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नेपाल: न्याययक स्वतन्रता र अखण्डताको रक्षा िर   

न्यायाधीशहरूद्वारा प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माि : सवोच्च अदालत सङ्कटमा  

(िेनेभा, २६ कागतिक२०७८) - इन्टरेनसनल कगमसन अफ िरुरस््स,् ह्यमुन राइ्स ् वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले 

सवोच्च अदालतको सङ्कटका कारण नेपालमा न्यायपागलकाको स्वतन्रता र अखण्डता िोजखममा पदै िएको आि 
बताएका छन।् मानवअगधकार र यवगधको शासन कायम राख्नका लागि अदालतको यवश्वसनीयता र स्वतन्रता िोिाउने र 
बढाउन ेिरी यो सङ्कटलाई समाधान िररन ुआवश्यक छ।  

एउटा अभतूपूवि कदम चाल्दै सवोच्चका १९ िना न्यायाधीशमध्ये १८ िनाले प्रधानन्यायधीश चोलेन्र सम्शेर राणाले 
राजिनामा नददएसम्म अदालतको बेन्चमा बस्न इन्कार िरेका छन।्    

२०७८ कागतिक ८ िते प्रधानन्यायाधीश राणाले आह्वान िरेको अदातलको पूणि बैठकलाई बयहष्कार िदै न्यायाधीशहरूले 
न्यायपागलकाको स्वतन्रता र अखण्डतालाई कमिोर बनाएको आरोप लिाउँदै उनले राजिनामा ददनपुने माि राखे। 
न्यायाधीशहरूले राज्यको कायिकारी गनकायसँि राणाको सम्बन्ध भएको आरोपको यवषयलालाई प्रमखुताका साथ उठाएका 
छन।् खास खास न्यायाधीशहरूलाई मार मदु्दाहरू सनुवुाइका लागि तोक्ने िरेको र प्रधानन्यायाधीशले आफूसमेत संलग्न 
भएर िररएको संवैधागनक गनयजुिका यवरुद्ध परेका यवगभन्न ररटहरूको सनुवुाइका लागि सूचीकरण िनि नसकेको 
आरोपहरूलाई पगन उनीहरूले औलँ्याएका छन।्      

“नेपालमा मानवअगधकार र यवगधको शासन कायम राख्न सवोच्च अदालतको महत्त्वपूणि भगूमका रहेको छ र त्यसकारण 
यो सङ्कट न्याय प्रकृयाका लागि एकदमै जचन्तािनक छ,” ह्यमुन राइ्स ्वाचकी दजक्षण एगसया गनदेशक गमनाक्षी िाङ्गुलीले 
भगनन।्  

सवोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बने्चमा बस्न बयहष्कार िरेपगछ नेपाल बार एसोगसएसन (नेपाल बार) ले पगन 
प्रधानन्याधीशको राजिनामा माि िरेको छ। प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा नददए देशव्यापी आन्दोलन िने नेपाल बारले 
िनाएको छ। कागतिक २५ िते सवोच्च अदालत पररसरमा यवरोध प्रदशिन िनि लाग्दा प्रहरीद्वारा सो यवरोध रोक्ने क्रममा 
बारका केही सदस्यहरू घाइते भएको िनाइएको छ। यस घटनाको यवरोधमा नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत 
प्रवेश िनि रोक्न ेउद्देश्यले कागतिक २६ िते सवोच्च अदालतको िेटमा धनाि कायिक्रम आयोिना िरेको छ।  

न्याययक सधुारको बढ्दो आह्वानहरूको बीचमा हालको यो सङ्कट आएको छ। साउनमा न्यायाधीश हररकृष्ण काकीको 
नेततृ्वमा सवोच्च अदालतद्वारा िदठत एक सगमगतले न्यायपागलकामा यवद्यमान रहेका यवगभन्न समस्याहरूको पयहचान िरी 
एउटा प्रगतवेदन बझुाएको गथयो। तर सवोच्च अदालतले अयहलेसम्म त्यस प्रगतवेदनको पूणि पाठ सावििगनक िने र 
प्रगतवेदनका गसफाररस कायािन्वयनका लागि कुनै योिना प्रस्ततु िने कायि िरेको छैन।  

"न्याययक स्वच्छता, अखण्डता र स्वतन्रता गबना सवोच्च अदालत गनकै नै कमिोर हनुे र कमिोर सवोच्च अदालतले 
मानवअगधकार र यवगधको शासनको संरक्षण िने संवैधागनक दाययत्वलाई कायम राख्न नसक्न े गनजितप्रायः छ," 
आइगसिेका बररष्ठ अन्तराियिय काननुी सल्लाहकार मजन्दरा शमािले भगनन।्" न्याय प्रणालीमा िनआस्था र यवश्वास 



पनुस्थािपना िनि संयवधानबमोजिम प्रयक्रया अपनाएर प्रधानन्यायाधीशमागथ लिाइएका आरोपहरूलाई शीघ्र, प्रभावकारी र 
यवस्ततृ छानगबन िररन ुपदिछ।"  

संयवधानको धारा १०१ बमोजिम प्रगतगनगधसभाको एक चौथाइ सदस्यले यदद महागभयोिको प्रस्ताव दताि िरेमा 
प्रगतगनगधसभाको ११ सदस्यीय महागभयोि गसफाररस सगमगतले महाअगभयोि अजघ बढाउनका लागि आधारहरू छन ् यक 
छैनन ्भनी छानगबन िनेछ।  

"यवगधको शासनमा आधाररत प्रणाली र मानवअगधकारको सम्मानको िि भनेकै स्वतन्र न्यायपागलका हो," एम्नेस्टी 
इन्टरनेसनल नेपालका गनदेशक गनरािन थपगलयाले भने। "संयवधानले गनददिष्ट िरेबमोजिम संसद्ले सवोच्च अदालतको 
शाख िोिाउन र न्यायपागलकामा िनयवश्वास सगुनजित िनिका लागि प्रधानन्यायाधीशमागथ लािेका आरोपहरूको सशि, 

पारदशी र प्रभावकारी छानगबन िररएको सगुनजित िनुिपदिछ।” 
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