लेख भएभन्दा थप ताजा तथ्याङ्क नभए पिन िमशनसंग कुराकानी गन� 
कानुनी क्षेतर्का �िक्तहरुले अदालतका आदशेहरुको कायार्न्वयन नगन� पर्वृि� िनरन्तर रहकेो बताए । अदालतका 
आदशेहरुको कायार्न्वयन सम्बन्धी भरपद� तथ्याङ्क नहुनुलाई एक गम्भीर समस्याको रुपमा पिहचान गिरएको 
िथयो ।  

सव�च्च अदालत र पर्धानमन्तर्ीको कायार्लय दवैुले अदालतका िनणर्यहरुको कायार्न्वयन र पिरपालनाको अनुगमन 
गनर् आआफ्नै संयन्तर्हरू स्थापना गरेका छन् । अदालतका िनणर्य कायार्न्वयन सम्बन्धी अदालत तथा सरकारी 
कायार्लयका तथ्याङ्कहरु कायार्न्वयनको दरलाई उच्च दखेाउन अवास्तिवक उच्च कायार्न्वयन दर उल्लेख गरी 

42  अदालतको योगदान र यसका िनणर्यमा अन्तरार्ि�य कानूनको पर्योग अन्यतर् पिन रामर्री अिभिलिखत छन् । आइसीजे, 
संकर्मणकािलन न्याय र उपचारको अिधकार: नेपालमा सव�च्च अदालतबाट पर्ितपािदत िस�ान्त (जनवरी २०१२); आइसीजे, 
नेपालमा गम्भीर मानवअिधकार उल्लं�नका लािग न्यायको पर्ा�ी (जुलाई २०१७), p. 21, https://www.icj.org/nepal-
search-for-truth-and-justice-continues-new-icj-report/ मा उपलब्ध छ ।  
43  राि�य न्याियक पर्ित�ान र आइसीजे, सङ्कर्मणकालीन न्यायसम्बन्धी सव�च्च अदालत र उच्च अदालतहरूका आदशेको 
कायार्न्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन पर्ितवेदन (िडसेम्बर २०१६) 
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िमशनलाई िरपोटर् गिरएका िथए भ� े सचुना पिन िमशनले पायो ।44 आधािरकािरक तथ्याङ्कहरुमा ‘आंिशक 

कायार्न्वयन’ भएका िनणर्यहरू पिन ‘पूणर् कायार्न्वयन' कै रूपमा दिेखने गरी तथ्याङ्कहरुको बिगकरण गिरन ुएक 

सवर्�ापी समस्या हो भ�े कुरामा पिरवेक्षकहरु िवच आम सहमती दिेखयो ।45 पर्धानमन्तर्ीको कायार्लयका कानून 
तथा फैसला कायार्न्वयन महाशाखाका पर्ितिनिधले अदालतका आदशे तथा िनणर्यहरु शत पर्ितशत नै पालना 
भएको अपत्यािरलो दाबी गरे । यस िकिसमको दावीले न्यायपािलकालाई क्षित त गछर् नै सँगसँग ैमानवअिधकार 
उल्लंघन वा सामान्य िकिसमका अपराधमा समेत उपचार खोज्न अदालत आउनेहरूलाई पिन चोट पुर्यार्उँछ ।  

यसरी सरकारी अिधकारीहरू�ारा न्याियक िनणर्यहरूको पालना नगनार्ले अदालत िभतर् पर्ा� हुने सफलता र 
अदालतबाट अिधकार संरिक्षत हुन्छ भनेर अदालत समक्ष आउने �ि�हरु खासगरी मानवअिधकार उल्लंघनका 
पीिडतहरुको अपेक्षाहरुको िवचमा ठुलो अन्तर िनम्ताएको छ । वास्तवमा, �न्�काल तथा �न्�ो�र दबैु समयका 

मानवअिधकार उल्लंघनका पीिडतहरुल े िदएको बयानले फैसला कायार्न्वयनकालािग िजम्मेवार िनकायहरुबाटै 
फैसला अनुसार आफ्नो दिृ�कोण नबदल्ने पर्वृि� र बष�दखेी अदालत धाउद ै आएका पीिडतहरूल े भोग्नुपरेको 
िनयितले िचन्ताजनक अवस्थाको बणर्न गदर्छ । पीिडतका कथाहरु िमशनसँग सम्पकर् मा आएका केही सरकारी 
अिधकारीहरूको उपेक्षाकारी पर्वृि�सँग पर्� रुपमा बािझन्छन्  ।  

िमशनको ध्यानाकृ� भएको एक मु�ामा, पीिडतको पिरवार �न्�कािलन बलपूवर्क बेप�ाको मु�ामा न्याियक लडाई 

माफर् त पाउने ठहिरएको नगन्य क्षितपूित पाउन समेत १० वषर्दिेख पर्तीक्षारत रहदँै आएको अवस्था िथयो । त्यस्तै 
अक� यातनाको मु�ामा अदालतले आदेश गरे बमोिजमको क्षितपूितको पखार्इल ेफैसला भएको सात वषर् नाघेको 
भेिटयो । अिन, यस्तै अक� घटनामा पीिडतका पक्षमा अदालतबाट दईुवटा आदेश जारी भएको िथयो तर १८ 

मिहनाभन्दा बढी अविध पिखदा समेत पीिडत पिरवारले अदालतले आदशे गरे बमोिजमको क्षितपूित पर्ा� गनर् 
सकेको िथएन । अदालतले आदशे गरे बमोिजमको क्षितपूित पाउन वष�सम्म पखर्नु परेका यी कथाहरु दभुार्ग्यवस 
थुपैर् पीिडतहरुका साझा कथा हुन् ।  

न्याय �वस्थाका यी पर्णालीगत असफलताहरू �न्�कािलन उल्लंघनमा मातर् सीिमत छैनन् । समकािलन 
गैरन्याियक हत्या, स्वेच्छाचारी एवं अन्य गैरकानुनी थुना र यातना तथा द�ुर्वहारका पीिडतहरुल ेपिन अदालतका 

आदशे तथा िनणर्य कायार्न्वयनमा रहकेा अवरोध र कायार्न्वयन नहुनुको समानखाले पर्वृि� बारे चचार् गरेका िथए । 
िमशनको ध्यानाकषर्णकालािग चचार् गिरएका मु�ाहरु िभतर् पर्हरी िहरासतमा गम्भीर रूपमा कुटिपट गिरएका 
घटना, गैरन्याियक हत्या (पर्हरीले दोहोरो िभडन्तका कर्ममा मरेको भिन �ा�या गन� गरेको घटना समेत) को 

44 सव�� अदालतले आफ्नो वािषक पर्ितवेदनमा फैसला कायार्न्वयनबारे िदएको तथ्याङ्क अथ्यार्उन किठन छ । जून २०१८ र 
जुलाई २०१९ का बीचमा १४२५ िरट िनवेदन अदालतबाट टुिङ्गए जसमा िनद�शात्मक आदशे, परमादशे वा अन्य आदशे जारी 
भएका मु�ा २०६ िथए । �८ फैसला सो अविधमा कायार्न्वयन भए । सव�� अदालत वािषक पर्ितवेदन २०७५/२०७६ 
http://supremecourt.gov.np/web/assets/downloads/annual/An7576.pdf मा उपलब्ध ।  
45 िनणर्य कायार्न्वयन सम्बन्धी सावर्जिनक रूपमा उपलब्ध मन्तर्ीपिरषदको कायार्लयबाट पर्कािशत पर्ितवेदनमा िनणर्य कायार्न्वयन 
सम्बन्धी सबैभन्दा पिछल्लो तथ्याङ्क २०१६ मा दखेापछर् जसमा आंिशक रूपले कायार्न्वयन भएका िनणर्यलाई पिन पूणर् रूपले 
कायार्न्वयन भएको भिन सरकारी तथ्याङ्कमा रािखएको छ । हने�स्: नेपाल सरकार, पर्धानमन्तर्ी तथा मन्तर्ीपिरषदको कायार्लय, 
सावर्जिनक सरोकारका मु�ासंग सम्बिन्धत सव�� अदालत आदशेक कायार्न्वयन सम्बन्धी पर्ितवेदन, (�०७२/२०७�) (७ अग� 
२०१६), https://www.opmcm.gov.np/ मा उपलब्ध छ ।  
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घटना, र २०७२ सालमा तराईमा भएका पर्दशर्नमा पर्हरीको अत्यािधक बल पर्योगका कारणबाट भएका मृत्युका 

घटनाहरु 46 समावेश िथए । पीिडत तथा उनीहरुका कानुन �वसायीहरुल ेतराईमा भएका गैरन्याियक हत्याका 
घटनाहरुलाई गम्भीरतापूवर्क िलन िव�मान न्याय पर्णाली असफल भएको ठहर गद� ती गैरन्याियक हत्या 
िवरु�का उजुरीहरु उपरको अनुसन्धानकालागी एक स्वतन्तर् िनकायको गठनको माग गरी सव�� अदालतमा एक 
िरट िनवेदन दतार् गरेका िथए ।47 यातना, गैरकानुनी हत्या वा जबरजस्ती बेप�ा पािरएका �िक्तका पिरवारका 

निजकका सदस्यहरूमा मानिसक तथा भावनात्मक िवचलन, घरपिरवार तथा समुदायमा अिस्थरता, दिैनक 

जीवनयापनमा गम्भीर असर तथा सरकारपर्ितको िव�ासमा �ास लगायतका डरलाग्दा पर्भावहरु दखेापरेको कुरा 
समेत िमशनलाई बताइयो ।  

मानवअिधकार सम्बन्धी काम गन� अनुभवी कानून�वसायीहरूले नीितिनयम तथा �वहारमा नै साथर्क 
पिरवतर्नलाई पर्भाव पान� धेरै र बढ्दो सङ्ख्यामा रहकेा सकारात्मक न्याियक िनणर्यहरूलाई पर्भावकारी रूपमा 
पर्योग गनर् असमथर् रहकेो बारेमा िमशनसमक्ष िनराशा �क्त गरे । एकजना कानून�वसायील ेसक्षमताको अभावले 
गदार् मानव अिधकार रक्षकहरुले तल्लो अदालतको फैसला कायार्न्वयनकालािग सरोकारवालाहरुलाई बाध्य 
बनाउन सव�� अदालतमा मु�ा दतार् गनर् नगन� बारे अलमलमा रहकेो कुरा िमशनलाई बताएका िथए । साथै 
उिनहरुल ेराि�य मानवअिधकार आयोगका िसफािरसहरूको पालना गनर् सरकारलाई बाध्यकारी बनाउने सव�� 
अदालतको निजर (िनणर्य) पिन उद्धृत गरे । उक्त िनणर्य कायार्न्वयन नभएको मातर् होइन बरु उल्टै सरकारले 

राि�य मानवअिधकार आयोगकै स्वाय�तालाई घटाउने गरी कानूनमा संशोधन गन� पर्यास गिररहकेो छ (यसबारे 

थप तल िवस्तारमा) । सङ्कर्मणकालीन न्यायसम्बन्धी सव�� अदालतका अत्यन्तै महत्त्वपूणर् फैसलाहरुलाई 

कायार्न्वयन नगरी, अझै केही िनणर्यको पुनरावलोकन गनर् गरेको सरकारको पर्यास उजागर भयो । सौभाग्यवश, 

46 आइसीजेल े यसको आगामी पर्काशनमा गैरकानूनी हत्याका पिछल्ला दईु घटनामा गिहरो गरी िवस्तृत जाँच गदर्छ, तराईमा 
गैरकानूनी हत्या: रोहण चौधरी र िनतु यादवको मु�ा (जुन २०२०) । 
47 जनवरी �, २०२० मा सव�� अदालतले एक अलग्गै र स्वतन्तर् अनुसन्धान संयन्तर् गठन गनर् परमादशेको आदशे जारी ग�य� । 
य�पी अिहलेसम्म उक्त आदशेको पूणर्पाठ िलिखत रुपमा जारी हुन सकेको छैन र यो पर्ितवेदनको पर्काशन हुदँासम्म उक्त आदशे 
अनुसारको कुनै कारबाई अगािड बढाइएको छैन । दभुार्ग्यवश, मािथ चचार् गिरएजस्तै तदथर् छानिवन आयोग�ारा गिरने 
पर्भावकारी अनुसन्धान सम्बन्धी नेपालको रेकडर् कमजोर छ । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण सव�� अदालतका पूवर्न्यायाधीश 
िगरीशचन्दर् लालको नेतृत्वको छानिबन आयोग हो जसलाई तराईमा भएका िवरोधपर्दशर्नका कर्ममा भएका घटना (सुरक्षाकम� र 
बालबािलकासिहत कम्तीमा ४५ जनाको ज्यान गएको) मा सुरक्षाकम�ले गरेका अिधकारको दरुुपयोगहरूको अनुसन्धान गन� 
कायार्दशेपर्ा� िथयो । पर्ितवेदन (२०१७ मा पर्धानमन्तर्ीसमक्ष पेस भएको) पर्कािशत गनर्का लािग २०१९ अक्टोबरमा सावर्जिनक 
गनर् िनद�श गरे पिन,  िववादास्पद रूपमा, सरकारले अझै सावर्जिनक गरेको छैन । THRD Alliance, Supreme Court directs 
information commission to respond to writ regarding Lal Commission report (१८ अक्टुबर २०१९), 
http://www.thrda.org/forwarded/supreme- court-directs-information-commission-to-respond-to-writ-
regarding-lal-commission-report/ मा उपलब्ध छ ।  
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सव�� अदालतले िनवेदन अस्वीकार गरी संकर्मणकािलन न्याय सम्बन्धी आफ्नो पुवर् आदशेको पुनरावलोकन गनर् 
इन्कार गरेको छ ।48  

२ख - काननूी शासन सम्बन्धी ससं्थाहरूको स्वतन्तर्ता र िनष्पक्षताको सिुनि�तता  

न्याय पर्शासनको िजम्मेवारी िलएका स्वतन्तर्, सक्षम र िनष्पक्ष संस्थाहरू िविधको शासनको जगेनार् र 

मानवअिधकारको संरक्षणकालािग आधारभूत कुराहरु हुन् । त्यस्ता िकर्यािशल संस्थाहरूिवना, अन्तरार्ि�य सिन्ध 

सम्झौता तथा पर्थागत अन्तरार्ि�य कानून अन्तगर्त पर्त्याभुत गिरएका अिधकारहरूलाई पूणर्रुपमा �वहारमा 
उतानर् सिक� । कायर्पािलका तथा िवधाियकाको कायर्कारी अिधकारीहरु र कुनै खास सन्दभर्मा गैरसरकारी 
�िक्तहरुको समेत अन्तरार्ि�य कानूनअन्तगर्तको दाियत्वहरू हुन्छन् तर उिनहरुको अिख्तयारीलाई न्यायक्षेतर्का 
�िक्तहरुबाट पिरक्षण गिरएको र मान्यता िदईएको हुनैपछर् ।  

न्यायाधीशहरूको स्वतन्तर्ता, िनष्पक्षता तथा जवाफदहेीता र कम्तीमा पिन िकर्यािशलताको िहसावले 

अिभयोजनकतार् र अन्य न्यायकम�हरू त्यस्ता िनकाय हुन जस�ारा अिधकारहरूलाई पर्भावकारी रूपमा स्थािपत 
गनर् सिकन्छ । ियनै िनकायहरु मातर् पर्ाय: मानवअिधकारको उल्लंघन एवं ज्यादती लगायत सरकार वा अन्य 

शिक्तशाली �िक्तहरुको गलत आचरण तथा हमलािवरु�का वास्तिवक सुरक्षाकवच हुन् । न्यायिधशहरुको 
स्वतन्तर्ता र िनश्पक्षता सम्बन्धी अन्तरार्ि�य िस�ान्तहरु हुन् । यी िस�ान्तहरूको क्षेतर् र लागु हुने अवस्थाको बणर्न 
गन� अन्तरार्ि�य मापद�डहरु पिन सुिवकिसत र सङ्गर्िहत छन् ।49  

न्यायपािलकाको स्वतन्तर्तासम्बन्धी संयकु्त रा�संघीय आधारभुत िस�ान्तहरुल े न्यायाधीशहरूले ''आफु समक्ष 

आएका मािमलाहरूलाई कुनैपिन कारणकालािग वा कुनै पिन पक्षको, पर्त्यक्ष वा अपर्त्यक्ष हस्तके्षप वा धम्की, दवाव 

वा कुनै पिन िकिसमको उक्साहट, अनुिचत पर्भाव वा पर्ितवन्ध िवना तथ्यका आधारमा र कानूनबमोिजम िनणर्य 

गन�छन्� भ�े कुरामा जोड िदएका छन् । यसैगरी, अिभयोजनकतार्हरूको भूिमकासम्बन्धी संयुक्त रा�सघंीय 

मागर्दशर्नहरुले ''राज्यहरूले अिभयोजनकतार्हरु कुनै पिन िकिसमको उत्पीडन, अवरोध, दबाब, अनुिचत हस्तके्षप 

िवना वा दवेानी, फौजदारी वा अन्य दाियत्वकालािग अनुिचत रुपमा आरोिपत हुनुपन� खतरारिहत �वसाियक 

कायर्हरू गनर् सक्षम छन भ�े कुरा सुिनि�त गन�छन्'' भ�े िस�ान्त स्थािपत गरेका छन् ।   

48 आइसीजे, नेपाल: सव�� अदालतको िनणर्य संकर्मणकािलन न्याय कानून संसोधनको आवश्यकतालाई पुनपुर्�ी गदर्छ (१ मे 
२०२०), https://www.icj.org/nepal-supreme-courts-decision-reaffirms-the-need-to-amend-transitional-
justice-law/  मा उपलब्ध छ ।  
49  न्यायपािलकाको स्वतन्तर्ता सम्बन्धी आधारभुत िस�ान्तहरु, महासभा�ारा पािरत पर्स्तावहरु �०/�२ (१९८५) र �०/१�� 
(१९८५); सरकारी विकलहरुको भुिमका सम्बन्धी िनद�िशकाहरु तथा पर्ितरक्षी कानून�वसायीहरको भुिमका सम्बन्धी आधारमुत 
िस�ान्तहरु, अपराधको रोकथाम तथा अिभयुक्तहरु पर्ित गन� �वहार सम्बन्धी संयुक्त रा� संघको आ�� सम्मेलन�ारा िस्वकार 
आधारभुत िस�ान्तहरु (१९९०) । 
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घटना, र २०७२ सालमा तराईमा भएका पर्दशर्नमा पर्हरीको अत्यािधक बल पर्योगका कारणबाट भएका मृत्युका 

घटनाहरु 46 समावेश िथए । पीिडत तथा उनीहरुका कानुन �वसायीहरुल ेतराईमा भएका गैरन्याियक हत्याका 
घटनाहरुलाई गम्भीरतापूवर्क िलन िव�मान न्याय पर्णाली असफल भएको ठहर गद� ती गैरन्याियक हत्या 
िवरु�का उजुरीहरु उपरको अनुसन्धानकालागी एक स्वतन्तर् िनकायको गठनको माग गरी सव�� अदालतमा एक 
िरट िनवेदन दतार् गरेका िथए ।47 यातना, गैरकानुनी हत्या वा जबरजस्ती बेप�ा पािरएका �िक्तका पिरवारका 

निजकका सदस्यहरूमा मानिसक तथा भावनात्मक िवचलन, घरपिरवार तथा समुदायमा अिस्थरता, दिैनक 

जीवनयापनमा गम्भीर असर तथा सरकारपर्ितको िव�ासमा �ास लगायतका डरलाग्दा पर्भावहरु दखेापरेको कुरा 
समेत िमशनलाई बताइयो ।  

मानवअिधकार सम्बन्धी काम गन� अनुभवी कानून�वसायीहरूले नीितिनयम तथा �वहारमा नै साथर्क 
पिरवतर्नलाई पर्भाव पान� धेरै र बढ्दो सङ्ख्यामा रहकेा सकारात्मक न्याियक िनणर्यहरूलाई पर्भावकारी रूपमा 
पर्योग गनर् असमथर् रहकेो बारेमा िमशनसमक्ष िनराशा �क्त गरे । एकजना कानून�वसायील ेसक्षमताको अभावले 
गदार् मानव अिधकार रक्षकहरुले तल्लो अदालतको फैसला कायार्न्वयनकालािग सरोकारवालाहरुलाई बाध्य 
बनाउन सव�� अदालतमा मु�ा दतार् गनर् नगन� बारे अलमलमा रहकेो कुरा िमशनलाई बताएका िथए । साथै 
उिनहरुल ेराि�य मानवअिधकार आयोगका िसफािरसहरूको पालना गनर् सरकारलाई बाध्यकारी बनाउने सव�� 
अदालतको निजर (िनणर्य) पिन उद्धृत गरे । उक्त िनणर्य कायार्न्वयन नभएको मातर् होइन बरु उल्टै सरकारले 

राि�य मानवअिधकार आयोगकै स्वाय�तालाई घटाउने गरी कानूनमा संशोधन गन� पर्यास गिररहकेो छ (यसबारे 

थप तल िवस्तारमा) । सङ्कर्मणकालीन न्यायसम्बन्धी सव�� अदालतका अत्यन्तै महत्त्वपूणर् फैसलाहरुलाई 

कायार्न्वयन नगरी, अझै केही िनणर्यको पुनरावलोकन गनर् गरेको सरकारको पर्यास उजागर भयो । सौभाग्यवश, 

46 आइसीजेल े यसको आगामी पर्काशनमा गैरकानूनी हत्याका पिछल्ला दईु घटनामा गिहरो गरी िवस्तृत जाँच गदर्छ, तराईमा 
गैरकानूनी हत्या: रोहण चौधरी र िनतु यादवको मु�ा (जुन २०२०) । 
47 जनवरी �, २०२० मा सव�� अदालतले एक अलग्गै र स्वतन्तर् अनुसन्धान संयन्तर् गठन गनर् परमादशेको आदशे जारी ग�य� । 
य�पी अिहलेसम्म उक्त आदशेको पूणर्पाठ िलिखत रुपमा जारी हुन सकेको छैन र यो पर्ितवेदनको पर्काशन हुदँासम्म उक्त आदशे 
अनुसारको कुनै कारबाई अगािड बढाइएको छैन । दभुार्ग्यवश, मािथ चचार् गिरएजस्तै तदथर् छानिवन आयोग�ारा गिरने 
पर्भावकारी अनुसन्धान सम्बन्धी नेपालको रेकडर् कमजोर छ । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण सव�� अदालतका पूवर्न्यायाधीश 
िगरीशचन्दर् लालको नेतृत्वको छानिबन आयोग हो जसलाई तराईमा भएका िवरोधपर्दशर्नका कर्ममा भएका घटना (सुरक्षाकम� र 
बालबािलकासिहत कम्तीमा ४५ जनाको ज्यान गएको) मा सुरक्षाकम�ले गरेका अिधकारको दरुुपयोगहरूको अनुसन्धान गन� 
कायार्दशेपर्ा� िथयो । पर्ितवेदन (२०१७ मा पर्धानमन्तर्ीसमक्ष पेस भएको) पर्कािशत गनर्का लािग २०१९ अक्टोबरमा सावर्जिनक 
गनर् िनद�श गरे पिन,  िववादास्पद रूपमा, सरकारले अझै सावर्जिनक गरेको छैन । THRD Alliance, Supreme Court directs 
information commission to respond to writ regarding Lal Commission report (१८ अक्टुबर २०१९), 
http://www.thrda.org/forwarded/supreme- court-directs-information-commission-to-respond-to-writ-
regarding-lal-commission-report/ मा उपलब्ध छ ।  
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सव�� अदालतले िनवेदन अस्वीकार गरी संकर्मणकािलन न्याय सम्बन्धी आफ्नो पुवर् आदशेको पुनरावलोकन गनर् 
इन्कार गरेको छ ।48  

२ख - काननूी शासन सम्बन्धी ससं्थाहरूको स्वतन्तर्ता र िनष्पक्षताको सिुनि�तता  

न्याय पर्शासनको िजम्मेवारी िलएका स्वतन्तर्, सक्षम र िनष्पक्ष संस्थाहरू िविधको शासनको जगेनार् र 

मानवअिधकारको संरक्षणकालािग आधारभूत कुराहरु हुन् । त्यस्ता िकर्यािशल संस्थाहरूिवना, अन्तरार्ि�य सिन्ध 

सम्झौता तथा पर्थागत अन्तरार्ि�य कानून अन्तगर्त पर्त्याभुत गिरएका अिधकारहरूलाई पूणर्रुपमा �वहारमा 
उतानर् सिक� । कायर्पािलका तथा िवधाियकाको कायर्कारी अिधकारीहरु र कुनै खास सन्दभर्मा गैरसरकारी 
�िक्तहरुको समेत अन्तरार्ि�य कानूनअन्तगर्तको दाियत्वहरू हुन्छन् तर उिनहरुको अिख्तयारीलाई न्यायक्षेतर्का 
�िक्तहरुबाट पिरक्षण गिरएको र मान्यता िदईएको हुनैपछर् ।  

न्यायाधीशहरूको स्वतन्तर्ता, िनष्पक्षता तथा जवाफदहेीता र कम्तीमा पिन िकर्यािशलताको िहसावले 

अिभयोजनकतार् र अन्य न्यायकम�हरू त्यस्ता िनकाय हुन जस�ारा अिधकारहरूलाई पर्भावकारी रूपमा स्थािपत 
गनर् सिकन्छ । ियनै िनकायहरु मातर् पर्ाय: मानवअिधकारको उल्लंघन एवं ज्यादती लगायत सरकार वा अन्य 

शिक्तशाली �िक्तहरुको गलत आचरण तथा हमलािवरु�का वास्तिवक सुरक्षाकवच हुन् । न्यायिधशहरुको 
स्वतन्तर्ता र िनश्पक्षता सम्बन्धी अन्तरार्ि�य िस�ान्तहरु हुन् । यी िस�ान्तहरूको क्षेतर् र लागु हुने अवस्थाको बणर्न 
गन� अन्तरार्ि�य मापद�डहरु पिन सुिवकिसत र सङ्गर्िहत छन् ।49  

न्यायपािलकाको स्वतन्तर्तासम्बन्धी संयकु्त रा�संघीय आधारभुत िस�ान्तहरुल े न्यायाधीशहरूले ''आफु समक्ष 

आएका मािमलाहरूलाई कुनैपिन कारणकालािग वा कुनै पिन पक्षको, पर्त्यक्ष वा अपर्त्यक्ष हस्तके्षप वा धम्की, दवाव 

वा कुनै पिन िकिसमको उक्साहट, अनुिचत पर्भाव वा पर्ितवन्ध िवना तथ्यका आधारमा र कानूनबमोिजम िनणर्य 

गन�छन्� भ�े कुरामा जोड िदएका छन् । यसैगरी, अिभयोजनकतार्हरूको भूिमकासम्बन्धी संयुक्त रा�सघंीय 

मागर्दशर्नहरुले ''राज्यहरूले अिभयोजनकतार्हरु कुनै पिन िकिसमको उत्पीडन, अवरोध, दबाब, अनुिचत हस्तके्षप 

िवना वा दवेानी, फौजदारी वा अन्य दाियत्वकालािग अनुिचत रुपमा आरोिपत हुनुपन� खतरारिहत �वसाियक 

कायर्हरू गनर् सक्षम छन भ�े कुरा सुिनि�त गन�छन्'' भ�े िस�ान्त स्थािपत गरेका छन् ।   

48 आइसीजे, नेपाल: सव�� अदालतको िनणर्य संकर्मणकािलन न्याय कानून संसोधनको आवश्यकतालाई पुनपुर्�ी गदर्छ (१ मे 
२०२०), https://www.icj.org/nepal-supreme-courts-decision-reaffirms-the-need-to-amend-transitional-
justice-law/  मा उपलब्ध छ ।  
49  न्यायपािलकाको स्वतन्तर्ता सम्बन्धी आधारभुत िस�ान्तहरु, महासभा�ारा पािरत पर्स्तावहरु �०/�२ (१९८५) र �०/१�� 
(१९८५); सरकारी विकलहरुको भुिमका सम्बन्धी िनद�िशकाहरु तथा पर्ितरक्षी कानून�वसायीहरको भुिमका सम्बन्धी आधारमुत 
िस�ान्तहरु, अपराधको रोकथाम तथा अिभयुक्तहरु पर्ित गन� �वहार सम्बन्धी संयुक्त रा� संघको आ�� सम्मेलन�ारा िस्वकार 
आधारभुत िस�ान्तहरु (१९९०) । 
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सरकार वा अन्य पर्भावशाली �िक्तहरुका राजनीितक दाउपेच, धाकधम्की र हस्तके्षप लगायतका मा�यम�ारा पर्� 

रुपमा हुने अनुिचत पर्भावहरूका अितिरक्त, न्याियक िनकाय र मानवअिधकार संस्थाहरू पर्ायः मानवीय र भौितक 

सर्ोतसाधन वा अन्तरार्ि�य मानवअिधकार सम्बन्धी कानून र मापदण्डहरूलाई आफ्ना कायर्मा पर्भावकारी रूपले 
उपयोग गन� क्षमतामा कमीको सामना गदर्छन् । आन्तिरक संस्थागत मयार्दाकर्म (हाइराक�) िभतर् हुने स्वतन्तर्ताको 

अभाव, सम्झौता अनुरुप गिरएका िनयुिक्त पर्िकर्याहरु तथा आन्तिरक अनुगमन एवं अनुशासनात्मक कारवाही 

संयन्तर्हरु जस्ता आन्तिरक जवाफदेहीताका मु�ाहरुको अभावले कानूनी शासनको संरक्षण गन� सम्बन्धमा यी 
संस्थाहरूको पर्भावकािरतालाई घटाउन सक्छन् ।50    

मािथ िववेचना गिरएअनुसार, नेपालसगँ तुलनात्मक रुपमा सबल कानुनी तथा संवैधािनक संरक्षणहरु भएको तर 

यी संरक्षणहरु पर्भावकारी कायार्न्वयनको अभावबाट गर्िसत रहकेा छन् । यसैगरी, नेपालमा मानवअिधकार 

संरक्षणकालािग वास्तवमै बिलयो संस्थागत संरचना भएको जस्तो दिेखन्छ तर �वहारमा यी संस्थाहरू 
राजनीितक हस्तक्षेप, क्षमताको अभाव र ितनको िव�सनीयता र िन�माथी वारम्वार एवं िव�ासयो�य रुपमा 

उठ्ने गरेका पर्�हरू�ारा अवरु� छन् । न्याय र सुरक्षा के्षतर्का संस्थाहरूको मुल उ�ेश्य नागिरकको अिधकारको 
संरक्षण गनुर् भए तापिन पर्ायः ितनले राजनीितक, जात र जातीय ठालूहरूको सानो समुहको आवश्यकता र 

स्वाथर्मा सेवा गद� आएको भिन िमशनसंग कुराकानी गन�हरु सबैले िनराशा र िद�दारी �क्त गरे ।51  

तलका खण्डल ेन्यायपािलका, कानून कायार्न्वयन गन� िनकाय र मानवअिधकार सम्बन्धी राि�य ससं्थाहरु गरी तीन 

पर्कारका संस्थाहरूको सन्दभर्मा रहकेा उल्लेिखत चुनौतीहरूको मुल्याङ्कन गन�छन् । यहा ँ के कुरालाई जोड 
िदनुपछर् भने न्यायपािलका, पर्हरी, अिभयोजनकतार् तथा मानवअिधकार सम्बन्धी राि�य संस्थाहरु लगायत न्याय 

क्षेतर्सँग सम्व� अिधकारीहरु िनतान्त फरक संस्था हुन । उिनहरु पर्त्येकसंग आफ्नो िभ�ािभ�ै कायर्क्षेतर् तथा 
कायार्देश रहकेो हुन्छ । स्वच्छ न्यायपर्शासन र मानवअिधकारको पिरपालनाको सन्दभर्मा हरेक संस्थाको 
कायर्सम्पादन पर्कृती संस्थाहरुको बीचमा मातैर् हनै भौगोिलक क्षेतर्ािधकारमा पिन फरक हुन्छ । त्यसो हुदँाहुदँै पिन 
अिधकांश सामान्य अवस्थामा दिेखने केही िवशेषताहरुको वणर्न गनुर् आवश्यक र उपयुक्त हुन्छ । सबै संस्थाहरु 
मानवअिधकारको उल्लंघन तथा ज्यादतीका आरोपहरूको अनुसन्धान र उल्लंघन स्थािपत भएको अवस्थामा 
पर्भावकारी उपचार तथा जवाफदिेहताको लािग अिभयोजन गन� सवालमा स्वतन्तर्ता, मानव तथा भौितक 

सर्ोतसाधन तथा नेतृत्वको राजनीितक इच्छाशिक्तको अभाव जस्ता कुराहरुमा मातर्ात्मक रूपमा केही फरक भए 
पिन उस्तै पर्कृतीका कमीकमजोरीहरुको सामना गदर्छन् ।  

 

50 हनुेर्होस्: इन्टरनेशनल किमशन अफ जुिरष्ट्स, अभ्यासकतार् िनद�िशका नं. १: न्यायािधश, विकल तथा अिभयोजनकतार्हरुको 
स्वतन्तर्ता र जवाफदेिहता सम्बन्धी अन्तरार्ि�य िस�ान्तहरु (२००�)� र अभ्यासकतार् िनद�िशका नं. १३: न्याियक जवाफदेिहता 
(२०१६), https://www.icj.org/category/publications/practitioners-guides-series/ मा उपलब्ध छ ।  
51 यो स्प�तः राज्यको अकमर्ण्यतामा स्थाियत्वले अन्यथा िवसङ्गत राजनीितक पर्णालीमा कसरी संरक्षणको जालो िफजाउँछ भ�े 
कुराको िव�ेषणका लािग हनुेर्होस्:  International Crisis Group, Nepal’s Political Rights of Passage (२९ सेप्टेम्बर 
२०१०), https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/nepal/nepal-s-political-rites-passage मा उपलब्ध छ ।  
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न्यायपािलका: स्वतन्तर्ताको सरंक्षण तथा जवाफदिेहताको सिुनि�तता 

नेपालको न्यायपािलका, िवशेषगरी सव�च्च अदालत, ले मानवअिधकारको पर्व�र्न तथा संरक्षणमा महत्त्वपूणर् 

भूिमका खेलेको छ । यसल ेपटक पटक (किहलेकाही ँसङ्गतीपूणर् नभए तापिन) सरकारको अनाव�यक कदम िवरु� 

िनणर्य गरी त्यस्ता कदमबाट पछाडी हट्न सरकारलाई बाध्य बनाएको छ । यातना52, सङ्कर्मणकालीन न्याय53, 

बन्दीपर्त्यक्षीकरण54, लैिङ्गक समानता55, यौिनक तथा लैिङ्गक अल्पसंख्यकका अिधकार56, पर्जनन स्वास्थ्य57 र 

जातमा आधािरत भेदभाव58 लगायतका सवालमा मानवअिधकार सम्बन्धी महत्त्वपूणर् फैसलाहरु जारी गरेको छ ।  

अनु�रदायी सरकारी पर्शासिनक संरचनासँग सामना गदार् मानवअिधकारको उल्लंघन भएको बताउने पीिडतहरूले 
िमशनसमक्ष न्याियक उपचारको खोजी नै उनीहरुको मुख्य गन्तब्य रहकेो बताए । उनीहरुको हकमा, सबै तहका 

न्यायाधीशहरूले त्यस्ता उच्च अपेक्षाहरूलाई न्याय िदने आफ्नो क्षमतामा रहकेो कमीका साथै राजनीितक तथा 
अन्य स्वरूपका अनुिचत पर्भावहरूलाई न्यायको उ�े�य र आफ्ना कामको िवचमा समा�स्यता ल्याउन गनुर्परेको 
अनवरत सङ्घषर्का बारेमा िचन्ता �� गरे ।  

िमशनले कानून�वसायी, मानवअिधकार रक्षक, पीिडत र अिभयोजनकतार्हरू लगायत िविभ� 

सरोकारवालाहरुसगँ न्यायपािलकाको भिूमकाको सम्बन्धमा गरेको छलफलमा संलग्न हुने अवसर पर्ा� गरेको  

52 राजेन्दर् िघिमरे िव. पर्धानमन्तर्ी तथा मन्तर्ीपिरषदको कायार्लय समेत (ने.का.प. २०६६, अङ्क ३, िनणर्य नं. ८१०१, िनणर्य 
िमित २०६४/०९/०२) 
53 लीलाधर भण्डािर िव नेपाल सरकार ((ने.का.प. २०६५, अङ्क ९, िनणर्य नं. ८०१२, िनणर्य िमित २०६५/०९/२३), 
सुिनलर�न �सह िव नेपाल सरकार ((ने.का.प. २०६९, अङ्क १२, िनणर्य नं. ८९३३, िनणर्य िमित २०६९/०४/२८), जुरी 
नेपालका तफर् बाट माधव ब�ेत िव नेपाल सरकार र रामकुमार भण्डारी समेत िव नेपाल सरकार ((ने.का.प. २०७०, अङ्क ९, 
िनणर्य नं. ९०५१, िनणर्य िमित २०७०/०९/१८); सुमन अिधकारी समेत िव. नेपाल सरकार ((ने.का.प. २०७१, अङ्क १२, 
िनणर्य नं. ९३०३, िनणर्य िमित २०७१/११/१४) 
54 राजेन्दर् ढकाल िव. नेपाल सरकार ((ने.का.प. २०६४, अङ्क २, िनणर्य नं. ७८१७, िनणर्य िमित २०६४/०२/१८)  
55 मीरा ढुङ्गाना िव कानून, न्याय तथा संसदीय �वस्था मन्तर्ालयसमेत २०५८ सालको िरट नं ५५ आदशे २ मे २००२ (वैवािहक 
जबरजस्ती करणी); पुनदेवी महजर्न िव नेपाल सरकार, पर्धानमन्तर्ी तथा मिन्तर्पिरषद्को कायार्लय समेत िरट नं ३५८१ (२००५); 
सपना मल्ल पर्धान िव पर्धानमन्तर्ी तथा मिन्तर्पिरषद्को कायार्लय समेत, िरट नं ०६४-WS-००११ (२००७) [वैवािहक समानता] 
56 सुिनलबाबु पन्त समेत िव नेपाल सरकार समेत ((ने.का.प. २०६५, अङ्क ४, िनणर्य नं. ७९५८, िनणर्य िमित: २१ िडसेम्बर 
२००७); रजनी शाह िव राि�य मिहला आयोग समेत ((ने.का.प. २०७०, अङ्क १, िनणर्य नं. ८९४५, िनणर्य िमित: ११ अिपर्ल 
२०१३); सुमन पन्त िव गृहमन्तर्ालय समेत ((ने.का.प. २०७४, अङ्क १२, िनणर्य नं. ९९२१, िनणर्य िमित: २३ अक्टोबर  
२०१७) । 
57 ल�मी िध� िव नेपाल सरकार (२० मे २००९); पर्काशमिण शमार् समेत िव पर्धानमन्तर्ी तथा मन्तर्ीपिरषद्को कायार्लय समेत 
(४ जून २००८); सपना मल्ल पर्धानसमेत िव पर्धानमन्तर्ी तथा मन्तर्ीपिरषद्को कायार्लय समेत, २०६२ (सन २००५) सालको 
िवशेष िरट नं ९८ । 
58 मनबहादरु िव�कमार् िवरु� शर्ी ५ को सरकार, २०४९ (सन १९९२) को िरट नं २५०५; िदलबहादरु िव�कमार् िव शर्ी ५ को 
सरकार, िरट नं ३१३८ (सन् २००४); र�बहादरु बागचन्द िवरु� नेपाल सरकार, िरट नं ३१३८ (सन् २००५), सुकलाल नेपाली 
िव शर्ी ५ को सरकार िरट नं २८७३ (सन् २००५) । 
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सरकार वा अन्य पर्भावशाली �िक्तहरुका राजनीितक दाउपेच, धाकधम्की र हस्तके्षप लगायतका मा�यम�ारा पर्� 

रुपमा हुने अनुिचत पर्भावहरूका अितिरक्त, न्याियक िनकाय र मानवअिधकार संस्थाहरू पर्ायः मानवीय र भौितक 

सर्ोतसाधन वा अन्तरार्ि�य मानवअिधकार सम्बन्धी कानून र मापदण्डहरूलाई आफ्ना कायर्मा पर्भावकारी रूपले 
उपयोग गन� क्षमतामा कमीको सामना गदर्छन् । आन्तिरक संस्थागत मयार्दाकर्म (हाइराक�) िभतर् हुने स्वतन्तर्ताको 

अभाव, सम्झौता अनुरुप गिरएका िनयुिक्त पर्िकर्याहरु तथा आन्तिरक अनुगमन एवं अनुशासनात्मक कारवाही 

संयन्तर्हरु जस्ता आन्तिरक जवाफदेहीताका मु�ाहरुको अभावले कानूनी शासनको संरक्षण गन� सम्बन्धमा यी 
संस्थाहरूको पर्भावकािरतालाई घटाउन सक्छन् ।50    

मािथ िववेचना गिरएअनुसार, नेपालसगँ तुलनात्मक रुपमा सबल कानुनी तथा संवैधािनक संरक्षणहरु भएको तर 

यी संरक्षणहरु पर्भावकारी कायार्न्वयनको अभावबाट गर्िसत रहकेा छन् । यसैगरी, नेपालमा मानवअिधकार 

संरक्षणकालािग वास्तवमै बिलयो संस्थागत संरचना भएको जस्तो दिेखन्छ तर �वहारमा यी संस्थाहरू 
राजनीितक हस्तक्षेप, क्षमताको अभाव र ितनको िव�सनीयता र िन�माथी वारम्वार एवं िव�ासयो�य रुपमा 

उठ्ने गरेका पर्�हरू�ारा अवरु� छन् । न्याय र सुरक्षा के्षतर्का संस्थाहरूको मुल उ�ेश्य नागिरकको अिधकारको 
संरक्षण गनुर् भए तापिन पर्ायः ितनले राजनीितक, जात र जातीय ठालूहरूको सानो समुहको आवश्यकता र 

स्वाथर्मा सेवा गद� आएको भिन िमशनसंग कुराकानी गन�हरु सबैले िनराशा र िद�दारी �क्त गरे ।51  

तलका खण्डले न्यायपािलका, कानून कायार्न्वयन गन� िनकाय र मानवअिधकार सम्बन्धी राि�य ससं्थाहरु गरी तीन 

पर्कारका संस्थाहरूको सन्दभर्मा रहकेा उल्लेिखत चुनौतीहरूको मुल्याङ्कन गन�छन् । यहा ँ के कुरालाई जोड 
िदनुपछर् भने न्यायपािलका, पर्हरी, अिभयोजनकतार् तथा मानवअिधकार सम्बन्धी राि�य संस्थाहरु लगायत न्याय 

क्षेतर्सँग सम्व� अिधकारीहरु िनतान्त फरक संस्था हुन । उिनहरु पर्त्येकसंग आफ्नो िभ�ािभ�ै कायर्क्षेतर् तथा 
कायार्देश रहकेो हुन्छ । स्वच्छ न्यायपर्शासन र मानवअिधकारको पिरपालनाको सन्दभर्मा हरेक संस्थाको 
कायर्सम्पादन पर्कृती संस्थाहरुको बीचमा मातैर् हनै भौगोिलक क्षेतर्ािधकारमा पिन फरक हुन्छ । त्यसो हुदँाहुदँै पिन 
अिधकांश सामान्य अवस्थामा दिेखने केही िवशेषताहरुको वणर्न गनुर् आवश्यक र उपयुक्त हुन्छ । सबै संस्थाहरु 
मानवअिधकारको उल्लंघन तथा ज्यादतीका आरोपहरूको अनुसन्धान र उल्लंघन स्थािपत भएको अवस्थामा 
पर्भावकारी उपचार तथा जवाफदिेहताको लािग अिभयोजन गन� सवालमा स्वतन्तर्ता, मानव तथा भौितक 

सर्ोतसाधन तथा नेतृत्वको राजनीितक इच्छाशिक्तको अभाव जस्ता कुराहरुमा मातर्ात्मक रूपमा केही फरक भए 
पिन उस्तै पर्कृतीका कमीकमजोरीहरुको सामना गदर्छन् ।  

 

50 हनुेर्होस्: इन्टरनेशनल किमशन अफ जुिरष्ट्स, अभ्यासकतार् िनद�िशका नं. १: न्यायािधश, विकल तथा अिभयोजनकतार्हरुको 
स्वतन्तर्ता र जवाफदेिहता सम्बन्धी अन्तरार्ि�य िस�ान्तहरु (२००�)� र अभ्यासकतार् िनद�िशका नं. १३: न्याियक जवाफदेिहता 
(२०१६), https://www.icj.org/category/publications/practitioners-guides-series/ मा उपलब्ध छ ।  
51 यो स्प�तः राज्यको अकमर्ण्यतामा स्थाियत्वले अन्यथा िवसङ्गत राजनीितक पर्णालीमा कसरी संरक्षणको जालो िफजाउँछ भ�े 
कुराको िव�ेषणका लािग हनुेर्होस्:  International Crisis Group, Nepal’s Political Rights of Passage (२९ सेप्टेम्बर 
२०१०), https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/nepal/nepal-s-political-rites-passage मा उपलब्ध छ ।  
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न्यायपािलका: स्वतन्तर्ताको सरंक्षण तथा जवाफदिेहताको सिुनि�तता 

नेपालको न्यायपािलका, िवशेषगरी सव�च्च अदालत, ले मानवअिधकारको पर्व�र्न तथा संरक्षणमा महत्त्वपूणर् 

भूिमका खेलेको छ । यसल ेपटक पटक (किहलेकाही ँसङ्गतीपूणर् नभए तापिन) सरकारको अनाव�यक कदम िवरु� 

िनणर्य गरी त्यस्ता कदमबाट पछाडी हट्न सरकारलाई बाध्य बनाएको छ । यातना52, सङ्कर्मणकालीन न्याय53, 

बन्दीपर्त्यक्षीकरण54, लैिङ्गक समानता55, यौिनक तथा लैिङ्गक अल्पसंख्यकका अिधकार56, पर्जनन स्वास्थ्य57 र 

