रा��य द�लत आयोग, नेपाल सरकार
ु रा�स�ी य मानवअ�धकार उच्चायु�को
सं य�
कायार्ल, नेपाल
�ेस �वज्ञ�÷ बुधबार, २०६७ साउन ५

सरकार�ारा रा��य द�लत आयोग र उच्चायु�को कायार्लयलाई जातमा आधा�रत �वभेदसम्बन
अदालतका फैसलाहरू कायार्न्वयनगन� आ�ा
साउन ५, काठमाड�,
महाकाल� अ�लका व�र� �हर� उपर�क्षक तथा बैतडी िजल्लाका �हर� नायब उपर�क्षकलगायतका स्
ु रा�स�ीसय मानवअ�धकार उच्चायु�को
सरकार� अ�धकार�हरूले रा��य द�लत आयोग(आयोग) र सं य�

कायार्लय(उच्चायु�को कायार्)लाई �वभेदसँग सम्बिन्धत दुईवटा अभूतपूवर् फैसला शी� कायार्न्वयन
आ�ासन �दएका छन्। सन् २००९ जनवर�मा जार� प�हलो फैसला बैतडी िजल्ला अदालत�ारा सुनाइएको
मुख्य पीडकलाई दुई वषर् कारावास सजाय तथा. २५ हजार ज�रवानासँग सम्बिन्धत छ। यस मु�ा,

�वभेदकार� सं स्कार मा� अस्वीकार गरेप�छ बा�जना द�लतहरूलाई शार��रक आ�मणका साथै लुटप
ग�रएको �थयो। सोह� अदालत�ारा सन् २०१० माचर्मा जार� दो�ो �नणर्×उच्च जातका समुदायहरूक
ला�ग आरिक्षत संस्" गरे कोमा �ववाहका �ममा एक द�लत बेहल
ु ाका बाबुमा�थ ग�रएको आ�मणसँग
सम्बिन्धत �थय
रा��य द�लत आयोग, रा��य मानवअ�धकार आयोग र उच्चायु�को कायार्लयलगायतका मानवअ�धकारवाद
स�ठनहरूका पटकपटकका आ�हका बाबजुद अदालतका ती �नणर्यहरू कायार्न्वयन हुन बाँक� छन् र
म�हनादे िख थाती नै रािखएका छन्। उच्चायु�को कायार्लय र आयोगको संयु� �मसनका सदस्यहरूले
�वषयमा गम्भीर िचन्ता व्य� गरे र राज्यअ�धकार�हरूलाई कानुनबमोिजम आवश्यक कारबाह� गन
गरे ।
उच्चायु�को कायार्लय र आयोग आफूहरूले गरेका भेटघाटका �ममा फैसला कायार्न्वयन गन�
राज्यअ�धकार�हरू�ारा �ा� आ�ासनहरूको स्वागत गदर्छन् र जरुर� �वषयका रूपमा उपयु� कदम
आशा व्य� गदर्छन्। आयोगका अध्यक्षले नेतृत्व गरेको चार�दने संयु� �मसनले त्यस क्षे
समुदायहरूको सम� मानवअ�धकार िस्थ�तको मूल्या�नगन� ल�य �लएको �थ
रा��य द�लत आयोगका अध्यक्ष �बजुलकुमार �व�कमार्ले जोड �दन: ×कानुन र व्यवस्थाको पालन
गराउने तथा अदालतका आदे शहरूको �भावकार� कायार्न्वयन गराउने िजम्मेवार� स्थ
राज्यअ�धकार�हरूको हो। म सरकारका अ�धकार�हरूलाई अदालतका �नणर्यअनुसार पीडकहरूलाई
प�ाउ गनर् आ�ान गदर्छ"
उच्चायु�को कायार्÷नेपालका उप�मुख ज्यो�त सा�ेणराले भ�ुभय: ×जातमा आधा�रत �वभेद तथा
छु वाछु तका आरोपहरूका सम्बन्धमा �हर��ारा उपयु� ढ�बाट जाहेर� दखार्स्त दतार् ग�रएको कु
उच्चायु�को कायार्लयले मनन गरेको, तर यस �मसनले द�लत समुदायहरूलाई आफ्नो मौ�ल
मानवअ�धकारको उपभोग गनर्बाट �नरन्तर रोक्ने कैय� अवरोधहरूलाई �काशमा ल्याएको छ।
च ुनौतीहरूलाई सम्बोधन गनर् तथा यथासम्भव चाँडो अदालतका आदेशहरू सम्पादन गन� आवश्
चाल्न सरकारलाई आ�ान गदर्छ"

___________________________________________________________________________
For further information contact
Jiwan Pariyar – Member Secretary, National Dalit Commission, 9841-385211 (mobile), info@ndc.gov.np
Chun B. Gurung, Tel: 4280164 Ext. 320; 98510 16937 (mobile), cgurung@ohchr.org

