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अजन
ुर् लाल

े ठको हकमा

ीमती गमला

े ठ
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 नेपाल सि ध ऐन, २०४७ को धारा ९ ले नेपालले अनुमोदन गरे का सि ध स झौताको यव था नेपाल
कानून सरह लागू हुने

यव था गरे काले नेपालले समेत

वीकार गिरसकेका यी द ताबेजह ले

िनधार्रण गरे को दािय वबाट रा यले उ मुक्ती पाउन सक्ने अव था नरहने ।
(प्रकरण नं.८)
 िवदे शी तथा मानवअिधकार स ब धी क्षेत्रीय अदालतह ले गरे का िनणर्य अनु प िवकिसत भएका
मानवअिधकार स ब धी मापद ड र िसद्धा तह
िसद्धा तका

हाम्रो संिवधानले अङ्िगकार गरे को, यायका मा य

पमा बेप ता भएका नागिरकह प्रित रा यको के क तो दािय व रहने भनी

िसद्धा तलाई अदालतले उदाहरणको

थािपत

पमा िलन सक्ने ।
(प्रकरण नं.९)

 संिवधानको भाग ४ अ तगर्तको प्रावधानह
प्र न उठाउन नसिकने भनी धारा ३६ ले

कायार् वयन भए वा नभएको स ब धमा कुनै अदालतमा
यव था गरे को भए तापिन यी प्रावधानह मा भएका

यव था रा यका प्रितवद्धता हुन ् भ ने कुरामा िववाद नदे िखने

।
(प्रकरण नं.१०)

 रा यको दािय व, िनदशक िसद्धा त तथा नीितह को िबषयमा रा यले आ नो प्राथिमकता अनुसार
किहले आयोग गठन गन भ ने कुरा उसको सिु वधाको िबषय भ न सक्ने र रा यको िनदशक
िसद्धा तको कायार् वयन आ नो तजिवजको िवषय भ न सक्ने, तर मौिलक हककै अंगको
उपचारा मक संय त्रको

पमा

ि टले गिरने कानन
ू ी अनुस धान अिभयोजन र उपचारको िवषय दो ो

प्राथिमकताको िवषय हुन सक्तैन र अदालतको क्षेत्रािधकार बािहरको िवषय पिन हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.११)
 अ तरार्ि ट्रय

कानूनी

द तावेजह , िवदे शी

तथा

मानवअिधकार

स ब धी

क्षेत्रीय

अदालतह को

िनणर्य, हाम्रो संवैधािनक प्रावधान समेतबाट बेप ता भएका यिक्तह को यथाथर् ि थित पिहचान गरी
अव था सावर्जिनक गन, दोषी दे िखएका िज मेवार अिधकारीह लाई कानूनी कारबाही गन र पीिडत
पक्षलाई उिचत राहतको यव था गन दािय वबाट रा य पि छन सक्ने अव था नदे िखने ।
(प्रकरण नं.१२)
 संिवधानले यस अदालतलाई संिवधानको संरक्षक र नागिरक

वत त्रताको पहरे दारको

पमा दािय व

सु पेको हुनाले संिवधानले तोकेको दािय व रा यका अ य संय त्रले परु ा गनर् नसकेको अव थामा
य तो दािय व परु ा गराउन यस अदालतले उिचत र आव यक आदे श िदन सक्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
 अदालतको कायर्क्षेत्र तथा

ोत साधनको सीिमतता समेतका कारण स पूणर् िनवेदनह मा उि लिखत

यिक्तह का स ब धमा यस अदालतले छुट्टाछुट्टै छानिवन गराउन स भव नभए तापिन छानिवन
गराइएका िनवेदनह मा प्रा त प्रितवेदनको िन कषर्को आधारमा बेप ता गराइएका भिनएका अ य
यिक्तह को हकमा समेत छुट्टै प्रभावकारी संय त्र बनाई समग्रतामा थप छानिवन गनुप
र् न ।
(प्रकरण नं.१४)
 बेप ता नागिरकह को खोजी गरी

याय प्राि त गन क्रममा पीिडतह को पिरवारले भोग्नु परे को

शारीिरक, मानिसक यातना तथा आिथर्क क्षित समेतलाई ख्याल गरी प्र तुत िनवेदनबाटै त काल
अ तिरम प्रकृितको राहतको आदे श िदन उपयुक्त दे िखने ।
(प्रकरण नं.१५)

 बलपूवक
र् बेप ता वनाइएका यिक्तह को संरक्षण स ब धी ऐन कायार् वयनको लािग सोही ऐनमा वा
छुट्टै

पमा

य ता बलपूवक
र् बेप ता बनाइएका

गठन गन
जाँचबुझ

यिक्तह को स ब धमा छुट्टै जाँचबुझ आयोग

यव था समेत समावेश गनर् वा छनीय हुने हुँदा यस िकिसमको सम याको
गनर् छुट्टै अिधकार, िसप र प्रिक्रयाको आव यकता हुने हुनाले संयुक्त रा ट्रसंघको

मानवअिधकार उ चायुक्तको कायार्लयको त वावधानमा िवकिसत बलपूवक
र्
बेप ता पािरएका
यिक्तह को स ब धमा

जाँचबुझ

गन आयोगको आधारह

Enforced Disappearance) लाई मागर् िनदशकको
 बेप ता पािरएको

पमा शतर्ह

(Criteria for Commission on

िकटान गनर् उपयुक्त हुने ।

यिक्तह को संरक्षण स ब धी ऐन, ितनीह लाई बेप ता पािरएको कारण र

अव थावारे जाँचबुझ

आयोगको

यव था कानूनबाटै गरी

स प न उपयुक्त आयोग गठन गरी िनवेदनमा उ लेिखत

यापक

पमा छानिवन गनर् अिधकार

यिक्तह को हकमा छानिवन

गरी

प्रितवेदन प्र तुत गनर् लगाउने र सो आधारमा फो◌ै दारी अनुस धान पुरा गरी आव यकता र
उपयुक्तता अनुसार स बि धत

यिक्तको हकमा अिभयोजन लगायतको िनणर्य गनुर् गराउनु भनी

िवपक्षी

गह
ृ म त्रालय

नेपाल

सरकार, तथा

तथा

महा यायािधवक्ताको

कायार्लयको

नाममा

िनदशा मक आदे श जारी हुने ।
 बेप ता पािरएका

यिक्तह लाई संरक्षण गनुर् र

याय िदलाई िदनु रा यको स पण
ू र् अङ्गको

उ तरदािय व रहने हुनाले िज मेवार अङ्गसँग संिवधानस मत कायर्मा सकारा मक भिू मकाको
आशा एवं िव वास गनुर् प्र तुत मु ाको रोहमा

वभािवक र वैध अपेक्षा भएकोले यस क्रममा नेपाल

सरकारले कानून िनमार्णको प्रिक्रयामा िवशेष पहल गनर् ज री दे िखने ।
(प्रकरण नं.१६)
 यस अदालतको आदे शबाट गिठत कायर्टोलीको अनुस धानबाट समेत म ृ यु भैसकेको पुि ट भएको
भिनएका

यिक्त चक्रबहादरु कटुवालको हकमा ता कािलक राहतको

पमा ितनको निजकको

हकवालालाई र अ य मत
ृ घोिषत भएका पिरवारलाई जनही २ लाख

पैया क्षितपिू तर् िदने, यस

अदालतको अनुस धान टोलीबाट छानिवन गिरसिकएको सुरक्षाकमीर्ले पक्राउ गरी बेप ता पािरएको
िन कषर् िनकािलएका राजे द्रप्रसाद ढकाल, िबिपन भ डारी र िदलबहादरु राईको हकमा जनही एक
लाख पचास हजार र बाँकी िनवेदनमा उ लेिखत ि थित प्र ट नभएका यिक्तह को हकमा जनही
१ लाख

पया ता कािलक राहत

व प अिवल व उपल ध गराई िदनु भनी नेपाल सरकार

प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयको नाममा नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा
१०० र १०७(२) अनुसार आदे श जारी हुने ।
(प्रकरण नं.१७)
 िविभ न प्रकरणमा उ लेिखत कुराह मा प्रितकूल असर नपन गरी हालस मको पीिडतह को
अव था

र

यस

पिछ

पिन बेप ता

भएका

कारणले

िनर तर

भोग्नु

परे को

क्षित

र

असुिवधालाई िवचार गरी आिथर्क, शैिक्षक, रोजगारी लगायतको िविभ न पक्षह

िवचार गरी उपयुक्त

राहत कायर्क्रम तजुम
र् ा गरी लागु गनुर् भनी नेपाल सरकारका नाममा िनदशना मक आदे श जारी
हुने।
(प्रकरण नं.१८)

िनवेदक तफर्बाट : उपि थत िव वान अिधवक्ताह
िवपक्षी

तफर्बाट

:

िव वान

हिरकृ ण काकीर्, हिर फँु याल र केदार दाहाल

सह यायािधवक्ता

युवराज

सुबेदी, उप यायािधवक्ता

भरतमणी

खनाल, िव वान अिधवक्ता प्रकाश राउत
अदालतका सहयोगी (एिमकस क्युरी): िव वान विर ठ अिधवक्ता खेम नारायण ढुङ्गाना, िव वान
अिधवक्ता वय

ी वासुदेव वजगाई र ओमप्रकाश अयार्ल

अवलि वत नजीरः
आदे श
या.क याण

े ठः रा यका सरु क्षाकमीर्ले िविभ न िमितमा पक्राउ गरी गैर कानूनी

पमा

िहरासतमा राखेको र लामो समयस म ब दीको ि थित सावर्जिनक नगरी बेप ता पारे कोले गैरकानूनी
थन
ु ामा राखेको ब दीह लाई ब दी प्र यक्षीकरणको आदे श जारी गरी थुनामक्
ु त गनर्, ब दीको ि थित
सावर्जिनक गनर् र मानवअिधकारको गि भर र सिु नयोिजत (Gross and systematic violation of human
rights) उ लंघन गन कायर् द डिहनताको अव था (State of Impunity) मा रहन निदन य तो कायर्मा
संलग्न िज मेवार अिधकारीलाई कानन
बमोिजम कारबाही गन समेत माग दाबी िलई नेपाल
ू
अिधरा यको संिवधान २०४७ को धारा २३,८८ अनस
ु ार िविभ न िमितमा िविभ न िरट िनवेदनह

दतार्

हुन आएका छन ्।
२.

नागिरकको आधारभूत मौिलक अिधकारको संरक्षणको संवेदनिशलतालाई यस अदालतले

प्राथिमकता िदनुको साथै सँधै चासोको िबषयको
फैिलएको द्ध द्ध र

पमा िलएको छ । िवगत समयमा दे शमा

यसको समाधानको िसलिसलामा कानून सँगको द्ध द्धको अनेक अव थाह

भएको र द्ध द्धको यो अव थामा कानून उ लघंनको घटनाको धेरै उजुरी र गुनासाह
भएका छन ् जुन कुरा अदालतमा पनर् आएका हजार
अदालतमा परे का कितपय िनवेदनह
कितपय िनवेदनह

िनवेदनह

खडा

सावर्जिनक

समेतबाट पुि ट हु छ । यस

मौकैमा टुङ्िगसकेको भएतापिन समकालीन समयमा नै परे का

हालस म पिन यस अदालतमा िवचाराधीन रहे का छन ् । िविभ न िनवेदकह ले

िविभ न िमितमा फरक फरक िनवेदनह

िलई आफ तको िरहाई वा ि थित सावर्जिनक गिरपाउन यस

अदालतमा प्रवेश गरे को भएपिन िनवेदनमा उ लेिखत

यिक्तह को हकमा प्र ट ि थितको जानकारी

निदएको कारणले ितनको स य त य उ घािटत गन िसलिसलामा अदालतले लामो र मह वपूणर् समय
लगाएको छ ।
३.

िनवेदकह ले िनवेदनमा उ लेख गरे को िववरण, छलफलको क्रममा स बि धत कानून

यवसायीह ले दे खाउनु भएको सरकारी प्रितवेदन तथा मानवअिधकार स ब धी िनयोगह को प्रितवेदन
लगायतबाट द्ध दको क्रममा भएका कानून उ लंघन स ब धी घटनाह को िब तार र ितनको
पिरणामको

डरलाग्दो

झलक

ि टगोचर

हु छ

।

प्र तुत

अव थामा भएका कानूनसँगको द्ध दको एउटा मह वपण
ू र् अंशको

िनवेदनह लाई

ता कािलक द्ध दग्र त

पमा िलन सिक छ । यस कुरालाई

दयंगम गरी अदालतमा हाल िवचाराधीन रहे का समान सम याह

िव यमान रहे का िनवेदनह को

हकमा एकमु ट िवचार गरी संभािवत उपचारको स ब धमा समग्रमा िनणर्य गनर् भएको यस
अदालतको पूवर् आदे श अनु प िविभ न िमितमा स प न बहस एवं छलफल समेतको आधारमा यी
िनवेदनह

आज िनणर्याथर् यस इजलास समक्ष पेश हुन आएका छन ् ।

४.

िनवेदनह को अ ययनबाट प्रायसः सबै िनवेदनह मा एकै प्रकृितको िववाद समाबेश

भएको, कितपय िनवेदनह मा िनवेदकह को नाम दोहोिरएको, ब दीप्र यक्षीकरणको िनवेदनमा माग
गिरएको आदे शको प्रकृितकै आदे शको माग गरी छुट्टै परमादे शको िनवेदन दायर भएको, एकै प्रकृितका
सरु क्षा िनकायह लाई िवपक्षी बनाई िरट िनवेदन दायर भएको समेतको कारणले सबै िनवेदनह को
समग्रतामा िववेचना गरी एक साथ आदे श हुन उपयुक्त दे िखएकाले नेपालको अ तिरम संिवधान २०६३
को धारा १०७(२) बमोिजम जारी गिरएको प्र तुत आदे शको त य र िन कषर् िन न बमोिजम छ :
िरट िनवेदनह को संिक्ष त यहोरा :
िरट नं.

६३५
बाबरु ाजा मालीलाई सुरक्षाकमीर्ले िमित २०६१।९।३ मा राती १२ बजे घरबाट पक्राउ गरी लगेको

हुन ्। पक्राउ गदार् २ जनाले दे खेको र १ जनाले प्रितआतङ्कबाद इकाइ सामाखुसीमा दे खेको भनेका छन ्
। िनजको स ब धमा राि ट्रय मानवअिधकार आयोगमा उजूरी समेत िदइएको छ। िनजको ि थित
हालस म अज्ञात रहे कोले खानतलासी गरी ब दीप्र यक्षीकरणको आदे श जारी गिरपाऊँ भ ने िनवेदन
रहे को छ ।

िरट नं.

३७८
पण
ू र् पौडेललाई सरु क्षाकमीर्ले िमित २०५९।१।१३ मा कालीमाटी कुले वरबाट पक्राउ गरी लगेको

हो । कृ ण के.सी.ले पन
ु रावेदन अदालत पाटनमा बयान गदार् र िनजले

कारागारबाट लेखेको िमित

२०६२।७।२५ को पत्रमा समेत िनज भैरवनाथ गणमा रहे को भनी उ लेख भएकोमा हालस म िनजको
ि थित अज्ञात रहे को छ ।

ज्ञाने द्र ित्रपाठीलाई सुरक्षाकमीर्ले िमित २०६०।६।९ मा िदनको १० दे िख ११ बजेको समयमा
बाने वरि थत शाि तनगर गेटबाट पक्राउ गरी लगेका हुन ् । कृ ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत
पाटनमा बयान गदार् र िनजले

कारागारबाटबाट लेखेको िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत िनज

भैरवनाथ गणमा रहे को भनी उ लेख भएकोमा हालस म िनजको ि थित अज्ञात रहे को छ ।
ई वर कुमार लामालाई सादा पोशाकका सुरक्षाकमीर्ले िमित २०५९।१।१३ मा कालीमाटी
कुले वरबाट पक्राउ गरे का हुन ् । हालस म िनजको ि थित अज्ञात रहे को छ ।
पक अिधकारीलाई सरु क्षाकमीर्ले िमित २०६०।७।४ मा महाराजग जबाट पक्राउ गरी लगेको हुन ्
। कृ ण के.सी.ले कारागारबाट लेखेको िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा िनजलाई ब दी बनाइएको भनी
उ लेख भएकोमा हालस म िनजको ि थित अज्ञात रहे को

छ ।

राजे द्र थापालाई नेपाली सेनाका सुरक्षाकमीर्ले िमित २०६०।९।३ मा आ नै घर डेरामा
बिसरहे को अव थामा पक्राउ गरी लगेको हुन ् । कृ ण के.सी.ले पन
ु रावेदन अदालत पाटनमा बयान गदार्
िनज भैरवनाथ गणमा रहे को भनी उ लेख गरे कोमा हालस म िनजको ि थित अज्ञात रहे को छ ।
रामच द्र का लेलाई नेपाली सेनाका सुरक्षाकमीर्ले िमित २०६०।७।१२ मा आ नै घर डेरामा
बिसरहे को अव थामा पक्राउ गरी लगेको हुन ् । कृ ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गदार्
िनज भैरवनाथ गणमा रहे को भनी उ लेख गरे कोमा िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे को छ ।
बुिद्ध लामालाई नेपाली सेनाका सुरक्षाकमीर्ले िमित २०६०।८।१३ मा क्या पसबाट घर
फकर्ने क्रममा घर निजकैबाट पक्राउ गरी लगेको हुन ् । कृ ण के.सी.ले कारागारबाट लेखेको िमित
२०६२।७।२५ को पत्रमा भैरवनाथ गणमा रहे को भनी◌े उ लेख भएकोमा िनजको ि थित हालस म
अज्ञात रहे को छ ।
सुचे द्र महजर्नलाई नेपाली सेनाका सुरक्षाकमीर्ले िमित २०६०।८।१४ मा क्या पसबाट घर फकर्ने
क्रममा घर निजकैबाट पक्राउ गरी लगेका हुन ् । कृ ण के.सी.ले कारागारबाट लेखेको िमित २०६२।७।२५
को पत्रमा िनज भैरवनाथ गणमा रहे को भनी उ लेख भएकोमा िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे को
छ ।
िभम िगरीलाई सादा पोशाकमा आएका सरु क्षाकमीर्ले िमित २०६०।८।१८मा नयाँ बाने वरबाट
पक्राउ गरी लगेका हुन । कृ ण के.सी.ले पन
ु रावेदन अदालत पाटनमा बयान गदार् र िनजले
कारागारबाट लेखेको िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहे को भनी उ लेख भएकोमा
िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे को छ ।
रे बकला ितवारीलाई सेनाका सुरक्षाकमीर्ले िमित २०६०।७।३ मा क्या पसबाट डेरा फकर्ने क्रममा
चाबिहलबाट पक्राउ गरी लगेको हो । िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे को छ ।

भवनाथ

धमलालाई

नेपालीसेनाका

सुरक्षाकमीर्ले

िमित

२०६०।७।३

मा

आ नो

पसलमा

बिसरहे को अव थामा चाविहलबाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृ ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा
बयान गदार् र िनजले कारागारबाट लेखेको िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत िनज भैरवनाथ गणमा
रहे को भनी उ लेख भएकोमा िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे को छ ।
अजन
ुर्

े ठ(महजर्न)लाई सादा पोशाकमा आएका सेनाका सुरक्षाकमीर्ले िमित २०६०।७।२ मा

िकितर्परु बाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृ ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गदार् र िनजले
कारागारबाट लेखेको िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहे को भनी उ लेख भएकोमा
िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे को छ ।
कौश या पोखरे ललाई सादा पोशाकमा आएका सेनाका सरु क्षाकमीर्ले िमित २०६०।८।१३ मा
क्या पसबाट डेरातफर् फकर्ने क्रममा पु चोकबाट पक्राउ गरी लगेकोमा िनजको ि थित हालस म अज्ञात
रहे को छ ।
िदपे द्र प त अ कल क्या पसका िव याथीर् हुन ् । िनजलाई सादा पोशाकमा आएका नेपाली
सेनाका सुरक्षाकमीर्ले िमित २०६०।७।३ मा क्या पसबाट डेराफकर्ने क्रममा नयाँ बजारबाट पक्राउ गरी
लगेको हो । कृ ण के.सी.ले कारागारबाटबाट लेखेको िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा भैरवनाथ गणमा
रहे को भनी उ लेख भएकोमा िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे को छ ।
िब.के.

े ठलाई सेनाले िमित २०६०।७।२२ मा लिलतपुर उपमहानगर पािलका वडा नं. ७ ि थत

आ नै घर पसलबाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृ ण के.सी.ले पन
ु रावेदन अदालत पाटनमा बयान गदार्
र िनजले

कारागारबाट लेखेको िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहे को भनी

उ लेख भएकोमा िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे को छ ।
िलला पा डेलाई सेनाका सुरक्षाकमीर्ले िमित २०६०।७।२ मा क्या पसबाट डेरा फकर्ने क्रममा
पक्राउ गरी लगेको हो । कृ ण के.सी.ले कारागारबाट लेखेको िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा भैरवनाथ
गणमा रहे को भनी उ लेख भएकोमा िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे को छ ।
हे म नारायण

े ठलाई सुरक्षाकमीर्ले िमित २०६०।७।२ मा बसु धाराबाट पक्राउ गरी लगेको हो

। कृ ण के.सी.ले पन
ु रावेदन अदालत पाटनमा बयान गदार् र िनजले

कारागारबाट लेखेको िमित

२०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहे को भनी उ लेख भएकोमा िनजको ि थित हालस म
अज्ञात रहे को छ ।
प्रकाश लामालाई सरु क्षाकमीर्ले िमित २०६०।७।१७ मा िदनको १० दे िख ११ बजेको बीचमा
परु ानो बाने वरबाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृ ण के.सी.ले पन
ु रावेदन अदालत पाटनमा बयान गदार् र
िनजले कारागारबाट लेखेको िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहे को भनी उ लेख
भएकोमा िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे को छ ।

िहराबहादरु रोक्कालाई सादा पोशाकका सुरक्षाकमीर्ले िमित २०६०।६।२४ मा िबहान १० दे िख ११
बजेको समयमा लिलतपरु िज लाको ढोकाटोलबाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृ ण के.सी.ले पन
ु रावेदन
अदालत पाटनमा बयान गदार् र िनजले

कारागारबाट लेखेको िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत

भैरवनाथ गणमा रहे को भनी उ लेख भएकोमा िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे को छ ।
तेजमान िव.क.लाई सुरक्षाकमीर्ले िमित २०६०।८।१० मा िबहान १० दे िख ११ बजेको समयमा
चाबिहलबाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृ ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गदार् र िनजले
कारागारबाट लेखेको िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहे को भनी उ लेख भएकोमा
िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे को छ ।
जाल धर गौतम (बा तोला)लाई सरु क्षाकमीर्ले िमित २०६०।८।१७ मा चाबिहलबाट पक्राउ गरी
लगेको हो । कृ ण के.सी.ले पन
ु रावेदन अदालत पाटनमा बयान गदार् र िनजले कारागारबाट लेखेको
िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहे को भनी उ लेख भएकोमा िनजको ि थित
हालस म अज्ञात रहे को छ ।
िलला आचायर्लाई नेपाली सेनाका सुरक्षाकमीर्ले िमित २०६०।७।३ मा क्या पसबाट घर फकर्ने
क्रममा चाबिहलबाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृ ण के.सी.ले पन
ु रावेदन अदालत पाटनमा बयान गदार् र
िनजले कारागारबाट लेखेको िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहे को भनी उ लेख
भएकोमा िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे को छ ।
भीम महजर्नलाई सुरक्षाकमीर्ले िमित २०६०।७।५ मा िदनको १२ बजेको समयमा आ नै घरबाट
पक्राउ गरी लगेको हो । कृ ण के.सी.ले पन
ु रावेदन अदालत पाटनमा बयान गदार् र िनजले कारागारबाट
लेखेको िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहे को भनी उ लेख भएकोमा िनजको
ि थित हालस म अज्ञात रहे को छ ।
राजे द्र मालीलाई सुरक्षाकमीर्ले िमित २०६०।८।१७ मा लिलतपुरि थत आ नै घरबाट पक्राउ गरी
लगेको हो । कृ ण के.सी.ले पन
ु रावेदन अदालत पाटनमा बयान गदार् र िनजले कारागारबाट लेखेको
िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहे को भनी उ लेख भएकोमा िनज राजे द्र
मालीको ि थित हालस म अज्ञात रहे को छ ।
अनुमान

े ठलाई सादा पोशाकमा आएका सुरक्षाकमीर्ले िमित २०६०।७।३ मा िबहान आ नो

िकराना पसलमा बिसरहे को अव थामा पक्राउ गरी लगेको हो । कृ ण के.सी.ले पुनरावेदन अदालत
पाटनमा बयान गदार् र िनजले कारागारबाट लेखेको िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ
गणमा रहे को भनी उ लेख भएकोमा िनज अनुमान

े ठको ि थित हालस म अज्ञात रहे को छ ।

सरु े द्र ख गीलाई सादा पोशाकका सरु क्षाकमीर्ले िमित २०६०।८।१७ मा लिलतपरु ि थत आ नै
घरबाट पक्राउ गरी लगेको हो । कृ ण के.सी.ले पन
ु रावेदन अदालत पाटनमा बयान गदार् र

िनजले

कारागारबाट लेखेको िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहे को भनी उ लेख

भएकोमा िनज सुरे द्र ख गीको ि थित हालस म अज्ञात रहे को छ।
दे शभक्त चापागाईलाई नेपालीसेनाका सुरक्षाकमीर्ले िमित २०६०।७।१८ मा नयाँ बाने वि थत
आ नो िकराना पसलमा बिसरहे को अव थामा पक्राउ गरी लगेको हो ।

कृ ण के.सी.ले पन
ु रावेदन

अदालत पाटनमा बयान गदार् र िनजले कारागारबाट लेखेको िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत
भैरवनाथ गणमा रहे को भनी उ लेख भएकोमा िनज दे शभक्त चापागाईको ि थित हालस म अज्ञात
रहे को छ ।
कमला वाइबा िमित २०६०।७।३ मा क्या पसको अ ययन सकी डेरातफर् फकर्ने क्रममा सेनाका
सरु क्षाकमीर्ले पक्राउ गरी लगेको हो । कृ ण के.सी.ले पन
ु रावेदन अदालत पाटनमा बयान गदार् र
िनजले

कारागारबाट लेखेको िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहे को भनी उ लेख

भएकोमा िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे को

छ ।

अमरराज बज्राचायर्लाई सुरक्षाकमीर्ले िमित २०६०।७।३ मा लिलतपुरि थत आ नै घरबाट पक्राउ
गरी लगेकोमा िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे को छ ।
िहराबहादरु

सा

मगरलाई

िमित

२०६०।७।३

मा

क्या पसबाट

डेरातफर्

फकर्ने

क्रममा

सुरक्षाकमीर्ले पक्राउ गरी लगेको हो । कृ ण के.सी.ले पन
ु रावेदन अदालत पाटनमा बयान गदार् र िनजले
कारागारबाट लेखेको िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहे को भनी उ लेख भएकोमा
िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे को छ।
अमत
ृ कंडेललाई िमित २०६०।७।३ मा क्या पसबाट डेरातफर् फकर्ने क्रममा बागबजारबाट
सेनाका सुरक्षाकमीर्ले पक्राउ गरी लगेको हो । कृ ण के.सी.ले पन
ु रावेदन अदालत पाटनमा बयान गदार्
र िनजले कारागारबाट लेखेको िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहे को भनी उ लेख
भएकोमा िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे को छ ।
बाबक
ु ाजी

े ठलाई का.म.न.पा. वडा नं. ३५ ि थत आ नो िकराना पसलमा बिसरहे को

अव थामा सेनाका सुरक्षाकमीर्ले पक्राउ गरी लगेको हो । कृ ण के.सी.ले पन
ु रावेदन अदालत पाटनमा
बयान गदार् र िनजले कारागारबाट लेखेको िमित २०६२।७।२५ को पत्रमा समेत भैरवनाथ गणमा रहे को
भनी उ लेख भएकोमा िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे को छ ।
स यनारायण प्रजापितलाई िमित २०५९।१।३ मा सामा भ

याङ्गि थत आ नै घरमा बिसरहे को

अव थामा साँझपख सेनाका सरु क्षाकमीर्ले पक्राउ गरी लगेकोमा िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे को
छ ।
गंगाराम

े ठलाई िमित २०५८।११।११ मा भक्तपुर स लाघारीि थत आ नै घरमा बिसरहे को

अव थामा सेनाका सुरक्षाकमीर्ले पक्राउ गरी लगेकोमा िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे को छ।

५.

यसप्रकार उि लिखत यिक्तह लाई िविभ न सुरक्षाकमीर्ले िविभ न ठाउँ बाट पक्राउ गरी

लगेकोमा पिरवारका

यिक्तह लाई भे न निदएको, जीवन रक्षाका लािग राि ट्रय मानवअिधकार

आयोगमा हारगुहार गदार् समेत हालस म िनजह को ि थित थाहा नभएकाले ब दीह को मरे बाँचेको
अव थाका बारे मा जानकारी पाऊँ भ ने र जीिवतह का हकमा अदालतमा उपि थत गराई गैरकानूनी
थुनामुक्त गनुर् भनी ब दी प्र यक्षीकरणको आदे श जारी गिरपाऊँ भ ने समेतको िनवेदकह को माग
दे िख छ ।
६.

साथै उपरोक्त

यिक्तह

बाहे क िदलबहादरु राई, िबिपन भ डारी, नवीन राई, ई वर

लामा, पु पराज ब नेत, िधरे द्र ब नेत, िन चल नकमीर्, रे णुका दल
ु ाल, हिरशरण महजर्न, दग
ु ार् िबशंखे, अशोक
सुनुवार, डोले वर िल बू, शुदशर्न शमार्, कुमार ढकाल, िबपल
लामा, अजन
ुर्

े ठ, माधव अिधकारी, गोकुल िनरौला, िनभा

यौपाने, शाि तराम भट्टराई, पदम नारायण

े ठ र सुरे द्र थापा समेतका

यिक्तह

हाल बेप ता पािरएको सूचीमा नाम उ लेख भएकोले के-कसरी-किहले पक्राउ भएको हो थाहा नभएकाले
अदालतबाटै आव यक छानबीन गरीपाऊँ भ ने समेतका माग िनवेदकले िलएका पाई छ ।

िरट नं.

११०
प्र तुत िरट िनवेदनमा धीरे द्र ब नेतलाई िमित २०६०।८।२८ मा कलंकीबाट िचयापसलमा िचया

खाईरहे को

अव थामा

सुरक्षाकमीर्ले

पक्राउ

गरे को

हो

।

ब दीको

खोजीको

लािग िविभ न

मानवअिधकारवादी संघ-सं थामा िनवेदन िदइएको िथयो । भैरवनाथ गणमा थुनामा परी छुिटृआएका
एकजना

यिक्तले

यहाँ भेट भएको भनी बताएका िथए । िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे कोले

ब दीप्र यक्षीकरणको आदे श जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गिरपाऊँ भ ने मुख्य िनवेदन माग
दाबी रहे को दे िख छ ।

िरट नं.

१११
प्र तुत िरट िनवेदनमा पु पराज ब नेतलाई िमित २०६०।८।१९ मा कािलमाटीमा िहँिडरहे को

अव थामा सादा पोसाकका सरु क्षाकमीर्ले पक्राउ गरे को हो । ब दीको अव थाको जानकारी र
जीवनरक्षाको लािग िविभ न मानवअिधकारवादी संघ सं थामा िनवेदन िदएका छ । भैरवनाथ गणमा
रहे को भनी यहाँबाट थुनामक्
ु त भएको यिक्तले बताएकोमा िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे कोले
ब दी प्र यक्षीकरणको आदे श जारी गरी गैरकानूनी थन
ु ाबाट मक्
ु त गिरपाऊँ भ ने िनवेदन दाबी रहे को
छ ।

िरट नं.

३२३

प्र तुत िरट िनवेदनमा नवीन कुमार राई अनेरा विवयु(क्राि तकारी)का के द्रीय सद य र ई वर
कुमार लामा आर.आर. क्या पसको सो सङ्गठनको इकाई कोषा य य हुन ् । िनजह लाई िमित
२०५९।१।१३ मा कािलमाटी डेराबाट म यरातीमा प्रहरी िनिरक्षक रामच द्र राई समेतका सुरक्षाकमीर्ले
पक्राउ गरे को हो । शु मा छाउनी र पिछ हनुमानढोकामा रािखएको सूचना पाएको िथय । निजकै
डेरागरी ब ने पु कर लामाले पक्राउ गरे को र िलला लामाले प्रहरी कायार्लयमा दे खेको भनेका छन ् ।
िनजह को ि थित हालस म अज्ञात रहे कोले खानतलासी पूजीर् जारी गरी ब दीप्र यक्षीकरणको आदे श
जारी गिरपाऊँ भ ने िनवेदन दे िख छ ।

िरट नं. ५४ (०००२)
प्र तुत िरट िनवेदनमा हिरप्रसाद लइ
ु टे ललाई िमित २०६०।११।१६ मा घरमा सिु तरहे को
अव थामा राती १:३० बजे बैरनी

यारे क धािदङ्गबाट आएका सेनाले पक्राउ गरे को हो । बैरेनी

यारे कमा बु दा अनुस धान पिछ छा छु भनेका िथए । केही िदनपिछ जगदल गणमा लगेको
जानकारी

यारे कले िदएको िथयो । ब दीको अव थाको जानकारी र जीवनरक्षाको लािग िविभ न

मानवअिधकारवादी संघ सं थामा िनवेदन िदइएको छ । िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे कोले
गैरकानूनी थुनामा राख्ने कायर्मा संलग्न िवपक्षी िनकायका अिधकारीह लाई संजाय गनुक
र् ा साथै
ब दी प्र यक्षीकरणको आदे श जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गिरपाऊँ भ ने िनवेदन रहे को छ।

िरट नं.

२६२
प्र तुत िरट िनवेदनमा चतुमार्न राजवंशीलाई िमित २०५९।९।१३ मा भारत पि चम बंगालको

तेि जङ्ग नोक बसपाकर्बाट भारतीय प्रहरीको सहयोगमा िगर तार गरी सोही रात नै नेपालीसेनालाई
बुझाएको भ ने कुरासँगै पक्राउ परी िरहा भै आउने

यिक्तह ले भनेका हुन ् । िनज बटुक दल गु म

चारआली झापामा थुनामा रहे को कुरा मलाई पूणर् िव वास छ । खानतलासी पूजीर् जारी गरी
ब दीप्र यक्षीकरणको आदे श जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गिरपाऊँ भ ने िनवेदन दे िख छ ।

िरट नं.

००१५
चेतनाथ िघिमरे लाई ग ड दल गु म भोलटार ल जुङ्गमा िमित २०५८।१०।१३ दे िख पटक पटक

तारीखमा बोलाईएकोमा िमित २०५८।१०।२० दे िख गु ममै राखी घर फकर्न िदइएन । िनजलाई ५४
िदनस म खा डोमा राखेको भनी सोही खाडलमा सँगै थुनामा बसी थुनामुक्त भएर आएका
अिधकारी समेतका अ य

यिक्तह ले जानकारी िदएका छन ् ।

ीका त

यसपिछ िनजलाई कहाँ र कुन

अव थामा राखेका छन ् पिरवारलाई भे न निदएकोले केही जानकारी छै न । ब दीको अव थाको
जानकारी र जीवन रक्षाको लािग राि ट्रय मानवअिधकार आयोगमा उजूरी िनवेदन दतार् गराएको छ ।

बेप ता भएका यिक्तह को ि थित सावर्जिनक गनर् गिठत बामनप्रसाद
िनज भोलटारि थत नेपाली सेनाको

यौपाने सिमितको प्रितवेदनमा

यारे कमा हालस म पिन स पकर्मा रहे को भनी नेपाली सेना

कायर्रथी िवभागको पत्रमा उ लेख भै आएको भ ने

यहोरा उ लेख भएको छ । िनजको ि थित

हालस म अज्ञात रहे कोले ब दी प्र यक्षीकरणको आदे श जारी गिर गैरकानूनी थुना मुक्त गिरपाऊँ भ ने
मुख्य िनवेदन िजिकर रहे को पाइ छ ।

िरट नं.

४८५
प्र तुत िरट िनवेदनमा अ ण नेपालीलाई िमित २०६१।३।९ गते िदउँ सो ३ बजे काठमाड

पुतलीसडकबाट सादा पोशाकका सरु क्षाकमीर्ले पक्राउ गरी १ नं. बािहनी बालाजु िलएर गै सोही

थानमा

रािखएको भ ने जानकारी प्रा त भएकोमा भेटघाट गनर् जाँदा भेटघाट गनर् िदइएन । ब दीको
खोजतलास गिरपाऊँ भनी राि ट्रय मानवअिधकार आयोग लगायतका संघ सं थामा िनवेदन िदइएको छ
। िनजलाई किहले जगदल गण छाउनी किहले भैरवनाथ गण महाराजग ज तथा अ य सैिनक
यारे कह मा समेत

थाना तरण गद गैरकानूनी

पमा थुनामा रािखएको भ ने अनौपचािरक जानकारी

प्रा त भएपिन िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे कोले गैरकानूनी थुनाबाट अिवल ब मक्
ु त गिरिदनु
भनी ब दीप्र यक्षीकरणको आदे श जारी गिरपाऊँ भ ने िनवेदन मागदाबी रहे को छ ।

िरट नं.

५००
प्र तुत िरट िनवेदनमा

ीराम था लाई िमित २०५९।२।९ गते राती अ दाजी १ बजेको समयमा

र भापुर चेकपो टबाट आएका सैिनकह ले बिदर्या दे उडाकलाि थत आ नै घरबाट पक्राउ गरी लगेको हो
। पक्राउ गदार्का प्र यक्षदशीर्

ीमती तथा भितजा पटक पटक भीमकाली दल गु ममा गै ब दीको

बारे मा बु दा हाल केही भ न िम दै न, आव यक सोधपछ
गरी छोिडिद छ
ु
िनजको

ि थित

हालस म

अज्ञात

रहे कोले

गैरकानूनी

थुनाबाट

भनी भे न िदइएन ।

अिवल ब

मुक्त

गिरिदनु

भनी ब दीप्र यक्षीकरणको आदे श जारी गिरपाऊँ भ ने िनवेदन िजिकर रहे को पाइ छ ।

िरट नं.

०००४
प्र तुत िरट िनवेदनमा अजुन
र् लाल

मामाको छोरा प्रेमलाल

े ठलाई मनमजू गा.िव.स. वडा नं. २ ि थत िनजको

े ठको घरबाट िमित २०६१।९।३ गते बेलुका ८ बजेको समयमा १ नं. बािहनी

बालाजुबाट सादा पोशाकमा आएका सेनाह ले पक्राउ गरी सोही बािहनीमा लगेका िथए । उक्त
बािहनीमा पुष ६ गतेस म राखी जगदल गण छाउनीमा ७ गते लगेछन ् । सो

थानमा २०६२।२।३

गतेस म राखी ऐ ४ गतेका िदन िनज लगायत १८ जनालाई हे िलको टरमा राखी अ यत्रै लिगएको भनी
सोही गणमासँगै थुनामा रही थुनामुक्त भएका

यिक्तह ले जानकारी गराएका छन ् ।

यसपिछ

िनजलाई कहाँ कुन अव थामा रािखएको छ िनजको ि थित हालस म अज्ञात छ । ब दीको खोजतलास
गिरपाऊँ भनी राि ट्रय मानवअिधकार आयोगमा िनवेदन िदएको हो । हालस म ि थित प ता
नलागेकोले िनवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट अिवल ब मुक्त गिरिदनु भनी ब दीप्र यक्षीकरणको आदे श
जारी गिरपाऊँ भ ने िनवेदन िजिकर रहे छ ।

िरट नं.

२२३
प्र तुत िरट िनवेदनमा रे नक
ु ा दल
ु ाललाई िमित २०६०।८।१४ गते साँझ चाविहलबाट सादा

पोशाकमा आएका सरु क्षाकमीर्ह ले पक्राउ गरी लगेका हुन ् । िनजको िगर तारीका स ब धमा त कालै
प्रहरी प्रधान कायार्लय, िज ला प्रहरी कायार्लय काठमाड

लगायतमा गै बु दा कुनै कुरा प ता

नलागेपिछ िनज ब दीको खोजतलास र जीवनरक्षाको लािग िविभ न मानवअिधकारवादी संघ सं थामा
िनवेदन िदएको हो । राि ट्रय मानवअिधकार आयोगका पदािधकारीह ले िनजलाई भैरवनाथ गणमा भेट
गरे को कुरा मौिखक जानकारी प्रा त भएको छ । हालस म िनजको ि थित अज्ञात रहे काले िनवेदकलाई
गैरकानूनी थुनाबाट अिवल ब मक्
ु त गिरिदनु भनी

ब दीप्र यक्षीकरणको आदे श जारी गिरपाऊँ भ ने

िनवेदन दावी रहे को पाइयो ।

िरट नं.

४१८
प्र तुत

िरट

िनवेदनमा

चेतनाथ

ढुङ्गानालाई

िमित

२०६०।५।४

कािलका थानबाट सादा पोसाकमा आएका सुरक्षाकमीर्ह ले पक्राउ गरे को कुरा

मा

िड लीबजारको

थानीय

यिक्तह ले

भनेकाले िनजको खोजतलास गनर् त कालै वडा प्रहरी कायार्लय िसंहदरबार गै बु दा कुनै जानकारी
पाइएन । िनजको खोजी जानकारीका लािग िज ला प्रहरी कायार्लय काठमाड

तथा राि ट्रय

मानवअिधकार आयोग समेतमा िनवेदन गरे को हो । िनज ब दीलाई िरहाई तथा सावर्जिनक गनर् माग
भ ने शीषर्कमा िमित २०६०।५।९ र १० को राजधानी दै िनकमा समाचार प्रकािशत भएको िथयो ।
िनजलाई भैरवनाथ गणमा रािखएको िथयो भनी नख्खु कारागरमा ब दी अव थामा रहे का कृ ण के.सी.
र िहमाल शमार्ले मौिखक जानकारी गराएका िथए । हालस म िनजको ि थित अज्ञात रहे काले यस
अदालतबाटै ब दीको ि थितका स ब धमा अनुस धान गरी प्रितवेदन पेश गनुर् भ ने सरकारका नाममा
उपयुक्त आदे श जारी गनक
ुर् ा साथै गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गिरिदनु भनी

ब दीप्र यक्षीकरणको

आदे श जारी गिरपाऊँ भ ने िनवेदन िजिकर रहे को पाइ छ ।

िरट नं.

१५५
प्र तुत िरट िनवेदनमा टाटे राम था लाई िमित २०५९।४।२४ गते बिदर् या िज ला मगरागढी

गा.िव.स. वडा नं. ५ ि थत आ नै घरमा सुितरहे को अव थामा राती अ दाजी तीन बजे र भापरु

चेकपो टका सुरक्षाकमीर् आई केही कुरा बु नु छ भनी प नीह का सामु नै गैरकानूनी ढङ्गले पक्राउ
गरी लिगयो । ब दीका स ब धमा बु नका लािग र भापरु चेकपो ट तथा भीमकाली गु म गै बु दा
हाल केही भ न िम दै न भनी कुनै जानकारी िदएनन ् । हालस म िनजको ि थित अज्ञात रहे काले िनज
ब दीलाई गैरकानूनी थुनाबाट अिवल ब मुक्त गिरिदनु भनी ब दी प्र यक्षीकरणको आदे श जारी गिरपाऊँ
भ ने िनवेदन दावी रहे को दे िख छ ।

िरट नं.

४५
प्र तुत िरट िनवेदनमा जगना था लाई िमित २०५९।४।२६ गते राती ९ बजे बिदर् या िज ला

मगरागढी गा.िब.स. वडा नं. ५ ि थत आ नै घरबाट बब
ु ा िच का था

र आमा डसनी था

समेतको

साम नेमा र भापरु चेकपो टबाट आएका चेकपो ट प्रमख
ु महे द्र थापा समेतका सरु क्षाकमीर् आई केही
कुरा बु नु छ पक्राउ गरी लिगयो । ब दीका स ब धमा बु नका लािग िज ला प्रशासन कायार्लय
बिदर् यामा िनवेदन िदएकोमा कुनै थाहा जानकारी िदएनन ् । हालस म िनजको ि थित अज्ञात रहे काले
िनज ब दीलाई गैरकानूनी थुनाबाट अिवल ब मक्
ु त गिरिदनु भनी ब दी प्र यक्षीकरणको आदे श जारी
गिरपाऊँ भ ने िनवेदन यहोरा रहे छ ।

िरट नं.

४१
प्र तुत िरट िनवेदनमा हिरराम चौधरीलाई र भापरु चेकपो टबाट आएका चेकपो ट प्रमुख

महे द्र थापा समेतका सुरक्षाकमीर्ले िमित २०५९।४।२४ गते राती किरव ३ बजे बिदर् या िज ला मगरागढी
गा.िब.स. वडा नं. ५ ि थत घर घेरा हाली िनजका बाबु बिहनी समेतको साम नेबाट पक्राउ गरी
र भापुर चेकपो टमा लिगएको हो । िनजलाई हालस म कहाँ िकन कुन अव थामा रािखएको छ केही
जानकारी नभएकाले ब दी प्र यक्षीकरणको आदे श जारी गरी िनजलाई गैरकानूनी थुनाबाट अिवल ब
मुक्त गिरपाऊँ भ ने िनवेदन दाबी िलइएको पाइ छ ।

िरट नं.

१६७
प्र तुत िरट िनवेदनमा ढकबहादरु ब नेतलाई िमित २०५८।१२।२ गते बाग्लुङ्ग िज ला नरे ठाँटी

गा.िव.स. ि थत आ नै घरमा बिसरहे को अव थामा संयुक्त सुरक्षा फौजको सुरक्षा चेकपो ट हिरचौरबाट
क्या टे न

अ जन

के.सी.को

कमा डमा

खटी

आएको

सुरक्षाकमीर्को

टोलीले

स पूणर्

पिरवारको

सामु नेबाट पक्राउ गरी लगेको हो । ब दीको ि थितबारे संयुक्त सुरक्षाफौजको चेकपो टमा पटक-पटक
बु न जाँदा पिन कुनै जानकारी निदई उ टै अब आइ दा बु न आएमा गोलीले उडाइिद छु भनी डर
धाक िदई फकार्इयो । ब दीको

ीमती १३ बषर्को छोरासिहत ब दीको बारे मा बु न जाँदा किहले

बाग्लुङ्ग त किहले कु मा यारे कमा पठाइयो भनेतापिन ती यारे कमा गै बु दा यहाँ न याएको भनी

जवाफ िदइयो । िवपक्षीह ले िनज ब दीलाई हालस म कहाँ िकन कुन अव थामा राखेका छन ् केही
जानकारी निदई बेप ता पारे काले ब दी प्र यक्षीकरणको आदे श जारी गरी िनजलाई गैरकानूनी थुनाबाट
अिवल ब मुक्त गिरपाऊँ भ ने िनवेदन िजिकर रहे को पाइ छ ।

िरट नं.

१६२
प्र तुत िरट िनवेदनमा िबहारीलाल गोिडयालाई िमित २०६०।७।१४ मा िबहानको समयमा

संयुक्त सुरक्षा फौज बेस क्या प बाँकेका ७ जना सुरक्षाकमीर्ले ब दीको

ीमती सािवत्रीदे वी गोिडयाको

अगािड नै घरबाट पक्राउ गरी आँखामा पट्टी बाँधी लगेको हो । सुरक्षा बेस क्या पमा सो न जाँदा
सेनालाई

बुझाएको

भनी

जवाफ

िदएको

िथयो

।

िनजको

ि थित

हालस म

अज्ञात

रहे कोले

ब दी प्र यक्षीकरणको आदे श जारी गिरपाऊँ भ ने िनवेदन माग दावी दे िख छ ।

िरट नं.

१६४
प्र तुत िरट िनवेदनमा अयो याप्रसाद गोिडया कक्षा १० मा अ ययनरत िव याथीर् हुन ् । िमित

२०६०।७।१४ मा िबहानको समयमा संयुक्त सरु क्षा फौज बेस क्या प बाँकेका ७ जना सरु क्षाकमीर्
ब दीको घरमा आई िनजको आमाको सामु ने ब दी र िनजको बाबु िबहारीलाल गोिडयालाई केही सो नु
छ भनी आँखामा पट्टी बाँधी पक्राउ गरी लगेका हुन ् । ब दीको ि थित बारे मा सरु क्षा बेस क्या पमा
पटक पटक सो न जाँदा किहले सेनालाई बुझाएको किहले नेपालग ज पठाइएको भनी जवाफ िदए ।
िनजको ि थित हालस म अज्ञात रहे कोले ब दी प्र यक्षीकरणको आदे श जारी गिर थुनामुक्त गिरपाऊँ
भ ने िनवेदन रहे को पाइ छ ।

िरट नं.

६१७
प्र तुत िरट िनवेदनमा िवशाल लामा गलचा कारखानाका मजदरु हुन ् । िमित २०५९।२।१९ गते

िबहान कारखानामा काम गिररहे को अव थामा सादा पोशाकका सुरक्षाकमीर्ह ले पक्राउ गरी लगी एक
ह तास म बेप ता पारे । िमित २०५९।२।२६ मा आइ.िस.आर.िस को सहयोगमा वडा प्रहरी कायार्लय
तीनकुनेमा पिरवारजनले भेटघाट गरे का हुन ् । सो को एकह ता प चात िनजको

ीमती मेनुका

लामाको अगािड नै भक्तपरु िड.एस.पी. कायार्लय लाने भनी गाडीमा राखी िलएर गएकोमा बेलुका
िज ला प्रहरी कायार्लय गै सोधपछ
ु गदार् केही थाहा छै न भ ने जवाफ िदइयो ।

यसपिछ िनजसँग

हालस म भेटघाट हुन सकेको छै न । िनजको खोजतलास गनर् मानवअिधकार आयोग लगायतका संघ
सं थामा िनवेदन समेत िदइएको भएतापिन िनजको स ब धमा हालस म कुनै कुरा प ता लाग्न
सकेको छै न । ब दी प्र यक्षीकरणको आदे श जारी गरी थुनामुक्त गिरपाऊँ भ ने िनवेदन िजिकर रहे छ ।

िरट नं.

९७
प्र तुत िरट िनवेदनमा रि जत दनार्ल, अमत
ृ दनार्ल, राजे द्र चौरे ल िशलाई पेशामा संलग्न

यिक्त हुन ् । िनजह

म ये रि जत दनार्ल राजे द्र चौरे ललाई २०६०।९।२५ गते कपन ि थत

िनजह को डेराबाट र अमत
ृ दनार्ललाई ऐ २८ गते जमल ि थत संगम रे टुरे टबाट पक्राउ गिर
लिगएको हो । िनजह लाई केही समय जगदलगण छाउनीमा रािखएको जानकारी प्रा त भएकोमा
भेटघाट गनर् जाँदा भेटघाट गनर् िदईएन । िनजह को गै कानूनी िगरफतारीको स ब धमा त कालै
प्रहरी प्रधान कायार्लय, नेपालीजंगी अ डा समेतमा वुझदा कुनै कुरा प ता लगाउन नसके पिछ िविभ न
मानवअिधकार वादी संघसं थामा िनवेदन िदईएको छ । िनजह को स ब धमा हाल स म कुनै कुरा
प ता लगाउन नसकेको हुँदा स मािनत अदालतबाटै ब दी प्र यक्षीकरणको आदे श जारी गरी थुनामुक्त
गिरपाऊँ भ ने िनवेदन रहे को छ ।

िरट नं.