जातमा आधािरत भेदभाव58 लगायतका सवालमा मानवअिधकार सम्बन्धी महत्त्वपूणर् फैसलाहरु जारी गरेको छ ।  

अनु�रदायी सरकारी पर्शासिनक संरचनासँग सामना गदार् मानवअिधकारको उल्लंघन भएको बताउने पीिडतहरूले 
िमशनसमक्ष न्याियक उपचारको खोजी नै उनीहरुको मुख्य गन्तब्य रहकेो बताए । उनीहरुको हकमा, सबै तहका 

न्यायाधीशहरूले त्यस्ता उच्च अपेक्षाहरूलाई न्याय िदने आफ्नो क्षमतामा रहकेो कमीका साथै राजनीितक तथा 
अन्य स्वरूपका अनुिचत पर्भावहरूलाई न्यायको उ�े�य र आफ्ना कामको िवचमा समा�स्यता ल्याउन गनुर्परेको 
अनवरत सङ्घषर्का बारेमा िचन्ता �� गरे ।  

िमशनले कानून�वसायी, मानवअिधकार रक्षक, पीिडत र अिभयोजनकतार्हरू लगायत िविभ� 

सरोकारवालाहरुसगँ न्यायपािलकाको भिूमकाको सम्बन्धमा गरेको छलफलमा संलग्न हुने अवसर पर्ा� गरेको  

52 राजेन्दर् िघिमरे िव. पर्धानमन्तर्ी तथा मन्तर्ीपिरषदको कायार्लय समेत (ने.का.प. २०६६, अङ्क ३, िनणर्य नं. ८१०१, िनणर्य 
िमित २०६४/०९/०२) 
53 लीलाधर भण्डािर िव नेपाल सरकार ((ने.का.प. २०६५, अङ्क ९, िनणर्य नं. ८०१२, िनणर्य िमित २०६५/०९/२३), 
सुिनलर�न �सह िव नेपाल सरकार ((ने.का.प. २०६९, अङ्क १२, िनणर्य नं. ८९३३, िनणर्य िमित २०६९/०४/२८), जुरी 
नेपालका तफर् बाट माधव ब�ेत िव नेपाल सरकार र रामकुमार भण्डारी समेत िव नेपाल सरकार ((ने.का.प. २०७०, अङ्क ९, 
िनणर्य नं. ९०५१, िनणर्य िमित २०७०/०९/१८); सुमन अिधकारी समेत िव. नेपाल सरकार ((ने.का.प. २०७१, अङ्क १२, 
िनणर्य नं. ९३०३, िनणर्य िमित २०७१/११/१४) 
54 राजेन्दर् ढकाल िव. नेपाल सरकार ((ने.का.प. २०६४, अङ्क २, िनणर्य नं. ७८१७, िनणर्य िमित २०६४/०२/१८)  
55 मीरा ढुङ्गाना िव कानून, न्याय तथा संसदीय �वस्था मन्तर्ालयसमेत २०५८ सालको िरट नं ५५ आदशे २ मे २००२ (वैवािहक 
जबरजस्ती करणी); पुनदेवी महजर्न िव नेपाल सरकार, पर्धानमन्तर्ी तथा मिन्तर्पिरषद्को कायार्लय समेत िरट नं ३५८१ (२००५); 
सपना मल्ल पर्धान िव पर्धानमन्तर्ी तथा मिन्तर्पिरषद्को कायार्लय समेत, िरट नं ०६४-WS-००११ (२००७) [वैवािहक समानता] 
56 सुिनलबाबु पन्त समेत िव नेपाल सरकार समेत ((ने.का.प. २०६५, अङ्क ४, िनणर्य नं. ७९५८, िनणर्य िमित: २१ िडसेम्बर 
२००७); रजनी शाह िव राि�य मिहला आयोग समेत ((ने.का.प. २०७०, अङ्क १, िनणर्य नं. ८९४५, िनणर्य िमित: ११ अिपर्ल 
२०१३); सुमन पन्त िव गृहमन्तर्ालय समेत ((ने.का.प. २०७४, अङ्क १२, िनणर्य नं. ९९२१, िनणर्य िमित: २३ अक्टोबर  
२०१७) । 
57 ल�मी िध� िव नेपाल सरकार (२० मे २००९); पर्काशमिण शमार् समेत िव पर्धानमन्तर्ी तथा मन्तर्ीपिरषद्को कायार्लय समेत 
(४ जून २००८); सपना मल्ल पर्धानसमेत िव पर्धानमन्तर्ी तथा मन्तर्ीपिरषद्को कायार्लय समेत, २०६२ (सन २००५) सालको 
िवशेष िरट नं ९८ । 
58 मनबहादरु िव�कमार् िवरु� शर्ी ५ को सरकार, २०४९ (सन १९९२) को िरट नं २५०५; िदलबहादरु िव�कमार् िव शर्ी ५ को 
सरकार, िरट नं ३१३८ (सन् २००४); र�बहादरु बागचन्द िवरु� नेपाल सरकार, िरट नं ३१३८ (सन् २००५), सुकलाल नेपाली 
िव शर्ी ५ को सरकार िरट नं २८७३ (सन् २००५) । 
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िथयो । त्यसकर्ममा न्यायाधीश उपरका अनुिचत दबाब, िनयुिक्त पर्िकर्याको पारदश�ता र िन�पक्षता सम्बन्धी 

सरोकार, नवगिठन न्याियक सिमितहरूको अधर्न्याियक अिधकारको अभ्यास, र न्यायाधीश तथा कमर्चारीसिहत 

न्यायपािलकाको सबै तहमा जात, जातीय र लैिङ्गक िविवधताको कमी लगायत संस्थागत तथा कायार्त्मक 

स्वतन्तर्ताका जोिखमहरुसँग सम्बिन्धत थपैुर् िवषयहरू उठान भएका िथए ।  

काठमाण्डौ र जनकपुर दवैु ठाउँमा िमशनले कुरा गरेका सबै न्यायाधीशहरुल े संवेदनशील मु�ा मािमला वा 
राजनीितक रूपमा रामर्ो सम्बन्ध रहकेा �िक्तहरूसँग सम्बिन्धत मु�ा मािमलाहरू आफूहरूसमक्ष आउँदा केही 
तहको दबाब अनुभव गरेको कुरा बताए । मन्तर्ीपिरषद�ारा नयाँ पर्हरी पर्मुखको गरैकानुनी िनयुिक्तको िवषयलाई 
िलएर न्याियक हस्तक्षेप गरेपिछ पर्धानन्यायािधश सुशीला काक� (हाल सेवा िनवृत) लाई हटाउन संसदल ेगरेको 

पर्यासलाई नेपालमा सव�च्च अदालतमािथ भएको अिहलेसम्मकै उच्चतहको र सावर्जिनक तहमा धेरै चचार् भएको 
आकर्मणको रुपमा हिेरएको छ ।59 सव�च्च अदालतको तहमा, न्यायाधीश लगायतका कैय� मािनसले पारदिशता र 

सुनुवाईकालािग न्यायाधीशहरूको इजलाशलाई मु�ा तोके्न िवषयमा हुनसके्न सम्भािवत अनुिचत पर्भावका बारेमा 
िचन्ता �क्त गरेका िथए ।60 

पर्दशे र िजल्ला तहका न्यायाधीशहरूले अझ बढी मातर्ामा र चालबाजीपूणर् स्वरूपहरूमा स्थानीय सरकारी 
अिधकारी तथा पर्भावशाली �िक्तहरूको दबाबको अनुभव गदर्छन् । न्यायािधशहरु मु�ाका पर्भावशाली पक्षहरु वा 
पर्ितवादीहरूलाई िच�बुझ्ने फैसलाहरुहरू जारी गनर् पर्ायः दबाबको सामना गछर्न् ।61 तल्लो तहका अदालतका 
न्यायाधीशहरूले पकर्ाउ पुज� जारी गनर् पयार्� पर्माण तथा कानुनी आधार हुनुपन� कुरालाई अिनवायर् गन� फौजदारी 
कायर्िविध सिंहताको दफा ९ को पर्ावधानका वावजुद पयार्� आधार पर्माणिवना नै पकर्ाउ पुज� जारी गनर् आफूहरू 
ठूलो दवावमा पन� गरेको अनुभव सुनाएका िथए । 

िमशनको बैठकका कर्ममा दखेा परेको सरोकारको दोसर्ो िवषय न्यायाधीशहरूको िनयुिक्त सम्बन्धी िथयो । 
अन्तरार्ि�य मापदण्ड अन्तगर्त न्याियक िनयुिक्तकालािग िजम्मेवार िनकायहरु सरकार बािहरको समुदायलाई 
पर्यार्� पर्ितिनिधत्व गन� गरी कम्तीमा पिन न्यायाधीशहरूको बहुमत�ारा गठन हुनुपछर् र यस्तो गठन पर्िकर्या खुला 
र पारदश� हुनै पछर् ।62 न्यायपिरषदको स्वतन्तर्ताका बारेमा लामो समयदिेख रािखदै आएका सरोकारहरूका 

वावजुद नेपालको सिंवधानको धारा १५३ ले पर्धानन्यायाधीश, सव�च्च अदालतका विर�तम् न्यायाधीश, कानून 

59  आइसीजे, नेपाल: संसदले पर्धान न्यायािधशउपरको महाअिभयोगको पर्स्तावलाई खारेज गनुर् पदर्छ (२ मे २०१७), 
https://www.icj.org/nepal-parliament-should-reject-motion-to-impeach-chief-justice/ मा उपलब्ध छ ।  
60  हनुेर्होस्: न्याियक पर्िकर्यामा पारदिशता सम्बन्धी इस्तानवुल घोषणा, िस�ान्त ५: न्यायपािलकाल े मु�ाहरुको काममा 
पारदिशता सुिनि�त गनुर् पदर्छ । http://www.summitofhighcourts2018.com/en/home.html मा उपलब्ध छ ।  
61 न्यायपािलकाको स्वतन्तर्ता सम्बन्धी संयुक्त रा�संघीय आधारभुत िस�ान्त � ले यस पर्कारको हस्तके्षपका बारेमा स्प� पादर्छ: 
“न्याियक पर्िकर्यामा कुनै अनुिचत वा अनावश्यक हस्तके्षप हुनुहुदनै । त्यसैगरी अनुिचत वा अनावश्यक हस्तक्षेप गरी अदालतले 
गरेका न्याियक िनणर्यहरुलाई संसोधनको िवषय बनाईनु हुदैन” । 
62 उदाहरणका लािग, अन्तरार्ि�य बार एशोिसएशनको न्याियक स्वतन्तर्ताको न्यूनतम मापदण्डहरु (१९८२), अन्य अन्तरार्ि�य 
मापदण्डहरु संगै https://www.icj.org/themes/centre-for-the-independence-of-judges-and-
lawyers/international-standards/ मा उपलब्ध छ ।  
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तथा न्यायमन्तर्ी, रा�पितबाट मनोनीत कानूनिवद ्र नेपाल बार एसोिसएसनको िसफािरसमा रा�पितबाट िनयुक्त 

विर� अिधवक्ता वा अिधवक्ता रहनेगरी न्याय पिरषद्को गठनको �वस्था गरेको छ । केही कानून�वसायीहरूले 
उक्त पिरषद ् �वहािरक र संरचनागत रूपमै कायर्पािलकाको िनयन्तर्णअन्तगर्त रहकेो गुनासो गनुर्का साथै 
उनीहरुल ेपिरषद्का सदस्यहरूको स्वतन्तर्तापूवर्क काम गन� क्षमतामािथ समेत पर्� उठाए ।  

अदालतको पर्शासिनक कामकारवाहीहरु स�ालन गन� िनजामती कमर्चारीहरु (�ारपालेको रुपमा काम गन� 

अदालतको कलकर्  समेत) िनयुक्त गन� न्याय सेवा आयोग कायर्पािलकाितर अझै बढी झुकाव राख्न ेठािनएको छ । 

सिंवधानको धारा १५४ ले न्याय सेवा आयोगका सदस्यहरूमा पर्धानन्यायाधीश, कानून तथा न्याय मन्तर्ी, लोक 

सेवा आयोगको अध्यक्ष, महान्यायािधवक्ता र सव�� अदालतका विर� न्यायाधीश रहने भ�े �वस्थालाई कायम 

गरेको छ । उल्लेिखत िनयुिक्त पर्िकर्याहरू सम्बन्धी कुनै पिन कानूनी कमीकमजोरीहरु सच्याउन ुपरे संिवधानकै 
संशोधन गनुर्पन� हुन्छ । तर यी संवैधािनक अङ्गहरूको सदस्य संरचनामा तत्काल पिरवतर्न ल्याउने कुनै अवसर 
नभएको अवस्थामा यस्ता अङ्गहरुको स्वतन्तर्ताका बारेमा उठेका महत्वपूणर् पर्�हरूलाई सम्बोधन गनर् िनयुिक्त 
पर्कृयामा पारदिशता र सावर्जिनक संलग्नता बढाउने तफर्  ध्यान िदईनु पछर् ।  

सिंवधानले मातहतका अदालतहरू सव�� अदालतको सुपिरवेक्षणमा रहने गरी एकात्मक राि�य न्यायपािलकालाई 
संरिक्षत गरेको छ । तथािप, धारा २१७ ले केही मु�ाहरुको िनरूपण गनर् र िववादको वैकिल्पक समाधानकालािग 

अन्य िनकायमा पठाउनका लािग स्थानीय िनकायहरुको स्थापनाकोलािग अनुमित िदएको छ ।63 स्थानीय सरकार 
स�ालन सम्बन्धी कानूनले िनि�त पर्कृितका फौजदारी कसुरलाई पिन समुदायका सदस्यहरुल ेस्थानीय न्याियक 
सिमितसमक्ष ल्याउन सके्न गरी सिमितको दायरा बढाइिदएको छ ।64 मु�ाहरुको यो सचूी भने त्यित स्प� छैन र यो 
सिूच कसरी वा कुन मापदण्डको आधारमा िनमार्ण गिरयो भ�े कुरा समेत स्प� छैन । त्यसैगरी यी िनकायहरुको 
क्षेतर्ािधकार सम्बन्धी िवषयबस्तु कानूनको शासनको दिृ�कोणबाट ि�िवधा�स्त र अपिरभािषत हुनाले समस्यापूणर् 
छ ।  

न्याियक सिमितहरुल ेगन� कामको के्षतर् उपयुक्त िकिसमले िसिमत गिरए र यी सिमितहरुल ेिनयिमत अदालतहरुको 
िवकल्प (िवस्थापन होईन) को रुपमा काम गरे न्याियक सिमतीहरुसंग मेलिमलापको माध्यमबाट न्यायको पहुचँमा 

सुधार ल्याउन सके्न क्षमता हुनसक्छ । न्याियक सिमतीहरु उपपर्मुख र उपाध्यक्षहरु�ारा नेतृत्व गिरएका छन् । 
पािलका तहमा लैिङ्गक सन्तुिलत चुनावी िटकट िदनुपन� संवैधािनक पर्ावधानका कारण सिमतीको नेतृत्वमा ९० 

63 संिवधानको धारा १२७(२) ले कानूनबमोिजम मु�ामािमलाको पुपर्क्ष गनर् वा िववाद समाधानका वैकिल्पक उपायका लािग 
स्थानीय तहमा न्याियक िनकायहरू गठन गनर् अनुमित िदन्छ तर बाध्य गद�न । स्थानीय सरकार स�ालन �नले भने हरेक 
नगरपािलका तथा गाउँपािलकामा औपचािरक न्याियक सिमित रहने र ितनको अिधकारके्षतर् िनधार्रण गछर् । स्थानीय सरकार 
स�ालन �न २०७४ दफा ४� र ४७ । 
64 स्थानीय सरकार स�ालन �नको दफा ४७(१) र (२) मा दईुवटा सूची छन् । मेलिमलाप असफल भएका कम गम्भीर पर्कृतीका 
मु�ाहरु (दफा ४७(१) मा सिमितले िनणर्य गनर् सक्छ (सम्पि� हािननोक्सानी, ज्याला मजदरुी, ज्ये� नागिरकको उपेक्षा लगायतका 
िववादहरु ) । दफा ४७(२) अन्तगर्तका बढी गम्भीर  पर्कृतीका मु�ाहरु (अङ्गभङ्ग बाहकेको कुटिपट, गालीबेइज्जती, लुटिपट, 
सम्बन्ध िवच्छेद लगायतका िववादहरु) लाई सिमितले मेलिमलापका माध्यमबाट समाधान गनर् गराउन सक्छ तर िनरूपण गनर् 
सक्दनै र मेलिमलाप हुन नसकेमा सोही �होरा उल्लखे गरी पक्षलाई अदालत जान सुनाइ सो मु�ासँग सम्बिन्धत िमिसल कागजात 
र पर्माण समेत न्याियक सिमितले सम्बिन्धत अदालतमा पठाइिदनु पदर्छ ।  
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िथयो । त्यसकर्ममा न्यायाधीश उपरका अनुिचत दबाब, िनयुिक्त पर्िकर्याको पारदश�ता र िन�पक्षता सम्बन्धी 

सरोकार, नवगिठन न्याियक सिमितहरूको अधर्न्याियक अिधकारको अभ्यास, र न्यायाधीश तथा कमर्चारीसिहत 

न्यायपािलकाको सबै तहमा जात, जातीय र लैिङ्गक िविवधताको कमी लगायत संस्थागत तथा कायार्त्मक 

स्वतन्तर्ताका जोिखमहरुसँग सम्बिन्धत थपैुर् िवषयहरू उठान भएका िथए ।  

काठमाण्डौ र जनकपुर दवैु ठाउँमा िमशनले कुरा गरेका सबै न्यायाधीशहरुल े संवेदनशील मु�ा मािमला वा 
राजनीितक रूपमा रामर्ो सम्बन्ध रहकेा �िक्तहरूसँग सम्बिन्धत मु�ा मािमलाहरू आफूहरूसमक्ष आउँदा केही 
तहको दबाब अनुभव गरेको कुरा बताए । मन्तर्ीपिरषद�ारा नयाँ पर्हरी पर्मुखको गरैकानुनी िनयुिक्तको िवषयलाई 
िलएर न्याियक हस्तक्षेप गरेपिछ पर्धानन्यायािधश सुशीला काक� (हाल सेवा िनवृत) लाई हटाउन संसदल ेगरेको 

पर्यासलाई नेपालमा सव�च्च अदालतमािथ भएको अिहलेसम्मकै उच्चतहको र सावर्जिनक तहमा धेरै चचार् भएको 
आकर्मणको रुपमा हिेरएको छ ।59 सव�च्च अदालतको तहमा, न्यायाधीश लगायतका कैय� मािनसले पारदिशता र 

सुनुवाईकालािग न्यायाधीशहरूको इजलाशलाई मु�ा तोके्न िवषयमा हुनसके्न सम्भािवत अनुिचत पर्भावका बारेमा 
िचन्ता �क्त गरेका िथए ।60 

पर्दशे र िजल्ला तहका न्यायाधीशहरूले अझ बढी मातर्ामा र चालबाजीपूणर् स्वरूपहरूमा स्थानीय सरकारी 
अिधकारी तथा पर्भावशाली �िक्तहरूको दबाबको अनुभव गदर्छन् । न्यायािधशहरु मु�ाका पर्भावशाली पक्षहरु वा 
पर्ितवादीहरूलाई िच�बुझ्ने फैसलाहरुहरू जारी गनर् पर्ायः दबाबको सामना गछर्न् ।61 तल्लो तहका अदालतका 
न्यायाधीशहरूले पकर्ाउ पुज� जारी गनर् पयार्� पर्माण तथा कानुनी आधार हुनुपन� कुरालाई अिनवायर् गन� फौजदारी 
कायर्िविध सिंहताको दफा ९ को पर्ावधानका वावजुद पयार्� आधार पर्माणिवना नै पकर्ाउ पुज� जारी गनर् आफूहरू 
ठूलो दवावमा पन� गरेको अनुभव सुनाएका िथए । 

िमशनको बैठकका कर्ममा दखेा परेको सरोकारको दोसर्ो िवषय न्यायाधीशहरूको िनयुिक्त सम्बन्धी िथयो । 
अन्तरार्ि�य मापदण्ड अन्तगर्त न्याियक िनयुिक्तकालािग िजम्मेवार िनकायहरु सरकार बािहरको समुदायलाई 
पर्यार्� पर्ितिनिधत्व गन� गरी कम्तीमा पिन न्यायाधीशहरूको बहुमत�ारा गठन हुनुपछर् र यस्तो गठन पर्िकर्या खुला 
र पारदश� हुनै पछर् ।62 न्यायपिरषदको स्वतन्तर्ताका बारेमा लामो समयदिेख रािखदै आएका सरोकारहरूका 

वावजुद नेपालको सिंवधानको धारा १५३ ले पर्धानन्यायाधीश, सव�च्च अदालतका विर�तम् न्यायाधीश, कानून 

59  आइसीजे, नेपाल: संसदले पर्धान न्यायािधशउपरको महाअिभयोगको पर्स्तावलाई खारेज गनुर् पदर्छ (२ मे २०१७), 
https://www.icj.org/nepal-parliament-should-reject-motion-to-impeach-chief-justice/ मा उपलब्ध छ ।  
60  हनुेर्होस्: न्याियक पर्िकर्यामा पारदिशता सम्बन्धी इस्तानवुल घोषणा, िस�ान्त ५: न्यायपािलकाल े मु�ाहरुको काममा 
पारदिशता सुिनि�त गनुर् पदर्छ । http://www.summitofhighcourts2018.com/en/home.html मा उपलब्ध छ ।  
61 न्यायपािलकाको स्वतन्तर्ता सम्बन्धी संयुक्त रा�संघीय आधारभुत िस�ान्त � ले यस पर्कारको हस्तके्षपका बारेमा स्प� पादर्छ: 
“न्याियक पर्िकर्यामा कुनै अनुिचत वा अनावश्यक हस्तके्षप हुनुहुदनै । त्यसैगरी अनुिचत वा अनावश्यक हस्तक्षेप गरी अदालतले 
गरेका न्याियक िनणर्यहरुलाई संसोधनको िवषय बनाईनु हुदैन” । 
62 उदाहरणका लािग, अन्तरार्ि�य बार एशोिसएशनको न्याियक स्वतन्तर्ताको न्यूनतम मापदण्डहरु (१९८२), अन्य अन्तरार्ि�य 
मापदण्डहरु संगै https://www.icj.org/themes/centre-for-the-independence-of-judges-and-
lawyers/international-standards/ मा उपलब्ध छ ।  
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तथा न्यायमन्तर्ी, रा�पितबाट मनोनीत कानूनिवद ्र नेपाल बार एसोिसएसनको िसफािरसमा रा�पितबाट िनयुक्त 

विर� अिधवक्ता वा अिधवक्ता रहनेगरी न्याय पिरषद्को गठनको �वस्था गरेको छ । केही कानून�वसायीहरूले 
उक्त पिरषद ् �वहािरक र संरचनागत रूपमै कायर्पािलकाको िनयन्तर्णअन्तगर्त रहकेो गुनासो गनुर्का साथै 
उनीहरुल ेपिरषद्का सदस्यहरूको स्वतन्तर्तापूवर्क काम गन� क्षमतामािथ समेत पर्� उठाए ।  

अदालतको पर्शासिनक कामकारवाहीहरु स�ालन गन� िनजामती कमर्चारीहरु (�ारपालेको रुपमा काम गन� 

अदालतको कलकर्  समेत) िनयुक्त गन� न्याय सेवा आयोग कायर्पािलकाितर अझै बढी झुकाव राख्न ेठािनएको छ । 

सिंवधानको धारा १५४ ले न्याय सेवा आयोगका सदस्यहरूमा पर्धानन्यायाधीश, कानून तथा न्याय मन्तर्ी, लोक 

सेवा आयोगको अध्यक्ष, महान्यायािधवक्ता र सव�� अदालतका विर� न्यायाधीश रहने भ�े �वस्थालाई कायम 

गरेको छ । उल्लेिखत िनयुिक्त पर्िकर्याहरू सम्बन्धी कुनै पिन कानूनी कमीकमजोरीहरु सच्याउन ुपरे संिवधानकै 
संशोधन गनुर्पन� हुन्छ । तर यी संवैधािनक अङ्गहरूको सदस्य संरचनामा तत्काल पिरवतर्न ल्याउने कुनै अवसर 
नभएको अवस्थामा यस्ता अङ्गहरुको स्वतन्तर्ताका बारेमा उठेका महत्वपूणर् पर्�हरूलाई सम्बोधन गनर् िनयुिक्त 
पर्कृयामा पारदिशता र सावर्जिनक संलग्नता बढाउने तफर्  ध्यान िदईनु पछर् ।  

सिंवधानले मातहतका अदालतहरू सव�� अदालतको सुपिरवेक्षणमा रहने गरी एकात्मक राि�य न्यायपािलकालाई 
संरिक्षत गरेको छ । तथािप, धारा २१७ ले केही मु�ाहरुको िनरूपण गनर् र िववादको वैकिल्पक समाधानकालािग 

अन्य िनकायमा पठाउनका लािग स्थानीय िनकायहरुको स्थापनाकोलािग अनुमित िदएको छ ।63 स्थानीय सरकार 
स�ालन सम्बन्धी कानूनले िनि�त पर्कृितका फौजदारी कसुरलाई पिन समुदायका सदस्यहरुल ेस्थानीय न्याियक 
सिमितसमक्ष ल्याउन सके्न गरी सिमितको दायरा बढाइिदएको छ ।64 मु�ाहरुको यो सचूी भने त्यित स्प� छैन र यो 
सिूच कसरी वा कुन मापदण्डको आधारमा िनमार्ण गिरयो भ�े कुरा समेत स्प� छैन । त्यसैगरी यी िनकायहरुको 
क्षेतर्ािधकार सम्बन्धी िवषयबस्तु कानूनको शासनको दिृ�कोणबाट ि�िवधा�स्त र अपिरभािषत हुनाले समस्यापूणर् 
छ ।  

न्याियक सिमितहरुल ेगन� कामको के्षतर् उपयुक्त िकिसमले िसिमत गिरए र यी सिमितहरुल ेिनयिमत अदालतहरुको 
िवकल्प (िवस्थापन होईन) को रुपमा काम गरे न्याियक सिमतीहरुसंग मेलिमलापको माध्यमबाट न्यायको पहुचँमा 

सुधार ल्याउन सके्न क्षमता हुनसक्छ । न्याियक सिमतीहरु उपपर्मुख र उपाध्यक्षहरु�ारा नेतृत्व गिरएका छन् । 
पािलका तहमा लैिङ्गक सन्तुिलत चुनावी िटकट िदनुपन� संवैधािनक पर्ावधानका कारण सिमतीको नेतृत्वमा ९० 

63 संिवधानको धारा १२७(२) ले कानूनबमोिजम मु�ामािमलाको पुपर्क्ष गनर् वा िववाद समाधानका वैकिल्पक उपायका लािग 
स्थानीय तहमा न्याियक िनकायहरू गठन गनर् अनुमित िदन्छ तर बाध्य गद�न । स्थानीय सरकार स�ालन �नले भने हरेक 
नगरपािलका तथा गाउँपािलकामा औपचािरक न्याियक सिमित रहने र ितनको अिधकारके्षतर् िनधार्रण गछर् । स्थानीय सरकार 
स�ालन �न २०७४ दफा ४� र ४७ । 
64 स्थानीय सरकार स�ालन �नको दफा ४७(१) र (२) मा दईुवटा सूची छन् । मेलिमलाप असफल भएका कम गम्भीर पर्कृतीका 
मु�ाहरु (दफा ४७(१) मा सिमितले िनणर्य गनर् सक्छ (सम्पि� हािननोक्सानी, ज्याला मजदरुी, ज्ये� नागिरकको उपेक्षा लगायतका 
िववादहरु ) । दफा ४७(२) अन्तगर्तका बढी गम्भीर  पर्कृतीका मु�ाहरु (अङ्गभङ्ग बाहकेको कुटिपट, गालीबेइज्जती, लुटिपट, 
सम्बन्ध िवच्छेद लगायतका िववादहरु) लाई सिमितले मेलिमलापका माध्यमबाट समाधान गनर् गराउन सक्छ तर िनरूपण गनर् 
सक्दनै र मेलिमलाप हुन नसकेमा सोही �होरा उल्लखे गरी पक्षलाई अदालत जान सुनाइ सो मु�ासँग सम्बिन्धत िमिसल कागजात 
र पर्माण समेत न्याियक सिमितले सम्बिन्धत अदालतमा पठाइिदनु पदर्छ ।  
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पर्ितशतभन्दा बढी मिहलाहरु रहकेा छन् । सरोकारवालाहरुल े सिमितका धेरैजसो सदस्यहरूमा तािलमको 
अभावका साथसाथ ै ितनले िनष्पक्ष र स्वतन्तर्तापूवर्क काम नगरेको अवस्थामा जवाफदेही बनाउने औपचािरक 
संयन्तर्को अभावलाई िलएर िनष्पक्षता र स्वतन्तर्ता कायम राख्न ेकानूनी पर्िकर्याका बारेमा सरोकारहरु जनाए ।65 

धेरै मािनसहरूल ेयी सिमतीहरुलाई अदालत, अधर्न्याियक िनकाय वा िववाद समाधानका वैकिल्पक संयन्तर् के भ�े 

र यसका सदस्यहरूलाई औपचािरक रुपमा न्यायाधीशका रूपमा िलने िक निलने भ�े िवषयमा अन्यौलता  रहकेो 
कुरा �क्त गरे ।  

सिंवधानको धारा १२८ र १३६ ले सव�� अदालत एवं पर्धानन्यायाधीशलाई िनिरक्षण तथा सुपिरवेक्षणको 
भूिमका िदएको छ । तर त्यस्तो भूिमका िभतर् के के कुराहरु पछर्न् भ�े बारेमा एकमत छैन । साथै अदालतले यस 
भुिमकाको पर्योग कसरी गन�छ भ� ेबारेमा समेत हालसम्म कुनै सङ्केत देिखएको छैन । न्यायपर्शासन ऐनको दफा 
२१ ले ''पुनरावेदन सु� ेअदालतले वषर्मा कम्तीमा एक पटक मातहत अदालत र न्याियक तथा अधर्न्याियक िनकाय 

वा अिधकारीहरूको िनरीक्षण गनुर्पन�छ" भनेको छ । य�पी, अदालतहरूल ेन्याियक सिमितहरूलाई हस्तके्षप गरेको 

वा सुपिरवेक्षकीय अिधकारको पर्योग गरेको कुनै घटना िमशनको जानकारीमा आएन । न्यायाधीश, 

मानवअिधकारकम� तथा सिमित सदस्यहरू स्वयंकै िबचमा पिन सिमतीलाई ''न्याियक' िनकायको रुपमा िचितर्त 

गनर् केही अप�ारो परेको र सिमितहरुको उपयुक्त भूिमका र  कायार्देशका बारेमा समेत मतिभ�ताहरु रहकेो कुरा 
पिन िमशनले नोट गय� । 

अदालतहरुले सम्बोधन गनर् उिचत हुने मािमलाहरू यी िनकायहरु (सिमितहरु) ले हने� छैनन् भ� ेकुराको सिुनि�त 

गनर्; मु�ाको कुनै पक्षले चाहमेा वा न्यायको सव��म िहतका लािग आव�यक भएको अवस्थामा अदालतहरूले 

संयुक्त क्षेतर्ािधकार पर्योग गनर् सक्छन्; अन्तरार्ि�य कानूनअन्तगर्त स्वच्छ सुनुवाइका आधारभूत तत्त्वहरू पर्त्याभूत 

गिरएका छन्; र यी िनकायहरू स्वाय� र िनष्पक्ष छन् भ�े कुराको सुिन�तता गनर् पर्चिलत कानूनको सिमक्षा एवं 

�ा�या आव�यक छ । नेपालमा िवगतमा राजनीितक पर्कृतीको पर्मुख िजल्ला अिधकारीलाई फौजदारी मु�ा 
मािमला पिन हने� गरी भूिमका िदने समस्यागर्स्त पर्चलन िथयो । पर्मुख िजल्ला अिधकारीको यस भूिमकालाई 
न्याियक िनकायमा फकार्उनुपछर् भिनयो ।66 यो कुरा फौजदारी न्याय पर्णालीले पर्दान गरेका संरक्षणहरुिवना 
मािनसहरूलाई पकर्ाउ गन� र थुनामा राख्न े िवशेष गरी �न्�को अविधमा स्थानीय पर्शासिनक िनकायहरुबाट हुने 
अधर्न्याियक अिधकारको दरुुपयोगको द:ुखदायी इितहाससगँ जोिडएको छ । न्याियक कायर्को यो गलत पर्योग यहाँ 

दोहोर्यार्इनु हुदँनै ।  

65 २०७� मा सम्प� िनवार्चनमा न्याियक सिमितको अध्यक्षता गन� ७५३ उपपर्मुख/उपाध्यक्ष मध्ये ७०० जना मिहला िनवार्िचत 
भएका छन् । यसबारेको िवस्तृत िववरण the ICJ’s briefing paper Supporting Women Human Rights Defenders 
in Pursuing a Human Rights Agenda as Political Actors (फेबुर्अरी २०१८), https://www.icj.org/nepal-new-
briefing-paper-on-women-human-rights-defenders-as- political-actors/ मा उपलब्ध छ ।  
66  सन् २०१५ मा मानवअिधकारको वकालत गन� कानून�वसायीहरूले पर्मुख िजल्ला अिधकारीका िनि�त अधर्न्याियक 
अिधकारलाई सव�� अदालतसमक्ष चुनौती िदए । अदालतले पर्मुख िजल्ला अिधकारीले गन� फौजदारी कसुरको िनधार्रण र 
कैदसजाय गन� कानूनी �वस्था पुनिवचार र पिरमाजर्न गनर् सरकारलाई आदशे िदयो । िवष्णु लामा िव. पर्मुख िजल्ला अिधकारी 
का�माड�, िरट नं. ०७२-WH-००१८ (नोभेम्बर३, २०१५) सम्माननीय कल्याण शर्े� र माननीय सुशीला काक� ।  

37

ि�न्ताको अक� िवषय भनेको न्यायपािलकामा जात तथा जातीय िविवधताको पर्ितिनिधत्वको अभाव सम्बन्धी 
िथयो । य�पी िमशन यस िवषयको गिहराईमा गएर अध्ययन गनर्सके्न अवस्थामा िथएन । सिंवधानले पटक पटक 
''समानुपाितक समावेिशता'' को िस�ान्तको हवाला िदएको र राि�य समावेशी आयोगको स्थापनाको वावजुद, 

हालसालैको तथ्याङ्कहरुले नेपालका तीनै तहका (सव��, उ� र िजल्ला) अदालतहरूमा कुल ४०१ जना 

न्यायाधीशहरुमा केवल २८ जना मिहला र ६२ जना अल्पसङ्ख्यक तथा आिदवासी समुदायका न्यायाधीश रहकेो 
दखेाएको छ ।67 यसल े न्याय पिरषद ्ऐनको दफा ५ ले भन ेअनुसार समानुपाितक समावेशी िस�ान्त र मिहला 
तथा अल्पसङ्ख्यकहरूकालािग कोटा िनधार्रण सम्बन्धी न्यायपिरषद ् िनयमावलीको �वस्थाको पर्भावकारी 
रूपमा कायार्न्वयन नभएको दसार्उँछ ।68  न्यायाधीशहरू, िनयुिक्त गन� िनकायहरू र न्याियक अिधकारीहरू �ापक 

रुपमा समावेशी हुनुपन� र यसमा मिहला तथा सीमान्तकृत समूहहरूको पयार्� पर्ितिनिधत्वलाई समेट्नपुन� 
िवषयमा अन्तरार्ि�य मापददण्हरू पर्� छन् ।69  

जनकपुरमा िनयुिक्त पर्कृयामा रहकेो यस्तो असङ्गित धेरै ठूलो सरोकारको िवषय िथयो । िमशनले यहाँ सरकारी 
एवं गैरसरकारी दवैु पक्षका �िक्तहरुल े न्यायपािलका लगायत सबै सरकारी संस्थाहरूमा मधेसी पर्ितिनिधत्वको 
अभाव रहकेो िवषयमा असन्तुि� सुन्यो । त्यसगैरी सिंवधानको धारा १५६ को कायार्न्वयन सम्बन्धी आवश्यक 
संघीय कानून जारी भै नसकेका कारण उक्त धाराले पिरकल्पना गरेको पर्दशे स्तरीय न्याय सेवा आयोगहरू 
हालसम्म गठन हुन नसकेको कुरा उल्लेख गिरएको िथयो । पर्देश स्तरीय यी िनकायहरू स्थापना भएमा यी 
िनकायहरुलाई न्याियक अिधकारीहरूको िनयुिक्त, सरुवा, बढुवा गन� िजम्मेवारीका साथै अनुशासनात्मक कारबाही 

गन� केही दाियत्व समेत हुनेछ । त्यसैल े स्थानीय िनयन्तर्ण तथा पर्ितिनिधत्व सम्बन्धी पर्देशहरुको सरोकारका 
साथसाथ ैन्यायाधीश तथा न्याियक अिधकारीहरूको स्वतन्तर्ताको सरंक्षणलाई समेत ध्यानमा राखी पर्दशे स्तरीय 
यी िनकायहरूको भूिमका र कायार्दशेमा रहकेो ि�िवधालाई पर्� गनुर् आवश्यक छ भ�े कुरा छलर्ङै छ ।  

पर्हरी तथा अिभयोजनकतार्हरू: ससं्थागत सधुारका माध्याम�ारा ददण्हीनताको सम्बोधन 

गम्भीर अपराध र मानवअिधकारको उल्लंघनबाट पीिण्त भएका �िक्तहरू पर्ाय: जसो धेरै पुग्ने पिहलो िनकाय 

भनेको पर्हरी नै हो । पर्ारिम्भक सरंक्षणकारी कायर्को िजम्मेवारी सिुम्पइनुका अितिरक्त, ितनीहरूले 

आवश्यक्तानुसार अिभयोजनकतार् र सरकारी पर्शासनका अन्य सम्ब� िनकायहरु र अन्ततोगत्वा स्थानीय  
 

67 तथ्याङ्क न्यायपिरषद्को वेभसाईट https://jcs.gov.np/judges बाट िलईएको ।  
68न्याय पिरषद ऐन, २०७३ (२०१६), http://www.lawcommission.gov.np/en/wp-
content/uploads/2018/10/judicial-council-act-2073-2016.pdf; Judicial Council Rules 2017 मा र न्याय 
पिरषद िनयमावली, २०७४ (२०१७), 
http://jcs.gov.np/regulations/1547182068Nyaya_Parisad_Niyamawali_2074_educed.pdf (in Nepali) मा 
उपलब्ध छ ।  
69 हनुेर्होस्, आइसीजे, अभ्यासकतार् िनद�िशका नं. १३, पेज ३८-४०, र अल्पसंख्यकहरुको मु�ाहरु सम्बन्धी संयुक्त रा� संघीय 
िवशेष समािधक्षक, न्याय पर्शासनमा अल्पसंख्यकहरु सम्बन्धी पर्ितवेदन, UN Doc A/70/212 (2015), paras 79-93,  
109-110.  
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पर्ितशतभन्दा बढी मिहलाहरु रहकेा छन् । सरोकारवालाहरुल े सिमितका धेरैजसो सदस्यहरूमा तािलमको 
अभावका साथसाथ ै ितनले िनष्पक्ष र स्वतन्तर्तापूवर्क काम नगरेको अवस्थामा जवाफदेही बनाउने औपचािरक 
संयन्तर्को अभावलाई िलएर िनष्पक्षता र स्वतन्तर्ता कायम राख्न ेकानूनी पर्िकर्याका बारेमा सरोकारहरु जनाए ।65 

धेरै मािनसहरूल ेयी सिमतीहरुलाई अदालत, अधर्न्याियक िनकाय वा िववाद समाधानका वैकिल्पक संयन्तर् के भ�े 

र यसका सदस्यहरूलाई औपचािरक रुपमा न्यायाधीशका रूपमा िलने िक निलने भ�े िवषयमा अन्यौलता  रहकेो 
कुरा �क्त गरे ।  

सिंवधानको धारा १२८ र १३६ ले सव�� अदालत एवं पर्धानन्यायाधीशलाई िनिरक्षण तथा सुपिरवेक्षणको 
भूिमका िदएको छ । तर त्यस्तो भूिमका िभतर् के के कुराहरु पछर्न् भ�े बारेमा एकमत छैन । साथै अदालतले यस 
भुिमकाको पर्योग कसरी गन�छ भ� ेबारेमा समेत हालसम्म कुनै सङ्केत देिखएको छैन । न्यायपर्शासन ऐनको दफा 
२१ ले ''पुनरावेदन सु� ेअदालतले वषर्मा कम्तीमा एक पटक मातहत अदालत र न्याियक तथा अधर्न्याियक िनकाय 

वा अिधकारीहरूको िनरीक्षण गनुर्पन�छ" भनेको छ । य�पी, अदालतहरूल ेन्याियक सिमितहरूलाई हस्तके्षप गरेको 

वा सुपिरवेक्षकीय अिधकारको पर्योग गरेको कुनै घटना िमशनको जानकारीमा आएन । न्यायाधीश, 

मानवअिधकारकम� तथा सिमित सदस्यहरू स्वयंकै िबचमा पिन सिमतीलाई ''न्याियक' िनकायको रुपमा िचितर्त 

गनर् केही अप�ारो परेको र सिमितहरुको उपयुक्त भूिमका र  कायार्देशका बारेमा समेत मतिभ�ताहरु रहकेो कुरा 
पिन िमशनले नोट गय� । 

अदालतहरुले सम्बोधन गनर् उिचत हुने मािमलाहरू यी िनकायहरु (सिमितहरु) ले हने� छैनन् भ� ेकुराको सिुनि�त 

गनर्; मु�ाको कुनै पक्षले चाहमेा वा न्यायको सव��म िहतका लािग आव�यक भएको अवस्थामा अदालतहरूले 

संयुक्त क्षेतर्ािधकार पर्योग गनर् सक्छन्; अन्तरार्ि�य कानूनअन्तगर्त स्वच्छ सुनुवाइका आधारभूत तत्त्वहरू पर्त्याभूत 

गिरएका छन्; र यी िनकायहरू स्वाय� र िनष्पक्ष छन् भ�े कुराको सुिन�तता गनर् पर्चिलत कानूनको सिमक्षा एवं 

�ा�या आव�यक छ । नेपालमा िवगतमा राजनीितक पर्कृतीको पर्मुख िजल्ला अिधकारीलाई फौजदारी मु�ा 
मािमला पिन हने� गरी भूिमका िदने समस्यागर्स्त पर्चलन िथयो । पर्मुख िजल्ला अिधकारीको यस भूिमकालाई 
न्याियक िनकायमा फकार्उनुपछर् भिनयो ।66 यो कुरा फौजदारी न्याय पर्णालीले पर्दान गरेका संरक्षणहरुिवना 
मािनसहरूलाई पकर्ाउ गन� र थुनामा राख्न े िवशेष गरी �न्�को अविधमा स्थानीय पर्शासिनक िनकायहरुबाट हुने 
अधर्न्याियक अिधकारको दरुुपयोगको द:ुखदायी इितहाससगँ जोिडएको छ । न्याियक कायर्को यो गलत पर्योग यहाँ 

दोहोर्यार्इनु हुदँनै ।  

65 २०७� मा सम्प� िनवार्चनमा न्याियक सिमितको अध्यक्षता गन� ७५३ उपपर्मुख/उपाध्यक्ष मध्ये ७०० जना मिहला िनवार्िचत 
भएका छन् । यसबारेको िवस्तृत िववरण the ICJ’s briefing paper Supporting Women Human Rights Defenders 
in Pursuing a Human Rights Agenda as Political Actors (फेबुर्अरी २०१८), https://www.icj.org/nepal-new-
briefing-paper-on-women-human-rights-defenders-as- political-actors/ मा उपलब्ध छ ।  
66  सन् २०१५ मा मानवअिधकारको वकालत गन� कानून�वसायीहरूले पर्मुख िजल्ला अिधकारीका िनि�त अधर्न्याियक 
अिधकारलाई सव�� अदालतसमक्ष चुनौती िदए । अदालतले पर्मुख िजल्ला अिधकारीले गन� फौजदारी कसुरको िनधार्रण र 
कैदसजाय गन� कानूनी �वस्था पुनिवचार र पिरमाजर्न गनर् सरकारलाई आदशे िदयो । िवष्णु लामा िव. पर्मुख िजल्ला अिधकारी 
का�माड�, िरट नं. ०७२-WH-००१८ (नोभेम्बर३, २०१५) सम्माननीय कल्याण शर्े� र माननीय सुशीला काक� ।  
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ि�न्ताको अक� िवषय भनेको न्यायपािलकामा जात तथा जातीय िविवधताको पर्ितिनिधत्वको अभाव सम्बन्धी 
िथयो । य�पी िमशन यस िवषयको गिहराईमा गएर अध्ययन गनर्सके्न अवस्थामा िथएन । सिंवधानले पटक पटक 
''समानुपाितक समावेिशता'' को िस�ान्तको हवाला िदएको र राि�य समावेशी आयोगको स्थापनाको वावजुद, 

हालसालैको तथ्याङ्कहरुले नेपालका तीनै तहका (सव��, उ� र िजल्ला) अदालतहरूमा कुल ४०१ जना 

न्यायाधीशहरुमा केवल २८ जना मिहला र ६२ जना अल्पसङ्ख्यक तथा आिदवासी समुदायका न्यायाधीश रहकेो 
दखेाएको छ ।67 यसल े न्याय पिरषद ्ऐनको दफा ५ ले भन ेअनुसार समानुपाितक समावेशी िस�ान्त र मिहला 
तथा अल्पसङ्ख्यकहरूकालािग कोटा िनधार्रण सम्बन्धी न्यायपिरषद ् िनयमावलीको �वस्थाको पर्भावकारी 
रूपमा कायार्न्वयन नभएको दसार्उँछ ।68  न्यायाधीशहरू, िनयुिक्त गन� िनकायहरू र न्याियक अिधकारीहरू �ापक 

