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न्मायमक उऩचाय य अधधकायहरूको खायेजी: भदु्दाहरू यपर्ाा धरनारे दण्डहीनर्ा 
 

२०६८ असाय ९ 

 

काठभाडौँ… यायिम भानवअधधकाय आमोग (आमोग) य भानवअधधकाय उच्चामकु्तको कामाारम, नेऩार (उच्चामकु्तको 
कामाारम…नेऩार)रे आज "न्मायमक उऩचाय य अधधकायहरूको खायेजी: नेऩारभा गम्बीय अऩयाधका भदु्दाहरू यपर्ाा" 
शीषाकको काननुी धायणाऩत्र सावाजधनक गयेका छन।् 

 

नेऩारका फन्धनकायी यायिम र्था अन्र्याायिम काननुी दायमत्वहरूराई आधाय भान्दै सो सॊमकु्त ऩत्ररे यायिम र्था 
अन्र्याायिम अन्र्याायिम काननुअन्र्गार् गम्बीय अऩयाध ठहने भानवअधधकाय उल्रङ्घनहरूभा अनसुन्धान य अधबमोजन 
गनुाऩने एवॊ दरु्वमावहाय खेऩेको बनी ऩत्ता रागेकाहरूराई प्रबावकायी काननुी उऩचाय उऩरब्ध गयाउनऩुने सयकायको 
जजम्भेवायीभाधथ प्रकाश ऩायेको छ। र्य, त्मसको सट्टा सयकायरे मस्र्ा धेयै भदु्दाराई याजनीधर्क धनणाम य 
जोडघटाउका आधायभा यपर्ाा धरएको छ। 

 

"भानवअधधकाय य भानवीम काननुको गम्बीय उल्रङ् घन बएका भदु्दाहरू यपर्ाा धरने कामारे पजजदायी जवापदेहीर्ा 
सधुनजिर् गने सयकायका काननुी प्रधर्फद्धर्ाहरूराई उल्रङ् घन गने भात्र होइन ठल रा अऩयाधका राधग 
जजम्भेवायहरूराई यवगर्का य जायी उल्रङ  घनका राधग जवापदेही फनाउने य दण्डहीनर्ाको अन्त्म गने उसरे 
ऩटकऩटक गयेका फाचाहरूराई सभेर् अवभलल्मन गदाछ," उच्चामकु्तको कामाारम…नेऩारकी प्रभखु ज्मोधर् साङ् घेयारे 
बन्नुबमो।“मस सम्फन्धभा प्रधानभन्त्री झरनाथ खनाररे उजचर् प्रयिमा नअऩनाइकन सयकायरे मी भदु्दाहरू यपर्ाा 
धरन सक्दैन बन्न ेआज सञ्चायभाध्मभभा आएको बनाइराई हाम्रो कामाारमरे सकायात्भक यवकासिभका रूऩभा 
धरएको छ।” 
 
सॊमकु्त ऩत्ररे हारैका काननुी सधुायका ऩहरहरूराई भलल्माङ् कन गयी चार ुय बावी काननुी र्था सॊवैधाधनक 
प्रस्र्ावहरू नेऩारका अन्र्याायिम काननुी दायमत्वअनरुूऩ हनु ेकुया सधुनजिर् गना धसपारयस गयेको छ। आफ्नो नमाॉ 
सॊयवधान एवॊ सत्म धनरूऩण र्था भेरधभराऩ आमोग य पजजदायी कामायवधध सॊयहर्ा सम्फन्धी भस्मजदा यवधेमकराई 
अजन्र्भ रूऩ ददॉदा यायिम काननुी खाकाराई अन्र्याायिम भाऩदण्ड य सवोत्तभ अभ्मासहरूअनरुूऩ फनाउने अवसय 
नेऩारराई छ। 

 

”यपर्ाा धरने मी कामाहरूरे याजनीधर्क रूऩभा आफद्ध र्वमजक्तहरूराई समौँ गम्बीय अऩयाधसम्फन्धी पजजदायी 
जवापदेहीर्ाफाट सॊयऺण प्रदान गने कामा गयेको छ,” आमोगका आमकु्त र्था प्रवक्ता गजयी प्रधानरे बन्नुबमो।"देशभा 
ददगो शाजन्र्का राधग र्था उस्रै् खारका दरु्वमावहायहरू पेरय नहोऊन ्बन्ने कुया सधुनजिर् गने कामाभा भद्दर् गना 
जवापदेहीर्ा य काननुी शासनभा आधारयर् न्माम प्रणारी धनभााण गना मी भदु्दाहरूको अनसुन्धान य अधबमोजन हनु ु
अत्मावश्मक छ।" 
 

आमोग य उच्चामकु्तको कामाारमको सॊमकु्त ऩत्र "न्मायमक उऩचाय य अधधकायहरूको खायेजी: नेऩारभा गम्बीय 
अऩयाधको भदु्दाहरू यपर्ाा"राई डाउनरोड गना मो ठेगानाभा जानहुोस।्  
www.nhrcnepal.org वा http://nepal.ohchr.org. 

मस सॊमकु्तऩत्रको नऩेारी अनवुाद ऩधन वेफसाइटभा चाॉडै उऩरब्ध गयाइनछे।  
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