संयु रा स घीय
घीय मानवअिधकार उचायुको कायालय,
य, नेपाल
ूेस वि

२०६६ जेठ १७

सव(च अदालतको िनणयको वष -दन पुगेको अवसर बेप0ा पान1 कायस2ब3धी आयोग
तु53त ःथापना गनुप
 न1 आवँयकतालाई ःमरण गराउने उपयु समय
सव(च अदालतले व.सं. २०६४ जेठ १८ गते बलपूवक
 बेप0ा पान1 कायस2ब3धी आ=नो फैसला सुनायो। दई
ु
वषपिछ पिन यसका ूावधानहC काया3वयन भएका छै नन।् उचायुको कायालय-नेपाल अदालतको आदे शलाई
काया3वयन गरे र Iयस फैसलाको वाचालाई पूरा गन1तफ आफूलाई ूितबJ गराउन यस अवसरको उपयोग गन र
IयसरK बेप0ा पान1 कायका पी-डतहCको सIय, 3याय र पMरपूरणूितको अिधकारलाई स2बोधन गन सरकारलाई
ूोIसाहन गद छ।
आ=नो अभूतपूव फैसलामा, नेपालको सव(च अदालतले दे हायका लगायत पी-डतका आवँयकताहCलाई स2बोधन
गन तथा N3Nसँग स2बP3धत बेप0ा पान1 कायका िनP2त जवाफदे हKता सुिनPQत गन तIकाल उपायहC अपनाउन
सरकारलाई िनद1शन -दएको िथयो :
-

अ3तरा य मापदRडअनुकूल जाँचबुझ आयोग ःथापना गन;

-

बलपूवक
 बेप0ा पान1 कायलाई अपराधीकरण गन;

-

बेप0ा पान1 कायका लािग Pज2मेवारहCलाई अनुस3धान गरK अिभयोजन गन; र

-

पी-डत तथा ितनका पMरवारहCलाई पया

Uितपूित तथा राहत उपलVध गराउन।

पूवव
 तW सरकारले Xय बेप0ा पान1 (कसुर र सजाय) अ[यादे श Xयवःथापका-संसदमा पेस ग\यो तर ६०
-दनिभऽमा Iयसलाई पाMरत गMरनुपन1 समय अ-हले गुळेको छ। सो अ[यादे श अ3तरा य कानुनअनुकूल हन
ु पिन
यसमा ताP_वक संशोधन गMरनुप\`य(।
उचायुको कायालय-नेपाल, रा य मानवअिधकार आयोग र नागMरक समाजका रा य तथा अ3तरा य
स गठनहC सबैले बेप0ा पान1 कायलाई अपराधीकरण गन1 तथा जाँचबुझ आयोगको खाका ःथापना गन1 कुनै पिन
कानुन सव(च अदालतको फैसलामा उbलेख गMरएका आवँयकताहCसँग अनुकूल होऊन ्भनी सरोकार Xय गरे का
छन।् वगतमा उचायुको कायालयले बेप0ा पान1 कायका लािग हने
ु दRडसजायमा वृJ गन, हद2यादको
समयाविध बढाउन तथा अ3तरा य Cपमा ःवीकार गMरएका पMरभाषासँग मेल खानेगरK बेप0ा पान1 कायको
पMरभाषालाई संशोधन गन1लगायत अ3तरा य मापदRडबमोPजम अ[यादेश bयाउन सरकारलाई िसफाMरस गरेको छ।
बलपूवक
 बेप0ा पान1 कायबाट सबै Xयको संरUणस2ब3धी अ3तरा य महासP3धलाई अनुमोदन गन पिन यो
कायालय सरकारलाई आअवान गदछ।
"व.सं. २०६४ को सव(च अदालतको अभूतपूव फैसलाले यःतो मापदRडको ःथापना ग\यो
जसबाट बेप0ा पान1 कायलाई अपराधीकरण गन तथा अिभयोजन गन र पी-डतलाई 3याय,
सIय र पMरपूरण उपलVध गराउन गMरएका पहलहCमािथ वचार गन स-कने भयो," नेपालPःथत
उचायुको कायालयका ूमुख Mरचड बेनट
े ले भ3नुभयो। "अदालतको फैसलासँग अनुकूल
हने
ु गरK बेप0ा पान1 कायलाई पाMरत गन1 कायलाई ूाथिमकता -दएर नयाँ सरकारले दRडहKनता
अ3Iय गन1 तथा N3Nपी-डतका आवँयकताहCलाई स2बोधन गन1 आ=नो ूितबJतालाई ूःट
Cपमा दशाउन सiछ।"

For further information contact Marty Logan, Tel.: 428 0164 (Ext.321); 98510 16922 (mobile),
mlogan@ohchr.org, or Chun Gurung, tel: 4280164, ext 320; 98510 16937 (mobile),
cgurung@ohchr.org

Website: http://nepal.ohchr.org