रुपमा समावेशी हुनुपन� र यसमा मिहला तथा सीमान्तकृत समूहहरूको पयार्� पर्ितिनिधत्वलाई समेट्नपुन� 
िवषयमा अन्तरार्ि�य मापददण्हरू पर्� छन् ।69  

जनकपुरमा िनयुिक्त पर्कृयामा रहकेो यस्तो असङ्गित धेरै ठूलो सरोकारको िवषय िथयो । िमशनले यहाँ सरकारी 
एवं गैरसरकारी दवैु पक्षका �िक्तहरुल े न्यायपािलका लगायत सबै सरकारी संस्थाहरूमा मधेसी पर्ितिनिधत्वको 
अभाव रहकेो िवषयमा असन्तुि� सुन्यो । त्यसगैरी सिंवधानको धारा १५६ को कायार्न्वयन सम्बन्धी आवश्यक 
संघीय कानून जारी भै नसकेका कारण उक्त धाराले पिरकल्पना गरेको पर्दशे स्तरीय न्याय सेवा आयोगहरू 
हालसम्म गठन हुन नसकेको कुरा उल्लेख गिरएको िथयो । पर्देश स्तरीय यी िनकायहरू स्थापना भएमा यी 
िनकायहरुलाई न्याियक अिधकारीहरूको िनयुिक्त, सरुवा, बढुवा गन� िजम्मेवारीका साथै अनुशासनात्मक कारबाही 

गन� केही दाियत्व समेत हुनेछ । त्यसैल े स्थानीय िनयन्तर्ण तथा पर्ितिनिधत्व सम्बन्धी पर्देशहरुको सरोकारका 
साथसाथ ैन्यायाधीश तथा न्याियक अिधकारीहरूको स्वतन्तर्ताको सरंक्षणलाई समेत ध्यानमा राखी पर्दशे स्तरीय 
यी िनकायहरूको भूिमका र कायार्दशेमा रहकेो ि�िवधालाई पर्� गनुर् आवश्यक छ भ�े कुरा छलर्ङै छ ।  

पर्हरी तथा अिभयोजनकतार्हरू: ससं्थागत सधुारका माध्याम�ारा ददण्हीनताको सम्बोधन 

गम्भीर अपराध र मानवअिधकारको उल्लंघनबाट पीिण्त भएका �िक्तहरू पर्ाय: जसो धेरै पुग्ने पिहलो िनकाय 

भनेको पर्हरी नै हो । पर्ारिम्भक सरंक्षणकारी कायर्को िजम्मेवारी सिुम्पइनुका अितिरक्त, ितनीहरूले 

आवश्यक्तानुसार अिभयोजनकतार् र सरकारी पर्शासनका अन्य सम्ब� िनकायहरु र अन्ततोगत्वा स्थानीय  
 

67 तथ्याङ्क न्यायपिरषद्को वेभसाईट https://jcs.gov.np/judges बाट िलईएको ।  
68न्याय पिरषद ऐन, २०७३ (२०१६), http://www.lawcommission.gov.np/en/wp-
content/uploads/2018/10/judicial-council-act-2073-2016.pdf; Judicial Council Rules 2017 मा र न्याय 
पिरषद िनयमावली, २०७४ (२०१७), 
http://jcs.gov.np/regulations/1547182068Nyaya_Parisad_Niyamawali_2074_educed.pdf (in Nepali) मा 
उपलब्ध छ ।  
69 हनुेर्होस्, आइसीजे, अभ्यासकतार् िनद�िशका नं. १३, पेज ३८-४०, र अल्पसंख्यकहरुको मु�ाहरु सम्बन्धी संयुक्त रा� संघीय 
िवशेष समािधक्षक, न्याय पर्शासनमा अल्पसंख्यकहरु सम्बन्धी पर्ितवेदन, UN Doc A/70/212 (2015), paras 79-93,  
109-110.  
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अदालतहरूको �ारपालको रूपमा काम गछर्न् । तसथर्, पर्हरी र समुदायहरूबीचको सम्बन्धको गुणस्तरले समगर् 

न्याय पर्णालीमाथीको िव�सिनयता र यस पर्ितको जनिव�ासमा नकारात्मक पर्भाव पादर्छ । 
अिभयोजनकतार्हरूको हकमा उनीहरु पर्ायः फौजदारी अिभयोजन गन� िक नगन� वा कसरी गन� भ�े बारेमा ठूलो 
तजिबज राख्दछन् । रा�पित�ारा िनयुक्त महान्यायािधवक्ताको पद अत्यन्त गम्भीर मु�ाहरुमा समेत अिभयोजन 
सुरु गन� वा अिभयोजन पिरत्याग गन� भ�े कुरामा फरािकलो तजिबजी िनणर्य गनर् सके्न पर्भावशाली पद हो । 
स्वतन्तर् र �वसाियक अिभयोजनकारी सेवा िवना अिधकांश पीिडतहरूका लािग न्यायको पहुचँ सिुन�त गनर् 
असम्भवपर्ायः हुन्छ ।  

जब पर्हरीहरू मानवअिधकारको उल्लंघनमा मुिछन्छन्, उनीहरूलाई शीघर्, पूणर् स्वतन्तर् र िनष्पक्ष अनुसन्धानको 

िवषय बनाइनै पछर् । यसका अितिरक्त, अनावश्यक कारण दखेाएर अिभयोजनलाई लम्�ाउन खो�ने वा पूवार्गर्ही 

दिेखएका अिभयोजनकतार्हरूलाई िनगरानी गन� र जवाफदहेीताको िवषय बनाईनुपछर् । यातना वा कूर्र, अमानवीय 

वा अपमानजनक �वहारजस्ता मानवअिधकारको उल्ल�घन हुने वा त्यसलाई सहज गराउने पर्हरी तथा 
अिभयोजकीय खराव आचरणहरु उपरको अनुसन्धान नागिरक िनकाय वा पर्हरीिभतर्कै तर संगठनको चेन अफ 
कमान्ड बािहरको गैरसैिनकीय अङ्गबाट गिरन ुपदर्छ ।70  

िमशनले िहरासतमा यातना र द�ुर्वहारका िवषयमा पर्हरी जवाफदेहीताको सवालमा िवशेष ध्यान िदएको  
िथयो । मािथ भनेझै, यातना र द�ुर्वहार नेपालमा लामो समयदिेख �ा� रहदैँ आएको छ र पर्हरीको क्षमताको 

कमी, अनुशासनिहनता, तािलमको अभाव तथा कमजोर अनुसन्धानात्मक अभ्यासले समस्या झन बढाएकोम छ । 

यस्ता अनुसन्धानमा पर्ाथिमक (तथा किहलेकाँही एक मातर्) ''पर्माण'' को शर्ोतको रूपमा यातना, द�ुर्वहार वा 

करकापमा पारी िलईएको सूचनाको ''सािबती'' आम पर्चलनमा रहकेो पाईन्छ । सोधपुछका कर्ममा यातना र 

द�ुर्वहार किहलेकाही हुने कुरा स्वीकार गिरए पिन यसका आरोपहरूलाई सामान्यतः अनौपचािरक पर्िकर्यामाफर् त 
समाधान गन� र वास्तिवक पिरपुरणको स�ा न्यून वा नाम मातर्को आिथक क्षितपूित पर्दान गिरएको पाईन्छ । 
पकर्ाउ गरे प�ात कानुनी पर्ावधानले अिनवायर् �वस्था गरेको स्वास्थ्य जाँच सतही रूपमा गिरन्छ र यस्तो 
स्वास्थ्य जाँच पर्ाय: पकर्ाउ गन� अिधकारीकै उपिस्थितमा हुन्छ ।  

िमशनले यी सरोकारहरूलाई नेपाल पर्हरीका िविभ� तहहरुका साथै पर्हरी महािनरीक्षक सव�न्दर् खनालसमक्ष समेत 
उठायो । महािनरीक्षकले िमशनलाई स्वागत गरे र �न्�को अविधमा पर्हरी�ारा भएका द�ुर्वहारका ऐितहािसक 
स्वरूपका बारेमा खुला रूपले कुरा गरे । उनल े१५ हजारभन्दा बढी पर्हरीले मानवअिधकार तािलम िलएको र 
समुदाय-पर्हरी साझेदारीको पहलले पर्हरी र समुदायहरूलाई आपसमा निजक्याएको कुरा िमशनलाई बताए । 

ऐितहािसक रूपमा यातना आमरुपमा नै हुने गरेको भिन स्वीकार गरेका महािनरीक्षकले आफ्नो रेखदखेअन्तगर्त 
भने एउटै पिन यातनाको घटना नभएको अिव�सनीय�अपत्यािरलो अडान िलएका िथए ।  

70 हनुेर्होस्, गैरन्याियक तथा स्वेच्छाचारी हत्याको पर्भावकारी अनुसन्धान तथा संरक्षण सम्बन्धी िस�ान्त ११� यातना तथा अन्य 
कुर्र, अमानवीय वा अपमानजनक �वहार तथा सजायको पर्भावकारी अिभलेखीकरण तथा अनुसन्धान सम्बन्धी िस�ान्त �  
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य�पी नेपाल पर्हरीमा मानवअिधकार शाखा छ, जसलाई पर्हरी कमर्चारीले गरेको मानवअिधकार उल्लंघनको 

अनुसन्धान गन� र 'उपयुक्त कारबाही'' का लािग िसफािरस गन� �ापक कायार्दशे भए तापिन यसले सन् २०११ 

दिेख आफूले गरेको भनेका त्यस्ता कारबाहीका महत्वपूणर् मु�ागत सूचना, खासगरी आफ्नो चेन अफ कमाण्ड मुक्त 

भएर पर्हरी अिधकारीका िवरू�मा गरेका अनुशासनात्मक कदमहरुको तथ्याङ्क पर्कािशत गरेको छैन ।71 खासमा, 

आरोिपत द�ुर्वहारका लािग पर्हरीका िवरु� गिरएका कारबाहीसम्बन्धी तथ्याङ्कको सावर्जिनक उपलब्धताको 
समगर् अनुपिस्थित सोचनीय छ ।  

रामर्ो पर्िशक्षण र नेपाल पर्हरीको मानवअिधकार शाखाको सुदढृ अवस्था स्वागतयोग्य घटनाकर्म हुन् र ितनीहरू 
अन्तरार्ि�य मापदण्डहरुले अपेक्षा गन� जवाफदहेीताको संयन्तर्िभतर् पदर्छन् । यसो भए तापिन राज्यका 
अिधकारीहरु�ारा घटाईएका मानवअिधकार उल्लंघन समावेश भएका मु�ाहरूमा पर्माण सङ्कलन गन� िजम्मेवारी 
िदईएका अनुसन्धानकतार्को स्वतन्तर्ताको कमी र राजनीितक हस्तक्षेपमा अनुसन्धानहरु हुने जोिखम अझै पिन 
पर्हरी मयार्दाकर्मका सबै तहमा दिेखने एक मुख्य समस्या हो । यसको लािग गलत कायर्को आरोप उपर छानिबन 
गनर् सके्न, र  िनयुिक्त, सरुवा, बढुवा तथा अनुशासनात्मक कारवाईका िनणर्यहरुमा अनुिचत हस्तक्षेप रोक्न सके्न 

पर्भावकारी आन्तिरक संरचनाको स्थापना सिहत पर्हरी िनकायिभतर् संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता पदर्छ । 
यदी नेपालको सन्दभर्सँग सावधानीपूवर्क जोड्न सिकएमा यस्ता पर्यासहरु बारे जानकारी िदने समृ� िव��ापी 
अनुभव छ ।72   

आन्तिरक िनरीक्षण महत्वपूणर् हुन्छ भ�े पर्हरी महािनिरक्षक (आईजीपी) को भनाई आ�ासन िदलाउने कुरा  

िथयो । य�िप आईजीपीको उक्त आ�ासन नेपाल पर्हरीिभतर्को तुलनात्मक रूपमा शिक्तहीन मानवअिधकार 
शाखाको िनिरक्षणमा भर परेको दिेखन्थ्यो । यो उल्लेखनीय छ िक संयुक्त रा� संघ मानवअिधकार पिरषदको 
िव��ापी आविधक समीक्षाका द�रान नेपाललाई सुरक्षा बल िबरू�का उजुरीको छानिबन गनर् स्वतन्तर् संयन्तर् 
स्थापना गनर् िदएको िसफािरसमा सरकारले पयार्� संयन्तर्हरू पिहले नै भएको कुरा जोडदार रुपमा राखेको छ ।73 
राि�य मानव अिधकार आयोगको के्षतर्ािधकार नजरअन्दाज गन� सरकारको पर्यास हुदँाहुदैँ पिन सहमत हुन 

71 सावर्जिनक रूपमा २०११ सम्मको तथ्याङ्क मातर् उपलब्ध छ । नेपाल पर्हरीको मानवअिधकार शाखाको वेबसाइट अनुसार 
२००३ दिेख २०११ सम्म ८६ जना उच्च अिधकृतसिहत ५८६ जनाउपर अपिरभािषत (मानवअिधकारको उल्लंघन) रूपमा 
कारबाई भएको दिेखन्छ । हनुेर्होस्: नेपाल पर्हरी, मानव अिधकार शाखा, 
https://www.nepalpolice.gov.np/index.php/admin-depart/49-human-rights-unit/194-human-rights-section 
मा उपलब्ध छ ।  
72िमशनका सदस्यहरूले आइसीजे�ारा िडसेम्बरमा का�माड�मा आयोिजत यातना सम्बन्धी दिक्षण एिसयाली क्षेतर्ीय सम्मेलनमा 
भाग िलए । सम्मेलनमा पर्हरी आन्तिरक अनुगमन र अनुसन्धान िनकायका सफलोन्मुख ढाँचाहरू िबर्िटस कोलिम्बया, जमैका र 
आयरल्यान्डलगायतका के्षतर्ािधकारबाट पर्स्तुत भएका िथए । यी ढाँचाहरूले न्यूनतम रूपमा नेपाल पर्हरीलाई त्यसमा काम गनर् र 
अनुभव आदानपर्दानमा टेवा िदनेछन् । हनुेर्होस्:  Human Rights Day: South Asian States must end culture of 
impunity for torture (10 December 2019), at https://www.icj.org/south-asian-states-must-end-culture-of-
impunity-for-torture/  
73 हनुेर्होस,् मानव अिधकार पिरषद, िव��ापी आविधक सिमक्षा सम्बन्धी कायर् समुहको पर्ितवेदन, A/HRC/31/9 (२३ 
िडसेम्बर २०१५), recommendation at para.124.15, response at para. 131. 
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अदालतहरूको �ारपालको रूपमा काम गछर्न् । तसथर्, पर्हरी र समुदायहरूबीचको सम्बन्धको गुणस्तरले समगर् 

न्याय पर्णालीमाथीको िव�सिनयता र यस पर्ितको जनिव�ासमा नकारात्मक पर्भाव पादर्छ । 
अिभयोजनकतार्हरूको हकमा उनीहरु पर्ायः फौजदारी अिभयोजन गन� िक नगन� वा कसरी गन� भ�े बारेमा ठूलो 
तजिबज राख्दछन् । रा�पित�ारा िनयुक्त महान्यायािधवक्ताको पद अत्यन्त गम्भीर मु�ाहरुमा समेत अिभयोजन 
सुरु गन� वा अिभयोजन पिरत्याग गन� भ�े कुरामा फरािकलो तजिबजी िनणर्य गनर् सके्न पर्भावशाली पद हो । 
स्वतन्तर् र �वसाियक अिभयोजनकारी सेवा िवना अिधकांश पीिडतहरूका लािग न्यायको पहुचँ सिुन�त गनर् 
असम्भवपर्ायः हुन्छ ।  

जब पर्हरीहरू मानवअिधकारको उल्लंघनमा मुिछन्छन्, उनीहरूलाई शीघर्, पूणर् स्वतन्तर् र िनष्पक्ष अनुसन्धानको 

िवषय बनाइनै पछर् । यसका अितिरक्त, अनावश्यक कारण दखेाएर अिभयोजनलाई लम्�ाउन खो�ने वा पूवार्गर्ही 

दिेखएका अिभयोजनकतार्हरूलाई िनगरानी गन� र जवाफदहेीताको िवषय बनाईनुपछर् । यातना वा कूर्र, अमानवीय 

वा अपमानजनक �वहारजस्ता मानवअिधकारको उल्ल�घन हुने वा त्यसलाई सहज गराउने पर्हरी तथा 
अिभयोजकीय खराव आचरणहरु उपरको अनुसन्धान नागिरक िनकाय वा पर्हरीिभतर्कै तर संगठनको चेन अफ 
कमान्ड बािहरको गैरसैिनकीय अङ्गबाट गिरन ुपदर्छ ।70  

िमशनले िहरासतमा यातना र द�ुर्वहारका िवषयमा पर्हरी जवाफदहेीताको सवालमा िवशेष ध्यान िदएको  
िथयो । मािथ भनेझै, यातना र द�ुर्वहार नेपालमा लामो समयदिेख �ा� रहदैँ आएको छ र पर्हरीको क्षमताको 

कमी, अनुशासनिहनता, तािलमको अभाव तथा कमजोर अनुसन्धानात्मक अभ्यासले समस्या झन बढाएकोम छ । 

यस्ता अनुसन्धानमा पर्ाथिमक (तथा किहलेकाँही एक मातर्) ''पर्माण'' को शर्ोतको रूपमा यातना, द�ुर्वहार वा 

करकापमा पारी िलईएको सूचनाको ''सािबती'' आम पर्चलनमा रहकेो पाईन्छ । सोधपुछका कर्ममा यातना र 

द�ुर्वहार किहलेकाही हुने कुरा स्वीकार गिरए पिन यसका आरोपहरूलाई सामान्यतः अनौपचािरक पर्िकर्यामाफर् त 
समाधान गन� र वास्तिवक पिरपुरणको स�ा न्यून वा नाम मातर्को आिथक क्षितपूित पर्दान गिरएको पाईन्छ । 
पकर्ाउ गरे प�ात कानुनी पर्ावधानले अिनवायर् �वस्था गरेको स्वास्थ्य जाँच सतही रूपमा गिरन्छ र यस्तो 
स्वास्थ्य जाँच पर्ाय: पकर्ाउ गन� अिधकारीकै उपिस्थितमा हुन्छ ।  

िमशनले यी सरोकारहरूलाई नेपाल पर्हरीका िविभ� तहहरुका साथै पर्हरी महािनरीक्षक सव�न्दर् खनालसमक्ष समेत 
उठायो । महािनरीक्षकले िमशनलाई स्वागत गरे र �न्�को अविधमा पर्हरी�ारा भएका द�ुर्वहारका ऐितहािसक 
स्वरूपका बारेमा खुला रूपले कुरा गरे । उनल े१५ हजारभन्दा बढी पर्हरीले मानवअिधकार तािलम िलएको र 
समुदाय-पर्हरी साझेदारीको पहलले पर्हरी र समुदायहरूलाई आपसमा निजक्याएको कुरा िमशनलाई बताए । 

ऐितहािसक रूपमा यातना आमरुपमा नै हुने गरेको भिन स्वीकार गरेका महािनरीक्षकले आफ्नो रेखदखेअन्तगर्त 
भने एउटै पिन यातनाको घटना नभएको अिव�सनीय�अपत्यािरलो अडान िलएका िथए ।  

70 हनुेर्होस्, गैरन्याियक तथा स्वेच्छाचारी हत्याको पर्भावकारी अनुसन्धान तथा संरक्षण सम्बन्धी िस�ान्त ११� यातना तथा अन्य 
कुर्र, अमानवीय वा अपमानजनक �वहार तथा सजायको पर्भावकारी अिभलेखीकरण तथा अनुसन्धान सम्बन्धी िस�ान्त �  
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य�पी नेपाल पर्हरीमा मानवअिधकार शाखा छ, जसलाई पर्हरी कमर्चारीले गरेको मानवअिधकार उल्लंघनको 

अनुसन्धान गन� र 'उपयुक्त कारबाही'' का लािग िसफािरस गन� �ापक कायार्दशे भए तापिन यसले सन् २०११ 

दिेख आफूले गरेको भनेका त्यस्ता कारबाहीका महत्वपूणर् मु�ागत सूचना, खासगरी आफ्नो चेन अफ कमाण्ड मुक्त 

भएर पर्हरी अिधकारीका िवरू�मा गरेका अनुशासनात्मक कदमहरुको तथ्याङ्क पर्कािशत गरेको छैन ।71 खासमा, 

आरोिपत द�ुर्वहारका लािग पर्हरीका िवरु� गिरएका कारबाहीसम्बन्धी तथ्याङ्कको सावर्जिनक उपलब्धताको 
समगर् अनुपिस्थित सोचनीय छ ।  

रामर्ो पर्िशक्षण र नेपाल पर्हरीको मानवअिधकार शाखाको सुदढृ अवस्था स्वागतयोग्य घटनाकर्म हुन् र ितनीहरू 
अन्तरार्ि�य मापदण्डहरुले अपेक्षा गन� जवाफदहेीताको संयन्तर्िभतर् पदर्छन् । यसो भए तापिन राज्यका 
अिधकारीहरु�ारा घटाईएका मानवअिधकार उल्लंघन समावेश भएका मु�ाहरूमा पर्माण सङ्कलन गन� िजम्मेवारी 
िदईएका अनुसन्धानकतार्को स्वतन्तर्ताको कमी र राजनीितक हस्तक्षेपमा अनुसन्धानहरु हुने जोिखम अझै पिन 
पर्हरी मयार्दाकर्मका सबै तहमा दिेखने एक मुख्य समस्या हो । यसको लािग गलत कायर्को आरोप उपर छानिबन 
गनर् सके्न, र  िनयुिक्त, सरुवा, बढुवा तथा अनुशासनात्मक कारवाईका िनणर्यहरुमा अनुिचत हस्तक्षेप रोक्न सके्न 

पर्भावकारी आन्तिरक संरचनाको स्थापना सिहत पर्हरी िनकायिभतर् संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता पदर्छ । 
यदी नेपालको सन्दभर्सँग सावधानीपूवर्क जोड्न सिकएमा यस्ता पर्यासहरु बारे जानकारी िदने समृ� िव��ापी 
अनुभव छ ।72   

आन्तिरक िनरीक्षण महत्वपूणर् हुन्छ भ�े पर्हरी महािनिरक्षक (आईजीपी) को भनाई आ�ासन िदलाउने कुरा  

िथयो । य�िप आईजीपीको उक्त आ�ासन नेपाल पर्हरीिभतर्को तुलनात्मक रूपमा शिक्तहीन मानवअिधकार 
शाखाको िनिरक्षणमा भर परेको दिेखन्थ्यो । यो उल्लेखनीय छ िक संयुक्त रा� संघ मानवअिधकार पिरषदको 
िव��ापी आविधक समीक्षाका द�रान नेपाललाई सुरक्षा बल िबरू�का उजुरीको छानिबन गनर् स्वतन्तर् संयन्तर् 
स्थापना गनर् िदएको िसफािरसमा सरकारले पयार्� संयन्तर्हरू पिहले नै भएको कुरा जोडदार रुपमा राखेको छ ।73 
राि�य मानव अिधकार आयोगको के्षतर्ािधकार नजरअन्दाज गन� सरकारको पर्यास हुदँाहुदैँ पिन सहमत हुन 

71 सावर्जिनक रूपमा २०११ सम्मको तथ्याङ्क मातर् उपलब्ध छ । नेपाल पर्हरीको मानवअिधकार शाखाको वेबसाइट अनुसार 
२००३ दिेख २०११ सम्म ८६ जना उच्च अिधकृतसिहत ५८६ जनाउपर अपिरभािषत (मानवअिधकारको उल्लंघन) रूपमा 
कारबाई भएको दिेखन्छ । हनुेर्होस्: नेपाल पर्हरी, मानव अिधकार शाखा, 
https://www.nepalpolice.gov.np/index.php/admin-depart/49-human-rights-unit/194-human-rights-section 
मा उपलब्ध छ ।  
72िमशनका सदस्यहरूले आइसीजे�ारा िडसेम्बरमा का�माड�मा आयोिजत यातना सम्बन्धी दिक्षण एिसयाली क्षेतर्ीय सम्मेलनमा 
भाग िलए । सम्मेलनमा पर्हरी आन्तिरक अनुगमन र अनुसन्धान िनकायका सफलोन्मुख ढाँचाहरू िबर्िटस कोलिम्बया, जमैका र 
आयरल्यान्डलगायतका के्षतर्ािधकारबाट पर्स्तुत भएका िथए । यी ढाँचाहरूले न्यूनतम रूपमा नेपाल पर्हरीलाई त्यसमा काम गनर् र 
अनुभव आदानपर्दानमा टेवा िदनेछन् । हनुेर्होस्:  Human Rights Day: South Asian States must end culture of 
impunity for torture (10 December 2019), at https://www.icj.org/south-asian-states-must-end-culture-of-
impunity-for-torture/  
73 हनुेर्होस,् मानव अिधकार पिरषद, िव��ापी आविधक सिमक्षा सम्बन्धी कायर् समुहको पर्ितवेदन, A/HRC/31/9 (२३ 
िडसेम्बर २०१५), recommendation at para.124.15, response at para. 131. 
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नसिकने पुष्�ाईका रुपमा उक्त आयोगको अनुगमनकारी भूिमकालाई पिन नेपालल ेमहत्वका साथ उठाउदै आएको 
छ  (थप तल) । 

अिभयोजनकतार्हरुलाई फौजदारी कारवाही गन�, नगन� वा किहले गन� भ�े बारेमा ठूलो तजिबजी अिधकार छ, त्यो 

पिन संवेदनशील मािमलाहरूमा तर अिभयोजनकतार्हरु पर्ायः सरकारी अिधकारी, राजनीितक दलका नेता र अन्य 

पर्भावशाली �िक्तहरूको दवावमा पदर्छन् । महान्यायािधवक्ताको कायार्लय वा तल्लो तहका अिभयोजनकतार्हरुले 
मु�ा चलाउनमा अिनच्छा दखेाउँदा त्यसबारेमा वकालत गनुर् मानवअिधकार सम्बन्धी वकालत गन� 
कानून�वसायीहरूका लािग असामान्य कुरा होइन । अिभयोजन गनर् इन्कार गिरएका मु�ाहरुका सम्बन्धमा 
सव�च्च अदालतमा कारवाही चलाइएका मु�ाहरूको ठुलो सं�या छ । यसको एक �वलन्त उदाहरण १� वष�य मैना 
सुनुवार सम्बन्धी �न्�कालीन हत्याको घटना हो, जसमा अिभयोजनकतार्हरूल ेनै पीिडत पिरवारको पुनरावेदन गनर् 

पाउने अिधकारलाई कुिण्ठत गन� काम गरेका िथए । त्यसैगरी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले ओखलढुङ्गा 
िजल्लामा सन् १९९८ मा भएको गैरसैिनकको हत्याका लािग कसुरदार ठहर भएका माओवादी नेता बालकृष्ण 
ढुङ्गेललाई उपयुक्त सजाय सुिनि�त गनर्मा पिन असहयोगी भूिमका खेल्यो ।74  

शिक्तशाली �िक्तहरू िवरू� मु�ा चलाउने बढ्दो राजनीितक इच्छशिक्तका उदाहरणका रूपमा हालसालकैा कैय� 
अनुसन्धान तथा अिभयोजनहरू यस िमशनको जानकारीमा ल्याइएका िथए । िमशनले भेटेका केही मािनसहरूले 
सभाभुख कृष्णबहादरु महरालाई जबजर्स्ती करणीको उ�ोगमा हालसाल ै गिरएको पकर्ाउ र अिभयोजन 
सकारात्मक सकेंत भएको उदाहरण िदएका िथए । तथािप, काठमाण्डौ िजल्ला अदालतले पर्माणको अभावमा मु�ा 

खारेज गरेपिछ महराले २०२० फेबुर्अरीमा थनुाबाट छुटकारा पाए ।75 िनमर्ला पन्तको सामूिहक बलात्कारको 
घटनाको अनुसन्धानमा पर्हरीिभतर्ै लापरवािह गरेकोमा पर्हरीबाटै उच्च तहको अनुसन्धान सिमित गठन गरेको 
िवषयलाई पिन सकारात्मक सङ्केतको रूपमा उठान गिरएको िथयो, य�िप गलत तिरकाल ेअनुसन्धान गन� पर्हरी 

कमर्चारीलाई िनलम्बन तथा िनष्कासन गन� पिहलो सिमतीको सु�ाबलाई दो�ो सिमित�ारा पुनरावलोकन  
हुदँछै ।76  

अिलक बढी सन्देह राख्न ेखालका कुराकानी गन�हरूल ेयी मु�ाहरुको उठानलाई राजनीितक इच्छाशिक्तको कारण 
सम्भव भएको उदाहरणको रुपमा नभई कारबाई गरेको जस्तो सतहमा देखाएर पर्णालीले नै दण्डहीनता कसरी 
बढाउँछ भ� े एउटा तिरका भएको उदाहरणका रूपमा औलँ्याए । उनीहरूल े यो पिन उल्लेख गरे िक यी 

74 बालकृष्ण ढंुगेलको मु�ा सम्बन्धी थप जानकारीको लािग आइसीजेको Baseline Study, pp. 10-11.24 हनुेर्होस ।   
75 पीिडतको िभिडयो बयान लगायत अदालतले खास िकिसमका पर्माणहरु अनुशरण गनर् इन्कारी गरेपछी अदालतको उक्त 
िनणर्यको सम्मान बारे पर्�हरु उठेका छन् । Republica, “Former speaker Mahara released from jail” (१७ फेबुर्अरी 
२०२०), https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/hours-after-being-acquitted-of- attempt-to-rape-
charge-former-speaker-mahara-released-from-jail/ मा उपलब्ध छ ।  
76 शुभम ढंुगाना, “Kanchanpur police to launch fresh probe into Nirmala Pant rape and murder after a new 
committee scrapped earlier report by Dhiru Basnyat” The Kathmandu Post (१४ फेबुर्अरी २०२०), 
https://kathmandupost.com/national/2020/02/14/negligent-officials-in-nirmala-pant-case-could-be-
exonerated मा उपलब्ध छ ।  
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घटनाहरूमा सावर्जिनक हल्लाखल्ला पिछ मातर् कारवाही भएको िथयो र यसले पर्हरी र अिभयोजकहरूको 
संस्थागत पर्ितब�ता भन्दा सावर्जिनक र नागिरक समाजको शिक्तलाई िचतर्ण गरेको िथयो I यस सन्दहेका 

सन्दभर्मा िमशन नेपालमा घिटत धेरै गम्भीर मानवअिधकारका उल्लंघन तथा ज्यादतीका बावजुद राज्यका थोरै 
अिधकारीहरूलाई फौजदारी रूपमा जवाफदेही बनाईएको छ भ�े मातर् पुनपुर्�ी गनर् सक्छ ।  

िमशनसँगको भेटमा महान्यायािधवक्ताल े मानवअिधकार उल्लंघनहरूलाई अिभयोजन गनर्मा आफ्नो सहयोग र 
पर्ितब�ता �क्त गरे र अिभयोजनकतार्हरू राजनीितक दबाबबाट स्वतन्तर् भएको कुरामा बारम्बार जोड िदए । 
सव�च्च अदातलका फैसलाहरु र मानवअिधकार आयोगका िसफािरसहरू पूणर् रुपमा कायार्न्वयन गिरएको भ�े 
उनको दाबी िमशनले अन्य सर्ोतबाट पाएको र सावर्जिनक अिभलेखबाट दिेखएको जानकारीसँग मेल भने खादनैन् 
। य�पी महान्यायािधवक्ताल े �न्�सम्बन्धी घटनाहरुमा अिभयोजन शुरु गिरएको दाबी गरे पिन त्यस्तो सफल 
अनुसन्धान वा अिभयोजनको उदाहरण भने उपलब्ध गराउन सकेनन् । महान्यायािधवक्ता र पर्धानमन्तर्ी 
कायार्लयका पर्ितिनिध दवैुले यी मु�ाहरू फौजदारी न्याय पर्णालीबाट नभएर सङ्कर्मणकालीन न्याय सम्बन्धी 
आयोगहरूबाट हिेरनुपन� कुरा िकटान गरे जुनत�य सव�च्च अदालतबाट स्थािपत  िविधशा�सगँ मेल खादनै । 

संघीय अिधकारको हस्तान्तरणको सन्दभर्मा पर्ादेिशक तहमा पर्हरी र अिभयोजनकतार्हरूको िनयन्तर्ण तथा 
कायार्देश सम्बन्धी िवषयहरू िमशनकोलािग िवशेष चाखका िवषय िथए । जनकपुर भर्मणका कर्ममा िमशनले मुख्य 
न्यायािधवक्ता दीपेन्दर् झासँग भेटेको िथयो । उनले पर्ादिेशक पर्हरी बलको िनयुिक्त तथा पिरचालनको कानुनी ढाँचा 
तयार गन� पर्ादेिशक कानूनको िनमार्णका बारेमा छलफल गरेका िथए । यस कानूनल ेसुरुमा काठमाण्डौमा पर्हरी र 
सरकारबाट आलोचना खे�यो । तथािप, राि�य पर्हरी समायोजन ऐन र नेपाल पर्हरी तथा पर्देश पर्हरी �स�ालन, 

सुपिरवेक्षण र समन्वय) ऐन िवशेषगरी पर्हरी पर्मुख तथा पर्हरी अिधकारीहरूको सरुवा, बढुवा तथा पिरचालन 

लगायतका िनयुिक्त र सुपिरवेक्षणमा रहकेा असहमितका सवालहरूलाई सम्बोधन गनर्का लािग छलफल हुदँ ैगरेको 
बताए । िवशेषगरी, संघीय कानूनले पर्देश पर्हरीलाई फौजदारी अनुसन्धान, अपराधको अिभलेख राख्न ेर वारदात 

स्थल/घटनास्थल सुरिक्षत गन� जस्ता कुरामा िनषेध गछर् । पर्दशे तहको उच्चतम तहका कानुनी अिधकारीका रूपमा 

रहकेा मुख्य न्यायािधवक्ताहरूलाई अिभयोजनको काम गनर् पूणर्तया िनषेध गिरएको छ ।  

तथािप, न त सिंवधान न त पर्चिलत संघीय कानूनले मुख्य न्यायािधवक्ता वा पर्ादिेशक अिधकारीलाई यातना र 

द�ुर्वहार, गैरन्याियक हत्या, जबरजस्ती बेप�ा, वा अन्य उल्लंघनहरूलाई रोक्न सहयोग पुयार्उन े नीितगत 

उपायहरूको पर्वन्ध गनर्बाट रोक्दछ । पर्दशे २ मा मुख्य न्यायािधवक्ताल े थुना स्थलहरूको अनुगमन गन� र 
गैरन्याियक हत्याको आरोपलगायतका पर्हरी द�ुर्वहारका आरोपहरूको सम्बोधन गनर् अनुसन्धान सिमितको 
स्थापना गन� कायार्देश आफ्नो कायार्लयले अभ्यास गन� औलँ्याए । यस्तो पहलले िनरन्तर रुपमा भइरहकेा 
उल्लंघनका आरोपहरूलाई सम्बोधन गनर् र अन्य पर्देशका लािग वा रा��ापी िनयमनकै नमुना िदन सके्न कुरामा 
िमशनका सदस्यहरू सहमत िथए । महान्यायािधवक्ता र पर्धानमन्तर्ीको कायार्लयका पर्ितिनिधले यस्तो पहलका 
लािग सहयोगका साथसाथ ैत्यसलाई पर्भावकारी बनाउन सहायक हुने आन्तिरक सहयोग र म�त गन� कुरा �क्त 
गरे ।  
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नसिकने पुष्�ाईका रुपमा उक्त आयोगको अनुगमनकारी भूिमकालाई पिन नेपालल ेमहत्वका साथ उठाउदै आएको 
छ  (थप तल) । 

अिभयोजनकतार्हरुलाई फौजदारी कारवाही गन�, नगन� वा किहले गन� भ�े बारेमा ठूलो तजिबजी अिधकार छ, त्यो 

पिन संवेदनशील मािमलाहरूमा तर अिभयोजनकतार्हरु पर्ायः सरकारी अिधकारी, राजनीितक दलका नेता र अन्य 

पर्भावशाली �िक्तहरूको दवावमा पदर्छन् । महान्यायािधवक्ताको कायार्लय वा तल्लो तहका अिभयोजनकतार्हरुले 
मु�ा चलाउनमा अिनच्छा दखेाउँदा त्यसबारेमा वकालत गनुर् मानवअिधकार सम्बन्धी वकालत गन� 
कानून�वसायीहरूका लािग असामान्य कुरा होइन । अिभयोजन गनर् इन्कार गिरएका मु�ाहरुका सम्बन्धमा 
सव�च्च अदालतमा कारवाही चलाइएका मु�ाहरूको ठुलो सं�या छ । यसको एक �वलन्त उदाहरण १� वष�य मैना 
सुनुवार सम्बन्धी �न्�कालीन हत्याको घटना हो, जसमा अिभयोजनकतार्हरूल ेनै पीिडत पिरवारको पुनरावेदन गनर् 

पाउने अिधकारलाई कुिण्ठत गन� काम गरेका िथए । त्यसैगरी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले ओखलढुङ्गा 
िजल्लामा सन ्१९९८ मा भएको गैरसैिनकको हत्याका लािग कसुरदार ठहर भएका माओवादी नेता बालकृष्ण 
ढुङ्गेललाई उपयुक्त सजाय सुिनि�त गनर्मा पिन असहयोगी भूिमका खेल्यो ।74  

शिक्तशाली �िक्तहरू िवरू� मु�ा चलाउने बढ्दो राजनीितक इच्छशिक्तका उदाहरणका रूपमा हालसालकैा कैय� 
अनुसन्धान तथा अिभयोजनहरू यस िमशनको जानकारीमा ल्याइएका िथए । िमशनले भेटेका केही मािनसहरूले 
सभाभुख कृष्णबहादरु महरालाई जबजर्स्ती करणीको उ�ोगमा हालसाल ै गिरएको पकर्ाउ र अिभयोजन 
सकारात्मक सकेंत भएको उदाहरण िदएका िथए । तथािप, काठमाण्डौ िजल्ला अदालतले पर्माणको अभावमा मु�ा 

खारेज गरेपिछ महराले २०२० फेबुर्अरीमा थनुाबाट छुटकारा पाए ।75 िनमर्ला पन्तको सामूिहक बलात्कारको 
घटनाको अनुसन्धानमा पर्हरीिभतर्ै लापरवािह गरेकोमा पर्हरीबाटै उच्च तहको अनुसन्धान सिमित गठन गरेको 
िवषयलाई पिन सकारात्मक सङ्केतको रूपमा उठान गिरएको िथयो, य�िप गलत तिरकाल ेअनुसन्धान गन� पर्हरी 

कमर्चारीलाई िनलम्बन तथा िनष्कासन गन� पिहलो सिमतीको सु�ाबलाई दो�ो सिमित�ारा पुनरावलोकन  
हुदँछै ।76  

अिलक बढी सन्देह राख्न ेखालका कुराकानी गन�हरूल ेयी मु�ाहरुको उठानलाई राजनीितक इच्छाशिक्तको कारण 
सम्भव भएको उदाहरणको रुपमा नभई कारबाई गरेको जस्तो सतहमा देखाएर पर्णालीले नै दण्डहीनता कसरी 
बढाउँछ भ� े एउटा तिरका भएको उदाहरणका रूपमा औलँ्याए । उनीहरूल े यो पिन उल्लेख गरे िक यी 

74 बालकृष्ण ढंुगेलको मु�ा सम्बन्धी थप जानकारीको लािग आइसीजेको Baseline Study, pp. 10-11.24 हनुेर्होस ।   
75 पीिडतको िभिडयो बयान लगायत अदालतले खास िकिसमका पर्माणहरु अनुशरण गनर् इन्कारी गरेपछी अदालतको उक्त 
िनणर्यको सम्मान बारे पर्�हरु उठेका छन् । Republica, “Former speaker Mahara released from jail” (१७ फेबुर्अरी 
२०२०), https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/hours-after-being-acquitted-of- attempt-to-rape-
charge-former-speaker-mahara-released-from-jail/ मा उपलब्ध छ ।  
76 शुभम ढंुगाना, “Kanchanpur police to launch fresh probe into Nirmala Pant rape and murder after a new 
committee scrapped earlier report by Dhiru Basnyat” The Kathmandu Post (१४ फेबुर्अरी २०२०), 
https://kathmandupost.com/national/2020/02/14/negligent-officials-in-nirmala-pant-case-could-be-
exonerated मा उपलब्ध छ ।  
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घटनाहरूमा सावर्जिनक हल्लाखल्ला पिछ मातर् कारवाही भएको िथयो र यसले पर्हरी र अिभयोजकहरूको 
संस्थागत पर्ितब�ता भन्दा सावर्जिनक र नागिरक समाजको शिक्तलाई िचतर्ण गरेको िथयो I यस सन्दहेका 

सन्दभर्मा िमशन नेपालमा घिटत धेरै गम्भीर मानवअिधकारका उल्लंघन तथा ज्यादतीका बावजुद राज्यका थोरै 
अिधकारीहरूलाई फौजदारी रूपमा जवाफदेही बनाईएको छ भ�े मातर् पुनपुर्�ी गनर् सक्छ ।  

िमशनसँगको भेटमा महान्यायािधवक्ताल े मानवअिधकार उल्लंघनहरूलाई अिभयोजन गनर्मा आफ्नो सहयोग र 
पर्ितब�ता �क्त गरे र अिभयोजनकतार्हरू राजनीितक दबाबबाट स्वतन्तर् भएको कुरामा बारम्बार जोड िदए । 
सव�च्च अदातलका फैसलाहरु र मानवअिधकार आयोगका िसफािरसहरू पूणर् रुपमा कायार्न्वयन गिरएको भ�े 
उनको दाबी िमशनले अन्य सर्ोतबाट पाएको र सावर्जिनक अिभलेखबाट दिेखएको जानकारीसँग मेल भने खादनैन् 
। य�पी महान्यायािधवक्ताल े �न्�सम्बन्धी घटनाहरुमा अिभयोजन शुरु गिरएको दाबी गरे पिन त्यस्तो सफल 
अनुसन्धान वा अिभयोजनको उदाहरण भने उपलब्ध गराउन सकेनन् । महान्यायािधवक्ता र पर्धानमन्तर्ी 
कायार्लयका पर्ितिनिध दवैुले यी मु�ाहरू फौजदारी न्याय पर्णालीबाट नभएर सङ्कर्मणकालीन न्याय सम्बन्धी 
आयोगहरूबाट हिेरनुपन� कुरा िकटान गरे जुनत�य सव�च्च अदालतबाट स्थािपत  िविधशा�सगँ मेल खादनै । 

संघीय अिधकारको हस्तान्तरणको सन्दभर्मा पर्ादेिशक तहमा पर्हरी र अिभयोजनकतार्हरूको िनयन्तर्ण तथा 
कायार्देश सम्बन्धी िवषयहरू िमशनकोलािग िवशेष चाखका िवषय िथए । जनकपुर भर्मणका कर्ममा िमशनले मुख्य 
न्यायािधवक्ता दीपेन्दर् झासँग भेटेको िथयो । उनले पर्ादिेशक पर्हरी बलको िनयुिक्त तथा पिरचालनको कानुनी ढाँचा 
तयार गन� पर्ादेिशक कानूनको िनमार्णका बारेमा छलफल गरेका िथए । यस कानूनल ेसुरुमा काठमाण्डौमा पर्हरी र 
सरकारबाट आलोचना खे�यो । तथािप, राि�य पर्हरी समायोजन ऐन र नेपाल पर्हरी तथा पर्देश पर्हरी �स�ालन, 

सुपिरवेक्षण र समन्वय) ऐन िवशेषगरी पर्हरी पर्मुख तथा पर्हरी अिधकारीहरूको सरुवा, बढुवा तथा पिरचालन 

लगायतका िनयुिक्त र सुपिरवेक्षणमा रहकेा असहमितका सवालहरूलाई सम्बोधन गनर्का लािग छलफल हुदँ ैगरेको 
बताए । िवशेषगरी, संघीय कानूनले पर्देश पर्हरीलाई फौजदारी अनुसन्धान, अपराधको अिभलेख राख्न ेर वारदात 

स्थल/घटनास्थल सुरिक्षत गन� जस्ता कुरामा िनषेध गछर् । पर्दशे तहको उच्चतम तहका कानुनी अिधकारीका रूपमा 

रहकेा मुख्य न्यायािधवक्ताहरूलाई अिभयोजनको काम गनर् पूणर्तया िनषेध गिरएको छ ।  

तथािप, न त सिंवधान न त पर्चिलत संघीय कानूनले मुख्य न्यायािधवक्ता वा पर्ादिेशक अिधकारीलाई यातना र 

द�ुर्वहार, गैरन्याियक हत्या, जबरजस्ती बेप�ा, वा अन्य उल्लंघनहरूलाई रोक्न सहयोग पुयार्उन े नीितगत 

उपायहरूको पर्वन्ध गनर्बाट रोक्दछ । पर्दशे २ मा मुख्य न्यायािधवक्ताल े थुना स्थलहरूको अनुगमन गन� र 
गैरन्याियक हत्याको आरोपलगायतका पर्हरी द�ुर्वहारका आरोपहरूको सम्बोधन गनर् अनुसन्धान सिमितको 
स्थापना गन� कायार्देश आफ्नो कायार्लयले अभ्यास गन� औलँ्याए । यस्तो पहलले िनरन्तर रुपमा भइरहकेा 
उल्लंघनका आरोपहरूलाई सम्बोधन गनर् र अन्य पर्देशका लािग वा रा��ापी िनयमनकै नमुना िदन सके्न कुरामा 
िमशनका सदस्यहरू सहमत िथए । महान्यायािधवक्ता र पर्धानमन्तर्ीको कायार्लयका पर्ितिनिधले यस्तो पहलका 
लािग सहयोगका साथसाथ ैत्यसलाई पर्भावकारी बनाउन सहायक हुने आन्तिरक सहयोग र म�त गन� कुरा �क्त 
गरे ।  
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संस्थाको िवकासको महत्त्व संयुक्त रा�संघीय महासभा र मानवअिधकार पिरषद्ले पटकपटक पुि� गरेका
छन् ।77