२५०
प्र तुत िरट िनवेदनमा अमर िव.क. काठमाड को टे कुमा डेरा गरी बस तपरु मा भाडा पसलमा

काम गद आउनु भएको िथयो । िमित २०६१।८।५ मा अ दाजी १/२ वजे स म खाना खान नआउनु
भएपिछ िकन आउनु भएन भनी वझ
ु दा ५/६ जना सुरक्षाकमीर्ह ले १ जनालाई पक्राउ गरे को खवर पाई
यही िदन िज ला प्रहरी कायार्लय हनुमानढोकामा गई बु दा केही प ता लागेन ।

यसको ४ िदन

पिछ मंिसर ९ गतेको दै िनक समाचार पत्रमा सुरक्षाकमीर्ह ले िनज पित लगायतका
पक्राउ

गिरएको

भ ने

समाचार

प्रकािशत

भएपिछ

पितको

मानवअिधकारवादी संघसं थामा िनवेदन िदएको छु । १ जना
तपाईको पितसँग म ३ मिहना अगािड

जीवन

रक्षाको

यिक्तह लाई

लािग

िविभ न

यिक्तले आ नो नाम नबताउने शतर्मा

ीजंग गणमासँगै बसेको कुरा बताएका िथए । सो आधारमा

िनज पितसँग भेटन जाँदा भेटघाट गनर् निदई िनजको अव थाका स ब धमा कुनै जानकारी
निदइएकोले ब दी प्र यक्षीकरणको आदे श जारी गरी गै कानूनी थुनाबाट मुक्त गिरपाऊँ भ ने िनवेदन
दावी रहे को पाइ छ ।

िरट नं.

१४२
प्र तुत िरट िनवेदनमा मुकु द सेढाईलाई िमित २०६०।९।४ गते अ दाजी िदउँ सो ४ बजेको

समयमा काठमाड िभमसेन

थानमा आ नै गाउँ ले राजु खौरालको िचया पसलमा सादा पोशाकमा

आएका ३/४ जना सुरक्षाकमीर्ले पक्राउ गरी लगेका िथए । ब दीसँगै थुनामा रही छुटी आएका अ युत
के.सीले यस अदालतमा बयान गदार् ब दी मुकु द सेढाईलाई २०६० साल पुष मिहना ितर िवपक्षी
जगदल गण छाउनीमा भेटेको भनेका छन ् । िनज

ीमानले िवपक्षी जगदल गणमा रहँदाको अव थामा

मलाई पत्र समेत लेख्नु भएको िथयो । िमित २०६१ साल पौष ११ गते प्रकािशत नेपाल पािक्षक
पित्रकाको प ृ ठ २७ मा मुकु द सेढाइलाई अ यत्र सािरएको छ भनी समाचार प्रकािशत भएको छ । यी
स पण
ू र् कुराह ले मुकु द सेढाईलाई िवपक्षीह ले पक्राउ गरी गै कानूनी तिरकाले थुनामा राखी
हालस म पिन कसैलाई भेटघाट गनर् निदएकोले ब दीप्र यक्षीकरणको आदे श जारी गरी गै कानूनी
थुनाबाट मुक्त गिरपाऊँ भ ने िनवेदकले िनवेदनमा िजिकर िलनु भएको पाइ छ ।

िरट नं.

२११
प्र तुत िरट िनवेदनमा िन चल नकमीर् िसद्धाथर् वन थलीमा अ ययनरत िवज्ञान िवषयका

िव याथीर् हुन ् । िनजलाई िमित २०६०।८।१७ गते साँझ ५:१५ मा िड ली बजारबाट ४ जना साथी
सिहत बिसरहे को अव थामा कणल राजु ब नेतको कमा डमा काठमाड मा खिटएको सरु क्षाकमीर्ह ले
पक्राउ गरी भैरवनाथ गणमा लगेको हो । सो कुरा िन चल नकमीर् सँगै पक्राउ परी छुटे का यिक्तह ले
राि ट्रय मानवअिधकार आयोग समेतका संघसं थामा बयान िदएको विु झएको र हालस म पिन िनज
िन चल नकमीर्लाई सोही

थानमा रािखएको भ नमा वु न आएको छ । िन चल नकमीर्ले िमित २०६१

साल मंिसर २२ गते आफू सरु क्षाकमीर्बाट पक्राउ परे को कुरा फोन गरी बताएका

िथए । २०६१ साल

असार ५ गते िन चलका िपता सुयब
र् हादरु नकमीर्लाई कालीमाटी चोकबाट पक्राउ गरे र कालीमाटी प्रहरी
चौकामा लगी तेरो छोरा िन चल नकमीर् हाम्रो िनय त्रणमा छ भनी बताएका

िथए तर भेटघाट गनर्

भने िदइएन । हाल स म ब दीको अव था थाहा नलागेकोले प ता लगाई ब दीप्र यक्षीकरणको आदे श
जारी गिर गै कानूनी थुनाबाट मुक्त गिरपाऊँ भ ने िनवेदन दावी रहे को पाइ छ

िरट नं.

।

२५०
प्र तुत िरट िनवेदनमा चक्रबहादरु कटुवाल नेपाल िशक्षक संठगन ओखलढुंगाको अ यक्ष

हुनुहु

यो । वहाँलाई

२०५८।८।२८ गते िज ला िशक्षा कायार्लयबाट नेपाली सेनाका सुरक्षाकमीर्ले पक्राउ

गरी रणभीम गु ममा लगेको

थािनय प्र यक्षदसीर्ले बताएका

िथए । वहाँलाई केही समय पिछ

रणभीम गु मबाट िज ला प्रहरी कायार्लय ओखलढुँगामा लिगयो । सो समयमा पिरवारलाई भेटघाट
गनर् पिन िदएको िथयो । केही समय पिछ वहाँलाई िज ला प्रहरी कायार्लय स तरी लिगयो।
यहाँ पिरवारलाई भेटघाट गनर् िदएन । पिछ के द्रीय कारागारबाट काठमाड मा

याएको जानकारी

िदइयो । पिरवारलाई भेटघाट गनर् बोलाइएतापिन भेटघाट गनर् िदइएन । हालस म वहाँलाई छािडएको
छै न । वहाँलाई कसैले भैरवनाथ गणमा र कसैले के द्रीय कारागारमा राखेको भनी बताउने गरे तापिन
वहाँलाई के कित करणले पक्राउ गरीयो, हाल के कुन अव थामा रािखएको छ । कुनै जानकारी
नभएकोले यस अदालतबाट खानतलासी पूिजर् समेत जारी गनुक
र् ा साथै ब दीप्र येक्षीकरणको आदे श

जारी गरी अदालतकै रोहवरमा गै कानूनी थुनाबाट मुक्त गिरपाऊँ भ ने िनवेदन िजिकर रहे को
पाइ छ ।

िरट .नं.१०४
प्र तुत िरट िनवेदनमा िदलबहादरु राई िव याथीर् हुन ् । िनजलाई २०५९।३।३ गते ज्ञाने वरबाट
सरु क्षाकमीर्ले पक्राउ गरे को खवर पाएपिछ िज ला प्रहरी कायार्लय काठमाड मा जाँदा केही जानकारी
िदइएन, भेटघाट गनर् समेत पाइएन । िनज हालस म सोही कायार्लयमा छन ् । िनजलाई के कित
कारणले पक्राउ गरीयो? कुन अव थामा रािखएको छ ? केही जानकारी समेत नभएकोले स मािनत
अदालतबाट खानतलासी पूिजर् जारी गरी यस अदालतमा उपि थत गराई गै कानूनी थुनाबाट मक्
ु त गनुर्
भनी ब दीप्र यक्षीकरणको आदे श जारी गिरपाऊँ भ ने िनवेदन िजिकर दे िखयो ।

िरट .नं.१००
प्र तुत िरट िनवेदनमा िबिपन भ डारी िव याथीर् हुन ् । िनजलाई पक्राउ गनर् िमित २०५९।१।२४
गते लगायत पटक पटक िड.एस.पी. िवक्रमिसंह थापाको नेत ृ वमा सुरक्षाकमीर् घरमा आएका िथए ।
िमित २०५९।३।३ गते िबहान किरव १० बजे ितर िबिपनलाई काठमाड बाने वरबाट प्र यथीर्ह ले पक्राउ
गरी क जामा राखेका छन ् । सो बारे जानकारी िलन त काल िज ला प्रहरी कायार्लय हनुमानढोका
जाँदा मािथको आदे शले केही बताउन िम दै न, भे न पिन पाइदै न भनी जवाफ िदए । हालस म िनज
िबिपनलाई सोही कायार्लयमा राखेको छ । िनजलाई के कित कारणले पक्राउ गिरयो ? कुन अव थामा
रािखएको छ ? केही जानकारी समेत निदइएकोले स मािनत अदालतबाटै खानतलासी पूजीर् जारी गरी
यस अदालतमा उपि थत गराई गै कानूनी थुनाबाट मुक्त गनुर् भनी ब दी प्र यक्षीकरणको आदे श जारी
गिरपाऊँ भ ने िनवेदन दाबी िलइएको पाइ छ ।

िरट .नं.३५७५
प्र तुत िरट िनवेदनमा अिधवक्ता राजे द्रप्रसाद ढकाल नेपाल बार एसोिसएसन गोरखा िज ला
अदालत बार इकाइका पूवर् अ य य हुनुहु छ । िमित २०५५।९।२४ मा िनज आफ तलाई भे न गैरहे को
अव थामा तनहुँ खैरेनीटारमा प्रहरीले पक्राउ गरे को भ ने खबर पाएकोले सो ठाउँ मा गै बु दा िनजलाई
प्रहरी िनरीक्षक कुश िवक्रम राणाको ड फाले पक्राउ गरे को भनी िनजसँग पक्राउ परी छुटी आएका
प्रेमबहादरु थापा र नयनद त अिधकारीले भने । िनजलाई िज ला प्रहरी कायार्लय तनहुँमा लगेको
जानकारी पाई सो कायार्लयमा गै बु दा िज ला प्रहरी कायार्लय नवलपरासी चलान गिरयो भ ने
जानकारी िदइयो । त प चात सो कायार्लयमा गै बु दा पोखरामा चलान गरे को भनेको र िज ला प्रहरी
कायार्लय का कीमा गै सोधपछ
ु गदार् सश त्र प्रहरी गण पोखरामा होलान भनी जानकारी िदइयो ।

यहाँ गै बु दा गोरखा चलान गिरसिकएको छ भनी जानकारी िदइएकोले सो िज ला प्रहरी कायार्लय
गोरखामा गई बु दा पक्राउ गरी थुनामा रािखएको छ तर मािथको आदे शले भेटघाट गनर् िदन िम दै न
भ ने जवाफ िदइयो । िनजलाई के कित कारणले पक्राउ गरीयो? कुन अव थामा रािखएको छ ? केही
जानकारी समेत निदइएकोले स मािनत अदालतबाटै खानतलासी पूिजर् जारी गरी गै कानूनी थुनाबाट
मुक्त गनुर् भनी ब दीप्र यक्षीकरणको आदे श जारी गिरपाऊँ भ ने िनवेदन रहे को छ ।

िरट .नं.२५८८/००३८
प्र तुत

िरट

परमादे श
िनवेदनमा

िमित

२०५८।८।११

मा

संकटकाल

घोषणा

भएप चात

हामी

िनवेदकह लाई राजनैितक आ थाका आधारमा पक्राउ गरी भैरवनाथ गण महाराजग जमा रािखएको
िथयो । उक्त गणमा रहँ दा हामी िनवेदकह लाई सेनापित

यारजङ्ग थापाको आदे शले उक्त गणका

लेि टने ट कणल राजु ब नेत, मेजर िववेक िब ट, क्या टे न इि दबर राणा र सैिनक गु तचर िवभाग
प्रमुख िदिलप रायमाझीले आँखामा कालोपट्टी र हात पछािड पट्टी लगी बाँधी पानीमा डुबाउने, िहटरमा
िपसाब फेनर् लगाउने, औंलामा िपन घो ने, तातो पानीमा डुबाउने लगायत चरम यातना िदई राखेका िथए
। हामी उक्त गणमा रहे कै समयमा हाम्रा साथी पदम नारायण नकमीर्, ख गबहादरु घतीर्मगर र िकरण
रायमाझीलाई िनजह ले नै चरम यातना िदई ह या गरे को हुन । सोही समयमा हाम्रा साथीह
ित्रपाठी, माधव

अिधकारी, धीरे द्र

ब नेत, जाल धर

बाँ तोला, िलला

आचायर्, पक

ज्ञाने द्र

अिधकारी, पु प

ब नेत, शाि तराम भट्टराई, दग
ु ार् िबशंखे, तेजमान िब वकमार्, दे शभक्त चापागाईं, जनक के.सी., च द्र कुमार
ढकाल, भवनाथ धमला, चेतनाथ ढुङ्गाना, रे नुका दल
ु ाल, िभम िगरी, रामच द्र का ले, अमत
ृ कँडेल, बुद्धी
लामा, िनमा
नकमीर्, गोकुल

दोज

लामा, डोले वर

िनरौला, िलला

रोक्का, िहराबहादरु था , बाबुकाजी

िल बू, अजन
ुर्

पा डे, दीपे द्र
े ठ, सुिच द्र

महजर्न, िभमराज

प त, अजन
ुर्

महजर्न, राजे द्र

पोखरे ल, कौश या

माली, िन चल

पोखरे ल, िहराबहादरु

े ठ, अशोक सुनवार, राजे द्र थापा, रे बकला ितवारी, पूणर्

पौडेल, िबिपन भ डारी, िदलबहादरु राई, निबन राई र अ टराज बज्राचायर्लाई िविभ न िमितमा पक्राउ गरी
गणमा

याई सेनापितले नै ियनीह लाई मानुर् भ ने आदे श िदएको छ भ दै चरम यातना िदएका िथए

। ितमीह लाई यातना िदएर नै मािरिद छ भनी पटक पटक भनेका पिन िथए । य तैमा २०६० पौष
५ गतेका िदन उि लिखत साथीह लाई ट्रकमा हाली लगेप चात िनजह लाई फेिर दे ख्न र भे न पाएका
छै न

। िनजह लाई हालस म बेप ता पारी रा यले ह ताक्षर गरे का अ तरार्ि ट्रय महासि धह

र

संिवधानले प्र याभूत गरे को जीवनको अिधकारको उ लंघन गरे का छन ् ।
७.

अतः बेप ता बनाइएका उपरोक्त

यिक्तह

बाँचे मरे को के कुन अव थामा छन ् सो

स ब धी यथाथर् िववरण अिवल ब प्रकािशत गनर् तथा यथाथर् िववरण आउन नसकेमा छानिवन गनर्का
लािग एक उ च तरीय छानिवन आयोग गठन गनुर् तथा मानवअिधकारको उ लंघन गन सेनाका
यारजङ्ग थापा, राजु ब नेत, िववेक िब ट, इि दबर राणा र

िदिलप रायमाझीलाई कानून बमोिजम

कारवाही गनुर् गराउनु भनी परमादे श जारी गिरपाऊँ भ ने उक्त भैरवनाथ गणमा थुनामा रही िरहा
भएका लेखनाथ

यौपाने समेतले िनवेदनमा िजिकर िलएको पाइयो ।

यस अदालतबाट जारी भएको कारण दे खाउ आदे शः
उपरोक्त िरट िनवेदनह

िविभ न िमितमा यस अदालतको एक

यायाधीशको इजलास समक्ष

पेश हुँदा िवपक्षीह बाट िलिखत जवाफ मगाउने आदे श भएको पाइ छ भने िरट नं. १०० र ४८५ मा
ब दीसिहत अदालतमा उपि थत हुनु भनी िवपक्षीह का नाममा आदे श जारी भएको दे िख छ ।
िवपक्षीह बाट पनर् आएको िलिखत जवाफको संिक्ष त यहोराः
िनवेदनमा िवपक्षी बनाइएका िनकायह

म ये म त्रीपिरषद सिचवालय प्रधानम त्री तथा

म त्रीपिरषदको कायार्लय, गह
ृ म त्रालय, रक्षा म त्रालय र प्रहरी प्रधान कायार्लयले िनवेदनमा उ लेख
गरे का

यिक्तह लाई ती िनकायले पक्राउ गन एबं थुनामा राख्ने आदे श नगरे को तथा िनवेदकह को

कुनै हक अिधकार समेत हनन नगरे कोले िरट िनवेदन खारे ज हुनुपछर्ं भ ने
पेश गरे का छन ् ।

यहोराको िलिखत जवाफ

नेपाली सेनाको जङ्गी अ डाले सबै िरट िनवेदनमा उ लेख भएका

यिक्तह लाई

पक्राउ नगिरएको तथा सैिनक िहरासतमा नरािखएको भनी िलिखत जवाफ पेश गरे को पाइ छ ।
िवपक्षी म येका िज ला प्रशासन तथा िज ला प्रहरी कायार्लयह ले मािथ उि लिखत िरट
िनवेदनमा उ लेख गिरएका

यिक्तह लाई ती कायार्लयह ले पक्राउ गन तथा थुनामा राख्ने आदे श

नगरे को, पक्राउ गरी न याइएको तथा थुनामा नरािखएको भनी िलिखत जवाफ पेश गरे का छन ् ।
िरट नं. ६३२ मा चक्रबहादरु कटुवालको हकमा िज ला िशक्षा कायार्लय ओखलढुङ्गाले िनज
समेतका िशक्षकह लाई च.नं. ५०५ को पत्र माफर्त िज ला प्रशासन कायार्लयमा हािजर हुन पठाएको र
िनज उक्त कायार्लयमा गएपिछ फकीर् िब यालयमा हािजर हुन नआएको भनी िज ला िशक्षा
कायार्लयको िलिखत जवाफमा उ लेख भएको छ । िज ला प्रशासन कायार्लयको िलिखत जवाफमा
िनज कटुवाल उक्त कायार्लयमा हािजर भएपिछ रणिसंह दल गु ममा पठाएको, उक्त गु मबाट प्रहरी
कायार्लय ओखलढुङ्गामा बझ
ु ाएको तथा प्रहरी िहरासतमा रािखएको अव थामा २०५८।९।२ गते राती
शौचालयको

याल तोडी फरार भएको भ ने उ लेख भएको पाइ छ ।

िज ला प्रहरी कायार्लय ओखलढुङ्गाको िलिखत जवाफमा िनजलाई िज ला िशक्षा कायार्लयबाट
पक्राउ गरी

याएको नभई २०५८।९।१ गते आफै हािजर हुन आएको, सोधपछ
ु को लािग िहरासतमा

राखेकोमा राती शौचालयको

याल तोडी फरार भएकोले त काल िहरासतमा रहे का

यहोराको कागज गराई रािखएको भ ने उ लेख भएको पाइयो ।

यिक्तह को सोही

िरट िनवेदनमा िवपक्षी बनाइएका नेपाली सेनाका िविभ न पत
ृ ना, बािहनी गण तथा गु मह ले
िनवेदनमा उि लिखत

यिक्तह लाई पक्राउ नै नगिरएको, सैिनक िहरासतमा नरािखएको भनी िलिखत

जवाफ पेश गरे का छन ् ।
िरट नं. ३७८ को िलिखत जवाफका क्रममा जगदल गण छाउनीले िनवेदनमा उि लिखत
यिक्तह

म ये सुचे द्र महजर्न छानिवन तथा अनुस धान के द्र सु दरीजलमा थुनामा रहे कोमा

सव च अदालतको २०६१।८।१६ को आदे शानुसार ऐ १७ मा थुनामुक्त गिरएको भ ने उ लेख छ ।
भैरवनाथ गणले िरट िनवेदनमा उ लेख गरे का

यिक्तह म ये अनुमान

े ठ र सुरे द्र ख गीलाई

पक्राउ गरी सोधपुछ गरे पिछ राजदल गण लगनखेलमा बुझाएको भ ने उ लेख गरे को छ ।
नेपालीजङ्गी अ डाले अनुमान
गते

लिलतपुर

िज ला

े ठ र सुरे द्र ख गीलाई राजदल गण लगनखेलले िमित २०६०।१२।३०

अदालतको

रोहबरमा

िजत

गोिव द

महजर्नलाई

बुझाइसिकएको

अ य

यिक्तह लाई पक्राउ नगिरएको भ ने उ लेख गरे को भनी िलिखत जवाफ पेश गरको दे िख छ ।
िरट नं. ५४ मा नेपालीजङ्गी अ डाको िलिखत जवाफमा िनवेदनमा उ लेख गिरएका हिरप्रसाद
लइ
ु टे ललाई ६ नं. बािहनीले २०५९।४।२९ मा पक्राउ गरी िज ला प्रहरी कायार्लय धािदङ्गमा बझ
ु ाएको हो
। िज ला प्रशासन कायार्लयको आदे शले २०५९।५।४ मा ९० िदन नजरब दमा राख्ने आदे श भएको र
२०५९।८।१ मा पन
ु ः ९० िदनका लािग

याद थप भएको हो । २०५९।११।७ मा िनजको दाजु रामप्रसाद

लइ
ु टे लको िज मा लगाई नजरब दमक्
ु त गरे को र त प चात िनजलाई पक्राउ नगिरएको, िहरासतमा
नरािखएको भ ने उ लेख छ ।
नेपाली सेना जङ्गी अ डाले िरट नं. ००१५ को िनवेदनको िलिखत जवाफमा िनवेदनमा
उि लिखत

यिक्त चेतनाथ िघिमरे लाई तारीखमा नबोलाएको, पक्राउ नगिरएको भिन पत्राचार भएकोमा

टाइपको भूलबस फरक अथर् लाग्न गएको हो । उक्त पत्र संशोधन समेत भैसकेको अव थामा सोही
पत्रलाई आधार मानी हालस म िहरासतमा रहे को भनी अथर् गनर् िम दै न । मानवअिधकार हनन भएको
भ ने स ब धमा पि चम पत
ृ ना हे डक्वाटरबाट कोटर् अफ इ क्वायरी गठन भै छानिवन तथा
अनुस धान भैरहे कोले यथाथर् िववरण छानिवन पिछ आउने नै हुँदा िरट िनवेदन खारे ज गिरपाऊँ भ ने
िलिखत जवाफ पेश गरे को पाइ छ ।
िरट नं. ४१८ मा िवपक्षी बनाइएको राि ट्रय मानवअिधकार आयोगले िनवेदनमा उि लिखत
यिक्त चेतनाथ ढुङ्गाना (िस.एन.ढुङ्गाना)लाई आयोगले जाँचबुझको क्रममा िद फेमस मिह द्र दल
गण गोरखाको िनरीक्षण भ्रमण गदार्

यहाँ ब दी बनाइएका कृ ण के.सी. समेतसँग िलइएको बयानमा

िनज िस.एन. ढुङ्गाना २०६० साल पुषको पिहलो ह ताितर युद्ध भैरव गणमा सैिनक िहरासतमा रहे को
बताएका छन ् । भैरवनाथ गणमा नै थुनामा रािखएका गणेश ढकालसँग िलइएको बयानमा पिन िनज
ढुङ्गानालाई भैरवनाथ गणको सैिनक िहरासतमा दे खेको भनी उ लेख गरे का छन ् । िनज ब दीलाई
२०६० साल पुष ५ गते ट्रकमा राखेर अज्ञात थलतफर् लगेको

यसपिछ फकार्एर

याएको थाहा भएन

भनी बयानमा उ लेख गरे बाट िनज ढुङ्गाना

यसबखत सैिनक िहरासतमा रहे का िथएनन ् भनी भ न

सिकने मनािसव आधार नभएको भनी यस अदालतमा िलिखत जवाफ पेश गरे को दे िखयो ।

िरट नं. २५८८ परमादे श
प्र तुत िरट िनवेदनमा िवपक्षी बनाइएका िनकायह म ये प्रधानम त्री तथा म त्रीपिरषदको
कायार्लय, गह
ृ म त्रालय, रक्षा म त्रालय, प्रहरी महािनिरक्षक, प्रधान सेनापित, िज ला प्रहरी कायार्लय
काठमाड , िज ला प्रशासन कायार्लय काठमाड र नेपाली सेना मानवअिधकार सेलले िनवेदनमा उ लेख
गरे का

यिक्तह लाई पक्राउ गन, थन
ु ामा राख्ने, यातना िदने तथा बेप ता पान लगायतका कुनै कायर्

नगरे को भ ने िलिखत जवाफ पेश गरे का छन ् ।
भैरवनाथ गणले िनवेदनमा उ लेख भएका

यिक्तह म ये ब दी ख कबहादरु घतीर् मगरको

यातनाको कारण नभई रोगको कारण म ृ यु भएको हो । अ य

यिक्तह लाई यस गणबाट पक्राउ

नगिरएको तथा गणको िहरासतमा म ृ यु समेत नभएको भनी िलिखत जवाफ पेश गरे को पाइ छ।
राि ट्रय मानवअिधकार आयोगले आ नो िलिखत जवाफमा आयोगले मानवअिधकार आयोग
ऐन २०५३ अनुसार मािनस बेप ता पािरएको, ह या गिरएको, यातना िदइएको लगायत िविभ न िबषयमा
दोषीह लाई कारबाही गन, बेप ता पािरएका

यिक्तह को ि थित सावर्जिनक गन र पीिडत पक्षलाई

आव यक क्षितपिू तर् िदन नेपाल सरकार र स बि धत िनकाय वा अिधकारीह को िज मेवारी पूरा
गराउन

यानाकषर्ण गराउने लगायतका कानून बमोिजमको आ नो िज मेवारी पुरा गिरआएको छ ।

िनवेदनमा उि लिखत कितपय यिक्तह का स ब धमा आयोगले आव यक अनुस धान प चात िनणर्य
गरी कारबाहीका लािग सरकार समक्ष लेखी पठाइसकेको र कितपय

यिक्तह का स ब धमा

अनुस धान र छानिवन गिररहे को छ । िनवेदनमा माग गिरए बमोिजम दोषीलाई कानून बमोिजम
कारबाही गन, गराउने र पीिडत पक्षलाई

याय िदने िदलाउने स ब धमा स मािनत अदालतको आदे श

बमोिजम थप सहयोग गनुप
र् न भएमा आयोग तयार रहे को यहोरा उ लेख गरे को दे िख छ ।

िनवेदनमा उि लिखत

यिक्तह को ि थित प ता लगाउने कारबाहीका स ब धमा यस अदालतबाट

िविभ न िमितमा भएका आदे श र सो बमोिजम भएका काम कारबाहीह ः
 िनवेदकह ले िनवेदनमा उि लिखत

यिक्तह लाइ सुरक्षाकमीर्ले पक्राउ गरे को, िहरासतमा राखेको र

िनजह को अव थाको बारे मा हालस म कुनै जानकारी सुचना निदएको◌े भ ने दाबी िलएको तर
िनवेदनमा िवपक्षी बनाइएका िनकायह ले मूल पमा िनवेदनमा उि लिखत

यिक्तह लाई पक्राउ

नगिरएको, पक्राउ गन आदे श निदएको र िहरासतमा नराखेको भ ने िलिखत जवाफ पेश गरे का छन ् ।
िनवेदनमा उ लेख भएका केही यिक्तह लाई पक्राउ गरे को

वीकार गरे तापिन आव यक अनुस धान

सोधपछ
ु पिछ थुनामुक्त गिरएको भ ने िलिखत जवाफ भएतापिन िरट िनवेदनको कारवाहीको क्रममा

िनज ब दीह को अव था मूल

पमा हालस म पिन अज्ञात नै रहे को दे िखएकाले यस अदालतबाट

ब दीह को अव था प ता लगाउने क्रममा िविभ न िमितमा पटक पटक आदे श भएको छ ।
 यस अदालतबाट भएका आदे शह को समग्रतामा अ ययन गदार् िन न प्रकृितका आदे शह

भएको

दे िख छ र जवाफ एवं जानकारी समेत िन न बमोिजम रहे को पाइ छ :
 िनवेदनमा उ लेख गिरएका

यिक्तह को अव था प ता लगाउन र जीवनरक्षाको लािग

राि ट्रय मानवअिधकार आयोगमा िनवेदन समेत िदएको भ ने

यहोरा उ लेख भएको

िनवेदनह मा र बहसको क्रममा कितपय ब दीह को अव थाका बारे मा आयोगले अनस
ु धान
गिररहे को भ ने जानकारी इजलासलाई उपल ध गराइएकोमा ब दीको अव था प ता लगाउने
स दभर्मा के क ता कारवाही भएको छ र के अव था प ता लागेको छ, बिु झएस मका त य
र िववरण उपल ध गराउन राि ट्रय मानवअिधकार आयोगमा लेखी पठाउने आदे श भएकोमा
आयोगले आफूले गरे को कारवाही अनुस धानको जानकारी यस अदालतलाई उपल ध गराएको
दे िख छ ।
 आयोगले

उपल ध

गराएको

सूचना

र

जवाफमा

िनवेदनमा

उ लेख

गरे का

अिधकांश

यिक्तह लाई सुरक्षाकमीर्को िहरासतमा दे खेको भनी िहरासतबाट छुटे का यिक्तह ले आयोग
समक्ष गरे को बयान एवं आयोगले गरे को

थलगत िनरीक्षण समेतको आधारमा ब दीह लाई

कुनै न कुनै समयमा सुरक्षाकमीर्को िहरासतमा रािखएको भ ने िन कषर् िनकालेको पाइ छ ।
 राि ट्रय मानवअिधकार आयोगले यस अदालतमा उपल ध गराएको जवाफमा िनवेदनमा
उ लेख गिरएका अिधकांश ब दीह

सुरक्षाकमीर्को िहरासतमा रहे को भ ने उ लेख भएको

दे िखएको तर भैरवनाथ गण लगायतका कितपय सुरक्षा िनकायह ले िनवेदनमा उि लिखत
यिक्तह लाई पक्राउ नै नगिरएको तथा िहरासतमा समेत नरािखएको भ ने िलिखत जवाफ
पेश गरे काले िरट नं. ९७ र १११ समेतका िरट िनवेदनमा उि लिखत पु पराज ब नेत, रि जत
दनार्ल, अमत
ृ दनार्ल, राजे द्र चौरे ल समेतका

यिक्तह का हकमा िनवेदकह लाई गैरकानूनी

थुनामा रािखएको छै न भनी िकन गलत िलिखत जवाफ पेश गरे को हो ? आयोगको पत्रको
नक्कल समेत पठाई सो स ब धमा रक्षा म त्रालय, नेपालीजङ्गी अ डा र भैरवनाथ गणबाट
पि टकरण िलनु भनी यस अदालतबाट आदे श भएको दे िख छ । यसरी भएको आदे श
बमोिजम पेश गिरएको

पि टकरणमा समेत तीनै िनकायले पूवव
र् त िलिखत जवाफ बमोिजम

नै िनवेदनमा उि लिखत

यिक्तह लाई किह यै पक्राउ नगिरएको र गैरकानूनी

पमा

िहरासतमा समेत नरािखएको भनी जवाफ िदएको पाइ छ ।
 िरट नं. २४८ मा राि ट्रय मानवअिधकार आयोगले िनवेदक चेतनाथ ढुङ्गानाको स ब धमा
गरे को अनुस धानबाट िनज ढुङ्गाना २०६० साल पौषको पिहलो ह ताितर भैरवनाथ गणमा
रहे को भ ने खु न आएको भनी आयोगले आ नो िलिखत जवाफमा उ लेख गरे को तर

भैरवनाथ गणले िनवेदकलाई पक्राउ नै नगरे को भनी जवाफ िदएकोमा यस अदालतबाट िमित
२०६३।१।१७ मा मानवअिधकार आयोगको िलिखत जवाफको प्रितिलिप समेत भैरवनाथ
गणलाई पठाई गणप्रमुख

वयंले हे री यथाथर् िववरण सिहतको पुरक जवाफ पठाउनु भ ने

आदे श भएकोमा सो गणबाट प्रा त पुरक िलिखत जवाफमा राि ट्रय मानवअिधकार आयोगको
िलिखत जवाफ स यत यमा आधािरत नभएको र सो गणबाट िनवेदकलाई पक्राउ गरी
िहरासतमा नरािखएको भ ने उ लेख भएको दे िख छ ।
 िरट नं. २११ को िनवेदनमा उि लिखत िन चल नकमीर्का हकमा पिन राि ट्रय मानवअिधकार
आयोगको छानिवन समेतबाट िनवेदक ब दी भैरवनाथ गणमा नै रहे को भ ने दे िखएको तर
उक्त गण समेतको िलिखत जवाफबाट िनवेदकलाई पक्राउ नै नगिरएको तथा िहरासतमा
नरािखएको भ ने दे िखएका कारण सो स ब धमा प्रधानसेनापित

वयंले जानकारी िलई

जवाफ िदनु भनी यस अदालतबाट २०६३।८।२० मा भएको आदे शानुसार िनवेदक ब दी
भैरवनाथ गणको सैिनक िहरासतमा रहे को नदे िखएको र सो स ब धमा त य जानकारी
प्रा त गनर्का िनिम त प्रयासरत रहे को भ ने प्रधान सेनापितको जवाफपत्र प्रा त भएको
दे िखयो ।
 सरु क्षा

िनकायह को

उक्त

पि टकरण

जवाफ

प चात

पन
ु ः

राि ट्रय

मानवअिधकार

आयोगबाट िनवेदनमा उि लिखत ब दीह लाई िहरासतमा दे खेको भनी उक्त िहरासतबाट
छुटी आयोगमा आई बयान गन १५ जना

यिक्तह को बयान सिहतको सक्कल फायल

अदालतमा िझकाई अ ययन भएको दे िख छ । उक्त फायलबाट िरट नं. १११ को िनवेदनमा
उि लिखत पु पराज ब नेतलाई गैरकानन
ू ी
कारवाही गनर् र पीिडत

पमा थन
ु ामा राख्ने िज मेवार सरु क्षाकमीर्लाई

यिक्तलाई कानूनी प्रिक्रयामा लैजाने

यव था गनर् आयोगको िमित

२०६२।८।१४ को िनणर्यले प्रधानम त्री तथा म त्रीपिरषदको कायार्लयमा लेखी पठाएको भ ने
दे िखँदा उक्त िनणर्य िसफािरश कायार् वयन भयो भएन भनी यस अदालतबाट पन
ु ः
प्रधानम त्री तथा म त्रीपिरषदको कायार्लय, मानवअिधकार प्रवधर्न शाखा तथा मानवअिधकार
आयोगमा बु ने आदे श भएकोमा सो िनणर्यको कायार् वयन स ब धमा रक्षा म त्रालयबाट
कुनै जानकारी नआएको भ ने

यहोरा उ लेख भएको राि ट्रय मानवअिधकार आयोगको पत्र

यस अदालतमा प्रा त हुन आएको दे िखयो ।
 िरट नं. १४२ मा यस अदालतको २०६२।६।१४ र २०६३।३।९ को आदे शानुसार िनवेदनमा
उि लिखत मुकु द सढाइका हकमा राि ट्रय मानवअिधकार आयोगले गरे को अनुस धान
छानिवनबाट प्रा त िववरण अनुसार िनवेदकलाई पक्राउ गरी लामो समयस म जगदल गण
छाउनीमा सेनाको िहरासतमा रािखएको, िनजको ि थित सावर्जिनक नगरी बेप ता पािरएकोले
यसरी थुनामा राख्ने िज मेवार सैिनक अिधकारीको पिहचान गरी िनजह लाई बैयिक्तक
जवाफदे िहताको आधारमा सजाय गरी सो को जानकारी आयोगलाई उपल ध गराउनु भनी

नेपाल सरकारलाई िसफािरस गरी पठाउने भनी आयोगबाट २०६३।२।२३ मा िनणर्य भएको
दे िख छ ।

सो िनणर्य कायार् बयनका स ब धमा आयोगमा बु ने आदे श भएअनु प

आयोगबाट प्रा त िववरण अनुसार आयोगको िनणर्य कायार् वयनका लािग रक्षा म त्रालयमा
लेिख पठाइएकोमा सो िनणर्य कायार् वयन भएको जानकारी हालस म प्रा त नभएको भ ने
यहोरा उ लेख भएको राि ट्रय मानवअिधकार आयोगको पत्र यस अदालतमा प्रा त हुन
आएको रहे छ ।
 िरट नं. ००१५ को िनवेदनमा उि लिखत चेतनाथ िघिमरे भोलटार लमजुङ्गि थत नेपाली
सेनाको

यारे कमा

हालस म

स पकर्मा

रहे को

भनी

नेपाली

सेना

कायर्रथी िवभागको

२०६३।१०।२० को पत्रबाट उ लेख भै आएकोमा िनजलाई २०६३।१२।६ गते यस अदालतमा
उपि थत गराउनु भनी यस अदालतबाट िमित २०६३।११।३० मा आदे श भएकोमा टाइपको
ग तीले सो कुरा उ लेख हुन गएको भनी गह
ृ म त्रालयको २०६३।१२।१८ को पत्र प्रा त हुन
आएको दे िख छ ।
 िरट नं. १६२ समेतको िरट िनवेदनमा िवपक्षी बनाइएका रणशरु गु म, संयुक्त सरु क्षा फौजको
आधार िशिवर सोनबषार् बाँके, र भापरु चेकपो ट बिदर्या समेतका नाममा यस अदालतबाट
कारण दे खाउ आदे श जारी भएकोमा स बि धत िज ला अदालत माफर्त पटक पटक
तामेल गनर् जाँदा पिन

याद

याद बु न इ कार गरे को दे िख छ । हुलाक माफर्त तामेल गदार्

समेत तामेल हुन नसकेकाले मु ाको कारबाही र िकनारा गनर्मा अनाव यक िढलाई र
किठनाई भएकोले यस अदालतबाट िमित २०६१।९।१ मा समेत पटक पटक नेपालीजङ्गी
अ डालाई सूचना

याद तामेल गन स ब धमा आव यक सहयोग पय
ु ार्उन पत्राचार भएको र

यस कायार्लयले मातहत िनकायमा िनदशन जारी गरे पिछ मात्र यस अदालतको

याद

तामेल हुन सकेको अव था दे िखन आयो ।
 िरट नं. १०० को िरट िनवेदनमा उ लेख गिरएका िनवेदक ब दी िबिपन भ डारीलाई
िवपक्षीह ले पक्राउ नगिरएको, िहरासतमा नरािखएको भ ने िलिखत जवाफ पेश गरे कोमा यस
अदालतको

आदे शले

िनजका

स ब धमा

भएको

छानिवनबारे

राि ट्रय

मानवअिधकार

आयोगमा बुिझएकोमा आयोगमा उपि थत भै बयान गन किव गौतमले िमित २०५९ आषाढ
३ गते स.ई. िवजयप्रसाद शाह, अ.स.ई.

द्रबहादरु शाही, तीथर् िरमाल, हव दार अ बर कुवँर र

रामबहादरु नगरकोटीले आफूसँगै एउटै कोठाबाट पक्राउ गरे को हुन भनी बयान गरे को
दे िखएको हुँदा यसरी बयानमा पक्राउ गन भनी उ लेख गरे को प्रहरी कमर्चारीलाई यस
अदालतमा उपि थत गराई बयान गराउँ दा िनज िबिपन भ डारीलाई आफूह ले निचनेको र
पक्राउ समेत नगरे को भनी बयान गरे का छन ् । सोही िनवेदन उपरको कारवाहीको क्रममा
िनवेदककी आमा शा ता भ डारीलाई ब दीको अव थाका स ब धमा थप जानकारी पाएको
भनी िनजका कानून यवसायी माफर्त अदालतलाई जानकारी गराइएकोले यस अदालतबाट सो

स ब धमा िनज शा ता भ डारीलाई बु ने आदे श भएकोमा िनज शा ता भ डारीले यस
अदालत समक्ष उपि थत भै गरे को कागजमा ब दीलाई महाराजग जि थत भैरवनाथ गणमा
ब दी बनाईराखेको छ भनी उ लेख गरे अनु प पन
ु ः उक्त गणमा ब दी राखीए नराखीएबारे
सोधनी हुँदा उक्त गणले िनवेदकलाई पक्राउ नगिरएको र िहरासतमा नरािखएको भनी जवाफ
पेश गरे को दे िखन आएको छ ।
 िरट नं. ३५७५ को िरट िनवेदनमा उि लिखत अिधवक्ता राजे द्रप्रसाद ढकाललाई पक्राउ
गिरएको भिनएको बेलचौतारा इलाका प्रहरी कायार्लय समेतका िवपक्षीह ले िनजलाई पक्राउ
नै नगिरएको भनी िलिखत जवाफ िदएको हुँदा यस अदालतबाट िनजको अव था प ता
लगाउने स दभर्मा पटक पटक भएका आदे श र कारबाही िन नानुसार छन ् :
▻ िमित २०५५।१२।९ मा िनवेदक ब दी राजे द्रप्रसाद ढकाल नेपाल अिधरा यिभत्र जहाँ
छन

खोजतलास गनर् लगाई यस अदालतमा उपि थत गराउनु भनी प्रहरी प्रधान

कायार्लयको

नाउँ मा आदे श भएकोमा िनज उपर प्र.ना.िन. बलबहादरु गौलीलाई गोली

हानी कतर् य गरी

मारे को मु ा चलाइएकोमा िनज हालस म फरार रहे को भनी

जवाफ प्रा त भएको दे िखयो ।
▻

ब दीको

अव थाका

स ब धमा

िनवेदक

राजे द्रप्रसाद

ढकालसँगै

पक्राउ

परे का

प्रेमबहादरु थापा र नयनद त अिधकारीलाई बुझी कागज गराउने भनी यस अदालतबाट
िमित

२०५६।७।३० मा भएको आदे शानुसार िनजह लाई बुझी गराइएको कागजमा

िमित

२०५५।९।२४

टोलीले

गते

िनजह सँगै

हो, िनजह लाई

दई
ु

प्रहरी
िनवेदक

िदन पिछ

िनिरक्षक

राजे द्रप्रसाद

िज ला

राजे द्रप्रसाद ढकाललाई थुनामुक्त

कुश िवक्रम

प्रहरी

राणाको

ढकाललाई
कायार्लय

पिन

तनहुँबाट

कमा डमा

गएको

पक्राउ

गरे को

छोिडिदएको

तर

नगरे को भनी यस अदालतमा कागज गरी िदएको

पाइ छ ।
▻

िनवेदक राजे द्रप्रसाद ढकाललाई थुनामा रािखएको छ, छै न ? रािखएको छ भने कहाँ
कसरी
गह
ृ

रािखएको छ? रािखएको छै न भने िनज कहाँ छन ् ? सो समेत यथाथर् कुरामा
म त्रालयको सहसिचव

तरको अिधकृतबाट आव यक जाँचबुझ र छानिवन गरी

१० िदन िभत्र स यत यमा आधािरत जवाफ सिहतको प्रितवेदन पेश गनुर् भनी यस
अदालतबाट

िमित २०५६।८।२१ मा गह
ृ म त्रालयको नाममा भएको आदे शानुसार प्रा त

प्रितवेदनमा

राजे द्रप्रसाद ढकाललाई प्रहरीद्धारा पक्राउ गरे को नबिु झएको, राजे द्रप्रसाद

ढकाल उपर

िज ला प्रशासन कायार्लय गोरखामा चलेको सावर्जिनक अपराध मु ामा

कायार्लयले

खोजेका बखत हािजर गराउने भनी िज मा िलएका

द्रनाथ पोखरे लले

समेत िनजलाई

पुनः प्रहरीमा हािजर नगराएको र िनजसँग हाल कुनै स पकर् नरहे को

भनी गरे को बयान

कागज सिहतको प्रितवेदन यस अदालतमा प्रा त भएको दे िख छ ।

▻ िनवेदकलाई इलाका प्रहरी कायार्लय बेलचौतारा वा िज ला प्रहरी कायार्लय दमौलीले
पक्राउ

गरी राखेको हो, होइन ? पक्राउ भएको भए अ यत्र लगे

स बि धत

कायार्लयको

अदालत

र छो दा

पक्राउ गरे को

कायार्लयमा चलानी गरे को भ ने समेत उपल ध गराइएको

नदे िखएको, सामा य

सोधपछ
ु को लािग पक्राउ गिर

िनवेदकलाई

े ताबाट

याइएको मा छे को हकमा

े ता नराख्ने गरे को भ ने मौिखक जानकारी िदएको भ ने समेत

पुनरावेदन अदालत

लगाउने

े ता हे री बुझी १५ िदनिभत्र प्रितवेदन गनुर् भनी पुनरावेदन

पोखराका रिज ट्रारका नाममा आदे श भएकोमा िनजह लाई

तथा अ यत्र

▻

नलगेको स ब धमा

याउँ दा
यहोराको

पोखराका रिज ट्रारको प्रितवेदन िमिसल संलग्न रहे को दे िखयो ।

पक्राउ

गरे को

थानको

सजर्िमन

समेत

गरी

प्रितवेदन

दाखेल

गनर्

भनी यस अदालतबाट पुनरावेदन अदालत पोखराको रिज ट्रारको नाममा पन
ु ः

भएको आदे श बमोिजम २०५८।४।५ मा भएको सजर्िमन मच
ु ु कामा िमित २०५९।९।२४ गते
इलाका

प्रहरी कायार्लय बेलचौताराका प्रहरी िनिरक्षक कुश िबक्रम राणाको कमा डमा

गएको टोलीले
पक्राउ गरी

राजे द्रप्रसाद ढकाल, प्रेमबहादरु थापा तथा नयनद त अिधकारीलाई सँगै
लगेकोमा प्रेमबहादरु थापा तथा नयनद त अिधकारीलाई िज ला प्रहरी

कायार्लय तनहुँबाट छोिडिदएको तर राजे द्रप्रसाद ढकाललाई अबदे िख खोजखबर नगनुर्
भनी इलाका प्रहरी कायार्लय बेलचौतारामा रािखएको भनी अिधकांशले उ लेख गरे को
भ ने

समेत

यहोराको

सजर्िमन

मुचु का सिहतको प्रितवेदन

प्रा त हुन

आएको

दे िख छ ।
▻

उपरोक्त

सजर्िमन

बेलचौताराले

समेतको

िनवेदकलाई

इलाका

प्रहरी

कायार्लय

पक्राउ गरे को भ ने दे िखएकाले िनवेदक हाल मरे बाँचेको के क तो

अव थामा रहे का छन ्

सो स ब धमा छानिवन गरी िजिबत रहे को भए िनजलाई यस

अदालतमा उपि थत

गराउने र म ृ यु भैसकेको भए के कसरी म ृ यु भएको हो स पण
ू र्

िववरण खोली यथाथर्

▻

स दभर्मा

कुराको प्रितवेदन पेश गनुर् भनी िमित २०५९।९।५ मा गह
ृ

म त्रालयलाई आदे श भएकोमा

पुनः िनवेदकलाई पक्राउ गिरएको भ ने अिभलेखबाट

नदे िखएको भ ने समेत यहोराको

गह
ृ म त्रालयको प्रितवेदन प्रा त भएको दे िख छ ।

िनवेदकलाई

पक्राउ

राणासँग

िनवेदकलाई पक्राउ गिरएको घटनाका स ब धमा यथाथर् िववरण खुलाई

प्रितवेदन िलनु

गन

टोलीको

नेत ृ व

गन

प्रहरी

िनिरक्षक

कुश

िबक्रम

भ ने यस अदालतको आदे श भएकोमा िनज २०५६।११।२६ मा

रािजनामा िदई अवकाश

िलइसकेको भ ने जवाफ प्रा त भएको दे िखयो । त प चात

िनजलाई पुनरावेदन अदालत पोखराका रिज ट्रार माफर्त कागज गराउने भनी आदे श भए
बमोिजम

िनजले

िमित

२०६०।३।३१

मा

कायार्लयमा नै हािजर रही कायर्रत रहे को,

गरे को

कागजमा

उक्त

िदन

आफू

आ नो नेत ृ वमा िनवेदकलाई पक्राउ गनर्

टोली खटी नगएको र िनवेदकलाई पक्राउ समेत

नगरे को भनी उ लेख गरे को

दे िख छ ।
▻

िनवेदकलाई
प्रहरी

पक्राउ

गनर्

कुश िवक्रम

राणाको

कमर्चारीह लाई स बि धत िज ला

नेत ृ वमा

गएको

टोलीमा

संलग्न

यायाधीशको रोहबरमा कागज गराई पेश

गनर् लगाउने भनी िमित २०६१।९।१२ मा भएको आदे श बमोिजम िविभ न प्रहरी
कमर्चारीह को कागज गराइएकोमा िनजह ले िनवेदक राजे द्रप्रसाद ढकाललाई पक्राउ
नगरे को भनी उ लेख गरे को पाइ छ ।
▻ िनवेदनमा िवपक्षी बनाइएका िनकायह ले यस अदालतबाट पटक पटक भएका आदे शह मा
समेत िनवेदक समेतलाई पक्राउ नै नगिरएको भनी सँधै एकै

यहोराको जवाफ िदएको

तर िनवेदनको कारबाहीको क्रममा प्रा त भएका त यह को आधारमा उक्त भनाईलाई
भरपद

मा न सिकने अव था यस अदालतले नदे खेकोले अदालतकै संय त्रिभत्रबाट

िनवेदनमा उि लिखत िबषयमा िबशेष अनस
ु धान गनर्का लािग पन
ु रावेदन अदालतका
माननीय

यायाधीशको संयोजक वमा महा यायािधवक्ताको कायार्लयका सह यायािधवक्ता

र नेपाल बार एसोिसएसनका प्रितिनिध सद य रहने गरी एक कायर्टोली गठन गनर्का
लािग यस

अदालतबाट िमित २०६३।५।१२ मा आदे श भई उक्त कायर्टोलीलाई

िन नानुसारको कायार्देश
क) िनवेदनमा

उ लेिखत

हालस मको

तोिकएको िथयो :
ब दीको

हकमा

िनवेदनमा

उ लेख

भएको

िमितदे िख

ि थित एिकन गनर् जो जो सँग वुझनु पन वुझी अनुस धान तहिककात

गन,
ख)पक्राउ गन, पक्राउ गनर् आदे श िदने, पक्राउको प्रयोजन, स बि धत अिधकारीको दजार् र
हाल

पद थापन भएको कायार्लय समेत

ग) ब दीको िव द्ध मु ा चलाईएको छ वा छै न

प ट गन,
प ट गन,

घ) ब दीको ि थित किहलेस म ज्ञात र किहले दे िख अज्ञात रहे को हो, यसमा कुन
कुन

िनकाय वा पदािधकारी संलग्न भएको दे िख छ

ङ)ब दीप्र यक्षीकरणको

िनवेदनको

समेत अनस
ु धान गन ।

रोहमा

सा दिभर्क

प ट गन र
दे िखने

अ य

त यह को

८. उपरोक्त आदे श बमोिजम गिठत ब दी अनुस धान कायर्टोली िरट नं ३७७५, १००, १०४ र ६६२
मा दावी गिरएका
अंगको

यिक्तह का स ब धमा अनुस धान गरे को िथयो उक्त कायर् टोली यस अदालतको

पमा रहे को र टोलीले गरे को अनुस धानको प्रगित िववरण प्र येक १५ िदनमा इजलास समक्ष

प्र तुत भएको िथयो । िमित २०६३।१२।२५ कायर्टोलीले आ नो राय सुझाव सिहतको पूणर् प्रितवेदन
इजलास समक्ष पेश गरे को छ ।
िरट नं.००३८/२५८८ परमादे श
िनवेदन दावीमा बेप ता पािरएको भिनएका िविभ न

यिक्तह को ि थित सावर्जिनक गनर् र

मानवअिधकार उ लंघन गन दोषीह लाई कानन
बमोिजम कारबाही गनर् गराउन माग गिरएको
ू
भएतापिन ब दीह को वा तिवक ि थित सावर्जिनक नभैसकेका कारण य तो आदे श जारी गनुक
र् ो कुनै
साथर्कता रहं दैन । य तो ि थितमा यस अदालतबाट २०५५ सालको िरट नं ३५७५ को िरट िनवेदनमा
भएको आदे श बमोिजम ब दी अनुस धान कायर्टोली गठन भई कायर्रत रिहरहे को हुँदा प्र तुत
िनवेदनमा िलइएका िजिकरम ये बेप ता पािरएका

यिक्तह को यथाथर् ि थित सावर्जिनक गन भ ने

िजिकरको लािग समेत सोही गिठत कायर्टोलीबाट पव
ू िर् नधार्िरत कायार्देश बमोिजम नै छानिवन
प्रितवेदन िलनु भ ने िमित २०६३।९।२५ मा यस अदालतबाट आदे श भएको िथयो ।
सो आदे श बमोिजमका कारबाहीको लािग िमिसल कायर्टोली समक्ष पठाइएकोमा उक्त
कायर्टोलीले

पूबर् िनधार्िरत

कायार्देश

बमोिजमको

कायर्स प न

भै

प्रितवेदन

प्र तुत भैसकेपिछ

आव यकता अनुसार कायर्टोलीको अविध थप भएमा मात्र आदे श बमोिजम कायर्स प न गनर् सिकने
भनी प्रितवेदन पेश गरे को दे िखएकोमा यस अदालतबाट िरट नं. ३५७५ मा कायर्टोलीले पेश गरे को
प्रितवेदनसाथ प्र तुत मु ा समेत साथै पेश गन भनी भएको आदे श बमोिजम प्र तुत मु ा समेत साथै
पेश हुन आएको दे िख छ

।

पुरक िनवेदन (ब दीप्र यक्षीकरण)
िनवेदनमा बेप ता बनाइएको भनी उ लेख गिरएका िविभ न

यिक्तह का पिरवार िनजह कै

आय आजर्नमा आि त रहे का, िनजह को खोजिबन र मु ा मािमलाका क्रममा थप खचर् यहोनुप
र् रे को र
िनजह लाई

यसरी बेप ता पारे पिछ पिरवारका सद यह ले मानिसक

पमा समेत यातना भोिगरहनु

परे काले पिरवारका सद य तथा नाबालक छोराछोरी समेतलाई उिचत क्षितपिू तर् िदनु साथै गैरकानूनी
पमा पक्राउ गरी चरम यातना िदई बेप ता समेत गराउने कायर्मा संलग्न सुरक्षा िनकायका
यिक्तह लाई सजाय गनर् िनदशना मक आदे श जारी गिरपाऊँ भ ने समेत

यहोराका िमित

२०६३।१०।२९ मा िनवेदक िबहारीलाल गोिडया समेतको तफर्बाट यस अदालतमा पुरक िनवेदन दायर
हुन आएको छ ।
हालस म ब दीको ि थितका स ब धमा गिरएको छानिवनबाट दे िखएको त य :

मािथ उ लेख गिरएका िनवेदक ब दीह को ि थित र अव था प ता लगाउने क्रममा यस
अदालतबाट िविभ न िमितमा िविभ न िनकायह का नाममा आदे शह

भएको िथयो । सोही क्रममा

ब दीह को अव था प ता लगाउन िविभ न सरकारी तथा मानवअिधकारवादी, संघ सं थाबाट ब दीका
स ब धमा भएका छानिवन

प्रितवेदन समेत यस अदालतमा पेश गनर् लगाई अ ययन गिरएको िथयो

। ती प्रितवेदनह को संिक्ष त िन कषर् िन नअनुसार रहे को पाइ छ :
१. बेप ता भएका नागिरकह को ि थित सावर्जिनक गनुर् गह
ृ म त्रालयका सहसिचव बामनप्रसाद
यौपानेको सिमितले पेश गरे को प्रितवेदन :
बेप ता नागिरकह को स ब धमा छानिवन गरी यथाथर् ि थित सिहतको प्रितवेदन तयार गनर्
र ि थित सावर्जिनक हुन नसकेका नागिरकह को हकमा के गनुप
र् न हु छ सुझाव िदनका लािग नेपाल
सरकारको िमित २०६३।२।११ को िनणर्य अनस
ु ार गिठत यस सिमितले िविभ न
बेप ता रहे को भिनएको

ोतको आधारमा

यिक्तह को संख्या ७७६ जना दे खाएको छ । जसम ये १७४ जनाको अव था

एिकन गरी ६०२ जनाको ि थित अज्ञात रहे को भिनएको छ । उक्त प्रितवेदनमा ि थित एिकन भएका
भनी

दे खाइएका

यिक्तह को

सच
ू ीमा

यस

अदालतमा

दायर

भएका

िनवेदनह मा

उ लेिखत

यिक्तह म ये चेतनाथ िघिमरे , भोलटार ि थत नेपाली सेनाको यारे कमा स पकर्मा रहे को भनी नेपाली
सेनाको कायर्रथी िवभागको पत्रबाट उ लेख भएको, च द्र कुमार ढकाल २०५९।११।१ मा कारागार शाखा
जग नाथ दे वलबाट िरहा भएको र अजुन
र् प्रसाद

यौपाने २०६३।२।३० मा कारागार शाखा नख्खुबाट

थन
ु ामक्
ु त गिरएको भ ने र िवशाल लामा, जाल धर वा तोला, माधव अिधकारी र ख गबहादरु
घतीर्मगरको म ृ यु भै सकेको भनी उ लेख गरे को दे िख छ । सो बाहे क िरट िनवेदनमा उ लेिखत
अिधकांश

यिक्तह को नाम प्रितवेदनमा ि थित अज्ञात रहे को

यिक्तह को िववरणमा उ लेख गरे को

दे िख छ ।
उक्त सिमितले सुरक्षाकमीर् तथा अ य समूहद्धारा िगर तार वा अपहरण गरी बेप ता गराइएका
भनी मानवअिधकारवादी सं थाह ले सावर्जिनक गरे को

यिक्तह

होइनन ् भ ने एिकन गरी यथाथर् ि थित सावर्जिनक गनर्

थानीय प्रशासन, थानीय िनकाय राजनीितक

दल तथा नागिरक समाज संलग्न कायर्जालो िज ला

वा तव मै बेप ता भएका हुन वा

तरमा नै

थापना गरी थप छानिवन र

अनुस धान गनर् उपयुक्त हुने भनी आ नो प्रितवेदन िदएको दे िखयो।
२. नेपाल ि थत संयुक्त रा ट्र संघीय मानवअिधकार उ चायुक्तको कायार्लयले काठमाड
ि थत नेपालीसेनाको

यारे कमा २००३— २००४ मा भएको

महाराजग ज

वे छाचारी थुना यातना र बेप ता

स ब धमा गरे को छानिवन प्रितवेदनः
संयुक्त रा ट्र संघीय मानवअिधकार उ चायुक्तको कायार्लयले सन ् २००३ मा पक्राउ गरी िविभ न
समयमा महाराजग ज ि थत सैनीक
छानिवन

गरे को

दे िख छ

।

यारे कमा लामो समय स म राखेको भ ने आरोपका स ब धमा

छानिवनको

क्रममा

कायार्लयले

बेप ता

पािरएका

पिरवार, पूवर्

थुनुवा, प्र यक्षदशीर् समेतका ५० भ दा बढीको अ तवातार् र भैरवनाथ र युद्धभैरव गणको
िनरीक्षण गरी सन ् २००३ मा सेनाको
तथा िरहा गिरएको भनी

यारे कमा गो य थुनामा रािखएको, अ यत्र

वीकार गरीएका

थलगत

था तरण गिरएको

यिक्तह को िववरण सूचीकृत गिरएको छ । उक्त

प्रितवेदनले ने.क.पा. (माओवादी) को आशंका गिरएकाह लाई पक्राउ गन थुनामा राख्ने र केरकार गन
लगायतको काम कारवाहीमा सेनाको दश बािहनीको भैरवनाथ गणले के द्रीय भूिमका खेलेको िन कषर्
िनकालेको पाई छ । प्रितवेदनमा

यारे कबाट बेप ता पािरएका भिन ४९ जनाको नामावली उ लेख

गिरएकोमा अिधकांश यिक्तह को हकमा यस अदालतमा िरट दायर भएको दे िखन आयो ।
उ चायुक्तको कायार्लयले बेप ता पािरएको भिनएका अ य यिक्तह का हकमा अनुस धान जारी
राखेको तथा

य ता

यिक्तह को ि थित प ता लगाउन भरपद दक्ष र

वत त्र छानिवन

गन र

मानवअिधकारको उ लंघनमा संलग्न सेनाको इकाह को िज मेवारी एिकन गरी फौ दारी दािय वमा
दोषी पाइएको

यिक्तह लाई नागिरक अदालतमा पेश गनुप
र् न भनी सुझाव िदइएको छ। साथै

छानिवन नभइ जेल उनीह लाई िनल वन गन र संयुक्त रा ट्रसंघको शाि त
िलन प्र तािवत गिरन नहुने, प्र यक्षीदशीर् तथा पूवर् थुनुवाह
सुिन चतता हुनुपन र छानिवनका िन कषर्ह

सावर्जिनक

यसरी

थापना कायर्मा भाग

डर ध कीबाट मुक्त भएको कुराको
पमा प्रचार र प्रसार गिरनु पन भनी

प्रितवेदनले िन कषर् सिहत िसफािरस गरे को दे िख छ ।
३.

