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सव(�च अदालतल े�व.सं. २०६४ जेठ १८ गत ेबलपूव�क बेप0ा पान1 काय�स2ब3धी आ=नो फैसला सनुायो। दईु 

वष�पिछ पिन यसका ूावधानहC काया�3वयन भएका छैनन।् उ�चायु�को काया�लय-नेपाल अदालतको आदेशलाई 

काया�3वयन गरेर Iयस फैसलाको वाचालाई पूरा गन1तफ�  आफूलाई ूितबJ गराउन यस अवसरको उपयोग गन� र 

IयसरK बेप0ा पान1 काय�का पी-डतहCको सIय, 3याय र पMरपूरणूितको अिधकारलाई स2बोधन गन� सरकारलाई 

ूोIसाहन गद�छ। 
 

आ=नो अभूतपूव� फैसलामा, नपेालको सव(�च अदालतल ेदेहायका लगायत पी-डतका आवँयकताहCलाई स2बोधन 

गन� तथा N3Nसँग स2बP3धत बेप0ा पान1 काय�का िनP2त जवाफदेहKता सिुनPQत गन� तIकाल उपायहC अपनाउन 

सरकारलाई िनद1शन -दएको िथयो : 
 

- अ3तरा��	य मापदRडअनकूुल जाँचबुझ आयोग ःथापना गन�; 

- बलपूव�क बेप0ा पान1 काय�लाई अपराधीकरण गन�; 

- बेप0ा पान1 काय�का लािग Pज2मेवारहCलाई अनुस3धान गरK अिभयोजन गन�; र 

- पी-डत तथा ितनका पMरवारहCलाई पया�  Uितपूित� तथा राहत उपलVध गराउन। 
 

पूव�वतW सरकारल ेXय�� बेप0ा पान1 (कसुर र सजाय) अ[यादेश Xयवःथा�पका-संसदमा पेस ग\ यो तर ६० 
-दनिभऽमा Iयसलाई पाMरत गMरनपुन1 समय अ-हले गुळेको छ। सो अ[यादेश अ3तरा��	य कानुनअनकूुल हन पिन ु
यसमा ताP_वक सशंोधन गMरनुप\ ̀य(। 
 

उ�चाय�ुको काया�लय-नेपाल, रा�	य मानवअिधकार आयोग र नागMरक समाजका रा�	य तथा अ3तरा��	य 

स
गठनहC सबैले बेप0ा पान1 काय�लाई अपराधीकरण गन1 तथा जाँचबुझ आयोगको खाका ःथापना गन1 कुनै पिन 

कानुन सव(�च अदालतको फैसलामा उbलखे गMरएका आवँयकताहCसगँ अनकूुल होऊन भनी सरोकार Xय� गरेका ्

छन। �वगतमा उ�चायु�को काया�लयले बेप0ा पा् न1 काय�का लािग हनेु  दRडसजायमा व�ृJ गन�, हद2यादको 

समयाविध बढाउन तथा अ3तरा��	य Cपमा ःवीकार गMरएका पMरभाषासँग मेल खानगेरK बेप0ा पान1 काय�को 

पMरभाषालाई संशोधन गन1लगायत अ3तरा��	य मापदRडबमोPजम अ[यादेश bयाउन सरकारलाई िसफाMरस गरेको छ। 

बलपूव�क बेप0ा पान1 काय�बाट सबै Xय��को संरUणस2ब3धी अ3तरा��	य महासP3धलाई अनुमोदन गन� पिन यो 

काया�लय सरकारलाई आअ वान गद�छ। 
 

"�व.सं. २०६४ को सव(�च अदालतको अभूतपूव� फैसलाले यःतो मापदRडको ःथापना ग\ यो 

जसबाट बेप0ा पान1 काय�लाई अपराधीकरण गन� तथा अिभयोजन गन� र पी-डतलाई 3याय, 

सIय र पMरपूरण उपलVध गराउन गMरएका पहलहCमािथ �वचार गन� स-कने भयो," नपेालPःथत 

उ�चाय�ुको काया�लयका ूमुख Mरचड� बेनटेले भ3नुभयो। "अदालतको फैसलासगँ अनकूुल 

हनगेरK बेप0ा पान1 काय�लाई पाMरत गन1ु  काय�लाई ूाथिमकता -दएर नयाँ सरकारले दRडहKनता 

अ3Iय गन1 तथा N3Nपी-डतका आवँयकताहCलाई स2बोधन गन1 आ=नो ूितबJतालाई ूःट 

Cपमा दशा�उन सiछ।" 
 