मानवअिधकार सम्बन्धी राि�य संस्थाहरूले मानवअिधकारको कानुनी पर्चलन र उल्लंघनहरूमा जवाफदेहीता
सिुनि�त गनर्मा ठूलो भूिमका खेल्न सक्छन् र खेल्नुपछर् । दभुार्ग्यवश, ित संस्थाहरुको पर्भावकारी
कायर्सम्पादनलाई सहयाता पुयार्उने राजनीितक इच्छाशिक्त, न्यूनतम र िनि�त पूवर्सतर् एवं अवस्थाहरू भएनन्

भने मानवअिधकार उल्लंघनहरूको अनुसन्धानको िवषयान्तर हुनुको साथै फौजदारी न्याय पर्िकर्या कमजोर र
अझ राजनीितक हस्तके्षप तथा पर्भािवत हुने जोिखम हुने र दण्डहीनताले पर्शर्य पाउँदछ ।78 पेिरस िस�ान्तहरूल े
राि�य मानव अिधकार िनकायहरु स्वतन्तर् छन् भ�े कुरा सुिनि�त गन� उपायलगायत यस्ता िनकायहरुको
न्यूनतम कायर्हरु र दाियत्वहरू तोिकिदएका छन् ।79

नेपालको राि�य मानवअिधकार आयोगको स्वतन्तर्ता र पर्भावकािरताका बारेमा पर्�हरू उठेको भए तापिन,
यसले महत्वपूणर् भूिमका खेलेको र यसको सुदढृीकरण गनुर्पन�मा आम सहमित रहकेो िथयो । आयोगको िमिशर्त
चािरितर्क अिभलेख छ । किठन समयमा यसले मानवअिधकारका उल्लंघनका आरोपका घटनाको अनुसन्धानमा
ठूलो भूिमका खेलेको छ - उदाहरणकालािग सन् २००३ मा भएको दोरम्बाको नरसंहारको घटनामा यसको
साहसी र महत्वपूणर् पर्ितवेदन छ ।80 राि�य मानवअिधकार आयोगका के्षतर्ीय कायार्लय र कमर्चारीहरूले थुना 
स्थलहरुको अनुगमनमा सकारात्मक भूिमका खेलेको कुरामा िमशनसँग भेट्नेहरूका बीच मतैक्य पाइएको  
िथयो । सरकारले आयोगका के्षतर्ीय कायार्लयहरूलाई बजेट निदएरै बन्द गराउन पर्यास गरेको बारेमा पिन
सरोकारहरू उठेका िथए ।

दभुार्ग्यवश, अनुसन्धानकालािग पयार्� पर्िशक्षण र सर्ोतसाधनको अभाव तथा आयोगका सदस्यहरूको स्वतन्तर्ता
र स्वाय�तालाई पर्भाव पान� अनेकौ तत्त्वहरूका कारण मानवअिधकारका गम्भीर उल्लंघनकालािग जवाफदेहीता 
सिुनि�त गन� पर्भावकारी िनकाय हुनमा आयोग कमजोर नै दिेखएको छ । राजनीितक हस्तक्षेप र पर्भावमा

77 संयुक्त रा�संघ महासभा, A/Res/74/156, para 2. साथै संयुक्त रा�संघीय मानव अिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय�ारा 
उपलब्ध गराईएको सर्ोतहरुको सूिचको लािग: https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx 
मा जानुहोस ।   
78 एक पूवर् पर्कािशत पर्ितवेदनमा, आइसीजेल े नेपालमा मानव अिधकार उल्लघंनहरुको सम्बोधन गनर् तदथर् पर्कृतीका जाँचबुझ 
आयोगहरु गठन गन� आम अभ्यास रहकेो भए तापिन यस्ता मानवअिधकार उल्लंघनहरुको सम्बोधन गनर् िव�मान फौजदारी न्याय 
पर्णाली नै बढी पर्भावकारी हुने िनश्कषर्हरु िनकालेको छ । यस पर्ितवेदनले १९९० र २०१० को िवचमा स्थापना गिरएका ३८ 
जाँचबुझ आयोगहरुको सिमक्षा गरेको र यी आयोगहरुल ेन्यायको नितजामा सुधार िवना राजनीितक पक्षलाई सहयोग पुयार्उने गरी 
काम गरेको िनश्कषर् िनकालेको िथयो । ICJ, Commissions of Inquiry in Nepal: Denying Remedies, Entrenching 
Impunity (जुन २०१२), https://www.icj.org/nepal- toothless-commissions-of-inquiry-do-not-address-
urgent-need-for-accountability-icj-report/ उपलब्ध छ ।  
79 राि�य संस्थाहरुको हिैसयत सम्बन्धी िस�ान्तहरु (द पेिरस िपर्न्सीपल्स), महासभाको पर्स्ताव 48/134 (20 December 
1993) �ारा पािरत, https://daccess-ods.un.org/TMP/39804.2052984238.html मा उपलब्ध छ ।  
80 राि�य मानवअिधकार आयोग, दोरम्बा घटना, रामेछाप: अनुसन्धान सिमितको पर्ितवेदन (२००३), 
www.nhrcnepal.org/nhrc_new/doc/newsletter/Reprot_Doramba_R.pdf मा उपलब्ध छ ।  
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िनयुिक्त पर्िकर्या परेको, न्याियक िनयुिक्तका सन्दभर्मा जस्तै आयोगका आयुक्तहरूको िनयुिक्तमा पिन त्यस्तै

सरोकारहरू देिखएका िथए ।81

सन् २०१८ मा, मु�ाको फौजदारी अनुसन्धान र अिभयोजनका लािग गिरन े आयोगका िसफािरसहरुमा 
कारवाही अगािड बढाउने वा नबढाउने भ�े बारेमा आयोगका िसफािरसहरु महान्यायािधवक्ताको मातहतमा
रहने र कारबाहीबारे महान्यायािधवक्ताको तजिबजी अिधकार हुने भनी कानूनमा संशोधन सुरु भएको िथयो ।
आयोगका अध्यक्षले आयोगको संवैधािनक िनकायको अिधकारलाई उल्लंघन गनुर्का साथै आयोगका िसफािरसहरू
बाध्यात्मक रूपले कायार्न्वयन गिरनुपछर् भिन सव�� अदालतबाट फैसला समेत भइसकेको आधारमा उक्त
संशोधन पर्स्तावको िवरोध गरे । िवधेयकका अन्य पर्ावधानले बजेटहरू पर्ा� गनर्मा अथर् मन्तर्ालयको स्वीकृित
आवश्यक पन� �वस्था गरी आयोगको िव�ीय स्वतन्तर्तालाई जोिखममा राखेको िथयो ।82

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शमार्सिहत अन्य सदस्यहरू र िमशनबीचको भेटघाटमा पिन आयोगका 
िसफािरशहरुको कायार्न्वयन नभएको अवस्था नै पुन: मुख्य मु�ाको रुपमा छलफल गिरएको िथयो । आयोगका

अध्यक्षले सरकारले आयोगका िसफािरशहरु कायार्न्वयन गनर्मा दखेाएको अिनच्छा, आयुक्तहरूको िनयुिक्त
पर्िकर्यालाई असर गन� राजनीितक दबाब, आिथक सर्ोतको बाँडफाँड र िनयिमत अनुसन्धानात्मक कायर्का 
सम्बन्धमा सरोकार उठाए । यसका साथसाथै उनले पर्हरी िहरासतका �िक्तहरूको सङ्ख्या र थुनुवाहरुको
पिहचान गन� सम्बन्धमा सरकारको पारदिशतामा आएको समगर् सुधारका बारेमा पिन सनुाए । �न्�कालका
२३०० मध्ये ८०० जबरजस्ती बेप�ाका मु�ाहरुमा छानिवन तथा अनुसन्धान गरी टुङ्ग्याएको पिन आयोगले
दाबी ग�य� । यी मु�ाहरूमा अिभयोजनको पहल गनर्मा सरकारले के गिररहकेो छ भ�े बारेमा आयोग अनिभज्ञ
रहकेो पिन बताइयो ।

मािथ उल्लेखगिरए अनुसार, सिंवधानले मानवअिधकार आयोगका अितिरक्त राि�य मिहला आयोग, राि�य 
दिलत आयोग, राि�य समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, आिदवासी जनजाित आयोग, मुिस्लम
आयोगलगायतका संवैधािनक िनकायको पिन गठन र स�ालन हुने पर्बन्ध गरेको छ । यी मध्ये धेरै आयोगहरु
गठन भएका छैनन् वा गठन भएका आयोगहरु पिन आयुक्तिवहीन छन् । गठन गिरएकाहरूका लािग जनशिक्त र
बजेटको अभाव छ जसल ेगदार् गठन भएका आयोगहरु पिन पर्भावकारी छैनन् । यी िनकायको गठन उिचत रुपमा 
गिरनुपन� नागिरक समाज, मधेसी तथा आिदवासी अिभयन्ता र अन्य धेरैको माग छ ।

81 राि�य मानवअिधकार आयोगका सदस्यहरू संवैधािनक पिरष�को िसफािरसमा रा�पित�ारा िनयुक्त हुन्छन् । संवैधािनक 
पिरषदमा पर्धानमन्तर्ी, पर्धानन्यायाधीश, पर्ितिनिधसभाका सभामुख र उपसभामुख, राि�य सभाका अध्यक्ष र पर्मुख पर्ितपक्ष 
संसदीय दलका नेता रहन्छन् । संिवधानको धारा २८४ । 
82  जुलाई २०१९ मा, पाँचजना िवशेष समािधक्षकहरुले “िवधेयकले राि�य मानव अिधकार आयोगको पदािधकारीहरुको 
पर्भावकारीता र स्वतन्तर्तालाई �ापक रुपमा घटाउने कायर् गरेको र न्यायको पहुचँमाथीको नेपाली जनताको अिधकारलाई सीिमत 
गरेको” भिन पर्धानमन्तर्ीको कायार्लयलाई पतर् लेख े । उक्त पतर् 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24691 मा 
उपलब्ध छ ।   
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संस्थाको िवकासको महत्त्व संयुक्त रा�संघीय महासभा र मानवअिधकार पिरषद्ले पटकपटक पुि� गरेका
छन् ।77

मानवअिधकार सम्बन्धी राि�य संस्थाहरूले मानवअिधकारको कानुनी पर्चलन र उल्लंघनहरूमा जवाफदेहीता
सिुनि�त गनर्मा ठूलो भूिमका खेल्न सक्छन् र खेल्नुपछर् । दभुार्ग्यवश, ित संस्थाहरुको पर्भावकारी
कायर्सम्पादनलाई सहयाता पुयार्उने राजनीितक इच्छाशिक्त, न्यूनतम र िनि�त पूवर्सतर् एवं अवस्थाहरू भएनन्

भने मानवअिधकार उल्लंघनहरूको अनुसन्धानको िवषयान्तर हुनुको साथै फौजदारी न्याय पर्िकर्या कमजोर र
अझ राजनीितक हस्तके्षप तथा पर्भािवत हुने जोिखम हुने र दण्डहीनताले पर्शर्य पाउँदछ ।78 पेिरस िस�ान्तहरूल े
राि�य मानव अिधकार िनकायहरु स्वतन्तर् छन् भ�े कुरा सुिनि�त गन� उपायलगायत यस्ता िनकायहरुको
न्यूनतम कायर्हरु र दाियत्वहरू तोिकिदएका छन् ।79

नेपालको राि�य मानवअिधकार आयोगको स्वतन्तर्ता र पर्भावकािरताका बारेमा पर्�हरू उठेको भए तापिन,
यसले महत्वपूणर् भूिमका खेलेको र यसको सुदढृीकरण गनुर्पन�मा आम सहमित रहकेो िथयो । आयोगको िमिशर्त
चािरितर्क अिभलेख छ । किठन समयमा यसले मानवअिधकारका उल्लंघनका आरोपका घटनाको अनुसन्धानमा
ठूलो भूिमका खेलेको छ - उदाहरणकालािग सन् २००३ मा भएको दोरम्बाको नरसंहारको घटनामा यसको
साहसी र महत्वपूणर् पर्ितवेदन छ ।80 राि�य मानवअिधकार आयोगका के्षतर्ीय कायार्लय र कमर्चारीहरूले थुना 
स्थलहरुको अनुगमनमा सकारात्मक भूिमका खेलेको कुरामा िमशनसँग भेट्नेहरूका बीच मतैक्य पाइएको  
िथयो । सरकारले आयोगका के्षतर्ीय कायार्लयहरूलाई बजेट निदएरै बन्द गराउन पर्यास गरेको बारेमा पिन
सरोकारहरू उठेका िथए ।

दभुार्ग्यवश, अनुसन्धानकालािग पयार्� पर्िशक्षण र सर्ोतसाधनको अभाव तथा आयोगका सदस्यहरूको स्वतन्तर्ता
र स्वाय�तालाई पर्भाव पान� अनेकौ तत्त्वहरूका कारण मानवअिधकारका गम्भीर उल्लंघनकालािग जवाफदेहीता 
सिुनि�त गन� पर्भावकारी िनकाय हुनमा आयोग कमजोर नै दिेखएको छ । राजनीितक हस्तक्षेप र पर्भावमा

77 संयुक्त रा�संघ महासभा, A/Res/74/156, para 2. साथै संयुक्त रा�संघीय मानव अिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय�ारा 
उपलब्ध गराईएको सर्ोतहरुको सूिचको लािग: https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx 
मा जानुहोस ।   
78 एक पूवर् पर्कािशत पर्ितवेदनमा, आइसीजेल े नेपालमा मानव अिधकार उल्लघंनहरुको सम्बोधन गनर् तदथर् पर्कृतीका जाँचबुझ 
आयोगहरु गठन गन� आम अभ्यास रहकेो भए तापिन यस्ता मानवअिधकार उल्लंघनहरुको सम्बोधन गनर् िव�मान फौजदारी न्याय 
पर्णाली नै बढी पर्भावकारी हुने िनश्कषर्हरु िनकालेको छ । यस पर्ितवेदनले १९९० र २०१० को िवचमा स्थापना गिरएका ३८ 
जाँचबुझ आयोगहरुको सिमक्षा गरेको र यी आयोगहरुल ेन्यायको नितजामा सुधार िवना राजनीितक पक्षलाई सहयोग पुयार्उने गरी 
काम गरेको िनश्कषर् िनकालेको िथयो । ICJ, Commissions of Inquiry in Nepal: Denying Remedies, Entrenching 
Impunity (जुन २०१२), https://www.icj.org/nepal- toothless-commissions-of-inquiry-do-not-address-
urgent-need-for-accountability-icj-report/ उपलब्ध छ ।  
79 राि�य संस्थाहरुको हिैसयत सम्बन्धी िस�ान्तहरु (द पेिरस िपर्न्सीपल्स), महासभाको पर्स्ताव 48/134 (20 December 
1993) �ारा पािरत, https://daccess-ods.un.org/TMP/39804.2052984238.html मा उपलब्ध छ ।  
80 राि�य मानवअिधकार आयोग, दोरम्बा घटना, रामेछाप: अनुसन्धान सिमितको पर्ितवेदन (२००३), 
www.nhrcnepal.org/nhrc_new/doc/newsletter/Reprot_Doramba_R.pdf मा उपलब्ध छ ।  
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सरोकारहरू देिखएका िथए ।81

सन् २०१८ मा, मु�ाको फौजदारी अनुसन्धान र अिभयोजनका लािग गिरन े आयोगका िसफािरसहरुमा 
कारवाही अगािड बढाउने वा नबढाउने भ�े बारेमा आयोगका िसफािरसहरु महान्यायािधवक्ताको मातहतमा
रहने र कारबाहीबारे महान्यायािधवक्ताको तजिबजी अिधकार हुने भनी कानूनमा संशोधन सुरु भएको िथयो ।
आयोगका अध्यक्षले आयोगको संवैधािनक िनकायको अिधकारलाई उल्लंघन गनुर्का साथै आयोगका िसफािरसहरू
बाध्यात्मक रूपले कायार्न्वयन गिरनुपछर् भिन सव�� अदालतबाट फैसला समेत भइसकेको आधारमा उक्त
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आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शमार्सिहत अन्य सदस्यहरू र िमशनबीचको भेटघाटमा पिन आयोगका 
िसफािरशहरुको कायार्न्वयन नभएको अवस्था नै पुन: मुख्य मु�ाको रुपमा छलफल गिरएको िथयो । आयोगका

अध्यक्षले सरकारले आयोगका िसफािरशहरु कायार्न्वयन गनर्मा दखेाएको अिनच्छा, आयुक्तहरूको िनयुिक्त
पर्िकर्यालाई असर गन� राजनीितक दबाब, आिथक सर्ोतको बाँडफाँड र िनयिमत अनुसन्धानात्मक कायर्का 
सम्बन्धमा सरोकार उठाए । यसका साथसाथै उनले पर्हरी िहरासतका �िक्तहरूको सङ्ख्या र थुनुवाहरुको
पिहचान गन� सम्बन्धमा सरकारको पारदिशतामा आएको समगर् सुधारका बारेमा पिन सनुाए । �न्�कालका
२३०० मध्ये ८०० जबरजस्ती बेप�ाका मु�ाहरुमा छानिवन तथा अनुसन्धान गरी टुङ्ग्याएको पिन आयोगले
दाबी ग�य� । यी मु�ाहरूमा अिभयोजनको पहल गनर्मा सरकारले के गिररहकेो छ भ�े बारेमा आयोग अनिभज्ञ
रहकेो पिन बताइयो ।

मािथ उल्लेखगिरए अनुसार, सिंवधानले मानवअिधकार आयोगका अितिरक्त राि�य मिहला आयोग, राि�य 
दिलत आयोग, राि�य समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, आिदवासी जनजाित आयोग, मुिस्लम
आयोगलगायतका संवैधािनक िनकायको पिन गठन र स�ालन हुने पर्बन्ध गरेको छ । यी मध्ये धेरै आयोगहरु
गठन भएका छैनन् वा गठन भएका आयोगहरु पिन आयुक्तिवहीन छन् । गठन गिरएकाहरूका लािग जनशिक्त र
बजेटको अभाव छ जसल ेगदार् गठन भएका आयोगहरु पिन पर्भावकारी छैनन् । यी िनकायको गठन उिचत रुपमा 
गिरनुपन� नागिरक समाज, मधेसी तथा आिदवासी अिभयन्ता र अन्य धेरैको माग छ ।

81 राि�य मानवअिधकार आयोगका सदस्यहरू संवैधािनक पिरष�को िसफािरसमा रा�पित�ारा िनयुक्त हुन्छन् । संवैधािनक 
पिरषदमा पर्धानमन्तर्ी, पर्धानन्यायाधीश, पर्ितिनिधसभाका सभामुख र उपसभामुख, राि�य सभाका अध्यक्ष र पर्मुख पर्ितपक्ष 
संसदीय दलका नेता रहन्छन् । संिवधानको धारा २८४ । 
82  जुलाई २०१९ मा, पाँचजना िवशेष समािधक्षकहरुले “िवधेयकले राि�य मानव अिधकार आयोगको पदािधकारीहरुको 
पर्भावकारीता र स्वतन्तर्तालाई �ापक रुपमा घटाउने कायर् गरेको र न्यायको पहुचँमाथीको नेपाली जनताको अिधकारलाई सीिमत 
गरेको” भिन पर्धानमन्तर्ीको कायार्लयलाई पतर् लेख े । उक्त पतर् 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24691 मा 
उपलब्ध छ ।   
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२ग - दण्डहीनताको सम्बोधन र न्यायमा पहुचँका अवरोधहरुको अन्त्य 

मािथ उिल्लिखत न्याय क्षेतर्सँग सम्ब� संस्थाहरूको स्वतन्तर्ता र िनष्पक्षता उपरको जोिखम लगायत 
मानवअिधकारको पर्भावकारी संरक्षणको कायार्न्वयनमा रहकेा अवरोधहरूले नेपालमा �ा� दण्डहीनताको 
संस्कृितको िनरन्तरतालाई सहयोग पुर्यार्उँछ र त्यसलाई िटकाइराख्छ । दण्डहीनताको सफल अन्त्य र 
मानवअिधकारको उल्लंघनका लािग पर्भावकारी उपचार र पिरपूरण पर्ा� गनर्कालािग यो राजनीितक 
अकमर्ण्यतालाई िचनुर् आवश्यक छ ।83 यसको अथर् गिरब, जात र जातीय अल्पसङ्ख्यकको खचर्मा िटकेको अकमर्ण्य 

राजनीितक ससं्कृितमा अिडएको अन्तिनिहत भेदभाव र संरचनागत असमानता (सामािजक �न्�लाई मलजल र 

िवकासलाई बाधा गिररहकेो) लाई सम्बोधन गनुर् पिन हो । 

राज्यले दण्डहीनतासँग लड्न सिुनि�त गनुर्पन� आधारभुत रुपमा स्थापना गनुर्पन� अिधकारहरु तीन पर्कारका छन्: 

थाहा पाउने अिधकार (वा सत्यको अिधकार), न्यायको अिधकार र उपचार तथा पिरपूरणको अिधकार ।84 

अिधकारका यी समुहहरूले रामर्ो कानून तथा संस्था िनमार्णमा मातर् नभई सूचना र न्यायमा पर्भावकारी पहुचँ 
अथार्त उपचार पाउने कुरामा सहयोग पुयार्उछन् । यो खण्डल ेपीिडत र उनीहरुका पिरवार वा समुदायहरू िवरु� 
भएका मानवअिधकार उल्लंघनका घटनामा सत्य थाहाँ पाउने तथा फौजदारी अिभयोजन सिहतको उपचार र 
पिरपूरणको पहुचँ पर्ा� गन� सन्दभर्मा पीिडत तथा नागिरक समाजले भोग्नु परेका अवरोधहरुमा जोड िदनेछ । 

यो सिंक्ष� पर्ितवेदनमा सम्बोधन गिरएका सब ै मु�ाहरुमा जवाफदेहीता र न्यायमा पहुचँ पुयार्उन ेसबैको साझा 
सरोकारको िवषय हो । िमशनले �न्�कािलन र �न्�ो�र पर्ितिनिधमुलक अपराधहरूमा अदालतमा फौजदारी 
उजुरी दतार् (वा दतार् गन� पर्यास) गरी न्याय खोज्नमा रहकेा अवरोधहरुका साथसाथै अवरु� सङ्कर्मणकालीन 

न्याय पर्िकर्यालाई जोड िदने िवषयमा ध्यान केिन्दर्त गन�छ । अवधारणागत रूपमा र सरकारका अपेिक्षत 
�वहारहरु दवैु दिृ�कोणबाट �न्�सम्बन्धी सङ्कर्मणकालीन न्याय र वतर्मानमा घिटत भएका उल्लंघनलाई फरक 
फरक तिरकाले �वहार गन� अवस्था दिेखएका मु�ाहरूमा िमशनका सदस्यहरूले बढी चासो राखेका िथए । 
वास्तवमा िमशनले कुराकानी गरेका अिधकांश पीिडतहरूल े अवरोध, बिहष्करण र सीमान्तीकरणको समान र 

पर्ायः उही उस्तै अनुभवहरू सुनाएका िथए । 

83 यी मु�ाहरूको पूणर् उपचार आइसीजेको गम्भीर मानव अिधकार उल्लंघनमा उपचार तथा पिरपुरणको अिधकार: अभ्यासकतार् 
िनद�िशका नं. २ (पुनसर्म्पािदत पर्काशन, २०१�) र दण्डहीनता िवरु�का लडाई तथा अन्तरार्ि�यकानून: अभ्यासकतार् िनद�िशका नं. 
७ (२०१५) मा पाउन सिकन्छ । उक्त िनद�िशका https://www.icj.org/category/publications/practitioners-guides-
series/ मा उपलब्ध छ ।  
84 दण्डहीनता िवरु� लड्ने कायर्का माध्यम�ारा मानव अिधकारहरुको संरक्षण र पर्व�र्न सम्बन्धी िस�ान्तहरु (the ��N 
Impunity Principles’) ले दण्डहीनतालाई “the impossibility, de jure or de facto, of bringing the perpetrators of 
violations to account - whether in criminal, civil, administrative or disciplinary proceedings - since they 
are not subject to any inquiry that might lead to their being accused, arrested, tried and, if found guilty, 
sentenced to appropriate penalties, and to making reparations to their victims” भिन पिरभािषत गरेको छ । 
Report of the independent expert to update the Set of principles to combat impunity, 
E/CN.4/2005/102/Add.1 (8 February 2005), p. 6 । 
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यो खण्डल े स�ार मा�यम तथा अिभ�िक्तका अन्य मा�यम माफर् त सावर्जिनक जवाफदेहीताको खोजी गन� 
पर्यासलाई रोक्नसके्न खतराहरुका साथसाथ ै अिभ�िक्त तथा संगिठत हुन पाउने स्वतन्तर्ताको अभ्यासहरुलाई 
कटौती गन� सरकारका पर्यासहरुलाई पिन सम्बोधन गन�छ । सरकारको िजम्मेवारीवोधको अभावलाई सामाना गन� 
नीितगत सुधारका लािग दबाब िदने अत्यावश्यक साधन भनेकै सबल नागिरक समाज र सावर्जिनक पर्ितिकर्याहरु 
हुन - यसकोलािग हामीले २��३ (२���) मा �न्�लाई अन्त्य गन� कायर् वा राजनीितक िवरोधको एक िहस्साको 

रुपमा सावर्जिनक गितिवधीलाई नै बन्द गन� गरी गिरन े “बन्दहरु” को  समस्यागर्स्त पर्योगलाई अन्त्य गन� वृहत 

जनआन्दोलनको ऐितहािसक महत्वलाई हनेुर् आवश्यक हुन्छ । कोिभड १९ को फैलावटलाई रोक्न अपनाईने नीितगत 
पर्वन्धहरु लगायतका नयाँ नीितगत उपायहरूल ेनेपालको सामािजक आन्दोलनको जीवन्त सिकर्यता र �ापकतामा 
अपूरणीय क्षित पुयार्उनेजस्ता िचन्ताजनक सङ्केतहरू पिन देिखएका छन् । यस्ता पर्ितवन्धहरू नागिरक तथा 
राजनीितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि�य अनुबन्धको धारा १९ अन्तगर्त संरिक्षत अिभ�िक्त स्वतन्तर्ताको 
अिधकारको मातर् होइन, संयुक्त रा� सघंीय दण्डहीनतासम्बन्धी िस�ान्त र संयुक्त रा� संघीय मानवअिधकार 

पिरषद्का सङ्कल्प पर्स्तावहरु लगायतका अन्तरार्ि�य मापदण्डहरूमा समेिटएको सत्यको अिधकारको पिन 
उल्लंघन हुन् ।85  

न्यायमा पहुचँ: फौजदारी जवाफदहेीतामा अवरोधहरु 

सश� �न्� र त्यसको समाि�देिख नै आइसीजे र यसका साझेदार संस्था एड्भोकेसी फोरम र थडर् एलाईन्सले यी 
अवरोधहरूको अिभलेख गद� आएका छन् । धेरै जसो घटनाहरुमा न्याय पर्णालीसम्म पहुचँ राख्नमै किठनाइ छ । 
सीिमत हदम्यादको कानुनी सीमा गम्भीर मु�ाहरूमा समेत अिभयोजनको लािगतगारो बनेको छ । यसमा नयाँ 
अपराध सिंहतामा समेत यातनाको घटना भएको अवस्थामा छ मिहनाको वा जबरजस्ती करणीको लािग एक वषर् 
(पिहलेको ३५ िदनको म्यादलाई नयाँ सिंहतामा बढाएको) को हदम्याद तोिकएको छ ।86 अत: सीिमत हदम्यादका 

कारण अिधकांश उजुरीहरू अदालतमा मु�ाको रूपमा पुग्न नै पाउँदनैन् ।  

संवेदनशील मु�ाहरुमा मानवअिधकारको उल्लंघन भयो भनी पीिडतले दतार् गनर् लगेका जाहरेी दरखास्तहरू 
(एफआईआर) पर्हरीबाट पर्ाय इन्कार गिरन ेगरेको कुरा पीिडत र कानून�वसायीहरुले बताए । यातनाका पीिडत 

85 दण्डहीनता िवरु� लड्ने कायर्का मा�यम�ारा मानव अिधकारहरुको संरक्षण र पर्व�र्न सम्बन्धी िस�ान्तहरु; संयुक्त रा�संघ 
मानव अिधकार पिरषदको पर्स्तावहरु ९/११, १२/१२ र २१/७ र सत्यको अिधकार सम्बन्धी (उक्त पिरषदले सत्यको अिधकारको 
सम्मान र सुिनि�त गनुर्को महत्वको पिहचान गदर्छ जसले मानव अिधकारहरुको संरक्षण र पर्व�र्न गनर् र दण्डहीनता अन्त्य गनर् 
योगदान गदर्छ), हनुेर्होस UN Doc. A/HRC/RES/21/7. UN High Commissioner for Human Rights Reports on 
the right to the truth, UN Docs E/CN.4/2006/91, A/HRC/5/7, A/HRC/15/33 पिन हनुेर्होस ।  
86 यो हदम्यादको पर्ावधानलाई मिहलािवरु� हुने सबै पर्कारका भेदभावको अन्त्य सम्बन्धी सिमित र मानवअिधकार सिमितले 
चक� िनन्दा गरेका छन् । हनुेर्होस्, Concluding Observation of the Committee on the Elimination of 
Discrimination Against Women on Nepal, UN Doc. CEDAW/C/NPL/CO/4-5 (2011) Para 20 (c), 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-NPL-CO-4-5.pdf; मा उपलब्ध छ । UN 
Human Rights Committee, Views adopted by the Committee under Article 5(4) of the Optional Protocol, 
concerning communication No. 2245/2013, UN Doc. CCPR/C/119/D/2245/2013 (23 June 2017), para. 
12.5. 
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२ग - दण्डहीनताको सम्बोधन र न्यायमा पहुचँका अवरोधहरुको अन्त्य 

मािथ उिल्लिखत न्याय क्षेतर्सँग सम्ब� संस्थाहरूको स्वतन्तर्ता र िनष्पक्षता उपरको जोिखम लगायत 
मानवअिधकारको पर्भावकारी संरक्षणको कायार्न्वयनमा रहकेा अवरोधहरूले नेपालमा �ा� दण्डहीनताको 
संस्कृितको िनरन्तरतालाई सहयोग पुर्यार्उँछ र त्यसलाई िटकाइराख्छ । दण्डहीनताको सफल अन्त्य र 
मानवअिधकारको उल्लंघनका लािग पर्भावकारी उपचार र पिरपूरण पर्ा� गनर्कालािग यो राजनीितक 
अकमर्ण्यतालाई िचनुर् आवश्यक छ ।83 यसको अथर् गिरब, जात र जातीय अल्पसङ्ख्यकको खचर्मा िटकेको अकमर्ण्य 

राजनीितक ससं्कृितमा अिडएको अन्तिनिहत भेदभाव र संरचनागत असमानता (सामािजक �न्�लाई मलजल र 

िवकासलाई बाधा गिररहकेो) लाई सम्बोधन गनुर् पिन हो । 

राज्यले दण्डहीनतासँग लड्न सिुनि�त गनुर्पन� आधारभुत रुपमा स्थापना गनुर्पन� अिधकारहरु तीन पर्कारका छन्: 

थाहा पाउने अिधकार (वा सत्यको अिधकार), न्यायको अिधकार र उपचार तथा पिरपूरणको अिधकार ।84 

अिधकारका यी समुहहरूले रामर्ो कानून तथा संस्था िनमार्णमा मातर् नभई सूचना र न्यायमा पर्भावकारी पहुचँ 
अथार्त उपचार पाउने कुरामा सहयोग पुयार्उछन् । यो खण्डल ेपीिडत र उनीहरुका पिरवार वा समुदायहरू िवरु� 
भएका मानवअिधकार उल्लंघनका घटनामा सत्य थाहाँ पाउने तथा फौजदारी अिभयोजन सिहतको उपचार र 
पिरपूरणको पहुचँ पर्ा� गन� सन्दभर्मा पीिडत तथा नागिरक समाजले भोग्नु परेका अवरोधहरुमा जोड िदनेछ । 

यो सिंक्ष� पर्ितवेदनमा सम्बोधन गिरएका सब ै मु�ाहरुमा जवाफदेहीता र न्यायमा पहुचँ पुयार्उन ेसबैको साझा 
सरोकारको िवषय हो । िमशनले �न्�कािलन र �न्�ो�र पर्ितिनिधमुलक अपराधहरूमा अदालतमा फौजदारी 
उजुरी दतार् (वा दतार् गन� पर्यास) गरी न्याय खोज्नमा रहकेा अवरोधहरुका साथसाथै अवरु� सङ्कर्मणकालीन 

न्याय पर्िकर्यालाई जोड िदने िवषयमा ध्यान केिन्दर्त गन�छ । अवधारणागत रूपमा र सरकारका अपेिक्षत 
�वहारहरु दवैु दिृ�कोणबाट �न्�सम्बन्धी सङ्कर्मणकालीन न्याय र वतर्मानमा घिटत भएका उल्लंघनलाई फरक 
फरक तिरकाले �वहार गन� अवस्था दिेखएका मु�ाहरूमा िमशनका सदस्यहरूले बढी चासो राखेका िथए । 
वास्तवमा िमशनले कुराकानी गरेका अिधकांश पीिडतहरूल े अवरोध, बिहष्करण र सीमान्तीकरणको समान र 

पर्ायः उही उस्तै अनुभवहरू सुनाएका िथए । 

83 यी मु�ाहरूको पूणर् उपचार आइसीजेको गम्भीर मानव अिधकार उल्लंघनमा उपचार तथा पिरपुरणको अिधकार: अभ्यासकतार् 
िनद�िशका नं. २ (पुनसर्म्पािदत पर्काशन, २०१�) र दण्डहीनता िवरु�का लडाई तथा अन्तरार्ि�यकानून: अभ्यासकतार् िनद�िशका नं. 
७ (२०१५) मा पाउन सिकन्छ । उक्त िनद�िशका https://www.icj.org/category/publications/practitioners-guides-
series/ मा उपलब्ध छ ।  
84 दण्डहीनता िवरु� लड्ने कायर्का माध्यम�ारा मानव अिधकारहरुको संरक्षण र पर्व�र्न सम्बन्धी िस�ान्तहरु (the ��N 
Impunity Principles’) ले दण्डहीनतालाई “the impossibility, de jure or de facto, of bringing the perpetrators of 
violations to account - whether in criminal, civil, administrative or disciplinary proceedings - since they 
are not subject to any inquiry that might lead to their being accused, arrested, tried and, if found guilty, 
sentenced to appropriate penalties, and to making reparations to their victims” भिन पिरभािषत गरेको छ । 
Report of the independent expert to update the Set of principles to combat impunity, 
E/CN.4/2005/102/Add.1 (8 February 2005), p. 6 । 
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यो खण्डल े स�ार मा�यम तथा अिभ�िक्तका अन्य मा�यम माफर् त सावर्जिनक जवाफदेहीताको खोजी गन� 
पर्यासलाई रोक्नसके्न खतराहरुका साथसाथ ै अिभ�िक्त तथा संगिठत हुन पाउने स्वतन्तर्ताको अभ्यासहरुलाई 
कटौती गन� सरकारका पर्यासहरुलाई पिन सम्बोधन गन�छ । सरकारको िजम्मेवारीवोधको अभावलाई सामाना गन� 
नीितगत सुधारका लािग दबाब िदने अत्यावश्यक साधन भनेकै सबल नागिरक समाज र सावर्जिनक पर्ितिकर्याहरु 
हुन - यसकोलािग हामीले २��३ (२���) मा �न्�लाई अन्त्य गन� कायर् वा राजनीितक िवरोधको एक िहस्साको 

रुपमा सावर्जिनक गितिवधीलाई नै बन्द गन� गरी गिरन े “बन्दहरु” को  समस्यागर्स्त पर्योगलाई अन्त्य गन� वृहत 

जनआन्दोलनको ऐितहािसक महत्वलाई हनेुर् आवश्यक हुन्छ । कोिभड १९ को फैलावटलाई रोक्न अपनाईने नीितगत 
पर्वन्धहरु लगायतका नयाँ नीितगत उपायहरूल ेनेपालको सामािजक आन्दोलनको जीवन्त सिकर्यता र �ापकतामा 
अपूरणीय क्षित पुयार्उनेजस्ता िचन्ताजनक सङ्केतहरू पिन देिखएका छन् । यस्ता पर्ितवन्धहरू नागिरक तथा 
राजनीितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि�य अनुबन्धको धारा १९ अन्तगर्त संरिक्षत अिभ�िक्त स्वतन्तर्ताको 
अिधकारको मातर् होइन, संयुक्त रा� सघंीय दण्डहीनतासम्बन्धी िस�ान्त र संयुक्त रा� संघीय मानवअिधकार 

पिरषद्का सङ्कल्प पर्स्तावहरु लगायतका अन्तरार्ि�य मापदण्डहरूमा समेिटएको सत्यको अिधकारको पिन 
उल्लंघन हुन् ।85  

न्यायमा पहुचँ: फौजदारी जवाफदहेीतामा अवरोधहरु 

सश� �न्� र त्यसको समाि�देिख नै आइसीजे र यसका साझेदार संस्था एड्भोकेसी फोरम र थडर् एलाईन्सले यी 
अवरोधहरूको अिभलेख गद� आएका छन् । धेरै जसो घटनाहरुमा न्याय पर्णालीसम्म पहुचँ राख्नमै किठनाइ छ । 
सीिमत हदम्यादको कानुनी सीमा गम्भीर मु�ाहरूमा समेत अिभयोजनको लािगतगारो बनेको छ । यसमा नयाँ 
अपराध सिंहतामा समेत यातनाको घटना भएको अवस्थामा छ मिहनाको वा जबरजस्ती करणीको लािग एक वषर् 
(पिहलेको ३५ िदनको म्यादलाई नयाँ सिंहतामा बढाएको) को हदम्याद तोिकएको छ ।86 अत: सीिमत हदम्यादका 

कारण अिधकांश उजुरीहरू अदालतमा मु�ाको रूपमा पुग्न नै पाउँदनैन् ।  

संवेदनशील मु�ाहरुमा मानवअिधकारको उल्लंघन भयो भनी पीिडतले दतार् गनर् लगेका जाहरेी दरखास्तहरू 
(एफआईआर) पर्हरीबाट पर्ाय इन्कार गिरन ेगरेको कुरा पीिडत र कानून�वसायीहरुले बताए । यातनाका पीिडत 

85 दण्डहीनता िवरु� लड्ने कायर्का मा�यम�ारा मानव अिधकारहरुको संरक्षण र पर्व�र्न सम्बन्धी िस�ान्तहरु; संयुक्त रा�संघ 
मानव अिधकार पिरषदको पर्स्तावहरु ९/११, १२/१२ र २१/७ र सत्यको अिधकार सम्बन्धी (उक्त पिरषदले सत्यको अिधकारको 
सम्मान र सुिनि�त गनुर्को महत्वको पिहचान गदर्छ जसले मानव अिधकारहरुको संरक्षण र पर्व�र्न गनर् र दण्डहीनता अन्त्य गनर् 
योगदान गदर्छ), हनुेर्होस UN Doc. A/HRC/RES/21/7. UN High Commissioner for Human Rights Reports on 
the right to the truth, UN Docs E/CN.4/2006/91, A/HRC/5/7, A/HRC/15/33 पिन हनुेर्होस ।  
86 यो हदम्यादको पर्ावधानलाई मिहलािवरु� हुने सबै पर्कारका भेदभावको अन्त्य सम्बन्धी सिमित र मानवअिधकार सिमितले 
चक� िनन्दा गरेका छन् । हनुेर्होस्, Concluding Observation of the Committee on the Elimination of 
Discrimination Against Women on Nepal, UN Doc. CEDAW/C/NPL/CO/4-5 (2011) Para 20 (c), 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-NPL-CO-4-5.pdf; मा उपलब्ध छ । UN 
Human Rights Committee, Views adopted by the Committee under Article 5(4) of the Optional Protocol, 
concerning communication No. 2245/2013, UN Doc. CCPR/C/119/D/2245/2013 (23 June 2017), para. 
12.5. 
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र पिरवारहरूलाई मु�ा दतार् गनर्बाट रोके्न �ापक दबाबका साथ साथै यातनाको आरोप सम्बन्धी जाहरेी दरखास्त 
िबरलै दतार् हुन्छन् । यी दबाबहरु सू�म वा अित सू�म स्वरूप दखेी िविभ� पर्कारका दबाबहरु, जुन सामान्तया: 

पर्हरी, राजनीितक नेताहरू, सरकारी अिधकारी र कितपय स्थानीय सामुदाियक सदस्यहरू लगायत धेरैितरबाट 

पर्ितशोधपूणर् र डर देखाउद ैिदईने गिरन्छ ।  धेरै जाहरेी दरखास्तलाई त पर्हरीले ठाडै इन्कार गदर्छन् ।87 जाहरेी 
दतार् गनर् इन्कार गरेमा त्यसलाई सरकारी विकलसामु चुनौती िदने पर्िकर्या कानूनमा भए तापिन संवेदनशील 
िवषयका मु�ाहरूमा सरकारी विकलसँग काम गराउन वा जाहरेी दतार् गराउन बाध्य गराउन ेकुरामा हस्तके्षप गनर् 
गराउनमा उस्तै पर्कारका किठनाइहरूको सामना गनुर्पन� अवस्था रहकेो अिधकांश पीिडतहरुको गुनासो छ । यसले 
गदार् पर्हरीले जाहरेी दरखास्त दतार् गनर् इन्कार गरेमा दतार्को लािग जानु पन� एकमातर् उपाय अदालत हुने गरेको  
छ । दभुार्ग्यवश, मािथ वणर्न गिरएअनुसार पर्हरीले  पर्ायजसो यी आदशेहरूलाई वेवास्ता गदर्छ वा अनुसन्धान 

पर्िकर्यालाई िढलाई गन� िविभ� वहानाहरु बनाउँछ । पर्ायः उजुरी जुन कायार्लयमा दतार् गिरएको छ त्यही 
कायार्लयका पर्हरी कमर्चारीले अनुसन्धानको काम गदर्छन् ।88  

एक पीिडत पिरवारका सदस्यले भने ''राजनीितक पहुचँ हुने मािनसका लािग मातर्ै हो न्याय, हामर्ा लािग न्याय 

भनेको केही छँदछैैन''। औपचािरक पर्िकर्याबाट उपचार खोज्नमा रहकेा अत्यन्त धेरै चुनौतीहरुको वणर्न गद� गदार् 

अकार् एक �ि�ले आफ्नो कुरा खोले र भने पीिडतहरू ''अन्यौलमा बाँच्न बाध्य छन्" । यो भनाई केही सरकारी 

अिधकारीहरूको भनाइसँग तुलना गदार् यो स्प� िथयो क� जवाफदहेीताको खास अथर् के हो वा पीिडत र उनीहरुका 
पिरवारसँगको दाियत्व क्षितपूितका लािग कुरा िमलाउने भन्दा धेरै बढी सरकारको दाियत्व छ भ�े बारेमा िविभ� 
सरोकारवाला �ि�हरूको िभ�िभ� बुझाइ िथयो । 

जाहरेी दरखास्त दतार् गनर् इन्कार गिरए वा अगािड बढाइएको अवस्थामा समेत किहलेकाही अनुसन्धानको 
फाइल/िमिसल उल्लंघन भएको क्षेतर्ािधकारमै पठाइन्छ । थुनुवाको स्वास्थ्यजाँच (कानूनले बाध्य गरेको) पकर्ाउ गन� 

अिधकारीकै उपिस्थितमा अत्यन्त सामान्य िकिसमको हुन्छ । घटनालाई िबरलै स्वीकार गिरन्छ र स्वीकार 
गिरएकोमा पिन पर्ायः क्षितपूित वा अन्य पिरपूरणको स�ा पीडाको सोधभनार्को नाममा एकदम न्यून आिथक 
लेनदने गरी अनौपचािरक पर्िकर्याबाट समाधान गिरन्छ । न्यायका यी पर्िकर्याहरु पीिडत वा पर्ितवादीहरु 
पर्भावशाली �ि� वा राजनीितमा रामर्ो पहुचँ भएका �ि�का रुपमा मु�ामा संलग्न भएको अवस्थामा बािहरी 
दवावबाट िवशेष जोिखमपूणर् हुन्छन्  ।  

यहाँ के जोड िदइनुपछर् भने मानवअिधकारको उल्लंघनहरूलाई पर्भावकारी अनुसन्धान गन� राज्यको दाियत्वमा 
फौजदारी दाियत्व र िजम्मेवार दिेखएकाहरूलाई न्यायसमक्ष उभ्याउने कुरा कुनै पिन हालतमा पीिडतल ेजाहरेी 
दतार् वा अन्य पर्िकर्यामाफर् त उजुर गन� कुरामा िनभर्र हुने कुरै होइन । अन्तरार्ि�य कानून एवं मापदण्डअन्तगर्त 

87 नोभेम्वर २०१९ र फेबुर्अरी २०२० िवचमा एड्भोकेसी फोरम र थडर् एलाइन्स�ारा अिभलेखीकरण गिरएका यातना तथा 
द�ुर्वहारका १५ मु�ाहरु मध्ये कुनै एउटा मु�ामा मातर् पिन जाहरेी दरखास्त दतार् भएन । यसले के दखेाउछ भने नयाँ अपराध 
संिहताका पर्ावधानहरुल ेयातना तथा द�ुर्वहार सम्बन्धी मु�ाको कारवाही शुरु गनर्मा रहकेा अवरोधहरुलाई सम्बोधन गरेको छैन्।  
88 यातना तथा द�ुर्वहारका मु�ाहरुमा जाहरेी दरखास्त दतार् गनर् पीिडतहरुले सामना गरेका अवरोधहरु वा पर्हरीको इन्कारीलाई 
चुनौती िदने िवषयमा रहकेा अवरोधहरु एड्भोकेसी फोरम�ारा पर्कािशत हालसालैको पर्ितवेदनमा अिभलेखीकरण गिरएका छन् । 
एडभोकेसी फोरम, Torture in Nepal in 2019: The Need for New Policies and Legal Reform (जुन २०२०), 
http://advocacyforum.org/news/2020/06/af-releases-torture-report-26-june-2020.php मा उपलब्ध छ ।  
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मानवअिधकारका गम्भीर उल्लंघनहरू उपरको अनुसन्धान पीिडत�ारा कुनै उजुर वा जाहरेी दतार् भए वा नभए 
पिन अनुसन्धान गन� कानूनी दाियत्व भएको िनकाय/अिधकारीहरुबाट अिनवायर् रुपमा गिरएकै हुनुपछर् ।89 