राि ट्रय मानवअिधकार आयोगले गरे को छानिवन :
यस अदालतमा दायर भएका अिधकांश िरट िनवेदनमा िनवेदकह लाई पक्राउ गरे

पिछ

िनवेदकह को खोजिवन र जीवन रक्षाको लािग राि ट्रय मानवअिधकार आयोगमा समेत िनवेदन िदएको
भनी उ लेख भएको समेत स दभर्मा यस अदालतबाट पटक पटक आदे श भई सो स ब धमा भएको
छानिवन को िववरण आयोगसँग माग गरे को पाइ छ । आयोगबाट प्रा त िववरणमा

य ता

िनवेदनह का स ब धमा पिरवारका सद य, प्र यक्षदशीर्, थुनामा सँगै बसी हाल थुना मुक्त भएका
यिक्तह सँग समेत बयान गराई आव यक सूचना संकलन गरे को दे िखयो । आयोगले छानिवन को
क्रममा कितपय ब दीह लाई थुनामा राखेको
सो वारे

थानको

थलगत िनरीक्षण गरे को र सुरक्षा िनकायसँग

जानकारी माग गरे को समेत दे िखन आयो । कितपय िनवेदन उपरको कारबाहीमा

मानवअिधकारको ग भीर उ लघन भएको ठहर गरी स ब धीत िज मेवार अिधकृतलाई आव यक
कारवाही

गनर्

र

ब दीको

ि थित

सावर्जिनक

गनर्

सरकारलाई

िसफािरस

गरी

आयोगको

िनणर्य कायार् बयन गनर् लेखी पठाएको समेत दे िखयो ।
४.

सव च अदालत, ब दी अनुस धान कायर्टोली, २०६३ को प्रितवेदन :
िरट नं. ३५७५, १०० र १०४ का िनवेदनमा उि लिखत

उि लिखत

यिक्तह को हकमा िनवेदनमा

यहोरा अनुसार िनवेदकह लाई िहरासतमा िलइएको हो होइन यथाथर् ि थित प ता लगाई

य ता िबषयमा के गनर् मनािसव हु छ सो स ब धमा समेत राय पेश गनर् यस अदालतबाट िमित

२०६३।५।१२ मा भएको आदे श बमोिजम ब दी अनुस धान कायर्टोली गठन भएको हो । सोही
कायर्टोलीलाई िरट नं. ६३२ मा समेत पुव क्त कायार्देश बमोिजम नै छानिवन गरी प्रितवेदन पेश गनर्
िमित २०६३।७।२१ मा आदे श भए बमोिजम उक्त कायर्टोलीले छानिवन गरी प्रितवेदन पेश गरे को हो ।
कायर्टोलीको प्रितवेदनमा आयोगले छानिवन गरे को

यिक्तह म ये चक्रबहादरु कटुवाललाई

सेनाका अिधकारीले िहरासतमा िलई िनमर्म यातना िदएका कारण म ृ यु भएको िन कषर्मा पुगेको
दे िख छ । िनवेदक म येका राजे द्रप्रसाद ढकाल, िबिपन भ डारी र िदलबहादरु राईलाई सुरक्षकमीर्ले
पक्राउ गरी योजनाबद्ध ढङ्गले बेप ता पारे को दे िखएकाले िजिवतै हुनसक्ने स भावना क्षीण रहे को भनी
िन कषर् िनकालेको दे िखयो ।
कायर्टोलीले आ नो प्रितवेदनमा अदालतमा दायर भएका यस िकिसमको ब दी प्र यक्षीकरणका
मु ामा शस त्र द्ध द्धका क्रममा बेप ता पािरएका

यिक्तह को

वत त्र र िन पक्ष अनुस धान गरी

दोषी उपर कानन
ू ी कारबाही गनर् र पीिडतलाई क्षितपिू तर् िदने स ब धमा अ तरार्ि ट्रय मापद ड
बमोिजमको एक उ च तरीय छानिवन आयोग गठन गनर्, मानबता िव द्धका अपराध ज ता िबषयमा
आव यकता अनस
ु ार प चातदशीर् कानून समेत बनाउन, वे छाचारी पक्राउ र गैरकानन
ू ी थुना ज ता
कायर्को पन
ु राबिृ त हुन निदन आव यक

याियक िनदशन जारी हुन समेत राय ठहर पेश गरे को छ ।

प्रितवेदनमा मानवअिधकारको उ लंघन गन सरु क्षा िनकायका िज मेवार अिधकारीलाई प्रचिलत कानून
बमोिजम आव यक कारबाही गनर् तथा िपडत पिरवारलाई उिचत क्षितपूितर् उपल ध गराउने समेतको
आदे श जारी गनर् सझ
ु ाव पेश गिरएको छ ।
६. यस अदालतबाट िनणर्य गिरनुपन िबषयह ः
िनवेदकह ले िरट िनवेदनमा िलएको िजिकर, िवपक्षीह ले िलिखत जवाफमा उ लेख गरे को
यहोरा, यस अदालतबाट मु ाको कारबाहीको क्रममा भएको आदे श र सोबाट खु न आएका थप त यह
तथा िनवेदक एवं िवपक्षीतफर्का कानून यवसायीह ले बहसका क्रममा उठाउनु भएका प्र नह

समेतको

समग्र िववेचनाबाट यस अदालतले िन न िलिखत प्र नह को िन पण गनुप
र् न दे िखन आएको छः

१. हालस म
बेप ता
२.

बेप ता

खु न

आएको

त यका

आधारमा

िनवेदनमा

सरु क्षाकमीर्ले

पक्राउ

गरी

पारे का भिनएका यिक्तह को ि थित के क तो दे िख छ ?
पािरएका

वा

प ता

नलागेका

नागिरकह को

हकमा

खासगरी

द्ध द्धरत

अव थामा रा यको के क तो दािय व रह छ ? य तो दािय व िनवार्ह गन गराउने कुरामा
यायीक
के क तो

उपचारको के क तो स भावना रह छ र सो िसलिसलामा अदालतको भूिमका
हुन सक्छ ?

३.

बेप ता भएका नागिरकह को ि थित जाँचबुझ गनर् तथा सावर्जिनक गनर् हालस म
के

क तो

संय त्र

भएन ? यस
४. अनुस धान

माफर्त

प्रयास

भयो ? सो

प्रयास

पयार् त

प्रभावकारी

भयो

ि थित

प ता

स ब धमा के गनर् उपयुक्त हु छ ?
एवं

छानिवन

गरी

बेप ता

भएका

नागिरकह को

लगाउन, दोषीलाई

द ड िदन र पीिडतलाई क्षितपूितर् लगायतका उपचार िदने स ब धमा

के क तो कानूनी

यव था िब यमान छ ? य तो कानूनी यव था पयार् त र प्रभावकारी

छ, छै न ? छै न भने के क तो कानूनी संरचना र पहल आव यक
५

र

छ ?

बेप ता पािरएको भिनएका नागिरकह को स ब धमा खोजिबन गन लगायतको उपचार
प्रा त

गनर् तथा बेप ता पािरएको कारणले स बि धत पिरवारमा पनर् गएको क्षित तथा

असरलाई
व प

म येनजर राखी त काल भोग्न परे को िपडा र क्षित कम गनर् ता कािलक राहत
कुनै अ तिरम

पिररहे कै
६.

यव था गनुर् बा छनीय हु छ, हुँदैन ? यिद हु छ भने हाल

िनवेदनह बाट नै य तो आदे श गनर् िम छ, िम दै न ?

िनवेदन िजिकर बमोिजम िवपक्षीह ले आ नो कानूनी दािय व पूरा गरे को छ वा
छै न ? माग बमोिजमको आदे श जारी हुनुपन हो वा होइन ? उिचत उपचारको लािग के
क तो आदे श जारी गनुप
र् न हो ?

प्र न नं. १ को स ब धमाः
यस अदालतमा दायर भएका सबै िरट िनवेदनह मा उि लिखत
िविभ न िमित र

थानमा पक्राउ गरे का हुन, िनजह

यिक्तह लाई सरु क्षाकमीर्ले

हालस म पिन पिरवार वा आफ तको स पकर्मा

आउन नसकेका र िनजह को अव था समेत अज्ञात रहे को भ ने िनवेदन दावी छ ।
िवपक्षीह ले मूल
िनवेदनमा उि लिखत

पमा िनवेदकह लाई पक्राउ नै नगिरएको भ ने िलिखत जवाफ िदएकोले

यिक्तह लाई सुरक्षाकमीर्द्धारा पक्राउ गिरएको हो होइन भ ने स ब धमा यस

अदालतबाट िविभ न िनकाय बु ने लगायत पटक-पटक आदे श भएको दे िख छ । आदे शका क्रममा ती
यिक्तह को खोजिबनका स ब धमा राि ट्रय मानवअिधकार आयोगले गरे को छानिवन प्रितवेदन माग
गरे को, त कालीन

ी ५ को सरकार गह
ृ म त्रालयलाई जाँचबुझ गरी यथाथर् बुझी प्रितवेदन पेश गनर्

लगाएको तथा यस स ब धमा नेपाल सरकारबाट भएको छानिवन प्रितवेदन (बामनप्रसाद

यौपाने

सिमित) समेत माग गरी िमिसल सामेल भएको दे िख छ ।
यसै प्र नमा िनवेदक तफर्बाट उपि थत हुनु भएका िव वान अिधवक्ताह

ी सितशकृ ण

खरे ल, हिरकृ ण काकीर्, केदार दाहाल, िमलन कुमार राई, हिर फुयाँल समेतले िनवेदनमा उि लिखत सबै
यिक्तह लाई िविभ न िमित र
प्रहरीका

िविभ न

िहरासतमा

थानमा सरु क्षाकमीर्ले पक्राउ गरे का छन ् । िनजह लाई सेना र

रािखएको

त य

मानवअिधकार

स ब धी

िविभ न

राि ट्रय

तथा

अ तरार्ि ट्रय संघ सं थाह को प्रितवेदनमा उ लेख छ । िविभ न िहरासतमासँगै थुनामा रही थुनामुक्त
भएका कृ ण के.सी. र िहमाल शमार्ले िनवेदनमा उि लिखत

यिक्तह

थुनामा रहे को भनी पन
ु रावेदन

अदालत पाटनमा बयान गरे का छन ् । कृ ण के.सी.ले कारागारबाट लेखेको पत्रबाट समेत उक्त त य
खु न आएको छ । िनवेदकह लाई पक्राउ गरे को दे ख्ने प्र यक्षदशीर् एवं िहरासतमासँगै बसेका
यिक्तह ले राि ट्रय मानवअिधकार आयोगमा गरे को बयानबाट समेत िनवेदकह लाई सुरक्षाकमीर्ले
गैरकानूनी

पमा पक्राउ गरे को पुि ट भएको र िनजह को अव था हालस म अज्ञात रहे काले

यिक्तह लाई रा यले गैरकानूनी

य ता

पमा बलात ् बेप ता पारे का पिु ट हु छ भनी बहस गनुभ
र् यो ।

िवपक्षी नेपाल सरकारका तफर्बाट उपि थत िब वान उप यायािधवक्ता

ी

भरतमणी खनालले

स बि धत सुरक्षा िनकायह ले िनवेदकह लाई पक्राउ नै नगिरएको भनी िलिखत जवाफ पेश गरे का
छन ् ।

य तो िलिखत जवाफलाई िब वास नगनुप
र् न कुनै कारण छै न । यस अदालतबाट पटक पटक

भएका आदे श र आदे श बमोिजम गिरएको छानिवनबाट समेत िनवेदकह लाई पक्राउ गिरएको त य
भेिटन सकेको छै न । िवगतको शस त्र द्ध द्ध क्रममा कैय
यिक्तह

यिक्तह

िवदे श गएको तथा कैय

सकुशल रहे को समेत पाइएको स दभर्मा िनवेदकह लाई िबना आधार पक्राउ गिरएको भनी

िन कषर्मा पुग्न उपयुक्त हुँदैन भ ने बहस गनुभ
र् यो ।
यस

अदालतको

आदे शले

अदालतको

सहयोगी

(एिमकस

क्यरु ी)

को

पमा

उपि थत

िब वान विर ठ अिधवक्ता

ी खेम नारायण ढुङ्गानाले हालस म खु न आएका त यबाट नै

िनवेदनमा उ लेख गिरएका

यिक्तह लाई सरु क्षाकमीर्ह ले पक्राउ गरे को

िनजह को अव था हालस म अज्ञात रहे काले िनजह
स ब धमा प्रहरी र सेनाका िज मेवार

थािपत भएको छ ।

बेप ता भएको कुरा पुि ट हु छ तर सो

यिक्तह ले उनीह लाई थाहा भएको सूचना पिन साङ्गठिनक

अनश
र् यो ।
ु ासन र गोपिनयताको शपथ िलएका कारण यक्त गनर् नसकेका हुन ् भनी बहस गनुभ
यस अदालतको आदे शले राि ट्रय मानवअिधकार आयोगको तफर्बाट अदालतको सहयोगी
(एिमकस क्युरी) को

पमा उपि थत िब वान अिधवक्ता वय

ी वासुदेव बजगाईँ र ओम प्रकाश

अयार्लले २०३२ जना रा यबाट बेप ता पारे को भनी आयोगमा उजूरी परे कोमा ६४६ जनाको अव था
अ यािप बेप ता छ । आयोगमा परे को उजूरीका स ब धमा आयोगले आव यक जाँचबुझ गरी प ता
लगाएको त यको आधारमा िनवेदनमा उि लिखत कितपय

यिक्तह लाई बेप ता बनाएको छै न भनी

आयोग िन कषर्मा पुग्न नसकेको र मानवअिधकारको ग भीर उ लंघन गन दोषीलाई आयोगले कानूनी
कारबाही गनर् िसफािरस गन िनणर्य गरे को छ भ ने यहोराको बहस प्र तुत गनुभ
र् यो ।
िनवेदनमा उि लिखत त य, िलिखत जवाफ
िवचार गदार् िनवेदनमा उि लिखत

यिक्तह

यहोरा तथा उपरोक्त बहस िजिकर समेतलाई

पिरवारजन तथा आफ तको स पकर्मा नरहे को त यमा

िववाद छै न । िरट नं. ३७८ को पेटबोलीमा उि लिखत हिरशरण महजर्न समेतका केही
हकमा िनवेदनमा के कसरी किहले कुन

यिक्तह का

थानबाट पक्राउ गिरएको भ ने त य उ लेख नगरे को

भएतापिन अिधकांश िनवेदनमा िनवेदकह लाई पक्राउ गरे को िमित, समय र

थान समेत िकटानी

उ लेख गरे को दे िख छ । िलिखत जवाफमा िनवेदकह लाई पक्राउ नै गिरएको छै न भ ने िजिकर
िलएको भएतापिन िरट नं. ३५७५ लगायतका कितपय िरटमा िनवेदकलाई पक्राउ नगिरएको भए के
कहाँ छन अदालतमा हािजर गराउनु भनी यस अदालतबाट पटक पटक भएको आदे शमा िवपक्षी
िनकायले ती

यिक्तह लाई यस अदालतमा हािजर गराउन वा यो यस ठाउँ मा छन ् भनी अदालतलाई

भ न नसकी पक्राउ नै नगिरएको भनी एकोहोरो जवाफ िदएको पाइ छ । िरट न. ६१७ को िनवेदनमा
उि लिखत िवशाल लामालाई २०५९।२।२६ मा आई.िस.आर.िस.को सहयोगमा वडा प्रहरी कायार्लय
तीनकुनेमा पिरवारजनले भेटघाट गरे को र सो को एक ह ता प चात िनजको

ीमती मेनुका लामाको

अगािड नै भक्तपरु िड.एस.पी. कायार्लयमा लाने भनी गाडीमा राखी लगेकोमा बेलुका िज ला प्रहरी
कायार्लय भक्तपुरमा बु दा उक्त कायार्लयले सो बारे मा कुनै थाहा छै न भनी जवाफ िदएको भ ने
उ लेख भैरहे को दे िखँदा िवपक्षीह ले पक्राउ नै गिरएको छै न भनी िदएको िलिखत जवाफलाई
यिक्तकैमा भरपद र िव वसनीय मानी िन कषर्मा पुग्न सिकने अव था रहे न ।
िरट नं. १४२ मा उि लिखत मुकु द सेढाईलाई िवपक्षीह ले पक्राउ नगरे को भनी िलिखत जवाफ
पेश गरे को दे िख छ तर िनजकै हकमा यस अदालतमा िमित २०६०।८।२९ मा दायर भै २०६२।२।११ मा
यस अदालतको आदे शले तामेलीमा रािखएको िरट नं. १९३ को ब दी प्र यक्षीकरणको िरट िनवेदनमा
यस अदालतको आदे शले िमित २०६१।९।२६ मा अ युत के.सी. ले बयान गदार् ब दी मुकु द सेढाइलाई
आफूले २०६० पुषमा जगदल गण छाउनीमासँगै थुनामा रहे को अव थामा भेटेको भनी बयान गरे को
दे िख छ । ब दी मुकु दप्रसाद सेढाइले २०६०।१०।२ मा िनवेदक शा ता सेढाइलाई लेखेको पत्रले िनज
छाउनीमा नै रहे को भ ने दे खाउँ छ । िमिसल संलग्न राि ट्रय मानवअिधकार आयोगको िमित
२०६३।२।२३ को ठहर िनणर्यमा पिन िनवेदनमा उ लेख गिरएका मुकु द सेढाइलाई सुरक्षाकमीर्ले पक्राउ
गरी ि थित सावर्जिनक नगरी लामो समयस म जगदल गण छाउनीको सेनाको िहरासतमा गैरकानूनी
पमा थुनामा राखेको भ ने िन कषर् िनकालेको दे िख छ ।
िरट नं. २६२ मा ब दी चतम
ु ार्न राजवंशीले बटुकदल

यारे कबाट आ नो घर पिरवारलाई

पठाएको िमित २०५९।१२।२४, २०६०।३।३१ र २०६०।८।१९ को िमिसल संलग्न पत्रको प्रितिलिपमा आफू
सैिनक यारे कको िहरासतमा नै रहे को त य उ लेख गरे को दे िख छ तर िवपक्षी बटुक दल गण समेतले
िनजलाई पक्राउ नै नगिरएको भ ने िलिखत जवाफ पेश गरे को, िनजका पिरवारजनले हालस म पिन
िनजसँग स पकर्

थािपत गनर् नसकेको र यस अदालतबाट भएको आदे शको काबार्हीबाट समेत िनजको

यथाथर् ि थित खु न सकेको नदे िखँदा ब दी चतम
ुर् ान राजवंशीको अव था अज्ञात रहे को दे िखन आयो ।
िरट

नं.

१११

को

िनवेदनमा

ब दी

पु पराज ब नेतलाई

पक्राउ

गरी

भैरवनाथ

गण

महाराजग जमा थुनामा राखेको भ ने िनवेदन भएकोमा भैरवनाथ गण समेतले िलिखत जवाफमा
िनजलाई पक्राउनै नगरे को भनी उ लेख गरे को दे िख छ । मानवअिधकार आयोगले िनज ब दीका
स ब धमा अनुस धान प चात गरे को ठहरमा पु पराज ब नेतलाई सुरक्षाकमीर्द्धारा पक्राउ गरी नेपाली

सेना अ तरगतको भैरवनाथ गणको थुनामा राखेको भनी िन कषर् िनकालेको भ ने समेतको राि ट्रय
मानवअिधकार आयोगको िमिसल संलग्न िनणर्यको प्रितिलिपबाट दे िख छ ।
मािथ उ लेिखत िविभ न िनवेदनह मा भएको त यको िव लेषण समग्र िनवेदनह मा भएका
त यह को प्रविृ तको उदाहरण मात्र हो । यी उदाहरणह ले अ य िनवेदनह मा भएका य तै प्रकृितका
त यह को उजागर र प्रितिनिध व समेत गन भएकाले सबै िनवेदनह मा भएको त य र ब दीह को
ि थित प ता लगाउन गिरएको थप कारबाहीको िववरण िव तत
ृ

पमा िववेचना गिररहनु पन

आव यकता दे िखएन ।
बेप ता भएका नागिरकह को स ब धमा छानिवन गरी यथाथर् ि थित सिहतको प्रितवेदन
तयार गनर् र ि थित सावर्जिनक हुन नसकेका नागिरकह को हकमा के गनुप
र् न हु छ सुझाव िदनका
लािग नेपाल सरकारद्धारा गिठत वामनप्रसाद

यौपानेको प्रितवेदनमा हालस म ि थित अज्ञात रहे का

यिक्तह को िववरणमा ६०२ जनाको नामावली समाबेश भएको दे िख छ[1] । यस अदालतमा िरट
िनवेदन पनर् आएका अमत
ुर् महजर्न, बाबरु ाजा माली समेतका अिधकांश
ृ कडल, अजन
उक्त प्रितवेदनको ि थित अज्ञात रहे को

यिक्तह को नाम

यिक्तह को िववरणमा उ लेख भएको दे िखएबाट पिन

िनवेदनमा उ लेख भएका यिक्तह को ि थित हालस म एिकन हुन सकेको भ ने दे िखन आएन ।
सोही प्रितवेदनमा ि थित एिकन भएका भिन दे खाइएका
अदालतमा दायर भएका िनवेदनह मा उ लेिखत
नेपाली सेनाको

यिक्तह को सूचीमा[2] यस

यिक्तह म ये चेतनाथ िघिमरे , भोलटार ि थत

यारे कमा स पकर्मा रहे को भनी नेपाली सेनाको कायर्रथी िवभागको पत्रबाट उ लेख

भएको दे खाइएको छ । प्रितवेदनमा उ लेिखत सोही िववरणलाई आधारमानी यस अदालतबाट िनज
ढुङ्गानालाई यस अदालतमा हािजर गराउन आदे श भएकोमा टाइपको ग तीबाट मात्र

य तो त य

उ लेख हुन पग
ु ेको भ ने जवाफ यस अदालतलाई प्रा त हुन आएको दे िखँदा िनवेदनमा उ लेख
गिरएका यिक्तह को ि थित थप जिटल ब दै गएको आभाष हु छ । सोही प्रितवेदनमा िनवेदक च द्र
कुमार ढकाल र अजन
ुर् प्रसाद

यौपाने क्रमशः िमित २०५९।११।१ मा कारागारबाट शाखा जग नाथ

दे वलबाट र २०६३।२।३० मा कारागार शाखा नख्खुबाट थुनामुक्त गिरएको भ ने उ लेख गिरएको
दे िखएपिन िनजह को स ब धमा यस अदालतमा परे का िनवेदनह को कारबाहीको क्रममा िनजह को
हालको ि थित र अव था बारे कुनै एिकन सुचना र जानकारी खु न आएको दे िखंदैन । कारागारबाट
शाखाबाट िरहाई गिरएको भ ने पत्राचारको उ लेखन गनुल
र् े मात्र िनजह को ि थित अवगत भएको
भनी िन कषर्मा पग्ु न िम दै न । सोही प्रितवेदनमा िवशाल लामा, जाल धर वा तोला र माधव
अिधकारीको दोहोरो मुठभेडमा म ृ यु भएको भनी उ लेख भएको भएतापिन उक्त कुराको पुि ट हुने गरी
पो टमाटर् म भएको वा पिरवारले लाश बुझक
े ो वा लाश दबाएको ठाऊँ दे िखएको त य िमिसलबाट खु न
नआएकाले सोही प्रितवेदनलाई मात्र आधार मानी िनजह को म ृ यु भैसकेको मा न वा म ृ यु भएको
भए कसरी भएको हो

यस क्रममा कानूनको उ लंघन भएको छ वा छै न भ ने बारे थप छानिवन नै

गनुर् नपन भनी यस अदालत िन कषर्मा पग्ु न िम ने दे िखएन ।

नेपालि थत संयुक्त रा ट्र संघीय मानवअिधकार उ चायुक्तको कायार्लयले पिन द्ध द्धको
समयमा सुरक्षाकमीर्को िहरासतबाट बेप ता भएका भिनएका

यिक्तह को स ब धमा छानिवन र

अनुस धान गरे को प्रितवेदन िरट नं. २५८८ को िनवेदनसाथ पेश गरे को दे िखन आउँ छ । सो प्रितवेदनले
नेपाली सेनाको भैरवनाथ गणबाट बेप ता पारे को भनी ४९ जनाको नाम उ लेख गरे को र सो म ये
माधव अिधकारी, धीरे द्र ब नेत, दे शभक्त चापागाई समेतका अिधकांश

यिक्तह को स ब धमा यस

अदालतमा िरट िनवेदन पनर् आएको दे िख छ । उक्त प्रितवेदन छानिवनको क्रममा कायार्लयले बेप ता
पािरएका पिरवार, पूवर् थुनुवा, प्र यक्षदशीर् समेतका ५० भ दा बढीको अ तवातार् र भैरवनाथ र युद्धभैरव
गणको

थलगत िनरीक्षण गरी तयार पारे को भनी प्रितवेदनमा उ लेख भएको छ ।
रा ट्रसंघीय मानवअिधकारको उ चायुक्तको कायार्लय नेपालमा

रा ट्रसंघीय मानवअिधकार उ चायुक्त र त कालीन

थापना गन स ब धमा

ी ५ को सरकारका पररा ट्रम त्रीबीच १० अिप्रल

२००५ मा स झौता भएको दे िख छ । उक्त स झौताले सो कायार्लयलाई िनधार्िरत मापद डको
अबल बन गरी नेपालमा भएको मानवअिधकारको ि थित अनुगमन गरी प्रितवेदन गनर् सक्ने
अिख्तयारी िदएको दे िख छ[3] । सोही स झौता बमोिजम

थािपत सं थाले आ नो छानिवन पद्धित

(Methodology) समेत उ लेख गरी सावर्जिनक गरे को प्रितवेदनलाई यस इजलासले प्र तुत मु ाको
सुनवाईको क्रममा त यको िब लेषण गन प्रयोजनका लािग स दभर् सामग्रीको

पमा िलन उपयुक्त

ठानेको छ ।
उक्त प्रितवेदनले पिन छानिवनको क्रममा ४९ जना बेप ता पािरएको र बेप ता पािरएको भनी
प्रा त सच
ू ीका अ य यिक्तह
िनवेदनमा उि लिखत

समेतका स ब धमा थप छानिवन भैरहे को भ ने उ लेख गरे को दे िखँदा

यिक्तह लाई पक्राउ नगिरएको भ ने िलिखत जवाफ

उप यायािधवक्ताको बहस उक्त प्रितवेदन समेतबाट िव वसनीय र भरपद

यहोरा तथा िव वान
हुन नसकी िनजह को

अव था अज्ञात नै दे िखन आयो ।
प्र तुत मु ामा प्रा त प्रितवेदनह बाट ब दी बनाइएका

यिक्तह लाई थुनामा राख्न सैिनक

यारे कलाई समेत प्रयोग गरे कोबाट पिन ब दीको ि थित एिकन गनर् सम या परे को दे िखन आएको छ
। संिवधान एवं कानूनले अिधकार प्रा त अिधकारीह ले रीतपूवक
र् थुनामा राख्ने गरे को भए भैरवनाथ
गण ज तो िवशुद्ध सैिनक

यारे क िभत्र थुनामा राख्न पठाउन पन अव था नै रहँदैन। द्ध द्धको क्रममा

आतंकको ि थितलाई िवशेष पमा िनप न सुरिक्षत थुनाको
गरे को भ ने तकर् आउन नसक्ने होईन तर सो अिघ

यव थाको लािग सैिनक

यारे कको प्रयोग

य तो प्रयोजनको लािग सैिनक

थलह लाई

गैरसैिनक फौ दारी कारवाहीको लािग प्रयोग गन कानूनमा आधािरत िनि चत नीित ब नु पन हु छ ।
फौ दारी कानूनको प्रयोजनका लािग िहरासतमा िलइएको अव थामा थुनामा रािखएका
यिक्तका कितपय हकह मा असर पनर् जा छ र िहरासतमा िलइएकै बेलामा ितनको प्रचलन गराई
िदनुपन हु छ । ब दी बनाइएका हरे क

यिक्तको पिरवारजनसँगको भेट, कानून

यवसायीसँगको

परामशर्, शारीिरक

एवं

मानिसक

यातना

अिधकार, कानूनी उपचारका लािग
हु छ

नहुने

अव थाको

प्र याभूित, उिचत

खानिपन, सूचनाको

यायमा पहुँचको अव था आिद अिधकारको स मान गनुप
र् न

।
थुनुवाको लािग मानवअिधकारको िवचार गरी पूवार्धार िवकास गद नगरे को सैिनक

ज तो ठाउँ मा थुनामा राख्नाले ब दीको मानवअिधकारको
। सैिनक

यारे क िभत्र गैरसैिनक

सम याका

वभािवक कारण िसजर्ना भएको दे िख छ ।

यारे क

यापक उ लंघन हुने अव था िसजर्ना हु छ

यिक्तलाई थुनामा राख्ने गरे कोबाटै प्र तुत मु ामा य तो धेरै

संयुक्त रा ट्रसंघीय मानवअिधकार स ब धी उ चायुक्तको कायार्लय, राि ट्रय मानवअिधकार
आयोग ज तो सं थालाई त भैरवनाथगण ज तो सैिनक

थलको थुनव
ु ा कोठा िनरीक्षणको लािग िवशेष

पहल पिछ मात्र ढोका खल
ु ेको छ भने ब दीका आफ तजनको लािग

य तो थुनुवा

पहुँच हुने कुरा भएन । प्रा त प्रितवेदनह

र ती

भनाइबाट थुनाको

सुिवधा, खानिपन, थन
ु ुवालाई

अव था, यहाँको

मािनसलाई गिरन सक्ने

यन
ू तम

भौितक

थलमा प्रवेश वा

थलह मा थुनामा परी सकेका
गिरएको

यिक्तह को
यवहार

एउटा

यव था भ दा धेरै तल झरे र सवर्था आपि तजनक, यातनापण
ू र् र

त्रासदीपण
ू र् दे िखन आउँ छ । िहरासतमा िलइएकै कारणले य तो िन न

तरको मानव

यवहार हुने

ि थित आउनु भनेको सरकार र रा य दव
ै ा लािग ल जा पद ि थित हो ।
ु क
जितसुकै ग भीर कसूरको आरोप भएपिन मािनसलाई गिरने

यवहार मानवोिचत र

मापद ड िभत्र हुनै पदर् छ । ब दीलाई थुनामा राख्ने गिरएको ठाउँ को भौितक ि थित र
यवहारह ले ब दीह प्रितको

यस िनकायको समग्र

यहाँ भोगेको किठनाई र यवहारले उनीह
र अनुपयुक्त थुनुवा

वीकृत

यहाँ गिरएको

ि टकोण अिभ यक्त हुने गदर् छ र ब दीह ले

बेप ता हुने आधारह लाई अझ प्र ट गदर् छ । य तो कठोर

थलमा थुनामा राख्दा शारीिरक वा मानिसक

धनजनको क्षितको ि थित िसजर्ना हुन सक्छ ।

वा

यको कारणबाट पिन

यसमा पिन औपचािरक अिभलेख समेत पिन

नराख्ने, सूचना प्रवाह पिन नगन आिद कुराह ले ब दी बेप ता हुन सक्ने ि थितको पिन संकेत गदर्छ
। व तुतः गैरसैिनक

यिक्तह लाई सैिनक

यारे कमा थुना प्रयोजनको लािग लैजाने नीित वा कायर्

वयंमा दभ
ु ार्ग्यपूणर् ब न गएको छ । सैिनक यारे कमा लगी थुनामा राख्ने सोच नीित र सो अनुसार
गिरएका िक्रयाकलापको पछािड के

ि टकोण िथयो भ ने कुराको छुट्टै अनुस धान सरकारले गनुप
र् न

दे िखन आउँ छ ।
यथाथर्मा मािथ उ लेख गिरएझै िविभ न प्रितवेदनह
यारे कमा थुनामा परीसकेका

र भैरवनाथ गण ज तो सैिनक

यिक्तह ले िदएको जानकारी समेतबाट ठूलो संख्यामा ब दीह

लगी

यहाँ थुनामा राख्ने गरे को भ ने कुरामा िववाद भएन । सैिनक संठगनलाई नभएको नगरे को अनगर्ल
कुराको लािग यी सबै प्रितवेदन एवं यिक्तह ले आरोिपत गनुक
र् ो कारण पिन दे िखएको छै न । िवशुद्ध
सैिनक संठगनको

पमा प्र तुत हुनु पन िनकायह लाई अ य प्रयोजनको लािग प्रयोग गिर छ भने

यसको

िसलिसलामा

उपि थत

हुने

चुनौती

र

िज मेवारीह

पिन

स बि धत

िनकाय

पदािधकारीह ले जुन हद स म िज मेवारी िलनु पन हो, सो िलनु पन नै हु छ । य तो

वा

वभािवक

उ तरदािय व बहन गनुर् पनमा सोलाई उपेक्षा गरी िनवेदनमा उ लेख भएका सवै कुराह लाई आधारभूत
पले इ कार गन एकोहोरो जवाफ पठाई रहे र मात्रै बचाउको ि थित खडा हुन सक्ने दे िखएन ।
िनवेदनमा उ लेख भै प्रितवेदनह बाट समेत समिथर्त भएका सैिनक िहरासतमा लिगएका दे िखएका
यिक्तह को हकमा सैिनक िज मेवारी र अ ततः सरकारी िज मेवारी रहने कुरा
िरट िनवेदनमा उठाइएका िविभ न

प ट दे िखएको छ ।

यिक्तह को हकमा राि ट्रय मानवअिधकार आयोगमा

समेत िनवेदन परे को र सो आयोगले समेत यस स ब धमा छानिवन गरे को भ ने उक्त आयोगबाट
प्रा त छानिवन स ब धी िववरणबाट खु न आउँ छ । आयोगबाट उपल ध गराइएको जानकारी अनुसार
िनवेदनमा उ लेख गिरएका पु पराज ब नेत, मुकु द सढाई समेतका

यिक्तलाई लामो समयस म

गैरकानूनी थुनामा राखी बेप ता पारे कोले िज मेवार अिधकारीको पिहचान गरी कानून बमोिजम काबार्ही
गनर् सरकारलाई िसफािरश गरी पठाएको दे िख छ । सुरक्षाकमीर्को िहरासतमा बसी थुनामुक्त भएका
यिक्तह ले मानवअिधकार आयोगमा उपि थत भै गरे को बयानमा समेत िनवेदनमा उ लेख गिरएका
िविभ न

यिक्तह लाई आफूले िहरासतमा भेटेको भनी बयान गरे को दे िख छ । सो बयान, बेप ता

भएका यिक्तका पिरवारजनह ले आयोगमा िदएको िनवेदन तथा जानकारी र आयोगले ब दीह
स भािवत

थलको

रहे को

थलगत िनरीक्षण समेत गरी सो को आधारमा आ नो छानिवन र ठहर िनणर्य

गरे को दे िखन आएकोले आयोगबाट उपल ध त यबाट पिन यी िनवेदनमा उ लेिखत

यिक्तह

समेतको ि थित अज्ञात नै रहे को िचत्रण हु छ ।
यस अदालतमा परे का िविभ न िरट िनवेदनह म ये िरट नं. ३५७५, १००, १०४ र ६३२ मा यस
अदालत

वयंले ब दीह को ि थित एिकन गनर् अदालतकै संय त्र िभत्रबाट अनस
ु धान कायर्टोली गठन

गिरएको हो । उक्त ब दी अनुस धान कायर्टोलीले गरे को छानिवन अनुस धानबाट िरट नं. ६३२ का
चक्रबहादरु कटुवाल िमित २०५८।८।२८ गते िज ला प्रशासन कायार्लय ओखलढुङ्गामा
हुन गएकोमा प्रमुख िज ला अिधकारीको आदे शले िज ला प्रहरी कायार्लय र
यारे कमा गैरकानूनी थुनामा रािखएको तथा सेनाका अिधकारीह

वयं उपि थत

यसपिछ सेनाको

समेतले िदएको िनमर्म यातनाको

कारण िमित २०५८।९।१ गते प्रहरी िहरासतमा म ृ यु भएको त य खु न आउँ छ । सो बाहे क अ य िरट
िनवेदनमा उि लिखत
तनहुँ िज ला

यिक्तह

खैरेनीटार

राजे द्रप्रसाद ढकालको हकमा िमित २०५५ साल पौष २४ गते

गा.िव.स.

जा दी

खोलामा

नुहाइरहे को

अव थामा

इलाका

प्रहरी

कायार्लय बेलचौतारा तनहुँका त कािलन प्रहरी िनरीक्षक कुश िवक्रम राणाको नेत ृ वमा खिटएको १०, १२
जनाको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरी जा दी खोलाको िकनारै िकनार भ
च तीको बाटो हुँदै इलाका प्रहरी कायार्लय बेलचौतारा

याङ्गको घुमाउरो र कम

याई सोही िमितदे िख योजनाबद्धढं गले बेप ता

वनाएको िन कषर्मा पग
ु ेको दे िख छ । िनवेदक िबिपन भ डारी र िदलबहादरु राईलाई िमित २०५९।३।३
गते सुकेधाराि थत डेरा कोठाबाट इलाका प्रहरी कायार्लय वालाजुबाट प्र.ना.िन. िवजय प्रताप शाहको

नेत ृ वमा

खिटएको प्रहरी टोलीले

पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कायार्लय बालाजुमा बुझाएकोमा र

िनजह दव
ु ै जना ने.क.पा. माओवादीको भात ृ संठगन

अनेरा विवयु (क्राि तकारी)सँग आवद्ध भएकाले

राजनीितक आ थाको कारणबाट िनजह लाई पक्राउ गरी बेप ता पारे को[4] भ ने िन कषर् सिहतको
प्रितवेदन कायर्टोलीले यस अदालतमा वुझाएको दे िख छ ।
यसप्रकार यस अदालत तथा अ य िविभ न िनकायह को छानिवन अनुस धान समेतबाट
अिधकांश ब दीको हालको अव थाबारे मा एिकन ि थित खु न आएको

दे िखएन । यस अदालतले

ब दी अनुस धान कायर्टोली गठन गिर गरे को छानिवनबाट िरट नं. ६३२ का चक्रबहादरु कटुवालको
२०५८।९।१ मा म ृ यु भएको, िरट नं. ३५७५ का राजे द्रप्रसाद ढकाल, िरट नं. १०० का िविपन भ डारी र
िरट नं. १०४ का िदलबहादरु राईलाई सुरक्षाकमीर्ह ले गैरकानूनी

पमा बलपूवक
र् बेप ता पारे को िन कषर्

िनकालेको दे िख छ । उक्त अनुस धान यसै अदालतको आदे शबाट गिठत ब दी अनुस धान
कायर्टालीले गरे को

याियक अनुस धान भएकोले सो कायर्टोलीको प्रितवेदनको िन कषर्लाई यस

इजलासले िनवेदकह को अव थाको स दभर्मा अि तम िन कषर्को
बमोिजम

चक्रबहादरु

कटुवाल, िबिपन

भ डारी, राजे द्रप्रसाद

ढकाल

पमा िलएको छ । सो प्रितवेदन
र

िदलबहादरु

राईको

हकमा

प्रितवेदनको िन कषर् बमोिजम नै ि थित एिकन भएको र सो बाहे क िरट िनवेदनह मा उि लिखत
अ य स पूणर्

यिक्तह को ि थित उपरोक्त त यगत अव थाबाट एिकन हुन नसकी अ यौलपूणर् एवं

अज्ञात अव थाको नै दे िखन आएको हुँदा त य प ता लगाई एिकन गनुप
र् न अव था दे िखन आउँ छ ।
प्र न नं. २ का स ब धमाः
मािथ उि लिखत प्र न नं. १ को िववेचनाबाट िनवेदनमा सुरक्षाकमीर्ले पक्राउ गरी बेप ता
बनाएको भ ने दाबी िलइएका यिक्तह लाई िवपक्षी िनकायह ले मूल
िलिखत जवाफ पेश गरे बाट ती

पमा पक्राउ नै नगिरएको भ ने

यिक्तह को अव था मूलतः अज्ञात नै रहे को दे िखन आयो । हामीले

हालस म अबल बन गरी आएको

याियक अ यासमा ब दीको ि थित एिकन भै थुना गैरकानूनी

दे िखएको अव थामा मात्र ब दीप्र यक्षीकरणको आदे श जारी गन गिरएको भएतापिन द्ध द्धको अव थाले
गदार् ठूलो संख्यामा गैरकानूनी पक्राउ गिरएको भ ने उजूरी आउने तर रा यले पक्राउ नगरे को भनी
जवाफ िदने गरे कोबाट थुनामा रहे नरहे को र जीिवत वा मत
ृ के अव थामा

यिक्त रहे को छ भ ने नै

अज्ञात रहने गरे को हुँदा य तो अव थामा रा यको नागिरक प्रितको िज मेवारी के हुने र यस
अव थामा अदालतको के क तो भूिमका रहने भ ने प्र न ट कारो

पमा उ जेकोले उपि थत कानून

यवसायीह बाट सो प्र नमा िलिखत बहस नोट समेत माग गिरएको िथयो ।
िनवेदकतफर्बाट उपि थत िव वान अिधवक्ता

ी िमलन कुमार राई र केदार दाहालले

जबजर् ती बेप ता पान कायर् िनर तर प्रकृितको अपराध (Continuous Crime) हो । नेपालले अनुमोदन
गिरसकेको संयुक्त रा ट्र संघीय नागिरक तथा राजनैितक अिधकार स ब धी अनुब धको धारा २ ले
जबजर् त बेप ता लगायत प्र येक मानवअिधकार उ लंघनको घटनामा रा यले अनुस धान गनुप
र् न

दािय व तोकेको छ । रा यले उक्त दािय व पूरा नगरे मा अदालतले बेप ता स ब धी घटनाको
गाि भयर्ता, अ तरार्ि ट्रय समुदायको चासो, पीिडत पिरवारह को चाहाना र सरोकार, द ड िबिहनताको
अ य गनुप
र् न आव यकता समेतको अव थालाई िवचार गरी बेप ता यिक्तह को यथाथर् ि थित प ता
लगाई आव यक परे मा भूतल यी कानून समेत बनाई दोषीह लाई कारबाही गनुर् भनी आदे श िदन
सक्छ भनी बहस गनुभ
र् यो ।
िनवेदकतफर्कै अिधवक्ता हिरकृ ण काकीर्, शितसकृ ण खरे ल, हिर फुयाँलले नेपाल अिधरा यको
संिवधान २०४७ तथा नेपालको अ तिरम संिवधान २०६३ ले समेत प्र येक
र वैयिक्तक

वत त्रताको

हकको

संरक्षण

गरे को

छ

।

यसैगरी

यिक्तको बाँ न पाउने हक
नेपालले

अनुमोदन

गरे का

मानवअिधकारसँग स बि धत िविभ न अ तरार्ि ट्रय अनुब धह ले पिन सो कुराको िनि चतता प्रदान
गरे को छ । िविभ न राि ट्रय तथा अ तरार्ि ट्रय कानूनह ले सज
ृ ना गरे को यो दािय वलाई रा यले
स मान गरी कायार् बयन गनुप
र् छर् । रा यले यो दािय व पूरा नगरे को अव थामा नागिरक

वत त्रताको

रक्षा गनर्को लािग अदालतले ज तो सुकै प्रिक्रया अबल बन गनर् सक्ने अिधकार स बि धत अदालतमा
अ तिनर्िहत रहे को हु छ भनी बहस गनुभ
र् यो ।
एिमकस क्यरु ीको

पमा उपि थत िव वान अिधवक्ताह ले द्ध द्धको क्रममा हराएको, बेप ता

भएका वा ि थित प ता नलागेका

यिक्तह को अव था प ता लगाउने िज मेवारी सरकारको हो ।

सरकारले आफैले पक्राउ नगरे को भनेर मात्र आ नो दािय वबाट उ कन सक्तैन । य ता यिक्तह को
ि थित प्र ट गराउनका लािग यस अदालतले उपयुक्त आदे श जारी गनर् सक्दछ भनी वहस प्र तुत
गनुभ
र् यो ।
य तै िवपक्षीह का तफर्बाट उपि थत िव वान सह— यायािधवक्ता
उप— यायाधीव ता

जेस

ी युवराज सुवेदी तथा

याकुरे लले पिरवितर्त स दभर्मा य ता प्र नह को राजनीितक सहमितका

आधारमा समाधान खोिजनु पछर् । अदालतको आ नै सिक्रयतामा हुने
वा पिरणाममुखी नहुन सक्छ । अदालतले जारी गरे का आदे शह

याियक अ वेषण

यवहािरक

कायार् वयन हुन नसकेमा यसले थप

जिटलता िसजर्ना गनर् सक्छ । द्ध द्धको समयमा उ प न सम याको िनराकारण गनर् स यिन पण तथा
मेलिमलाप आयोग गठन गन सहमती समेत भैसकेको हुनाले यस तफर्समेत िवचार गनर् ज री छ भनी
वहस गनुभ
र् यो ।
उपरोक्त त य एवं वहस िजिकरको प ृ ठभूिममा हे दार् आज इजलासमा िनणर्य सुनाउन प्र तुत
भएका मु ाह म ये सबभ दा पुरानो दतार् २०५५।१०।७ को दे िखएतापिन सो अिघ दे िख शु
सरकार

र

ने.क.पा.

