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       रा��य द�लत आयोग, नेपाल सरकार  

       संय�ु रा�स�ी य मानवअ�धकार उच्ाय�ुको  

   कायारलय, नेपाल 
 

�से �वज�ञ ÷ बधुबार, २०६७ साउन ५ 
 

 
सरकार�ारा रा��य द�लत आयोग र उच्ाय�ुको कायारलयलाल ईातमा आधाधरत �व�ेदसदबमधी 

अदालतका फैसलाहर कायारमवयन गन  आ�ासन 
  

साउन ५, काठमाड�, 
 
महाकाल� अ�लका वधर� �हर� उपर�कक त ा बैतडी ीईिलाका �हर� नायब उपर�ककलगायतका य ानीय 
सरकार� अ�धकार�हरले रा��य द�लत आयोग (आयोग) र संय�ु रा�स�ीसय मानवअ�धकार उच्ाय�ुको 
कायारलय (उच्ाय�ुको कायारलय)लाल �व�ेदसँग सदबीमधत दलुवईा अ�अतपअवर फैसला ली  कायारमवयन गन  
आ�ासन �दएका छन।् सन ्२००९ ईनवर�मा ईार� प�हलो फैसला बैतडी ीईिला अदालत�ारा सनुााएको 
मखुय पीडकलाल दलु ववर कारावास सईाय त ा ा. २५ हईार ईधरवानासँग सदबीमधत छ। यस ममुामा, 
�व�ेदकार� संयकार माा अयवीकार गरेप�छ बाबईना द�लतहरलाल लार�धरक आकमआका सा ै लईुपाई 
गधरएको � यो। सोह� अदालत�ारा सन ्२०१० मा्रमा ईार� दोोो �नआरय ×उच् ईातका समदुायहरका 
ला�ग आरीकत संयकार" गरेकोमा �ववाहका कममा एक द�लत बेहलुाका बाबमुा�  गधरएको आकमआसँग 
सदबीमधत � यो। 
 
रा��य द�लत आयोग, रा��य मानवअ�धकार आयोग र उच्ाय�ुको कायारलयलगायतका मानवअ�धकारवाद� 
स�ठनहरका पईकपईकका आआहका बाबईदु अदालतका ती �नआरयहर कायारमवयन हनु बाँक  छन ्र धेरै 
म�हनादेीख  ाती नै राीखएका छन।् उच्ाय�ुको कायारलय र आयोगको संय�ु �मसनका सदययहरले यस 
�ववयमा गद�ीर ी्मता ाय� गरे र रा यअ�धकार�हरलाल काननुबमोीईम आवजयक कारबाह� गनर आआह 
गरे। 
 
उच्ाय�ुको कायारलय र आयोग आफअ हरले गरेका �ेईभाईका कममा फैसला कायारमवयन गन  �नी 
रा यअ�धकार�हर�ारा �ाञ आ�ासनहरको यवागत गदरछन ्र ईार� �ववयका रपमा उपय�ु कदम ्ा�लने 
आला ाय� गदरछन।् आयोगका अ यकले नेत ेव गरेको ्ार�दने संय�ु �मसनले  यस केतका द�लत 
समदुायहरको समआ मानवअ�धकार ीय �तको मअिया्न गन  ल�य �लएको � यो।  
 
रा��य द�लत आयोगका अ यक �बईलुकुमार �व�कमारले ईोड �दन�ुयो: ×काननु र ायवय ाको पालना 
गराउने त ा अदालतका आदेलहरको ��ावकार� कायारमवयन गराउने ीईदमेवार� य ानीय 
रा यअ�धकार�हरको हो। म सरकारका अ�धकार�हरलाल अदालतका �नआरयअनसुार पीडकहरलाल ली  
पकाउ गनर आआान गदरछु।" 
 
उच्ाय�ुको कायारलय÷नेपालका उप�मखु  यो�त सा�ेआराले �ाु�यो: ×ईातमा आधाधरत �व�ेद त ा 
छुवाछुतका आरोपहरका सदबमधमा �हर��ारा उपय�ु ु�बाई ईाहेर� दखारयत दतार गधरएको कुरालाल 
उच्ाय�ुको कायारलयले मनन गरेको छ, तर यस �मसनले द�लत समदुायहरलाल आआनो म �लक 
मानवअ�धकारको उप�ोग गनरबाई �नरमतर रोरने कैय� अवरोधहरलाल �कालमा ियाएको छ। म यी 
्नु तीहरलाल सदबोधन गनर त ा य ासद�व ्ाँडो अदालतका आदेलहर सदपादन गन  आवजयक कदम 
्ािन सरकारलाल आआान गदरछु।" 
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