उदाहरणका लािग, यातना िवरु�को महासिन्धको धारा १२ ले भनेको छ:  हरेक राज्यपक्षले आफ्नो भूभागिभतर् 

कतै यातना िदएको िव�ास गनुर्पन� उिचत आधार दिेखएमा आफ्ना सक्षम अिधकारी�ारा िछटोछिरतो, िनष्पक्ष 

अनुसन्धान अगािड बढाउने कुरा सिुनि�त गन�छन्" । यस सन्दभर्मा तीमध्ये धेरै अिभलेखसमेत भएको 

मानवअिधकारको �ापक र सिुनयोिजत उल्लंघनको पर्मािणत पर्वृि� भएको अवस्थामा पिन पर्हरी र अिभयोजन 
अिधकारीहरूले अिनवायर् रुपमा गनुर्पन� अनुसन्धानको पहल िबरल ै गन� कुराले कतर्�को स्प� पिरत्याग हुन  
जान्छ । 

िमशनलाई उपलब्ध गराइएको जानकारी िचन्ताजनक छ । तथािप कुनै आ�र्यिवना यसले �न्�कािलन दशक भन्दा 
अगािडदखेी अनवरत रुपमा रहदँै आएको दण्डहीनताको अवस्थालाई पुि� गछर् । अपराध सिंहतामा भएको सुधार 
मातर्ले यातना तथा द�ुर्वहार र अन्य मानवअिधकारका गम्भीर उल्लंघनहरूका उजुरपर्ित न्यायपर्णाली बढी 
उ�रदायी हुने कुरामा साहर् ैथोरै अपेक्षा राख्न सिकन्छ । आजसम्मका अनुगमन र कानुनी कारवाहीका िनष्कषर्हरूले 
पीिडतका लािग न्याय हुने गरी कानूनमा सुधार गनुर्पन� सुझाएका छन् । यसबाट कानूनलाई पर्भािवत गन�, स्थानीय 

तहमा पर्हरी र अिभयोजनकतार्हरूको कायर्लाई नीितगत रुपमा िनयमन गन� र राि�य कानुनी संरचनामा सधुार 
गन� एवं संस्थागत सक्षमता बढाउने पर्मुख बाधक दण्डहीनताको आम वातावरणमाथी नै जोड िदनु आवश्यक छ । 

यी िनष्कषर्हरूले न्यायको पहुचँ र िविधको शासनको दिृ�कोणबाट कानुनी र संस्थागत सुधारको पर्यासलाई हनेुर्पन� 
टड्कारो खाँचो औल्याउँछन् । अिधकारपर्ा� िनकायहरु�ारा पर्व�तत 'कानून र �वस्था'का अनेकन तौरतिरकाहरू 

यौनिहसालगायत यातनाका अपराधका पीिडतहरूको पिरिस्थितलाई ध्यान राख्न ेकुरामा असफल रहकेो िमशनल े
अनूभुती गरेको छ । िवशेष गरी पर्देश तहका केही अिधकारीहरूले अझबढी पीिडत केिन्दर्त तौरतिरका अपनाउने 
कुरामा सहयोग गनुर्पन� िवचार अिभ�� गरे तापिन सीिमत सर्ोतसाधनका कारण यो हुन्छ, हुदँनै वा कित 

हुनस�छ भ�े सन्दभर्मा पिन थुपैर् पर्�हरु रहकेा िथए - उदाहरणका लािग, सबै भन्दा मु�य पर्� जवाफदेही तर 

िमत�यी पीिडत तथा साक्षी संरक्षणका सयंन्तर्हरू स्थापनाको हो ।90  

सङ्कर्मणकालीन न्यायको 'नाटक': पीिडतका आवश्यकता र आवाजको पर्ाथिमकीकरण 

संयु� रा�सङ्घका महासिचवको सन् २००४ को पर्ितवेदनले वणर्न गरे अनुसार, सङ्कर्मणकालीन न्याय 

''िवगतका �ापक पिरमाणमा भएका ज्यादतीहरूमा जवाफदेहीता, न्याय र मेलिमलाप सुिनि�ताको खोजी गन� 

89 हनुेर्होस्, आइसीजे, अन्तरार्ि�य कानून तथा दण्डहीनता िवरु�को लडाई: अभ्यासकतार् िनद�िशका नं. ७ (२०१५), पेज १५४-
४८, https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/12/Universal-Fight-against-impunity-PG-no7-comp- 
Publications-Practitioners-guide-series-2015-ENG.pdf मा उपलब्ध छ ।  
90 नेपालको सन्दभर्मा यी सवालहरूको उपचारका लािग हनुेर्होस्, इन्टरनेशनल किमशन अफ जुिरष्ट्स, नेपालमा साक्षी संरक्षण: 
उ�म अभ्यासहरु सम्बन्धी िसफारीसहरु (२०११), https://www.icj.org/witness- protection-in-nepal-
recommendations-from-international-best-practices/ मा उपलब्ध छ ।  
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र पिरवारहरूलाई मु�ा दतार् गनर्बाट रोके्न �ापक दबाबका साथ साथै यातनाको आरोप सम्बन्धी जाहरेी दरखास्त 
िबरलै दतार् हुन्छन् । यी दबाबहरु सू�म वा अित सू�म स्वरूप दखेी िविभ� पर्कारका दबाबहरु, जुन सामान्तया: 

पर्हरी, राजनीितक नेताहरू, सरकारी अिधकारी र कितपय स्थानीय सामुदाियक सदस्यहरू लगायत धेरैितरबाट 

पर्ितशोधपूणर् र डर देखाउद ैिदईने गिरन्छ ।  धेरै जाहरेी दरखास्तलाई त पर्हरीले ठाडै इन्कार गदर्छन् ।87 जाहरेी 
दतार् गनर् इन्कार गरेमा त्यसलाई सरकारी विकलसामु चुनौती िदने पर्िकर्या कानूनमा भए तापिन संवेदनशील 
िवषयका मु�ाहरूमा सरकारी विकलसँग काम गराउन वा जाहरेी दतार् गराउन बाध्य गराउन ेकुरामा हस्तके्षप गनर् 
गराउनमा उस्तै पर्कारका किठनाइहरूको सामना गनुर्पन� अवस्था रहकेो अिधकांश पीिडतहरुको गुनासो छ । यसले 
गदार् पर्हरीले जाहरेी दरखास्त दतार् गनर् इन्कार गरेमा दतार्को लािग जानु पन� एकमातर् उपाय अदालत हुने गरेको  
छ । दभुार्ग्यवश, मािथ वणर्न गिरएअनुसार पर्हरीले  पर्ायजसो यी आदशेहरूलाई वेवास्ता गदर्छ वा अनुसन्धान 

पर्िकर्यालाई िढलाई गन� िविभ� वहानाहरु बनाउँछ । पर्ायः उजुरी जुन कायार्लयमा दतार् गिरएको छ त्यही 
कायार्लयका पर्हरी कमर्चारीले अनुसन्धानको काम गदर्छन् ।88  

एक पीिडत पिरवारका सदस्यले भने ''राजनीितक पहुचँ हुने मािनसका लािग मातर्ै हो न्याय, हामर्ा लािग न्याय 

भनेको केही छँदछैैन''। औपचािरक पर्िकर्याबाट उपचार खोज्नमा रहकेा अत्यन्त धेरै चुनौतीहरुको वणर्न गद� गदार् 

अकार् एक �ि�ले आफ्नो कुरा खोले र भने पीिडतहरू ''अन्यौलमा बाँच्न बाध्य छन्" । यो भनाई केही सरकारी 

अिधकारीहरूको भनाइसँग तुलना गदार् यो स्प� िथयो क� जवाफदहेीताको खास अथर् के हो वा पीिडत र उनीहरुका 
पिरवारसँगको दाियत्व क्षितपूितका लािग कुरा िमलाउने भन्दा धेरै बढी सरकारको दाियत्व छ भ�े बारेमा िविभ� 
सरोकारवाला �ि�हरूको िभ�िभ� बुझाइ िथयो । 

जाहरेी दरखास्त दतार् गनर् इन्कार गिरए वा अगािड बढाइएको अवस्थामा समेत किहलेकाही अनुसन्धानको 
फाइल/िमिसल उल्लंघन भएको क्षेतर्ािधकारमै पठाइन्छ । थुनुवाको स्वास्थ्यजाँच (कानूनले बाध्य गरेको) पकर्ाउ गन� 

अिधकारीकै उपिस्थितमा अत्यन्त सामान्य िकिसमको हुन्छ । घटनालाई िबरलै स्वीकार गिरन्छ र स्वीकार 
गिरएकोमा पिन पर्ायः क्षितपूित वा अन्य पिरपूरणको स�ा पीडाको सोधभनार्को नाममा एकदम न्यून आिथक 
लेनदने गरी अनौपचािरक पर्िकर्याबाट समाधान गिरन्छ । न्यायका यी पर्िकर्याहरु पीिडत वा पर्ितवादीहरु 
पर्भावशाली �ि� वा राजनीितमा रामर्ो पहुचँ भएका �ि�का रुपमा मु�ामा संलग्न भएको अवस्थामा बािहरी 
दवावबाट िवशेष जोिखमपूणर् हुन्छन्  ।  

यहाँ के जोड िदइनुपछर् भने मानवअिधकारको उल्लंघनहरूलाई पर्भावकारी अनुसन्धान गन� राज्यको दाियत्वमा 
फौजदारी दाियत्व र िजम्मेवार दिेखएकाहरूलाई न्यायसमक्ष उभ्याउने कुरा कुनै पिन हालतमा पीिडतल ेजाहरेी 
दतार् वा अन्य पर्िकर्यामाफर् त उजुर गन� कुरामा िनभर्र हुने कुरै होइन । अन्तरार्ि�य कानून एवं मापदण्डअन्तगर्त 

87 नोभेम्वर २०१९ र फेबुर्अरी २०२० िवचमा एड्भोकेसी फोरम र थडर् एलाइन्स�ारा अिभलेखीकरण गिरएका यातना तथा 
द�ुर्वहारका १५ मु�ाहरु मध्ये कुनै एउटा मु�ामा मातर् पिन जाहरेी दरखास्त दतार् भएन । यसले के दखेाउछ भने नयाँ अपराध 
संिहताका पर्ावधानहरुल ेयातना तथा द�ुर्वहार सम्बन्धी मु�ाको कारवाही शुरु गनर्मा रहकेा अवरोधहरुलाई सम्बोधन गरेको छैन्।  
88 यातना तथा द�ुर्वहारका मु�ाहरुमा जाहरेी दरखास्त दतार् गनर् पीिडतहरुले सामना गरेका अवरोधहरु वा पर्हरीको इन्कारीलाई 
चुनौती िदने िवषयमा रहकेा अवरोधहरु एड्भोकेसी फोरम�ारा पर्कािशत हालसालैको पर्ितवेदनमा अिभलेखीकरण गिरएका छन् । 
एडभोकेसी फोरम, Torture in Nepal in 2019: The Need for New Policies and Legal Reform (जुन २०२०), 
http://advocacyforum.org/news/2020/06/af-releases-torture-report-26-june-2020.php मा उपलब्ध छ ।  
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मानवअिधकारका गम्भीर उल्लंघनहरू उपरको अनुसन्धान पीिडत�ारा कुनै उजुर वा जाहरेी दतार् भए वा नभए 
पिन अनुसन्धान गन� कानूनी दाियत्व भएको िनकाय/अिधकारीहरुबाट अिनवायर् रुपमा गिरएकै हुनुपछर् ।89 

उदाहरणका लािग, यातना िवरु�को महासिन्धको धारा १२ ले भनेको छ:  हरेक राज्यपक्षले आफ्नो भूभागिभतर् 

कतै यातना िदएको िव�ास गनुर्पन� उिचत आधार दिेखएमा आफ्ना सक्षम अिधकारी�ारा िछटोछिरतो, िनष्पक्ष 

अनुसन्धान अगािड बढाउने कुरा सिुनि�त गन�छन्" । यस सन्दभर्मा तीमध्ये धेरै अिभलेखसमेत भएको 

मानवअिधकारको �ापक र सिुनयोिजत उल्लंघनको पर्मािणत पर्वृि� भएको अवस्थामा पिन पर्हरी र अिभयोजन 
अिधकारीहरूले अिनवायर् रुपमा गनुर्पन� अनुसन्धानको पहल िबरल ै गन� कुराले कतर्�को स्प� पिरत्याग हुन  
जान्छ । 

िमशनलाई उपलब्ध गराइएको जानकारी िचन्ताजनक छ । तथािप कुनै आ�र्यिवना यसले �न्�कािलन दशक भन्दा 
अगािडदखेी अनवरत रुपमा रहदँै आएको दण्डहीनताको अवस्थालाई पुि� गछर् । अपराध सिंहतामा भएको सुधार 
मातर्ले यातना तथा द�ुर्वहार र अन्य मानवअिधकारका गम्भीर उल्लंघनहरूका उजुरपर्ित न्यायपर्णाली बढी 
उ�रदायी हुने कुरामा साहर् ैथोरै अपेक्षा राख्न सिकन्छ । आजसम्मका अनुगमन र कानुनी कारवाहीका िनष्कषर्हरूले 
पीिडतका लािग न्याय हुने गरी कानूनमा सुधार गनुर्पन� सुझाएका छन् । यसबाट कानूनलाई पर्भािवत गन�, स्थानीय 

तहमा पर्हरी र अिभयोजनकतार्हरूको कायर्लाई नीितगत रुपमा िनयमन गन� र राि�य कानुनी संरचनामा सधुार 
गन� एवं संस्थागत सक्षमता बढाउने पर्मुख बाधक दण्डहीनताको आम वातावरणमाथी नै जोड िदनु आवश्यक छ । 

यी िनष्कषर्हरूले न्यायको पहुचँ र िविधको शासनको दिृ�कोणबाट कानुनी र संस्थागत सुधारको पर्यासलाई हनेुर्पन� 
टड्कारो खाँचो औल्याउँछन् । अिधकारपर्ा� िनकायहरु�ारा पर्व�तत 'कानून र �वस्था'का अनेकन तौरतिरकाहरू 

यौनिहसालगायत यातनाका अपराधका पीिडतहरूको पिरिस्थितलाई ध्यान राख्न ेकुरामा असफल रहकेो िमशनल े
अनूभुती गरेको छ । िवशेष गरी पर्देश तहका केही अिधकारीहरूले अझबढी पीिडत केिन्दर्त तौरतिरका अपनाउने 
कुरामा सहयोग गनुर्पन� िवचार अिभ�� गरे तापिन सीिमत सर्ोतसाधनका कारण यो हुन्छ, हुदँनै वा कित 

हुनस�छ भ�े सन्दभर्मा पिन थुपैर् पर्�हरु रहकेा िथए - उदाहरणका लािग, सबै भन्दा मु�य पर्� जवाफदेही तर 

िमत�यी पीिडत तथा साक्षी संरक्षणका सयंन्तर्हरू स्थापनाको हो ।90  

सङ्कर्मणकालीन न्यायको 'नाटक': पीिडतका आवश्यकता र आवाजको पर्ाथिमकीकरण 

संयु� रा�सङ्घका महासिचवको सन् २००४ को पर्ितवेदनले वणर्न गरे अनुसार, सङ्कर्मणकालीन न्याय 

''िवगतका �ापक पिरमाणमा भएका ज्यादतीहरूमा जवाफदेहीता, न्याय र मेलिमलाप सुिनि�ताको खोजी गन� 

89 हनुेर्होस्, आइसीजे, अन्तरार्ि�य कानून तथा दण्डहीनता िवरु�को लडाई: अभ्यासकतार् िनद�िशका नं. ७ (२०१५), पेज १५४-
४८, https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/12/Universal-Fight-against-impunity-PG-no7-comp- 
Publications-Practitioners-guide-series-2015-ENG.pdf मा उपलब्ध छ ।  
90 नेपालको सन्दभर्मा यी सवालहरूको उपचारका लािग हनुेर्होस्, इन्टरनेशनल किमशन अफ जुिरष्ट्स, नेपालमा साक्षी संरक्षण: 
उ�म अभ्यासहरु सम्बन्धी िसफारीसहरु (२०११), https://www.icj.org/witness- protection-in-nepal-
recommendations-from-international-best-practices/ मा उपलब्ध छ ।  
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सन्दभर्मा आउने समाजको पर्यासहरुसगँ जोिडएका संयन्तर्हरू र �ापक दायरासिहतका पर्िकर्याहरु�91 भिन �ापक 

रुपमा पिरभािषत अवधारणा हो । यी संयन्तर्हरू िभतर् फौजदारी अिभयोजन, पिरपूरण, सत्यिनरूपण पर्िकर्या, 

संस्थागत तथा कानुनी सुधार, भेिटङ्ग र अन्य गैरन्याियक एवं पर्शासिनक कारबाहीका िविभ� स्वरूपहरु 

लगायतका अनेकौ उपाहरु संलग्न गिरएका हुन्छन् । ��सङ्कर्मणकालीन न्याय�� भ�े शब्दावली अिहले �ापक रूपमा 

चचार्मा आएकोले यो शब्दावली यहाँ पर्योग गिरएको हो र यस पर्कृयालाई वास्तवमै जोड िदनु िकन महत्वपूणर् छ 
भने उपयुक्त संयन्तर् र कायर्िविधहरुको उपयुक्त तिरकाले लाग ु गनुर् नै “संकर्मणकालीन  न्याय” हो । समाज 

सङ्कर्मणमा छ भन्दमैा मातर् न्यायको गुणस्तरमा कदािप हर्ास हुनु हुदँनै ।  

सङ्कर्मणकालीन न्याय यो पर्ितवेदनमा अन्यतर् सम्बोधन गिरएको बृह�र िविधको शासनका सरोकारहरूभन्दा 
िभन्द ै न्यायको कुनै िवशेष संरचना वा स्वरूप होइन । यो अन्तरार्ि�य कानूनअन्तगर्त अपराध हुने, 

मानवअिधकारको �ापक र सिुनयोिजत उल्लंघन र ज्यादतीहरुको िनि�त इितहासबाट िनमार्ण भएको र 
ऐितहािसक ज्यादतीहरूको पुनरावृि�लाई रो�े उ�े�य सिहतको न्यायको एक प�ित हो । न्याय क्षेतर्का स्थायी 
संस्थाहरूको कमजोरी/ अपुणर्ताहरुलाई हदे� नहरेी यी अपराधहरू (नेपालका हकमा �न्�संग सम्बिन्धत उल्लंघन र 

ज्यादतीहरु) को िवषयलाई बन्द गन� राजनीितक रुपमा िनद�िशत तिरकाले केवल संरचनागत रुपमा रहकेो 

दण्डहीनताको सुद�ृीकरणलाई म�त पुर्यार्उँछ । दभुार्ग्यवश, िवगतका दशकमा नेपालमा सङ्कर्मणकालीन न्यायका 

नाममा गम्भीर अपराधहरूमा कानूनी (de rure) र �वहारीक (de facto) रुपमा नै आममाफ�का िविभ� 

स्वरूपहरूलाई सँगसँग ैपर्व�र्न गन� गरी राजनीितक नेतृत्वहरु�ारा पीिडतका मागहरूलाई सतही रूपले सम्बोधन 
गन� छट्टू पाराका अल्पकालीन पर्यास मातर् भए ।  

नेपाल सरकार र नेकपा मा�वादीबीचको सश� �न्� अन्त्य गन� िव. स.ं २०६३ को िवस्तृत शािन्त सम्झौताले 

सङ्कर्मणकालीन न्याय सम्बन्धी िनकायहरूको स्थापनाको कायार्देश िदयो । यी भनेका मानवअिधकारहरूको 
उल्लंघनहरूको पूणर् शृङ्खलालाई हने� सत्य िनरूपण आयोग र जबरजस्ती बेप�ा छानिबन आयोग हुन् । ियनले 
�न्�का सबै पक्षका जवाफदेहीताहरूलाई सम्बोधन गन� हो । यी दवैु संस्थाहरू स्थापना भएतापिन िवस्तृत शािन्त 
सम्झौता भएको चौध वषर् पुरा भैसक्दासम्म पिन ती दाियत्वहरू पूरा भएका छैनन् । िवस्तृत शािन्त सम्झौतामा 
हस्ताक्षर भएपिछ शुरु गिरएको अन्तिरम राहत कायर्कर्महरूमा यौनिहसा र अन्य यातना तथा द�ुर्वहार लगायत 
िनि�त बगर्का पीिडतहरूलाई जानाजान नै बिहष्करणमा पािरयो र उपचार तथा पिरपूरणसम्बन्धी अन्तरार्ि�य 
मापदण्डहरूलाई बेवास्ता गद� पिरपुरण पर्ा� गनर् नसिकने गरी साँघुरो तिरका अपनाइयो।  

बेप�ा पािरएका �िक्तको छानिबन र सत्यिनरुपण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन २०७१ अनुसार २०७२ सालमा 
सत्य िनरूपण तथा मेलिमलाप आयोग र बेप�ा पािरएका �िक्तहरूको छानिबन आयोगहरु ग�न गिरएका िथए । 
सत्य िनरूपण तथा मेलिमलाप आयोगल ेमानवअिधकार उल्लंघनका ६१,६१५ उजुरीहरु दतार् गरेको छ र बेप�ा 

91 सश� �न्� तथा �न्�ो�र समाजमा कानूनी शासन र संकर्मणकािलन न्याय– महासिचवको पर्ितवेदन, S/2004/616 of 3 
August 2004, para. 8 
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आयोगल ेजबजर्स्ती बेप�ाका �,१�७ उजुरीहरु दतार् गरेको छ ।92 आयोगहरूमा पर्ािविधक ज्ञान, िवशेषज्ञता र 

िव�ीय �ोतसाधनको कमी छ र ितनीहरू राजनीितबाट पर्भािवत छन् । कायार्दशेका पर्ारिम्भक २ वषर् र दईु पटक 
थिपएका एक वष�य कायार्विधमा आयोगहरूले िवगत एक दशक लामो �न्�का कर्ममा घटेका मानवअिधकारका 
गम्भीर उल्लंघनका एउटै पिन मु�ाको समाधान गनर् सकेनन् । 

नागिरक समाज, पीिडत तथा अन्तरार्ि�य समुदायहरुको िवरोधका बाबजुद जनवरी २०२० मा िमशनको भर्मण 

सिकए लग�ै पिछ अपारदश� र पर्भावकारी परामशर् िबनानै िनयुक्त नयाँ सदस्यहरू�ारा आयोगहरू पुनगर्ठन 
गिरयो ।93 यो कदमले आयोगहरू सबै भन्दा असक्षम र खराब छन् जस्ले पीडकहरूलाई माफी पर्दान गनर् गठन 

गिरएका साधनहरु (vehicles) का रुपमा काम गदर्छन् भ�े धारणालाई बढावा िदयो । आयोगहरूको 

अनुसन्धानहरूमा पारदिशताको अभावका साथै पीिडत र साक्षीको गोपनीयता र भौितक सुरक्षा सुिनि�त गन� 
उपायहरुको अभाव छ । आयोगसँग कुराकानी गरेका पीिडतहरूल ेउठाएका सरोकारहरूमा सरकार र नागिरक 
समाजको अगुवाईमा बषर्भरी गिरएका परामशर्हरूका कर्ममा अिभलेख गिरएका सरोकारहरू पर्ितिविम्बत भएका 
िथए ।94   

खराब िनयतको पर्िकर्याले न्यायके्षतर्का अन्य संस्थाहरु िवशेषगरी न्यायपािलकाको िव�सनीयतामा कसरी पर्भाव 
पादर्छन् भ� ेकुरा पिन उक्त पिरिस्थितल ेदसार्उँछ । िबतेको पाँच वषर्मा, सव�� अदालतबाट जारी भएका िनद�शन 

तथा आदेशहरुको उल्लंघन गनर्मा सरकारका पर्यासहरू जारी रह े । २०७२ सालमै सव�� अदालतले २०७१ 
सालको कानुनी संरचनामा माफी िदनका लािग पर्योग हुन सके्न पर्ावधानहरु असंवैधािनक र नेपालको अन्तरार्ि�य 
कानुनी दाियत्व पर्ितकूल रहकेो भनेर आदेश सुनायो । फौजदारी अिभयोजनहरुलाई अगािड बढाउन इन्कार गनुर्का 
साथै सरकारले मानवता िवरु�को अपराध वा जबरजस्ती बेप�ा पािरएको अपराध समेतलाई नजरअन्दाज गद� 
समादशेी तथा चेन अफ कमाण्डमा आधािरत जवाफदहेीताको िस�ान्तलाई सम्बोधन गनर् असफल र�ो । कानूनी 
संरचना संसोधनका िविभ� मस्यौदाहरुमा पुरानै कमीकमजोरी र वेवास्तालाई दोहोयार्उँद ैअदालतका अिधकांश 
िनद�शनहरुको पिरपालना गनर् सरकार असफल र�ो ।95 िमशनसँग कुराकानी गरेका पीिडत र पिरवारहरू न्याय 

92  सत्य िनरूपण तथा मेलिमलाप आयोग, टीआरसी नेपाल, पेर्सिवज्ञि� (७ फेबुर्अरी २०१८), http://trc.gov.np/wp-
content/uploads मा उपलब्ध छ ।  
93  हनुेर्होस,् आइसीजे, नेपाल: हालैका कदमहरुले संकर्मणकािलन न्यायको अवमुल्यन गदर्छन् (जनवरी २०२०), 
https://www.icj.org/nepal-recent-steps-undermine-transitional-justice/ मा उपलब्ध छ ।  
94  पीिडत समुदाय र नागिरक समाजसँगको परामशर्मा आधािरत आइसीजकेो संके्षिपका (िबर्िफङ) िवस्तृतमा सरोकारहरू 
रािखएका छन् । हनुेर्होस्, ICJ, Nepal’s Transitional Justice Process: Challenges and Future Strategies (अग� 
२०१७), https://www.icj.org/nepal-transitional-justice-mechanisms-have-failed-to-ensure-justice-for-
victims/ मा उपलब्ध छ ।  
95 हनुेर्होस्, आइसीजे, एमने�ी इन्टरनेशनल र टर्ायल इन्टरनेशनल�ारा पर्कािशत संकर्मणकािलन न्याय कानून सम्बन्धी पिछल्लो 
संसोधन मस्यौदामा गिरएको पुनरावृती सम्बन्धी संयुक्त िटप्पणी । Preliminary Comments on the draft bill to amend 
the Act on Commission on Investigation of Disappeared Persons, Truth and Reconciliation 2014 (जुलाई 
२०१८), https://www.icj.org/nepal-draft- bill-on-transitional-justice-falls-short-of-international-law-and-
standards/ उपलब्ध छ ।  
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सन्दभर्मा आउने समाजको पर्यासहरुसगँ जोिडएका संयन्तर्हरू र �ापक दायरासिहतका पर्िकर्याहरु�91 भिन �ापक 

रुपमा पिरभािषत अवधारणा हो । यी संयन्तर्हरू िभतर् फौजदारी अिभयोजन, पिरपूरण, सत्यिनरूपण पर्िकर्या, 

संस्थागत तथा कानुनी सुधार, भेिटङ्ग र अन्य गैरन्याियक एवं पर्शासिनक कारबाहीका िविभ� स्वरूपहरु 

लगायतका अनेकौ उपाहरु संलग्न गिरएका हुन्छन् । ��सङ्कर्मणकालीन न्याय�� भ�े शब्दावली अिहले �ापक रूपमा 

चचार्मा आएकोले यो शब्दावली यहाँ पर्योग गिरएको हो र यस पर्कृयालाई वास्तवमै जोड िदनु िकन महत्वपूणर् छ 
भने उपयुक्त संयन्तर् र कायर्िविधहरुको उपयुक्त तिरकाले लाग ु गनुर् नै “संकर्मणकालीन  न्याय” हो । समाज 

सङ्कर्मणमा छ भन्दमैा मातर् न्यायको गुणस्तरमा कदािप हर्ास हुनु हुदँनै ।  

सङ्कर्मणकालीन न्याय यो पर्ितवेदनमा अन्यतर् सम्बोधन गिरएको बृह�र िविधको शासनका सरोकारहरूभन्दा 
िभन्द ै न्यायको कुनै िवशेष संरचना वा स्वरूप होइन । यो अन्तरार्ि�य कानूनअन्तगर्त अपराध हुने, 

मानवअिधकारको �ापक र सिुनयोिजत उल्लंघन र ज्यादतीहरुको िनि�त इितहासबाट िनमार्ण भएको र 
ऐितहािसक ज्यादतीहरूको पुनरावृि�लाई रो�े उ�े�य सिहतको न्यायको एक प�ित हो । न्याय क्षेतर्का स्थायी 
संस्थाहरूको कमजोरी/ अपुणर्ताहरुलाई हदे� नहरेी यी अपराधहरू (नेपालका हकमा �न्�संग सम्बिन्धत उल्लंघन र 

ज्यादतीहरु) को िवषयलाई बन्द गन� राजनीितक रुपमा िनद�िशत तिरकाले केवल संरचनागत रुपमा रहकेो 

दण्डहीनताको सुद�ृीकरणलाई म�त पुर्यार्उँछ । दभुार्ग्यवश, िवगतका दशकमा नेपालमा सङ्कर्मणकालीन न्यायका 

नाममा गम्भीर अपराधहरूमा कानूनी (de rure) र �वहारीक (de facto) रुपमा नै आममाफ�का िविभ� 

स्वरूपहरूलाई सँगसँग ैपर्व�र्न गन� गरी राजनीितक नेतृत्वहरु�ारा पीिडतका मागहरूलाई सतही रूपले सम्बोधन 
गन� छट्टू पाराका अल्पकालीन पर्यास मातर् भए ।  

नेपाल सरकार र नेकपा मा�वादीबीचको सश� �न्� अन्त्य गन� िव. स.ं २०६३ को िवस्तृत शािन्त सम्झौताले 

सङ्कर्मणकालीन न्याय सम्बन्धी िनकायहरूको स्थापनाको कायार्देश िदयो । यी भनेका मानवअिधकारहरूको 
उल्लंघनहरूको पूणर् शृङ्खलालाई हने� सत्य िनरूपण आयोग र जबरजस्ती बेप�ा छानिबन आयोग हुन् । ियनले 
�न्�का सबै पक्षका जवाफदेहीताहरूलाई सम्बोधन गन� हो । यी दवैु संस्थाहरू स्थापना भएतापिन िवस्तृत शािन्त 
सम्झौता भएको चौध वषर् पुरा भैसक्दासम्म पिन ती दाियत्वहरू पूरा भएका छैनन् । िवस्तृत शािन्त सम्झौतामा 
हस्ताक्षर भएपिछ शुरु गिरएको अन्तिरम राहत कायर्कर्महरूमा यौनिहसा र अन्य यातना तथा द�ुर्वहार लगायत 
िनि�त बगर्का पीिडतहरूलाई जानाजान नै बिहष्करणमा पािरयो र उपचार तथा पिरपूरणसम्बन्धी अन्तरार्ि�य 
मापदण्डहरूलाई बेवास्ता गद� पिरपुरण पर्ा� गनर् नसिकने गरी साँघुरो तिरका अपनाइयो।  

बेप�ा पािरएका �िक्तको छानिबन र सत्यिनरुपण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन २०७१ अनुसार २०७२ सालमा 
सत्य िनरूपण तथा मेलिमलाप आयोग र बेप�ा पािरएका �िक्तहरूको छानिबन आयोगहरु ग�न गिरएका िथए । 
सत्य िनरूपण तथा मेलिमलाप आयोगल ेमानवअिधकार उल्लंघनका ६१,६१५ उजुरीहरु दतार् गरेको छ र बेप�ा 

91 सश� �न्� तथा �न्�ो�र समाजमा कानूनी शासन र संकर्मणकािलन न्याय– महासिचवको पर्ितवेदन, S/2004/616 of 3 
August 2004, para. 8 
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आयोगल ेजबजर्स्ती बेप�ाका �,१�७ उजुरीहरु दतार् गरेको छ ।92 आयोगहरूमा पर्ािविधक ज्ञान, िवशेषज्ञता र 

िव�ीय �ोतसाधनको कमी छ र ितनीहरू राजनीितबाट पर्भािवत छन् । कायार्दशेका पर्ारिम्भक २ वषर् र दईु पटक 
थिपएका एक वष�य कायार्विधमा आयोगहरूले िवगत एक दशक लामो �न्�का कर्ममा घटेका मानवअिधकारका 
गम्भीर उल्लंघनका एउटै पिन मु�ाको समाधान गनर् सकेनन् । 

नागिरक समाज, पीिडत तथा अन्तरार्ि�य समुदायहरुको िवरोधका बाबजुद जनवरी २०२० मा िमशनको भर्मण 

सिकए लग�ै पिछ अपारदश� र पर्भावकारी परामशर् िबनानै िनयुक्त नयाँ सदस्यहरू�ारा आयोगहरू पुनगर्ठन 
गिरयो ।93 यो कदमले आयोगहरू सबै भन्दा असक्षम र खराब छन् जस्ले पीडकहरूलाई माफी पर्दान गनर् गठन 

गिरएका साधनहरु (vehicles) का रुपमा काम गदर्छन् भ�े धारणालाई बढावा िदयो । आयोगहरूको 

अनुसन्धानहरूमा पारदिशताको अभावका साथै पीिडत र साक्षीको गोपनीयता र भौितक सुरक्षा सुिनि�त गन� 
उपायहरुको अभाव छ । आयोगसँग कुराकानी गरेका पीिडतहरूल ेउठाएका सरोकारहरूमा सरकार र नागिरक 
समाजको अगुवाईमा बषर्भरी गिरएका परामशर्हरूका कर्ममा अिभलेख गिरएका सरोकारहरू पर्ितिविम्बत भएका 
िथए ।94   

खराब िनयतको पर्िकर्याले न्यायके्षतर्का अन्य संस्थाहरु िवशेषगरी न्यायपािलकाको िव�सनीयतामा कसरी पर्भाव 
पादर्छन् भ� ेकुरा पिन उक्त पिरिस्थितल ेदसार्उँछ । िबतेको पाँच वषर्मा, सव�� अदालतबाट जारी भएका िनद�शन 

तथा आदेशहरुको उल्लंघन गनर्मा सरकारका पर्यासहरू जारी रह े । २०७२ सालमै सव�� अदालतले २०७१ 
सालको कानुनी संरचनामा माफी िदनका लािग पर्योग हुन सके्न पर्ावधानहरु असंवैधािनक र नेपालको अन्तरार्ि�य 
कानुनी दाियत्व पर्ितकूल रहकेो भनेर आदेश सुनायो । फौजदारी अिभयोजनहरुलाई अगािड बढाउन इन्कार गनुर्का 
साथै सरकारले मानवता िवरु�को अपराध वा जबरजस्ती बेप�ा पािरएको अपराध समेतलाई नजरअन्दाज गद� 
समादशेी तथा चेन अफ कमाण्डमा आधािरत जवाफदहेीताको िस�ान्तलाई सम्बोधन गनर् असफल र�ो । कानूनी 
संरचना संसोधनका िविभ� मस्यौदाहरुमा पुरानै कमीकमजोरी र वेवास्तालाई दोहोयार्उँद ैअदालतका अिधकांश 
िनद�शनहरुको पिरपालना गनर् सरकार असफल र�ो ।95 िमशनसँग कुराकानी गरेका पीिडत र पिरवारहरू न्याय 

92  सत्य िनरूपण तथा मेलिमलाप आयोग, टीआरसी नेपाल, पर्ेसिवज्ञि� (७ फेबुर्अरी २०१८), http://trc.gov.np/wp-
content/uploads मा उपलब्ध छ ।  
93  हनुेर्होस,् आइसीजे, नेपाल: हालैका कदमहरुले संकर्मणकािलन न्यायको अवमुल्यन गदर्छन् (जनवरी २०२०), 
https://www.icj.org/nepal-recent-steps-undermine-transitional-justice/ मा उपलब्ध छ ।  
94  पीिडत समुदाय र नागिरक समाजसँगको परामशर्मा आधािरत आइसीजकेो संके्षिपका (िबर्िफङ) िवस्तृतमा सरोकारहरू 
रािखएका छन् । हनुेर्होस्, ICJ, Nepal’s Transitional Justice Process: Challenges and Future Strategies (अग� 
२०१७), https://www.icj.org/nepal-transitional-justice-mechanisms-have-failed-to-ensure-justice-for-
victims/ मा उपलब्ध छ ।  
95 हनुेर्होस्, आइसीजे, एमने�ी इन्टरनेशनल र टर्ायल इन्टरनेशनल�ारा पर्कािशत संकर्मणकािलन न्याय कानून सम्बन्धी पिछल्लो 
संसोधन मस्यौदामा गिरएको पुनरावृती सम्बन्धी संयुक्त िटप्पणी । Preliminary Comments on the draft bill to amend 
the Act on Commission on Investigation of Disappeared Persons, Truth and Reconciliation 2014 (जुलाई 
२०१८), https://www.icj.org/nepal-draft- bill-on-transitional-justice-falls-short-of-international-law-and-
standards/ उपलब्ध छ ।  
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सम्बन्धी ितनका मागहरुका बारेमा पर्� र गम्भीर िथए तर सरकारका पिछल्ला कदमहरूमा भने ितनका अपेक्षा 
स्प�रुपमा न्यून िथए ।  

पीिडतहरूले बारम्बार उठाएको एउटा पर्तीकात्मक सवाल सरकारको राजनीितक इच्छाशिक्तको अभाव सम्बन्धी 
िथयो । सरकारले मानवअिधकारको उल्लंघन वा यातनाजस्ता कुरालाई पिन कैद सजायिवनाको सामुदाियक 
सेवाजस्तो मामुली सजाय�ारा दिण्डत गन� गरी सङकर्मणकालीन पर्िकर्यालाई िनयमन गनर् पर्स्ताव गिरएको 
हालको संशोधन पर्स्ताव िथयो ।96 यस्तो पर्स्ताव दण्ड सजायहरु कसुरको गम्भीरतासंग मेल खाने हुनै पछर् भ�े 

अन्तरार्ि�य कानुनी दाियत्वको पर्� उल्लंघन हो ।97 �न्�सँग सम्बिन्धत मिहला िवरु�का य�न�हसाकालािग 

दण्डहीनताउपरको कारबाहीको अभाव पिन पीिडतहरू�ारा बारम्बार उठाईएको सवाल िथयो ।98 आ�यर्को कुरा, 

सव�� अदालतको फैसला िवपरीत, �न्�कािलन मु�ाहरु फ�जदारी न्याय पर्िकर्या�ारा होइन सङ्कर्मणकालीन 

न्यायपर्िकर्याबाटै सम्बोधन हुनै पछर् भिन ठोकुवा पिन गन� तर अदालतको आदेश कायार्न्वयन नगरी संकर्मणकािलन 
न्याय पर्िकर्या अवरु� पान� सरकारी अिधकारीहरूका लािग सामान्यजस्तै िथयो ।  

यसको मतलब वष�दिेख संवादहरु भएनन् र केही पिन पिरवतर्न भएनन् भ�े होइन । िमशनसँग भटे्ने सबै सरकारी 
अिधकारीहरूले मानवअिधकारका गम्भीर उल्लंघनहरूका लािग आममाफी िदइँदनै भ�े कुरा मन्तर् जस्तै गरी पटक 
पटक दोहयार्एका िथए । कानुनी संरचनामा ससंोधन गन� हालसाल ै पर्स्तािवत संशोधनहरूल े अित गम्भीर 
अपराधहरूको छो�ाइएको सूचीमा कानुनी माफी (de jure amnesty) लाई साँघुरो रुपमा सीिमत गन� 

पर्ितब�ता सझुाउँछ । सङ्कर्मणकालीन न्यायसम्बन्धी सावर्जिनक छलफलहरु िस्थर भईसके भनेर िनष्कषर् िनकाल्नु 
अझै न्यायोिचत हुदँनै । सङ्कर्मणकालीन पर्िकर्याको वस्तुगत तथ्यका रूपमा केही अगािड पर्स्तािवत औपचािरक 
माफीहरूल ेकठोर नकारात्मक सावर्जिनक पर्ितिकर्या िनम्त्याउने कुरा स्प� छ । अन्तरार्ि�य मानवअिधकार कानून 
सरकारको लािग राि�य तथा अन्तरार्ि�य म�हरूमा िवचारिवमशर्को महत्त्वपूणर् िवषय भएको छ ।  

समगर्मा, नेपालको सङ्कर्मणकालीन न्यायको अवधारणालाई यो पर्ितवेदनमा अगािड िवष्लेषण गिरएको पहुचँ र 

संस्थागत स्वतन्तर्ताको सवाललगायत समगर् न्यायपर्णालीको सुधार गन� अवधारणासँग एकीकृत गरी थप अगािड 
बढाइनुपछर् भ�े िमशनको स्प� सुझाव िथयो । अक� शब्दमा, न्यायके्षतर्को सुधारको खाँचोलाई ध्यानमा राख्नेगरी र 

96 ऐजन ।  
97 यातना िवरु�को महासिन्धको धारा ४(�) ले ''हरेक राज्यपक्षले यी कसुरहरूलाई, त्यसको गम्भीर पर्कृितलाई समेत ध्यानमा 
राखी, उपयुक्त दण्डसजाय�ारा दण्डनीय बनाउनेछन्� भ�े स्थािपत गरेको छ । जबरजस्ती बेप�ा पान� कायर्बाट सबै �िक्तहरुको 
संरक्षण सम्बन्धी अन्तरार्ि�य महासन्धी (धारा �); बालबािलकाको बेचिबखन, बाल वेश्यावृती तथा बाल अ�िलल चलिचतर् 
िवरु�को बाल अिधकार सम्बन्धी महासन्धीको ऐिच्छक आलेख (धारा ३.३); यातना रोकथाम तथा सजाय गन� अन्तर-अमेिरकी 
महासन्धी (धारा �); �िक्तहरुको जबरजस्ती वेव�ा सम्बन्धी अन्तर-अमेिरकी महासन्धी (धारा ३); जबरजस्ती वेप�ाबाट सबै 
�िक्तहरुको संरक्षण सम्बन्धी घोषणा पतर् (धारा ४.१); र गैरन्याियक तथा स्वेच्छाचारी हत्यामा पर्भावकारी अनुसन्धान एवं 
रोकथाम सम्बन्धी िस�ान्तहरु (िस�ान्त १) ।  
98  �न्�सम्बन्धी य�न�हसा र ितनलाई सम्बोधन गनर्मा असफलता बारेमा थप जानकारीका लािग, हनुेर्होस्, the ICJ’s 
submission to the CEDAW Committee in October 2018, https://www.icj.org/nepal-icj-submits-report-to-
cedaw- committee-on-the-transitional-justice-processes-failure-to-address-womens-human-rights/ मा 
उपलब्ध छ ।  

51

पीिडतसगँ परामशर्का लािग परामशर् (यो उपखण्डको शीषर्क 'नाटक') भन्दा पर राज्यको जवाफदेिहताको ठाउँमा 

उिभएर पीिडत समुदायका मागहरूलाई समेट्न े गरी सङ्कर्मणकालीन न्यायलाई समगर् कानूनको शासनको 
अवधारणाबाट हिेरनु आवश्यक छ । आइसीजे र िमशन मानवअिधकारको गम्भीर उल्लंघन र ज्यादतीहरू तथा 
अन्तरार्ि�य कानूनअन्तगर्तका अपराधहरूमा दण्डहीनता िवरु�को लडाइँलाई कुनै पिन सङ्कर्मणकालीन पर्िकर्यामा 
उच्च पर्ाथिमकतामा राख्नुपछर् भ� ेठान्दछन् भ� ेआइसीजे र िमशनको जोड छ ।  

नागिरक समाजको भिुमका र मानवअिधकारको उल्लघंनमा सावर्जिनक जवाफदहेीता 

नेपाललाई नागिरक तथा राजनीितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि�य अनुबन्धको धारा १९ बमोिजम िसमानाको हद 
नराखीकन जुनसुकै स�ारमाध्यमबाट िवना हस्तक्षेप िवचारहरु राख्न े र खोजी गन�, पर्ा� गन� र जानकारी तथा 

िवचारहरुको पर्सार गन�, िवनाहस्तके्षप अिभमत गर्हण गन� लगायत िवचार र अिभ�ि�को स्वतन्तर्ताको अिधकार 

संरक्षण गन� अन्तरार्ि�य कानुनी दाियत्व छ । संयु� रा�संघीय मानवअिधकार सिमितले यी अिधकारहरू िसङ्गो 
न्याय पर्णाली र कानूनको शासनलाई म�त गन� पारदिशता र जवाफदेहीतालाई सम्भव बनाउन सके्न 
अिभमतहरूको िवकाश र आदानपर्दानलाई सहजीकरण गनर्का लािग यी अिधकारहरू िनरपेक्ष रूपमै अत्यावश्यक 
छन् भनेर स्प� गरेको छ । स्वतन्तर् अिभ�ि�, अिभमत तथा सुचनाको अिधकारको सम्मान र सरंक्षण गन� दाियत्व 

सरकारका तीनै अङ्ग - िवधाियका, कायर्पािलका तथा न्यायपािलकाका साथसाथ ै अन्य पर्शासिनक िनकायहरू 