माओवादीबीचको

शस त्र

िबद्रोहबाट

सिृ जत

पिरि थितसँग

भएको

अ तस बि धत

दे िखएकाले य तो िबषम पिरि थितमा रा यको के क तो दािय व रह छ भनी िवचार गनुप
र् न दे िखन
आएको छ ।

रा यका कतर् यह म ये सीमा सुरक्षा गरी आ ना नागिरकह को हकिहतको संरक्षण गनुर् नै
पिहलो कतर् य हो भ ने कुरामा कुनै िववाद छै न । रा यको कायर् स चालनको ज तोसुकै सहज वा
जिटल पिरि थितह बीच पिन आ नो नागिरकको जीउ धनको संरक्षण गन र

यससँग स बि धत

सरोकारह लाई िज मेवारीपूवक
र्
र प्राथािमकताकासाथ संबोधन गनप
ुर् न दािय वबाट रा यमुक्त हुन
सक्दै न । जुन रा य य तो प्राथिमक उ तरदािय व िनवार्ह गनर् िवफल रह छ

यो रा यमा

आ तिरक िवद्रोह बढे र शाि तमा खलल पुग्दछ र अ ततः रा यले आ नो अि त वको संकटस म
यहोनुप
र् न अव था आउन सक्दछ । आधुिनक राजनीितशा त्रले रा यलाई नागिरकको संरक्षकको

पमा

वीकार गरे को छ । सामा य अव थामा पिन रा यको नागिरकह प्रित िबशेष दािय व त हु छ नै
ज तोसुकै किठन र िवशेष पिरि थितमा पिन रा यले यो दािय वबाट उ मुिक्त पाउन सक्दै न । यो
दाशर्िनक आधारबाट पिन िवगतको द्ध द्धबाट सिृ जत पिरि थितप्रित रा यको दािय व नरहे को भ ने
िन कषर्मा पुग्न सक्ने आधार र अव था दे िखँदैन ।
यिक्तका
अ तरार्ि ट्रय तरमा

आधारभूत
समेत

मानवअिधकारको
िविभ न

मानवअिधकारको िव व यापी घोषणापत्रले
मानवअिधकारको

पमा

संरक्षणको

प्रयासह

सुिनि चतता

भएका

यिक्तको जीवन र

छन ्

।

िदलाउनका
संयुक्त

लािग

रा ट्रसंघीय

वत त्रताको अिधकारलाई आधारभूत

वीकार गरी अ तरार्ि ट्रय समुदायले सो अिधकारको स मान र संरक्षण

गनुप
र् न कुराको घोषणा गरे को छ[5]

।

द्ध द्धको समयमा मािनस बेप ता हुने/गराइने कायर्लाई अ तरार्ि ट्रय कानन
ू मा पर परागत
ढङ्गले मानवअिधकारको उ लंघनको प्र नको
क्रममा

पमा िलने गिरएकोमा सोबाट मात्र बेप ता बनाइने

यन
ु ता आउन नसकेकोले संयुक्त रा ट्र संघले बेप ता बनाउने कायर्लाई मानवता िव द्धको

अपराध मानी १८ िडसे बर १९९२ मा जवजर् ती बेप ताबाट सबै

यिक्तलाई बचाउ गन स ब धी

घोषणापत्र जारी गय [6] । सो घोषणापत्रले रा यपक्षलाई िनधार्रण गरे को दािय व अनुकूल नै संयुक्त
रा ट्र संघीय महासभाले २० िडसे बर २००६ मा जवजर् ती बेप ताबाट सबै

यिक्तलाई बचाउ गन

स ब धी अ तरार्ि ट्रय महासि ध जारी गरे को छ[7] । उक्त महासि ध हालस म लागू भैनसकेको र
नेपालले अनुमोदन समेत नगरे को भएतापिन बेप ता भएका

यिक्तह को सरु क्षाका स ब धमा यस

महासि धले रा यले परू ा गनप
ुर् न

दािय वका स ब धमा एउटा आधारभत
ू मापद ड िनधार्रण गरे को र

यसलाई अ तरार्ि ट्रय समद
ु ायले

वीकार समेत गिरसकेको अव थामा उक्त महासि धले िनधार्रण

गरे को मापद डलाई अ तरार्ि ट्रय कानूनको मापद डको

पमा

वीकार गरी रा यले तदनु प आ नो

यवहार गनुर् बा छनीय हु छ ।
उक्त महासि धको प्र तावनामा उ लेख भए झै संयुक्त रा ट्रसंघको वडापत्रमा उ लेिखत
िसद्धा तह , वडापत्रको धारा ५५ ले औ याएको मानवअिधकार र आधारभूत

वत त्रताप्रित आम पमा

स मान, स बधर्न तथा पालना गन (To promote universal respect for,and observance of,human right and fundamental
freedoms) कुराह बाट अनुप्रािणत दे िख छ । संयुक्त रा ट्रसंघको वडापत्रमा उ लेिखत िसद्धा तह

म ये

िव व यापी

पमा मैत्री, याय र शाि तको आधारको

पमा मानव समाजको सबै सद यह को

अ तिनर्िहत प्रित ठा, स मान र अहरणीय अिधकार रहे को हु छ भ ने िसद्धा तले सबै मानवअिधकार
स ब धी अ तराि ट्रय अिभसि ध, प्रितज्ञापत्र वा संय त्रह
िव व यापी

मानवअिधकार

स ब धी

िनदिशत भएको दे िखन आउँ छ । यसम ये

घोषणापत्र, नागिरक

तथा

राजनीितक

अिधकार

स ब धी

प्रितज्ञापत्र, यातना तथा अ य िनमर्म अमानवीय वा अपमानजनक यवहार वा द डिव द्धको महासि ध
प्र तुत िवषयसँग स बि धत भै िवशेष पले आकिषर्त हुन आउने दे िख छ ।
उपरोक्त वडापत्र, महासि ध, प्रितज्ञापत्र लगायतको कायार् वयनको लािग कानून कायार् वयन गन
अिधकारीह को आचार संिहता, कानून कायार् वयन गन अिधकारीह
िव फोटक पदार्थ प्रयोग स ब धी आधारभूत िसद्धा तह

द्धारा हुने बलको प्रयोग तथा

(Basic principles on the use of force and

firearms by law enforcement officials), अपराध तथा अिख्तयारको द ु पयोगबाट पीिडत यिक्तह को लािग
जारी भएको

यायको आधारभुत िसद्धा तह को घोषणापत्र (Declaration of basic principles of Justice for

victims of crime and abuse of power र ब दीह सँग गिरने यवहार स ब धी यन
ू तम मापद ड स ब धी
िनयमह (the standard minimum rules for the treatment of prisoners) कडीको

उ लेिखत मानवअिधकार स ब धी द तावेजह

पमा आएको पाइ छ ।

नेपालले सही गरे का मानवअिधकार स ब धी

महासि धह को कायार् वयनसँग स बि धत दे िखएकोले हाल सन ् २००६ मा पारीत भएको जवरज ती
बेप ता पािरएका

यिक्तह लाई संरक्षण गन स ब धी महासि ध पिन सोही कडीको

भएको छ । यस महासि धले
िभ न कुनै मू य

पमा हे नुर् पन

थािपत भैरहे को मानवअिधकार स ब धी अ तर्राि ट्रय कानूनको भ दा

थापना गरे को नभै मूलप्रवाहका कानूनको प ृ ठपोषण मात्रै गरे को दे िखएकोले यस

महासि ध अनुमोदन नगरे को स म कारणले मात्र मूल प्रवाहका मानवअिधकार स ब धी अ तरार्ि ट्रय
कानून अ तगत िसिजर्त रा यको उ तरदािय वलाई कुनै हद स म

यूनतम बनाएको स झन िम ने

आधार दे िख न । तसथर् उक्त सन ् २००६ को महासि धको अनुमोदन हुन बाँकी रहे को अव थामा नै
पिन नेपालले अनुमोदन गरे को अ य महासि धह बाट िसिजर्त दािय व र मानवअिधकारको संरक्षणको
स ब धमा प्रचिलत अ तराि ट्रय कानूनको िसद्धा तको
सैद्धाि तक

पमा मागर्िनदशक त वको

पमा समेत उक्त महासि धका प्रावधानह लाई

पमा अंिगकार गनर् वाधा नपन मात्र होईन, आव यक समेत

दे िखन आएको छ ।
आ नो दे शको नागिरकह को जीवन, प्रित ठा र
महासि धका िसद्धा तह

वत त्रताको लािग हाम्रो दे शले पिन उक्त

अपनाउन य ता अिधकारको स मान र स बधर्नका लािग सहज र उपयोगी

हुने भएकोले हाम्रो कानून प्रणालीमा ितनको समावेशीकरण गनर्मा आपि त रहँदैन । हाम्रो कानन
ू र
यवहार दव
ु ै मा

यो आपि तजनक होइन, ब

आव यक दे िखन आएको छ । य तो महासि धलाई

रा यले आ नो संवैधािनक पद्धित िभत्र रहे र यथाशीघ्र अनम
ु ोदनको प्रिक्रया अिघ बढाउनु अपेिक्षत
दे िख छ ।

यसबाट हामीले आ नो नागिरक सुरक्षाप्रितको संवेदनिशलता र िव व समूदायप्रित रा यको
मानवअिधकारको संरक्षण गन प्रिक्रयामा उ तरदािय व बोध गरे को दे िखन आउनेछ । अब महासि धका
मूलभूत प्रावधानह

तफर् िवचार गर ।

उक्त महासि धको धारा २ ले बेप ता बनाइने कायर्लाई रा यका िनकाय वा रा यद्धारा
अिख्तयारी, समथर्न वा स मित पाएका यिक्त वा समूहह ले कुनै पिन यिक्तलाई पक्राउ गरी, थुनामा
राखी, अपहरण गरी वा अ य कुनै तिरकाले
यसरी वि चत गनुक
र् ो कारण तथा ती
कायर्लाई िलएको छ[8]

वत त्रता तथा कानूनको संरक्षणबाट बि चत गन र

यिक्तह

कहाँ र कुन अव थामा छन भ ने जानकारी निदने

।

उक्त महासि धले रा य पक्षह द्धारा

यिक्तलाई जबजर् ती बेप ता नगराइने कुराको प्र याभिू त

गनर्का लािग रा यलाई िन न िलिखत दािय व तोकेको छ :
 कसैलाई पिन जवरज ती बेप ता नगराईने र गो य थुनामा नराखीने ,
 जवरज ती बेप ताको कायर्लाई कानूनद्धारा फौ दारी कसूर कायम गरी द डनीय
वनाउने, राजनीितक कसूर नमा ने र आरोिपत

यिक्तको उपि थितको सुिन चितता

िदलाउन, सपुदर्गी वा प्र यपर्णको यव था गन,
 जवरज ती बेप ता स ब धी कायर्को अनुस धान गन र िज मेवार रहे को

यिक्तलाई

यायको कठघरामा उ याउने,
 जवरज ती बेप ताका पीिडतह लाई प्रभावकारी उपचारको अिधकार, प्र याभुत गन,
 जवरज ती बेप ताको आरोप लगाईएको घटनाको स ब धमा िन पक्ष छानिवन को
सिु नि चतता तु याउने,
 उजुरकतार्, साक्षी र पीिडतका आफ तह को संरक्षणको यव था गन,

उपरोक्त महासि ध जारी हुनुपूवर् नै जबजर् ती बेप ता पान कायर्का स ब धमा

अमेिरकी महाद्धीपका

रा ट्रह ले सन ् १९९४ मा नै क्षेत्रीय तरमा Inter American Convention on Forced Disappearance of
persons जारी गरे का र कोलि बया, ग्वाटे माला, पारागव
ु ,े पे र भेनेजुयलाले उक्त क भे सन अनस
ु ार नै जबजर् ती
बेप ता बनाइने कायर्स ब धी छुट्टै कानन
ू बनाई

य तो कायर्लाई फौ दारी कसरू को

पमा पिरभािषत गरे को

पाइ छ[9] ।

नेपालले अनुमोदन गरे का र पक्ष भएका आिथर्क सामािजक तथा सां कृितक अिधकार स ब धी
अ तरार्ि ट्रय प्रितज्ञापत्र १९६६ ले रा यले पिरवारको
लािग स भव भएस म
छन ्[10] ।

थापना, बालबािलकाको हे रचाहा तथा िशक्षाको

यापक सुरक्षा तथा सहायता िदनुपन दािय वलाई पक्ष रा ट्रले

वीकार गरे का

य तै, नागिरक तथा राजनीितक अिधकार स ब धी अ तरार्ि ट्रय अनुब धको धारा ६ मा

प्र येक

यिक्तलाई नैसिगर्क अिधकारको

पमा जीवनको अिधकार रहे को र सो अिधकार कानूनद्धारा

संरक्षण भएको प्र याभूित िदइएको छ[11] । सो धारामा अिभ यक्त जीवनको अिधकार भ ने
यव थालाई संयुक्त रा ट्र संघीय मानवअिधकार उ चायुक्तको कायार्लयले जीवनको अिधकार ज तो
सुकै सङ्कटको अव थामा पिन िनल बन हुन नसक्ने

यिक्तको सव च अिधकार हो भनी

याख्या

गरे को छ[12] । सोही प्रितज्ञापत्रले पक्ष रा ट्रह लाई नागिरकका िन न अिधकारको संरक्षण गन
दािय व समेत सु पेको छ[13] :

 प्र येक यिक्तलाई

वत त्रता तथा सुरक्षाको अिधकार छ । कसैलाई पिन

वे छाचारी

पले

पक्राउ गनर् वा थुनामा राख्न पाइने छै न । कानूनबाट िनधार्िरत आधारमा वा कायर्िविध
बमोिजम बाहे क कसैको बैयिक्तक
 पक्राउ गिरएको

वत त्रताको अपहरण गिरने छै न ।

यिक्तलाई पक्राउ गिरएको समयमा िनजलाई पक्राउ गिरएको कारणको

सूचना िदइने छ तथा िनज िव द्ध लगाइएको आरोपको तु

त जाकारी िदइने छ ।

 कुनै फौ दारी अिभयोगमा पक्राउ गिरएको वा थुिनएको कुनैपिन
कानूनद्धारा

यिक्तलाई

यायाधीश वा

याियक शिक्त प्रयोग गनर् पाउने अिधकारप्रा त अिधकारी समक्ष तु

छ तथा य तो यिक्तलाई

त

याइने

यायोिचत समयाविधिभत्र सुनुवाई गिरपाउने वा छुटकारा पाउने

अिधकार हुनेछ ।
 पक्राउ वा थुनाबाट

वत त्रता अपहरण गिरएको कुनै पिन

यिक्तले कुनै अदालत समक्ष

कारबाही थालनी गनर् पाउने छ तािक सो अदालतले िबल ब नगरी िनजको थुनाको बैधताको
स ब धमा िनणर्य गनर् तथा थुना कानूनी नभएमा िनजलाई िरहाई गनर् आदे श िदन सक्नेछ
।
 गैर कानूनी पक्राउ वा थुनाबाट पीिडत भएको कुनैपिन

यिक्तलाई क्षितपिू तर्को कायार् बयन

गनर् सिकने अिधकार हुनेछ ।
प्रितज्ञापत्रको धारा २ को
मानवअिधकार सिमितले

याख्या गन क्रममा मानवअिधकार उ चायुक्तको कायार्लय

यिक्तलाई जबजर् ती बेप ता बनाउने कायर् प्रितज्ञापत्रको धारा ६,७ र ९ को

उ लंघन हुनाका साथै सो कायर् मानवता िव द्धको अपराध हुने भनी उ लेख गरे को छ[14]।
प्रितज्ञापत्रमा

पक्ष

रा ट्रह ले

सिु नि चतता प्रदान गनर् िव यमान
आव यक

यव थापकीय उपायह

वीकार गरे का

यिक्तका

यी

अिधकारह को स मान

र

यव थापिकय उपायह बाट कायार् वयन हुन नसक्ने भएमा

अवल बन गन तथा सरकारी है िसयतमा कायर् गन

यिक्तह बाटै

यी अिधकारह को उ लंघन भएको भएतापिन प्रभावकारी उपचारको सिु नि चतता प्रदान गन दािय व
वीकार गरे का छन ्[15] ।

यसैगरी यातना तथा अ य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक
महासि ध १९८४ ले पिन िहरासत वा थुनामा रहे का

यवहार वा द ड िव द्धको

यिक्तह लाई कुनै प्रकारको अमानबीय यातना

िदन िनषेध गरे को छ ।
८. नेपाल सि ध ऐन २०४७ को धारा ९ ले नेपालले अनुमोदन गरे का य ता सि ध स झौताको
यव था नेपाल कानून सरह लागू हुने

यव था गरे काले नेपालले समेत

वीकार गिरसकेको यी

द तावेजह ले िनधार्रण गरे को दािय वबाट रा यले उ मुिक्त पाउन सक्ने अव था रहँदैन ।
य ता िबषयमा िवदे शी अदालतह ले के क तो अ यास गन गरे का रहे छन ् भ ने तफर् हे दार् Rudal
Sah Vs. Union of India को मु ामा भारतीय सव च अदालतले िनवेदक Rudal Sah लाई गैरकानन
ू ी थन
ु ामा
राखेको दे िखएको ि थितमा गैरकानन
ू ी थन
ु ामक्
ु त गनक
ुर् ा साथै ब दीप्र यक्षीकरणको िनवेदनबाटै मौिद्रक
क्षितपिू तर् समेत भराइिदने िनणर्य गरे को छ । अदालतले उक्त क्षितपिू तर्को िनणर्यलाई साधारण
अिधकारक्षेत्र अ तगर्त िदइने क्षितपिू तर्को

पमा निलई रा यले प्र याभत
ू गरे का नागिरकको आधारभूत

मौिलक अिधकारको उपभोग गनर्बाट बि चत गरे बापत िदइने क्षितपिू तर् हो र यो क्षितपिू तर् िदने
आदे शको अभावमा अदालतबाट हुने आदे श रा यका तफर्बाट भएका मानवअिधकारको ग भीर
उ लंघनका घटनामा

यिक्तको वैयिक्तक

वत त्रताप्रित अदालतले दे खाएको ओठे भिक्त मात्र सािबत

हु छ (...... the refusal of the Supreme Court to pass an order of compensation in favour of the
petitioner will be doing mere lip‐service to his fundamental rights to liberty which the state
government has so grossly violated.) भनी याख्या गरे को छ[16] ।
य तै Sebastian M. Hongray v. Union of India को मु ामा C.Daniel र C. Paul लाई भारतीय
सरु क्षाकमीर्ले पक्राउ गरी बेप ता बनाएको भनी िनवेदकले दावी िलएको र िवपक्षीह ले िनजह लाई
पक्राउ नै नगिरएको भनी िलिखत जवाफ िदएको भएतापिन घटनाको त यबाट िनवेदकह को
अ वाभािवक म ृ यु भएको दे िखएको र रा यले उक्त घटनाप्रित आ नो दािय व परू ा गरे को नदे िखएको
भ ने आधारमा मत
ृ कका िबधवा ह लाई जनही एक लाख क्षितपिू तर् र घटनाबारे आव यक अनुस धान
गनर् प्रहरी समादे शक (Superitendent of Police) का नाममा परमादे श जारी गरे को दे िख छ[17] ।
मािनसह लाई
अदालतह बाट

जबजर् ती

समेत

िनणर्य

बेप ता

बनाएका

भएको

घटनाह प्रित

दे िख छ

मानवअिधकार

। Inter‐American

स ब धी

Court

of

क्षेत्रीय

Human

Rights ले Velasquez Rodriguez v. Honduras को मु ामा रा यले जबजर् ती बेप ता पारे को भ ने पण
ू र्
र प्र यक्ष प्रमाणको अभावमा पिन रा यको उ तरदािय व कायम रहने िसद्धा त प्रितपादन गरे को छ।
उक्त मु ामा Manfredo Velasquez Rodriguez भ ने एक िब याथीर्लाई हो डुरसको शस त्र प्रहरीले
पक्राउ गरे को भ ने दाबी िलइएको िथयो । सो कुराको प्र यक्ष प्रमाणको अभावमा पिन रा यको
उ तरदािय व

थािपत गनर् अदालतले पिरि थितज य र अनुमािनत प्रमाण (circumstantive and

presumptive) को आधार िलन सक्ने र नागिरकका मानवअिधकारको पण
ू र् उपभोग हुन सक्ने
संय त्रको सज
ृ ना गनुर् रा यको उ तरदािय व हुने भनी िसद्धा त कायम गरे को छ[18] ।

सोही अदालतमा Trujillo Oroja v. Bolivia भएको मु ामा पीिडत Jose Carlos Trujillo Oroja लाई
बोिलिभयाको सुरक्षाकमीर्ले १९७१ को िडसे बरमा पक्राउ गरी फेबु ्रअरी १९७२ मा बेप ता पािरएको दाबी
िलई १९९९ मा मु ा दायर भएको िथयो । उक्त मु ामा बोिलिभयन सरकारले

याियक अनुस धान

गरी सो को प्रितवेदनको आधारमा Jose Carlos Trujillo Oroja लाई जबजर् ती बेप ता गराएको
त यलाई

वीकार गरी पिरवारजनसँग क्षमा याचना गरे को, जबजर् ती बेप ता हुने घटना दोहोिरन निदन

र दोषीलाई संजाय गनर् कानूनमा आव यक संशोधनको तयारी गरे को तथा पिरवारलाई ४००० अमेिरकी
डलर क्षितपिू तर्को प्र ताव गरे को िथयो । उक्त मु ामा बोिलिभयन सरकारले नागिरक प्रितको आ नो
दािय वलाई

वीकार

गिरसकेकाले

अदालतले

सो

मु ा

तामेली

राखेको

भएतापिन

बोिलिभया

सरकारले Inter American Convention on Human Rights द्धारा संरिक्षत मानवअिधकार र नागिरकह
प्रित रहे को रा यको दािय वको उ लंघन गरे का घोषणा गरे को िथयो[19] ।
जवजर् ती बेप ताकै स ब धमा European Convention for the Protection of Human Rights

and Fundamental Freedoms 1950 अ तगर्त थािपत European Court of Human Rights ले Kurt
v. Turkey को मु ामा उक्त अदालतले िदएको िनणर्यलाई उ लेखनीय मा ने गिर छ । टकीर्का सुरक्षा
अिधकारीले नोभे बर १९९३ मा Uzeyir Kurt लाई पक्राउ गरी िहरासतबाटै बेप ता पारे को दाबी िलई
िनजको आमाले १९९४ मा European Commission of Human Rights मा िनवेदन दायर गरे पिछ उक्त
मु ाको सु वात भएको िथयो । सो मु ामा उक्त अदालतले टकीर् सरकारले Uzeyir Kurt को अव थाबारे
िनजको आमालाई लामो समयस म कुनै जानकारी निदइ िपडा र छ पटीमा राखेको तथा िनजको
बेप ताका स ब धमा रा यका तफर्बाट खोजिबन गन कुनै साथर्क प्रयास समेत नगरी European

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950 अ तगर्तको
रा यको दािय वको ग भीर उ लंघन गरे को भ ने िनणर्य गरी िनबेिदकाले सहनुपरे को िपडा बापत
१०,०००

टिलर्ङ्ग पाउ ड र िनजको छोरालाई बेप ता बनाइए बापत १५,०००

टिलर्ङ्ग पाउ ड क्षितपूितर्

िदलाइिदने आदे श समेत गरे को पाइ छ[20] ।
९. मािथका िनणर्यह बाट Inter‐American Court of Human Rights तथा European Court of

Human Rights मानवअिधकार स ब धी क्षेत्रीय अिभसि धह ले खडा गरे का र सोही अिभसि धह ले
िनधार्िरत गरे बमोिजमको रा यको दािय वको
मानवअिधकार स ब धी

याख्या ती अदालतले गरे को दे िख छ । नेपाल

य तो कुनै छुट्टै क्षेत्रीय अिभसि धको पक्ष नरहे को भएतापिन संयक्
ु त रा ट्र

संघको एक सिक्रय सद य रहे को, मानवअिधकारसँग स बि धत िविभ न अ तरार्ि ट्रय अनुब धह लाई
वीकार गरे को तथा संिवधान तथा अ य कानूनी प्रब ध माफर्त मानवअिधकार र नागिरक
वत त्रताप्रित पटक पटक आ नो प्रितबद्धता समेत

यक्त गिरसकेको छ । सो स दभर्मा मािथ

उि लिखत िवदे शी तथा मानवअिधकार स ब धी क्षेत्रीय अदालतह ले गरे को िनणर्य अनु प िवकिसत
भएका मानवअिधकार स ब धी मापद ड र िसद्धा तह
मा य िसद्धा तका

हाम्रो संिवधानले अङ्िगकार गरे को

यायका

पमा बेप ता भएका नागिरकह प्रित रा यको के क तो दािय व रहने भनी

थािपत

िसद्धा तलाई यस अदालतले उदाहरणको

पमा िलन सक्ने नै दे िख छ ।

यसलाई अ यथा गनुप
र् न

अव था पिन रहँदैन ।
सामा य अव थामा वा द्ध द्धको अव थामा रा यको नागिरकह प्रित के क तो दािय व हुने रहे छ
भ ने स ब धमा हे दा नेपाल अिधरा यको संिवधान २०४७ को प्र तावनामा नै नागिरकको आधारभूत
मानवअिधकारको प्र याभूती गरी कानूनी रा यको अवधारणलाई साकार पान प्रितवद्धता यक्त गिरएको
पाइ छ । सोही संिवधानको भाग ३ मा मौिलक हक शीषर्क अ तगर्त धारा १२ को उपधारा (१) मा
कानून बमोिजम बाहे क कुनै पिन
य तै, धारा १४ को फौ दारी
पुपक्र्षको िसलिसलामा वा अ

यिक्तको वैयिक्तक

वत त्रताको अपहरण नहुने प्रावधान छ ।

याय स ब धी हक अ तगर्त उपधारा ४ मा अनुस धान, तहिककात वा
कुनै िकिसमले थुनामा रहे को कुनै

यातना िदइने वा िनजसँग िनमर्म, अमानिवय वा अपमानजनक

यिक्तलाई शारीिरक वा मानिसक
यवहार गिरने छै न भ ने

यव था

गरे को छ । सोही धाराको उपधारा ५ ले पक्राउ भएको यिक्तलाई पक्राउ भएको कारण सिहतको सूचना
यथाशीघ्र चाँडो निदई थुनामा नराखीने र उपधारा ६ मा पक्राउ गिरएको र थुनामा रािखएको प्र येक
यिक्तलाई पक्राउ भएको ठाउँ बाट बाटाको

याद बाहे क २४ (चौिबस) घ टा िभत्र मु ा हे न अिधकारीका

समक्ष उपि थत गराउनु पछर् र कुनै पिन

यिक्तलाई

य तो अिधकारीको आदे शले बाहे क सो अविध

भ दा बढी थुनामा रािखने छै न भ ने यव था गरे को छ ।
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ ले पिन उपरोक्त २०४७ सालको संिवधानले प्र याभत
ु गरे को
आधारभुत मौिलक अिधकारलाई थप सरु िक्षत गरे को छ । संिवधानको प्र तावनामा नै नागिरक
वत त्रता, मौिलक अिधकार, मानवअिधकार तथा कानन
ू ी रा यको अवधारणा प्रित पण
ू र् प्रितवद्धता
यक्त गिरएको छ ।
संिवधानको धारा १२ को उपधारा(१) ले

प ट श दमा यिक्तको बाँ न पाउने अिधकार (Right To

Life) को संरक्षण गरी प्र येक यिक्तलाई स मानपूवक
र् बाँ न पाउने हक प्रदान गरे को छ ।

याय

स ब धी हक अ तगर्त धारा २४ (१) मा कुनै यिक्तलाई पक्राउ भएको कारण सिहतको सूचना निदई
थुनामा रािखने छै न भ ने

यव था गरे को दे िख छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा पक्राउ गिरएको

यिक्तलाई पक्राउ भएको समयबाट बाटोको

याद बाहे क २४ घ टा िभत्र मु ा हे न अिधकारी समक्ष

उपि थत गराउनु पनछ र य तो अिधकारीबाट आदे श भएमा बाहे क पक्राउ भएका
नरािखने कुराको प्र याभूित िदइएको छ । उपधारा ८ मा प्र येक

यिक्तलाई थुनामा

यिक्तलाई िनज िव द्ध गिरएको

कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ भ ने र उपधारा ९ मा कुनै पिन यिक्तलाई सक्षम अदालत वा
याियक िनकायबाट
यसैगरी

व छ सुनुवाइको हक हुनेछ भ ने यव था गरे को दे िख छ ।

संिवधानको

धारा

२६

मा

यातना

िव द्धको

अनुस धान, तहिककात वा पुपक्र्षको िसलिसलामा वा अ

हक

अ तगर्त

उपधारा

१

मा

कुनै िकिसमले थुनामा रहे को कुनै पिन

यिक्तलाई शारीिरक वा मानिसक यातना िदइने वा िनजसँग िनमर्म, अमानवीय वा अपमानजनक

यवहार गिरने छै न भ ने यव था गरे को छ । सोही धाराको उपधारा २ मा उपधारा (१) बमोिजमको
कायर् कानूनद्धारा द डिनय हुनेछ र

य तो

यवहार गिरएको

यिक्तलाई कानूनले िनधार्रण गरे

बमोिजमको क्षितपूितर् िदईने छ भ ने यव था गनुक
र् ा साथै संिवधानको धारा १४३ को उपधारा (७) को
प्रितब धा मक वाक्यांशले य ता अिधकारलाई मुलुकमा संकटकाल घोषणा गरे को अव थामा समेत
िनल बन गनर् नसिकने

यव था गरी

यिक्तको जीवनको अिधकार प्रित संवैधािनक

यव था

स वेदनशील रहे को त य पुि ट हु छ ।
सामा य अव थामा

यिक्तको मौिलक हकको संरक्षण गरी स मानपूवक
र्
बाँ न पाउने हकको

संरक्षण गन दािय व रा यको रहने कुरामा िववाद भएन । द्ध द्धको अव थामा
अिधकारह

अझ बढी जोिखमपूणर् अव थामा रहने हुँदा

यिक्तका नागिरक

य तो िबषम पिरि थितमा रा यको दािय व

अझ बिढ स वेदनशील र िज मेवारीपण
ू र् हु छ । अ तरार्ि ट्रय

तरमा पिन द्ध द्धको समयमा

मानवअिधकारको संरक्षण र अ तरार्ि ट्रय मानवता स ब धी कानूनको पिरपालनाको प्र न चुनौतीको
पमा रिहआएको दे िख छ । नेपालमा सन ् २००३ र २००४ मा ब दीह लाई गैरकानूनी

पमा थुनामा

राख्ने र जवजर् ती बेप ता बनाउने प्रविृ त संसारमै सबैभ दा उ च रहे को भ ने एक अ ययन
प्रितवेदनमा उ लेख भएको पाइ छ[21] ।
उपरोक्त बमोिजमका घोषणापत्र, महासि ध र अनुब ध समेतका द ताबेजह ले मािनसह लाई
जबजर् त बेप ता गराइने कायर्बाट
अिधकार, यिक्तगत

यिक्तको स मानपव
र्
बाँ न पाउने अिधकार, यातना िव द्धको
ू क

वत त्रताको अिधकार, व छ सन
ु व
ु ाई र

यायमा सहज पहुंचको अिधकार तथा

पािरवािरक जीवन स ब धी अिधकारमा ग भीर आघात पग्ु ने पक्षलाई औं याएको पाइ छ ।
नेपालमा जवजर् ती बेप ता बनाइने कायर्स ब धी छुट्टै कानूनी
अ तिरम

संिवधान

२०६३

का

कितपय

यव था भैसकेको नभएतापिन

प्रावधानह ले द्ध द्धरत

अव थामा

य ता

घटनाह को िव यमानतालाई

वीकार गरे को पाइ छ । यस संिवधान िनमार्णको प ृ ठभूिममा रहे को र

संिवधानले आ नो अङ्गका

पमा

द्ध द्धको शाि तपूणर्

वीकार गरे का ने.क.पा. (माओवादी) र सात राजनैितक दलकाबीच

पा तरणको लािग िविभ न चरणमा भएका राजनीितक सहमित एवं नेपाल सरकार

र ने.क.पा. (माओवादी)बीच २०६३।८।५ मा भएको िव तत
शाि त स झौताले पिन अ तरार्ि ट्रय
ृ
मानवीय कानून तथा मानवअिधकार स ब धी आधारभूत िसद्धा त र मा यताह प्रित प्रितबद्धता
जनाएको छ । संिवधानको अनुसूची ४ मा रहे को उक्त शाि त स झौताको दफा ५.२.३ मा दव
ु ै
पक्षद्धारा बेप ता पािरएका

यिक्तह को तथा युद्धको समयमा मािरएकाह को वा तिवक नाम, थर र

घरको ठे गाना स झौता भएका िमितले ६० िदन िभत्र सूचनाह

सावर्जिनक गरी पिरवारजनलाई समेत

जानकारी उपल ध गराउन म जुर गदर् छन ् भनी र दफा ५.२.५ मा दव
ु ै पक्ष सश त्र द्ध द्धका क्रममा
मानवअिधकारको उ लघंन गन तथा मानवता िव द्धको अपराधमा संलग्नताह को वारे मा स य
अ वेषण गनर् र समाजमा मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गनर् आपसी सहमतीबाट उ च तरीय स य
िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको गठन गनर् सहमती जनाइएको र दफा ७ मा आधारभूत

मानवअिधकारको पिरपालना अ तरार्ि ट्रय मानवीय कानूनको पिरपालनामा दव
ु ै पक्षले प्रितबद्धता
गरे बाट समेत रा यले बेप ता भएका नागिरकह

प्रित आ नो दािय व रहे को त यलाई

यक्त
वीकार

गिरसकेको दे िखन आउँ छ ।
रा यले उपरोक्त शाि त स झौता तथा अ य िविभ न राजनीितक सहमित माफर्त

यक्त गरे का

प्रितबद्धताह लाई अ तिरम संिवधान २०६३ ले समेत आ मसात गरे को छ । संिवधानको भाग ४
अ तगर्त रा यको दािय व, िनदशक िसद्धा त तथा नीितह
द्ध द्धको क्रममा बेप ता पािरएका
आधारमा

य ता

शीषर्क अ तगर्त धारा ३३(थ) मा सश त्र

यिक्तह को स ब धमा गिठत छानिवन आयोगको प्रितवेदनको

यिक्तह को पीिडत पिरवारह लाई राहत उपल ध गराउने तथा ३३(ध) मा सश त्र

द्ध द्धको क्रममा मानवअिधकारको ग भीर उ लघंन गन तथा मानवता िव द्धको अपराधमा संलग्न
यिक्तह को बारे मा स य अ वेषण गनर् तथा समाजमा मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गनर्
उ च तरीय स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन गन यव था गरे को दे िख छ ।
१०.

उ लेिखत संिवधानको भाग ४ अ तगर्तको प्रावधानह

कायार् वयन भए वा नभएको

स ब धमा कुनै अदालतमा प्र न उठाउन नसिकने भिन धारा ३६ ले

यव था गरे को भएतापिन यी

प्रावधानह मा भएका यव था रा यका प्रितवद्धता हुन भ ने कुरामा िववाद रहे को दे िखँदैन । रा यका
िनदशक िसद्धा त तथा नीितह

अदालतबाट कायार् वयन गराउन नसिकने भएतापिन यी केबल

दे खाउनका लािग मात्र रािखएको होइन, रा यले यी िसद्धा त तथा नीितह को उपेक्षा गनर् सक्दै न भनी
यस अदालतले योगी नरहरीनाथ िब. म त्री पिरषद सिचवालय समेत भएको िरट िनवेदन[22] मा
प्रितपादन समेत गरे कोले रा यले संिवधानको िनदशक िसद्धा तमा उ लेिखत िबषयलाई उपेक्षा गनर्
िम दै न ।
११.

नागिरकह को मूलभूत जीवन, वत त्रता र

यायको अिधकारको उ लंघनको घटनाको

पमा बेप ता पािरएको घटनालाई िलइने हुनाले व तुतः बेप ता पािरएकाह को स ब धमा गिरने
कानूनी अनुस धान वा कारवाहीह
हुनाले सो को कायर् वयनको

मौिलक हक अ तगर्तकै उपचारको हकको अंगको

पमा िलइने

पमा पिन स यिन पणको प्रिक्रया प्रश त गनर् सिक छ । रा यको

दािय व, िनदशक िसद्धा त तथा नीितह को िबषयमा रा यले आ नो प्राथिमकता अनुसार किहले
आयोग गठन गन भ ने कुरा उसको सुिवधाको िबषय भ न सक्ला र रा यको िनदशक िसद्धा तको
कायार् वयन आ नो तजिवजको िवषय भ न सक्ला, तर मौिलक हककै अंगको
संय त्रको

पमा उपचारा मक

ि टले गिरने कानूनी अनुस धान अिभयोजन र उपचारको िवषय दो ो प्राथिमकताको िवषय

हुन सक्तैन र अदालतको क्षेत्रािधकार बािहरको िवषय पिन हुन सक्तैन ।
यथाथर्मा भ ने हो भने बेप ता पािरएको

यिक्तह को हकमा स यत य प ता लगाई िनकास िदने

कुरामा रा यको अ य अंग र अदालतको क्षेत्रािधकार िभत्र आपसमा द्ध द्धको अव था रहनु पन कारण
पिन दे िख न । ब

यस स ब धी रा यको उ तरदािय व साझा

पमा परू ा गनुप
र् न िकिसमको दािय व

हो भनी मा न सिक छ । दे शमा लोकताि त्रकरणको िदशामा ठूलो आशा र िव वास सिहत फ को
मािररहे को बखत द्ध द्धको क्रममा बेप ता परे को मािनसह को स दभर्मा नै समकालीन रा यस ताले
ग भीरता दे खाउँ दै न भने पिरवतर्नको कारणको औिच य र पिरवतर्नले ल य गरे को िदशा हराउने
स भावना रह छ । द्ध द्धले

यव थापनको र समाधानको बाटो पक्रेको छ भ ने अनुभूित िदलाउने

पिहलो कायर् नै द्ध द्धको क्रममा भएको धनजनको क्षितको आंकलन र उपचार हो ।
िवषय सामािजक, आिथर्क राजनीितक कारणह को अितिरक्त कानूनी
िवषय दे िखन आएको छ ।
भनेर यस अदालतले

पले नै

यसैले पिन यो

याय िनरोपणयोग्य

यसैले रा यले सो अनुसारको दािय वको पिरपालना गरे को छ वा छै न

याियक मू याङ्कन गनर् सक्ने भै गनर् पन समेत हु छ ।

उपरोक्त संवैधािनक

यव था समेतको आधारमा द्ध द्धको अव थाबाट सिृ जत पिरि थितप्रित

रा यको दािय व रहने त यमा िववाद दे िखएन । सश त्र द्ध द्धको बेला

वाभािवक

पमा अ य

सामा य अव थामा भ दा मानवअिधकार र मानवीय कानूनको बढी उ लघंन हु छन ् । द्ध द्धको
अव थामा खि कएको मानवअिधकारको अव था र मानवीय कानूनको उ लघनको यथाथर्तालाई
घटनालाई द्ध द्धको शाि तपूणर्

पा तरण गनर् रा यले िज मेवार र संवेदनिशल

दािय व हु छ । द्ध द्धको समयमा

यिक्तका नागिरक

पमा स बोधन गनुप
र् न

वत त्रता र स मानजनक

पमा बाँ न पाउने

अिधकारह को अपहरण भएको घटनाप्रित रा य मौन भइ ब न िम दै न । रा यले द्ध द्धको चपेटामा
परे का र िव थािपत भै पीिडत हुन पुगेका नागिरकहरलाई िदइने राहतका स ब धमा

प ट नीित

िनधार्रण गरी िबना भेदभाव समानताको आधारमा पारदशीर् ढङ्गले राहत िवतरण गनुर् रा यको कतर् य
हुने भनी यस अदालतले िनवेदक भीम प्रकाश ओलीिव द्ध प्रधानम त्री तथा म त्रीपिरषदको कायार्लय
समेत भएको २०६१ सालको िरट नं. ३३९४ मा आदे श गरे को समेत दे िखएबाट द्ध द्धको समयमा भएको
मानवअिधकारको उ लंघनप्रित रा य स वेदनिशल हुनुपन र रा यले य तो स वेदनिशलता दे खाउन
नसकेमा अदालतले आव यक िनदशन िदन सक्ने मा यता हाम्रो

याियक प्रणालीमा समेत अवल बन

गिरसिकएको दे िखन आयो ।
१२.

प्र तत
ु स दभर्मा मािथ प्र न नं.१ को िववेचनाबाट िनवेदनमा उ लेखन गिरएका अिधकांश

यिक्तह को ि थित अज्ञात नै रहे को अव था दे िखइरहे कोले मािथ उ लेख भए बमोिजमका
अ तरार्ि ट्रय

कानूनी

द तावेजह , िवदे शी

तथा

मानवअिधकार

िनणर्य, हाम्रो संवैधािनक प्रावधान समेतबाट बेप ता भएका

स ब धी

क्षेत्रीय

अदालतह को

यिक्तह को यथाथर् ि थित पिहचान गरी

अव था सावर्जिनक गन, दोषी दे िखएका िज मेवार अिधकारीह लाई कानन
ू ी कारबाही गन र पीिडत
पक्षलाई उिचत राहतको यव था गन दािय वबाट रा य पि छन सक्ने अव था दे िखएन ।
१३.
क ता

अब उपरोक्त बमोिजमको दािय व रा यले पूरा गरे को छ वा छै न अथवा परू ा गन तफर् के
कदम

चालेको

रहे छ

भ ने

स दभर्मा

हे दार्

िवपक्षीह बाट

प्रा त

िलिखत

जवाफ

तथा

महा यायािधवक्तको कायार्लयबाट उपि थत सह यायािधवक्ताले समेत रा यले यसतफर् यो य तो
कारबाही गरे को छ भनी ठोस र आधारयुक्त त यगत अव था एवं िववरण दे खाउन सकेको पाइएन।

रा यले ने.क.पा.(माओवादी) र नेपाल सरकारबीच २०६३।८।५ मा भएको िव तत
ृ शाि त स झौता तथा
अ तिरम संिवधान २०६३ मा समेत यस स ब धी दािय वलाई
दािय व

परू ा

पाउने वैयिक्तक

गनर्

हालस म

ठोस

कदम

चालेको

दे िखएन

वीकार गिरसकेको भएतापिन सो
।

जीवन

र

स मानपूवक
र्

वत त्रताको हकको संरक्षण हुन नसकेको अव थामा रा यले संिवधानमाफर्त

बाँ न
वीकार

गरे का स पण
ू र् दािय व नै अथर्िहन हुन जा छ (Life is significant precondition for enjoying all

freedoms. Other preconditions, such as capacity for autonomy, and social and economic
structure which allow people to choose between realistic options, are valuable only while
we continue to enjoy life[23]). जबजर् ती बेप ताले यिक्तको अि त व नै अज्ञात र शंका पद हुने
भै

य ता

यिक्तको लािग अ तरार्ि ट्रय तथा राि ट्रय कानूनले प्र याभूत गरे का आधारभूत मौिलक

तथा मानवअिधकारमा पहुँच हुनसक्ने अव था नै रहँदैन । िलिखत संिवधान भएका मुलुकमा संिवधान
तथा रा यले प्रितबद्धता

यक्त गरे का मानवअिधकार स ब धी अ तरार्ि ट्रय द तावेजह ले

यक्त

गरे का नागिरकका अिधकारह को सुिनि चतता तु याउने प्राथिमक दािय व रा यको हुने कुरामा दईु मत
हुन सक्दै न । तर, संिवधानले यस अदालतलाई संिवधानको संरक्षक र नागिरक

वत त्रताको पहरे दारको

पमा दािय व सु पेको हुनाले संिवधानले तोकेको दािय व रा यका अ य संय त्रले परू ा गनर् नसकेको
अव थामा

य तो दािय व पूरा गराउन यस अदालतले उिचत र आव यक आदे श िदन सक्ने नै

दे िखयो ।
प्र न नं. ३ का स ब धमा
बेप ता भएका नागिरकह को ि थित सावर्जिनक गन स ब धमा हालस म भएका प्रयासको
परे खा र यसको पयार् तताको मू याङ्कन गद यस स ब धमा अब के क ता कदम चा न आव यक
र उपयुक्त हु छ भ ने प्र नमा िनवेदक तफर्बाट उपि थत िव वान अिधवक्ता हिरकृ ण काकीर् र हिर
फुयाँलले वामनप्रसाद
उि लिखत

सीमाह ले

यौपाने सिमितले राम्रोसँग छानिवन गनर् नसकेको त य
दे खाएको

छ

।

जाँचबझ
ु

गठन, काम, कतर् य र अिधकार समेत सरकारको

आयोग

ऐन, २०२६

अ तगर्त

वयं प्रितवेदनमा
ब ने

आयोगको

विववेकमा रहने भएकाले सो ऐन अ तगर्त गठन

हुने आयोगले यस िबषयमा प्रभावकारी छानिवन गनर् नसक्ने भएकाले अ तरार्ि ट्रय मापद ड
अनस
र् यो ।
ु ारको छुट्टै ऐन बनी सोही ऐन अ तगर्त उ च तरीय आयोग गठन हुनप
ु छर् भनी बहस गनुभ
िनवेदकतफर्कै िव वान अिधवक्ता िमलन कुमार राई र केदारप्रसाद दाहालले बेप ता भएका
यिक्तह का स ब धमा हाल अदालतमा पिररहे का मु ाह
स ब धी घटनाको छानिवनका लािग उ च तरीय
अदालतमा परे का मु ाह मा मात्र सीिमत नरही बह
ृ त

प्रितिनिधमुलक मु ा मात्र हुन । यस

याियक आयोग गठन गनप
ुर् न र सो आयोगले
पमा जबजर् ती बेप ता पािरएका घटनाह लाई

समे ने गरी क्षेत्रािधकार िदइनु पछर् भनी बहस गनुभ
र् यो । िव वान अिधवक्ता सितशकृ ण खरे लले
बेप ता भएका

यिक्तह का स ब धमा परे का स पूणर् िनवेदनह को त य एिकन गनर् संयुक्त रा ट्र

संघ मानवअिधकार उ चायुक्तको कायार्लयले िदएको परामशर्, "Criteria for Commission of Inquiry

on Enforced Disapperance" मा उ लेख गिरएको कायर्िविध अपनाई छानिवन गनर् हाल गठन भैरहेकै
ब दी अनुस धान कायर्टोलीलाई िज मा िदन उपयुक्त हु छ भनी बहस गनुभ
र् यो ।
एिमकस क्युरीका

पमा उपि थत िव वान विर ठ अिधवक्ता खेम नारायण ढुङ्गानाले प्र तुत

मु ाको चिरत्रबाट जाँचबुझ आयोग ऐन अ तगर्त गिठत आयोगले स य त य प ता लगाउन सक्ने
अव था छै न, अ य उपयुक्त िवक प खोिजनु पछर् भ ने र अिधवक्ता प्रकाश राउतले य तो िवक पका
पमा उ च तरीय

याियक छानिवन सिमित (High Level Judicial Inquiry Committee) गठन गनर्

सिक छ भनी बहस गनुभ
र् यो ।
महा यायािधवक्ताको

कायार्लयबाट

उपि थत

सह यायािधवक्ता

उप यायािधवक्ता भरतमणी खनालले सरकारले बेप ता रहे का

युवराज

सुबेदी

र

यिक्तह को ि थित प ता लगाउने

कतर् य बोध गरी िनजह को ि थित सावर्जिनक गन कायर् गिररहे को छ ।

राजनीितक सहमितका

आधारमा उ च तरीय स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन गन प्रिक्रयामा शु

भैसकेको हुँदा

यस अदालतबाट पन
ु ः जाँच आयोग गठन गनुर् भनी थप आदे श भैरहनु पन अव था छै न भनी बहस
गनुभ
र् यो ।
यस इजलासमा आज िनणर्य सुनाउन पेश भएका मु ाह म ये सबैभ दा पुरानो दतार्
२०५५।१०।७।५ को िनवेदक राजे द्रप्रसाद ढकालका हकमा दायर भएको ब दी प्र यक्षीकरणको िनवेदन
दे िख छ । त प चात िविभ न िमितमा िविभ न यिक्तका हकमा ब दी प्र यक्षीकरणको िनवेदन दायर
हुन आएको र िमित २०६३।४।११ मा ब दीह को ि थित सावर्जिनक गनर् तथा दोषीह मािथ काबार्ही
गन आदे श माग गरी परमादे शको िनवेदन पनर् आएको दे िख छ । उपरोक्त सबै मु ाह मा िवपक्षी
िनकायह ले मूल

पमा िनवेदनमा उ लेख गिरएका

यिक्तह लाई पक्राउ नै नगिरएको तथा

िहरासतमा नरािखएको भ ने जवाफ िदएका छन ् । िनवेदन लेखबाट ब दीह को ि थित सावर्जिनक
गनर् तथा िनजह को जीवनरक्षाको लािग राि ट्रय मानवअिधकार आयोग लगायतका मानवअिधकार
स ब धी िविभ न संघ सं थाह मा समेत िनवेदन िदएको भ ने खु न आउँ छ । ती िनकायह ले
ब दीको ि थित एिकन गन स ब धमा आ–आ नो संय त्र माफर्त प्रयास गरे को भ ने यस अदालतमा
प्रा त हुन आएको ती िनकायह को जवाफ तथा प्रितवेदनह बाट दे िखएको छ ।
िवपक्षी िनकायह ले िनवेदनमा उि लिखत

यिक्तह लाई पक्राउ नगरे को भनी जवाफ िदएको

भएतापिन यस अदालतले उक्त जवाफमा िच त नबुझाई सो जवाफको पु

याईंको लािग पटक पटक

पि टकरण र परु क जवाफ समेत मागेको िथयो । राि ट्रय मानवअिधकार आयोगले कितपय
िनवेदनह मा ब दीलाई गैरकानूनी

पमा थुनामा राखेको ठहरसाथ ब दीलाई कानूनी प्रिक्रयामा लैजान

र दोषी दे िखएका िज मेवार अिधकारीलाई कारबाहीको िसफािरश गरे को भएतापिन आयोगको उक्त
िनणर्यको कायार् वयन भएको भ ने दे िखन आउँ दै न ।

ब दीह को ि थित प ता लगाउने स ब धमा यस अदालतले िविभ न उपायह को अवल बन
गरे को दे िख छ । ब दीलाई पक्राउ गरे को दे ख्ने प्र यक्षदशीर्, थुनामा सँगै बसी िरहा भएका भिनएका
यिक्तह

तथा पक्राउ गन भनी दे खाइएका कितपय सुरक्षाकमीर्लाई समेत यस अदालतमा िझकाई

बयान गराएको दे िख छ । िरट न ३५७५ को िनवेदनमा यस अदालतले िनवेदनमा उ लेिखत
यिक्तलाई पक्राउ गिरएको हो वा होइन भ ने एिकन गनर्का लािग गह
ृ म त्रालयको सहसिचव तरबाट
छानिवन गराई प्रितवेदन माग गिरएको दे िख छ । साथै सोही िनवेदनमा पुनरावेदन अदालतका
रिज ट्रारबाट िनवेदनमा पक्राउ गिरएको भिनएको कायार्लयको

े ता समेत हे री बुझी पक्राउ गिरएको

हो होइन ? पक्राउ गिरएको भए अ यत्र लगे नलगेको समेत बुझी प्रितवेदन गन तथा
गरी सो को प्रितवेदन

थलगत सजर्िमन

समेत िलएको िमिसलबाट दे िखन आएको भएतापिन यी कुनै पिन प्रयासबाट

ब दीको एिकन ि थित खु न सकेको दे िखँदैन ।
उपरोक्त िनवेदनह

यस अदालतमा िवचाराधीन रहे कै अव थामा नेपाल सरकारबाट बेप ता

भएका नागिरकह को ि थित सावर्जिनक गनर् गह
ृ म त्रालयका सहसिचव वामनप्रसाद
सद यीय छानिवन सिमित गठन गरे को दे िखन आउँ छ । उक्त सिमितले िविभ न
बेप ता रहे को भिनएको

यौपानेको एक
ोतको आधारमा

यिक्तह को संख्या ७७६ जना दे खाएको छ । जसम ये १७४ जनाको अव था

एिकन गरी ६०२ जनाको ि थित अज्ञात रहे को भिनएको छ । यस अदालतमा दायर भएका िरट
िनवेदनमा उ लेिखत अिधकांश

यिक्तह को नाम प्रितवेदनमा ि थित अज्ञात रहे को

यिक्तह को

िववरणमा उ लेख गरे को दे िख छ ।
उक्त

प्रितवेदनमा

बेप ता

िमित, थान, पक्राउ गन िनकाय, आिद

भएका

नागिरकह को

प ट नभएको र कितपय

नाम, थर, ठे गाना, पक्राउ

परे को

यिक्तह को हकमा सरु क्षा िनकायले

पक्राउ गरे को भिनएकोमा पक्राउ गरे को अिभलेखबाट नदे िखएको भनी सरु क्षा िनकायबाट जवाफ प्रा त
भएको भनी बेप ता भएका
रहे को

यिक्तह को अव था एिकन गरी प्रितवेदन तयार पान कायर् चन
ु ौतीपण
ू र्

वीकार गिरएको छ । सिमित एक सद यीय भएको, छोटो कायर्विध भएको तथा

थलगत

िनरीक्षण, जाँचबझ
ु र अनुस धान समेत नगरी सरु क्षा िनकायले िदएको िववरणको आधारमा प्रितवेदन
तयार भएको दे िख छ । जुन िनकायले नागिरकह लाई पक्राउ गरी बेप ता पािरएको भिनएको छ ितनै
िनकायह ले िदएको िववरणको आधारमा प्रितवेदन तयार पािरएको हुनाले प्रितवेदनले बेप ता भएका
नागिरकह को बारे मा िव तत
ृ त य उजागर गनर् सकेको पाइएन । उक्त प्रितवेदनले ि थित एिकन
भएका भिनएका

यिक्तह को हकमा पिन सो कुराको पिु ट हुन सक्ने आधार तथा ि थित अज्ञात

रहे का भनी उ लेख गरे का यिक्तह को िब तत
ृ िववरण िदन सकेको दे िखँदैन । प्रितवेदनले सिमितको
सीमा र िबषयब तुको गाि भयर्तालाई मनन गरी यस स ब धमा सरकारको तफर्बाट कानूनी
स बि धत

यिक्तलाई बोलाउने, बयान गराउने, प्रमाण बु ने, थलगत

गन लगायतका कायर्ह

पमा

पमा िनरीक्षण एवं अनुस धान

समेत गरी छानिवन तथा अनुस धान गनर् उपयुक्त हुने भनी सुझाव िदएको

भएतापिन हालस म पिन सरकारका तफर्बाट उक्त सुझाबलाई कायार् वयनमा

याई थप छानिवन गन

तफर् प्रयास गरे को दे िखँदैन ।
नेपाल ि थत संयुक्त रा ट्रसंघीय मानवअिधकार उ चायुक्तको कायार्लयले पिन िविभ न
यिक्तह लाई िविभ न समयमा महाराजग ज ि थत भैरवनाथ र युद्धभैरव यारे कमा लामो समय
स म राखी बेप ता पारे को भ ने स ब धमा छानिवन गरी प्रितवेदन सावर्जिनक गरे को दे िख छ ।
प्रितवेदनमा उक्त

यारे कबाट बेप ता पािरएका भिन ४९ जनाको नामावली उ लेख गरे को बेप ता

पािरएको भिनएका अ य
य ता

यिक्तह का हकमा अनुस धान जारी राखेको उ लेख छ । प्रितवेदनले

यिक्तह को ि थित प ता लगाउन भरपद दक्ष र

वत त्र छानिवन गन र मानवअिधकारको

उ लंघनमा संलग्न सेनाको इकाह को िज मेवारी एिकन गरी फौ दारी दािय वमा दोषी पाइएको
यिक्तह लाई नागिरक अदालतमा पेश गनुप
र् न भनी सुझाव िदएको छ । साथै
नभइ जेल उनीह लाई िनल वन गन र संयुक्त रा ट्रसंघको शाि त
प्र तािवत गिरन नहुने, प्र यक्षदशीर् तथा पूवर् थुनुवाह
हुनु पन र छानिवनका िन कषर्ह

सावर्जिनक

यसरी छानिवन

थापना कायर्मा भाग िलन

डर ध कीबाट मुक्त भएको कुराको सुिन चता

पमा प्रचार प्रसार गिरनु पन भनी प्रितवेदनले िन कषर्

सिहत िसफािरस गरे को भएतापिन सो स ब धमा नेपाल सरकारले थप अनुस धान तथा कारबाही
गरे को दे िखन आउँ दै न ।
यस बाहे क, राि ट्रय मानवअिधकार आयोगबाट पिन यस अदालतमा पेश हुन आएका िनवेदनमा
उि लिखत

यिक्तह

र

य तै

प्रकृितबाट

बेप ता

भएका

अ य

यिक्तह का

स ब धमा

मानवअिधकारको गि भर उ लंघन भएको ठहर गरी स बि धत िज मेवार अिधकृतलाई आव यक
कारवाही गनर् र ब दीको ि थित सावर्जिनक गनर् सरकारलाई िसफािरस गरी आयोगको िनणर्य
कायार् वयन गनर् लेखी पठाएको समेत दे िखएको भएतापिन बेप ता भएका भिनएका

यिक्तह को

ि थित एिकन गरी सावर्जिनक गनतफर् थप अनुस धान तथा कारबाहीको प्रिक्रया अगािड बढाएको
भ ने दे िखन आएन ।
१४.