सबैका लािग लाग ूहुन्छ ।99  

अनुबन्धकै धारा २२ अन्तगर्त संरिक्षत सङ्गिठत हुने र स्वतन्तर्तापूवर्क भेला हुने स्वतन्तर्ता लगायतका अन्य 
मौिलक स्वतन्तर्ताबाट अलग भए पिन अिभ�ि�को स्वतन्तर्ताको अिधकार धारा २१ सँग सम्बिन्धत छ । यी 
स्वतन्तर्ताहरु खासगरी मानवअिधकार रक्षकहरूका हकमा कसरी सम्बिन्धत हुन्छन ् भ�े सन्दभर्मा नेपालल े
िव��ापी मानवअिधकार तथा मौिलक स्वतन्तर्ताको संरक्षण तथा पर्व�र्नमा सिकर्य �ि�, समूह तथा 

अङ्गहरूको अिधकार तथा िजम्मेवारीसम्बन्धी घोषणापतर् (मानवअिधकार रक्षकसम्बन्धी घोषणापतर्) को सम्मान 

गन� पदर्छ ।  

यी मौिलक स्वतन्तर्ताहरू न्यायको पहुचँका अिभ� अङ्ग हुन् र सावर्जिनक िवचार िवमशर्को संरक्षण तथा 
अिधकारको उल्लंघन तथा ज्यादतीिवरु� उपचार खोज्नेका लािग म� उपल�ध गराउन महत्त्वपूणर् भूिमका खेल्ने 
नागिरक समाजको भुिमकाको संरक्षणलाई जोड िदनुपन� कुरा महत्त्वपूणर् छ भ� े कुरा िमशनले ठम्याएको छ । 
राजनीितक सम्झौता वा राज्यका संस्थाहरूले िजम्मेवारीहरुको बेवास्ता गरेको अवस्थामा जवाफदहेीता खोज्ने 
मुख्य उपाय भनेको न्यायपािलकाका साथसाथ ै स�ारमाध्यम माफर् तको सावर्जिनक बहस नै भएको कुरा धेरै 
मािनसहरुल े िमशनलाई बताए । दभुार्ग्यवश, सन ् २०१७ मा आइसीजेको मानव अिधकार र कानूनी शासन 

सम्बन्धी आधारभूत अध्ययनको पर्काशन यता सरकारले नागिरक समाजका िकर्याकलापलाई िनयन्तर्ण गन� र 
अिभ�ि�को स्वतन्तर्तालाई सीिमत गनर्मा लिक्षत कैय� कानून तथा नीितको कायार्न्वयन गनर् खोज्यो । केही यस्ता 
पर्यासहरू सावर्जिनक वकालत र कानुनी कारवाही माफर् त सफलतापवूर्क रोिकए ।  

99 संयु� रा� संघीय मानव अिधकार सिमित, आम िटप्पणी नं. ३४, CCPR/C/GC/34 (१२ सेप्टेम्बर २०११), paras. 2-8. 
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सम्बन्धी ितनका मागहरुका बारेमा पर्� र गम्भीर िथए तर सरकारका पिछल्ला कदमहरूमा भने ितनका अपेक्षा 
स्प�रुपमा न्यून िथए ।  

पीिडतहरूले बारम्बार उठाएको एउटा पर्तीकात्मक सवाल सरकारको राजनीितक इच्छाशिक्तको अभाव सम्बन्धी 
िथयो । सरकारले मानवअिधकारको उल्लंघन वा यातनाजस्ता कुरालाई पिन कैद सजायिवनाको सामुदाियक 
सेवाजस्तो मामुली सजाय�ारा दिण्डत गन� गरी सङकर्मणकालीन पर्िकर्यालाई िनयमन गनर् पर्स्ताव गिरएको 
हालको संशोधन पर्स्ताव िथयो ।96 यस्तो पर्स्ताव दण्ड सजायहरु कसुरको गम्भीरतासंग मेल खाने हुनै पछर् भ�े 

अन्तरार्ि�य कानुनी दाियत्वको पर्� उल्लंघन हो ।97 �न्�सँग सम्बिन्धत मिहला िवरु�का य�न�हसाकालािग 

दण्डहीनताउपरको कारबाहीको अभाव पिन पीिडतहरू�ारा बारम्बार उठाईएको सवाल िथयो ।98 आ�यर्को कुरा, 

सव�� अदालतको फैसला िवपरीत, �न्�कािलन मु�ाहरु फ�जदारी न्याय पर्िकर्या�ारा होइन सङ्कर्मणकालीन 

न्यायपर्िकर्याबाटै सम्बोधन हुनै पछर् भिन ठोकुवा पिन गन� तर अदालतको आदेश कायार्न्वयन नगरी संकर्मणकािलन 
न्याय पर्िकर्या अवरु� पान� सरकारी अिधकारीहरूका लािग सामान्यजस्तै िथयो ।  

यसको मतलब वष�दिेख संवादहरु भएनन् र केही पिन पिरवतर्न भएनन् भ�े होइन । िमशनसँग भटे्ने सबै सरकारी 
अिधकारीहरूले मानवअिधकारका गम्भीर उल्लंघनहरूका लािग आममाफी िदइँदनै भ�े कुरा मन्तर् जस्तै गरी पटक 
पटक दोहयार्एका िथए । कानुनी संरचनामा ससंोधन गन� हालसाल ै पर्स्तािवत संशोधनहरूल े अित गम्भीर 
अपराधहरूको छो�ाइएको सूचीमा कानुनी माफी (de jure amnesty) लाई साँघुरो रुपमा सीिमत गन� 

पर्ितब�ता सझुाउँछ । सङ्कर्मणकालीन न्यायसम्बन्धी सावर्जिनक छलफलहरु िस्थर भईसके भनेर िनष्कषर् िनकाल्नु 
अझै न्यायोिचत हुदँनै । सङ्कर्मणकालीन पर्िकर्याको वस्तुगत तथ्यका रूपमा केही अगािड पर्स्तािवत औपचािरक 
माफीहरूल ेकठोर नकारात्मक सावर्जिनक पर्ितिकर्या िनम्त्याउने कुरा स्प� छ । अन्तरार्ि�य मानवअिधकार कानून 
सरकारको लािग राि�य तथा अन्तरार्ि�य म�हरूमा िवचारिवमशर्को महत्त्वपूणर् िवषय भएको छ ।  

समगर्मा, नेपालको सङ्कर्मणकालीन न्यायको अवधारणालाई यो पर्ितवेदनमा अगािड िवष्लेषण गिरएको पहुचँ र 

संस्थागत स्वतन्तर्ताको सवाललगायत समगर् न्यायपर्णालीको सुधार गन� अवधारणासँग एकीकृत गरी थप अगािड 
बढाइनुपछर् भ�े िमशनको स्प� सुझाव िथयो । अक� शब्दमा, न्यायके्षतर्को सुधारको खाँचोलाई ध्यानमा राख्नेगरी र 

96 ऐजन ।  
97 यातना िवरु�को महासिन्धको धारा ४(�) ले ''हरेक राज्यपक्षले यी कसुरहरूलाई, त्यसको गम्भीर पर्कृितलाई समेत ध्यानमा 
राखी, उपयुक्त दण्डसजाय�ारा दण्डनीय बनाउनेछन्� भ�े स्थािपत गरेको छ । जबरजस्ती बेप�ा पान� कायर्बाट सबै �िक्तहरुको 
संरक्षण सम्बन्धी अन्तरार्ि�य महासन्धी (धारा �); बालबािलकाको बेचिबखन, बाल वेश्यावृती तथा बाल अ�िलल चलिचतर् 
िवरु�को बाल अिधकार सम्बन्धी महासन्धीको ऐिच्छक आलेख (धारा ३.३); यातना रोकथाम तथा सजाय गन� अन्तर-अमेिरकी 
महासन्धी (धारा �); �िक्तहरुको जबरजस्ती वेव�ा सम्बन्धी अन्तर-अमेिरकी महासन्धी (धारा ३); जबरजस्ती वेप�ाबाट सबै 
�िक्तहरुको संरक्षण सम्बन्धी घोषणा पतर् (धारा ४.१); र गैरन्याियक तथा स्वेच्छाचारी हत्यामा पर्भावकारी अनुसन्धान एवं 
रोकथाम सम्बन्धी िस�ान्तहरु (िस�ान्त १) ।  
98  �न्�सम्बन्धी य�न�हसा र ितनलाई सम्बोधन गनर्मा असफलता बारेमा थप जानकारीका लािग, हनुेर्होस्, the ICJ’s 
submission to the CEDAW Committee in October 2018, https://www.icj.org/nepal-icj-submits-report-to-
cedaw- committee-on-the-transitional-justice-processes-failure-to-address-womens-human-rights/ मा 
उपलब्ध छ ।  
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अिधकारको उल्लंघन तथा ज्यादतीिवरु� उपचार खोज्नेका लािग म� उपल�ध गराउन महत्त्वपूणर् भूिमका खेल्ने 
नागिरक समाजको भुिमकाको संरक्षणलाई जोड िदनुपन� कुरा महत्त्वपूणर् छ भ� े कुरा िमशनले ठम्याएको छ । 
राजनीितक सम्झौता वा राज्यका संस्थाहरूले िजम्मेवारीहरुको बेवास्ता गरेको अवस्थामा जवाफदहेीता खोज्ने 
मुख्य उपाय भनेको न्यायपािलकाका साथसाथ ै स�ारमाध्यम माफर् तको सावर्जिनक बहस नै भएको कुरा धेरै 
मािनसहरुल े िमशनलाई बताए । दभुार्ग्यवश, सन ् २०१७ मा आइसीजेको मानव अिधकार र कानूनी शासन 

सम्बन्धी आधारभूत अध्ययनको पर्काशन यता सरकारले नागिरक समाजका िकर्याकलापलाई िनयन्तर्ण गन� र 
अिभ�ि�को स्वतन्तर्तालाई सीिमत गनर्मा लिक्षत कैय� कानून तथा नीितको कायार्न्वयन गनर् खोज्यो । केही यस्ता 
पर्यासहरू सावर्जिनक वकालत र कानुनी कारवाही माफर् त सफलतापवूर्क रोिकए ।  

99 संयु� रा� संघीय मानव अिधकार सिमित, आम िटप्पणी नं. ३४, CCPR/C/GC/34 (१२ सेप्टेम्बर २०११), paras. 2-8. 
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नेपाल सरकार र खास गरी पर्धानमन्तर्ी केपी शमार् ओलीको नेतृत्वको वतर्मान पर्शासनल ेआलोचक, मानवअिधकार 

रक्षकहरू र स�ार माध्यमहरूलाई लिक्षत गद� कानूनलाई ''हितयार बनाउने'' के्षतर्ीय पर्वृि�को अनुशरण गय� । 

राि�य सुरक्षा र आतङ्कवाद िवरोधी कानूनजस्ता परम्परागत सवर्स�ावादी साधनहरूमा मातर् सीिमत होइन, 

कर, संघसंस्था दतार्, दवेानी वा फौजदारी गालीबेइ�ती र स�ार कानूनसमेतमा िविवध रूपमा यस्ता पहलहरु 

गिरए । अनलाइन अिभ�ि�लाई दबाउने र मु�ा चलाउनका लािग साइबर सुरक्षाका सरोकार पर्योग गन� र 
अिधकारको उल्लंघनको कानुनी जवाफदेहीता खोज्ने उपायहरु िनयिन्तर्त गन� अन्यतर् खासगरी एिसयाली क्षेतर्ीय 
सरकारहरूमा दखेा परेको पर्वृि� नेपालका नयाँ कानूनमा पिन शुरुवात भएको दिेखन्छ ।100  

नागिरक समाजसँगको सरकारी वैरभावको पर्तीकको रूपमा िमशनसँग पर्ाय� उ�ाइएको नीितगत पहल राि�य 
अखण्डता तथा आचरण सम्बन्धी नीितको मसौदा िथयो । यो नीित कानूनको रुपमा लाग ू भएको अवस्थामा 
गैरसरकारी संस्थाहरुल े कमर्चारीहरूको िववरण स्थानीय अिधकारीहरूलाई बुझाउनु पन� र पर्ितवेदन पर्काशन 
गनुर्अगािड सरकारी मन्तर्ालयहरूको अिगर्म स्वीकृित िलनुपन� लगायत गैरसरकारी संघसंस्थाहरुल ेझन्झिटलो दतार् 
पर्िकर्या तथा पर्ितवेदनहरूको सतर्बन्देजहरुको सामना गनुर्पन� हुन्थ्यो । यसल े गैरसरकारी संघसंस्थाउपर समाज 
कल्याण पिरषद्को स्थानमा पर्धानमन्तर्ीको कायार्लय अन्तगर्तको अक� नयाँ िनकायलाई सुपिरवेक्षणको अिधकार 
पर्दान गछर् । यो पहल नागिरक समाज र कूटनीितक समुदायको पर्ितरोधका कारण अस्थायी रूपमा रोिकएको छ, 

जुन संयु� रा�संघीय मानवअिधकार पिरषद्का चार िवशेष समािधक्षकहरूको हस्तके्षपको िवषयसम्म बन्यो जसले 
मानवअिधकार रक्षकहरूमा यस्तो नीितको “नकारात्मक पर्भाव” पन� भनी सचेत गराएका िथए ।101 

पर्स्तािवत सूचना पर्िविध िवधेयकको मसौदाको सम्भािवत पर्भाव खास सरोकारको कुरा छ जुन मसौदा दखे्दा 
इन्टरनेटलाई िनयमन गन� कानून भनी ल्याइएको हो तर त्यसमा स�ार माध्यमको बृहत् क्षेतर्मा अिभ�ि�को �ूलो 
शृङ्खला (इमेल, ब्लग, सामािजक माध्यम र समाचार साइटहरू) लाई अपराधीकरण गन� पर्ावधान रािखएका छन् 

। मसौदाले िवधेयकका पर्ावधानको उल्लंघन उपरको मु�ाहरुको िनरूपण गन� अधर्न्याियक ''सूचना पर्िविध 

अदालत" को स्थापना पिन पर्स्ताव गरेको छ । िवधेयक पतर्कार तथा कलाकारलाई पकर्ाउ गन� र अिभयोजन 

िव�ुतीय कारोबार �नजस्ता िव�मान कानूनकै पर्योगलाई थप मजबुत बनाउने िहसाबले आएको छ ।102  

सूचना पर्िविध िवधेयक ओली सरकारले अनलाइन अिभ�ि�उपर गम्भीर सन्तर्ास ल्याउन संसदमा पर्स्तुत गरेको 
समान पर्कृतीका समस्यागर्स्त िवधेयक िमिडया काउन्सील िवधेयक र आमस�ार िवधेयक सँगसगँकैो तेसर्ो िवधेयक 

100  उदाहरणको लािग हनुेर्होस,् इन्टरनेशनल किमशन अफ जुिरष्ट्स, इन्टरनेटको औिचत्य: दिक्षणपूव� एिसयामा स्वतन्तर् 
अिभ�ि�, िवचार तथा अनलाईन सूचनामाथी िनयन्तर्ण गिरद ै(िडसेम्बर २०१९), https://www.icj.org/southeast- asia-
icj-launches-report-on-increasing-restrictions-on-online-speech/ उपलब्ध छ ।  
101 िवचार र अिभ�ि�, सभा तथा संघ, धा�मक आस्था वा िव�ासको स्वतन्तर्ता र मानव अिधकार रक्षकहरुको अवस्था सम्बन्धी 
संयु� रा�संघीय िवशेष समािधक्षकबाट नेपाल सरकारलाई सम्पर्ेिषत पतर् (११ जुलाई २०१८), OL NPL 1/2018 । 
102  हनुेर्होस्, एमने�ी इन्टरनेशनल, नेपाल: स्वतन्तर्ता संकुचनको एक बषर् (जनवरी २०२०), 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/2019-nepal-in-review/ उपलब्ध छ ।  
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हो ।103 िमशनको ध्यानाकषर्ण गिरएको अक� मस�दा िवधेयक - िवशेष सेवा िवधेयक हो । जसले पयार्� न्याियक 

सुपिरवेक्षणिवनै जासुसी िनकायलाई अनलाइन स�ार सम्पकर् हरू लगायतलाई िनगरानी गन� �ापक अिधकार 
पर्दान गदर्छ ।104 सावर्जिनक िवरोधपिछ यी सबै िवधेयकहरू अस्थायी रूपमा नै भए पिन हाल स्थािगत अवस्थामा 
िथए । िमशनको भर्मणकै समयमा ितनलाई �वस्थािपकामा पुनः पर्स्तुत गिरएको छ र हाल ती िवचाराधीन 
अवस्थामा छन् ।105  

�याित पर्ा� मानवअिधकार रक्षकहरु लगायत िमशनसंग कुराकानी गन� कैय� �ि�हरुल े मानवअिधकार र 
नागिरक समाजका िकर्याकलापका सम्बन्धमा महत्त्वपूणर् अन्तरार्ि�य समुदायिभतर्का पर्मुख पातर्हरूको भुिमका 
उल्लेिखत समसामियक िवषयभन्दा अन्यतर्तफर्  देिखएको िवषयमा सरोकारहरु �� गरेका िथए । नागिरक 
समाजको िकर्याकलापहरुलाई जोिखमको भुँमरीमा पािरएका बेला मानवअिधकारको अिभलेखन र अनुगमनका 
लािग दाताको सहयोग खिुम्चद ैजाने िवषय पिन उि�कै िचन्ताको िवषय बनेको िथयो । एक जनाले संशयपूवर्क के 
िटप्पणी गरे भने ''अन्तरार्ि�य समुदाय िवकासमा केिन्दर्त भयो, जवाफदहेीतामा होइन । यसले पैसा (रकम) 

पछ्याइरहछे ।" 

३ िनष्कषर् तथा िसफारीसहरु 

समस्याको पिहचान वा कुनै खास कानुन र नीितगत पहलहरुको पर्ंशसा वा केवल आलोचनामा िव�ेषणलाई अन्त्य 
नगनुर् महत्त्वपूणर् हुन्छ । पिरवतर्नका लािग मािथ चचार् गिरएका कानुनी र संस्थागत उपचारमा पहुचँ बढाउँन र 
समस्याको गिहराईसम्म पुग्न सरोकारका हरेक क्षेतर्लाई जोड िदनु जरुरी हुन्छ । अत: यी िनष्कषर् तथा 

िसफािरसहरुले सबैको सरोकारको महत्वपूणर् िवषय ‘कानूनको शासनको संरक्षण’ सगंसगं ैजोिडएर आउने न्यायको 

पहुचँ, जवाफदहेीता, उपचारको अिधकार र सरकारी तथा गैरसरकारी न्याियक संस्थाहरूको िजम्मेवारीवोध 

(रेस्पोिन्सभनेस) सम्बन्धी अवधारणाले सबै िविश� अवलोकनहरुलाई  समेट्दछ ।106 पर्ितवेदनको यस खण्डले 

103 वैधािनक कानूनी उ�ेश्य, साहर् ै आवश्यक भएको र समानुपाितक तथा अिभवेदकारी बनाउने कुरालाई टेवा पुग्ने गरी मातर् 
अिभ�ि�को स्वतन्तर्तामा सतर्बन्दजे लगाउन सके्न अन्तरार्ि�य कानूनी अपिरहायर्ताको आलोकमा यी िवधेयकहरू असङ्गत छन् । 
हनेर्होस्, संयु� रा�संघीय मानवअिधकार सिमित, आम िटप्पणी नं. ३�, धारा १�: िवचार र अिभ�ि�को स्वतन्तर्ता (१२ 
सेप्टेम्बर २०११), CCPR/C/GC/34.  
104  हनुेर्होस्, Human Rights Watch, Amend Intrusive Intelligence Bill (May 20, 2020), 
https://www.hrw.org/news/2020/05/29/nepal-amend-intrusive-intelligence-bill-0 मा उपलब्ध छ ।  
105 पर्काशनको समयमा िवशेष सेवा िवधेयक संसद्को मािथल्लो सदनबाट पािरत भएको िथयो र तुरुन्तै तल्लो सदनबाट पािरत 
हुन अपेिक्षत अवस्थामा िथयो । िवनोद िघिमरे, ‘Upper House endorses Bill on Special Service allowing phone 
tapping without court order, ’Kathmandu Post (२० मे २०२०), 
https://kathmandupost.com/national/2020/05/20/upper-house-endorses-bill-on-special-service-allowing- 
phone-tapping-without-court-order मा उपलब्ध छ ।  
106  आइसीजेको िव��ापी संरचनालािग, िविधको शासनको संरक्षण सम्बन्धी वतर्मान पर्वृि�हरूको िव�ेषण र आम 
िसफािरसहरू, हनुेर्होस्: The Tunis Declaration on Reinforcing the Rule of Law and Human Rights (March 
2019), https://www.icj.org/icj-congress-2019-the-tunis-declaration-video/ मा उपलब्ध छ ।  
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नेपाल सरकार र खास गरी पर्धानमन्तर्ी केपी शमार् ओलीको नेतृत्वको वतर्मान पर्शासनल ेआलोचक, मानवअिधकार 

रक्षकहरू र स�ार माध्यमहरूलाई लिक्षत गद� कानूनलाई ''हितयार बनाउने'' के्षतर्ीय पर्वृि�को अनुशरण गय� । 

राि�य सुरक्षा र आतङ्कवाद िवरोधी कानूनजस्ता परम्परागत सवर्स�ावादी साधनहरूमा मातर् सीिमत होइन, 

कर, संघसंस्था दतार्, दवेानी वा फौजदारी गालीबेइ�ती र स�ार कानूनसमेतमा िविवध रूपमा यस्ता पहलहरु 

गिरए । अनलाइन अिभ�ि�लाई दबाउने र मु�ा चलाउनका लािग साइबर सुरक्षाका सरोकार पर्योग गन� र 
अिधकारको उल्लंघनको कानुनी जवाफदेहीता खोज्ने उपायहरु िनयिन्तर्त गन� अन्यतर् खासगरी एिसयाली क्षेतर्ीय 
सरकारहरूमा दखेा परेको पर्वृि� नेपालका नयाँ कानूनमा पिन शुरुवात भएको दिेखन्छ ।100  

नागिरक समाजसँगको सरकारी वैरभावको पर्तीकको रूपमा िमशनसँग पर्ाय� उ�ाइएको नीितगत पहल राि�य 
अखण्डता तथा आचरण सम्बन्धी नीितको मसौदा िथयो । यो नीित कानूनको रुपमा लाग ू भएको अवस्थामा 
गैरसरकारी संस्थाहरुल े कमर्चारीहरूको िववरण स्थानीय अिधकारीहरूलाई बुझाउनु पन� र पर्ितवेदन पर्काशन 
गनुर्अगािड सरकारी मन्तर्ालयहरूको अिगर्म स्वीकृित िलनुपन� लगायत गैरसरकारी संघसंस्थाहरुल ेझन्झिटलो दतार् 
पर्िकर्या तथा पर्ितवेदनहरूको सतर्बन्देजहरुको सामना गनुर्पन� हुन्थ्यो । यसल े गैरसरकारी संघसंस्थाउपर समाज 
कल्याण पिरषद्को स्थानमा पर्धानमन्तर्ीको कायार्लय अन्तगर्तको अक� नयाँ िनकायलाई सुपिरवेक्षणको अिधकार 
पर्दान गछर् । यो पहल नागिरक समाज र कूटनीितक समुदायको पर्ितरोधका कारण अस्थायी रूपमा रोिकएको छ, 

जुन संयु� रा�संघीय मानवअिधकार पिरषद्का चार िवशेष समािधक्षकहरूको हस्तके्षपको िवषयसम्म बन्यो जसले 
मानवअिधकार रक्षकहरूमा यस्तो नीितको “नकारात्मक पर्भाव” पन� भनी सचेत गराएका िथए ।101 

पर्स्तािवत सूचना पर्िविध िवधेयकको मसौदाको सम्भािवत पर्भाव खास सरोकारको कुरा छ जुन मसौदा दखे्दा 
इन्टरनेटलाई िनयमन गन� कानून भनी ल्याइएको हो तर त्यसमा स�ार माध्यमको बृहत् क्षेतर्मा अिभ�ि�को �ूलो 
शृङ्खला (इमेल, ब्लग, सामािजक माध्यम र समाचार साइटहरू) लाई अपराधीकरण गन� पर्ावधान रािखएका छन् 

। मसौदाले िवधेयकका पर्ावधानको उल्लंघन उपरको मु�ाहरुको िनरूपण गन� अधर्न्याियक ''सूचना पर्िविध 

अदालत" को स्थापना पिन पर्स्ताव गरेको छ । िवधेयक पतर्कार तथा कलाकारलाई पकर्ाउ गन� र अिभयोजन 

िव�ुतीय कारोबार �नजस्ता िव�मान कानूनकै पर्योगलाई थप मजबुत बनाउने िहसाबले आएको छ ।102  

सूचना पर्िविध िवधेयक ओली सरकारले अनलाइन अिभ�ि�उपर गम्भीर सन्तर्ास ल्याउन संसदमा पर्स्तुत गरेको 
समान पर्कृतीका समस्यागर्स्त िवधेयक िमिडया काउन्सील िवधेयक र आमस�ार िवधेयक सँगसगँकैो तेसर्ो िवधेयक 

100  उदाहरणको लािग हनुेर्होस,् इन्टरनेशनल किमशन अफ जुिरष्ट्स, इन्टरनेटको औिचत्य: दिक्षणपूव� एिसयामा स्वतन्तर् 
अिभ�ि�, िवचार तथा अनलाईन सूचनामाथी िनयन्तर्ण गिरद ै(िडसेम्बर २०१९), https://www.icj.org/southeast- asia-
icj-launches-report-on-increasing-restrictions-on-online-speech/ उपलब्ध छ ।  
101 िवचार र अिभ�ि�, सभा तथा संघ, धा�मक आस्था वा िव�ासको स्वतन्तर्ता र मानव अिधकार रक्षकहरुको अवस्था सम्बन्धी 
संयु� रा�संघीय िवशेष समािधक्षकबाट नेपाल सरकारलाई सम्पर्ेिषत पतर् (११ जुलाई २०१८), OL NPL 1/2018 । 
102  हनुेर्होस्, एमने�ी इन्टरनेशनल, नेपाल: स्वतन्तर्ता संकुचनको एक बषर् (जनवरी २०२०), 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/2019-nepal-in-review/ उपलब्ध छ ।  
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हो ।103 िमशनको ध्यानाकषर्ण गिरएको अक� मस�दा िवधेयक - िवशेष सेवा िवधेयक हो । जसले पयार्� न्याियक 

सुपिरवेक्षणिवनै जासुसी िनकायलाई अनलाइन स�ार सम्पकर् हरू लगायतलाई िनगरानी गन� �ापक अिधकार 
पर्दान गदर्छ ।104 सावर्जिनक िवरोधपिछ यी सबै िवधेयकहरू अस्थायी रूपमा नै भए पिन हाल स्थािगत अवस्थामा 
िथए । िमशनको भर्मणकै समयमा ितनलाई �वस्थािपकामा पुनः पर्स्तुत गिरएको छ र हाल ती िवचाराधीन 
अवस्थामा छन् ।105  

�याित पर्ा� मानवअिधकार रक्षकहरु लगायत िमशनसंग कुराकानी गन� कैय� �ि�हरुल े मानवअिधकार र 
नागिरक समाजका िकर्याकलापका सम्बन्धमा महत्त्वपूणर् अन्तरार्ि�य समुदायिभतर्का पर्मुख पातर्हरूको भुिमका 
उल्लेिखत समसामियक िवषयभन्दा अन्यतर्तफर्  देिखएको िवषयमा सरोकारहरु �� गरेका िथए । नागिरक 
समाजको िकर्याकलापहरुलाई जोिखमको भुँमरीमा पािरएका बेला मानवअिधकारको अिभलेखन र अनुगमनका 
लािग दाताको सहयोग खिुम्चद ैजाने िवषय पिन उि�कै िचन्ताको िवषय बनेको िथयो । एक जनाले संशयपूवर्क के 
िटप्पणी गरे भने ''अन्तरार्ि�य समुदाय िवकासमा केिन्दर्त भयो, जवाफदहेीतामा होइन । यसले पैसा (रकम) 

पछ्याइरहछे ।" 

३ िनष्कषर् तथा िसफारीसहरु 

समस्याको पिहचान वा कुनै खास कानुन र नीितगत पहलहरुको पर्ंशसा वा केवल आलोचनामा िव�ेषणलाई अन्त्य 
नगनुर् महत्त्वपूणर् हुन्छ । पिरवतर्नका लािग मािथ चचार् गिरएका कानुनी र संस्थागत उपचारमा पहुचँ बढाउँन र 
समस्याको गिहराईसम्म पुग्न सरोकारका हरेक क्षेतर्लाई जोड िदनु जरुरी हुन्छ । अत: यी िनष्कषर् तथा 

िसफािरसहरुले सबैको सरोकारको महत्वपूणर् िवषय ‘कानूनको शासनको संरक्षण’ सगंसगं ैजोिडएर आउने न्यायको 

पहुचँ, जवाफदहेीता, उपचारको अिधकार र सरकारी तथा गैरसरकारी न्याियक संस्थाहरूको िजम्मेवारीवोध 

(रेस्पोिन्सभनेस) सम्बन्धी अवधारणाले सबै िविश� अवलोकनहरुलाई  समेट्दछ ।106 पर्ितवेदनको यस खण्डले 

103 वैधािनक कानूनी उ�ेश्य, साहर् ै आवश्यक भएको र समानुपाितक तथा अिभवेदकारी बनाउने कुरालाई टेवा पुग्ने गरी मातर् 
अिभ�ि�को स्वतन्तर्तामा सतर्बन्दजे लगाउन सके्न अन्तरार्ि�य कानूनी अपिरहायर्ताको आलोकमा यी िवधेयकहरू असङ्गत छन् । 
हनेर्होस्, संयु� रा�संघीय मानवअिधकार सिमित, आम िटप्पणी नं. ३�, धारा १�: िवचार र अिभ�ि�को स्वतन्तर्ता (१२ 
सेप्टेम्बर २०११), CCPR/C/GC/34.  
104  हनुेर्होस्, Human Rights Watch, Amend Intrusive Intelligence Bill (May 20, 2020), 
https://www.hrw.org/news/2020/05/29/nepal-amend-intrusive-intelligence-bill-0 मा उपलब्ध छ ।  
105 पर्काशनको समयमा िवशेष सेवा िवधेयक संसद्को मािथल्लो सदनबाट पािरत भएको िथयो र तुरुन्तै तल्लो सदनबाट पािरत 
हुन अपेिक्षत अवस्थामा िथयो । िवनोद िघिमरे, ‘Upper House endorses Bill on Special Service allowing phone 
tapping without court order, ’Kathmandu Post (२० मे २०२०), 
https://kathmandupost.com/national/2020/05/20/upper-house-endorses-bill-on-special-service-allowing- 
phone-tapping-without-court-order मा उपलब्ध छ ।  
106  आइसीजेको िव��ापी संरचनालािग, िविधको शासनको संरक्षण सम्बन्धी वतर्मान पर्वृि�हरूको िव�ेषण र आम 
िसफािरसहरू, हनुेर्होस्: The Tunis Declaration on Reinforcing the Rule of Law and Human Rights (March 
2019), https://www.icj.org/icj-congress-2019-the-tunis-declaration-video/ मा उपलब्ध छ ।  
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नेपालल े२०६३ दिेख हािसल गरेका मानवअिधकार सम्बन्धी उपलब्धीहरुको संरक्षण, िवगत दखेी हालसम्म जारी 

मानवअिधकारको उल्लंघन एवं दरुुपयोगका लािग जवाफदेहीताको सुिन�तता, िजम्मेवार न्यायका संस्थाहरुको 

सुदढृीकरण, र थप अगर्गामी एवं मानवअिधकारमैतर्ी कानून र नीितको िवकास तथा कायार्न्वयनकालािग 

सुझावहरू उपलब्ध गराउन ुअिघ उल्लेिखत मूल कारणहरू माथी पर्काश पाद� नेपाल सरकार, नागिरक समाज र 

अन्तरार्ि�य समुदायका लािग िसफािरसहरुको फेहिरस्ता पिन पर्स्तुत गन�छ ।  

शासन �वस्था र न्याियक ससं्थाहरूको िव�सनीयतामा  ास  

कानुनी शासनको संरक्षण र पर्व�र्न गन� संस्थाहरू िव��ापी रूपमै िव�सनीयताको सङ्कटबाट गर्िसत हुनका 
साथै जोिखममा रहकेा छन् ।107 नेपाल यसको अपवाद होइन । िमशनले कुराकानी गरेका सबैजसोले िवधाियकाका 
साथसाथ ै न्यायपािलका र कानून कायार्न्वयन गन� संस्थाजस्ता लोकतािन्तर्क संस्थाहरू सवर्साधारण नेपालीको 
आवश्यकता पर्ित कमै िजम्मेवार भएको साझा धारणा राख े। अपवाद बाहके सरकारका पर्ाय: सबै िनकायहरूलाई 

संभर्ान्त, ठुलाठालू तथा उच्च जातीय समुदायहरुको स्वाथर् पुरा गनर् तल्लीन एवं राजनीितक दबाब र पर्भावले गर्स्त 

अत्यािधक जोिखमपूणर् संस्थाको रूपमा हिेरएको िथयो ।  धेरै बैठकहरुबाट के पिन पर्� भएको िथयो भने 
नीितिनयम, कानून र िविधशा�को कमजोर कायार्न्वयनल े यी ससं्थाहरुको िव�सनीयतालाई न� गनर्मा ठूलो 

भूिमका खेलेको िथयो । मािथका अनुच्छेदहरु (यातना सम्बन्धी अपराध सिंहताका पर्ावधानको कायार्न्वयन नहुनु, 

छाउपडी र वैवािहक बलात्कारको अभ्यासहरुको िनरन्तरता, अदालतको आदशे बमोिजम �न्�पीिडतलाई क्षितपूित 

िदनमा भएको असफलता) मा पर्स्तुत उदाहरणहरू कायार्न्वयनको अभावमा पर्गितशील कानून र नीितगत 

पिरवतर्नहरु कसरी राजनीितक इच्छाशिक्तको अभाव र सम्झौतापरस्त संस्थाहरुको िशकार भैरहकेा छन् भ�े 
दखेाउने केही पर्ितिनधी उदाहरणहरु मातर् हुन । यो एक पर्णालीगत समस्या हो जसले नेपालमा कानून र नीित 
लगायतका शासन �वस्थाका सबै पक्षलाई आघात पारेको छ ।  

 ासोन्मुख हुद ैगएको िव�सनीयताको यो अविस्थती िवशेषतः न्यायपािलकाका लािग हािनकारक दिेखएको छ । 
न्यायपािलकाको वास्तिवक स्वतन्तर्ता र न्याियक िनणर्यहरूको सम्मान गिरनेछ भ�े नागिरकहरुको िव�ासिवना 
न्यायाधीशहरू आफ्नो काम पर्भावकारी रूपमा गनर् सक्छन् भ� ेकुरा अपेक्षा गनर् सिकदनै । सन ्२००६ (िव.स. 

२०६३) मा हस्ताक्षर भएको िवस्तृत शािन्त सम्झौता पिछ राजनीितक, कानुनी र ससं्थागत सुधारको माध्यम�ारा 

िवगतका अन्यायहरु र वतर्मानका असमानताहरूको सम्बोधन गिरनछे भ�े उच्च आकाङ्क्षाहरू िथए । झन्डै १५ 
वषर्पिछ, सव�च्च अदालत, मानवअिधकार संरक्षणको िनयिमत अिभलेख राख्न े केही थोरै संस्थाहरू मध्ये एक 

दिेखएको छ । तर, सङ्कर्मणकालीन न्याय र संरचनागत िवभेदको अन्त्यमा साथर्क पर्गित िवनानै यस सम्बन्धी एक 

पछी अक� िनणर्यको अव�ामा बष� िवितसकेकोले अदालतले जनताको नजरमा आफ्नो पर्शंिसत हिैसयत नरामर्री 

107 उदाहरणकालािग हनुेर्होस्, �मानवअिधकार िवरु�का कडा पर्ितिकर्या� मानवअिधकारका लािग संयुक्त रा� संघीय सहायक 
महासिचव �n�rew �il�o�r �ारा गिरएका िट�पणीहरु, (२� नोभेम्बर २०१७), 
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22514&LangID=E मा उपलब्ध 
छ । 
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गुमाउन सक्छ । िमशनले स्वयम् न्यायाधीश र न्याियक अिधकारीहरू लगायतका िविभ� �ोतबाट अदालतका 
िनणर्यहरुको कायार्न्वयनहीनताले अदालतको िव�सनीयतालाई नजरअन्दाज गन� र न्याियक पर्िकर्यामाफर् त 
पर्भावकारी उपचार खोज्नबाट नेपालीहरुलाई  िनरुत्साहीत बनाउने खतरा रहकेो कुरा सुन्यो ।108 यस कारण, 

न्याियक िनणर्यहरूको सम्मान र कायार्न्वयनलाई सुधार गद� र न्यायपािलकाको स्वतन्तर्ताको जगेनार् र संरक्षण गनर् 
अन्य उपायहरू अपनाउनु पन� कुरालाई तल िसफािरसहरुमा महत्त्वका साथ उल्लेख गिरएको छ ।  

न्न्न् तथा न्न्न्ोन्र अवस्थामा भएका मानव अिधकार उल्लघंनका लािग न्याय र जवाफदहेीता  

िमशनका समयमा बारम्बार उठेको अक� सवाल भनेको धेरैले नरुचाएको न्न्न् र न्न्न्ोन्र मानवअिधकार उल्लंघन 
तथा ज्यादतीहरुलाई समकालीन उल्लंघनहरु भन्दा िभ� रुपमा �वहार गदार्का नकारात्मक असरहरु र त्यस्ता 
उल्लंघन तथा ज्यादतीहरुलाई छु�ाईनु तथा िभ� ससं्था र पर्िकर्यामाफर् त सम्बोधन गिरनुपछर् भ�े कुरासंग 
सम्बिन्धत रहकेो िथयो । यो “सङ्कर्मणकालीन न्याय” को पर्चिलत अवधारणा पर्ितको एउटा आम र स्तरीय 

आलोचना हो । यसल ेनेपालको संकर्मणकािलन न्यायको पर्िकर्यालाई - कम्तीमा पिन अन्तरार्ि�य कानूनअन्तगर्तका 

गम्भीर अपराधहरूका हकमा - औपचािरक फौजदारी न्याय पर्िकर्याबाट अलग गिरन ुहुदँनै भ�े नागिरक समाज 

तथा पीिडतहरूको िनरन्तरको मागको बारेमा बोल्छ । वास्तवमा, िमशनको ध्यानाकषर्ण गिरएका जवाफदहेीताको 

अभाव र सिकर्य भुिमकामा रहकेा न्याियक संस्थाहरू बारेका सरोकारहरू भेदभाव, न्न्न्, िहसा वा तराईमा भएका 

गैरकानूनी बल पर्योगका सब ैपीिडतहरूले �क्त गरेका सरोकारहरु किरव किरव समान िथए ।  

गम्भीर अपराध तथा मानवअिधकार उल्लंघनका सब ै मािमलाहरूमा कानूनको समान र स्वच्छ कायार्न्वयनको 
सिुनि�त गन� पर्ाथिमक दाियत्व सरकार र राजनीितक नेतृत्वकै हुन्छ । यो दाियत्वमा न्याियक संस्थाहरू, राि�य 

मानवअिधकार आयोग र अन्य िनकायहरूको भूिमकाको सम्मान र संरक्षण गन� भुिमका पिन सि�िहत रहकेो  
हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूणर् कुरा, यसल ेसङ्कर्मणकालीन न्याय पर्िकर्याको आधारभुत उ�ेश्यहरु मध्येको एक उ�ेश्य 

आिथक, जातीय तथा जातमा आधािरत भदेभाव र असमानता लगायतका िहसाका मुल कारणहरुको पिहचान गन� 

र सम्बोधन गनुर्का साथै त्यस्ता सबै मािमलामा न्यायको पहुचँलाई सुिन�तता गरी लोकतािन्तर्क शासन �वस्था, 

कानूनको कायार्न्वयन र न्याियक संस्थाहरूको संरक्षण गन� संस्थागत कमीकमजोरी छन् भ� ेकुराको िस्वकारोक्ती 
आवश्यक हुन्छ । तल पर्स्तुत गिरएका िसफािरसहरूल ेसङ्कर्मणकालीन न्यायपर्ितको कानूनी शासनको एिककृत 
अवधारणाको पर्व�र्न र मानवअिधकारहरूको पूणर् पर्त्याभुितकालािग कानुनी जवाफदहेीताको खोजी गछर्न ।   

नागिरक समाजका थुपैर् सदस्यहरु, खासगरी आिथक, सामािजक तथा सांस्कृितक अिधकार र अिवभेदको मु�ाहरुमा 

संलग्न रहकेाहरुल े जात, जातीय र राजनीितक िवचारधाराका आधारमा नागिरक समाज आफैमा टुटफुटको 

108 यो अविस्थितका बारेमा यौनिहसा पीिडतहरूको न्यायमा पहुचँसम्बन्धी २०१३ को सव�क्षणमा िववेचना गिरएको छ । चार 
िजल्लामा सव�िक्षत मिहलाले अदालतपर्ित न्यून तहको िव�ास जनाएका छन् (३४.७%) । सँगसँगै, ८१ % ले औपचािरक 
न्यायपर्णालीका िनणर्यहरू जनताले सम्मान गन� जनाएका छन् । दोहोयार्एर अन्तवार्तार् गिरएका सहभागीहरूले पूणर् िव�ास पहुचँ 
र िजम्मेवारीवोध (रेस्पोिन्सभनेस) को बुझाईसंग अन्तरसम्बिन्धत रहकेो सुिनि�त गरेका िथए । आइिसजे, कृपा र मिहला, 
बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्तर्ालय, नेपालको तोिकएका चार िजल्लामा मिहला िवरु�को िहसा र िवभेदलाई सम्बोधन 
गनर् न्याय के्षतर् सुधार सम्बन्धी एक अध्ययन (नोभेम्बर २०१३) । 
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नेपालल े२०६३ दिेख हािसल गरेका मानवअिधकार सम्बन्धी उपलब्धीहरुको संरक्षण, िवगत दखेी हालसम्म जारी 

मानवअिधकारको उल्लंघन एवं दरुुपयोगका लािग जवाफदेहीताको सुिन�तता, िजम्मेवार न्यायका संस्थाहरुको 

सुदढृीकरण, र थप अगर्गामी एवं मानवअिधकारमैतर्ी कानून र नीितको िवकास तथा कायार्न्वयनकालािग 

सुझावहरू उपलब्ध गराउन ुअिघ उल्लेिखत मूल कारणहरू माथी पर्काश पाद� नेपाल सरकार, नागिरक समाज र 

अन्तरार्ि�य समुदायका लािग िसफािरसहरुको फेहिरस्ता पिन पर्स्तुत गन�छ ।  

शासन �वस्था र न्याियक ससं्थाहरूको िव�सनीयतामा  ास  

कानुनी शासनको संरक्षण र पर्व�र्न गन� संस्थाहरू िव��ापी रूपमै िव�सनीयताको सङ्कटबाट गर्िसत हुनका 
साथै जोिखममा रहकेा छन् ।107 नेपाल यसको अपवाद होइन । िमशनले कुराकानी गरेका सबैजसोले िवधाियकाका 
साथसाथ ै न्यायपािलका र कानून कायार्न्वयन गन� संस्थाजस्ता लोकतािन्तर्क संस्थाहरू सवर्साधारण नेपालीको 
आवश्यकता पर्ित कमै िजम्मेवार भएको साझा धारणा राख े। अपवाद बाहके सरकारका पर्ाय: सबै िनकायहरूलाई 

संभर्ान्त, ठुलाठालू तथा उच्च जातीय समुदायहरुको स्वाथर् पुरा गनर् तल्लीन एवं राजनीितक दबाब र पर्भावले गर्स्त 

अत्यािधक जोिखमपूणर् संस्थाको रूपमा हिेरएको िथयो ।  धेरै बैठकहरुबाट के पिन पर्� भएको िथयो भने 
नीितिनयम, कानून र िविधशा�को कमजोर कायार्न्वयनल े यी ससं्थाहरुको िव�सनीयतालाई न� गनर्मा ठूलो 

भूिमका खेलेको िथयो । मािथका अनुच्छेदहरु (यातना सम्बन्धी अपराध सिंहताका पर्ावधानको कायार्न्वयन नहुनु, 

छाउपडी र वैवािहक बलात्कारको अभ्यासहरुको िनरन्तरता, अदालतको आदशे बमोिजम �न्�पीिडतलाई क्षितपूित 

िदनमा भएको असफलता) मा पर्स्तुत उदाहरणहरू कायार्न्वयनको अभावमा पर्गितशील कानून र नीितगत 

पिरवतर्नहरु कसरी राजनीितक इच्छाशिक्तको अभाव र सम्झौतापरस्त संस्थाहरुको िशकार भैरहकेा छन् भ�े 
दखेाउने केही पर्ितिनधी उदाहरणहरु मातर् हुन । यो एक पर्णालीगत समस्या हो जसले नेपालमा कानून र नीित 
लगायतका शासन �वस्थाका सबै पक्षलाई आघात पारेको छ ।  

 ासोन्मुख हुद ैगएको िव�सनीयताको यो अविस्थती िवशेषतः न्यायपािलकाका लािग हािनकारक दिेखएको छ । 
न्यायपािलकाको वास्तिवक स्वतन्तर्ता र न्याियक िनणर्यहरूको सम्मान गिरनेछ भ�े नागिरकहरुको िव�ासिवना 
न्यायाधीशहरू आफ्नो काम पर्भावकारी रूपमा गनर् सक्छन् भ� ेकुरा अपेक्षा गनर् सिकदनै । सन ्२००६ (िव.स. 

२०६३) मा हस्ताक्षर भएको िवस्तृत शािन्त सम्झौता पिछ राजनीितक, कानुनी र ससं्थागत सुधारको माध्यम�ारा 

िवगतका अन्यायहरु र वतर्मानका असमानताहरूको सम्बोधन गिरनछे भ�े उच्च आकाङ्क्षाहरू िथए । झन्डै १५ 
वषर्पिछ, सव�च्च अदालत, मानवअिधकार संरक्षणको िनयिमत अिभलेख राख्न े केही थोरै संस्थाहरू मध्ये एक 

दिेखएको छ । तर, सङ्कर्मणकालीन न्याय र संरचनागत िवभेदको अन्त्यमा साथर्क पर्गित िवनानै यस सम्बन्धी एक 

पछी अक� िनणर्यको अव�ामा बष� िवितसकेकोले अदालतले जनताको नजरमा आफ्नो पर्शंिसत हिैसयत नरामर्री 

107 उदाहरणकालािग हनुेर्होस्, �मानवअिधकार िवरु�का कडा पर्ितिकर्या� मानवअिधकारका लािग संयुक्त रा� संघीय सहायक 
महासिचव �n�rew �il�o�r �ारा गिरएका िट�पणीहरु, (२� नोभेम्बर २०१७), 
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22514&LangID=E मा उपलब्ध 
छ । 

55

गुमाउन सक्छ । िमशनले स्वयम् न्यायाधीश र न्याियक अिधकारीहरू लगायतका िविभ� �ोतबाट अदालतका 
िनणर्यहरुको कायार्न्वयनहीनताले अदालतको िव�सनीयतालाई नजरअन्दाज गन� र न्याियक पर्िकर्यामाफर् त 
पर्भावकारी उपचार खोज्नबाट नेपालीहरुलाई  िनरुत्साहीत बनाउने खतरा रहकेो कुरा सुन्यो ।108 यस कारण, 

न्याियक िनणर्यहरूको सम्मान र कायार्न्वयनलाई सुधार गद� र न्यायपािलकाको स्वतन्तर्ताको जगेनार् र संरक्षण गनर् 
अन्य उपायहरू अपनाउनु पन� कुरालाई तल िसफािरसहरुमा महत्त्वका साथ उल्लेख गिरएको छ ।  

न्न्न् तथा न्न्न्ोन्र अवस्थामा भएका मानव अिधकार उल्लघंनका लािग न्याय र जवाफदहेीता  

िमशनका समयमा बारम्बार उठेको अक� सवाल भनेको धेरैले नरुचाएको न्न्न् र न्न्न्ोन्र मानवअिधकार उल्लंघन 
तथा ज्यादतीहरुलाई समकालीन उल्लंघनहरु भन्दा िभ� रुपमा �वहार गदार्का नकारात्मक असरहरु र त्यस्ता 
उल्लंघन तथा ज्यादतीहरुलाई छु�ाईनु तथा िभ� ससं्था र पर्िकर्यामाफर् त सम्बोधन गिरनुपछर् भ�े कुरासंग 
सम्बिन्धत रहकेो िथयो । यो “सङ्कर्मणकालीन न्याय” को पर्चिलत अवधारणा पर्ितको एउटा आम र स्तरीय 

आलोचना हो । यसल ेनेपालको संकर्मणकािलन न्यायको पर्िकर्यालाई - कम्तीमा पिन अन्तरार्ि�य कानूनअन्तगर्तका 

गम्भीर अपराधहरूका हकमा - औपचािरक फौजदारी न्याय पर्िकर्याबाट अलग गिरन ुहुदँनै भ�े नागिरक समाज 

तथा पीिडतहरूको िनरन्तरको मागको बारेमा बोल्छ । वास्तवमा, िमशनको ध्यानाकषर्ण गिरएका जवाफदहेीताको 

अभाव र सिकर्य भुिमकामा रहकेा न्याियक संस्थाहरू बारेका सरोकारहरू भेदभाव, न्न्न्, िहसा वा तराईमा भएका 

गैरकानूनी बल पर्योगका सब ैपीिडतहरूले �क्त गरेका सरोकारहरु किरव किरव समान िथए ।  

गम्भीर अपराध तथा मानवअिधकार उल्लंघनका सब ै मािमलाहरूमा कानूनको समान र स्वच्छ कायार्न्वयनको 
सिुनि�त गन� पर्ाथिमक दाियत्व सरकार र राजनीितक नेतृत्वकै हुन्छ । यो दाियत्वमा न्याियक संस्थाहरू, राि�य 

मानवअिधकार आयोग र अन्य िनकायहरूको भूिमकाको सम्मान र संरक्षण गन� भुिमका पिन सि�िहत रहकेो  
हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूणर् कुरा, यसल ेसङ्कर्मणकालीन न्याय पर्िकर्याको आधारभुत उ�ेश्यहरु मध्येको एक उ�ेश्य 

आिथक, जातीय तथा जातमा आधािरत भदेभाव र असमानता लगायतका िहसाका मुल कारणहरुको पिहचान गन� 

र सम्बोधन गनुर्का साथै त्यस्ता सबै मािमलामा न्यायको पहुचँलाई सुिन�तता गरी लोकतािन्तर्क शासन �वस्था, 

कानूनको कायार्न्वयन र न्याियक संस्थाहरूको संरक्षण गन� संस्थागत कमीकमजोरी छन् भ� ेकुराको िस्वकारोक्ती 
आवश्यक हुन्छ । तल पर्स्तुत गिरएका िसफािरसहरूल ेसङ्कर्मणकालीन न्यायपर्ितको कानूनी शासनको एिककृत 
अवधारणाको पर्व�र्न र मानवअिधकारहरूको पूणर् पर्त्याभुितकालािग कानुनी जवाफदहेीताको खोजी गछर्न ।   

नागिरक समाजका थुपैर् सदस्यहरु, खासगरी आिथक, सामािजक तथा सांस्कृितक अिधकार र अिवभेदको मु�ाहरुमा 

संलग्न रहकेाहरुल े जात, जातीय र राजनीितक िवचारधाराका आधारमा नागिरक समाज आफैमा टुटफुटको 

108 यो अविस्थितका बारेमा यौनिहसा पीिडतहरूको न्यायमा पहुचँसम्बन्धी २०१३ को सव�क्षणमा िववेचना गिरएको छ । चार 
िजल्लामा सव�िक्षत मिहलाले अदालतपर्ित न्यून तहको िव�ास जनाएका छन् (३४.७%) । सँगसँगै, ८१ % ले औपचािरक 
न्यायपर्णालीका िनणर्यहरू जनताले सम्मान गन� जनाएका छन् । दोहोयार्एर अन्तवार्तार् गिरएका सहभागीहरूले पूणर् िव�ास पहुचँ 
र िजम्मेवारीवोध (रेस्पोिन्सभनेस) को बुझाईसंग अन्तरसम्बिन्धत रहकेो सुिनि�त गरेका िथए । आइिसजे, कृपा र मिहला, 
बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्तर्ालय, नेपालको तोिकएका चार िजल्लामा मिहला िवरु�को िहसा र िवभेदलाई सम्बोधन 
गनर् न्याय के्षतर् सुधार सम्बन्धी एक अध्ययन (नोभेम्बर २०१३) । 
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अवस्थामा रहकेो बारेमा पिन सरोकारहरु उठाए । यो कुरा िवशेषगरी नयाँ सिंवधान पािरत भएपिछ यससंग 
सम्बिन्धत तराईमा भएका िसमानाका बन्द र िवरोधपर्दशर्न (र सुरक्षाबलको अत्यिधक बलपर्योग) का सन्दभर्मा 

गम्भीर रुपमा दिेखएको छ ।109 िवस्तृत शािन्त सम्झौताको हस्ताक्षर भएर पिहलो सिंवधानसभा िवघटन हुदँाको 
िवचका बषर्हरुमा उल्लेखनीय रुपमा जात र जातीय आधारमा हुने सहयोग गरेकोमा हाल आएर यस्तो सहयोगमा 
हर्ास आएको छ । केही मानवअिधकार रक्षकहरूले यस िकिसमको सहयोगमा आएको हर्ासल ेितनको वकालतका 
लािग नकारात्मक असरहरु सिहत नागिरक समाजबीच अिव�ासको भावना बढाउन बल पुयार्एको िवचार �क्त 
गरे । अतः नागिरक समाजलाई गिरएका िसफािरसहरूले यी मनमुटावहरुमा सुधार ल्याउन र मानवअिधकारको 
संरक्षण र पर्व�र्न सम्बन्धी उनीहरुका कायर्मा रणनीितक ब� र एक आपसमा म�त गनर् मानवअिधकार 
रक्षकहरूकालािग एक समावेशी म�को पुनिनमाण गन� उपायमा जोड िदएका छन् । मानवअिधकार समुदाय र 
बृहत् नागिरक समाजलाई एकसाथ ल्याउने उपायहरुमा दातृ िनकायको सहयोगको लािग कूटनीितक समुदायले 
अरु भन्दा अलग्गै रुपमा गिरन ेसहयोगको अवधारणालाई �ापक रुपमा  अपनाएको कुरामा पिन िमशनले ध्यान 
िदएको छ । 

अन्तरार्ि�य मानवअिधकार काननूको कायार्न्वयन  

मानवअिधकारका उल्लंघन र ज्यादतीका पीिडतहरूल ेकमजोर संस्थागत सहायता र िनरन्तरताका भेदभावकारी 
नीितहरू लगायतका किठनाईहरुको सामना गदार्गद� पिन िमशनले कुरा गरेका धेरै नेपालीहरुल े�क्त गरेका आशा 
अझै बाँकी रहकेो भ� ेअिभ�िक्तबाट िमशन पर्भािवत भएको िथयो । सबैभन्दा महत्वपूणर् कुरा मानवअिधकार 
उल्लंघन र ज्यादती उपर कानुनी उपचारको खोजी गन� कुरालाई जारी राख्ने पर्ितब�ता र जवाफदेहीताको लडाइँ 
अन्ततोगत्वा िजितन्छ भ�े दढृ िव�ास उिनहरुमा भएको दिेखन्थ्यो । िमशनसँग भेट गरेका केही सरकारी 
अिधकारीहरू बाहके झन्डै सबैजसो मािनसहरु पर्भावकारी मानवअिधकार कानून र नीितको िवकास र संरक्षणमा 
अन्तरार्ि�य कानून तथा मापदण्डहरुले महत्त्वपूणर् भूिमका खेल्नपुछर् भ�े कुरामा सहमत िथए । िमशनका 
िसफािरसहरू कानून र नीितका पिरणामहरुमा बढी भन्दा बढी सुधार ल्याउन सम्भव भएसम्म अन्तरार्ि�य 
मानवअिधकार कानून तथा मापदण्डहरूको पर्योगलाई पर्व�र्न गन� र नेपालको अन्तरार्ि�य कानूनको दाियत्वहरू 
माथी जोड िदईने अभ्यासहरुको खोजी गनर्मा केिन्दर्त छन् । 

नेपालमा अन्तरार्ि�य मानव अिधकार संरचनाहरू पर्भावकारी रहकेो कुरा िनिववाद छ । संयुक्त रा�सघंीय 
मानवअिधकार पिरषद ्(र यसको पूवर्वत� िनकाय - संयुक्त रा�संघीय मानव अिधकार आयोग जसलाई २००६ मा 
पिरषदमा रूपान्तर भयो) र मानवअिधकार आयुक्तको कायार्लयले �न्�को अन्त्यकालािग महत्त्वपूणर् मूिमका खेलकेो  
 

109 पादिटप्पणी ४७ हनुेर्होस्, र यो पिन हनुेर्होस:् आइसीजे, नेपाल: तराईको राजनीितक सङ्कट तथा नाकाबन्दीको समाधान गदार् 
मानवअिधकारको सम्मान महत्वपूणर् छ (२४ नोभेम्बर २०१५), https://www.icj.org/nepal-respect-for-human-rights- 
crucial-while-resolving-terai-political-crisis-and-border-blockade/ मा उपलब्ध छ । Human Rights Watch, 
“Like we are not Nepali”: Protest and Police Crackdown in the Terai Region of Nepal (अक्टुबर २०१५), 
https://www.hrw.org/report/2015/10/16/we-are-not-nepali/protest-and-police-crackdown-terai-region-
nepal मा उपलब्ध छ ।  
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िथयो र �न्�का दवैु पक्षका कामकारवाहीहरुको सहजीकरण गन� कायर्मा सहयोग गरेको छ ।110 य�पी धेरैले संयुक्त 
रा�संघको संस्थागत पर्भाव पिछल्ला वषर्हरुमा खस्केको अनुभव गरे तापिन अन्तरार्ि�य कानून सावर्जिनक बहसको 
एक महत्वपूणर् अवयवको रुपमा रहकेो छ र यसले कानूनमा आफ्नो छाप बनाएको छ । मािथ उल्लेख गरेजस्तै 
सव�च्च अदालतले मानवअिधकार सम्बन्धी िविधशा�हरुको एक �ृंखलानै नै िवकाश गरेको छ जुन नेपालको 
अन्तरार्ि�य पर्थागत तथा सिन्धगत कानूनअन्तगर्तको दाियत्वमा िनभर्र रहकेो छ । त्यसमध्येको एउटा िविधशा� 
दिक्षण एिसयामा निजरका रूपमा उद्धृत समेत गिरएको छ ।111  कैय� मािनहरुले नेपाली सेनाका कण�ल कुमार 
लामालाई बन्दीलाई यातना िदएको आरोपमा संयुक्त अिधराज्यमा फौजदारी रूपमा जवाफदहेी बनाउन गिरएको 
पर्यास (अन्तत: असफल) यता �न्�कालका राजनीितक तथा सिैनक नेताहरू िव��ापी अिधकारक्षेतर्को पर्योगको 
तर्ासमा रहकेो कुरा लगभग िनि�त भएको कुरा िमशनलाई जानकारी गराएका िथए ।112 अन्तिरम संिवधान र 
२०७२ को सिंवधान दवैु सिंवधानका मौिलक हक सम्बन्धी पर्ावधानहरुल ेितनमा रहकेो कमीकमजोरीका वावजुद 
पिन तुलनात्मक अभ्यास र अन्तरार्ि�य अनुभवबाट लाभािन्वत हुदँ ै अिधकारमा आधािरत अवधारणालाई 
पर्ितिविम्बत गदर्छन ।  

अन्तरार्ि�य कानून र संस्थाहरू नै आकर्मणको िनशानामा रहकेो बेला नेपालमा भने राि�य कानून एवं नीित 
िनमार्णमा अन्तरार्ि�य संयन्तर् र कायर्िविधहरू कसरी महत्त्वपूणर् रहन सक्छन् भ� ेएउटा पर्� छ । िनकट अविधमा 
नै अवसरहरू छन् । यसिभतर् घट्दो रुपमा भए पिन मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय�ारा अ�ै पिन 
कूटनीितक समुदायलाई महत्त्वपूणर् पर्ािविधक सहायता उपलब्ध गराउन ेभूिमकामा िनरन्तर सहभािगता जनाउने 
कायर् यसैमा पछर् । 113  त्यसगैरी यस िभतर् मानवअिधकारका अिधकांश सिन्धहरूका सन्दभर्मा नेपालको 
मानवअिधकार दाियत्वको पालनापर्ितको आविधक समीक्षा र काननू तथा �वहारमा पिरवतर्नको नितजा िदन 
सके्न िसफािरसहरू समावेश रहने संयुक्त रा�संघीय सिन्धगत पर्िकर्यासँगको सिकर्य सहभािगता पिन पदर्छ  ।  

यसका अितिरक्त, नागिरक तथा राजनीितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि�य अनुबन्धको इच्छाधीन पर्लेखल े
पीिडतलाई मानवअिधकार सिमितसमक्ष उजुरी दतार् गराएर सिमितको महत्त्वपूणर् अधर्न्याियक िनणर्य�ारा 

110 �न्�का कर्ममा तथा �न्�को तत्काल पिछको अविधमा नेपालमा मानव अिधकारको संरक्षणमा संयुक्त रा�संघको भुिमकाको 
आलोचनात्मक मुल्याङ्कनका लािग, हनुेर्होस फेर्डिरक रावस्की र मिन्दरा शमार्, A Comprehensive Peace? Lessons from 
Human Rights in Nepal, in Nepal in Transition: From People’s War to Fragile Peace, Cambridge 
University Press (२०१३) । 
111 उदाहरणको लािग, मुहवत साहको मु�ामा (२०१३), पािकस्तानी सव�च्च अदालतले राजेन्दर् पर्साद ढकाल िव. नेपाल सरकार 
भएको मु�ामा महासन्धीका िस�ान्तहरु अिधकार सम्बन्धी संिवधानका �वस्थाहरुमा अध्ययन गिरनुपछर् भिन ब्याख्या गन� 
नेपालको सव�च्च अदालतको फैसलालाई उ�रण गरेको छ, जितवेला यस्तो आदशे गिरयो त्यितवेला पािकस्तानले पिन (नेपालको 
जस्तै) बलपूवर्क वेप�ाबाट सबै �िक्तहरुको संरक्षण सम्बन्धी अन्तरार्ि�य महासन्धी अनुमोदन गिरसकेको िथएन ।  
112 मु�ामा मानवअिधकार कानूनको िव�ेषणकालािग, हनुेर्होस इन्टरनेशनल किमसन अफ जुिरष्ट्स, कन�ल कुमार लामाको मु�ा: 
िव��ापी के्षतर्ािधकारको पर्योग (सेप्टेम्बर २०१३), https://www.icj.org/nepal- uk-court-to-decide-whether-
colonel-kumar-lama-will-be-tried-for-torture-under-universal-jurisdiction/ मा उपलब्ध छ ।  
113 ओएचिसएचआरको पर्ािविधक नोट सत्य िनरुपण तथा मेलिमला आयोग सम्बन्धी कानून संसोधन नहुदँासम्म संकर्मणकािलन 
न्याय संयन्तर्हरुलाई सहयोग गनर् नहतािरन भिन कुटनीितक समुदायिवच सहमती कायम गन� एक पर्मखु दस्तावेज िथयो । 
ओएचिसएचआरको पर्ािविधक नोट: सत्य िनरुपण तथा मेलिमलाप, वेप�ा पािरएका �िक्तको छािनवन आयोग सम्बन्धी नेपाल 
कानून, २०७१ (२०१४), 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NP/OHCHRTechnical_Note_Nepal_CIDP_TRC_Act2014.p
df मा उपलब्ध छ ।  



49

56

अवस्थामा रहकेो बारेमा पिन सरोकारहरु उठाए । यो कुरा िवशेषगरी नयाँ सिंवधान पािरत भएपिछ यससंग 
सम्बिन्धत तराईमा भएका िसमानाका बन्द र िवरोधपर्दशर्न (र सुरक्षाबलको अत्यिधक बलपर्योग) का सन्दभर्मा 

गम्भीर रुपमा दिेखएको छ ।109 िवस्तृत शािन्त सम्झौताको हस्ताक्षर भएर पिहलो सिंवधानसभा िवघटन हुदँाको 
िवचका बषर्हरुमा उल्लेखनीय रुपमा जात र जातीय आधारमा हुने सहयोग गरेकोमा हाल आएर यस्तो सहयोगमा 
हर्ास आएको छ । केही मानवअिधकार रक्षकहरूले यस िकिसमको सहयोगमा आएको हर्ासल ेितनको वकालतका 
लािग नकारात्मक असरहरु सिहत नागिरक समाजबीच अिव�ासको भावना बढाउन बल पुयार्एको िवचार �क्त 
गरे । अतः नागिरक समाजलाई गिरएका िसफािरसहरूले यी मनमुटावहरुमा सुधार ल्याउन र मानवअिधकारको 
संरक्षण र पर्व�र्न सम्बन्धी उनीहरुका कायर्मा रणनीितक ब� र एक आपसमा म�त गनर् मानवअिधकार 
रक्षकहरूकालािग एक समावेशी म�को पुनिनमाण गन� उपायमा जोड िदएका छन् । मानवअिधकार समुदाय र 
बृहत् नागिरक समाजलाई एकसाथ ल्याउने उपायहरुमा दातृ िनकायको सहयोगको लािग कूटनीितक समुदायले 
अरु भन्दा अलग्गै रुपमा गिरन ेसहयोगको अवधारणालाई �ापक रुपमा  अपनाएको कुरामा पिन िमशनले ध्यान 
िदएको छ । 

अन्तरार्ि�य मानवअिधकार काननूको कायार्न्वयन  

मानवअिधकारका उल्लंघन र ज्यादतीका पीिडतहरूल ेकमजोर संस्थागत सहायता र िनरन्तरताका भेदभावकारी 
नीितहरू लगायतका किठनाईहरुको सामना गदार्गद� पिन िमशनले कुरा गरेका धेरै नेपालीहरुल े�क्त गरेका आशा 
अझै बाँकी रहकेो भ� ेअिभ�िक्तबाट िमशन पर्भािवत भएको िथयो । सबैभन्दा महत्वपूणर् कुरा मानवअिधकार 
उल्लंघन र ज्यादती उपर कानुनी उपचारको खोजी गन� कुरालाई जारी राख्ने पर्ितब�ता र जवाफदेहीताको लडाइँ 
अन्ततोगत्वा िजितन्छ भ�े दढृ िव�ास उिनहरुमा भएको दिेखन्थ्यो । िमशनसँग भेट गरेका केही सरकारी 
अिधकारीहरू बाहके झन्डै सबैजसो मािनसहरु पर्भावकारी मानवअिधकार कानून र नीितको िवकास र संरक्षणमा 
अन्तरार्ि�य कानून तथा मापदण्डहरुले महत्त्वपूणर् भूिमका खेल्नपुछर् भ�े कुरामा सहमत िथए । िमशनका 
िसफािरसहरू कानून र नीितका पिरणामहरुमा बढी भन्दा बढी सुधार ल्याउन सम्भव भएसम्म अन्तरार्ि�य 
मानवअिधकार कानून तथा मापदण्डहरूको पर्योगलाई पर्व�र्न गन� र नेपालको अन्तरार्ि�य कानूनको दाियत्वहरू 
माथी जोड िदईने अभ्यासहरुको खोजी गनर्मा केिन्दर्त छन् । 

नेपालमा अन्तरार्ि�य मानव अिधकार संरचनाहरू पर्भावकारी रहकेो कुरा िनिववाद छ । संयुक्त रा�सघंीय 
मानवअिधकार पिरषद ्(र यसको पूवर्वत� िनकाय - संयुक्त रा�संघीय मानव अिधकार आयोग जसलाई २००६ मा 
पिरषदमा रूपान्तर भयो) र मानवअिधकार आयुक्तको कायार्लयले �न्�को अन्त्यकालािग महत्त्वपूणर् मूिमका खेलकेो  
 

109 पादिटप्पणी ४७ हनुेर्होस्, र यो पिन हनुेर्होस:् आइसीजे, नेपाल: तराईको राजनीितक सङ्कट तथा नाकाबन्दीको समाधान गदार् 
मानवअिधकारको सम्मान महत्वपूणर् छ (२४ नोभेम्बर २०१५), https://www.icj.org/nepal-respect-for-human-rights- 
crucial-while-resolving-terai-political-crisis-and-border-blockade/ मा उपलब्ध छ । Human Rights Watch, 
“Like we are not Nepali”: Protest and Police Crackdown in the Terai Region of Nepal (अक्टुबर २०१५), 
https://www.hrw.org/report/2015/10/16/we-are-not-nepali/protest-and-police-crackdown-terai-region-
nepal मा उपलब्ध छ ।  
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िथयो र �न्�का दवैु पक्षका कामकारवाहीहरुको सहजीकरण गन� कायर्मा सहयोग गरेको छ ।110 य�पी धेरैले संयुक्त 
रा�संघको संस्थागत पर्भाव पिछल्ला वषर्हरुमा खस्केको अनुभव गरे तापिन अन्तरार्ि�य कानून सावर्जिनक बहसको 
एक महत्वपूणर् अवयवको रुपमा रहकेो छ र यसल ेकानूनमा आफ्नो छाप बनाएको छ । मािथ उल्लेख गरेजस्तै 
सव�च्च अदालतले मानवअिधकार सम्बन्धी िविधशा�हरुको एक �ृंखलानै नै िवकाश गरेको छ जुन नेपालको 
अन्तरार्ि�य पर्थागत तथा सिन्धगत कानूनअन्तगर्तको दाियत्वमा िनभर्र रहकेो छ । त्यसमध्येको एउटा िविधशा� 
दिक्षण एिसयामा निजरका रूपमा उद्धृत समेत गिरएको छ ।111  कैय� मािनहरुले नेपाली सेनाका कण�ल कुमार 
लामालाई बन्दीलाई यातना िदएको आरोपमा संयुक्त अिधराज्यमा फौजदारी रूपमा जवाफदहेी बनाउन गिरएको 
पर्यास (अन्तत: असफल) यता �न्�कालका राजनीितक तथा सिैनक नेताहरू िव��ापी अिधकारक्षेतर्को पर्योगको 
तर्ासमा रहकेो कुरा लगभग िनि�त भएको कुरा िमशनलाई जानकारी गराएका िथए ।112 अन्तिरम सिंवधान र 
२०७२ को सिंवधान दवैु सिंवधानका मौिलक हक सम्बन्धी पर्ावधानहरुल ेितनमा रहकेो कमीकमजोरीका वावजुद 
पिन तुलनात्मक अभ्यास र अन्तरार्ि�य अनुभवबाट लाभािन्वत हुदँ ै अिधकारमा आधािरत अवधारणालाई 
पर्ितिविम्बत गदर्छन ।  

अन्तरार्ि�य कानून र संस्थाहरू नै आकर्मणको िनशानामा रहकेो बेला नेपालमा भने राि�य कानून एवं नीित 
िनमार्णमा अन्तरार्ि�य संयन्तर् र कायर्िविधहरू कसरी महत्त्वपूणर् रहन सक्छन् भ� ेएउटा पर्� छ । िनकट अविधमा 
नै अवसरहरू छन् । यसिभतर् घट्दो रुपमा भए पिन मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय�ारा अ�ै पिन 
कूटनीितक समुदायलाई महत्त्वपूणर् पर्ािविधक सहायता उपलब्ध गराउन ेभूिमकामा िनरन्तर सहभािगता जनाउने 
कायर् यसैमा पछर् । 113  त्यसगैरी यस िभतर् मानवअिधकारका अिधकांश सिन्धहरूका सन्दभर्मा नेपालको 
मानवअिधकार दाियत्वको पालनापर्ितको आविधक समीक्षा र काननू तथा �वहारमा पिरवतर्नको नितजा िदन 
सके्न िसफािरसहरू समावेश रहने संयुक्त रा�संघीय सिन्धगत पर्िकर्यासँगको सिकर्य सहभािगता पिन पदर्छ  ।  

यसका अितिरक्त, नागिरक तथा राजनीितक अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि�य अनुबन्धको इच्छाधीन पर्लेखल े
पीिडतलाई मानवअिधकार सिमितसमक्ष उजुरी दतार् गराएर सिमितको महत्त्वपूणर् अधर्न्याियक िनणर्य�ारा 

110 �न्�का कर्ममा तथा �न्�को तत्काल पिछको अविधमा नेपालमा मानव अिधकारको संरक्षणमा संयुक्त रा�संघको भुिमकाको 
आलोचनात्मक मुल्याङ्कनका लािग, हनुेर्होस फेर्डिरक रावस्की र मिन्दरा शमार्, A Comprehensive Peace? Lessons from 
Human Rights in Nepal, in Nepal in Transition: From People’s War to Fragile Peace, Cambridge 
University Press (२०१३) । 
111 उदाहरणको लािग, मुहवत साहको मु�ामा (२०१३), पािकस्तानी सव�च्च अदालतले राजेन्दर् पर्साद ढकाल िव. नेपाल सरकार 
भएको मु�ामा महासन्धीका िस�ान्तहरु अिधकार सम्बन्धी संिवधानका �वस्थाहरुमा अध्ययन गिरनुपछर् भिन ब्याख्या गन� 
नेपालको सव�च्च अदालतको फैसलालाई उ�रण गरेको छ, जितवेला यस्तो आदशे गिरयो त्यितवेला पािकस्तानले पिन (नेपालको 
जस्तै) बलपूवर्क वेप�ाबाट सबै �िक्तहरुको संरक्षण सम्बन्धी अन्तरार्ि�य महासन्धी अनुमोदन गिरसकेको िथएन ।  
112 मु�ामा मानवअिधकार कानूनको िव�ेषणकालािग, हनुेर्होस इन्टरनेशनल किमसन अफ जुिरष्ट्स, कन�ल कुमार लामाको मु�ा: 
िव��ापी के्षतर्ािधकारको पर्योग (सेप्टेम्बर २०१३), https://www.icj.org/nepal- uk-court-to-decide-whether-
colonel-kumar-lama-will-be-tried-for-torture-under-universal-jurisdiction/ मा उपलब्ध छ ।  
113 ओएचिसएचआरको पर्ािविधक नोट सत्य िनरुपण तथा मेलिमला आयोग सम्बन्धी कानून संसोधन नहुदँासम्म संकर्मणकािलन 
न्याय संयन्तर्हरुलाई सहयोग गनर् नहतािरन भिन कुटनीितक समुदायिवच सहमती कायम गन� एक पर्मखु दस्तावेज िथयो । 
ओएचिसएचआरको पर्ािविधक नोट: सत्य िनरुपण तथा मेलिमलाप, वेप�ा पािरएका �िक्तको छािनवन आयोग सम्बन्धी नेपाल 
कानून, २०७१ (२०१४), 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NP/OHCHRTechnical_Note_Nepal_CIDP_TRC_Act2014.p
df मा उपलब्ध छ ।  
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जबरजस्ती बेप�ा, यातना र बाँच्न पाउने अिधकारका सम्बन्धमा न्यायको पहुचँ खोज्न अनुमित िदन्छ ।114 संयुक्त 
रा�संघीय मानवअिधकार पिरषद्को िवशेष कायर्िविध संयन्तर्हरूले कैय� अवसरमा नेपाललाई सम्बोधन गरेका 
छन् र सङ्कर्मणकालीन न्याय पर्िकर्या लगायतका िवषयमा अन्तरार्ि�य मानवअिधकार दाियत्वहरूको पिरपालना 
सम्बन्धी पर्ितवेदन एवं िसफािरसहरू गरेका छन्115 । संयुक्त रा�संघीय शािन्त सेनामा सेना र पर्हरी कमर्चारी 
खटाउनुपूवर् मानवअिधकारको सु�विस्थत भेिटङ्ग िवगतमा पर्भावकारी रह ेपिन अिहले भने पर्योग बािहर रहकेो 
वा असङ्गत तिरकाले पर्योग भइरहकेो पाईन्छ ।116  

अन्य धेरै मुलुकहरूमा जस्तै, िव��ापी आविधक समीक्षा (यूपीआर) पर्िकर्या पिन अन्तरार्ि�य वकालतका लािग 
महत्त्वपूणर् म� बनेको छ । आविधक सिमक्षा (यूपीआर) सिन्ध िनकायहरु वा केही घटनाहरुमा अपनाईने िवशेष 
कायर्िविधहरुजस्तो मानवअिधकार दाियत्वहरूको कानुनी पालना भए नभएको भ� े कुराको पिहचान गन� 
आिधकािरक सर्ोत होइन । तथािप, यो अन्य राज्यहरू र अन्तरार्ि�य समुदाय पर्ित राज्यहरूले गरेका राजनीितक 
पर्ितब�ताहरु पुरा भए नभएको कुराको सिुनि�ता गन� एउटा म� भने हो । नेपालको यूपीआरको दोसर्ो चकर्मा 
भएका १९५ िसफािरसहरू मध्ये सरकारले ११५ िसफािरस पूणर् कायार्न्वयन भएको वा कायार्न्वयनको पर्िकर्यामा 
रहकेो यिकन गरेको छ ।117  

थुपैर् िसफािरसहरू अिघल्लो यूपीआर पर्िकर्यामा उठाइएकै सरोकारहरु दोहोिरएका िथए र समान रूपले सम्बोधन 
नै नभएका िथए ।118 कायार्न्वयन भएको भिनएका िसफािरसहरूल ेयस पर्ितवेदनमा िवशेष जोड िदइएका (जस्तो 
पर्हरी िहरासतमा हुने यातना, कानून कायार्न्वयनमा जवाफदहेीताको अभाव, सङ्कर्मणकालीन न्याय सम्बन्धी 

114 छेदलुाल थारु समेत िव. नेपाल, पतर्ाचार नं. २०३८/२०११ (२१ अक्टुबर २०१५); सिवता ब�ेत िव. नेपाल, पतर्ाचार नं. 
२१६४/२०१२ (१२ जुलाई २०१६); पुणर्माया िव. नेपाल, पतर्ाचार नं. २२४५/२०१३ (१७ माचर् २०१७); िवमला ढकाल, 
रिवन्दर् ढका र मिन्जमा ढकाल िव. नेपाल, पतर्ाचार नं. २१८५/२०१२  (१७ माचर् २०१७); िहमाल र दवेी शमार् िव. नेपाल, 
पतर्ाचार नं. २२६५/२०१३  (६ अिपर्ल २०१८); फुलमती न्याया िव. नेपाल, पतर्ाचार नं. २२५६/२०१५ (१८ माचर् २०१९) । 
115 उदाहरणका लािग, मिहला िवरु� �हसा, यसका कारण र पिरणामहरु सम्बन्धी िवशेष समािधक्षकको पर्ितवेदन,  Dubravka 
Simonovic (२० जुन २०१९); गैरन्याियक वा स्वेच्छाचारी हत्या सम्बन्धी िवशेष समािधक्षक; यातना तथा अन्य कुर्र, अमानवीय 
वा अपमानजनक �वहार वा सजाय सम्बन्धी िवशेष समािधक्षक; सत्य, न्याय, पिरपुरण तथा पुन： नदोहोिरने कुराको 
सुिनि�तताको पर्व�र्न सम्बन्धी िवशेष समािधक्षक र मिहला िवरु�का �हसा, यसका कारण र पिरणामहरु सम्बन्धी िवशेष 
समािधक्षकको पर्ितवेदन (१२ अिपर्ल २०१९); पर्वासीहरुको मानवअिधकार सम्बन्धी िवशेष समािधक्षकको पर्ितवेदन - Felipe 
González Morales” (३० अिपर्ल २०१८). िवशेष समािधक्षकका भर्मणहरुको पूणर् सूिच 
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results मा उपलब्ध छ ।   
116 हनुेर्होस, यस पर्ितवेदनको पूवर् पादिटप्पणी ८२ । 
117  यो सव�� अदालतका िनणर्य तथा आदशे र राि�य मानवअिधकार आयोगका िनणर्यहरू किरवकिरव पूरै कायार्न्वयन भए भ�े 
सरकारको दाबीलाई अनुमित िदने समान खाल ेशब्दको खेल हो । हनुेर्होस्: Report of the Human Rights Council on its 
thirty-first session, A/HRC/31/2 (२२ जुलाई २०१६) 
118 हनुेर्होस्, संयुक्त रा�संघीय मानवअिधकार पिरषद, िव��ापी आविधक सिमक्षा सम्बन्धी कायर् समुहको पर्ितवेदन: नेपाल 
A/HRC/31/9 (२३ िडसेम्वर २०१५), Report of the Working Group A/HRC/17/5 (८ माचर् २०११), 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx; मा उपलब्ध छ । International 
Commission of Jurists, Submission to the Universal Periodic Review of Nepal (माचर् २०१५) पिन हनुेर्होस, 
https://www.icj.org/icj-submission-for-the-universal-periodic-review-upr-of-nepal/  मा उपलब्ध छ ।  
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कानून अन्तरार्ि�य मापदण्डहरु अनुकुल नभएको, लैिङ्गकतामा आधािरत �हसा, रा�यिवहीनता र अिभ�िक्त तथा 
सङ्गठन गन� स्वतन्तर्तामा रोकावटहरू119) थुपर्ै सरोकारहरू माथी ध्यानाषर्ण गदर्छन् । तल उपलब्ध गराइएका 
िसफािरसहरूले २०२१ को जनवरीकालािग तोिकएको नेपालको आगामी समीक्षाका लािग पर्स्तुत गिरने 
िसफािरसहरुका बारेमा ससुूिचत गन�छन् ।  

सघंीयताका अवसर र चनुौतीहरू 

संघीयता सम्बन्धी सावर्जिनक बहसहरु पर्यार्� रूपमा िवकाश भएका छन् साथै संघीयतालाई �वहारमा 
कायार्न्वयन गनर् पिहलो चरणाका आलोचना तथा सुझावहरु पिन गिरएका छन् - य�िप समान्यतया न यी छलफल 

तथा न त यस सम्बन्धी आव�यक नीितहरु मानवअिधकार र िविधको शासनका िस�ान्तल ेिनद�िशत गरे अनुरुप 
िनमार्ण गिरएका छन् । िमशनसँग पिन िनि�त रूपमा यसको गुणात्मकता र सुधारको गितका बारेमा सरोकारहरू 
उठाइए, तर शासन �वस्था र न्यायका अिधकांश पिेचला सवालहरूको समाधानका लािग सङ्घ, पर्दशे र स्थानीय 

तहका सरोकारवाला �िक्तहरुको संलग्नता, सहभागीता र एकापसका िवचको समन्वय र सहकायर् चािहन्छ भ�े 

कुरा पिन पर्� ैिथयो । राजनीित र न्याय क्षेतर्लाई बन्द र पहुचँ बािहरको िवषयबस्तुका रूपमा हने� किथत रुपमा 
सानो भिनएका जातीय समुदायहरुमा सरकारपर्ितको भरोसा िवशेष रूपमा कम भएको यथाथर्तामा नयाँ संघीय 
संरचनाहरू (सात पर्दशेमा ७५३ स्थानीय सरकारी पर्शासन) ले यस पर्कारको अवस्थालाई भत्काउन म�त 

गनर्सक्छ भ� ेधेरै आशा गिरएको िथयो ।  

यो पिरवतर्न सबभन्दा स्प� रूपमा अनुभव िमशनको जनकपुरको भर्मणका कर्ममा गिरएको िथयो, जहाँ िमशन 

मानवअिधकारको संरक्षणका लािग नयाँ कानून तथा नीितहरुको िवकास गन� र लाग ू गन� सन्दभर्मा भैरहकेा 
पर्यासहरुबाट पर्भािवत भएको िथयो । पर्दशे नम्बर २ का अिधकारीहरूले पर्देश सरकारको स्थापना भएदिेख १९ 
मिहनाको अविधमा ८० भन्दा बढी िवधेयकहरुको मसौदा गरेको र तीमध्ये २३ वटा िवधेयकलाई पर्देश सभाले 
पािरत गरेको बताए । िमशनले भेटेका अिधकारीहरूले पटक पटक कानूनको अगाडी समानता र अिवभेदको 
महत्त्वका सम्बन्धमा बोलेका िथए । उनीहरुको नीितगत िवचारहरु धेरैजसो पर्त्यक्षतः उिनहरुल ेपर्ितिनिधत्व गन� 
िनवार्चन के्षतर्हरु िनद�िशत िथए, र ितनका उत्साह र िदक्दारी सबैले बुझ्ने गरी गरी काठमाण्डौ-आधािरत केही 

अिधकारी�ारा पर्दिशत बेवास्तासँग सम्बिन्धत र िभ� िथयो । यी वातार्लापहरूमा पर्दशे तहमा न्यायको पहुचँ, 

जवाफदहेीता र दण्डहीनताको अन्त्यका िवषय केवल �न्�कालका �यादतीहरुमा मातर् लागू हुने हुन् भ� ेिहसावले 
हिेरएको िथएन भ�े कुरा स्प� िथयो । ती वातार्लापहरु अन्य क्षेतर्हरुका साथै बािलकाहरूको िशक्षाको पहुचँ, 

दिलतको सशिक्तकरण, नागिरकताको पर्माणपतर्मा पहँुच र सामुदाियक वनजंगलहरूको संरक्षणसँग अत्यन्त 

सान्दिभक िथए ।  

यी अवसरहरू जोिखमरिहत नै आउँछन् भ� खोिजएको होइन । संघीयता सम्बन्धी सवालमा िमशनको संलग्नता 
िवस्तृत िथएन र पर्दशेका अिधकारीहरूको आमन्तर्णमा एउटा मातर् पर्दशेको भर्मणमा िनभर्र िथयो । वास्तवमा 

119 यी केही सवालहरूको बारेमा यूपीआरको मध्यावधी सिमक्षा सम्बन्धी आइसीजेको पर्ितवेदनमा उल्लेख गिरएको छ, हनुेर्होस्: 
International Commission of Jurists, Universal Periodic Review Mid-Term Report on Nepal’s UPR 
Second Cycle (म े २०१९), https://www.icj.org/icj-submits-mid-term-upr-submission-on-nepal/ मा उपलब्ध  
छ ।  
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जबरजस्ती बेप�ा, यातना र बाँच्न पाउने अिधकारका सम्बन्धमा न्यायको पहुचँ खोज्न अनुमित िदन्छ ।114 संयुक्त 
रा�संघीय मानवअिधकार पिरषद्को िवशेष कायर्िविध संयन्तर्हरूले कैय� अवसरमा नेपाललाई सम्बोधन गरेका 
छन् र सङ्कर्मणकालीन न्याय पर्िकर्या लगायतका िवषयमा अन्तरार्ि�य मानवअिधकार दाियत्वहरूको पिरपालना 
सम्बन्धी पर्ितवेदन एवं िसफािरसहरू गरेका छन्115 । संयुक्त रा�संघीय शािन्त सेनामा सेना र पर्हरी कमर्चारी 
खटाउनुपूवर् मानवअिधकारको सु�विस्थत भेिटङ्ग िवगतमा पर्भावकारी रह ेपिन अिहले भने पर्योग बािहर रहकेो 
वा असङ्गत तिरकाले पर्योग भइरहकेो पाईन्छ ।116  

अन्य धेरै मुलुकहरूमा जस्तै, िव��ापी आविधक समीक्षा (यूपीआर) पर्िकर्या पिन अन्तरार्ि�य वकालतका लािग 
महत्त्वपूणर् म� बनेको छ । आविधक सिमक्षा (यूपीआर) सिन्ध िनकायहरु वा केही घटनाहरुमा अपनाईने िवशेष 
कायर्िविधहरुजस्तो मानवअिधकार दाियत्वहरूको कानुनी पालना भए नभएको भ� े कुराको पिहचान गन� 
आिधकािरक सर्ोत होइन । तथािप, यो अन्य राज्यहरू र अन्तरार्ि�य समुदाय पर्ित राज्यहरूले गरेका राजनीितक 
पर्ितब�ताहरु पुरा भए नभएको कुराको सिुनि�ता गन� एउटा म� भने हो । नेपालको यूपीआरको दोसर्ो चकर्मा 
भएका १९५ िसफािरसहरू मध्ये सरकारले ११५ िसफािरस पूणर् कायार्न्वयन भएको वा कायार्न्वयनको पर्िकर्यामा 
रहकेो यिकन गरेको छ ।117  

थुपैर् िसफािरसहरू अिघल्लो यूपीआर पर्िकर्यामा उठाइएकै सरोकारहरु दोहोिरएका िथए र समान रूपले सम्बोधन 
नै नभएका िथए ।118 कायार्न्वयन भएको भिनएका िसफािरसहरूल ेयस पर्ितवेदनमा िवशेष जोड िदइएका (जस्तो 
पर्हरी िहरासतमा हुने यातना, कानून कायार्न्वयनमा जवाफदहेीताको अभाव, सङ्कर्मणकालीन न्याय सम्बन्धी 

114 छेदलुाल थारु समेत िव. नेपाल, पतर्ाचार नं. २०३८/२०११ (२१ अक्टुबर २०१५); सिवता ब�ेत िव. नेपाल, पतर्ाचार नं. 
२१६४/२०१२ (१२ जुलाई २०१६); पुणर्माया िव. नेपाल, पतर्ाचार नं. २२४५/२०१३ (१७ माचर् २०१७); िवमला ढकाल, 
रिवन्दर् ढका र मिन्जमा ढकाल िव. नेपाल, पतर्ाचार नं. २१८५/२०१२  (१७ माचर् २०१७); िहमाल र दवेी शमार् िव. नेपाल, 
पतर्ाचार नं. २२६५/२०१३  (६ अिपर्ल २०१८); फुलमती न्याया िव. नेपाल, पतर्ाचार नं. २२५६/२०१५ (१८ माचर् २०१९) । 
115 उदाहरणका लािग, मिहला िवरु� �हसा, यसका कारण र पिरणामहरु सम्बन्धी िवशेष समािधक्षकको पर्ितवेदन,  Dubravka 
Simonovic (२० जुन २०१९); गैरन्याियक वा स्वेच्छाचारी हत्या सम्बन्धी िवशेष समािधक्षक; यातना तथा अन्य कुर्र, अमानवीय 
वा अपमानजनक �वहार वा सजाय सम्बन्धी िवशेष समािधक्षक; सत्य, न्याय, पिरपुरण तथा पुन： नदोहोिरने कुराको 
सुिनि�तताको पर्व�र्न सम्बन्धी िवशेष समािधक्षक र मिहला िवरु�का �हसा, यसका कारण र पिरणामहरु सम्बन्धी िवशेष 
समािधक्षकको पर्ितवेदन (१२ अिपर्ल २०१९); पर्वासीहरुको मानवअिधकार सम्बन्धी िवशेष समािधक्षकको पर्ितवेदन - Felipe 
González Morales” (३० अिपर्ल २०१८). िवशेष समािधक्षकका भर्मणहरुको पूणर् सूिच 
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results मा उपलब्ध छ ।   
116 हनुेर्होस, यस पर्ितवेदनको पूवर् पादिटप्पणी ८२ । 
117  यो सव�� अदालतका िनणर्य तथा आदशे र राि�य मानवअिधकार आयोगका िनणर्यहरू किरवकिरव पूरै कायार्न्वयन भए भ�े 
सरकारको दाबीलाई अनुमित िदने समान खाल ेशब्दको खेल हो । हनुेर्होस्: Report of the Human Rights Council on its 
thirty-first session, A/HRC/31/2 (२२ जुलाई २०१६) 
118 हनुेर्होस्, संयुक्त रा�संघीय मानवअिधकार पिरषद, िव��ापी आविधक सिमक्षा सम्बन्धी कायर् समुहको पर्ितवेदन: नेपाल 
A/HRC/31/9 (२३ िडसेम्वर २०१५), Report of the Working Group A/HRC/17/5 (८ माचर् २०११), 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx; मा उपलब्ध छ । International 
Commission of Jurists, Submission to the Universal Periodic Review of Nepal (माचर् २०१५) पिन हनुेर्होस, 
https://www.icj.org/icj-submission-for-the-universal-periodic-review-upr-of-nepal/  मा उपलब्ध छ ।  
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कानून अन्तरार्ि�य मापदण्डहरु अनुकुल नभएको, लैिङ्गकतामा आधािरत �हसा, रा�यिवहीनता र अिभ�िक्त तथा 
सङ्गठन गन� स्वतन्तर्तामा रोकावटहरू119) थुपर्ै सरोकारहरू माथी ध्यानाषर्ण गदर्छन् । तल उपलब्ध गराइएका 
िसफािरसहरूले २०२१ को जनवरीकालािग तोिकएको नेपालको आगामी समीक्षाका लािग पर्स्तुत गिरने 
िसफािरसहरुका बारेमा ससुूिचत गन�छन् ।  