ब दीह को ि थित एिकन गन स दभर्मा नै यस अदालतमा परे का िरट िनवेदनह

म ये यस अदालतले िरट नं. ३५७५, १००, १०४ र ६३२ का िनवेदनह मा उि लिखत यिक्तह को हकमा
िनवेदनमा उि लिखत

यहोरा अनुसार िनवेदकह लाई िहरासतमा िलइएको हो होइन यथाथर् ि थित

प ता लगाई य ता प्रकृितका अ य िबषयमा समेत के गनर् मनािसव हु छ भनी राय पेश गनर् भएको
आदे श बमोिजम ब दी अनुस धान कायर्टोली गठन भै उक्त कायर्टोलीले छानिवन गरी प्रितवेदन पेश
गरे को छ । िनवेदनमा उि लिखत अिधकांश

यिक्तह को ि थित अज्ञात नै रहे को र सो स ब धमा

थप छानिवन गनुप
र् न भ ने पुव क्त सिमित तथा मानवअिधकार स ब धी संघ सं थाह को िसफािरस
भएतापिन यसरी छानिवन गन िज मेवारी मूलतः कायर्पािलकाको नै हो । तर, कायर्कािरणी िनकायबाट
हालस म

य तो छानिवनको प्रयास नगरे को अव थामा यस अदालतले स पण
ू र् िनवेदनह म ये

प्रितिनिधमूलक ढङ्गले केही िनवेदनह मा अदालतकै तफर्बाट छानिवन गराईएको हो । अदालतको

कायर्क्षेत्र तथा

ोत साधनको सीिमतता समेतका कारण स पण
ू र् िनवेदनह मा उि लिखत यिक्तह का

स ब धमा यस अदालतले छुट्टाछुट्टै

छानिवन गराउन स भव नभएतापिन छानिवन गराइएका

िनवेदनह मा प्रा त प्रितवेदनको िन कषर्को आधारमा बेप ता गराइएका भिनएका अ य

यिक्तह को

हकमा समेत छुट्टै प्रभावकारी संय त्र बनाई समग्रतामा थप छानिवन गनुप
र् न दे िखन आयो ।
यसप्रकार बेप ता भएका नागिरकह को स ब धमा नेपाल सरकारबाट वामनप्रसाद
सिमित गठन गरी सीिमत प्रयास भएको भएतापिन सो प्रितवेदनले नै बेप ता भएका

यौपाने

यिक्तह का

स ब धमा थप अनुस धान गनुप
र् न भनी िन कषर्मा पग
ु ेको, राि ट्रय मानवअिधकार आयोग र संयुक्त
रा ट्र संघीय मानवअिधकार उ चायुक्तको कायार्लयले पिन यस स ब धमा थप छानिवन गनुप
र् न भनी
िसफािरश गरे कोमा सो िसफािरशको कायार् वयन भएको नदे िखएको र यस अदालतबाट पिन बेप ता
बनाइएका भिनएका स पूणर् यिक्तह का हकमा अनुस धान छानिवन गनर् स भव नरहे काले हालस म
यस स ब धमा रा यका तफर्बाट भएका प्रयास पयार् त र प्रभावकारी दे िखएन । यी िनवेदनमा
उि लिखत

यिक्तह

र य तै प्रकृितबाट द्ध द्धका समयमा बेप ता भएका स पूणर् नागिरकह का

स ब धमा ि थित एिकन गनर् रा यकै तफर्बाट प्रभावकारी छानिवन गनुर् अपिरहायर् दे िखन आयो ।

प्र न नं. ४ का स ब धमा
मािथ

उि लिखत

प्र नह को िववेचनाबाट

द्ध द्धका

समयमा

जबजर् ती

बेप ता

भएका

नागिरकह को ि थित एिकन गरी सावर्जिनक गन समेतको प्रयोजनका लािग रा यका तफर्बाट पयार् त
र प्रभावकारी प्रयासह

हुन नसकेको ि थित िचत्रण भैसकेको छ । जबर्ज ती बेप ता बनाइएका

यिक्तह को ि थित एिकन गरी सावर्जिनक गनर्, दोषीलाई कारबाही गनर् तथा पीिडतलाई राहत
उपल ध गराउने समेतको प्रयोजनको लािग राजिनितक इ छाशिक्त त अिनवायर् हु छ नै, साथै
संय त्रको पिन उि तकै आव यकता पदर् छ । िवगतको द्ध द्धलाई शाि तपूणर्
क्रममा राजिनितक सहमितको
बेप ता भएका

यिक्तह का स ब धमा छानिवन आयोग गठन गन तथा य ता

प्रभावकारी

कानूनी

तथा

सं थागत

यिक्तह का पीिडत

वीकार गरे को छ ।

रा यले राजिनितक सहमित तथा संिवधान माफर्त
लािग

पा तरण गन

पमा आएको अ तिरम संिवधान २०६३ ले िबगतको द्ध द्धको समयमा

पिरवारह लाई राहत उपल ध गराउने दािय वलाई रा यले

िदनका

पमा

कानूनी

संय त्र

यक्त गरे का प्रितबद्धताह लाई कायर् प
आव यक

हु छ

।

बेप ता

भएका

नागिरकह को ि थित छानिवन गन स ब धमा िबगतमा नेपाल सरकारको कायर्कारी िनणर्यबाट
बामनप्रसाद

यौपानेको एक सद यीय सिमित गठन भएको र यस अदालतको आदे शले ब दी

अनुस धान कायर्टोली गठन भएको भएतापिन सावर्जिनक मह वको घटनाको जाँचबुझ गन आयोगको
गठन जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अ तगर्त मात्र हुन सक्ने दे िख छ । सो ऐन बमोिजमको जाँचबुझ
आयोगको गठन तथा काम कतर् य अिधकार नेपाल सरकारले राजपत्रमा तोिकिदए बमोिजम हुने भ ने

कानूनी

यव था दे िख छ । उक्त ऐनले जाँचबझ
आयोगको गठन हुनसक्ने आधारस म िदएको
ु

भएतापिन आयोग गठनको
प ट आधारह

प ट कायर्िविध िनधार्रण नगरे को, आयोगको सक्षमता र िन पक्षताका

खुलाउन नसकेको, आव यक क्षेत्रािधकारको

यव था नगरे को, आयोगको गठनमा

स बि धत पक्षको प्रितिनिध वको सुिनि चतता नभएको, साथै पीिडत, साक्षी, उजूरीकतार्, कानून
र अनुस धानकतार्को सुरक्षाको सुिनि चतता िदने प्रावधानह
बेप ता भएका

भएको पाइएन ।

यिक्तह को ि थित प ता लगाउने कायर्लाई अ तरार्ि ट्रय

यथाथर् ि थित प ता नलागेस म िनर तर खोजी हुनुपन मा यतालाई
जाँचबुझ आयोग ऐन अ तगर्त गिठत आयोगले

यवसायी

तरमा नै िनजको

वीकार गिरएको अव थामा

य तो मा यतालाई अबल बन गनर् सक्ने अव था

दे िखँदैन । बेप ता गराइने कायर्को प्रकृित अनुसार नै बेप ता भएका

यिक्तह को स ब धमा भएको

छानिवनको ठहर प्रितवेदन िनजह को पिरवारजन तथा आफ तह लाई उपल ध गराउनुपन तथा सो
सावर्जिनक समेत गराउन अपिरहायर् हुनेमा सो कुराको िनि चतता जाँचबुझ आयोग ऐनले िदन सकेको
पाइँदैन ।
द्ध द्धको समयमा बेप ता बनाइएका नागिरकह को यथाथर्ि थित प ता लगाउने कायर् िनि चत
पमा जिटल र चुनौितपूणर् कायर् हो । प ट र प्रभावकारी कानन
ू ी संय त्र नभएस म य तो कायर्मा
अपेिक्षत उपल धी हािसल हुने कम स भावना रह छ ।

हामीकहाँ भएको िब यमान जाँचबझ
ु आयोग

ऐन सामा य अव थाको सावर्जिनक घटनाको जाँचबझ
गन प्रयोजन स मको लािग जारी भएको
ु
दे िख छ । द्ध द्धको समयमा उ प न हुनसक्ने यस िकिसमको िबशेष प्रकृितको घटनालाई समेटने
पिरक पना ऐनले गरे को दे िखंदैन । यस िकिसमको घटनालाई समेटनका लािग यो ऐन िनमार्ण
गिरएको पिन होइन । उक्त ऐनको समग्र अ ययनबाट सो ऐन अ तगर्त बेप ता बनाइएका
नागिरकह को ि थित प ता लगाउन आयोग गठन भएकै अव थामा पिन उक्त आयोगले यस
स ब धमा प्रभावकारी छानिवन गनर्सक्ने िब वसनीय आधार दे िखन आएन ।
रा यको संय त्रबाट पीिडत

यिक्तह ले उपचार प्रा त गन स ब धमा नागिरक अिधकार ऐन

२०१२ र यातना स ब धी क्षितपूितर् ऐन २०५३ अ तगर्त सीिमत मात्रामा रा य िव द्ध क्षितपिू तर्को दाबी
िलन सक्ने दे िखएतापिन बेप ता भएका नागिरकह को ि थित नै एिकन नभै अज्ञात रहे को अव थामा
उपरोक्त ऐन बमोिजम पिन पीिडत पक्षह ले पयार् त र प्रभावकारी उपचार पाउन सक्ने अव था
नदे िखँदा बेप ता स ब धी िबषयलाई स बोधन गन छुट्टै कानूनी संय त्र दे िखन आएन ।
कुनै पिन यिक्तलाई बलज ती बेप ता बनाउने कायर्बाट उसलाई कानूनको समान संरक्षणबाट बि चत
गरी यिक्तको बैयिक्तक

वत त्रताको हरण र

हु छ । य तो कायर्ले उसका सबै बैयिक्तक
यसैकारण मानवअिधकार र मौिलक
दािय वलाई

यूनतम मानवीय मू य र मा यताको उ लंघन गरे को
वत त्रताह लाई

यही िब दम
ू ा नै समा त पािरिद छ ।

वत त्रताह को िव व यापी स मान तथा पालना र प्रबधर्न गन

वीकार गरे का कुनै पिन रा ट्रले यसरी हुने जबजर् ती बेप ताका घटनाह प्रित ग भीर र

सचेत रहनै पन हु छ । िबशेष गरी द्ध द्धरत अव थामा द डिहनता मौलाउन सक्ने खतराका कारण
रा य यस िबषयमा थप सजग हुन ज री मािन छ ।
मािथ िववेचना गिरए अनु प नेपालमा बेप ता स ब धी िबषयलाई िबशेष

पमा स बोधन गन गरी

छुट्टै कानून नरहे को पिरप्रेक्षमा बलपूवक
र्
बेप ताका घटनाह लाई छानिवन गन, बेप ता बनाइएका
यिक्तह को ि थित एिकन गरी सावर्जिनक गन, दोषी दे िखएका
पीिडतलाई राहत उपल ध गराउने लगायतका आव यक

यव थाह

हुनुपन आव यकता दे िखन आयो । पीिडतपक्षलाई रा यको

यिक्तह लाई कारबाही गन र
भएको िबशेष कानूनको िनमार्ण

याय प्रणाली प्रित िब वास र आ था

कायम राख्ने बाताबरण बनाउनु तथा दोषी दे िखएका िज मेवार अिधकारीह लाई कानूनको उ लंघन
गन कायर्बाट उ प न हुने दािय वबाट उ मुिक्त पाउन सिकं दै न भ ने बोध गराउनु पिन रा यको
दािय व हो । यो दािय व रा यको छुट्टै र िबशेष दािय व नभई रा यले नागिरकको आधारभूत मौिलक
अिधकार र मानवअिधकारप्रित यक्त गरे का प्रितबद्धता अनु पकै दािय व हो । यो दािय व परू ा गनर्का
लािग पिन रा यले य तो िबशेष िकिसमको कानूनको िनमार्ण गनुप
र् छर् भ ने िन कषर्मा यो इजलास
पुगेको छ ।
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ ले कुनै पिन िबषयमा क तो कानूनको िनमार्ण गन वा
नगन अिधकार पण
र् ः
ू त

यव थािपका संसदलाई िदएको छ ।

यव थािपका संसद सो बमोिजम कानन
ू

बनाउन सक्षम छ र यसरी कानून बनाउं दा संिवधानले सु पेको दािय व बमोिजम आ नो उ चतम
िववेक प्रयोग गन कुराको अपेक्षा संधै गिरएको हु छ । यस इजलासले यो िबषयमा यो य तो कानून
बनाउन उपयुक्त हु छ भ नु
नभई रा यले प्रितबद्धता

यव थािपका संसदको अिधकारक्षेत्रमा ह तक्षेप र अितक्रमण गरे को

यक्त गरे का नागिरक

वत त्रताको संरक्षणको लािग अ तरार्ि ट्रय

थािपत मापद ड समेतलाई ख्याल गरी थप प्रभावकारी कानन
ू ब नुपछर् भ ने
वैधािनक अिभ यिक्त हो भ ने

तरमा

याियक चासोको

पमा िलन ज री छ ।

अतः रा यले उपरोक्त बमोिजमको कानूनको िनमार्ण गदार् बेप ता भएका नागिरकह प्रित
संिवधानमा
अनुमोदन

यक्त
गरे का

गिरएका

प्रितबद्धताह , नागिरकका

मानवअिधकार

द ताबेजह , अ तरार्ि ट्रय

र

समुदायले

मानबता
वीकार

मौिलक

स ब धी
गरे का

हक
िविभ न

तथा

वत त्रताह , रा यले

अ तरार्ि ट्रय

संयुक्त

रा ट्र

कानूनका
संघको

बडापत्र, मानवअिधकारको िव व यापी घोषणापत्र लगायत यिक्तह लाई जबर्ज ती बेप ता पान कायर्बाट
संरक्षण स ब धी घोषणापत्र १९९२ र सो स ब धी अ तरार्ि ट्रय महासि ध २००६ (International

Convention for the Protection of All Persons from Enforced Desapperance, 2006) समेतलाई
मापद डको

पमा िलई तदनुकुल हुने गरी कानून बनाउन बा छनीय दे िख छ ।

प्र न नं ५ का स ब धमा

यस अदालतमा दायर भएको िरट नं. १६२ को ब दीप्र यक्षीकरणको िनवेदनमा उि लिखत
िबहारीलाल गोिडया समेतको तफर्बाट िनवेदनमा बेप ता बनाइएको भनी उ लेख गिरएका िविभ न
यिक्तह का पिरवार िनजह कै आय आजर्नमा आि त रहे का, िनजह को खोजिबन र मु ा मािमलाका
क्रममा थप खचर् यहोनुप
र् रे को र िनजह लाई यसरी बेप ता पारे पिछ पिरवारका सद यह ले मानिसक
पमा समेत यातना भोिगरहनु परे काले सो वापत पिरवारका सद य तथा नाबालक छोराछोरी समेतलाई
यसै अदालतबाट उिचत क्षितपूितर् समेत भराइिदने आदे श समेत गिरपाऊँ भ ने िनवेदन परे को दे िख छ
।

यसरी

गैरकानूनी

पमा

थुनामा

रहे का

िनवेदनमा

उि लिखत

िविभ न

यिक्तह लाई

ब दीप्र यक्षीकरणको आदे श जारी गरी थुनामुक्त गिरपाऊँ भनी मुख्य माग भएको िरट िनवेदनबाटै
क्षितपिू तर् वा य तै अ य कुनै अ तिरम प्रकृितको राहत समेत उपल ध गराउनु भनी आदे श गनर् िम छ
वा िम दै न भनी यस इजलासले कानून यवसायीह सँग िजज्ञासा राखेको िथयो ।
िनवेदकतफर्बाट उपि थत िव वान अिधवक्ता केदार दाहालले िनवेदकह ले पिरवारका सद य
पिन गुमाएका छन, िनजह को खोजिबनमा शािरिरक, मानिसक र आिथकर्
मु ाको लामो कारबाहीले पीिडतका पिरवारको आिथर्क

यय सहनु परे को छ ।

ययभार अझ बढाएको छ । तर, कारबाही

हुनपन दोषीह को तफर्बाट रा यले आ नो कोष खचर् गरी मु ाको प्रितरक्षा गरे को छ ।

यायमा सहज

पहुँचको प्र याभूितको लािग र पिरवारजनको आिथर्क र मानिसक िपडा कम गनर् पिन क्षितपिू तर् तथा
राहत िदइनु पछर् भनी बहस गनुभ
र् यो ।
िनवेदकतफर्कै िव वान अिधवक्ता

ी हिरकृ ण काकीर्ले भारतीय संिवधानको धारा ३२ अ तगर्त

सव च अदालतले आव यक िनदशन िदन सक्ने

यव थाको प्रयोग गरी भारतीय सव च अदालतले

कैय य तै प्रकृितका मु ाह मा क्षितपिू तर्को आदे श िदएको छ । नेपाल अिधरा यको संिवधान २०४७
को धारा ८८(२) तथा नेपालको अ तिरम संिवधान २०६३ को धारा १०७(२) ले सव च अदालतले
ब दीप्र यक्षीकरण लगायतका िनवेदनमा िनवेदकह लाई पण
ू र्

पमा

याय गरी उिचत उपचार िदन

अदालतले उपयुक्त आदे श िदन सक्ने भएकाले सोही प्रावधान बमोिजम क्षितपिू तर् लगायत कुनै पिन
उपयुक्त राहतको यव था गनुर् भनी आदे श गनर् सक्छ भनी बहस गनुभ
र् यो । अिधवक्ता हिर फुयाँलले
िनवेदनमा उि लिखत
बेप ता पािरएका
गरी फैसलाह

यिक्तह

बेप ता भएको त य

थािपत भएको छ । रा यद्धारा जबजर् ती

यिक्तह लाई मानवअिधकार स ब धी िविभ न क्षेत्रीय अदालतह ले क्षितपिू तर् िदने
भएका छन ् । ती फैसलाह लाई यस अदालतले उदाहरणको

पमा िलन सक्छ ।

जबवर् ती बेप ताबाट संरक्षण स ब धी महासि धले क्षितपिू तर् र अ तकालीन उपायह को स ब धमा
यव था गरे को हुनाले पिरवारको भावना मक मू य, आिथर्क

यवभार, खोजिबनमा लाग्दा गुमाइएको

उ पादक व, पिरवार तथा समाजमा पनर् गएको क्षित समेतलाई मू याङ्कन गरी अदालतले उिचत
क्षितपिू तर्को आदे श गनर् सक्छ भनी बहस गनुभ
र् यो ।
िवपक्षी िनकायह कोतफर्बाट महा यायािधवक्ताको कायार्लयबाट उपि थत सह यायािधवक्ता
तथा उप यायािधवक्ताह ले बेप ता भएको भिनएका कितपय यिक्तह

सावर्जिनक समेत भएका छन ्

। अनुमानको आधारमा बेप ता पािरएको भनी िन कषर्मा पुग्न र
अदालतले क्षितपूितर्को आदे श गनर् सक्दै न । नागिरकह

य तो िन कषर्को आधारमा

प्रितको आ नो कतर् यबोध सरकारले गरे को

छ । आ नै संय त्रमाफर्त उपयुक्त उपचार प्रदान गन तफर् सरकार िक्रयािशल भैरहे काले क्षितपूितर्को
आदे श िदइरहनु आव यक छै न भनी बहस िजिकर प्र तुत गनभ
ुर् यो ।
उपरोक्त

बमोिजम

िब वान कानून

यवसायीह को

बहस

िजिकर समेत

सुनी प्र तुत

िनवेदनह को कारबाहीबाटै यस अदालतले क्षितपिू तर्को आदे श जारी गनर् सक्छ वा सक्दै न भ ने
स ब धमा िवचार गदार् मािथ प्र न नं. ४ मा िववेिचत आधारबाट बेप ता भएका नागिरकह को ि थित
छानिवन गन एवं पीिडत पक्षको लािग

क्षितपिू तर् एवं उपयुक्त राहतको

यव था गन छुट्टै कानूनको

िब यमानता दे िखन आएन तर य तो कायर्बाट पीिडत पक्षलाई नागिरक अिधकारको उ लंघनमा प्रदान
गिरने अ य उपयुक्त उपचारकै एक पाटोको

पमा क्षितपिू तर् तथा राहतलाई िलन नसिकने भ न िम ने

दे िखएन ।
मािथ िववेिचत िविभ न प्र नह बाट
तथा वैयिक्तक
जाने कुरा

यिक्तलाई बेप ता बनाइने कायर्बाट

यिक्तको जीवन

वत त्रताको अिधकार लगायत संिवधान प्रद त अनेक मौिलक हकको उ लंघन हुन

थािपत भैसकेको छ । यसरी संिवधान प्रद्धत मौिलक हकको उ लंघनमा नेपाल

अिधरा यको संिवधान २०४७ को धारा २३ अनस
ु ार धारा ८८(२) बमोिजम र नेपालको अ तिरम
संिवधान २०६३ को धारा ३२ अनस
ु ार धारा १०७(२) बमोिजम उपचारको प्र याभिू त गरे को दे िख छ ।
सािबक संिवधानको धारा ८८(२) तथा बतर्मान संिवधानको धारा १०७ (२) मा ”यस संिवधानद्धारा प्रद त
मौिलक हकको प्रचलनको लािग वा अक उपचारको

यव था नभएको वा अक उपचारको

यव था

भएपिन सो उपचार अपयार् त वा प्रभाविहन दे िखएको अ य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लािग वा
सावर्जिनक हक वा सरोकारको कुनै िववादको िन पणको लािग आव यक र उपयुक्त आदे श जारी गरी
य तो हकको प्रचलन गराउने वा िववाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अिधकार सव च अदालतलाई
हुनेछ । सो प्रयोजनको लािग पण
ू र्

पमा

याय गरी उिचत उपचार प्रदान गनर् सव च अदालतले

ब दीप्र यक्षीकरण, परमादे श, उ प्रेषण, प्रितषेध, अिधकारप ृ छा लगायत जन
ु सक
ु ै उपयुक्त आदे श जारी गनर्
सक्नेछ” भ ने

यव था गरे को दे िख छ। संिवधानको उपरोक्त प्रावधानबाट नागिरकका आधारभूत

मौिलक अिधकारको प्रभावकारी संरक्षण गरी नागिरकह लाई पूणर्

यायको प्र याभिू त िदनका लािग

िव यमान हकलाई प्रचिलत गराउन उपयक्
ु त उपचारको यव था गनर् उपयुक्त आदे श जारी गनर् सक्ने
यस अदालतको अ तिनर्िहत अिधकार रहे को दे िखन आयो । यसप्रकारको आदे श जारी गनुर् नागिरक
अिधकार संरक्षणका लािग यस अदालतको संवध
ै ािनक दािय व पिन हो ।
यसै गरी संिवधानको धारा १०० ले यस अदालतलाई संिवधान, अ य कानून र
मा य िसद्धा त अनुसार
वत त्र

यायका

याियक अिधकारको प्रयोग गन अिख्तयारी प्रदान गरे को तथा यस अदालत

यायपािलकाको मू य मा यतालाई अनुसरण गरी लोकत त्र र जनआ दोलनको भावनालाई

आ मसात गद यस संिवधानप्रित प्रितबद्ध रहने

यव था गरे को छ । जनआ दोलनको भावना

राजनैितक अथर्मा प्रयोग गिरएको श दावली भएकोले यसको कानूनी अथर् र पिरणाम िनका न सिजलो
छै न । जनआ दोलनको आ हानकतार् र सहभागी मह वपूणर् राजनैितक शिक्तह को िनणर्यको
अिभ यिक्तको

पमा

नेपाली

जनताको

तफर्बाट

जारी

भएको

वतर्मान

संिवधान

नै

समग्रमा

जनआ दोलनको भावनाको अिभ यिक्त हो भनी मा नु पनहु छ । जनआ दोलनको भावना भनेको यो
संिवधानको संरचना र भावना भ दा िभ न
कानूनको

पमा बझ
ु न खोिजएमा संिवधानले आफूलाई सव च

पमा घोिषत गरे को त य नै खि डत हुने अव था आउँ छ । जनआ दोलनको मू य मा यता

र भावनाको ममर् वोध गनर् वतर्मान संिवधानको संरचना र यस िभत्र अ तिनिहत िसद्धा तह ले प्रश त
प्रकाश पानर् सक्दछन ् । संिवधान भ दा बािहर गएर जनआ दोलनको भावना खो न संवध
ै ािनक पद्धित
िभत्र बाँिधएर बसेको सबैलाई स भव हुँदैन भने

यायपािलकाको लािग झनै स भव हुँदैन । यिद कुनै

िनकायले संिवधान र सो अ तगत बनेको कानून बमोिजम कुनै कायर् गरे को छ भने

यो

जनआ दोलनको भावना िवपरीत गरे को भनी िन कषर् कुनै हालतमा पिन िनका न सिकं दै न । तसथर्
जनआ दोलनको भावनालाई संवध
ै ािनक पद्धितको सापेक्षतामा कानूनी पिरणामह को स दभर्मा बु नु
पन हुन आउँ छ ।
मानवअिधकार, शाि त र
गरी

यायपूणर् समाज

याय लोकत त्रको आधारिशला हुन ् । द्ध द्धको शाि तपूणर्

पा तरण

थापना गनर्का लािग नै िवगतमा जनआ दोलन भै त प चात जारी गिरएको

संिवधानमा पिन सोही मू य मा यताप्रित प्रितबद्धता
क्षितको उिचत छानिवन गरी दोषी दे िखएकालाई

यक्त गिरएको छ । द्ध द्धमा भएको धनजनको
यायको कठघरामा उ याउनु र पीिडत पक्षलाई

क्षितपिू तर् लगायत उिचत राहत िदनु भनी संिवधानमा गिरएका प्रावधानह को कायर् वयन गनुर् यथाथर्मा
जनआ दोलनको भावनाको स मान नै हो । उपरोक्त संवध
ै ािनक प्रावधानबाट पिन िवगतको द्ध द्धको
क्रममा ि थित अज्ञात रहे को भनी यस अदालतमा िनवेदन दायर गन

यिक्तह का लािग यस

अदालतले उिचत क्षितपूितर् तथा राहतको आदे श िदन नसक्ने भ ने दे िखन आएन ।
हाम्रो ज तै संबध
ै ािनक प्रावधान भएको भारतीय संिवधानको धारा ३२(२)ले पिन भारतीय
सव च अदालतलाई संिवधानप्रद त मौिलक हकको प्रभावकारी संरक्षणको लिग उपयुक्त उपचार प्रदान
गनर् सक्ने अिधकार प्रदान गरे को दे िख छ[24] । संिवधानको यही प्रावधानको प्रयोग र

याख्या गरी

मािथ प्र न नं. २ मा उ लेिखत Rudal Sah Vs. Union of India को मु ामा भारतीय सव च अदालतले
िनवेदक Rudal Sah लाई गैरकानूनी

पमा थुनामा राखेकोमा ब दी प्र यक्षीकरणको िनवेदनबाटै क्षितपिू तर्

समेत िदलाइिदने िनणर्य गरे को र यसरी सव च अदालतले िदएको क्षितपिू तर्को िनणर्यबाट िनवेदकको
साधारण अिधकारक्षेत्र अ तगर्त क्षितपिू तर्मा दाबी गनर्सक्ने अिधकारलाई प्रितकूल प्रभाव नपन भनी
िनणर्य गरे को पाइ छ ।
य तै Smt. Postasangbom Ningol Thokchom and others v. General Officer Commanding and
others[25] को
एकजनालाई

मु ामा
मात्र

िनबेिदकाह का

छाडेको

र

अ य

छोराह
दइु

समेत
जनालाई

तीनजनालाई
बेप ता

प्रहरीले

बनाएकाले

पक्राउ
िनजह को

गरे कोमा
हकमा

ब दी प्र यक्षीकरणको िनवेदन दायर भएको दे िख छ । ब दीलाई िहरासतबाट मुक्त गिरसकेको भ ने
िवपक्षी िनकायको िलिखत जवाफ भएकाले भारतीय सव च अदालतले बेप ता गराइएका
स ब धमा छानिवन गनर् स बि धत िज ला अदालतको

यिक्तह को

यायाधीशको जाँचबुझ सिमित बनाएको िथयो

। उक्त सिमितले सँगै िहरासतमा रही छुटे का पूबब
र् दीको बयान समेतका अ य प्रमाणका आधारमा
ब दीह लाई िहरासतबाट मुक्त गरे को प्रमाणको अभाव रहे को भ ने प्रितवेदन िदएको िथयो । सो
प्रितवेदन समेतका आधारमा सव च अदालतले मु ाको कारबाहीकै क्रममा जुन िबषयमा Private Law मा
क्षितपिू तर्को उपचारको

यव था छै न

य ता िबषयमा संिवधानको धारा ३२ अनुसार पूणर्

प्र याभूितका लािग क्षितपूितर्को आदे श िदन सक्ने भनी

यायको

याख्या गरे को िथयो । सो मु ामा अदालतले

अ तिरम उपचारलाई िनि चतता प्रदान गनुक
र् ा साथै पीिडतह लाई क्षितपिू तर्बापत रकम िदलाईिदने
आदे श समेत गरे को पाइ छ । य तै प्रकृितको त य भएको Nilabati Behera v. State of Orissa[26] भएको
मु ामा पिन भारतीय सव च अदालतले संिवधानको धारा ३२ कै

याख्या गरी पीिडतलाई क्षितपूितर्

भराइिदएको दे िख छ ।
रा यले

बलपूबक
र्

बेप ता

बनाएको

अव थामा Inter‐American

Court

of

Human

Rights ले Velasquez Rodriguez v. Honduras, Trujillo Oroja v. Bolivia भएको मु ा तथा European Court
of Human Rights ले Kurt v. Turkey को मु ामा क्षितपूितर् भराइिदने गरी भएको फैसलाको

टा त मािथ

प्र न नं. २ मा िववेचना गिरसिकएको छ ।
अ तरार्ि ट्रय समद
ु ायले

वीकार गिरसकेको जबजर् ती बेप ताबाट सबै

यिक्तह लाई संरक्षण

गन स ब धी महासि ध २००६ को धारा २४(४) ले हरे क रा य पक्षलाई आ नो कानन
ू प्रणालीमा
जबजर् ती बेप ताका पीिडतह लाई पन
ु लार्भ (Reparation) प्रा त गन तथा िशघ्र, व छ र पयार् त क्षितपिू तर्
पाउने अिधकारको सिु नि चतता तु याउने दािय व तोकेको छ[27] । य तै िकिसमको

यव था संयक्
ु त

रा ट्र संघीय महासभाको १८ िडसे बर १९९२ मा भएको प्र ताव नं. ४७/१३३

वीकार गिरएको

जबजर् ती बेप ताबाट सबै

बाट

यिक्तह लाई संरक्षण गन स ब धी घोषणापत्रको धारा १९ मा समेत

दे िख छ[28] । उक्त धाराको

याख्या गन क्रममा UN Working Group on enforced or involuntary

disappearance[29] ले जबजर् ती बेप ताका पीिडतह लाई मौिद्रक क्षितपूितर् भराइंदा शारीिरक तथा
मानिसक क्षित, गु न पग
ु ेका अवसरह , भौितक क्षित र आय आजर्नमा हुन गएको नोक्सानी, ख्याती वा
प्रित ठामा लागेको आँच तथा कानन
ू ी वा िबशेषज्ञ सेवामा लागेको खचर् समेतका आधारह

िलनुपन

भनी िसफािरस गरे को दे िख छ ।
संयुक्त रा ट्र संघको महासभाद्धारा महासभाको ६० औं सभामा पािरत प्र ताव नं. ७१(ए) को
दफा ७ मा मानवअिधकार र अ तरार्ि ट्रय मानवीय कानूनको ग भीर उ लंघनबाट पीिडत पक्षह लाई
यायमा समान र प्रभावकारी

पमा पहुँच हुनुपन, पीिडतले भोग्नु परे को क्षित बापत पयार् त, प्रभावकारी

र िशघ्र पन
ु लार्भ (Reparation) पाउनुपन तथा यस स ब धी सूचनामा पीिडतको पहुँच हुनुपन भनी

प्र ताव पािरत गरे को[30] र नेपाल पिन संयुक्त रा ट्र संघको सद य भएको नाताले य ता प्र ताबह
माफर्त दे खाइएको प्रितबद्धताप्रित रा य उदािसन रहन सक्ने अव था दे िखन आउँ दै न ।
नेपाल पक्ष भएको नागिरक तथा राजनीितक अिधकार स ब धी अनुब धको धारा २ तथा ९
को

याख्या गन क्रममा संयुक्त रा ट्र संघीय मानवअिधकार सिमितले उक्त धाराद्धारा प्रदान गिरएको

यिक्तका अिधकारह

उ लंघन भएको अव थामा रा यले अ य उपचारका अितिरक्त उपयुक्त मात्रामा

क्षितपिू तर् समेत िदनुपन र ता कालीक

पमा अ तिरम उपायह

समेत अबल बन गनुप
र् न भनी

याख्या गरे को दे िख छ[31] । द्ध द्धको क्रममा जबजर् ती बेप ता हुने घटनाबाट बेप ता हुने

यिक्त

मात्र पीिडत हुने नभई िनजको पिरवार र आफ तजन समेत पीिडत हुने हुँदा रा यद्धारा प्रदान गिरने
क्षितपिू तर् तथा राहत

यसरी बेप ता भएका नागिरक तथा िनजह का आफ तजनह ले समेत प्रा त

गनर् सक्ने यव था हुनुपन भ ने मा यता रहे को दे िखन आउँ छ[32]
१५.
क्षेत्रीय

यसप्रकार नेपालको संबैधािनक

अदालतह को

द तावेजह

फैसला, नेपालले

।

यव था, िवदे शी अदालत तथा मानवअिधकार स ब धी

अनम
ु ोदन

गरे का

मानवअिधकार

स ब धी

अ तरार्ि ट्रय

तथा संयुक्त रा ट्र संघ एवं अ तरार्ि ट्रय समद
ु ायले जारी गरे का प्र ताव र घोषणापत्र

समेतका द तावेजह का आधारमा नागिरक तथा मानवअिधकारको ग भीर उ लंघनका घटनाबाट
पीिडत पक्षह लाई ता कािलक राहत तथा उिचत क्षितपूितर् िदनुपन रा यको दािय व रहे को कुरा
थािपत हुन आउँ छ । मािथ िववेिचत आधारबाट िनवेदनमा उि लिखत
बेप ता भएको दे िखएका र य ता यिक्तह
छ । अब िनजह को खोजी गरी

यिक्तह

द्ध द्धको क्रममा

प्रित रा यको िवशेष दािय व हुने कुरा

थािपत भैसकेको

याय प्रा ती गन क्रममा पीिडतको पिरवारह ले भोग्नुपरे को शारीिरक

मानिसक यातना तथा आिथर्क क्षित समेलाई ख्याल गरी प्र तुत िनवेदनबाटै त काल अ तिरम
प्रकृितको राहतको आदे श िदन उपयुक्त दे िखयो ।
प्र न नं. ६ का स ब धमा
मािथ िविभ न प्र नह को िसलिसलामा िनवेदनह मा उ लेख भएका बेप ता भएका भिनएका
यिक्तह को स ब धमा हालस म राि ट्रय मानवअिधकार आयोग र रा ट्रसंघीय मानवअिधकार
उ चायुक्तको नेपाल ि थत कायार्लयले गरे को अ ययन प्रितवेदन, यस अदालतले राजे द्र ढकाल
लगायत चारजनाको हकमा िवशेष गरी पुनरावेदन अदालतको

यायाधीशको संयोजक वमा गिठत

अनुस धान टोलीको प्रितवेदन एवं िवपक्षीह को िलिखत जवाफ समेतबाट अिधकांश

यिक्तह को

ि थित हालस म अज्ञात रहे को दे िखन आयो । यस अदालतले गठन गरे को अनुस धान टोलीको
प्रितवेदनबाट चक्रबहादरु कटुवालको हकमा िहरासतमा नै म ृ यु भै सकेको भ ने र अ य राजे द्रप्रसाद
ढकाल, िबिपन भ डारी र िदलबहादरु राईका हकमा शु मा पक्राउ गदार् सुरक्षा िनकायले पक्राउ
गरे को िब दस
ु म एिकन हुन आएको भनी िन कषर् िदएको दे िखए पिन त प चातको अव था अ यिप
प ट हुन सकेको अव था छै न । आ नो नागिरकको खोज खवर गन र संरक्षण गन रा यको

सामा य उ तरदािय व हो । रा यकै अंगको संलग्नतामा पक्राउ गिरएको अव थामा ितनको सुरक्षा र
अिधकारह को संरक्षण गन रा यको उ तरदािय व अझ यापक हु छ। प्र तुत िनणर्य अ तगर्त िवचार
गिरएका िविभ न िमितका िनवेदनह

जसम ये पिहलो िनवेदन २०५५ सालमा परे को दे िख छ, मु ा परी

िलिखत जवाफ माग भए प चात पिन िनवेदनमा उ लेिखत बेप ता पािरएका भिनएका
स ब धमा सरकारी

यिक्तह को

तरबाट खोजवीन गन, कानूनी प्रणालीलाई सुधार वा सु ढ गन, पीिडतलाई राहत र

उपचार िदने, अनुस धान प्रिक्रयालाई

यवि थत एवं प्रभावकारी बनाउने आिद कुराह मा ग भीर

प्रयास भएको पाइएन । राि ट्रय मानवअिधकार आयोग र रा ट्रसंघीय मानवअिधकार उ चायुक्तको
कायार्लयले िदएको प्रितवेदन र सुझाव गिरएको कुराह ले पिन ग भीर

यानाकषर्ण पाएको दे िखएन ।

यस अदालतबाट िभम प्रकाश ओलीको मु ामा िदएको िनणर्य बमोिजम द्ध द्ध पीिडतको है िसयतमा
सम या समाधानको लािग गनुप
र् न िवचार भएको पाइएन । गह
ृ म त्रालयले आ तिरक
तरीय छानिवन प्रिक्रया स चालन गरे को भए पिन यस प्रितवेदनलाई

पमा सहसिचव

वत त्र र यथाथर्परक बनाउन

वाि छत प्रयास भएको पाइएन । उक्त प्रितवेदन बमोिजम गनुप
र् न भिनएका कुराह

पिन भए गरे को

पाइएन । वतर्मान अ तिरम संिवधानको िविभ न धारामा यस सम यालाई स बोधन गनर्

याद समेत

तोकी प्रितवद्धता जनाइएकोमा सो पिन हाल स म भएको पाईदै न । यसरी मािथ वणर्न गिरए बमोिजम
बेप ता भएको

यिक्तको खोजी गन, संरक्षण िदने, उपचार िदने बेप ता पान कायर्लाई मानवअिधकार

उ लघंनको ग भीर अपराध मानी द डहीनता अ य गनर् जो चािहने कायर् गन लगायतको रा यको
अिवभा य उ तरदािय व रहँदा रहँदै पिन द्ध द्ध समाधानको क्रममा पिहलो प्राथिमकता साथ
यानाकषर्ण हुनैपन यो ज तो सम याले उिचत
बेप ता भएका

थान पाएको दे िखएन । यसबाट जुन

तरमा रा यले

यिक्त, िनजको पिरवार तथा िनजह को धनजनको सुरक्षाको प्र याभूित माफर्त सम त

समाजलाई सुरक्षाको भावना उदबोध गराउन सक्नु प यो सो गनर् नसकेको दे िखन

आयो ।

िनवेदनमा उ लेख गिरएका यिक्तह म ये मत
ृ भनी प्रमािणत गिरएको बाहे क अ को अव था
िलिखत जवाफ र छानिवन समेतबाट हाल स म पिन िनजह
कहाँ क तो अव थामा छन ् भ ने लगायतको स पूणर् प्र नह

जीिवत रहे का वा नरहे को, जीिवत रहे
अज्ञात दे िखन आयो ।

य तो अज्ञात

ि थित रहनु रा यको लािग बचाउ योग्य िवषय दे िखन आएन । बेप ता हुनेह को संख्या ठूलो
दे िखएको र यो

ग भीर प्र नको

पमा रहे को दे िखएकोले उक्त सम यालाई िनवेदकले माग गरे ज तो

ब दीप्र यक्षीकरणको आदे श जारी गन वा नगन भ ने िवषयमा िसिमत नभएर यी र य तै संभािवत
मु ाह लाई समेत समग्रमा संवोधन गन गरी िविभ न चरणमा कानूनी, संरचना मक र उपचारा मक
पक्षतफर् िवचार गनुप
र् न हुन आयो ।
प्र तुत

मु ाको

छलफलको

क्रममा

मत
ृ

भिनएका

ख गबहादरु

घतीर्

मगरको

हकमा

ब दीप्र यक्षीकरणको आदे श जारी गन सा दिभर्कता रहे न भने अ यको अव था अिहले पिन अज्ञात
दे िखएकोले िनजह को हकमा पिन ब दीप्र यक्षीकरणको आदे श जारी गन अव था दे िखदै न। िनवेदक
लेखनाथ

यौपाने समेतले िनवेदनमा उ लेिखत

यिक्तह को स ब धमा ि थित सावर्जिनक गनर्

िविभ न मागह
अ तिरम

सिहत परमादे शको आदे श माग गनुर् भएको छ । साथै परु क

राहत तथा क्षितपूितर् समेत माग गिरएको छ । साथै

गरी उपचार िदन कानूनी एवं

यव थापकीय पक्षह मा सुधारह

य ता

पमा िनवेदन िदँ दै

यिक्तको वारे मा खोजिबन

याउन िवपक्षी नेपाल सरकारको

नाममा िनदशा मक आदे श जारी गरी पाउन माग गनुर् भएको छ। यस रोहमा समेत िवचार गदार्
िनवेदकह

म ये यस अदालतले अनुस धान टोली गठन गरी छानिवन गिरएको यिक्तह

कटुवाल, राजे द्रप्रसाद ढकाल, िदलबहादरु राई र िबिपन भ डारीको हकमा तथा
गनर् बाँकी रहे का अ य

यिक्तह

समेतका स ब धमा िवशेष

िनवेदकह को मागको स ब धमा िन न बमोिजमको

पले

चक्रबहादरु

य तो छानिवन

यव था गनुर् वा छनीय भएकोले

यव था गरी स वोधन गनुर् भनी िवपक्षी नेपाल

सरकारको नाममा िन न आदे श जारी हुने ठहछर् :

(क)

िनवेदनमा

बेप ता

गिरएका

भिनएका

म ये

चक्रबहादरु

कटुवाल, राजे द्रप्रसाद

ढकाल, िदलबहादरु राई र िबिपन भ डारीका स ब धमा यस अदालतले गठन गरे को
ब दी

अनुस धान

टोलीको

छानिवनबाट

िनजह

म ये

चक्रबहादरु

कटुवालको

िहरासतमा यातनाको कारणबाट मरे को भ ने र अ यको हकमा मािथ उ लेख भए झै
सुरक्षा िनकायमा पक्राउ गरी लिगएको स म ि थित बुिझन आएको र तदोपरा तको
ि थित अ यािप अ प ट दे िखन आएको छ । यसरी िहरासतमा म ृ यु हुन गएको
चक्रबहादरु कटुवालको हकमा िनजको म ृ यु स ब धमा अब प्रचिलत कानून बमोिजम
अपराध अनुस धान गरी अिभयोगको उिचत प्रिक्रया अवल वन गनुप
र् न दे िखएकोले
त काल

यस प्रिक्रयामा कुनै

पमा संलग्न भएका िनकाय, पदािधकारी वा कमर्चारी र

सो प्रिक्रयामा साथ िदने अ य स बि धत

यिक्तको हकमा अपराध अनुस धान गरी

मु ा चलाउने, र स बि धत कायार्लय प्रमुख तथा कमर्चारी लगायतलाई िवभागीय
कारवाही र सजायको प्रिक्रया चलाई टुङ्गो लगाई िदनु भनी िवपक्षी गह
ृ म त्रालय तथा
नेपाल सरकारको नाममा परमादे शको आदे श जारी हुने ठहछर् । सो कायार् वयनको
िसलिसलामा आव यक र स बि धत दे िखन आउने स बि धत िनकाय वा सो
अ तगर्त काम गन कमर्चारीह लाई आव यक िनदशन िदन समेत यो आदे श जारी
गरी िदएको छ ।
याियक अनुस धान टोलीले सुरक्षा बलले पक्राउ गरी लगेको तर हालस म
ि थित अज्ञात रहे को भनी पिहचान गिरएका राजे द्र ढकाल, िविपन भ डारी र
िदलबहादरु राईको हकमा पिन सो प्रिक्रयामा संलग्न पदािधकारी वा

यिक्तह को

हकमा पुरा गनुप
र् न थप अनुस धान परु ा गरी कानून बमोिजम मु ा चलाई पीिडतलाई
याय िदनु पन ि थित दे िखन आएको छ । तर, सो बमोिजम त काल मु ा
चलाउनलाई बेप ता पान कायर् अपराधको

पमा पिरभािषत गन, तथा सजाय तोक्ने र

क्षितपिू तर् लगायतको पयार् त

यव था सुिनि चत नगरीकन प्रचिलत कानून अ तगर्त

नै समाधान खो ने हो भने पूणर्

पमा

याय प्रा त गनर् सक्ने स भावना नदे िखएको

हुनाले िनजह को हकमा प्रकरण ख बमोिजमको कानून िनमार्ण भएपिछ यस
अदालतबाट गिठत ब दी अनुस धान कायर्टोलीको प्रितवेदनको आधारमा आव यकता
अनुसार जो चािहने थप अनुस धान परु ा गरी बेप ता पान कायर् गनर् िज मेवार
दे िखएका त कािलन स बि धत सुरक्षा िनकायका प्रमुख तथा अ य कमर्चारीह
समेत मु ा चलाउने र स ब धी
क्षितपिू तर् िदने लगायतको

उपर

यिक्त तथा पीिडत पिरवारलाई कानून बमोिजमको

यव था गनुर् भनी िवपक्षीका नाममा आदे श जारी गरीएको

छ ।
साथै िनजह लाई सुरक्षा वलले पक्राउ गरी एक िब दस
ु म पुयार्एको भ ने
ब दी अनुस धान कायर्टोलीको िन कषर् रहे को र तदोपरा त िनजह को ि थित अज्ञात
दे िखएकोले पक्राउ गरी पिछ अज्ञात अव थामा पुयार्उने कायर्मा संलग्न स बि धत
िनकायको प्रमुख तथा अ य कमर्चारीह लाई यथाि थितमा गैर िज मेवार
द डहीन

पमा

पमा छाडी राख्न मनािसव नहुने हुनाले िनजह को हकमा त कालै िवभागीय

कारवाही एवं सजाय गनुप
र् न दे िखएको ब दी अनुस धानको कायर्टोलीको प्रितवेदनले
पिहचान गरे का

यिक्त तथा थप जाँचबुझबाट िज मेवार दे िखन आएका अ य

कमर्चारी समेतलाई िवभागीय कारवाही गरी सजाय समेत गनुर् भनी िवपक्षी नेपाल
सरकार तथा गह
ृ म त्रालय समेतका नाममा परमादे शको आदे श जारी हुने ठहछर् ।
(ख)

यस अदालतबाट

याियक छानिवन गनर् बाँकी रहे को िनवेदक लेखनाथ

यौपाने समेत

भएको परमादे शको आदे श जारी गिरपाऊँ भ ने मु ा र अ य ब दी प्र यक्षीकरणको
आदे श जारी गिरपाऊँ भ ने मु ामा उ लेिखत थप अनुस धान हुनु पन अव था बाँकी
रहे को र य तै अव थाका बेप ता पािरएका भनी उजुरी पनर् सक्ने अ य यिक्तह को
हकमा समेत िनवेदकह ले िवशेष

यव थाह को माग गनुर् भएको स ब धमा यस

अदालतले िवचार गरे को छ ।

१६.