सघंीयताका अवसर र चनुौतीहरू 

संघीयता सम्बन्धी सावर्जिनक बहसहरु पर्यार्� रूपमा िवकाश भएका छन् साथै संघीयतालाई �वहारमा 
कायार्न्वयन गनर् पिहलो चरणाका आलोचना तथा सुझावहरु पिन गिरएका छन् - य�िप समान्यतया न यी छलफल 

तथा न त यस सम्बन्धी आव�यक नीितहरु मानवअिधकार र िविधको शासनका िस�ान्तल ेिनद�िशत गरे अनुरुप 
िनमार्ण गिरएका छन् । िमशनसँग पिन िनि�त रूपमा यसको गुणात्मकता र सुधारको गितका बारेमा सरोकारहरू 
उठाइए, तर शासन �वस्था र न्यायका अिधकांश पिेचला सवालहरूको समाधानका लािग सङ्घ, पर्दशे र स्थानीय 

तहका सरोकारवाला �िक्तहरुको संलग्नता, सहभागीता र एकापसका िवचको समन्वय र सहकायर् चािहन्छ भ�े 

कुरा पिन पर्� ैिथयो । राजनीित र न्याय क्षेतर्लाई बन्द र पहुचँ बािहरको िवषयबस्तुका रूपमा हने� किथत रुपमा 
सानो भिनएका जातीय समुदायहरुमा सरकारपर्ितको भरोसा िवशेष रूपमा कम भएको यथाथर्तामा नयाँ संघीय 
संरचनाहरू (सात पर्दशेमा ७५३ स्थानीय सरकारी पर्शासन) ले यस पर्कारको अवस्थालाई भत्काउन म�त 

गनर्सक्छ भ� ेधेरै आशा गिरएको िथयो ।  

यो पिरवतर्न सबभन्दा स्प� रूपमा अनुभव िमशनको जनकपुरको भर्मणका कर्ममा गिरएको िथयो, जहाँ िमशन 

मानवअिधकारको संरक्षणका लािग नयाँ कानून तथा नीितहरुको िवकास गन� र लाग ू गन� सन्दभर्मा भैरहकेा 
पर्यासहरुबाट पर्भािवत भएको िथयो । पर्दशे नम्बर २ का अिधकारीहरूले पर्देश सरकारको स्थापना भएदिेख १९ 
मिहनाको अविधमा ८० भन्दा बढी िवधेयकहरुको मसौदा गरेको र तीमध्ये २३ वटा िवधेयकलाई पर्देश सभाले 
पािरत गरेको बताए । िमशनले भेटेका अिधकारीहरूले पटक पटक कानूनको अगाडी समानता र अिवभेदको 
महत्त्वका सम्बन्धमा बोलेका िथए । उनीहरुको नीितगत िवचारहरु धेरैजसो पर्त्यक्षतः उिनहरुल ेपर्ितिनिधत्व गन� 
िनवार्चन के्षतर्हरु िनद�िशत िथए, र ितनका उत्साह र िदक्दारी सबैले बुझ्ने गरी गरी काठमाण्डौ-आधािरत केही 

अिधकारी�ारा पर्दिशत बेवास्तासँग सम्बिन्धत र िभ� िथयो । यी वातार्लापहरूमा पर्दशे तहमा न्यायको पहुचँ, 

जवाफदहेीता र दण्डहीनताको अन्त्यका िवषय केवल �न्�कालका �यादतीहरुमा मातर् लागू हुने हुन् भ� ेिहसावले 
हिेरएको िथएन भ�े कुरा स्प� िथयो । ती वातार्लापहरु अन्य क्षेतर्हरुका साथै बािलकाहरूको िशक्षाको पहुचँ, 

दिलतको सशिक्तकरण, नागिरकताको पर्माणपतर्मा पहँुच र सामुदाियक वनजंगलहरूको संरक्षणसँग अत्यन्त 

सान्दिभक िथए ।  

यी अवसरहरू जोिखमरिहत नै आउँछन् भ� खोिजएको होइन । संघीयता सम्बन्धी सवालमा िमशनको संलग्नता 
िवस्तृत िथएन र पर्दशेका अिधकारीहरूको आमन्तर्णमा एउटा मातर् पर्दशेको भर्मणमा िनभर्र िथयो । वास्तवमा 

119 यी केही सवालहरूको बारेमा यूपीआरको मध्यावधी सिमक्षा सम्बन्धी आइसीजेको पर्ितवेदनमा उल्लेख गिरएको छ, हनुेर्होस्: 
International Commission of Jurists, Universal Periodic Review Mid-Term Report on Nepal’s UPR 
Second Cycle (म े २०१९), https://www.icj.org/icj-submits-mid-term-upr-submission-on-nepal/ मा उपलब्ध  
छ ।  
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िव��ापी अनुभवहरूले िवकेन्दर्ीकरणले ��ाचार र शिक्त दरुुपयोगका अन्य थुपर् ै स्वरुपहरुकालािग नयाँ 
अवसरहरू पिन ल्याउछ भ�े कुरा सुझाएका छन् ।120 नयाँ स्थानीय िनकायहरू समस्त आफ्नै चुनौतीहरु, जस्तो 

नवगिठत न्याियक सिमितहरुसगँ कानून पर्योगको उिचत पर्िकर्या र स्वच्छ सुनुवाई जस्ता महत्वपूणर् 
मानवअिधकारका चुनौतीहरु छन् । िवकेिन्दर्त सरकारी संस्थाहरुल ेिव�मान जातीय र जातगत िवभाजनहरूलाई 
पुनरुत्पादन गन� वा चकार्उने खतरा पिन छ । 121  अत: कम्तीमा पिन, पर्दशे पर्हरी र पर्दशे न्याय सेवा 

आयोगहरूजस्ता संिवधान�ारा कायार्दशे पर्द� पर्ादेिशक र राि�य तहका िनकायहरूको स्थापना र ितनका 
अिधकारहरूको बाँडफाँडको कानुनी स्प�तालाई पर्ाथिमकता िदइनै पछर् ।  

यी िनकायहरूको स्थापना वा यसका लािग आवश्यक कायार्न्वयनयोग्य कानूनहरुको िनमार्णमा भएको पर्गितको 
अभावले पर्दशे तहमा संघीय सरकारले सावर्जिनक रूपमा नै पर्ितब�ता जनाइसकेका पर्दशेको िनणर्य-अिधकार 

पर्दशेलाई हस्तान्तरण गनर्बाट पछािड हटेको छ भ�े भावना/बुझाइलाई बढाउनमा बल पुग्छ । अत: पर्दशे तहमा 

िमशनले सीिमत समय मातर् खचर्न पाएको तथ्यलाई स्वीकार गद�, उल्लेिखत सरोकारहरूका सम्बन्धमा तलका 

िसफािरसहरूले संघीयताको मु�ालाई समेट्ने पर्यास गरेका छन् । साथै उक्त िसफािरसहरुल ेराि�य कानून र नीित 
िनमार्णमा वेवास्ता गिरएको कानूनको शासन र मानवअिधकार संरचनाब� गन� कायर्लाई उपेक्षा नगरी संघीयता 
सम्बन्धी पिरवतर्नहरुले पर्स्तुत गरेका महत्त्वपूणर् मानवअिधकार सम्बन्धी अवसरहरुको खोजी गनर् आह्वान गछर्न् ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

120  टर्ान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, केही िनि�त एिसयन दशेहरुमा ��ाचार तथा सुशासन सुचकहरु (फेबुर्अरी २०१७), 
https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/corruption-trends-in-selected-asian-countries मा 
उपलब्ध छ ।  
121 हनुेर्होस्, इन्टरनेशनल अलटर्, A Sense of Hope: Understanding post-federal dynamics among marginalised 
communities in Nepal’s Terai region (माचर् २०१९), https://www.international- 
[alert.org/publications/sense-of-hope-post-federal-dynamics-marginalised-tarai-Nepal मा उपलब्ध छ ।  

61

िसफािरसहरु 

पर्धानमन्तर्ीको कायार्लय तथा नपेाल सरकारका अन्य िनकायहरुका लािग 

 जन्मदतार् पर्माणपतर् जारी गन� िव�मान कानूनी तथा पर्शासिनक पर्ावधानहरु िवभेदरिहत रहकेो र ती 
पर्ावधानहरुको कायार्न्वयन नागिरकताको अवस्थासँग जोिडने छैन भ�े कुराको सुिनि�ता गन� । 

 २०७२ को सिंवधानले स्थािपत गरेका आयोगहरुका सम्पूणर् सदस्यहरुको िनयुिक्त अित जरुरी िवषयका रुपमा 
अिघ बढाउने, र ती आयोगहरुलाई स्वतन्तर् रुपमा कायर् गनर् पयार्� आिथक तथा मानव �ोत साधनको �वस्था 

गन� । 

 राि�य मानवअिधकार आयोगको स्वतन्तर्ता र कायार्दशे कटौती गन� पर्यासहरु बन्द गन�, जसमा आयोगको 

अनुसन्धान गन� अिधकार वा यसका िसफािरसहरुको कायार्न्वयनलाई सीिमत बनाउने कानून खारेज गन� । 

 छाउपडी, वैवािहक बलात्कार र मिहला िवरु�का सबै पर्कारका िहसाहरुलाई िनषेध गन� कानून, िविधशा� र 

संवैधािनक पर्ावधानहरुको कडाइका साथ कायार्न्वयन गन� । 

 न्याियक िनणर्यहरु, र राि�य मानवअिधकार आयोग तथा अन्य िनकायहरुका िसफािरसहरुको कायार्न्वयनको 

अवस्थासम्बन्धी पर्धानमन्तर्ी कायार्लयको तथ्याङ्क पर्कािशत गन�; र त्यस्ता न्याियक िनणर्य तथा मानव 

अिधकार आयोग एवं अन्य िनकायका िसफािरस कायार्न्वयनमा रहकेो अभावलाई सम्बोधन गन� कायर्योजना 
सावर्जिनक गन� । 

 आिथक, सामािजक तथा साँस्कृितक अिधकारसम्बन्धी महासिन्धको ऐिच्छक आलेख, उजुरी पर्िकर्या सम्बन्धी 

बालअिधकार सम्बन्धी महासिन्धको ऐिच्छक आलेख, यातना िवरु�को महासिन्धको ऐिच्छक आलेख, बलपूवर्क 

वेप�ा पान� कायर्बाट सबै �िक्तहरुको संरक्षणसम्बन्धी अन्तरार्ि�य महासिन्ध र आपर्वासी �िमक र ितनीहरुका 
पिरवारका सदस्यहरुको अिधकारको संरक्षणसम्बन्धी अन्तरार्ि�य महासिन्ध लगायतका हालसम्म नेपाल 
पक्षरा� नबनेका मानवअिधकार सम्बन्धी सिन्धहरुको अनुमोदन वा सिम्मलनलाई पर्व�र्न गन� । 

 यातना िवरु�को महासिन्धको ऐिच्छक आलेखको अनुमोदन नभएसम्मको समयका लािग उक्त आलेखका 
पर्ावधानहरु अनुरुप यातना र अन्य द�ुर्वहारबाट संरक्षण पर्दान गनर् थुनुवा केन्दर्हरुको अनुगमन गन� एउटा 
राि�य संयन्तर्को गठन गन� । 

 संकर्मणकालीन न्याय पर्िकर्यासम्बन्धी िव�मान कानूनी संर�नालाई सव�� अदालत�ारा स्थािपत िविधशा�, 

नेपालको अन्तरार्ि�य कानूनी दाियत्व र अन्तरार्ि�य मानवअिधकार मापद�ड अनुरुप हुनेगरी संशोधन गनुर् पन�, 

साथै कानूनमा गिरन ुपन� आवश्यक संशोधनहरु सवर्ज्ञात छन्, र यिद यी संशोधनहरु सम्प� भएमा वतर्मान 

सरकारको घोिषत ल�य अनुरुप संकर्मणकालीन न्याय पर्िकर्यालाई अिघ बढाउन आवश्यक सहमित िनमार्ण 
गन�छ । साथै उक्त संशोधन पर्िकर्या पारदश� र परामशर्जन्य रहकेो सुिनि�त गन� । 

 संकर्मणकालीन न्याय िनकायहरुमा आयुक्तहरुको िनयुिक्तका लािग पारदश� र पर्भावकारी परामशर्मा आधािरत 
रहकेो नयाँ पर्िकर्याको थालनी गन� । 
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अवस्थासम्बन्धी पर्धानमन्तर्ी कायार्लयको तथ्याङ्क पर्कािशत गन�; र त्यस्ता न्याियक िनणर्य तथा मानव 

अिधकार आयोग एवं अन्य िनकायका िसफािरस कायार्न्वयनमा रहकेो अभावलाई सम्बोधन गन� कायर्योजना 
सावर्जिनक गन� । 

 आिथक, सामािजक तथा साँस्कृितक अिधकारसम्बन्धी महासिन्धको ऐिच्छक आलेख, उजुरी पर्िकर्या सम्बन्धी 

बालअिधकार सम्बन्धी महासिन्धको ऐिच्छक आलेख, यातना िवरु�को महासिन्धको ऐिच्छक आलेख, बलपूवर्क 

वेप�ा पान� कायर्बाट सबै �िक्तहरुको संरक्षणसम्बन्धी अन्तरार्ि�य महासिन्ध र आपर्वासी �िमक र ितनीहरुका 
पिरवारका सदस्यहरुको अिधकारको संरक्षणसम्बन्धी अन्तरार्ि�य महासिन्ध लगायतका हालसम्म नेपाल 
पक्षरा� नबनेका मानवअिधकार सम्बन्धी सिन्धहरुको अनुमोदन वा सिम्मलनलाई पर्व�र्न गन� । 

 यातना िवरु�को महासिन्धको ऐिच्छक आलेखको अनुमोदन नभएसम्मको समयका लािग उक्त आलेखका 
पर्ावधानहरु अनुरुप यातना र अन्य द�ुर्वहारबाट संरक्षण पर्दान गनर् थुनुवा केन्दर्हरुको अनुगमन गन� एउटा 
राि�य संयन्तर्को गठन गन� । 

 संकर्मणकालीन न्याय पर्िकर्यासम्बन्धी िव�मान कानूनी संर�नालाई सव�� अदालत�ारा स्थािपत िविधशा�, 

नेपालको अन्तरार्ि�य कानूनी दाियत्व र अन्तरार्ि�य मानवअिधकार मापद�ड अनुरुप हुनेगरी संशोधन गनुर् पन�, 

साथै कानूनमा गिरन ुपन� आवश्यक संशोधनहरु सवर्ज्ञात छन्, र यिद यी संशोधनहरु सम्प� भएमा वतर्मान 

सरकारको घोिषत ल�य अनुरुप संकर्मणकालीन न्याय पर्िकर्यालाई अिघ बढाउन आवश्यक सहमित िनमार्ण 
गन�छ । साथै उक्त संशोधन पर्िकर्या पारदश� र परामशर्जन्य रहकेो सुिनि�त गन� । 

 संकर्मणकालीन न्याय िनकायहरुमा आयुक्तहरुको िनयुिक्तका लािग पारदश� र पर्भावकारी परामशर्मा आधािरत 
रहकेो नयाँ पर्िकर्याको थालनी गन� । 
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�ववस्थािपथा––ंद्पथ लथाग 

 २०७२ पो –ंावधथनपथ मौालप हप–म्बन्धी पर्थवधथनहरुलथई पथयथर्न्वयन गन� पथनूनहरु –मथनतथ र पथनूनपो 
अगथडी –मथन –ंरक्षण –म्बन्धी –ंवैधथानप पर्ातब�तथ अनुरुि िथरदश� र िरथमशर्जन्य ावाध�थरथ िथिरत गन� । 

 आमथबथट छोरथछोरीलथई नथगिरपतथ पर्दथन गन� अाधपथर–ाहत ावनथभेदभथव नथगिरपतथपो अाधपथर पर्त्यथभूत 
गनर् नथगिरपतथ–म्बन्धी ऐन २०६३ लथई –ंशोधन गनर् बनेपो ावधेयपजवतथ पथनूनपो –ंशोधन गन� वथ 
–ांवधथनमथ –ंशोधनपो पर्यथ– गन� । 

 मौालप हपलथई पथयथर्न्वयन गन� पथनून र –म्बान्धत अन्य पुनै िान पथनूनमथ नेिथलपो अन्तरथर्ा�य पथनूनी 
दथायत्व अनुरुि गैरनेिथली नथगिरपहरुलथई िान –मथन मथनवअाधपथर –ंरक्षणहरुपो पर्त्यथभूात गिरएपो 
–ाुना�ततथ गन� । 

 न्यथय ििरषद्पथ पम्तीमथ िान बहुमत –दवयहरु न्यथयथधीश रहने, नथगिरप –मथजपो ियथर्� रुिमथ 

पर्ातानाधत्व गिरन,े र रथजनीातप पर्भथव तस्थ हवतके्षि रोक्न ववथस्र् बथाझने अववस्थ ावरु�पथ –ंरक्षणहरुपथ 

उिथयहरु ानमथर्ण एवं लथगु गिरएपो छ भ�े पुरथपो –ाुना�ततथपोलथाग पथनूनी वथ –ंवैधथानप –ुधथर गन� । 

 न्यथय –ेवथ आयोगपथ –म्बन्धमथ िान –ोही बमोाजमपथ पदमहरु चथल्ने र ावावधतथ, न्यथायप ववतन्तर्तथ तस्थ 

जवथफदाेहतथपथ चथ–ोहरुलथई –म्बोधन गन� पर्दशे वतिरय न्यथय –ेवथ आयोग गठनपथ लथाग आवश्यप पथनून 
िथिरत गन� । 

 रथा�य मथनवअाधपथर आयोगपो पथयथर्देश, अाधपथर र ववतन्तर्तथ पटौती गन� पथनून अववीपृत गन� । 

 बलथत्पथर, जबरजवती वेि�थ िथन� पथयर् र जीवनपो अाधपथर उल्लंघन गन� गैरपथनूनी हत्यथ–ाहत यथतनथ 

जवतथ मथनवअाधपथरपो गम्भीर उल्लंघनमथ रहपेो उजुरी गन� हदम्यथद –म्बन्धी �ववस्थ हटथउन मुलुपी 
अिरथध –ांहतथ र अन्य पथनूनपथ –म्बान्धत पर्थवधथनहरुमथ –ंशोधन गन� । 

 मेाडयथ पथउान्–ल –म्बन्धी ावधेयप, आम–�थर ावधेयप, –ूचनथ पर्ावाध–म्बन्धी ावधेयप र ावशेष 

–ेवथ–म्बन्धी ावधेयप जवतथ अाभ�ाक्तपो ववतन्तर्तथ, –ंगिठत र भेलथ हुन िथउने अाधपथरपो पटौती गन� 

पथनून अववीपृत गन� तस्थ अनलथईनमथ हुने अाभ�ाक्त ानयमन गन� पथनून िथिरत गन� हो भने त्य–लथई 
िरथमशर्जन्य र िथरदश� नीातगत –ंवथदमथफर् त गिरन ुिन� । 

 न्यथायप –ामातहरुपो क्षेतर्थाधपथर वि� गनर्, –बै पर्पथरपथ मु�थहरुमथ अदथलतमथ िुनरथवेदन लथग्ने 

अाधपथर–ाहत उाचत पर्��यथ –म्बन्धी अाधपथरलथई वि� रुिमथ पर्त्यथभूत गनर् र ानणर्यहरु उियुक्त ढंगले 
अाभलेखन गिरएपो तस्थ िथरदश� रहपेो –ाुना�त गनर् वस्थनीय –रपथर –�थलन ऐन, मेलामलथि–म्बन्धी ऐन 

र –म्बान्धत अन्य पथनूनहरुपो –ंशोधन गन� । 

 नेिथल हथल–म्म िक्ष रथ� नबनेपो मथनवअाधपथर–म्बन्धी –ान्धहरु (नेिथल –रपथरपथ लथाग मथस्ी उल्लेाखत 

ा–फथिर–हरुमथ –ाूचपृत –ान्धहरु –ाहत) पो अनुमोदन वथ –ाम्मलन गन� । 
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नपेाल पर्हरीका लािग 

 पर्हरी थुनामा यातना तथा द�ुर्वहार र स्वेच्छाचारी पकर्ाउका आरोप र पर्हरी संलग्न अन्य अपराधहरुको 
सम्बोधन गनर् सुदढृ र स्वतन्तर् आन्तिरक जवाफदिेहता संयन्तर् स्थापना गन� पर्ितब�ता पूरा गन�; अन्य दशेहरुका 

तुलनात्मक अनुभवबाट िसक्न अन्तरार्ि�य सहयोगलाई स्वागत गन� । 

 यातना तथा द�ुर्वहारका कुनै पिन आरोपहरु यातना िवरु�को संयुक्त रा� संघीय सिमितको िसफािरस अनुरुप 
न्याियक सुपिरवेक्षणमा स्वतन्तर् िनकायबाट अनुसन्धान गन� पर्ितब�ता जनाउने । 

 “सािवती” गराउन अनुसन्धानको पर्ारम्भमा शंकास्पद �िक्तहरुको केरकार गन� अभ्यासको अन्त्य गनर् सबै 

कदमहरु चाल्ने । 

 मानवअिधकार एवं अन्तरार्ि�य कानून, मापदण्ड तथा असल अभ्यासहरुका सम्बन्धमा पर्हरीका लािग िदगो 

तािलम कायर्कर्म अन्तगर्त िमनेसोटा पर्ोटोकल लगायतका अन्तरार्ि�य कानून र मापदण्ड अनुरुप साक्षीको 
संरक्षण, पर्माणको सुरक्षा, लैिङ्गक िवभेद र यौिनक तथा लैिङ्गकतामा आधािरत िहसाको अनुसन्धान 

लगायतका िवषयहरुमा उपयुक्त अनुसन्धान िविधसम्बन्धी तािलमहरुको आयोजना गन� । 

 कुनै अपराध भएको आरोपको जाहरेी दरखास्त पर्हरीले अिनवायर् रुपमा दतार् गनुर्पन� बनाउन िनद�शन जारी गन� 
र पर्चिलत कानूनाई पर्भावकारी रुपमा लाग ुगन� । 

 गैरकानूनी पकर्ाउ, द�ुर्वहार वा गैरन्याियक हत्या लगायतका पर्हरी द�ुर्वहारका आरोपहरु माथीको 

अनुसन्धान सामान्य पर्हरी चेन अफ कमाण्ड बािहरको स्वतन्तर् िनकायबाट तत्काल, िवस्तृत र पर्भावकारी 

रुपमा गिरएको सिुनि�त गनुर् पन� र त्यस्तो अनुसन्धान आरोिपत �िक्त कायर्रत रहकेो उही कायार्लयका 
अिधकारीहरुबाट नगिरने कुराको सिुनि�तता गन� । 

 नागिरक समाजबाट भैरहकेो थुना केन्दर्हरुको अनुगमनलाई सहजीकरण गन� र पर्हरी संरचना सुधारका अन्य 
मु�ाहरुमा संलग्न नागिरक समाज िबच समन्वयकारी पर्यासहरु अवलम्बन गन� । बन्दीहरुले िवना रोकटोक 
कानूनी परामशर्मा पहुचँ पर्ा� गरेको सिुनि�त गन� । 

 वैवािहक बलात्कार र छाउपडीका पीिडतहरु जस्ता िवशेष जोिखममा रहकेा पीिडतहरुलाई ध्यानमा राख्द ै
पीिडत र साक्षीहरुको संरक्षण गन� उपायहरुको िवकास र पर्स्ताव गन� । 

 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयका लािग 

 यातना र जबरजस्ती वेप�ा पान� कायर्लाई अपराधीकरण गन� नयाँ मुलुकी अपराध सिंहताका पर्ावधानहरु 
अन्तगर्त दायर भएका मु�ाहरुको संख्या, पर्कृित, अवस्था एवं फ��ट बारे यथाथर् र पिछल्लो तथ्याङ्कहरु 

पर्कािशत र आविधक रुपमा अ�ाविधक गन� । 
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62

�ववस्थािपथा––ंद्पथ लथाग 

 २०७२ पो –ंावधथनपथ मौालप हप–म्बन्धी पर्थवधथनहरुलथई पथयथर्न्वयन गन� पथनूनहरु –मथनतथ र पथनूनपो 
अगथडी –मथन –ंरक्षण –म्बन्धी –ंवैधथानप पर्ातब�तथ अनुरुि िथरदश� र िरथमशर्जन्य ावाध�थरथ िथिरत गन� । 

 आमथबथट छोरथछोरीलथई नथगिरपतथ पर्दथन गन� अाधपथर–ाहत ावनथभेदभथव नथगिरपतथपो अाधपथर पर्त्यथभूत 
गनर् नथगिरपतथ–म्बन्धी ऐन २०६३ लथई –ंशोधन गनर् बनेपो ावधेयपजवतथ पथनूनपो –ंशोधन गन� वथ 
–ांवधथनमथ –ंशोधनपो पर्यथ– गन� । 

 मौालप हपलथई पथयथर्न्वयन गन� पथनून र –म्बान्धत अन्य पुनै िान पथनूनमथ नेिथलपो अन्तरथर्ा�य पथनूनी 
दथायत्व अनुरुि गैरनेिथली नथगिरपहरुलथई िान –मथन मथनवअाधपथर –ंरक्षणहरुपो पर्त्यथभूात गिरएपो 
–ाुना�ततथ गन� । 

 न्यथय ििरषद्पथ पम्तीमथ िान बहुमत –दवयहरु न्यथयथधीश रहने, नथगिरप –मथजपो ियथर्� रुिमथ 

पर्ातानाधत्व गिरन,े र रथजनीातप पर्भथव तस्थ हवतके्षि रोक्न ववथस्र् बथाझने अववस्थ ावरु�पथ –ंरक्षणहरुपथ 

उिथयहरु ानमथर्ण एवं लथगु गिरएपो छ भ�े पुरथपो –ाुना�ततथपोलथाग पथनूनी वथ –ंवैधथानप –ुधथर गन� । 

 न्यथय –ेवथ आयोगपथ –म्बन्धमथ िान –ोही बमोाजमपथ पदमहरु चथल्ने र ावावधतथ, न्यथायप ववतन्तर्तथ तस्थ 

जवथफदाेहतथपथ चथ–ोहरुलथई –म्बोधन गन� पर्दशे वतिरय न्यथय –ेवथ आयोग गठनपथ लथाग आवश्यप पथनून 
िथिरत गन� । 

 रथा�य मथनवअाधपथर आयोगपो पथयथर्देश, अाधपथर र ववतन्तर्तथ पटौती गन� पथनून अववीपृत गन� । 

 बलथत्पथर, जबरजवती वेि�थ िथन� पथयर् र जीवनपो अाधपथर उल्लंघन गन� गैरपथनूनी हत्यथ–ाहत यथतनथ 

जवतथ मथनवअाधपथरपो गम्भीर उल्लंघनमथ रहपेो उजुरी गन� हदम्यथद –म्बन्धी �ववस्थ हटथउन मुलुपी 
अिरथध –ांहतथ र अन्य पथनूनपथ –म्बान्धत पर्थवधथनहरुमथ –ंशोधन गन� । 

 मेाडयथ पथउान्–ल –म्बन्धी ावधेयप, आम–�थर ावधेयप, –ूचनथ पर्ावाध–म्बन्धी ावधेयप र ावशेष 

–ेवथ–म्बन्धी ावधेयप जवतथ अाभ�ाक्तपो ववतन्तर्तथ, –ंगिठत र भेलथ हुन िथउने अाधपथरपो पटौती गन� 

पथनून अववीपृत गन� तस्थ अनलथईनमथ हुने अाभ�ाक्त ानयमन गन� पथनून िथिरत गन� हो भने त्य–लथई 
िरथमशर्जन्य र िथरदश� नीातगत –ंवथदमथफर् त गिरन ुिन� । 

 न्यथायप –ामातहरुपो क्षेतर्थाधपथर वि� गनर्, –बै पर्पथरपथ मु�थहरुमथ अदथलतमथ िुनरथवेदन लथग्ने 

अाधपथर–ाहत उाचत पर्��यथ –म्बन्धी अाधपथरलथई वि� रुिमथ पर्त्यथभूत गनर् र ानणर्यहरु उियुक्त ढंगले 
अाभलेखन गिरएपो तस्थ िथरदश� रहपेो –ाुना�त गनर् वस्थनीय –रपथर –�थलन ऐन, मेलामलथि–म्बन्धी ऐन 

र –म्बान्धत अन्य पथनूनहरुपो –ंशोधन गन� । 

 नेिथल हथल–म्म िक्ष रथ� नबनेपो मथनवअाधपथर–म्बन्धी –ान्धहरु (नेिथल –रपथरपथ लथाग मथस्ी उल्लेाखत 

ा–फथिर–हरुमथ –ाूचपृत –ान्धहरु –ाहत) पो अनुमोदन वथ –ाम्मलन गन� । 
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नपेाल पर्हरीका लािग 

 पर्हरी थुनामा यातना तथा द�ुर्वहार र स्वेच्छाचारी पकर्ाउका आरोप र पर्हरी संलग्न अन्य अपराधहरुको 
सम्बोधन गनर् सुदढृ र स्वतन्तर् आन्तिरक जवाफदिेहता संयन्तर् स्थापना गन� पर्ितब�ता पूरा गन�; अन्य दशेहरुका 

तुलनात्मक अनुभवबाट िसक्न अन्तरार्ि�य सहयोगलाई स्वागत गन� । 

 यातना तथा द�ुर्वहारका कुनै पिन आरोपहरु यातना िवरु�को संयुक्त रा� संघीय सिमितको िसफािरस अनुरुप 
न्याियक सुपिरवेक्षणमा स्वतन्तर् िनकायबाट अनुसन्धान गन� पर्ितब�ता जनाउने । 

 “सािवती” गराउन अनुसन्धानको पर्ारम्भमा शंकास्पद �िक्तहरुको केरकार गन� अभ्यासको अन्त्य गनर् सबै 

कदमहरु चाल्ने । 

 मानवअिधकार एवं अन्तरार्ि�य कानून, मापदण्ड तथा असल अभ्यासहरुका सम्बन्धमा पर्हरीका लािग िदगो 

तािलम कायर्कर्म अन्तगर्त िमनेसोटा पर्ोटोकल लगायतका अन्तरार्ि�य कानून र मापदण्ड अनुरुप साक्षीको 
संरक्षण, पर्माणको सुरक्षा, लैिङ्गक िवभेद र यौिनक तथा लैिङ्गकतामा आधािरत िहसाको अनुसन्धान 

लगायतका िवषयहरुमा उपयुक्त अनुसन्धान िविधसम्बन्धी तािलमहरुको आयोजना गन� । 

 कुनै अपराध भएको आरोपको जाहरेी दरखास्त पर्हरीले अिनवायर् रुपमा दतार् गनुर्पन� बनाउन िनद�शन जारी गन� 
र पर्चिलत कानूनाई पर्भावकारी रुपमा लाग ुगन� । 

 गैरकानूनी पकर्ाउ, द�ुर्वहार वा गैरन्याियक हत्या लगायतका पर्हरी द�ुर्वहारका आरोपहरु माथीको 

अनुसन्धान सामान्य पर्हरी चेन अफ कमाण्ड बािहरको स्वतन्तर् िनकायबाट तत्काल, िवस्तृत र पर्भावकारी 

रुपमा गिरएको सिुनि�त गनुर् पन� र त्यस्तो अनुसन्धान आरोिपत �िक्त कायर्रत रहकेो उही कायार्लयका 
अिधकारीहरुबाट नगिरने कुराको सिुनि�तता गन� । 

 नागिरक समाजबाट भैरहकेो थुना केन्दर्हरुको अनुगमनलाई सहजीकरण गन� र पर्हरी संरचना सुधारका अन्य 
मु�ाहरुमा संलग्न नागिरक समाज िबच समन्वयकारी पर्यासहरु अवलम्बन गन� । बन्दीहरुले िवना रोकटोक 
कानूनी परामशर्मा पहुचँ पर्ा� गरेको सिुनि�त गन� । 

 वैवािहक बलात्कार र छाउपडीका पीिडतहरु जस्ता िवशेष जोिखममा रहकेा पीिडतहरुलाई ध्यानमा राख्द ै
पीिडत र साक्षीहरुको संरक्षण गन� उपायहरुको िवकास र पर्स्ताव गन� । 

 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयका लािग 

 यातना र जबरजस्ती वेप�ा पान� कायर्लाई अपराधीकरण गन� नयाँ मुलुकी अपराध सिंहताका पर्ावधानहरु 
अन्तगर्त दायर भएका मु�ाहरुको संख्या, पर्कृित, अवस्था एवं फ��ट बारे यथाथर् र पिछल्लो तथ्याङ्कहरु 

पर्कािशत र आविधक रुपमा अ�ाविधक गन� । 
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 पर्हरी अनुसन्धानको पर्भावकारी सुपिरवेक्षण र आवश्यक भएको अवस्थामा अिभयोजन गन� लगायत यातना र 
जबरजस्ती वेप�ा पान� कायर्लाई अपराधीकरण गन� मुलुकी अपराध सिंहताका पर्ावधानहरुका साथै अन्य 
द�ुर्वहार र बाँच्न पाउने अिधकारको स्वेच्छाचारी बि�तीकरण (गैरकानूनी हत्या) लाई समेट्ने अन्य कानूनी 

पर्ावधानहरुको कायार्न्वयन गन� । 

 द�ुर्वहार िवरु� रोकथाम उपायका रुपमा थुना केन्दर्को अनुगमन गनर् र पर्हरी थुना गृहको अनुगमन तथा 
सुपिरवेक्षणमा सुधार ल्याउने पर्दशे स्तरीय पर्यासहरुको अनुमोदनका लािग मुख्य न्यायािधवक्ता र 
अिभयोजनसँग सम्बिन्धत सबै कमर्चारीहरुलाई मागर्दशर्न सिहत पिरपतर् जारी गन� । 

 िनष्पक्ष सुनुवाईको अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि�य मापदण्ड अनुरुप सन् २०१५ मा तराईमा भएको पर्दशर्नका 
कर्ममा पर्हरी�ारा गिरएको गैरकानूनी र अत्यािधक बलपर्योगका घटनाहरुको गम्भीर तथा पर्भावकारी रुपमा 
अनुसन्धान र अिभयोजन गन� । 

 अदालतले आदशे जारी गरेको क्षितपूित लगायतको पिरपूरण पीिडत तथा पीिडत पिरवारहरुले पर्ा� गरेको 
सिुनि�त गनर् कदम चाल्ने । 

 अिभयोजनकतार्हरुको कायर्गत स्वतन्तर्ता सुिनि�त गन� र सव�� अदालत लगायत महान्यायािधवक्ताको 
कायार्लयमा राजनीितक िनयुिक्त पाएका �िक्त वा राजनीितक �िक्तत्वहरुबाट �ने अनुपयुक्त पर्भावबाट 
उनीहरुलाई मुक्त गन� । 

 

न्यायपािलकाका लािग 

 अनावश्यक बा� पर्भावको सम्भावनालाई न्यूिनकरण गनर् मु�ाहरुको बाँडफाडँ सम्बन्धी नयाँ िनद�िशका िनमार्ण 
लगायत अन्तरार्ि�य मापदण्ड अनुरुप न्यायपािलकाको स्वतन्तर्ता र िनष्पक्षता बढाउन आन्तिरक सुधारका 
कायर्कर्महरुको थालनी गन� । 

 न्यायपािलकाको सबै तहमा न्यायाधीशहरुको लैिङ्गक, जातीय र अन्य अवस्थाको िविवधता र 

पर्ितिनिधमूलकतालाई �ापक बनाउने न्याियक नीितको कायार्न्वयन सिुनि�त गनर् नयाँ कायर्कर्म घोषणा गन� । 

 पर्हरीबाट अनुरोध भई आएको पकर्ाउ पूिज जारी गिरएको आदशेमा छाप लगाउने काम मातर् नगिर यस 
सम्बन्धमा न्यायाधीशहरुल ेसारभूत रुपमा छानिवन गन� कायार्देश पाएको सुिनि�त गनर् फौजदारी कायर्िविध 
सिंहताको पकर्ाउ पुज� सम्बन्धी �वस्थाहरुबारे राि�य न्याियक पर्ित�ानसगँ िमलेर तािलमहरुको आयोजना 
गन� । 

 संयुक्त रा�संघीय यातना िवरु�को महासिन्धको �िच्छक आलेख अन्तगर्त स्थािपत मापदण्ड अनुरुप द�ुर्वहार, 

यातना वा अन्य उल्लंघनहरु िवरु� संरक्षण पर्दान गनर् थुना केन्दर्हरुको अनुगमन (भर्मण समेत) गनर्का लािग 

िजल्ला न्यायाधीशहरुको भूिमकाका बारेमा मागर्दशर्न पर्दान गन� । 
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 सरकारी िनकायहरुबाट सव�� अदालत र अन्य न्याियक िनकायका िनणर्यहरुको कायार्न्वयन सम्बन्धी तथ्याङ्क 
पर्कािशत र अ�ाविधक गन�; “आंिशक कायार्न्वयन” को िनधार्रणले कायार्न्वयन नभएका िनणर्यहरुलाई ढाकछोप 

गन� गरी तथ्याङ्कहरु तोडमोड नगिरएको सिुनि�त गनर् आवश्यकता अनुसार सूचकहरुको िवकास गन� । 

 न्यायाधीशहरुको पा�कर्ममा अन्तरार्ि�य मानवअिधकार कानून तथा मापदण्डहरुका साथै असल अभ्यासहरु 
समावेश गन� राि�य न्याियक पर्ित�ानका पर्यासहरुमा सहयोग गन�; यस्ता पर्यासहरुका लािग पर्ा� �ने 

अन्तरार्ि�य सहकायर् र सहायताको स्वागत गन� । 

 न्याियक सिमितहरु लगायत आफ्नो क्षेतर्ािधकार अन्तगर्त पन� तल्लो तहका अदालत र िबिशि�कृत अदालत 
तथा अन्य न्याियक िनकायहरुको सुपिरवेक्षण गन� र आवश्यक िनद�शन िदन सके्न सव�� अदालतको कायार्दशेको 
पर्योग गन� । 

 

कुटनीितक समदुायका लािग 

 संकर्मणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून नेपालको अन्तरार्ि�य दाियत्व र सव�� अदालतको िविधशा� अनुरुप 
होस भ�का लािग उक्त कानून संशोधन नभएसम्म संकर्मणकालीन न्याय सम्बन्धी िनकायहरुलाई िदइने सहयोग 
स्थगनलाई जारी राख्न े। 

 वैधािनक रुपमा सरकारी नेतृत्व िनद�िशत पर्िकर्या भन्दा बािहरका स्मारक िनमार्ण गन� लगायतका नागिरक 
समाजको नेतृत्वमा भएका कायर्कर्महरु र अन्य गैरसरकारी संकर्मणकालीन न्याय पर्िकर्याहरुलाई सहयोग गन� । 

 राि�य तथा अन्तरार्ि�य मानवअिधकार संस्थाहरुबाट भईरहकेा अिभलेखीकरण र अनुगमन सम्बन्धी 
कायर्कर्महरुलाई सहयोग गन� । 

 मानवअिधकार उल्लंघन र द�ुर्वहारका कारक तत्वहरुलाई सम्बोधन गन� र �ा� दण्डहीनताको संस्कृितलाई 
सम्बोधन गन� िकिसमले आिथक सहयोगका कायर्कर्महरु तय गन� । 

 सावर्जिनक वक्त� र गितिविधहरु मा�र् त मानवअिधकार रक्षक र पीिडतहरुको समथर्न गन� । 

 

राि�य मानव अिधकार आयोगका लािग 

 मानवअिधकारको उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरुको पर्भावकारी र िवस्तृत अनुसन्धान गन� लगायत आफ्नो 
कायार्देशको कडाईका साथ अभ्यास गन� । 

 आयुक्तहरुको स्वतन्तर्ता संरक्षण गन� र बा� दवावपर्ितको जोिखम न्यूिनकरण गन� आन्तिरक सयंन्तर्हरु सिहत 
अनुसन्धानहरुको िनगरानीमा सुधार ल्याउने उपायहरुको अवलम्बन गन� । 
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न्यायपािलकाका लािग 
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65

 सरकारी िनकायहरुबाट सव�� अदालत र अन्य न्याियक िनकायका िनणर्यहरुको कायार्न्वयन सम्बन्धी तथ्याङ्क 
पर्कािशत र अ�ाविधक गन�; “आंिशक कायार्न्वयन” को िनधार्रणले कायार्न्वयन नभएका िनणर्यहरुलाई ढाकछोप 

गन� गरी तथ्याङ्कहरु तोडमोड नगिरएको सिुनि�त गनर् आवश्यकता अनुसार सूचकहरुको िवकास गन� । 

 न्यायाधीशहरुको पा�कर्ममा अन्तरार्ि�य मानवअिधकार कानून तथा मापदण्डहरुका साथै असल अभ्यासहरु 
समावेश गन� राि�य न्याियक पर्ित�ानका पर्यासहरुमा सहयोग गन�; यस्ता पर्यासहरुका लािग पर्ा� �ने 

अन्तरार्ि�य सहकायर् र सहायताको स्वागत गन� । 

 न्याियक सिमितहरु लगायत आफ्नो क्षेतर्ािधकार अन्तगर्त पन� तल्लो तहका अदालत र िबिशि�कृत अदालत 
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पर्योग गन� । 

 

कुटनीितक समदुायका लािग 
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होस भ�का लािग उक्त कानून संशोधन नभएसम्म संकर्मणकालीन न्याय सम्बन्धी िनकायहरुलाई िदइने सहयोग 
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 वैधािनक रुपमा सरकारी नेतृत्व िनद�िशत पर्िकर्या भन्दा बािहरका स्मारक िनमार्ण गन� लगायतका नागिरक 
समाजको नेतृत्वमा भएका कायर्कर्महरु र अन्य गैरसरकारी संकर्मणकालीन न्याय पर्िकर्याहरुलाई सहयोग गन� । 

 राि�य तथा अन्तरार्ि�य मानवअिधकार संस्थाहरुबाट भईरहकेा अिभलेखीकरण र अनुगमन सम्बन्धी 
कायर्कर्महरुलाई सहयोग गन� । 

 मानवअिधकार उल्लंघन र द�ुर्वहारका कारक तत्वहरुलाई सम्बोधन गन� र �ा� दण्डहीनताको संस्कृितलाई 
सम्बोधन गन� िकिसमले आिथक सहयोगका कायर्कर्महरु तय गन� । 

 सावर्जिनक वक्त� र गितिविधहरु मा�र् त मानवअिधकार रक्षक र पीिडतहरुको समथर्न गन� । 

 

राि�य मानव अिधकार आयोगका लािग 

 मानवअिधकारको उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरुको पर्भावकारी र िवस्तृत अनुसन्धान गन� लगायत आफ्नो 
कायार्देशको कडाईका साथ अभ्यास गन� । 

 आयुक्तहरुको स्वतन्तर्ता संरक्षण गन� र बा� दवावपर्ितको जोिखम न्यूिनकरण गन� आन्तिरक सयंन्तर्हरु सिहत 
अनुसन्धानहरुको िनगरानीमा सुधार ल्याउने उपायहरुको अवलम्बन गन� । 
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 अनुसन्धानहरुको पूणर् पिरणाम सावर्जिनक गिरएको सिुनि�त गन�, जसमा साक्षीहरुको बयानको गोपनीयता 

सिुनि�त गन� र मानवअिधकार उल्लंघनमा संलग्न भएका राज्यका पदािधकारीहरुलाई परीक्षण गन� वा 
जवाफदहेी बनाउने कदम चाल्न आह्वान गन� । 

 

स�ार माायम र नपेाली मानवअिधकार रक्षकहरु लगायत नागिरक समाजका लािग 

 मानवअिधकारको अिभलेखीकरण र अनुगमनलाई �वहािरक कानून र नीितगत िसफािरसहरुमा रुपान्तरण 
गन� माायमको िवकास र कायार्न्वयन गन�, न्याियक र नीित िनमार्णमा संलग्न िनकायहरुसँग संवादमा सहभागी 

हुने । 

 पीिडतहरुको सत्य, न्याय र पिरपूरणका अिधकारको सम्मान गिरएको सिुनि�त गनर् सरकारको नेतृत्वमा रहकेो 

संकर्मणकालीन न्याय पर्िकर्या अन्तगर्तका िकर्याकलापहरुको अनुगमन तथा अिभलेखन गन� । 

 

पर्ादेिशक सरकार र �ववथािपकाहरुका लािग 

 राि�यवतरमा अित सामान्य रहकेो अपारदश� एवं गरैपरामशर्जन्य अवधारणालाई नदोहोयार्उन कानून तथा 
नीित िनमार्ण पर्िकर्याहरुमा जनताले योगदान िदने अवसर पाएको सुिनि�तता गनर् समावेशी परामशर् 
पर्िकर्याहरुको िवकास तथा कायार्न्वयन गन� । 

 थुना केन्दर् अनुगमन िनद�िशका र पर्ादिेशक पर्हरी तथा अन्य कानून कायार्न्वयन गन� िनकायहरुको स�ालनलाई 
वथािपत र िनयमन गन� संरचना सिहत पर्ादिेशक कानून तथा नीितहरु मानवअिधकार अनुरुप रहकेो सिुनि�त 
गन� । 
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