बेप ता पािरएको भनेको

यिक्तह को हकमा प्रा त िलिखत जवाफले िनजह को

ि थित एिकन गनर् म त नगरे को र औपचािरक अनुस धान कतैबाट भए गरे को पिन नदे िखएकोले
अनुस धान नै बाँकी रहे को ि थितमा िनि चत राय बनाउन सहज भएन ।
पािरएको भनेको

यिक्तह

र ितनको पिरवारजनलाई पनर् गएको असरलाई िवशेष

गरी कानूनी, संरचना मक तथा उपचारा मक
कानूनी

यसमा पिन बेप ता

यव थाह

पले संवोधन गन

नै पयार् त नरहे को अव थामा भै रहे को

यव थाले सम याह लाई संवोधन गनर् सक्ने स भावना पिन दे िखन आएन । तसथर् िन न

बमोिजमको

यव था

गरी

िनजह को

सम यालाई

स वोधन

गनर्

िवपक्षी

नेपाल

सरकारलाई

िनदशना मक आदे श जारी गिरएको छ ।

(१)

द्ध द्धको क्रममा भएको यापक प्रकृितको बेप ता पािरएको घटनाह

र अ य अव थामा

पिन बेप ता पािरएका अव थामा पक्रने, थु ने, व धक राख्ने, थु दाको वापतमा अपनाउनु
पन

सतकर्ता

र

यव था

पीिडत

यिक्त

तथा

िनजको

पिरवारजनको

अिधकार, िनजह ले प्रा त गनर् सक्ने उपचार, िनजह को स ब धमा गिरने प्रभावकारी
अनुस धान ज ता िवषयह मा संवोधन गिरएको हामीकहां कानूनकै अभाव दे िखयो ।
सावर्जिनक मह वको कुनै प्र नमा जाँचवुझ गन ऐन स मको

यव था भए पिन

बेप ता पािरएका

यिक्तह को स दभर्मा सो प्रयोजनका लािग जाँचबुझ गनर् बनेको

ऐन नै नहुनाले

य तो ऐन िवना वा तिवक, यवहािरक र प्रभावकारी जाँचबुझ हुन

नसक्ने दे िखयो । साथै िव यमान फौ दारी कानून िभत्र पिन यससँग स बि धत
प्र नह लाई संवोधन गन कानूनी र संरचना मक

यव था गिरएको पाइएन । तसथर्

यो सम याको प्रभावकारी संवोधन गनर्को लािग बेप ता पान कायर्लाई कसूर कायम
गन, बलपूवक
र्

बेप ता

पािरएको

कुरालाई

बेप ता

पािरएकोह

संरक्षण

स ब धी

महासि ध २००६ मा समावेश गिरएको पिरभाषा अनु प पिरभािषत गनर्, थुनुवाको
अिधकार, थुनामा राख्नेको दािय व, थुनामा राख्ने ठाउँ को िकटान र थुनामा रहनेसँग
िनजको वकील र पिरवारजनको स ब ध र पहुँचको
कारणको सूचनाको हक, थुनुवाका

यव था, थुनुवालाई थुनाको

याियक उपचारको हकको

यव था, गैर कानूनी

थुनामा राखेको अव थाको थुनुवा तथा िनजलाई थुनामा रािखएबाट वा बेप ता
पािरएबाट पीिडत भएका स बि धत

यिक्त तथा पिरवारको क्षितपूितर् लगायतको

उपचारको हक, अनुस धान प्रिक्रयालाई प्रभावहीन हुन नपाउने गरी लिचलो हद याद
स ब धी

यव था, गैरकानूनी थुनामा राखेको वा बेप ता गय भ ने स ब धी उजुरी

सु ने िनकाय र ितनको उ तरदािय व, थुनामा राख्दा थुनुवाको प्रयोजनको लािग
औपचािरक ब दीगह
ृ को
मानवीय

यव था गरी

य तोमा मात्रै थुनामा राख्ने, थुनामा राख्दा

यवहार गन, थुनुवाको लािग थुनामा राख्दाको समय, अव था, थुनामा राख्न

आदे श िदने अिधकारीको नाम नामेसी र ठे गाना लगायतका प्रासङ्िगक िववरणह
थुना ह ता तरण गदार् पिन तदनु पको

र

यव था गनुप
र् न दािय व, थुनुवाका सबै

अव थाबारे पिरवारजनले थाहा पाउने अिधकार र सो सहज सा य गन प्रिक्रयाको
िवकास, थुनाबाट मुक्त गदार् पिन वा तवमा मुिक्त पाएको ि थित झि कने शतर्ह को
यव था र िनजको शारीिरक एवं मानिसक अव थाको अिभलेख राख्ने ज ता
यव थाह

समेिटएको कानूनको िनमार्ण प्राथिमकताको साथ गनुप
र् न आव यकता

महशूस भएको छ । बेप ता पान कायर्मा संलग्न भई मु ा चलाइएको अव थामा वा
सजाय तोिकएका
स ब धमा पिन

यिक्तह लाई माफी िदन निम ने ज ता अ तराि ट्रय मापद डको
यानाकषर्ण गरी उिचत

यव था गनुर् उि तकै मह वपूणर् छ । यस

प्रयोजनको लािग बलपूवक
र्
बेप ता पािरएका सबै

यिक्तह को संरक्षण स ब धी

अ तरार्ि ट्रय महासि ध (International convention for the Protection of all

Person from Enforced Disappearance) लाई मागर्िनदशकको

पमा ग्रहण गनर्

वा छनीय हु छ ।
उपरोक्त बमोिजम बलपूवक
र्
बेप ता बनाइएका

(२)

कायार् वयनको लािग सोही ऐनमा वा छुट्टै

यिक्तह को संरक्षण स ब धी ऐन

पमा

य ता बलपूवक
र् बेप ता वनाइएका

यिक्तह को स ब धमा छुट्टै जाँचबझ
आयोग गठन गन
ु
गनर् वा छनीय हु छ । यस िकिसमको सम याको जाँचबुझ

यव था समेत समावेश
गनर् छुट्टै अिधकार, िशप र

प्रिक्रयाको आव यकता हुने हुनाले संयुक्त रा ट्रसंघको मानवअिधकार उ चायुक्तको
कायार्लयको

त वावधानमा

िवकिसत

बलपूवक
र्

स ब धमा जाँचबुझ गन आयोगको आधारह

Enforced Disappearance) लाई मागर् िनदशकको

बेप ता

पािरएका

यिक्तह को

(Criteria for Commission on
पमा शतर्ह

िकटान गनर् उपयुक्त

हुने दे िख छ ।
यस अ तगर्त अ य कुराको अितिरक्त प्र तत
िबषयसँग स बि धत सबै घटनाह को
ु
जाँचबुझ

गन, आयोगको

नगन, आयोगमा मनोिनत

कायर्क्षेत्र

प ट

गन, य तो

जाँचबुझ

अदालतको

प्रित थापन

यिक्त सो कामको लािग उपयक्
ु त र दक्ष हुनु पन, िनजह

वत त्र र

िन पक्ष हुनु पन, सो को लािग आव यक सेवाशतर् र सिु वधाको

ले

यव था गनप
ुर् न, यसमा मिहला वा

अ य जाती वा समद
ु ायको प्रितिनिध व हुनु पन, आयोगको काम कतर् य र अिधकार ऐनमा नै तोिकनु
पन, सम याका प्रकृित अनस
ु ार कुनै पिन
सक्ने, ि थित

ोतबाट प्रा त जानकारीको आधारमा जाँचबझ
गनर्
ु

प ट नभए स म जाँचबुझ िनर तर गनप
ुर् न

यव था, जाँचबुझ को लािग मह वपण
ु र्

पीिडत, साक्षी, उजरु वाला, वकील र अनुस धानकतार् सबैलाई अनुस धानमा सहयोगी विनरहनको लािग
िनजह को सुरक्षाको
अवसरको

यव था गन, पीिडतह ले आ नो सरोकार र भनाई राख्न पाउने अिधकार र

यव था, िनजह को भनाई गो य राख्न सिकने

यव था गनर् ज री हु छ भने

आयोगलाई आव यक ठाउँ , कायार्लय आिदको िनरीक्षण गन, बु न पन दे िखएका
लगायतको सबै अिधकार िदन आव यक हु छ ।
गनर् आव यक
कुराह

ोत साधन उपल ध गराउने

यिक्तह

य ता
वु ने

य ता आयोगलाई आ नो तोिकएको कायर्स प न

यव था पिन सुिनि चत गनर् ज री हु छ । यी सबै

िविध िनमार्णको क्रममा िवचार गिरन बा छनीय हु छ ।
कानून बनाउने

कुरामा

सावर्भौम

नेपाली

जनताले

सु पेको

िवधाियकी

अ तगर्त बुिद्धमानीपूवक
र् िविध िनमार्ण गन िसलिसलामा उपरोक्त कुराह लाई वाि छत

अिधकार
थान िदएमा

यस िकिसमको सम या भोगेका जनता कुनै न कुनै हद स म लाभाि वत हुन सक्ने आशा गनर्
सिक छ ।
(ग)

यसरी बेप ता पािरएको

यिक्तह को संरक्षण स ब धी ऐन, ितनीह लाई बेप ता

पािरएको कारण र अव थावारे जाँचबझ
ु आयोगको

यव था कानूनबाटै गरी

यापक

पमा छानिवन गनर् अिधकार स प न उपयुक्त आयोग गठन गरी िनवेदनमा
उ लेिखत

यिक्तह को हकमा छानिवन गरी प्रितवेदन प्र तुत गनर् लगाउने र सो

आधारमा फौ दारी अनुस धान परु ा गरी आव यकता र उपयुक्तता अनुसार स बि धत
यिक्तको हकमा अिभयोजन लगायतको िनणर्य गनुर् गराउनु भनी िवपक्षी नेपाल
सरकार, तथा गह
ृ म त्रालय तथा महा यायािधवक्ताको कायार्लयको नाममा िनदशा मक
आदे श जारी गिर िदएको छ ।
(घ)

उपरोक्तानस
ु ार

स बि धत

कानून

बनाउने, जाँचबुझ

आयोग

गठन

गन, यसबाट

प्रितवेदन िलने र सो आधारमा अिभयोजन गन स मका काम गदार्को चरणह

पार

गदार् लामो समय लाग्ने कुरा िनि चत छ । तर, सम याको जिटलता र िछटो
समाधान गनप
ुर् न अिनवायर्तालाई िवचार गरी यसलाई कायर्पािलका एवं िवधाियकाले
अित प्राथिमकता िदएमा मात्रै यस सम या समाधान गनर्मा सघाउ पग्ु ने दे िख छ ।
बेप ता पािरएका
अंगको

यिक्तह लाई संरक्षण गनुर् र

उ तरदािय व

रहने

हुनाले

िज मेवार

याय िदलाई िदनु रा यको स पण
ू र्
अंगसँग

सकारा मक भिू मकाको आसा एवं िव वास गनुर् प्र तुत

संिवधानस मत

मु ाको रोहमा

कायर्मा

वभािवक र

वैध अपेक्षा हो भ ने हामीलाई लागेको छ । यस क्रममा नेपाल सरकारले कानन
ू
िनमार्णको प्रिक्रयामा िवशेष पहल गनुर् ज री दे िखन आउँ छ ।
उपरोक्त चरणह

पुरा गरे र मात्रै िनवेदनमा उ लेिखत

यिक्तह

र ितनीह को पिरवारले

यायको अनुभुित िलन सक्ने हुनाले बाि छत प्राथिमकताको साथ यस स ब धी कारवाही अिघ बढाउन
अिनवायर् दे िखन आएको छ ।
(ङ)

मािथ प्रकरण (घ) मा उ लेख भए झ यस मु ामा िनवेदकह ले लामो समय दे िख
(कितपय ०५५ साल दे िख) अदालतबाट िविभ न िकिसमको उपचार मागी प्रितक्षारत
अव थामा वसेको पाइ छ भने मािथ उ लेख गिरएको प्रिक्रया परु ा गरी प्रभावकारी
उपचारको लािग अझै केही समय लाग्ने दे िखएको छ । बेप ता भएको कारणले
स बि धत

यिक्तले भोगेको असरको अितिरक्त पिरवारजन बेप ता भएको कारणले

पिरवारले िविभ न सामािजक आिथर्क एवं मानिसक क्षित िनर तर

पमा भोग्न

पिररहे को हु छ । बेप ता भएको मािनसको खोजवीन गनर्को लािग लाग्ने समय , म
र यय अिन सो िसलिसलामा आफूले गुमाएको शाि त र

यहोरे को भार साथै बेप ता

पािरएको भनेको

यिक्तको अनुपि थितले

म उ पादक व तथा सुरक्षा लगायतमा

परे को असरको मू याङ्कन गिरयो भने यसको दरु गामी सामािजक तथा आिथर्क
पिरणामह

दे िखन

आउछन ् ।

रा यले

एकाितर

बेप ता

यिक्तह को ि थित सावर्जिनक गनर् नसकेको र अक
िसलिसलामा िनर तर क्षित र दािय व
यिक्तह को ि थित िनणार्यक

पािरएको

भिनएका

ितर पिरवारजनले सो

यहोनुर् पिररहे को हुँदा बेप ता पािरएको भनेको

पमा

प ट नभए स म यसबाट िसिजर्त पीडा

िनर तर हुने हुनाले यसको संवोधन पिन कुनै

पमा गनर् अिनवायर् दे िख छ ।

उपरोक्त उ लेख भए अनुसार ऐन वनाई कायार् वयन गराउने िसलिसलामा अि तम
नितजा हािसल भै जो ि थित

प ट हु छ, सोबाट नै िनवेदकह को मागको स ब धमा यथोिचत

पमा
पमा

संबोधन हुन सक्ने दे िख छ । अक श दमा स बि धत यिक्तको ि थित प्र ट भई दोषी समेत िकटान
भएमा िनजह ले कानूनले िनधार्िरत द ड प्रा त गन तथा कानून बमोिजम क्षितपिू तर्को यव था भएमा
सोही बमोिजम पीिडतले सो प्रा त गन अव था यिह प्रिक्रयामा िनधार्िरत हुन सक्ने दे िख छ । तथािप
यित जेल आ नो मािनस खोजी वसेका पिरवारजनले

यायको यो लामो बाटो तय गनर्को लािग

आ नो मात्रै सीिमत साधन र बेचैन अव थाले स भव दे िखन आउँ दै न ।
प्रिक्रयामा िनराश भै

यायको वाटोवाटै पलायन हुनबाट बचाउन, आ नो

मागर् अवल वन गनर् सहयोग र समथर्न िदन र आंिशक

वजनको खोजी गन यो

वजन खोजी गन वैधािनक

पमा भए पिन त कािलक राहतको

पमा

कुनै सहयोग िदनुपन कुरामा यो इजलास िव व त छ ।
ब दीको यथाथर् अव था

प ट नभएको अव थामा द ड वा क्षितपिू तर् ज तो खास कानूनी

उपचार िदन स भव नभए पिन पिछ अनुस धानबाट प ता लाग्न आई कानन
ू बमोिजम िदइने
उपचारको मात्रा र िकिसमको समेत कुनै गणना वा असर नहुने गरी हाललाई पीिडत पिरवारलाई
यायमा पहुँच खो दा

यहोनुर् परे को दािय व वहन गनर् सघाउने सीिमत उ े यले यो मु ाको िनणर्य

गदार्को अव था िवचार गरी सांकेितक

पमा भएपिन अनुदान

व प राहत िदनु वा छनीय दे िखन

आएको छ ।
जीवनको सुरक्षा र

वत त्रताको अिधकार उ लघंनको घटनालाई कुनै मौिद्रक वा आिथर्क

पमा क्षितपूितर् हुन सक्ने अव था नै रह न ।

यसो भए पिन पीिडतको पिरवारलाई िकि चत भए

पिन सहयोग गनर् रा यको उ तरदािय व भएको र अिधकारह

उपचारको प्रभावकारी

यव था िबना

अथर्िहन हुने हुनाले उपचार खो ने पीिडतको पिरवारको हकलाई स मान गनर् पिन अ तिरम प्रकृि तको
ता कािलक राहत

व प सहायता िदनुपन आव यकतालाई यो इजलासले हािदर्क

पमा

दयङ्गम

गरे को छ ।
१७.

सो िसलिसलामा मािथ प्रकरण १ मा उ लेिखत यस अदालतको आदे शबाट गठीत

कायर्टोलीको अनुस धानबाट समेत म ृ यु भै सकेको पुि ट भएको भिनएका

यिक्त चक्रबहादरु

कटुवालको हकमा ता कािलक राहतको
भएका पिरवारलाई जनही २ लाख
गरी

सिकएको

सुरक्षाकमीर्ले

पमा ितनको निजकको हकवालालाई र अ य मत
ृ घोिषत

पैया क्षितपूितर् िदने, यस अदालतको अनुस धान टोलीबाट छानिवन

पक्राउ

गिर

बेप ता

पािरएको

िन कषर्

िनकािलएको

राजे द्रप्रसाद

ढकाल, िबिपन भ डारी र िदलबहादरु राईको हकमा जनही एक लाख पचास हजार र बाँकी िनवेदनमा
उ लेिखत ि थित प्र ट नभएका

यिक्तह को हकमा जनही १ लाख

पैया ता कािलक राहत

व प

अिवल व उपल ध गराइ िदनु भनी नेपाल सरकार प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरषदको कायार्लयको
नाममा नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०० र १०७(२) अनुसार यो आदे श जारी गरी
िदएको छ ।
१८.

साथै मािथ िविभ न प्रकरणमा उ लेिखत कुराह मा प्रितकूल असर नपन गरी हाल

स मको पीिडतह को अव था र यस पिछ पिन बेप ता भएका कारणले िनर तर भोग्नु परे को क्षित र
असुिवधालाई िवचार गरी आिथर्क शैिक्षक रोजगारी लगायतको िविभ न पक्षह

िवचार गरी उपयुक्त

राहत कायर्क्रम तजुम
र् ा गरी लागु गनुर् भनी नेपाल सरकारका नाममा िनदशना मक आदे श जारी गरी
िदएको छ ।
आदे शको कायार् बयनको लािग यो आदे शको सच
ू ना महा यायािधवक्ताको कायार्लय माफर्त
नेपाल सरकार, प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरषदको कायार्लयलाई िदनु ।
आज िनणर्य सुनाइएका िनवेदनह को कारबाही तथा िन कषर्मा पग्ु ने क्रममा आफूले गरे को
अनुस धान

िववरण

उपल ध

गराई

सहयोग

गन

राि ट्रय

मानवअिधकार

आयोग, रा ट्र

संघीय

मानवअिधकारको उ चायुक्तको कायार्लय, सव च अदालत ब दी अनुस धान कायर्टोली र संलग्न हुनु
भएका माननीय लोके द्र मि लक, सह

यायािधवक्ता सरोज गौतम र अिधवक्ता गोिब द ब दी तथा

अदालतको सहयोगीको

यवसायीह

पमा कानून

पठाई सहयोग गन नेपाल बार एसोिसएसन र

सव च अदालत बार इकाइ, बहसमा उपि थत हुनु भएका कानून
अनुस धान गरी िबशेष

यवसायीह , प्र तुत िबषयमा

पले सहयोग गन यस अदालतका उपसिचवह

प्रकाश खरे ल र नहकुल

सुबेदीलाई र िनवेदनको कारबाहीका क्रममा सहयोग पुयार्उने िनकाय तथा महानुभावह लाई यो इजलास
िबशेष ध यबाद िदन चाह छ ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।
या. िखलराज रे ग्मी

ईित संवत ् २०६४ साल जेठ १८ गते रोज ६ शुभम ् ।
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िवपक्षीः िज ला प्रहरी कायार्लय काभ्रेपला चोक, धुिलखेल समेत
 गैरकानूनी

पले िनद ष नाबािलकालाई पक्राउ गरी ह या गन स मको कायर् गरे कोले मुलुकी ऐन

स ब धी १, १३(३) नं. बमोिजम सजाय गिरपाऊँ भ ने जाहे री दखार् त परे पिछ

यान

यान स ब धी मु ा सरकारी

मु ा स ब धी ऐन २०४९ को अनस
ु च
ू ी १ िभत्र परे को मु ाका स ब धमा सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को
दफा १७ अनस
ु ार मु ा चलाउनु पन हो, होईन ? भ ने राय सिहतको िमिसल प्रमाणह

सरकारी वकील

कायार्लयमा पठाउनु पन र प्रहरीको राय सिहतको िमिसल प्रा त भएपिछ सरकारी वकीलले िमिसल अ ययन
गरी मु ा चलाउने वा नचलाउने स ब धमा िनणर्य गरी ऐ ऐनको दफा १८ अनुसार मु ा च ने दे िखएमा

सरकारी वकीलले तोिकए बमोिजम अिभयोगपत्र तयार गरी समयमै अदालतमा मु ा दायर गनप
ुर् न समेतको
िविपक्षीह को कानन
ू ी कतर् य रहने ।

 सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ ले गरे को

(प्रकरण नं.१४)

यव था बमोिजम अपराधका स ब धमा प्रभावकारी

पमा

अनस
ु धान तहिककात गरी अपराध गरे को कानन
ू बमोिजम मु ा चलाउनु पन र मु ा चलाउनु पन अव था

नभए सोही बमोिजमको कायर्िविध अपनाउनु पन कतर् य प्रहरी कायार्लयको रहेको यसमा पिन नेपाली सेनाका
िज मेवार अिधकृतह ले
अनुस धान

यान मान अपराध गरे को भ ने िवषय आफमा

यादै संवद
े नशील भै य तो िवषयको

यादै िसघ्रताका साथ िज मेवारी र प्रभावकारी

पमा हुनप
ु न ।
 जनरल सैिनक अदालतको फैसलामा मत
ु व
ु ारको म ृ यु नेपाली सेनाको सोधपछ
ु को क्रममा
ृ क मैना सन
लापरवाही, लहडवाजी र िववेकिहनताका कारणबाट अपनाएको गलत प्रिक्रया एवं प्रिविध समेतको कारण भएको
त य सो फैसला समेतबाट

प ट भै रहे को अव थामा म ृ यु जे ज तो अिधकारीको कारणबाट भएको भएपिन

म ृ यु अपराध ज य कृयाकलापबाट भए नभएको र मु ा च ने अव था रहे नरहेको भ ने कुराको स ब धमा
िज मेवार र प्रभावकारी
ऐन, २०४९ ले गरे को

तहिककात प्रभावकारी

पबाट अनस
ु धान तहिककात गरी मु ा च ने अव था भए सरकारी मु ा स ब धी

यव था बमोिजम मु ा चलाउनु पनमा लामो समय िबितसक्दा पिन अनस
ु धान

पमा भएको नदे िखँदा आदे श प्रा त भएका िमितले ३ मिहना िभत्र अनुस धान पुरा गनुर्

भनी िवपक्षीह को नाउँ मा परमादे शको आदे श जारी हुने ।

िनवेदक तफर्बाट : िव वान अिधवक्ता हिरकृ ण काकीर्, गोिव द शमार् र अ वर राउत
िवपक्षी तफर्बाट : िव वान सह यायािधवक्ता

ी ठोकप्रसाद िसवाकोटी

(प्रकरण नं.१५)

अवलि वत नजीरः
आदे श

या.मीनबहादरु

रायमाझीः नेपाल अिधरा यको संिवधान २०४७ को धारा २३।८८ (२) बमोिजम दतार् हुन
आएको प्र तत
ु िरट िनवेदनको संिक्ष त त य र आदे श यस प्रकार छ :
२.

म िनवेिदकाको नाबिलका छोरी मैना सुनार भगवती मा.िव. खरे लथोक, काभ्रेपला चोकमा कक्षा ९

मा िनयिमत िव याथीर्को

पमा अ ययनरत एक सामा य छात्रा िथईन। िमित २०६०।११।५ गते िबहान ६ बजेको

समयमा वीरे द्र शाि त तािलम के द्र पाँचखालबाट सेनाको पोशाक लगाएका त कािलन सेनाका मािनसह

मेरो

घरमा पुगी म िनवेिदकाको खोजी गरे का रहे छन ् । सो िदन म घरमा नभएको कारण मेरो सट्टामा नाबािलका

छोरी वषर् १५ की मैना सुनवारलाई जवरज तीसँग पक्राउ गरी छोरीलाई िलन काभ्रेको लािमडाँडा आउनु भनी
िलएर गएका िथए । सोको भोिलप ट ६ गतेका िदन छोरी अ ययनरत
जनाको संख्यामा सेनाको लािमडाँडा ि थत
गिरयो । त प चात त कालै पाँचखाल

कुलको िशक्षक र गाउँ ले समेत २५

यारे कमा गएकोमा छोरीलाई पक्राउ गरी

यारे कमा खोजतलास गन क्रममा पुग्दा सो

याएको कुरा अि वकार

थानमा पिन यथाथर् त य

लक
ु ाइयो र छोरीको पक्राउ बारे मा अि वकार नै गिरयो । पक्राउ गरे को र छोरीलाई पाँचखाल सेनाको

यारे कमा

िभत्र लगेको दे ख्ने तमाम साक्षी प्रमाण हुँदा हुँदै िदन दहाडै छोरीलाई वेप ता पािरयो । छोरीलाई पक्राउ गरी
सेनाको पाँचखाल यारे कमा लगी यातना िदएको कुरा सोही थानमा थन
ु ामा रहेका अकार् एक जना ब दीले समेत
हामीलाई बताएको िथईन । यसरी िनद ष छोरीलाई िदन दहाडै बेप ता पारे पिछ छोरीको खोजी कायर् गन क्रममा

राि ट्रय तथा अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकारवादी संघ सं थाह ले खोजिबन र थुनामुक्त गनर् दवाव िसजना गन
काम गरे तर लामो समयस म पिन सेनाले स यत य गम
ु राहमा नै राखे । यसरी छोरीको गैरकानन
ू ी पक्राउको

चौतफीर् िवरोध भएपिछ सेनाले छोरी मैनाको ह या का डमा दोषी दे िखएका त कािलन सेनाको पाँचखाल
क्या पमा कायर्रत रहे का महासेनानी विव खत्री, ऐ मा कायर्रत सह सेनानी अमत
ृ पुन, ऐ मा कायर्रत सह सेनानी
सुिनल अिधकारी समेतको काम कारवाहीले मैनाको म ृ यु भएकोले िनजह

उपर सैिनक अदालतबाट जंगी

कारवाही गिरएको भनी सेनाको मख्
ु यालयले सावर्जिनक गय जन
ु कुरा पत्रपित्रकामा समेत प्रकािशत भए पिछ
थाहा हुन आयो । यसरी कारवाही गिरएको भिन सावर्जिनक गिरएको िवभागीय कारवािहले समेत मत
ृ क छोरीलाई
पक्राउ प चात गैरकानूनी ढं गबाट ह या गिरएको भ ने कुरा िनिवर्वाद पमा पुि ट भएको छ ।
३.

मेरो िनद ष नाबािलका छोरीलाई आ नो िनय त्रणमा िलई गैर याियक ढं गबाट ह या गरे को

अव था छ । सैिनकले सैिनक ऐन लागु नहुने गैर सैिनक नागिरकलाई ह या गरे को अव थामा सैिनक ऐन
आकिषर्त हुन सक्दै न । य तो प्रकृितको अपराध सामा य अदालतको क्षेत्रािधकार िभत्र पन भै सामा य कानन
ू

हु छ र दोषीह सामा य अदालतबाट कारवाहीको भािगदार हुने कुरा िनिवर्वाद र प्र ट छ । त कािलन सैिनक
ऐन, २०१६ को दफा ६१ मा यो ऐन लागु हुने कुनै यिक्तले सैिनक ऐन लागु नहुने कुनै यिक्तको यान िलएमा

वा जवरज ती करणी गरे मा यसै ऐन अ तगर्त कसरू गरे को मािनने छै न र सैिनक अदालतबाट हे िरने छै न भ ने

समेतको र यसै गरी वतर्मान सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ६६ ले समेत बला कार र ह याको िवषय सामा य
अदालतको क्षेत्रािधकार िभत्र पन

यव था गरे को छ । ऐनको उ लेिखत सो

यव थालाई हे दार् कुनै पिन

सैिनकलाई गैर सैिनक नागिरकलाई सामा य अव थामा ह या गन स मको उ मिु क्त िदएको छै न ।

य तो

अपराधज य कायर्को स ब धमा िनणर्य गन क्षेत्रािधकार सैिनक अदालतलाई प्र टसँग Exclude गरे को छ । यस
ि थितमा

य ता मु ाको सन
ु व
ु ाई सामा य अदालतबाट सामा य मु ा सरह हुनु पन प्र ट छ । मत
ृ क छोरीलाई
कतर् यपण
ू र् ढं गबाट ह या गन कायर् मल
ु क
ु ी ऐन यान स ब धी महलको १ नं. िवपरीत भै सरकारी मु ा
स ब धी ऐन, २०४९ को अनस
ु ूची १ िभत्र पदर् छ । दोषी उपर कानून बमोिजम कारवाही गरी पाउन घटनाको
त कालै िवपक्षी नं. १ को कायार्लयमा उजरु ी िनवेदन गरे कोमा लामो समयस म पिन दोषी उपर कारवाही नगरे

पिछ कानन
ू बमोिजम कारवाही गिरपाऊँ भनी काितर्क २७, २०६२ का िदन िज ला प्रहरी कायार्लय काभ्रेमा म र
मानव अिधकारवादीह

समेतले सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को दफा ३(१) (२) बमोिजम दखार् त गनर्

जांदा ऐ दफा ३(४) बमोिजम तोिकएको दतार् िकताबमा दतार् गनुर् पनमा सैिनकह को िव द्ध जाहेरी दतार् गनर्
प्रहरी कमर्चारीले इ कार गरे कोले ऐ दफा ३(५) बमोिजम सोही िदन िज ला प्रशासन कायार्लयमा सो जाहेरी
दखार् त दतार् गराएको िथँए ।

यस पिछ पिन अनवरत

पमा पहल पिछ २१ मंिसर २०६२ मा मात्र दतार् नं.

१७६० मा मात्र सो मु ाको जाहेरी दखार् त िज ला प्रहरी कायार्लय काभ्रेमा दतार् भएको िथयो । सरकारी मु ा

स ब धी ऐन, २०४९ को दफा ४ मा प्रमाण लोप वा नास हुन निदन अपराधी उ कन नपाउने यव था गनुर् पन
र अपराधीलाई पक्राउ गनुर् पन तहिककात गरी सवद
ू प्रमाण संकलन गन समेतको र अपराधको जानकारी प्रा त
भएमा प्रहरी कायार्लयको क तीमा प्र.स.िन दजार्को प्रहरी कमर्चारीले यथािसघ्र तहिककात गन अपराधसँग
स ब धी िववरण र ठाउँ को खानतलासी िलने (दफा १०), शंका पद मािनसलाई पक्राउ गनर् सक्ने समेतको

यव था गरे कोमा कुनै अपराधलाई सेना स ब धी अपराध र सैिनक अदालतको क्षेत्रािधकार िभत्र पनर्को लािग

यो अपराध सेनाको संगठन स चालन र सेनाको पदीय कतर् य र अनश
ु ासनसँग प्र यक्ष स ब ध र सरोकार

गाँिसएको हुनु पछर् । आ नो क जामा िलएको िनद ष नाबािलकाको ह या गन ज तो क्रुर र अमानवीय कायर्
मानवता िवरोधी तथा अपराध ज य कायर्को पिरभाषामा पनर् आउँ छ । य तो कायर् सेनाको सांगठािनक िहतको
लािग कदापी हुन सक्दै न । य तो अपराधको स ब धमा िकटानी जाहेरी दतार् भएपिछ यथािसघ्र अिभयक्
ु तह
पक्राउ गन, प्रमाण संकलन गन र आव यक तहिककात गरी अिभयोग पत्र दतार् गन कानन
ू ी दािय व पूणर् पमा
िवपक्षी िनकायह को हो ।
४.

अतः िरत पव
र् को जाहेरी दतार् भएपिछ यथािसघ्र अनस
ू क
ु धानको काम कारवाही अगािड बढाई

अिभयोग पत्र दायर गन स मको िज मेवारी िवपक्षी िनकायह लाई सरकारी मु ा स ब धी ऐनले अिधकार
स प न र कानन
ू ी कतर् यको

पमा तोकेको छ । प्र तत
ु मु ाका स बि धत अिभयक्
ु तह

कायर्रत रहे को भ ने बिु झन आएको छ । प्र ट

पमा घटनाको दोषी दे िखएका उनीह

हालस म पिन सेनामै

िव द्ध िकटानी जाहे री दतार्

भएको वषर् िदन भ दा बढी भै सक्दा पिन पक्राउ नगिरनल
ु े अनस
ु धान कायर् अगािड नबढे को र िवपक्षी
अनस
ु धानकतार्ले कानन
ू ले तोिकिदएको कतर् य परु ा नगरे को हुन आउँ छ । यसथर् सरकारी मु ा स ब धी
ऐन, २०४९ को िविभ न दफाह ले तोकेको कानन
ू ी कतर् य िवपक्षी िनकायह ले परु ा नगरे कोले प्र तत
ु जाहेरी

दखार् तका आधारमा कानन
ू बमोिजमको अनस
ु धानको काम त कालै अगािड बढाई यथािसघ्र अिभयक्
ु तलाई
पक्राउ गरी अिभयोग दायर गनुर् भनी तथा सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ ले तोकेको कतर् य पुरा गनुर् भनी
िवपक्षी िनकायह को नाउँ मा संिवधानको धारा ८८(२) बमोिजम परमादे श लगायत जो चािहने आदे श जारी गरी
अनुस धानको काम यथािसघ्र अगािड बढाउने

यव था िमलाई पाउँ । साथै कुनै िनकाय तथा अिधकारीको काम

कारणबाट अिभयक्
ु तह लाई पक्राउ नगिरएको र अनस
ु धान अगािड नबढाएको भ ने कुरा िलिखत जवाफबाट
खु न आएमा सो िनकायलाई समेत यसै िनवेदनका आधारमा िवपक्षी कायम गरी
िनणर्य समेत उ प्रेषणको आदे श वारा वदर गिरपाऊँ भ ने समेतको िनवेदन ।

य तो गैर कानन
ू ी काम

५.

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको माग बमोिजमको आदे श िकन जारी हुन नपन
हो ? महा यायािधवक्ताको कायार्लय माफर्त िलिखत जवाफ पठाउनु भनी िरट िनवेदनको १ प्रित नक्कल साथै
राखी िवपक्षीह लाई सच
ू ना पठाई यसको वोधाथर् महा यायाधीवक्ताको कायार्लयलाई िदनु । साथै िवषय व तुको

गाि भरतालाई हे दार् अग्रािधकार िदनु पन दे िखएकोले िलिखत जवाफ परे पिछ अग्रािधकार िदई पेश गनुर् भ ने यस
अदालतको २०६३।९।२७ को आदे श ।
६.

जाहे री दखार् त लेखी पेश गरे पिछ सो जाहेरी दखार् त यस कायार्लयको १० नं. डायरीमा मु.द.नं.

३१ िमित २०६३।८।२१ गते दतार् गरी कानूनी राय उपल ध गराई िदने स ब धमा यस कायार्लयबाट प्रहरी प्रधान
कायार्लय अपराध अनस
ु धान िवभाग नक्साललाई पत्राचार गिरएको, वीरे द्र शाि त कायर् तािलम के द्र
पाँचखाललाई

प्रितवादीह लाई

दािखला

गराउन

पत्राचार

भएकोमा

उक्त

कायार्लयबाट

प्रितवादी

दािखला

नगराएकोमा पटक पटक पत्राचार भएकोमा यस कायार्लयबाट प्रितवादीलाई उपि थत गराउने तफर् पहल गरी िदन
हुन भनी अ चल प्रहरी कायार्लय बागमतीलाई पत्राचार गिरएको मैना सन
ु व
ु ारको मत
ृ क लास गािडएको थानमा
नेपाल ि थत मानव अिधकार उ च आयोग मानव अिधकार अिधकृत तथा यस कायार्लयबाट अनस
ु धान

अिधकृतको टोली समेत उक्त तािलम के द्रमा खटी गई तािलम के द्रबाट दे खाइएको लास गािडएको भिनएको
थानको

थलगत िनिरक्षण तथा घेरा ब दी गरी

थान पिहचान गरी घटना थल मच
ु ु का भएको उक्त

घटना थल सरु िक्षत गरी िदने भनी उक्त तािलम के द्रलाई पत्राचार गिरएको उक्त घेरा ब दी गरी राखेको
थानबाट लास िनका न तथा सवूद प्रमाण संकलन तथा पिरक्षण गनर्को लािग िवशेषज्ञको

यव था गरी िदने

यव था हुन भनी प्रहरी प्रधान कायार्लय नक्साललाई पत्राचार गिरएकोमा हालस म िवशेषज्ञ खटी नआएको मैना
सुनव
ु ारको ह यामा संलग्न रहे का महासेनानी ववी खत्री समेतलाई सैिनक अदालतबाट कारवाही भई फैसला

भइसकेको भ ने कायर्रथी िवभाग (प्राड िवभाग) नेपाल जंगी अ डा काठमाड को पत्र प्रा त हुन आएको प्रितवादी
उपर सैिनक अदालतबाट कारवाही भई फैसला भइसकेको अव थामा पुनः सोही मु ामा कारवाही गनर् िम ने हो
वा होईन भनी िनदशन पाउन िज ला सरकारी वकील कायार्लय काभ्रेमा पत्राचार गिरएकोमा िज ला सरकारी

वकील कायार्लय काभ्रेबाट िनदशन प्रा त हुन बाँकी रहे को अनस
ु धान भई रहे को एिकन िनदशन प्रा त भए
प चात अनस
ु धान कारवाही अगािड बढाउने िवपक्षी िरट िनवेिदकाले प्रकरण नं. ३ मा उ लेिखत माग
बमोिजमको उक्त मु ाको अनस
ु धान कायर् यस कायार्लयको अिधकार क्षेत्र िभत्र पन स पूणर् दािय व िनवार्ह गरी

अपराधी पक्राउ तथा सवद
ू संकलन गन तफर् आव यक कारवाही भई रहे को स दभर्मा िवपक्षी िरट िनवेिदकाको

माग बमोिजमको आदे श जारी हुनु नपन भई खारे ज भागी हुँदा खारे ज गरी पाउन सादर अनरु ोध गिरएको छ
भ ने समेतको िज ला प्रहरी कायार्लय काभ्रेपला चोकको िलिखत जवाफ ।
७.

िज ला प्रहरी कायार्लय काभ्रेपला चोकको च.नं. ७९ िमित २०६३।४।१ को पत्रबाट दे वी सुनव
ु ारको

जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रितवादी महासेनानी ववी खत्री समेतले जाहे रवालाको छोरी वषर् १५ की मैना
सन
ु व
ु ारलाई कतर् य गरी मारे को भ ने कतर् य

यान मु ाको अनस
ु धानको िसलिसलामा प्रितवादीह लाई िज ला

प्रहरी कायार्लय, काभ्रेमा उपि थत गराई िदन भनी पत्राचार गिरएकोमा नेपाली सेना कायर्रथी िवभाग प्राड
िववाकको

पत्र

अनस
ु ार

उपरोक्त

मु ामा

मैना

सन
ु व
ु ारलाई

सोधपछ
ु को

क्रममा

लापरवाही, लहडवाजी

र

िववेकिहनतापण
र् ताको
ू र् कारणबाट अपनाएको गलत प्रिक्रया एवं प्रिविध र िनजको आ नो मानिसक दव
ु ल
कारणबाट दभ
ू र् एवं भिवत यबाट पाँचखाल
ु ार्ग्यपण

यारे कमा सोधपछ
ु सिकएको १ घ टा पिछ म ृ यु भएकोले सो

घटनामा लापरवाही पूणर् कायर् गन महासेनानी ववी खत्री सह सेनानी सिु नल अिधकारी, सहसेनानी अमत
ृ पुनः
सबै जनालाई जनही ६–६ मिहना कैद क्षितपूितर् वापत हजार्ना ितराईएकोले सैिनक ऐन, २०१६ बमोिजम जनरल
सैिनक अदालतबाट भएको फैसला कायार् वयन समेत भइसकेकोले िनजह

उपर सोही मु ामा कारवाही गनर्

यायोिचत नहुने दे िखएको यहोराको पत्र प्रा त भएकोले सैिनक अदालतबाट फैसला भई कायार् वयन समेत
भएको अव थामा िनज प्रितवादीह उपर पन
ु ः सोही मु ामा अनस
ु धान गरी कारवाही अगािड बढाउन िम ने

निम ने स ब धमा राय माग गरी आएकोमा यस कायार्लयको िमित २०६३।४।२२, च.नं. २० को पत्र वारा मािथ
उ लेिखत वारदातमा उ लेिखत प्रितवादीह लाई पुन मु ा चलाउन िम ने निम ने स ब धमा दिु वधा भएकोले

आव यक िनदशन पाउनका लािग पुनरावेदन सरकारी वकील कायार्लय, पाटन लिलतपरु मा लेिख पठाएको । तत ्
स ब धमा पुनरावेदन सरकारी वकील कायार्लय, पाटन लिलतपुरको च.नं. ४०९, िमित २०६३।५।२० को पत्र वारा के
क तो घटना र कुन कानून अनुसार सैिनक अदालतबाट फैसला भएको हो ? अनुस धानका लािग परे को जाहे री
अनु पको उक्त घटना हो होईन सो सबै यहोरा पत्रबाट खु न नआएको हुँदा िनदशन िदन नसिकएको भनी
लेिख आएकोले सैिनक अदालतबाट भएको फैसला लगायतका सवै कागजातह को प्रितिलिप माग गरी यस

कायार्लयको च.नं. ४० िमित २०६३।५।२० को पत्र िज ला प्रहरी कायार्लय, काभ्रेमा पठाईएकोमा २०६३।१०।२९ को

पत्र वारा तत ् स ब धमा पिछ सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोिजम िनणर्य हुने नै हुँदा
हाललाई िज ला प्रहरी कायार्लय, काभ्रेमा जाहेरी दतार् भएपिछ सो स ब धमा अनस
ु धान प्रिक्रया अगािड बढाउन
िम ने नै भएकोले सोही अनस
ु ार गनुर् गराउनु हुन भनी लेिख आएकोले यस कायार्लयको च.नं. १५४, िमित
२०६३।११।१ को पत्र वारा पन
रावे
दन सरकारी वकील कायार्लय, पाटन लिलतपरु को च.नं. १७८७ िमित २०६३।१०।२९
ु
को पत्रको

यहोरा िज ला प्रहरी कायार्लय धिु लखेलमा लेिख पठाई सिकएको दे िख छ । तसथर् उ लेिखत मु ा

िज ला प्रहरी कायार्लय धिु लखेलमा अपराध दतार् िकताबमा दतार् भएको अव थामा स.म.ु स.ऐन, २०४९ को दफा १७

बमोिजम अनस
ु धान प चात िज ला प्रहरी कायार्लय, धिु लखेलबाट राय प्रा त भएमा मु ा च ने वा नच ने

स ब धमा िनणर्य हुने नै भएकोले प्रहरीले अपराध दतार् गरे पिछ अनुस धान प्रिक्रया अगािड बढाउने कानन
ू ी
दािय व िज ला प्रहरी कायार्लय, काभ्रेको भएकोले यस कायार्लयको तफर्बाट िवपक्षी िरट िनवेदकको कुनै

संवैधािनक र कानन
ु ी हकको हनन ् नभएको यहोरा अनरु ोध छ भ ने समेतको िज ला सरकारी वकील कायार्लय
काभ्रेपला चोकको िलिखत जवाफ ।
८.

यसमा िनवेिदकाले जाहे री दखार् तमा उ लेख गरे को वारदातका स ब धमा नेपाली सेना कायर्रथी

िवभाग जंगी अ डाबाट कोटर् अफ इ क्वायरी भै फैसला भएको भनी उक्त अ डाबाट प्रहरी प्रधान कायार्लयलाई

लेखी पठाएको भ ने िज ला प्रहरी कायार्लय काभ्रेपला चोकको िलिखत जवाफबाट समेत दे िखएकोले उक्त
िमितको फैसला सिहतको सक्कल िमिसल ७ िदन िभत्र यस अदालतमा पठाई िदनु भनी नेपाली सेनाको जंगी

अ डालाई लेखी पठाउनु । साथै िनवेिदकाको जाहे री दखार् त स ब धमा िज ला सरकारी वकील कायार्लय
काभ्रेपला चोकबाट २०६३।११।१ मा अनुस धान कारवाही अगािड बढाउनु भनी िज ला प्रहरी कायार्लयलाई िनदशन

िदई सिकएको भ ने िलिखत जवाफ दे िखँदा उक्त िनदशन बमोिजम के क तो अनस
ु धान कारवाही भएको छ
सो को प्र ट िववरण ७ िदन िभत्र यस अदालतमा पठाउनु भनी िज ला प्रहरी कायार्लय काभ्रेपला चोकमा लेखी
पठाई आदे शानस
ु ारको कागजात प्रा त भएपिछ पेश गनुर् भ ने २०६४।१।२५ को यस अदालतको आदे श ।
९.

िनयम बमोिजम दै िनक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्र तुत िनवेदनसँग
स बि धत स पूणर् िमिसल कागजात अ ययन गरी िनवेदकह का तफर्बाट उपि थत िवद्धान अिधवक्ताह
ी
हिरकृ ण काकीर्, ी गोिव द शमार् र

ी अ वर राउतले मत
ु व
ु ारलाई सैिनकका मािनसह ले पक्री
ृ क मैना सन

लगेको र त प चात िनज घर नफकको अव था हुँदा सैिनक

यारे कमै िनजको गैरकानन
ू ी ढं गले ह या गरी

गाडेको भ ने कुरा मानव अिधकारसँग स बद्ध सं थाको प्रितवेदन, सैिनक पदािधकारीह को
पिु ट भएको अव था छ। सैिनकले पक्री लगेको गैर सैिनक नागिरकको सैिनक

वीकारोिक्त समेतबाट

यारे कमा रहँदाकै अव थामा

म ृ यु भएको अव थामा पिरवारका मािनसलाई मत
ू ी ढं गले ह या गरे को
ृ कको लास मौकामा निदएबाट गैरकानन

कुरा पुि ट भई रहे को हुँदा घटनामा संलग्न सैिनक पदािधकारी िव द्ध प्रचिलत नेपाल कानन
ू अनस
ु ार जाहे री
दखार् त िदई सकेको अव थामा अनुस धानको कायर् नगरे को अव था भएबाट नागिरकको हक अिधकारमा आघात
परे को हुँदा अनस
ु धान तहिककातको कारवाही अगािड बढाउन िवपक्षीह को नाममा परमादे शको आदे श जारी
गिरपाऊँ भ ने समेतको र िवपक्षी िज ला प्रहरी कायार्लय धुिलखेल समेतको तफर्बाट उपि थत िवद्धान सह
यायाधीवक्ता

ी ठोकप्रसाद िसवाकोटीले िनवेदनमा उ लेख भएको घटनाको स ब धमा हाल अनस
ु धानको

काम कारवाही अगािड बढी नै रहेको अनुस धानको प्रिक्रया पुरा हुन मात्र बाँकी रहे को अव था छ भ ने
समेतको बहस गनुर् भयो । िनवेदन माग बमोिजमको आदे श जारी गनर् पन हो, होईन भ ने कुराको िनणर्य गनुर्
पन दे िखन आयो ।
१०.

िनणर्य तफर् िवचार गदार् २०६०।११।५ गते िबहानको ६ बजेको समयमा वीरे द्र शाि त तािलम

के द्र पाँचखालबाट सेनाका मािनसह ले िनवेिदका घरमा नभएको अव थामा आ नो वषर् १५ की छोरी मैना
सुनवारलाई जवरज ती पक्राउ गरी लगेकोमा सेनाको पाँचखाल

यारे कसमेतले छोरीलाई पक्री

याएको कुरालाई

इ कार गरी यथाथर् त य लक
ु ाएकोमा घटनाको लामो समयपिछ सेनाको मख्
ु यालयले छोरी मैनाको ह या का डमा
दोषी दे िखएका त कािलन सेनाको पाँचखाल क्या पमा कायर्रत रहेका महासेनानी ववी खत्री समेतको काम
कारवाहीले मैनाको म ृ यु भएको भनी िनजह

उपर सैिनक अदालतबाट जंगी कारवाही गिरएको घटनाको

सावर्जिनक गरे पिछ यी िनवेिदकाले दोषी उपर कानन
ू बमोिजम कारवाही गरी पाउन िवपक्षी िज ला प्रहरी

कायार्लय काभ्रेपला चोकमा उजरु ी िनवेदन गनर् जाँदा प्रहरी कमर्चारीले जाहे री दतार् गनर् इ कार गरे कोले कानून

बमोिजम िज ला प्रशासन कायार्लय काभ्रेपला चोक धुिलखेलमा जाहे री दखार् त िदएकोमा हालस म पिन

अनस
ु धानको कारवाही स प न नभएकोले अनस
ु धानको काम कारवाई त कालै अगािड बढाई यथाशीघ्र

अिभयक्
ु तलाई पक्राउ गरी अिभयोग दायर गनुर् सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ ले तोकेको कतर् य परु ा गनुर्
भनी िवपक्षीह को नाउँ मा परमादे श समेतको आदे श जारी गरी पाउँ भिन िनवेिदकाको प्र तत
ु िनवेदन परे को

पाइ छ। िवपक्षी िज ला सरकारी वकील कायार्लय काभ्रेपला चोक धिु लखेलको िलिखत जवाफ मा सैिनक
अदालतबाट कारवाही भइसकेको अव थामा पुन अनस
ु धान कारवाही अगािड बढाउन पन हो, होईन भ ने

स ब धमा पुनरावेदन सरकारी वकील कायार्लय पाटनमा सोधी पठाएकोमा जाहे री दतार् भएपिछ सो स ब धमा

अनुस धान प्रिक्रया अगािड बढाउन िम ने नै भएकोले सोही अनुसार गनुर् गराउनु भनी लेखी आएको, सरकारी
मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोिजम अनुस धान प चात िज ला प्रहरी कायार्लय धुिलखेलबाट राय

प्रा त भएमा मु ा च ने वा नच ने स ब धमा िनणर्य हुने भ ने समेतको िलिखत जवाफ पेश गरे कोमा र
िज ला प्रहरी कायार्लय काभ्रेपला चोकको िलिखत जवाफमा सैिनक अदालतबाट सजाय भएकोमा पन
ु प्रितवादीह
उपर सोही मु ामा काम कारवाही अगािड बढाउन िम ने हो , होईन भनी िज ला सरकारी वकील कायार्लय
काभ्रेपला चोकमा

िमित

२०६३।१०।१०

गते

पत्राचार

गिरएकोमा

िज ला

सरकारी

वकील

कायार्लय

काभ्रेपला चोकबाट िनदशन प्रा त हुन बाँकी रहे कोले आव यक कारवाही भई रहे को भ ने समेतको िलिखत जवाफ
पाईयो ।
११.

िनवेिदकाले सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को दफा ३(१) (२) बमोिजम िज ला प्रहरी

कायार्लय काभ्रेपला चोकमा जाहे री दखार् त गनर् जाँदा ऐनको दफा ३(४) बमोिजम जाहे री दखार् त दतार् नगरे कोले

ऐ ऐनको दफा ३(५) अनस
ु ार िज ला प्रशासन कायार्लयमा जाहे री दखार् त िदएको भ ने कुरा िनवेदनमा उ लेख
भएकोमा िवपक्षीह ले सो कुरालाई अ यथा भ न सकेको पाई न । िमिसल संलग्न दे वी सन
ु ुवारले िज ला प्रहरी

कायार्लय काभ्रेपला चोकमा पेश गरे को भनेको जाहे री दखार् तको छायाँप्रित हे दार् आफूले जाहे री दखार् त दतार् गनुर्
भ दा अगािड िमित २०६०।११।६ गते दे िख नै छोरीको िनर तर
सैिनकले पक्राउ गरी लगेको अव थामा सैिनक

पमा खोजतलास गरे को र छोरीको म ृ यु

यारे क िभत्रै भएको भ ने कुराको जानकारी आफूलाई २०६१

साल बैशाखमा सैिनक मख्
ु यालयले िदएको भनी जाहे री दखार् तको प्रकरण नं. (च) मा उ लेख गरी छोरीको
यान मान कायर्मा संलग्न

यिक्तह को स ब धमा अनस
ु धान गरी प्रचिलत कानन
ू अनस
ु ार सजाय गिरपाऊँ

भनी २०६२।७।२७ मा जाहेरी दखार् त िदएको पाइ छ । सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को दफा ३ (१) ले

अनुसच
ू ी १ मा लेिखएको कुनै अपराध भएको वा भई रहे को वा हुन लागेको छ भ ने कुरा थाहा पाउने यिक्तले
तत ् स ब धी अपराधबारे आफूसँग भएको वा आफूले दे खे जाने स मको सवद
ू प्रमाण खल
ु ाई यथािसघ्र सो
कुराको िलिखत दखार् त वा मौिखक सूचना निजकको प्रहरी कायार्लयमा िदनु पनछ भ ने
को ३(३) ले अपराधको सच
ू ना गनर् आएको
कमर्चारीले उसले भनेका सबै कुराह

यिक्तले

य तो सच
ू ना मौिखक

यव था गरे को र ऐ

पमा िदएकोमा स बि धत प्रहरी

र उपदफा २ बमोिजमका कुरा समेत खुलाई लेखी िनजलाई पढी बाँची

सुनाई िनजको सिहछाप समेत गराई राख्नु पनछ भ ने कानन
ू ी यव था गरे को दे िख छ ।
१२.

िनवेिदकाको िवपक्षी िज ला प्रहरी कायार्लय काभ्रेपला चोकले अपराधको सच
ू ना जाहे री दतार्

नगरे को भ ने भनाई रहे कोमा िनवेिदकाले ऐ ऐनको दफा ३(५) बमोिजम िज ला प्रशासन कायार्लयमा जाहे री

िदएको त यलाई िवपक्षी िज ला प्रहरी कायार्लय काभ्रेपला चोकले अ यथा भ न नसकेको हुँदा सो कुराको पुि ट
भई रहे को पाईयो । अपराधको सच
ू ना सिहतको जाहे री पनर् आएपिछ

य तो जाहे री दतार् गनप
ुर् न नगरे को

कायर्बाट िवपक्षी िज ला प्रहरी कायार्लय काभ्रेपला चोकले सरकारी मु ा स ब धी ऐनको दफा ३ को यव थालाई
पालना गरे को दे िखन आएन । सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को दफा ४(१) ले

प ट

पमा कुनै प्रहरी

कमर्चारीले अनस
ु च
ू ी १ मा उ लेिखत कुनै अपराध भएको भ ने जानकारी पाएको अव थामा यथािसघ्र अपराधसँग
स बि धत अनस
ु धानको काम कारवाही अगािड बढाउन पन कानन
ु ी कतर् य तोकेको पाई छ । ऐनको उक्त
कानन
ू ी

यव था अनस
ु ार जाहे री परे पिछ समयमै अनुस धानको कारवाही अगािड बढाउन पन जाहे री दखार् त

परे को यित लामो अविधस म पिन अनस
ु धानको प्रिक्रया प्रभावकारी
आएन ।

१३.

जाहेरीमा उ लेिखत सैिनक पदािधकारीह

िनजह लाई कारवाही भइसकेको अव थामा िनजह

पबाट अगािड बढाएको स म पिन दे िखन

उपर सैिनक जनरल अदालतले अनस
ु धान गरी

उपर जाहेरीमा उ लेख भए अनस
अनस
ु ार पन
ु
ु धान

तहिककात गनर् िम ने हो, होईन ? भनी िज ला प्रहरी कायार्लय काभेपला चोक धिु लखेलले सरकारी वकील

कायार्लय काभेपला चोक धिु लखेललबाट राय माग गरे कोमा उक्त सरकारी वकील कायार्लयले पन
ु रावेदन सरकारी
वकील कायार्लय पाटनमा सोधी पठाएकोमा पुनरावेदन सरकारी वकील कायार्लय पाटनले ......तत ् स ब धमा

पिछ सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोिजम िनणर्य हुने नै हुँदा हाललाई िज ला प्रहरी
कायार्लय, काभ्रेमा जाहे री दतार् भएपिछ सो स ब धमा अनस
ु धान प्रिक्रया अगािड बढाउन िम ने नै भएकोले
सोही अनुसार गनुर् गराउनु हुनू भ ने समेतको जवाफ पठाए अनस
ु ार अनस
ु धानको कारवाही अघी बढी सकेको
भ ने कुरा समेत िमिसल संलग्न कागजातबाट दे िखएपिन यस अदालतबाट भएको िमित २०६४।१।२५ को
आदे शमा िज ला सरकारी वकील कायार्लय काभ्रेबाट २०६३।११।१ मा अनुस धान कारवाही अगािड बढाउन भनी

िज ला प्रहरी कायार्लयलाई िनदशन िदइसकेको हुँदा िनदशन बमोिजम के क तो अनस
ु धान कारवाही भएको छ
सो को

प ट िववरण ७ िदन िभत्र यस अदालतमा पठाउनु भनी भएको आदे शानस
ु ार िज ला प्रहरी कायार्लय

काभ्रेपला चोकले प.सं. २०६३।०६४ िमित २०६४।२।१३ मा यस अदालतलाई लेखेको जवाफको प्रकरण नं. ७ मा
फोर सीक मेिडिसयन िवभाग महाराजग ज काठमाड बाट खटी आएका डा. हिरहर व ती, राि ट्रय मानव अिधकार

आयोगका अिधकृत सिहत िज ला प्रहरी कायार्लयका अनुस धान अिधकृतको टोलीले मत
ु ारको लास
ृ क मैना सुनव
गािडएको भिनएको

थानबाट मानव कंकाल उ खनन ् गरे को र प्रकरण नं. ८ मा सो ह डीह

पिरक्षणको लािग

पठाईएको भ ने कुराका अितिरक्त अनस
ु धानको प्रिक्रयामा बु न पन यिक्तह को वतन खुलाउने र पक्राउ गन
पत्र पठाईएको भ ने कुरामात्र उ लेख भएको पाई छ ।
१४.

२०६०।११।५ को वारदातको स ब धमा २०६२।७।२७ को जाहेरीमा नेपाली सेना पाँचखालको

क्या पमा कायर्रत महासेनानी ववी खत्री, सेनानी अिमत पुन, सह सेनानी सिु नल अिधकारी र क्या टे न िनर जनले
गैरकानन
ू ी

पले िनद ष नाबािलकालाई पक्राउ गरी ह या गन स मको कायर् गरे कोले मल
ु क
ु ी ऐन

स ब धीको १, १३

(३) नं. बमोिजम सजाय गिरपाऊँ भ ने जाहे री दखार् त परे पिछ

यान

यान स ब धी मु ा सरकारी

मु ा स ब धी ऐन २०४९ को अनस
ु च
ू ी १ मा रहेको पिरप्रे यमा अनस
ु च
ू ी १ िभत्र परे को मु ाका स ब धमा

सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को दफा १७ अनस
ु ार मु ा चलाउनु पन हो, होईन ? भ ने राय सिहतको िमिसल
प्रमाणह

सरकारी वकील कायार्लयमा पठाउनु पन र प्रहरीको राय सिहतको िमिसल प्रा त भएपिछ सरकारी

वकीलले िमिसल अ ययन गरी मु ा चलाउने वा नचलाउने स ब धमा िनणर्य गरी ऐ ऐनको दफा १८ अनुसार
मु ा च ने दे िखएमा सरकारी वकीलले तोिकए बमोिजम अिभयोगपत्र तयार गरी समयमै अदालतमा मु ा दायर
गनप
ुर् न समेतको िवपक्षीह को कानन
ू ी कतर् य रहे कोमा िवपक्षीह ले सो कानन
ू ी कतर् य परु ा गरे को पाईदै न ।
१५.

प्रभावकारी

उ लेिखत सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ ले गरे को

यव था बमोिजम अपराधका स ब धमा

पमा अनस
ु धान तहिककात गरी अपराध गरे को कानून बमोिजम मु ा चलाउनु पन र मु ा चलाउनु

पन अव था नभए सोही बमोिजमको कायर्िविध अपनाउनु पन कतर् य प्रहरी कायार्लयको रहे को
नेपाली सेनाका िज मेवार अिधकृतह ले
य तो िवषयको अनस
ु धान

यान मान अपराध गरे को भ ने िवषय आफैमा

यादै िसघ्रताका साथ िज मेवारी र प्रभावकारी

यसमा पिन

यादै संवेदनिशल भै

पमा हुनु पन हु छ । नेपाली
सेनाबाट प्रा त भएको २०६२।५।२३ को जनरल सैिनक अदालतको फैसलाको प ृ ठ ९ मा मत
ु व
ु ारको
ृ क मैना सन

म ृ यु नेपाली सेनाको सोधपछ
ु को क्रममा लापरवाही, लहडवाजी र िववेकिहनताका कारणबाट अपनाएको गलत
प्रिक्रया एवं प्रिविध समेतको कारण भएको त य सो फैसला समेतबाट

प ट भै रहेको अव थामा म ृ यु जे

ज तो अिधकारीको कारणबाट भएको भएपिन म ृ यु अपराधज य कृयाकलापबाट भए नभएको र मु ा च ने
अव था रहे नरहे को भ ने कुराको स ब धमा िज मेवार र प्रभावकारी

पबाट अनस
ु धान तहिककात गरी मु ा

च ने अव था भए सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ ले गरे को उ लेिखत यव था बमोिजम मु ा चलाउनु पनमा
२०६२।७।२७ को जाहे रीको स ब धमा हाल यित लामो समय िबितसक्दा पिन अनस
ु धान तहिककात प्रभावकारी

पमा भएको नदे िखँदा यो आदे श प्रा त भएका िमितले ३ मिहना िभत्र अनस
ु धान पूरा गनुर् भनी िवपक्षीह को

नाउँ मा परमादे शको आदे श जारी गरी िदएको छ । अिवल व यो आदे शको जानकारी िवपक्षीह लाई िदनु भनी
आदे शको

प्रितिलिप

तु

त

महा यायाधीवक्ताको

िनयमानस
ु ार गरी बझ
ु ाई िदनु ।

कायार्लयमा

पठाउनु

।

दायरीको

लगत

काटी

िमिसल

उक्त रायमा सहमत छु ।
या.रामप्रसाद

े ठ

इजलास अिधकृतः उ.स. वीकृित पराजल
ु ी
इित स बत ् २०६४ साल आि वन १ गते रोज ३ शभ
ु म ्–––––

िनणर्य नं.८०१२

ने.का.प. २०६५

अङ्क ९

सव च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय

यायाधीश

मानीय

ी मीनबहादरु रायमाझी

यायाधीश

ी क याण

े ठ

स बत ् २०६४ सालको िरट नं. .....०८६३
आदे श िमितः २०६५।९।२३।४

िवषयः परमादे श ।

िनवेदकः

व

व पीिडत तथा कृषक हकिहत संरक्षण समाज के द्रीय कायार्लय कैलाली धनगढीका

तफर्बाट अिख्तयार प्रा त भै आ नो हकमा समेत िललाधर भ डारी समेत
िव द्ध
िवपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लय िसंहदरवार, काठमाड समेत

 संक्रमणकालीन
ि टकोण

यायमा

व

वकालका घटनाह को समग्रतामा मू यांकन गरी रणनीितक उपचार गन

िलई छ, यसैले

अपराध

Seeking), क्षितपिू तर् (reparation), सं थागत

अनुस धान
सुधार

र

अिभयोजन, स य

(Institutional

reforms),

अ वेषण

परीक्षण

(Truth
(vetting)

लगायतका िविवध पक्षह मा चरणवद्ध िवचार गनप
ुर् न ।
(प्रकरण नं.२)


व

वकालमा भइरहे का मानवीय कानून िव द्धका वा मानव अिधकार उ लंघनका गि भर कसूरह

रोक्ने, ती

कसूरह

दोहोिरन

निदने, पीिडतमा

सुरक्षा

र

आ मस मानको

भाव

उ वोधन

गराउने, घटनावलीको यथाथर् अिभलेख राख्ने, राि ट्रय मेलिमलापको वातावरण बनाउने र कानूनी
रा यको पुनर् थापना गन, अ ततः शाि त बहालीको मागर्मा योगदान पर्ु याउने नै संक्रमणकालीन
यायका मुख्य अिभ टह

हुने ।

(प्रकरण नं.३)
 िनिवर्वाद स पि तह
स पि तह


व

यवहार वा चलन गनर् सक्ने

हुँदा य तो स पि तको संरक्षण गनुर् रा यको पिहलो कतर् य हुन आउँ ने ।

वको कारणह
व

िनवेदकह ले कानून बमोिजम भोग िवक्री

जे भएपिन

यिक्तको जीउ, यान र स पि तको हक अनु लघंनीय रह छन ् ।

व चिकर्एको कारणले मात्रै कसैको वैयिक्तक वा सा पि तक हकमा ह तक्षेप वा उ लंघन गरे को

कायर्ले वैधता प्रा त गनर् नसक्ने हुँदा

व

वको िसलिसलामा गिरएको भएपिन कानून प्रद त हक

हननको हरे क कायर् गैरकानूनी नै मािनने ।
(प्रकरण नं.९)
 संिवधान अ तगर्त

थािपत हकह को प्रयोग वा प्रचलनमा शाि त स झौताले पिन प्रितवद्धता जाहे र

गरे को हुँदा हक प्रचलन गराउने प्रयोजनको लािग आनुषांिगक
अिभ यक्त मू य वा मा यताको स ब धमा प्रासंिगक

पमा अदालतले शाि त स झौतामा

पमा रा यको

यानाकषर्ण गराउन िम ने ।
(प्रकरण नं.११)

 संिवधानले स पि तलाई मौिलक हकको

पमा स मानजनक र प्रभावकारी

थान िदएको हुनाले कानून

बमोिजम अिधग्रहण गरे को अव थामा बाहे क स पि तको गैरकानूनी क जालाई वैध ठहराउने कुनै पिन
राजनैितक वा अ य चे टा मा य हुन नसक्ने ।
 संिवधानको आधारभूत िसद्धा तको
उ तरदायी सरकारका िसद्धा तह

पमा

वीकृत स पि तको हक सिहतको मौिलक हक, कानन
ू ी रा य र

िवपरीत स पि तको वा तिवक धनीलाई स पि तको उपभोग गनर् वा

हक ह ता तरण गनर् निदनु भनेको संवैधािनक रा यको मौिलक आधारमा नै प्रहार गनुर् ज तो हो ।
संिवधान िवपरीतको य तो शोच वा
यसमा कानूनी रा य, वत त्र

यवहार कायम रहन िदने हो भने कुनै संिवधान बनाउनु वा

यायपािलका, मौिलक अिधकार आिदको

यव था गनुक
र् ो कुनै अथर्

नरहने ।
(प्रकरण नं.१२)
 ठूलो संख्यामा वा सामद
ु ाियक

पमा स पि तको वा यिक्तगत

वत त्रताको हकको उ लंघन भइरह छ

भने रा यले ह तक्षेपकारी भिू मका िनवार्ह गरी कानन
ू को कायार् वयन गरी ि थितलाई सामा य बनाउनु
अिनवायर् कतर् य हुने ।
(प्रकरण नं.१४)

िनवेदक तफर्वाटः िव वान अिधवक्ता

ी शेरवहादरु के.सी.

िवपक्षी तफर्वाटः िव वान सह यायािधवक्ता

ी कुमार चड
ु ाल

अवलि वत नजीरः

आदे श
या.क याण

े ठः नेपालको अ तिरम संिवधान २०६३ को धारा ३२ अ तगर्त धारा १०७(२)

बमोिजम पनर् आएको प्र तत
ु िरट िनवेदन यसै अदालतको अिधकारक्षेत्र िभत्र पन हुँदा िनवेदनको
संिक्ष त त य एंव आदे श यस प्रकार छः–
आ नो पुख ली थलोमा बसोवास गरी आएकोमा २०५२ सालको

व

व प चात माओवादीले

िनवदे क एवम ् हाम्रा पिरवारका नाममा रहे को जग्गा जिमन, घर उ योग ध दा कलकारखाना लगायतका
चल अचल स पि त
शरणाथीर्को

राजनैितक आ थाका कारण क जामा िलएकोले हामी सुकु वासी एवम ् आ तिरक

पमा दे शको िविभ न भागमा भौतािरई बसेका छ । २०६२/०६३ सालको आ दोलनमा

िव थािपत पिरवारको अहम ् भूिमका रहे को िथयो । आ दोलनको सफलता प चात दे शमा अमनचयन
कायम भै नयाँ

नेपालको िनमार्ण हुने र आ नो आ नो क जा भएको चल अचल स पि त सहज

पमा िफतार् हुनेछ, सबै पिरवारको िनि चत ठे गाना लाग्नेछ र जीवन यापन गनर् सहज हुनेछ भ ने
कुरामा

वाभािवक

पमा िव व त िथय

अ तिरम संिवधान, २०६३ जारी भयो, शस त्र

। आशा गरे अनु प आ दोलन सफल भयो, नेपालको
व

वका क्रममा क जा गिरएका स पि त िफतार् हुने

कुरा संिवधानमा लेिखयो, मौिलक हकको यव था भयो, शाि त स झौतालाई उ लेख गिरयो तर दभ
ु ार्ग्य
झन व यो ।
नेपाल सरकार, राजनैितक दलबाट संिवधानमा

यव था भएका मौिलक हक संिवधानको धारा

१६६(३) को अनसूची ४ र ऐ. को दफा ५.१.८ मा भएको िव तत
ृ शाि त स झौतामा ह ताक्षर गन
राजनैितक दल र िवपक्षी बनाएका समेतबाट िनवेदकह का क जा गिरएका चल अचल स पि त िफतार्
गिरएन । स पि त िफतार्को लािग अनेकन पटक नयाँ नेपालको मिसहा भनेका दल, मानव अिधकार
आयोग, नेपाल सरकार समक्ष उजुरी िनवेदन गिरयो, यताबाट कुनै पहल भएन । भयमुक्त वातावरणमा
बाँ ने कुनै आधार छै न ।
मालपोत ऐन, २०३४ ले हामी िनवेदकले चाहे को अव थामा हाम्रो घर जग्गा, कलकारखाना
उ योग ध दा िवक्री यवहार गनर् स पि त भोग िवक्री यवहार गनर् सक्ने संिवधानको धारा १९(१)(२)
बमोिजम मौिलक हक हो । नागिरक भएर, यिक्त भएर बाँ न पाउने मानव अिधकारको घोषणा
पत्र, १९४८ को

यव था िवपरीत हाम्रो जीवन पीडादायी बनेको छ । िनवेदक सरह िव थािपत भएका

िनवेदक भोजराज ितम सेना िव द्ध नेपाल सरकार प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लय समेत
भएको २०६४ सालको िरट नं. ०९२० मा २०६४।९।२ मा संिवधान वारा प्रद त मौिलक हकको संरक्षण
गन गरी सव च अदालतबाट आदे श समेत भएको

छ ।

२०५२ सालमा शु

भएको माओवादी आ दोलन प चात राजनैितक आ थाको आधारमा उक्त

पाटीर् एवम ् सो पाटीर्का भात ृ संगठनले हाम्रो घरवार, जग्गा जिमन, उ योग ध दा, कलकारखाना
लगायतका चल अचल स पि त क जा गरी िव थािपत भएका हामी िनवेदकह को जीवनको पीडादायी
यथाथर्तालाई िनवेदन माफर्त संिवधानमा ह ताक्षर गन, राजनीितक दल, मानव अिधकार आयोग, नेपाल
सरकार समक्ष जाँदा पिन यस िवषयमा कुनै प्रकारको पहल हुन सकेको छै न । संिवधानमा लेिखएका
हाम्रा हक कागजी बनेका छन ् । हाम्रो जीवन पशुवत भ दा वढी भएको छ, शाि त स झौता कागजी
बनेका छन ् । वैकि पक उपचारको बाटो छै न ।

यसैले स मानीत अदालतको असाधारण अिधकारक्षेत्र

अ तगर्त यो िनवदे न िलएर उपि थत भएका छौ । िवपक्षी पाटीर् एवम ्
२०६२/०६३ को आ दोलनबाट प्रा त हाम्रा उपल धी पिन समान

यसका भात ृ संगठनले

पमा उपभोग गनर् िदएका छै नन ् ।

िनवेदक, िनवेदकका पिरवारका नाममा रहे को उ योग ध दा, घर जग्गा िफतार् नगन िवपक्षीह को
उक्त कायर् नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(१)(२) (३) (ङ) (च), १३, १९(१)(२), १६६(३)
को अनुसूची ४ र ऐ. को दफा ५.१.८ बाट प्रद त मौिलक हक उपयोग गनर्बाट वि चत गिरएको हुँदा
धारा ३२ अ तगर्त धारा १०७(२) बमोिजम सश त्र
कैलालीमा

रहे का

िनवेदकह का

लगभग

२५०

व

िवघा

वका क्रममा बाँके, स यान, दाङ, विदर् या

जग्गा, क जा

गिरएको

उ योग, घर

जग्गा

कलकारखाना िफतार् गनुर् गराउनु र क जा गिरएको िमित दे िख हालस मको सरकारी मापद ड
अनुसारको क्षितपिू तर् समेत िदनु िदलाउनु भ ने िवपक्षी नेपाल सरकार समेतका नाममा परमादे श
लगायत जुनसुकै उपयुक्त आज्ञा आदे श जारी गिरपाऊँ । २०६३ सालमा

व

वको िविधवत अ त भई

संिवधान समेत जारी भै संिवधानसभाको चुनाव समेत भई सकेको अव थामा हाम्रा उ लेिखत स पि त
िफतार् नभई दो ो दजार्को नागिरक सरह नेपाल भरी िव थािपतले जीवन िवताउनु परे को िवषय
सावर्जिनक हक सरोकारको िवषय हुँदा अग्रािधकार िदई

याय िनरोपण गिरपाऊँ भनी पनर् आएको

िनवेदन ।
यसमा
नपन

के

कसो

भएको

हो ? िनवेदकको

माग

बमोिजमको

आदे श

िकन

जारी

हुनु

हो ? िलिखत जवाफ िलई उपि थत हुनु भ ने सच
ू ना िवपक्षीलाई िदई िलिखत जवाफ परे पिछ

वा अविध नाघेपिछ पेश गनुर् साथै बहुजन पक्ष भएको र सामािजक िवषयव तु हुँदा िछटो िकनारा हुन
वा छनीय दे िखएकोले िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ अग्रािधकार िदई पेश गनुर् भ ने
यस अदालतको २०६४।१२।२१ को आदे श ।
िनवेदन

दावीका

स दभर्मा

यव थािपका

संसदलाई

िवपक्षी

बनाउनुको

कुनै

औिच य

छै न, आधार पिन छै न । िनवेदन दावी गि भर र ममर् पशीर् भएकोले रा यले स वोधन गनुर् नै पदर् छ ।
सम याको गि भरता र संवेदनशीलतालाई िलएर नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को भाग ४ धारा
३३ को ख ड (त)(द)(ध) मा सश त्र

व

वको समयमा मािरएका यिक्तका पिरवार र िव थािपतलाई

राहत उपल ध गराउने दािय व रा यलाई सुि पएको छ । रा य यस िवषयमा सम या समाधान गनर्
िनर तर लाग्नु पन हु छ । धारा ३६(१) ले यस िवषय कायार् वयन भए नभएको स ब धमा अदालतमा

प्र न उठाउन नपाउने

यव था गरे कोले संवध
ै ािनक र कानूनी

पमा बा य बनाई अदालतबाट

कायार् वयन गनर् नसिकने िवषयमा परमादे शको माग गरी दायर भएको िनवेदनबाट िनवेदकलाई
सहयोग गनर् सक्दै न । संसद सिचवालयले कुन गनुप
र् न कायर् नगरी िनवेदक अदालत जानु परे को
िनवेदनमा

प ट नभएको समेतबाट िनवेदन खारे ज गिरपाऊँ भ ने

यव थािपका संसदको तफर्बाट

यव थािपका संसद सिचवालयका सहसिचवको पनर् आएको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकह को मौिलक हक हनन हुने कुनै िकिसमबाट यस म त्रालयले कुनै पिन काम
कारवाही नगरे को र कुनै आधार िवना दायर भएको िरट िनवेदन औिच यिहन हुँदा खारे ज गिरपाऊँ
भ ने नेपाल सरकार गह
ृ म त्रालयको तफर्बाट पनर् आएको िलिखत जवाफ ।
यिक्तको स पि त रा यले िनि चत कानन
ू बनाएर मात्र क जा गनर् सक्छ । िनवेदन माग
दावी बमोिजमको स पि त रा यले क जा गरे को पिन छै न ।
यव था गनर् नेपाल सरकारले
मापद ड २०६४
पक्षबाट

व

व

व पीिडतका स ब धमा आव यक

व पीिडतह का लािग आिथर्क सहायता एवम ् राहत स ब धी

वीकृत गरे को छ । मापद डको पिर छे द ३.२. मा

व

वको क्रममा

व

वरत

यिक्तगत चल अचल स पि तमा क्षित पर्ु याएकोमा िनधार्िरत मापद ड बमोिजम सहायता

उपल ध गराउने

यव था पिन छ । िनवेदनमा उठाईएका िवषय संवद
े निशल र ममर् पशीर् भए पिन

प्रचिलत कानन
ू बमोिजम स बोधन गनर् सिक छ । रा यको दािय वलाई संवैधािनक र कानूनी िवषय
बनाई अदालतबाट लागू गनर् बा य बनाउन नसिकने हुँदा िनवेदन खारे ज गिरपाऊँ भ ने नेपाल सरकार
प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयका तफर्बाट पनर् आएको िलिखत

जवाफ ।

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को भाग ४ धारा ३३ को ख ड (त) (द) र (ध) मा सश त्र
व

वको क्रममा मािरएका

यिक्तका पिरवार र िव थािपतलाई राहत उपल ध गराउने दािय व

रा यलाई सु पेकोले रा य यो ममर् पशीर् र संवद
े निशल िवषयमा िनर तर लागी रहनु पन हु छ । धारा
३६(१) ले यस भागमा लेिखएका िवषयह

कायार् वयन भए नभएकोमा अदालतमा प्र न उठाउन नपाइने

यव था गरे कोले रा य यस िवषयमा िनर तर लाग्नु पन नै हु छ । रा यलाई संवैधािनक र कानूनी
पमा बा य बनाई अदालतबाट सो रा यको दािय व परू ा गनर् सहयोग गनर् सिकदै न । िनवेदनमा
उठाएका

िवषय

कायार् वयन

गन

दािय व यो

िनयमावली, २०६३ को िनयम २१६ बमोिजम

व

सिमितको

पिन

होइन

।

यव थािपका संसद

वको क्रममा म ृ यु भएका र वेप ता पािरएका यिक्त

र पिरवारको तथा अंगभंग भएका िव थािपत भएकालाई सरकारबाट प्रदान गन राहत र पुनः

थापना

ज ता कायर्को मू यांकन अनुगमन गरी सरकारलाई आव यक िनदशन िदने प्रयोजनको लािग
सिमितको गठन भएको हो । २०६४।८।१८ दे िख २०६४।१०।११ तक ६ वटा वैठक वसी सकेको छ । सो
वैठकमा शाि त तथा पन
ु ः

थापना म त्रालय समेत भई िव थािपत घाईते एवम ् पीिडतका राहत

स ब धमा िव तत
ृ छलफल भइसकेको छ । िनर तर

पमा सिमित काममा लागेको अव थामा दावी

बमोिजम िनवेदकह को हक हनन ् हुने काम भएको छै न िनवेदन खारे ज गिरपाऊँ भ ने

यव थािपका

संसदको

व

व पीिडत पन
ु ः

थापना तथा राहत पिरचालन अनुगमन िवशेष सिमितको तफर्बाट

सिमितका सिचवको तफर्बाट पनर् आएको िलिखत जवाफ ।
िनवेदनमा उ लेख भएका िवषयह

यस म त्रालयको कायर्क्षेत्र िभत्र पदनन ् । तथािप

िनवेदकह को दावीलाई उ च स मान गद सो सम या समाधान गन पिरि थित िसजर्ना गनर् सवैले
लाग्नु पन र यो म त्रालय पिन मनसा वचसा कमर्णा लाग्नेछ । अनिधकृत
भिनएका जग्गा जिमनका

पमा क जा गिरएका

े ता मालपोत कायार्लयमा वा तिवक जग्गा धनीकै नाममा कायम रहने

हुँदा अनिधकृत क जालाई मालपोतले मा यता िददै न । उ लेिखत िवषय

याियक िनरोपण भ दा पिन

आपसी सहमित, किटवद्धता र सामूिहक प्रयासबाट साकार बनाउनु पन प्रकृितका हुन ् । सो अथर्मा
समेत िनवेदन खारे ज गिरपाऊँ भ ने भूिमसुधार

यव था म त्रालयका तफर्बाट पनर् आएको िलिखत

जवाफ ।
शाि त तथा पन
ु िर् नमार्ण म त्रालयको के क तो काम कारवाहीबाट िनवेदकह को मौिलक तथा
कानन
ू ी हकह को हनन हुन गएको हो ? िनवेदनमा
ने.क.पा.

माओवादी वारा

क जा

गिरएका

प ट

स पि त

पमा उ लेख छै न ।
िफतार्

गन

स ब धमा

स झौता, वातावरण सहज गराउने स ब धमा आठ राजनीितक दल वारा
लगायत संिवधान संशोधन लगायतका िवषयमा २०६५।३।११।४ मा दलह
अगािड वढाउने प्रितवद्धता

यक्त भएको छ ।

व

वका समयमा
िव तत
ृ

शाि त

यक्त गरे को प्रितवद्धता
वीच सहमित भै सो कायर्

य तो स पि तको वा तिवक

वािम व भएकालाई

उपभोग गनर्बाट बाधा पर्ु याउनेलाई प्रशासनबाट कारवाही गिरने, सहमितलाई माओवादीले १५ िदन िभत्र
घोषणा गरी कायार् वयन गन सहमित भएको छ । य तो अव थामा शाि त स झौता, अ तिरम
संिवधान कायार् वयनमा वेवा ता गरे को भ न िम दै न । नेपाल सरकारबाट आ तिरक
यिक्त स ब धी नीित, २०६३ जारी भै िव थािपत

पमा िव थािपत

यिक्त पिहचान गन संय त्र िनमार्ण भएको छ ।

यथाथर् लगत िलन नेपाल सरकार मि त्रपिरष बाट २०६४।२।११ मा

व

व प्रभािवत

यिक्त पिरवार

तथा भौितक संरचना लगत संकलन कायर्दल बनेको छ र लगत िलने कायर् भै रहे को छ । अ तिरम
सरकारको २०६३।१२।१६ को साझा सहमितको

यन
ू तम कायर्क्रमको बँद
ु ा (ग)(१) अनस
ु ारका यिक्तलाई

आिथर्क सहायता िददै आएको छ । िव थािपत तथा
प्रदान गन कायर्लाई
नेपाल सरकारले

व

व

व पीिडतलाई आिथर्क सहायता एवम ् राहत

यवि थत गन िनदिशका, २०६३ समेत िनमार्ण गरी सो कायर्लाई

यवि थत गनर्

व पीिडतलाई आिथर्क सहायता एवम ् राहत स ब धी मापद ड, २०६४ समेत

पािरत गरे को समेत पिरप्रे यमा यस म त्रालयलाई िवपक्षी बनाउनुको औिच य छै न भ ने समेत शाि त
तथा पन
ु िनमार्ण म त्रालयको तफर्बाट पनर् आएको िलिखत जवाफ ।
िनयम बमोिजम दै िनक मु ा पेशी सूचीमा समावेश भई िनणर्याथर् इजलास समक्ष पेश हुन
आएको प्र तुत िनवेदनमा िनवेदक तफर्बाट उपि थत िव वान अिधवक्ता
सालको

सश त्र

व

वबाट

राजनैितक

आ थाका

आधारमा

ी शेरबहादरु के.सी.ले २०६२
िनवेदकह ले

आ नो

घर

जग्गा, कलकारखाना, उ योग ध दा पेशाबाट िव थािपत भई दे शको िविभ न भागमा दो ो नागिरकका

पमा ब न परे को छ । आ नो पिरवारका नाममा रहे का य ता अचल स पि त माओवादी पाटीर् एवम ्
सो पाटीर्का भात ृ संगठनबाट क जा भएका छन ् । प्रमुख राजनैितक दलह
स झौता

समेतलाई

संिवधानमा

यवि थत

गरी

नेपालको

अ तिरम

वीच भएको शाि त

संिवधान, २०६३

जारी

भै

संिवधानसभाको समेत चुनाव भइसकेको छ । तर पिन युद्धरत समयमा क जा भएका िनवेदकह का
य ता स पि त िफतार् हुनसकेका छै नन । मानव अिधकारको िव व यापी घोषणा पत्रको िवपरीत
िनवेदकह को स पि त क जा भएको छ । नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(१)(२) (३)
(ङ) (च), १३, १९(१)(२), १६६(३) को अनुसूची ४ र ऐ. को दफा ५.१.८ प्रितकूल भएको िवपक्षीको कायर्ले
िनवेदकह

मानव भएर बाँ न नपाएको ि थित हुँदा अिवल ब

िवपक्षीले क जा गरे को समय दे िख नै

य ता सबै स पि त िफतार् गरी

यायोिचत क्षितपिू तर् िदनु भ ने परमादे शको आदे श जारी

गिरपाऊँ भ ने समेतको वहस प्र तुत गनभ
ुर् यो ।
महा यायािधवक्ता

कायार्लय

तफर्बाट

उपि थत

सह– यायािधवक्ता

ी

कुमार

चुडालले

िनवेदकह को दावी स ब धमा सरकार संवद
े निशल रहे को र िनवेदकह को पीडा ममर् पशीर् भएकोमा
िववाद छै न ।

व

वको समयमा िनवदे कह का अचल स पि त क जा भई आफूह

पुख दे िख बसोवास

गद आएको आ नो घरवार, पेशा समेतबाट िव थािपत भई दे शका िविभ न भागमा लुकी िछपी रहनु
परे को भ ने िनवेदनको यथाथर्तालाई अ यथा भ न पिन सिकदै न । यथाथर्मा राजनैितक

पमा

सम याको िसजर्ना भएको र सोही तरहले समाधान गन क्रममा सरकार अग्रसर भएकै छ ।

वका

व

समयमा क जा भएका िनवेदकह का स पि त िफतार् गन स ब धमा िविभ न सिमित समेतको गठन
भई सकेको र

य ता स पि तको कानूनी

पमा

वािम वको ह ता तरण पिन भएको छै न ।

िव यमान मालपोत ऐन समेतले वा तिवक स पि तका हकदार वा तिवक
े तामा समेत पिरवतर्न भएको

पमा धनी नै रहने र

नहुँदा य तो िवषयमा परमादे श जारी हुने होइन भ ने समेतको वहस

प्र तुत गनुभ
र् यो ।
िनणर्य तफर् िवचार गदार्, २०५२ सालमा शु

भएको माओवादी शस त्र

व

वको समयमा

िनवेदकह को पिरवारको नाममा रहे को िविभ न चल अचल स पि त उ योग ध दा कलकारखाना पेशा
यवसाय

ज ता

िनजी

स पि त

िवपक्षी

पाटीर्

एवम ् पाटीर्का

भात ृ संगठनह ले

क जा

गरी

िनवेदकह लाई घरवार िविहन, पेशा िविहन बनाई क जा गरी िव थािपत जीवन िवताउनु परे को छ ।
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ मा समेत य तो स पि त िफतार् गन स ब धमा शाि त स झौता
गन दलह

वारा गिरएको प्रितवद्धतालाई संिवधानमै उ लेख भएको हुँदा नेपाल सरकार, राजनैितक दल

एवम ् मानव अिधकार आयोग समक्ष

य तो स पि त घर जग्गा िफतार्को लािग पटक पटक िनवेदन

गदार् कुनै पहल चासो नभएर दे श िभत्रै अनागिरकको

पमा िव थािपत जीवन िवताउनु परे को हुँदा

वैकि पक उपचारको अभावमा अ तिरम संिवधानको धारा ३२ अ तगर्त धारा १०७(२) बमोिजम यस
अदालत समक्ष िनवेदन िलएर आएका छ
स पि त अिवल ब िफतार् गरी

। िवपक्षीह बाट मािथ उ लेख भएको क जा भएका

यायोिचत क्षितपिू तर् समेत िदनु िदलाउनु भ ने परमादे शको आदे श

जारी गिरपाऊँ भ ने िनवेदन दे िखयो । य को िलिखत जवाफमा िनवेदकह को माग दावी ममर् पशीर्
भएको र य तो स पि त िफतार् गन स ब धमा िविभ न संय त्र समेत वनी रहे कोले अदालत माफर्त
बा य बनाउन नसिकने हुँदा िनवेदन खारे ज गिरपाऊँ भ ने रहे को पाईयो ।
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १९ ले स पि तको हकको यव था गरे को पाई छ
। उक्त धाराको उपधारा १ मा प्र येक नागिरकलाई प्रचिलत कानूनको अिधनमा रही स पि त आजर्न
गन, भोग गन, वेच िवखन गन र स पि तको अ य कारोवार गन हक हुनेछ भ ने

यव था गद

उपधारा (२) मा सावर्जिनक िहतको लािग बाहे क रा यले कुनै यिक्तको स पि त अिधग्रहण वा प्रा त
गन वा य तो स पि त उपर कुनै प्रकारले कुनै अिधकारको िसजर्ना गन छै न तर अवैध ढं गले आजर्न
गरे को स पि तको हकमा यो उपदफा लागू हुने छै न भ ने

यव था गरे को पाई छ । ऐ. को उपधारा

(३) बमोिजम वैज्ञािनक भूिमसुधार कायर्क्रम लागू गदार् वा सावर्जिनक िहतको लािग रा यले कुनै
यिक्तको स पि त अिधग्रहण वा प्रा त गदार्

य तो स पि त उपर कुनै अिधकारको िसजर्ना गदार्

कानून बमोिजम क्षितपूितर् िदईनेछ, क्षितपिू तर् र सो को आधार र कायर्प्रणाली कानून वारा िनधार्रण गरे
बमोिजम हुनेछ भ ने यव था गरे को पाई छ ।
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १६६ को उपधारा (३) ले िमित २०६३ साल मंिसर
५ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) वीच स प न िव तत
ृ शाि त स झौता र
२०६३।८।२२ गते स प न हितयार र सेनाको

िमित

यव थापनको अनुगमन स ब धी स झौता अनस
ु ूची–४

मा रािखएको छ भ ने

यव था गरे को पाई छ । अनुसच
ू ी–४ ले िव तत
ृ शाि त स झौताको

गरी ५.१.८ ले सश त्र

व

यव था

वको क्रममा क जा गिरएका, ताला लगाईएका वा प्रयोग गनर् निदईएका

सरकारी सावर्जिनक, िनजी भवन, जिमन तथा अ य स पि तह

लगत खडा गरी त काल िफतार् गनर्

दव
ु ै पक्ष सहमित यक्त गदर्छन ् भ ने उ लेख भएको पाई छ ।
िनवेदकह ले आ नो िनवेदनमा वतर्मान अ तिरम संिवधानको धारा १२, १३ र १९(१) को
मौिलक हकको अितिरक्त धारा ३३ को ख ड (त) (द) (ध) र धारा १६६ र स वद्ध अनुसूची समेतको
आधारमा उपचार माग गरे को दे िख छ ।
िनवेदकले स पि त समेतको मौिलक हकको आधारमा उपचार माग गरे कोमा
हकमा आिथर्क सहायता तथा राहत स ब धी मापद ड

व

व पीिडतको

वीकृत गरी कायार् वयन गनर् लागेको भै धारा

३३ को

यव था अदालतबाट प्रचलन गराउन नसिकने रा यको दािय वको

पमा रहे को हुनाले प्र तुत

िवषय

याय योग्य नहुने भ ने िवपक्षी प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लय र रा य

वयं

आ नो दािय वमा िक्रयािशल रहनु पन भएकोले परमादे शको आदे श जारी गनर् नसिकने िजिकर िवपक्षी
म येको

व

व पीिडत पुनर् थापना तथा राहत पिरचालन अनुगमन िवशेष सिमित र

यव थािपका

संसदबाट समेत प्रा त िलिखत जवाफमा उ लेख भएको हुँदा िनवेदन माग बमोिजम प्र तुत िवषय
याय योग्य हो वा होइन ? िनवेदनमा उ लेिखत शाि त स झौताको संवैधािनक मह व छ वा

छै न ? क जा भएको स पि त िफतार् स ब धमा िवपक्षीह को कानूनी उ तरदािय व रह छ वा
रह न ? िनवेदकह को माग बमोिजम आदे श जारी हुनु पन हो वा होईन ? भ ने समेत प्र नमा िवचार
गनुप
र् न हुन आएको छ ।
िनवेदकह ले शाि त स झौताको अितिरक्त संिवधानको धारा १२ अ तगर्तको समानताको
हक, धारा १३ अ तगर्तको

वत त्रताको हक र धारा १९ अ तगर्तको स पि तको हकको आधारमा समेत

िनवेदन गरे का छन ् । िनवेदकह ले आ नो दतार्
व

वको समयमा त कािलन

भनेको हुनाले

व

े ताको हकको स पि त समेत गैरकानूनी

पमा

वरत पक्षबाट अनिधकृत क जा गरी हालस म िफतार् नगरे को

य तो िवषयमा िनवेदकलाई अ तिरम संिवधानको धारा ३२ को संवैधािनक उपचारको

हक प्रचलन गराई पाउने हक भएको हुँदा िनवेदकको मागको स ब धमा िवचार गनर् धारा १०७(२) ले
िम ने नै दे िखयो ।
िनवदे कह ले उ लेख गरे को धारा ३३ को

यव था अनु प िव थािपतलाई राहत उपल ध

गराउने कुरा उ लेख गरे पिन सो रा यको दािय वको
सोलाई हकको

पमा ग्रहण गनर् र अदालतले

जवाफमा िलइएको छ । साथै
दािय व अनु प िवपक्षीह

पमा िकटानस म गरे को तर िनवेदकह ले

याियक तवरले िवचार गनर् निम ने िजिकर िलिखत

धारा १६६ र सो सँग स वद्ध वह
ृ त शाि त स झौताले िसजर्ना गरे को

नेपाल सरकार र त काल सिह गन नेपाली कांग्रेस र ने.क.पा. माओवादी

दल बा य हुने भ ने िजिकर िलएको हुँदा सवर्प्रथम यिह प्र नमा िवचार गनुप
र् न दे िखन आयो ।
िनवेदकह ले राजनैितक दलह लाई िवपक्षी बनाए पिन िनजह बाट िलिखत जवाफ प्रा त
भएको दे िखएन । राजनैितक दलसँग नेपाल सरकारले स झौता गरे को िवषय दे िखएकोले
स झौताको स ब धमा सामा यतया पक्षकार दलह
पिन

िनवेदकह को

हकको

स दभर्मा

अदालतले

कायार् वयन गनर् दललाई बा य गनर् सिकने
व

य तो

र सरकारको दािय व नहुने भ न निम ने भए
असाधारण

अिधकारक्षेत्रको

रोहमा

स झौताको

प ट आधार िनवेदकह ले प्र तुत गनर् सकेको दे िख न।

वकालको समाि तको लािग स प न शाि त स झौता राजनैितक स झौता भएको र

ितनको कायार् वयन पिन राजनैितक प्रिक्रयाबाट नै अिभिनि चत हुनु पछर् भ ने धारणा राख्न
खोिजएको दे िख छ । अदालतको स दभर्बाट हे न हो भने
िसलिसलामा

व

वरत पक्षह

वलाई शाि तमा

वीच राजनैितक प्रकृितको कुनै स झौता हु छ र

आधारमा अ तिरम संिवधानको प्रा पह
मह वपण
ू र् घटनाको

व

पा तरण गन
यसको समेत

कोिर छ भने संवैधािनक िवकासक्रमलाई प्रभािवत गन

पमा उक्त िलखतलाई हे नुर् पन हु छ । स झौताह

सबै िसधै कानूनी

पमा

पा तिरत नहुने हुनाले ितनको भावनालाई िविध िनमार्णको प्रिक्रया वारा समािहत गन वा स बोधन
गनुर् पन हु छ । यिद वह
ृ त शाि त स झौता ज तो िलखतलाई
युगा तकारी

घटनाको

पमा

वा तिवक

पमा

िलइएको

व

भए

वलाई शाि तमा
राजनैितक

पा तिरत गन

शिक्तह ले

िविभ न

िवधाियकी, प्रशासिनक र साँ कृितक प्रव ध िमलाउनु पन हु छ । यो िवषय वहु आयािमक प्रकृितको

भएकोले एउटै पिरघटनाले सबै पक्षलाई र सबै काललाई स बोधन गनर् स भव नहुने हुनाले नै िविभ न
पक्षह लाई समेिटएको एउटा वहृ त योजना र ितनको िविधस मत र प्रभावकारी कायार् वयन आव यक
हु छ । तर यथाथर्मा हे दार् जित द्रत
ु तर गितमा शाि त स झौता स प न भएको छ र राजनैितक
प्रिक्रया िक्रयािशल भएर अ तिरम संिवधान िनमार्ण भै संिवधानसभाको िनवार्चन तथा नयाँ सरकार
गठन भएको छ, य तै गितमा

व

वको कारणह

सही िनराकरण खो ने र शाि त प्रिक्रयालाई िदगो

र ितनको प्रभावह को स ब धमा अ ययन गरी
पमा सु ढ गरी कायार् वयन गन कुरामा

यान

गएको अनुभूत हुँदैन ।
िनवेदकह ले िलएर आएका प्र तुत िवषय िविभ न सम याह

म येको एउटा प्रितिनिधमुलक

सम या दे िखए पिन सम याको प्रकृित र पैमान यस िनवेदनमा िचित्रत गिरएको भ दा िविवध र धेरै
हुन सक्ने कुरा सहज अनुमानको िवषय दे िख छ ।

व

वको वा तिवक कारणह

र प्रभावह लाई

थाती राखेर शाि त स झौताको राजनैितक पक्षको कायार् वयनमा मात्रै प्राथिमकता िदने हो भने
सम याको जगस म पग्ु न नसिकने प्र टै छ । वहृ त शाि त स झौता ज तो िलखतलाई राजनीितक
पले वढी र अ य कानूनी, याियक

वा सामािजक आिथर्क एवम ् साँ कृितक

ि टले कम स झन

िम ने िलखत अव य होइन । यिद अिहलेको अ तिरम संिवधानले जन आ दोलनको भावना र शाि त
स झौताको ममर्लाई कायार् वयन गन राजनैितक प्रितवद्धता दे खाएको छ भनी मा ने हो भने ितनको
खोजी संिवधानका िक्रयाशील भागह मा गनुप
र् न हु छ, संिवधानका मौिलक हक स ब धी
लगायतका हरे क धारामा गिरएको
पक्षह

यव था

यव थाको कायार् वयनको लािग रा य पक्ष र स वद्ध अ

सवै

पिन इमा दार हुन ज री छ । संिवधानको प्रावधानको कायार् वयन गनुर् भनेको अक्षरको िझंगा

टसाई होइन, यसले जुन उ े यले र जुन वगर्लाई लिक्षत गरे को हो यसलाई स बोधन गरी पिरणाममा
अ तर

याएको हुनु पिन पछर् । समग्रमा वतर्मान अ तिरम संिवधानले शाि तलाई सं थागत गन र

दे शलाई िदगो िवकासको बाटोमा अग्रसर गराई जनताका सुख अिभविृ द्ध गन ल य राखेको दे िख छ, यस
अिभ ट हािसल गनर्को लािग

व

वो तर मुलुकले

लािग जो चािहने आव यक रणनीितक उपायह

व

वलाई शाि त र ि थरतामा

गनुप
र् न हु छ, यसका अवयवह

पा तरण गनर्को
र शाखाह को

समि टगत र िविशि टकृत स बोधन गनुप
र् न हु छ । यस त यलाई गि भरतापूवक
र् रा य र स वद्ध
सबैले राम्ररी बु नु ज री दे िख छ ।

वतर्मान अ तिरम संिवधानको धारा १६६ सँग स वद्ध गरे को शाि त स झौतालाई जुन अनुसूची
४ मा समावेश गिरएको छ, व
रणनीितक योजनाको

वो तर नेपालमा शाि त, यव था र

यायलाई सं थागत गनर्

पमा हे नर् सिक छ । संिवधानको धारा १६६ मा समावेश गिरएकोले यसलाई

पिन संिवधानको अंग मा न त सिक छ तर यसको कायार् वयनको हकमा संिवधान िभत्र कुन
िनकायको दािय वसँग स वद्ध गरी िकटान गिरएको हो, सो कुरा

प ट गरे को पाई न । शाि त

स झौताले मूलतः राजनैितक सहमितको अिभ यिक्त िदएको हुनाले यसलाई कायार् वयन गनुर्

राजनैितक दलह
वैधािनक

वा शिक्तह

वीच िनर तरको सहमित र कायर्नीितगत सहकािरतालाई अिघ वढाउँ दै

पमा अथार्त ऐन कानूनको

पमा मापद ड िनधार्रण गरी कायार् वयनको िदशा

ज री दे िख छ । शाि त स झौताका हरे क

यव थाह

प ट गिरनु

कानूनसँग स वद्ध मात्रै छै नन, यसले

सामािजक, आिथर्क, साँ कृितक, राजनैितक र संरचना मक कितपय पक्षह लाई स बोधन गनर् खोजेको र
मूलत पर परागत शासकीय प्रणालीबाट निवन लोकताि त्रक प्रणालीमा

पा तरण गन ल य राखेकोले

यसलाई समग्रतामा हे नुर् ज री दे िख छ ।
शाि त स झौताको िवशेषताह
पिरणत गन प्रितवद्धताको िलखतको
सामािजक

पा तरण र

व

व

हे दार् िवगतको

यव थापनमा िवशेष जोड िदएको दे िख छ । साँ चै भ ने हो भने

वह

जुनसुकै कारणले पिन हुन सक्छन ्, र

व

वह

सही अथर्मा बु न सिकयो भने अवसरह

भने

पा तरण गनर् धेरै चुनौितह
व

व

यसैले

विवहीन समाजको पिरक पना अस भव छ ।
हु छन ् तर ितनै

पिन हु छन ् ।

व िवनाशकारी ब न जा छ ।

व
व

आउँ छ । यस अथर्मा शाि त स झौताले जुन नीितह
यसको मह व

व र युद्धलाई युद्ध िवराम माफर्त शाि तमा

पमा प्रकट गरे को दे िख छ । यसले राजनैितक, आिथर्क र

व
पमा

व

व

वलाई यथाथर्मा अवसरको

वको ठीक ढं गले

वको

यव थापन गनर् सिकएन

यव थापन मह वपूणर् हो भ ने दे िखन

सिहत

व

वको

यव थापन गनर् खोजेको छ

प ट हुन आउँ छ ।

शाि त स झौतामा अ य कुराह को अितिरक्त इ छा िव द्ध कर नअसु ने, क जामा रहे का
मािनसह

एवम ् वेप ता पािरएका

यिक्तह को वारे मा ि थित सावर्जिनक गन, युद्धबाट पीिडत

यिक्तको लािग राि ट्रय शाि त तथा पन
ु र् थापना आयोग गठन गन, व

वको क्रममा उ लंघन भएको

मानव अिधकारको स व धमा स य अ वेषण गन र समाजमा मेलिमलापको वातावरण तयार
गन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन गन, दव
ु ै पक्षका पिरवारका कुनै सद य एक अकार्
पक्षसँग स वद्ध भएको आधारमा पिरवारको अ य सद यह

मािथ कुनै पिन िवभेद नगन र कुनै पिन

दवाव निदने प्रितवद्धता जाहे र गन ज ता मह वपण
ू र् कुराह

समावेश भएको पाइ छ भने युद्ध

समाि तको घोषणा गद मानव अिधकार, मौिलक अिधकार र मानवीय कानूनको पिरपालना स ब धमा
प ट प्रितवद्धता

यक्त भएको पाई छ । यसले द डहीनतालाई प्र य निदने, पीिडत एवम ् वेप ता

पािरएकालाई राहत िदने, बाँ न पाउने अिधकारको स मान गन, व
पिरवारह

वबाट िव थािपत भएको यिक्त र

आ नो मल
ू वास थानमा फकर्न पाउने वा ितनीह ले चाहे अनुसार अ य कुनै ठाउँ मा

बसोवास गनर् पाउने अिधकारको स मान गन, खा य स ब धी हकको स मान गन, कानन
ू बमोिजम
बाहे क कसैको पिन

यिक्तगत स पि त जफत वा क जा नगन कुराह

िवशेष

पले उ लेख गरे को

दे िख छ ।
उक्त शाि त स झौता कायार् वयनको लािग राि ट्रय शाि त तथा पुनर् थापना आयोग गठन
गन र सो आयोगले शाि त अिभयान सफल बनाउनको लािग आव यक्तानुसार संय त्रको िनमार्ण गनर्
सक्ने यव था गद आयोगको गठन र कायर्िविध अ तिरम मि त्रपिरष ले तय गरे बमोिजम हुने कुरा

समेत उक्त स झौतामा भिनएको पाई छ । उक्त स झौताको कायार् वयन तथा अनुगमनको काममा
संयुक्त रा ट्रसंघीय मानव अिधकार उ चायुक्तको नेपाल ि थत कायार्लयबाट हुन सक्ने गरी सहमित
भएको समेत दे िख छ ।
उपरोक्त िवशेषताह
शाि तमा

हे दार् शाि त स झौताले युद्धकालका िवभािजत मनि थितलाई

पा तरण हुनको लािग प्रितवद्धता

यक्त गरे को, व

वकालमा प्रभािवत

यागेर

यिक्त एवम ्

पिरवारको हकमा राहत र पुनर् थापना गनर् खोजेको, यसकालमा उ लंघन भएको मानव अिधकार
उ लंघनको लािग स य अ वेषण गरी उपचार िदने र मेलिमलापको वातावरण खडा गरी शाि तलाई
सं थागत गनर् खोजेको भ ने दे िख छ ।
लगायतका िविवध पक्षह

व

वकालमा भौितक िनमार्ण दे िख सामािजक स ब ध

प्रभािवत भै जनताका मौिलक एवम ् कानूनी हक प्रचलन समेतमा अवरोध

आएको दे िखएकोले जनताको हक प्रचलन गराउन उपयुक्त कानूनी एवम ् शासकीय वातावरण कायम
गराउनको लािग शाि त स झौताको इमा दार कायार् वयन सा दिभर्क दे िखन आउँ छ ।
यिक्तको जीवनको अिधकारको स मान गनर् उसको जीिवकाको आधारको
स पि त र

पमा रहने

यवसायको अिधकार मह वपण
ू र् हु छ, जसको अभावमा न त खा य अिधकार सरु िक्षत

हु छ, न त जीवनको लािग चािहने आव यकता पिू तर् गनर् सिक छ । जीवनको स ब धमा
आ नो आ म िनणर्यको अिधकार प्रयोग गनर् स पि त, वास थान र
कुराह को अभावमा असा य हु छ ।

यसैले

यिक्तले

यवसाय ज ता आधारभूत

य तो अिधकारको स मान गनु,र् कानन
िवपरीत
ू

यिक्तको स पि त जफत वा क जा नगनुर् र आ नो वास थानमा सस मान र सरु िक्षत ढं गले िफतार्
हुन पाउनु उक्त स झौताको मह वपण
ू र् प्रितवद्धताह

हुन ् भ न सिक छ ।

यो अिधकारको संरक्षण गन प्रयोजनको लािग शाि त स झौतामा िनदिशत गिरए बमोिजम
गिठत हुने शाि त तथा पन
ु र् थापना आयोगको हकमा मि त्रपिरष को िवशेष िज मेवारी हुने भिनए
पिन हालस म राि ट्रय शाि त तथा पुनर् थापना आयोग गठन हुन सकेको पाईएन । इितहासमा
किह यै पिन दे श िभत्रको

व

वको स ब धमा अ तरार्ि ट्रय सं थाबाट िनगरानी निन

याईएकोमा

वतर्मान शाि त स झौता अ तगर्त शाि त स झौताको कायार् वयन एवम ् अनुसरण गन भूिमका
संयुक्त रा ट्रसंघीय मानव अिधकार उ चायुक्तको नेपाल ि थत कायार्लयलाई िदइएको पाई छ ।
य तो भूिमकाको सकारा मक पिरणाम हे नर् पाउन अझै बाँकी दे िख छ ।
यसरी जुन अथर्मा शाि त स झौताले शाि तमा
िनदशक िलखतको
संरक्षणको
अघोिषत

पमा स मानजनक

िवषयमा

कायार् वयन

पा तरण गनर्को लािग आधारभूत मागर्

थान पाएको िथयो, तदनु प सो जनजीिवका र जनताको हक
तरमा

प्रभावकािरता

दे िखन

आएन, व

यसमा

मौनता, उदािसनता वा िसिथलता दे िखन आएको पाई छ । फलतः यसबाट अ य कुराको

अितिरक्त कानूनी रा यको कायार् वयनमा िव यमान अवरोधह

हटी नसकेको आभाष िम दछ ।

ज्ञात य के छ भने युद्धको कारणह

मािनस वसेको वातावरणमा भ दा मािनसको मनमा हु छ

। जवस म हकह को समुिचत संरक्षण र स बोधन हुँदैन, मािनसको

व

वरत मनबाट

व

वले

िनकास पाउँ दै न । यिक्तलाई उसको हकको स मान हु छ भनी आ व त नबनाएस म उ कुनै न कुनै
पमा भय, त्रास, बदला, उपेक्षा, आिद भावले आक्रा त भइरह छ र फल व प

व

वको मलजल

गिररह छ ।
व

वले राजनीितक, आिथर्क, सामािजक र भौितक सबै पक्षलाई क्षत िवक्षत पादर् छ, िनमार्ण र

िवकासलाई अव द्ध गदर्छ र थप िवनाशको स भावना वढाउँ छ । यसैले
िनमार्ण गनर् सामािजक
व

वकाल वा

व

वो तर समाजमा शाि त

याय र मानव अिधकारको संरक्षण गनुर् िवशेष मह वपूणर् मािन छ ।
यस पिछ पिन क जा गिरएको स पि त िफतार् नहुने, वास थान रक्षा

नहुने, आ नो ठाउँ मा आफूले रोजेको पेशा गनर् नसक्ने, िनवार्ध आवागमन गनर् नसक्ने र असरु क्षाको
भाव मडािररहनुले

व

वकालको धङधङीलाई नै िनर तरता िदएको हु छ र शाि त स झौताको सही

कायार् वयनको अभावमा कुनै न कुनै समयमा

व

व चकर्ने वा पन
ु रागमन गनर् सक्ने स भावनालाई

गभर्मा राखेको हुन सक्छ भ ने कुराको हे क्का राख्नु स बि धत सबैको लािग अित ज री छ ।
यसैले शाि त बहालीको प्रिक्रयामा प्राथिमकताको साथ

व

वकालीन मानव अिधकार

उ लंघनको घटनाह को िनराकरण गरी ितनको प्रभावह को स ब धमा आव यकतानुसार पुनर् थापना
वा उपचारा मक उपायह
यादै जिटल र

वारा स बोधन गिरनु ज री हु छ । नेपालमा

व

वको संरचना मक पक्ष

यापक प्रकृितको दे िख छ । यसले पर परागत राजत त्र र रा य संगठनको संरचना

तथा रा य संचालनको दशर्नमा नै प्र न उठाएको छ र सो को प्रभावको
स ब धह मा पिन

यापक प्र नह

उठाईएको पाई छ । यस स ब धी कितपय कुराह

िनमार्णको प्रिक्रयाबाट स बोधन हुने खालको दे िख छ भने

यसको साकार

हक दािय वह को सही कायार् वयनको आव यकता हुने दे िख छ ।
आिथर्क अ याय हटाउने, व
यायको

पमा सामािजक, आिथर्क
संिवधान

प िलन अ य कितपय

यसको लािग सामािजक एवम ्

वबाट पीिडत समुदायलाई राहत प्रदान गन, प्रभावकारी पुन थापकीय

यव थापन गन, कानूनी रा यलाई

स भावना रोक्ने र संक्रमणकालीन

थायी वको आधार बनाई

यायको आव यकताह लाई

सवलीकरण गरी द डहीनता रोक्ने र

व

वरत पक्षह

व

वको पुनराविृ तको

दयंगम गरी फौजदारी

एवम ् पीिडतह

सामाि यकरण तथा सहजीकरण गनुर् ज ता मेलिमलापका आधारभूत कुराह

यायलाई

वीचको स ब धलाई

आव यक दे िखन आएका

छन ् ।
शाि त स झौताको समग्र कायार् वयनको लािग नै प्र तुत िनवेदन पनर् आएको नभए पिन
अ तिरम संिवधानले प्रदान गरे को स पि तको हक लगायतका मौिलक हकको कायार् वयनमा वह
ृ त
शाि त स झौता समेतले प्रितवद्धता र स मानको भाव

यक्त गरे को कारणले िनवेदकले खोजेको

उपचारको स दभर्मा उक्त स झौताको कायार् वयन सा दिभर्क हुन आउँ दछ ।

िवगतमा
स ब धह

व

वरत रहे का पक्षह

वीच शाि त स झौता समेत स प न भई नयाँ िशराबाट

पुनर् थािपत गनर् खोिजएको बेला िवगतको अ यायको प्रसंग उठाएर िवकिसत भै सकेको

नयाँ स ब धह मा बाधा पन त होईन भ ने प्र न उ न नसक्ने होइन । यस अथर्मा
शाि तलाई पर पर िवरोधी
हरे क
व

यादतीह

पमा हे नर् खो नेह

याियक

प्रिक्रया

वकालमा भएका कितपय कुराह

र

पिन हुन सक्दछन ् । ज्ञात य के छ भने िवगतका

क्षितपूितर्कै
व

मा यमबाट

वका पक्षह

सिक छ । भौितक िनमार्णबाट जनताका असुिवधाह
स पि तमा नोक्सानीका घटनाह

याय र

टुङ्िगनु

पछर्

भ ने

होइन

।

वीचको स वाद र सहमितबाट टुङ्ग्याउन
हटाउन सिक छ । तर जव जीउ, यान र

हु छन ् र मानवीय कानूनको समेत उ लंघन भएको हु छ, यसमा

घटनाको प्रकृित अनुसार पुनर् थापना र क्षितपिू तर्बाट मात्र स बोिधत हुन सक्ने कुराह मा यसै रोहमा
र अ मा अ य

याियक प्रकृयाह बाट स बोधन गनुप
र् न हु छ । मानवीय कानूनको उ लंघन गरी

धनजनको क्षित हु छ र

यसको अनदे खा गिरयो भने द डहीनताको अव था ब छ वा द डिहनता

मौलाउँ छ । द डहीनता भनेको वा तवमा कानूनी रा यको िवरोधी ि थित हो । युद्ध वा शाि त जुन
कालमा पिन समाजलाई एकसुत्रमा जो ने कानूनी रा यको केही आधारभूत कुराह
उपेक्षा गिरयो भने समाजमा ब नुको औिच य नै भि कन जा छ ।

हु छन ्, जसको

यसैले मानव अिधकार स ब धी

कानून तथा मानवीय कानूनको कायार् वयनमा िकं िचत पिन लापरवाही गनुर् हुँदैन । व
अिधकार कानून तथा मानवीय कानूनको उ लंघनको हरे क ि थितलाई कानूनी प्रिक्रयामा

मानव

याई सही

िन कषर्स म पुर्याउनु पदर् छ र समाजलाई कानूनले िदन सक्ने सुरक्षाको भरोसा िदनै पदर्छ ।
यिक्तको जीउ धनमा नोक्सानी गन वा मानवीय कानूनको चरम उ लंघन गन आिद कामबाट
उ प न

उ तरदािय वबाट

उ मुिक्त

यिक्त, पिरवार वा समाजमा

प्रदान

गरी

घटनालाई

पटाक्षेप

गनर् खो यो

भने

यसबाट पन असर िव यमान भइरहने हुनाले समाजमा ितनले कुनै न

कुनै वखत कुनै न कुनै बहानामा प्रितिक्रया मक
व

रा यले

पमा प्रकट हुने स भावना राख्दछ ।

यसैले

वका असरह को स तोषजनक समाधान नगरीकन शाि त िदगो हुन अस भव दे िखन आउँ छ ।

यसैले पिन संक्रमणकालीन

यायको सही यव थापन मह वपण
ू र् दे िख छ ।

संयुक्त रा ट्रसंघका महासिचवले कानूनी रा य र
समाजमा संक्रमणकालीन
स ब धमा

व

वकालीन तथा

व

याय स ब धमा सुरक्षा पिरष मा िदएको प्रितवेदनमा कानूनी रा यको

यक्त गनुर् भएको धारणा यहाँनेर मह वपूणर् छ । उहाँले भ नु भएको छः कानूनी रा यले

शासनका ती िसद्धा तह लाई जनाउँ छ, जहाँ रा य लगायतको सबै यिक्तह , सं थाह
ती सावर्जिनक वा िनजी होउन, सावर्जिनक

पमा जारी भएका, समान

र िनकायह , चाहे

पमा लागू गिरएका, वत त्र

पमा पुपक्ष
र् गिरएका र अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार कानूनका मू य र मापद डह
कानूनह

वो तर कालको

अनु प भएका

प्रित जवाफदे ही छन ् । यसको लािग कानूनको सव चताको िसद्धा तह , समानताको

िसद्धा त, कानून

प्रितको

उ तरदािय व, कानूनको

प्रयोगमा

व छता,

शिक्तपथ
ृ कीकरण,

िनणर्यमा

सहभािगता, कानूनी सुिनि चतता र

वे छाचािरता िविहनता र कायर्िविधगत एवम ् कानूनी पारदशीर्ता

आव यक हु छन ् ।
(It refers to a principle of governance in which all persons, institutions and entities, public
and private, including the state itself, are accountable to laws, that are publicity promulgated,
equally enforced and independently adjudecated and which are constant with international human
right works and standards. It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles of
supremacy of law, separation of powers, participation in decision making, legal certainty, avoidance
of arbitrariness and procedural and legal transparency)
व

वरत पक्षह

घटनाह

र ितनका प्रमाणह

समग्र

क्षितको

वीच वह
ृ त ् शाि त स झौता स प न भए पिछ

व

वकालमा भएका

आिद सबैको अिभलेख राख्ने, अनुस धान गन, यिक्त, पिरवार वा रा ट्रको

आंकलन

गन, मू यांकन

स भार, पुनिनर्मार्ण, पुनर् थापना र

गन

र

ितनीह को

स ब धमा

ममर्त

याय तथा क्षितपूितर् गनुप
र् न सबै कुराको प्रयोजनको लािग उपयुक्त

आयोग/िनयोग वा संय त्र खडा गरी प्राथिमकता साथ त काल कायर् थालनी हुनुपन हो । तर

व

व

समाधानको यो प्रिक्रया अपनाईएको पाईएन । शाि त स झौता स प न हुनुलाई नै एउटा छाता
समाधानको

पमा िलएर

यसैमा स तोष मानेको ज तो दे िखन आयो । फलतः

पिछको राजनैितक घटनाक्रम अिघ वढे पिन

व

व

वो तर काल

वकालको घटनावलीको स ब धमा अपेक्षाकृत कम

यान गएको दे िखन आएको छ ।
प्र तुत िनवेदनमा गिरएको मागले संक्रमणकालीन
िकन िनवेदकह
छ ।

र िनवेदकह

यायको प्र न उठाएको छ ।

व

वकालमा

ज ता अ य कितपयह को धनजनको क्षित भयो भनी हे नर् पन गराएको

यिक्तको धनजनको रक्षा गन कानून, कानून कायार् वयनको िनकाय र प्रकृया हुँदा हुँदै िकन

कानून कायार् वयनको तहबाट िनवेदकह को स पि त वा हकको संरक्षण हुन सकेन ? िकन कानूनी
प्रिक्रयाबाट

याय खो न िनवेदकह

उपरोक्त सबै कुराह

त कालै आउन सकेनन ् ? िकन

यायमा पहुँच सहज भएन ? के

यथाि थितमा िठकै भएर पिन िनवेदकह ले आ नो अिधकार पिर याग गरी

बसेका हुन ् ? के प्रचिलत कानूनले ती सबै कुराको स तोषजनक समाधान िदन सक्छ ? य ता
प्र नह को

ंख
ृ ला लामो हुन सक्छ । यथाथर्मा कानूनह

भएको भए वा

पमा आ ना धनजन वा स पि तको अनिधकृत क जाको ि थित सहन गरे र

ब ने कुराको अनुमान गनर् सिकदै न ।
अव थाह

त

यायमा सहज पहुँचको वातावरण भएको भए कोही पिन सामा य सुझवुझ भएका

यिक्तले अनाव यक
अव था छ, व

र ितनको कायार् वयनको स भावना द ु

व

वकालमा अदालतकै भौितक संरचनास म आहत भएको

व प्रभािवत कितपय क्षेत्रमा अदालतका सूचनाको तामेलस म गनर् नसक्ने िनषेधा मक

िव यमान िथए, यायको मागर्मा आएका कितपयले ध कीको कारणले आ नो मु ा नै छाडी

गएको पाईएको िथयो भने मु ा गनुप
र् न कारण उ प न भएर पिन
असहजता र

यायको मागर्को अवरोध वा

यायको ग त यस म पग्ु न सिक छ भ ने आँट वा भरोसाको अभावले गदार् सहे र ब ने

बा यता आएको िथयो । आ नो

यिक्तगत जीवनको सुरक्षाको खतराको माझबाट आ नो हक वा

स पि तको लािग सामा य अव थामा ज तो खोजिवन गनर् अव य पिन सहज नभएर नै हुनु
पछर् , गैरकानूनी ढं गले क जा गिरएको धनजनको लािग शाि त स झौता पिछको लामो समयस म
पखर्न परे को ।
व

यसैले य तो प्र नमा अ य त पर परागत र िनयिमत सोच र प्रकृयाबाटै

वकालीन सबै सम याको कानूनी उपचार खोिजयो भने धेरै हदस म हाम्रा समाधानह

कम र ग प

यादा हुनेछ ।

यसैले पिन संक्रमणकालीन

वा तिवक

यायको अवधारणाको कायार् वयन

सा दिभर्क छ भ न खोिजएको हो ।
२.

संक्रमणकालीन

रणनीितक उपचार गन

यायमा

व

वकालका

घटनाह को

समग्रतामा

मू यांकन

गरी

ि टकोण िलई छ, यसैले अपराध अनुस धान र अिभयोजन, स य अ वेषण

(Truth Seeking), क्षितपिू तर् (reparation), सं थागत सुधार (Institutional reforms), परीक्षण (vetting) लगायतका
िविवध पक्षह मा चरणवद्ध िवचार गनुप
र् न हु छ । ती सबै कामह मा चु तता वा प्रभावकारीता
सुिनि चत गन कानूनह , शीपह
३.
गि भर कसरू ह

व

र सं थागत क्षमताह

िव यमान हुनु ज री

छ ।

वकालमा भइरहे का मानवीय कानून िव द्धका वा मानव अिधकार उ लंघनका

रोक्ने, ती कसरू ह

दोहिरन निदने, पीिडतमा सरु क्षा र आ मस मानको भाव उ वोधन

गराउने, घटनावलीको यथाथर् अिभलेख राख्ने, राि ट्रय मेलिमलापको वातावरण बनाउने र कानन
ू ी
रा यको पन
ु र् थापना गन, अिन अ ततः शाि त बहालीको मागर्मा योगदान पर्ु याउने नै संक्रमणकालीन
यायका मख्
ु य अिभ टह
४.

हुन ् ।

उपरोक्त ि थितह

वाि छत छन ् भ ने कुरामा कुनै िवमती नहोला, तर ित

सहजै बहाल हुने कुरा भने होइनन ् । यसमा
हुनु अित ज री छ ।
कायार् वयनमा िनकायह
नगरे को भए िनवेदकह

व

वपूव,र् व

वतः वा

यायपािलका लगायत रा यले नै नयाँ िशराबाट सोचेको

वकालमा वा

व

वो तर कालमा पिन

यायपािलका र कानून

िव यमान नभएका होइनन ् । तथािप कानूनी रा यले अवरोध महसुस
र य तै अिन कितपयले ठूलो संख्यामा धनजनको क्षित यहोनुर् पन िथएन ।

यहोनुर् परे पिन अिहलेस म उपचारिविहन भएर ब नु पन िथएन ।

यसैले हाम्रो कानूनी रा य सधै

िनरापद िथयो भ ने सोच सही नहुन सक्छ, र कानूनी रा यलाई पूवव
र् त ् वा यसको िसद्धा त अनु प
सही

पमा राख्न कानूनी रा यकै पुनर् थापना गन िहसावले पिन संक्रमणकालीन

यायका चुनौितह

उपर उदािसनता प्रदिशर्त गनर् िम ने दे िख न ।
५.

संक्रमणकालीन अव था धेरै जसो पीडादायी हुने गदर्छ । िवगतको असुिवधा र

भिव यको अिनि चतता वीच वतर्मान असुरक्षाको भावले संक्रिमत हुने गदर् छ ।

यसैले संक्रमणबाट

चाँडो मुक्त हुन सबैले प्रयास गरे को हु छ । संक्रमणकालमा गिरएका कामह को प्रकृितबाटै
संक्रमणकालबाट मुिक्त पाउने वा नपाउने कुरा िनभर्र रहने हुनाले संक्रमणकालबाट
तय गन हो भने संक्रमणकालको

थािय वको बाटो

यव थापन होिशयारीपूवक
र् गरे को हुनु पदर् छ । संक्रमणकाल आफै

िव ने कुरा नभएकोले यसबाट

पा तिरत हुनको लािग सही

पमा सचेत कोिशस पिन हुनु ज री

छ

।
६.
नगन र

व

वकालमा िविवध प्रकृितका अ यायह

हुने र ितनको समग्र क्षितको मू यांकन

सो वापत समग्र उपचारको योजना पिन नगन हो भने

प्रिक्रया प्रभावहीन हुन जाने संभावना रह छ ।
सिहतको

व

व

वबाट शाि तमा

पा तरणको

वकालको अ यायको उपचारको लािग क्षितपिू तर्

यायको अवधारणालाई कायार् वयन गनर् रा य पक्षले चाहे को दे िखएन भने रा यले जित नै

धेरै आ वासन बाँडे पिन ती खोक्रा महसुस हुने दे िख छ । यो प्र न खास गरे र पीिडतको स दभर्मा
मह वपण
ू र् दे िख छ । खाडीमा इराकले कुवेत उपर हमला गदार् भएको क्षित वापत पीिडतलाई क्षितपूितर्
गनर् मात्रै अरवौ डलर बराबरको रकम ितनुर् परे को िथयो । िवगतको अ यायलाई
स बोधन गनर् रा यले आ नो तफर्बाट आव यक

यायको मागर्बाट

ोत सिहत सिक्रय सहयोग गनुर् अित मह वपूणर् छ

। उपचारको हक र पीिडतको क्षितपूितर् स ब धमा एउटा िनि चत मापद ड नै बनाई मनािसव
क्षितपिू तर्को यव था गनुर् र स पि त िफतार् गनुर् यस िहसावले मह वपण
ू र् दे िखन आउँ छ ।
७.

प्र तुत मु ामा िनवेदकह ले उ लेख गनुर् भएको सम या सरसरती हे दार् िनवेदकह को

यिक्तगत असिु वधाको िवषय दे िखन आए पिन ितनले

व

वकालका किथत अकिथत धेरै

सम याह को प्रितिनिध व गन र य ता सबै पिरि थितह को यथासक्य िछटो छिरतो र स तोषजनक
ढं गले स बोधन गनर् वा छनीय हुने हुनाले पिन य तो प्र नमा रा य पक्ष वा अ य पक्ष जसको
कारणबाट भए पिन पीिडत हुन पग
ु ेका पीिडतह को अ यायको बारे मा िव तत
ृ कायर्क्रम (Comprehensive
Programme) बनाउन ज री दे िख छ । यस िवषयमा नेपाल सरकारको

यानाकषर्ण हुनु िवशेष

पले

मह वपण
ू र् छ ।
प्र तुत िनवेदनमा िनवेदकह ले

व

वरत गैर रा य पक्ष अथार्त त कािलन जनयुद्धको

आ हानकतार् माओवादी पक्षबाट िनजह का स पि त लगायतका अनिधकृत क जा गरे को भ ने उ लेख
भएको छ । िवपक्षीह का िलिखत जवाफमा िनवदे कह को भनाई कपोलकि पत वा अवा तिवक
भिनएको नभै व

िनवेदनका कथनह

ममर् पशीर् भिनएको छ । तर अमुक कुन िनवेदकको के क तो

िरतबाट गैरकानूनी ढं गले स पि तको अनिधकृत क जा गिरएको हो भनी खुलाएको छै न । िनवेदकह
म ये प्र येकको के क तो स पि त क जा भएको भनी हे नर् य तो त यको गिहराई स म प्रवेश गरे र
अ वेषण गनर्लाई प्र तुत िनवेदनकै रोहमा िरट ज तो असाधारण अिधकारक्षेत्रबाट हे नर् स भव पिन
हु न । व तुतः

व

वकालमा य ता घटनाह

समय समयमा र ठाउँ ठाउँ मा सामुिहक

पमा वा

वार वार घिटत भई रहे को हुनाले यो कुनै खास यिक्तले िनजी तवरले दावी िवरोध गरी उपचार माग्ने
ज तो

यिक्तगत घटनाको

पमा मात्र हे नर् िम ने अव थाको पिन दे िख न ।

व

वकाल भनेको

रा य ज तो सवार्िधक ठूलो संगठनले पिन स हा न नसकेर िनि चत प्रिक्रया र पिरि थितमा
स झौताको मा यमबाट टुङ्गो लगाईएको िवषय भएको हुनाले

व

वबाट पीिडत यिक्त वा पिरवारले

िनजी तवरले आ नो उपचारको खोजवीन गरी पार लगाउन सक्ने अव था अशोचिनय दे िखन आउँ छ ।

यसैले िनवेदकह ले प्र तुत िनवेदनमा ज तो संगिठत वा सामुिहक
परे को हो भ ने कुरा छलर्ङ्ग
८.

पमा माग दावी िलई प्रवेश गनुर्

छ ।

जहाँस म िनवेदनमा उ लेिखत शाि त स झौताको कायार् वयनको मागको कुरा

छ, यसको समग्र कायार् वयनको प्र न प्र तुत मु ाको िवषयव तु नबनाएको भए पिन शाि त
स झौताको जरोमा रहे को
क जा भएको दे िख छ र
हुन पुगेका
परोक्ष

व

वकालीन गितिविधको

व

पमा िनवेदकह को घर जग्गा स पि तको

वकालमा भएका य ता घटनाह ले स पि तिविहन हुन पुगेबाट पीिडत

यिक्तह ले तत ् तत ् कायर्बाट प्र यक्ष

पमा गाँस वास नै गुमाएको अव था दे िख छ भने

पमा आ मस मान, सुरक्षाको भाव र उ पादनशील अवसर र क्षमताह

यसैले

व

वको कारकह

र ितनको

गुमाएको दे िख छ ।

यव थापनको वहृ तर पिरवेश िभत्र प्र तुत िनवेदनको मागको

िवषयलाई हे नुप
र् न दे िख छ । य तो सम यालाई राजनैितक, प्रशासिनक र नैितक आिद िविवध
उपायबाट समाधान गन प्र नह
य तो िवषयलाई अदालतले

आ नो ठाउँ मा छन ्, तर अदालतको अिधकारक्षेत्र िभत्र प्रवेश गरे को

याय िनरोपणको प ित िभत्र कसरी हे नर् सक्छ भ ने प्र न अदालत समक्ष

छ ।
९.

यस अदालत समक्ष िनवेदकह

प्रवेश गदार् संिवधानको धारा १२(१), (२), (३) (ङ),

(च), १३, १९(१), (२), १६६(३) को अनस
ु च
ू ी ४ र ऐ. को दफा ५.१.८ को हक हनन ् भएको भ ने आधारमा
धारा ३२ र धारा १०७ बमोिजम आदे श जारी गरी पाउन माग गरी आएको दे िख छ । सो रोहमा िवचार
गदार् िनवेदकका िनिवर्वाद स पि तह
सक्ने स पि तह

हुन ् ।

िनवेदकह ले कानून बमोिजम भोग िवक्री यवहार वा चलन गनर्

य तो स पि तको संरक्षण गनुर् रा यको पिहलो कतर् य हुन आउँ छ भने

यिक्तको मौिलक वा कानूनी हकमा ह तक्षेप नगरी प्रयोग वा प्रचलन गनर् बाधा निदनु अ को कतर् य
हु छ ।

व

रह छन ् ।

वको कारणह
व

जे भए पिन

यिक्तको जीउ, यान र स पि तको हक अनु लघंनीय

व चिकर्एको कारणले मात्रै कसैको वैयिक्तक वा सा पि तक हकमा ह तक्षेप वा

उ लंघन गरे को कायर्ले वैधता प्रा त गनर् सक्दै न ।

व

वको िसलिसलामा गिरएको भए पिन कानून

प्रद त हक हननको हरे क कायर् गैरकानूनी नै मािन छ ।
१०.

िनवेदनमा उ लेिखत िवषयमा

व

वो तर कालमा अझ भनौ शाि त स झौता

स प न भई नयाँ अ तिरम संिवधानको कायार् वयन भएको अव थामा आई पुग्दास म पिन
व

वकालमा अनिधकृत

पमा क जा गिरएको स पि त िनर तर

रहन िदएको पाई छ । यसबाट केवल

पमा क जाकै अव थामा रही

यस स पि तको उपभोगमा मात्रै बाधा उ प न भएको नभै

यसको िविवध प्रयोग वा लाभको उपभोगमा समेत

यवधान भई रहे को दे िख छ । य तो व चनाको

ि थितबाट िनर तर नोक्सानीको ि थित िसजर्ना हुने हुनाले

य तो अव थामा

यायलाई यथे ट र

प्रभावकारी बनाउन िनर तरको क्षितलाई पिन स बोधन गरी स पि त िफतार् गनुप
र् न र पिछस म पिन
य तो घटना दोहोिरन निदने

थायी समाधानको बाटो अिख्तयार गनुप
र् न दे िखन आउँ छ ।

११.

अव य तो दािय व यथाथर्मा कसको हो भ ने प्रमुख प्र न उपि थत हुन आएको

दे िख छ । िनवेदकह ले मूलतः स पि तको हक स ब धी धारा १९ समेतको आधारमा दावी गरे को भए
पिन शाि त स झौताका बँुदा पिन प्रसंगवश उ लेख गरे को दे िख छ । अदालतले िनवेदकह को मौिलक
हकह को प्रचलन गन िसलिसलामा नै यस अदालतको असाधारण अिधकारक्षेत्र अ तगर्त िवचार गनर्
सक्ने हो । जहाँस म शाि त स झौताको
यव थाह

वयं हकको

याियक कायार् वयनको कुरा छ, शाि त स झौताका

ोत नभएकोले र जनताको मौिलक एवम ् कानूनी हक मािथ उक्त

स झौताले व दे ज लगाउन समेत नसक्ने हुनाले शाि त स झौताको अ तरव तल
ु ाई नै हक

व प

ग्रहण गरे र ितनको प्रचलनको लािग अदालतको साधारण वा असाधारण अिधकारक्षेत्र गुहानर् िम ने
दे िख न । यथाथर्मा उक्त शाि त स झौताले कोरे को
िवकासको वह
ृ त संरचनालाई

व

व

व समाधान र शाि तको सं थागत

वो तर कालमा रा यले िनवर्हन गनुप
र् न सहमितको द तावेजको

पमा िलन भने निम ने दे िख न । यसैले संिवधान अ तगर्त

थािपत हकह को प्रयोग वा प्रचलनमा

शाि त स झौताले पिन प्रितवद्धता जाहे र गरे को हुँदा हक प्रचलन गराउने प्रयोजनको लािग आनुषांिगक
पमा अदालतले शाि त स झौतामा अिभ यक्त मू य वा मा यताको स ब धमा प्रासंिगक
रा यको

पमा

यानाकषर्ण गराउन निम ने दे िख न ।
१२.

हाम्रो संिवधानले स पि तलाई मौिलक हकको

पमा स मानजनक र प्रभावकारी

थान

िदएको हुनाले कानून बमोिजम अिधग्रहण गरे को अव थामा बाहे क स पि तको गैरकानूनी क जालाई
वैध ठहराउने कुनै पिन राजनैितक वा अ य चे टा मा य हुन सक्दै न । संिवधानको आधारभूत
िसद्धा तको

पमा

वीकृत स पि तको हक सिहतको मौिलक हक, कानूनी रा य र उ तरदायी

सरकारका िसद्धा तह

िवपरीत स पि तको वा तिवक धनीलाई स पि तको उपभोग गनर् वा हक

ह ता तरण गनर् निदनु भनेको संवैधािनक रा यको मौिलक आधारमा नै प्रहार गनुर् ज तो हो ।
संिवधान िवपरीतको य तो शोच वा
यसमा कानूनी रा य, वत त्र

यवहार कायम रहन िदने हो भने कुनै संिवधान बनाउनु वा

यायपािलका, मौिलक अिधकार आिदको

यव था गनुक
र् ो कुनै अथर्

रहँदैन ।
१३.

जहाँस म िनवेदकह को घर जग्गा वा स पि तको अनिधकृत क जा रा य वा सरकारले

गरे को होइन वा

व

वका अ य पक्षले गरे को हो भ ने प्र न छ, रा य वा सरकारको प्रमख
ू कतर् य

भनेकै जनताको जीउ धनको संरक्षण गन र दे शको सीमा सुरक्षा गन हो ।

यसको अितिरक्त

समाजमा शाि त र अमन चैन कायम गरी जनतालाई आ नो स भा यता अनुसार िवकासको अिधकार
उपभोग गनर् पूवार्धारह
सामािजक

िवकिसत गरी आव यक वातावरण जट
ु ाई िदनु हो र सामािजक शाि त र

यायको प्र याभूित िदनु हो । यसरी हे रेको ख डमा रा य वा सरकार

वयंले कुनै खास

यिक्तको कुनै खास स पि तको ह तक्षेप नगरे को भ नेस म कुराले रा यको उ तरदािय व पूरा भएको
मािनन सक्दै न । रा य

वयंले जनताको हक अिधकारको उ लंघन गनर् नहुने कुराह

छँ दैछन ् ।

प्र तुत िनवेदनमा उ लेख भएको ज तो पिरि थितमा यथाथर्मा रा यले कसको के क तो हकको

गैरकानूनी उ लंघन गर्यो भ ने आधारमा उ तरदािय व िकटान गन नभै जनताको हक अिधकारको
रक्षाको लािग रा य सकारा मक

पमा सफल भयो वा भएन भनी उसको उ तरदािय व िनवर्हनको

मू यांकन गनुर्पन हुन आउँ छ ।
१४.
आम

यिद कानून प्रद त हकको उपभोग वा प्रचलनमा आई परे को

यवधान हटाउन सरकार

पमा असफल भएको छ भने सरकारले आ नो उ तरदािय व परू ा गनर् नसकेको भनी मा न

िसद्धा ततः करै लाग्दछ । स पि तको हक सामा यतया
यिक्तह

यिक्तगत हकको िवषय हो, तर धेरै

वा समुदायको हकलाई असर पान गरी हक उ लंघनको घटना दोहोिरने तर ितनको

िनवारणको लािग रा यले मुकःदशर्कको
प्रभावकारी उपाय गनर् सक्दै न भने
मािन छ ।

पमा प्रभाविहन उपि थित मात्रै दे खाई रह छ वा ठोस र

य तो रा य आधारभूत

यसैले ठूलो संख्यामा वा सामुदाियक

पमा आ नो दािय वबाट

पमा स पि तको वा

यिक्तगत

युत भएको
वत त्रताको

हकको उ लंघन भई रह छ भने रा यले ह तक्षेपकारी भूिमका िनवार्ह गरी कानूनको कायार् वयन गरी
ि थितलाई सामा य बनाउनु उसको अिनवायर् कतर् य हु छ । यिद य तो कायर्मा चुक्दछ र हकमा
धनीह ले हकको प्रचलन वा उपभोगको लािग अदालतमा संवध
ै ािनक उपचारको लािग प्रवेश गदर्छन ्
भने संिवधानको अधीनमा उपल ध सबै उपायह

वारा जनताको हक संरक्षणाथर् रा यलाई दािय व

िनवर्हन गनर् व धनकारी आदे श गनुर् अदालतको पिन अिनवायर् कतर् य हुन आउँ छ । अ तरार्ि ट्रय
मानव अिधकार कानून अ तगर्त िवकिसत मानव अिधकार िविधशा त्रमा केवल सावर्जिनक िनकाय वा
अिधकारीले गरे को मानव अिधकारको उ लंघनको िवषयलाई मात्रै नसमेटी िनजी जीवन िभत्र पिन
रा य बाहे क अ

कसैबाट यिक्त वा समुदायको हकको उ लंघन हुनबाट बचाउने प्र याभूित िदन रा य

असफल हु छ र पिरणाम

व प जनताको हक संरिक्षत हुँदैन भने मानव अिधकार कानूनको उ लंघन

मािनने र अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार कानूनको

ि टमा रा य उ तरदायी हुने भनी पिरभािषत गन

गरे को पाई छ ।
१५.

िव यमान अव थामा शाि त स झौताको त कािलन गैर सरकारी पक्ष

वयं सरकारमा

संलग्न भएको र वतर्मान अव थामा सरकारको नेत ृ व समेत गरे को अव था छ । मि त्रपिरष को
नेत ृ व गरे को नाताले मािथ नै उ लेख भए झै संिवधानमा उ लेिखत सबै हकह को स मान गन र
प्रचलनको प्र याभिू त िदने दािय व उस मािथ छ । य तो दोहोरो भूिमकामा पग
ु ेको अव थामा वतर्मान
सरकार अझ वढी संवद
े नशील र उ तरदायी हुनुपन हुनाले

व

वको एउटा पक्ष भएको नाताले र

सरकारको अंग भएको नाताले िनवेदकह ले उ लेख गरे झै क जा स पि त िफतार् िदनु र िदलाउनु
उसको कतर् य दे िखन आउँ छ ।
१६.

िन कषर्मा, िनवेदकह को

माग

संिवधान

एवम ् कानूनमा

आधािरत

दे िखएको

र

ितनीह को स पि तको हकको स मान गनुर् रा यको हरे क अंगको दािय व हुने भै ितनको संरक्षण गरी
प्रचलन गराउने कुरामा रा यको नै प्रमूख भूिमका हुने हुनाले

व

वकाल दे िख शाि त स झौता

स प न भै नयाँ अ तिरम संिवधान जारी भै कायार् वयन भएको र सो को नेत ृ व

वयं त कािलन

व

वरत पक्ष माओवादी दलले नै गरे को अव थास म आई पुग्दा पिन स पि तका वा तिवक

हकवालालाई वि चत र विजर्त गरी अनिधकृत क जा गरी राखेको स पि त वैध हकवालालाई िफतार्
निदईनु, निदलाउनु वा िदन नसक्नु संिवधान र कानूनको

ि टमा आपि तजनक कायर् भ नु पन हुन

आयो । बष स म घर जग्गा र स पि तमा समेत अनिधकृत क जा गिरएबाट स पि तको हकवालाको
गुणा मक जीवन िजउने हक समेत प्रभािवत भएको र यसबाट भएको वा हुने क्षित िनर तर खालको
भएकोले य तो ि थितको अिवल ब अ य हुनु ज री दे िखन आयो ।
लगायतको मौिलक एवम ् मानव अिधकार उ लंघनका घटनाह

व

वकालमा स पि त क जा

लगायतको संक्रमणकालीन

यायका

सम याह

बारे खास संय त्र एवम ् कायर्क्रम माफर्त स बोधन गनुप
र् न आव यकता तफर् नेपाल

सरकारको

यानाकषर्ण हुनुपन दे िखयो ।

१७.

िनवेदकह ले िनजह को स पि तको अनिधकृत क जा छुटाई हालस मको क्षितपूितर्

सिहत स पि त िफतार् पाउन माग गरे कोले सो गनुर् अिघ िनवेदकह को खास खास स पि तको दतार्
े ता र भोग तथा ितनको आय उपाजर्नको समीक्षा गरी क्षित समेतको आंकलन गरी िनरोपण गनुप
र् न
ि थित दे िखन आयो ।
१८.

सो प्रयोजनको लािग िनवेदकह

रहे को तथा िनवेदकह को ज तो स पि त क जाको

सम या भएको िज लाह मा पीिडत समद
ु ायको प्रितिनधी र कानून कायार् वयन िनकायको प्रितिनिध
एवम ् राजनैितक

यिक्तह

समेत समावेश भएको वढीमा पाँच सद यीय िज ला

तरीय स पि त

िफतार् स ब धी सिमित गठन गरी सो सिमित माफर्त मािथ उ लेिखत प्रिक्रया परू ा गरी क जा भएको
स पि त िफतार् गनुर् गराउनु तथा क जा भए दे िख हालस म क जा भएको स पि तमा भएको हानी
नोक्सानी वा

ास तथा क जा भएको स पि तबाट आय हुनेमा सो आयमा भएको हालस मको

नोक्सानीको मू यांकन गरी सो नोक्सानीको क्षितपिू तर् समेत यो आदे श प्रा त भएको िमितले ३ मिहना
िभत्र िनवेदकको माग बमोिजम स पि तको वा तिवक धनी

यिक्तह लाई िफतार् िदनु, िदलाउनु र

स पि त क जाको कारण भएको क्षितबाट पीिडत हुन पग
ु ेकालाई राहत पर्ु याउन क्षितपिू तर्को लािग
एउटा कोष खडा गनुर् भनी िवपक्षी प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लय समेतको नाउँ मा नेपालको
अ तिरम संिवधानको धारा १०७(२) बमोिजम परमादे शको आदे श जारी गरी िदएको छ । सो को सच
ू ना
महा यायािधवक्ताको कायार्लय माफर्त िवपक्षीह लाई समेत लेखी पठाउनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।
या.मीनवहादरु रायमाझी
इित संबत ् २०६५ साल पौष २३ गते रोज ४ शभ
ु म ् ....
इजलास अिधकृत (उप–सिचव) किवप्रसाद

यौपाने

िनणर्य नं. ८०७९

जेठ २०६६

अङ्क २

सव च अदालत, संयक्
ु त इजलास
माननीय

यायाधीश

माननीय

ी दामोदरप्रसाद शमार्

यायाधीश

ी प्रकाश व ती

स वत २०६३ सालको िरट नं. ०६३–WO– ०६८१
आदे श िमितः २०६५।१०।२०।२

िवषयः– परमादे श ।
िनवेदकः िज ला धनष
ु ा जनकपरु नगरपािलका बडा नं. १० ब ने जयिकशोर लाभ
िव द्ध
िवपक्षी : िज ला प्रहरी कायार्लय धनष
ु ा, जनकपरु

 कानन
ू ले कतर् य िनधार्रण गरे को सावर्जिनक िनकायले

यो कतर् य पिरपालन गनर् इ कार गरे मा वा अिन छा

दे खाएमा परमादे श जारी हुने ।
 कानन
ू पिरपालन गनर्कै लािग भएकाले रा य वारा िवधाियकी अिधकारको अनश
ु रण गद जारी गरे का कानन
ू लाई
पिरपालन गराउने कतर् य रा यको स चालक सरकार र यसका मातहत िनकाय (एजे सी) को हुने ।
(प्रकरण नं.४)
 कानन
ू वारा िनषेिधत आपरािधक कायर् जो कोहीबाट भए पिन ऊ कानन
ू को पिरिधमा आउनै पदर् छ ।
पद, वदीर्, पोशाक र ओहदा कसैको पिन रक्षा कवच हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
 अनुस धान तहिककात गनुर् भनेको जाहे री दरखा तसँग स बि धत िवषयव तुको स या वेषण गनुर् हो । अपराध
भयो भएन, अपराध भएको भए कोबाट कसरी भयो भ ने कुराको अनुस धान र प्रमाण संकलन गनुर् र सरकारी
वकीलको सहयोगमा एउटा िन कषर्मा पग्ु नु स बि धत प्रहरी कायार्लयको अिनवायर्

पले िनवार्ह गनप
ुर् न ।
(प्रकरण नं.७)

 कानन
ू ी कतर् यको पालना सावर्जिनक िनकायको इ छा र अिन छामा िनभर्र रहने िवषय होइन । कानन
ू वारा
िनधार्िरत कतर् य सावर्जिनक िनकायले पालन गनुर् िसवाय अक

िवक प हुनै सक्तैन । कानन
ू ी कतर् य

तदा कताका साथ पिरपालन गनर् सावर्जिनक िनकाय सदा त पर र िक्रयाशील रहनुमा नै कानन
ू को शासनको
सफलता िनभर्र रहने ।

(प्रकरण नं.८)
िनवेदक तफर्वाटः िव वान अिधवक्ताह

श भू थापा, गोिव द ब दी, सितशकृ ण खरे ल र अ वर राउत

िवपक्षी तफर्बाटः िव वान उप यायािधवक्ता

ी रे वती ित्रपाठी

अवलि वत नजीरः
स बद्ध कानन
ू ः
 सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को दफा ३(१) र ३(२), ३, ४, ७, १०
 सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को अनस
ु ूची १
 सरकारी मु ा स ब धी िनयमावली, २०५५ को िनयम ३, ३(२)

आदे श
या.प्रकाश व तीः नेपालको अ तिरम संिवधानको धारा ३२ र १०७(२) अनस
ु ार दायर हुन आएको प्र तत
ु
िरट िनवेदनको त य एवं आदे श यस प्रकार रहे को छःम िनवेदक एक सामा य नेपाली नागिरक हुँ । नेपालको अ तिरम संिवधान २०६३ (यसपिछ संिवधानमात्र
भिनने) तथा नेपाल कानन
ू वारा प्र याभत
ू हक अिधकार अ य नागिरक सरह समान
मेरो नैसिगर्क हक अिधकार हो । कानन
ू को प्रयोगमा

पमा उपभोग गनर् पाउनु

समानता र कानन
ू को समान संरक्षणबाट कसैलाई पिन

बि चत गनर् िम दै न । िवपक्षी िनकायह को िक्रयाकलापबाट अ तिरम संिवधानको धारा १३

वारा प्र याभूत

समानताको हक तथा प्रचिलत नेपाल कानन
ू वारा प्र याभूत अ य हक अिधकारमा आघात पुगेको छ

भने

िवपक्षी िनकायले कानूनले तोकेको दािय वको पालना नगरे बाट सो कतर् य पालना गराउन अ य प्रभावकारी
उपचारको अभावमा प्र तत
ु िरट िनवेदन िलएर उपि थत भएको छु ।
बाँ न पाउने अिधकार मािनसको सबैभ दा मह वपूणर् र आधारभूत अिधकारको
अिधकारलाई राि ट्रय तथा अ तराि ट्रय कानन
ू ले

प ट

पमा िलइ छ । यो

पमा संरक्षण गरे को छ । नेपाल पक्ष भएको नागिरक

तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अ तरार्िट्रय महसि धको धारा ६ को उपधारा १ का साथै संिवधानको धारा १२
ले प्र येक

यिक्तको बाँ न पाउने अिधकार सुिनि चत गरे को छ । य तो हक अिधकार सरकारी िनकायमा रहने

यिक्तबाट उ लंघन भएमा पीिडतलाई प्रभावकारी उपचारको सिु नि चतता पिन महासि धको धारा ३ (ग) ले
गरे को छ । यसथर् नागिरकको कुनै हक अिधकारको हनन भएमा

य तो हक अिधकारको प्रचलन गराउने तथा

दोषीउपर कानन
ू ी कायर्वाही चलाई पीिडत तथा पीिडतका पिरवारलाई उिचत

याय िदलाउनु प्र येक रा यको

कतर् य हुन आउँ छ ।
जेनेभा महासि धको साझा धारा ३ ले िगर तार गिरएको
बनाउने, बेप ता पान र अमानवीय

यवहार गन ज ता

यिक्तको जीवन सुरिक्षत गद ब धक

यवहारलाई िनषेध गरे को छ । संयक्
ु त रा ट्रसंघ वारा

वेप ता बनाइने कायर् िव द्ध संरक्षण महासि ध पारीत (International Convention for the Protection of all

Persons from Enforced Disappearance) २००६ को धारा ५ ले नागिरक बेप ता पान कामलाई मानवता
िवरोधी अपराध (Crime Against Humanity) को

पमा पिरभािषत गरे को छ । यसथर् गैर याियक ढं गबाट

नागिरक बेप ता पान तथा ह या गन ज ता कायर् मानवता िव द्धको अपराध भै
अिभयक्
ु तह

य तो कायर्मा संलग्न

राि ट्रय कानून वारा समान नागिरकसरह सजायको भागीदार र जवाफदे ही हुनुपदर् छ । यी तमाम

राि ट्रय तथा अ तरार्ि ट्रय कानन
ू ी र संवैधािनक

यव थाको िवपरीत सरु क्षाकमीर्का मािनसह ले मेरो २४ वषीर्य

िनद ष छोरा दीपु भिनने संजीवकुमार कणर् लाई िदन दहाडै िगर तार गरी २ वषर् ३ मिहनास म ि थित
सावर्जिनक नगरी गैर याियक ह या गरी लाससमेत बेप ता पारे कोले सो अपराधज य कायर्मा संलग्न
अिभयक्
ु तह को नाम समेत िकटानी
अनुस धान

नगरी

कानन
ू को

पमा उ लेख गरी िवपक्षी कायार्लयमा जाहे री दरखा त गरे कोमा सोउपर

शासनको

उपहास

गद

द डहीनतालाई बढावा

िदईरहे को

िवपक्षी

िनकायको

िक्रयाकलापबाट ऐितहािसक जनआ दोलनको भावनाबाट आएको संिवधानको प्र तावनामा उि लिखत कानन
ू ी
रा यको अवधारणा, धारा १३

वारा प्र याभत
ू समानताको हक र

धारा ३३ (ग) मा रा यको दािय वको

पमा

उि लिखत आधारभत
ू मानवअिधकारको स मान गन र द डहीनताको अ यगद जाने भ ने यव थाको उ लंघन
हुनाका साथै ICCPR को धारा ३ क, ग को समेत उ लंघन भएबाट सो हक अिधकारको प्रचलन गराउन तथा
िवपक्षी िनकायलाई कानन
ू ले तोकेको दािय व पिरपालना गराउन अ य उपचारको अभावमा बा य भै िन निलिखत
यहोराको िनवेदन िलएर उपि थत भएको छु ।
२०६० साल आि वन २१ गते (८ अक्टुबर २००३) बुधवारका िदन िबहान अ.७.०० बजे मेरो २४ वषीर्य जेठो
छोरा

दीपु

भिनने

संजीवकुमार

कणर्

मसँग

.

१५०।– िलई

नह
ु ाएर

फेन

एकसरो

कपडाह

ज तै

पै ट, सटर् , गंजी, अ डरिवयर समेत िलई जनकपरु न.पा. बडा नं.४ ि थत कटै या चौरी एिरयामा डेरा गिरबसेका
िनजका साथीह ले आयोजना गरे को सहभोज (िपकिनक) मा सहभागी हुन गएको िथयो ।
सोही िदन िदउँ सो अ दाजी २.०० बजेको समयमा आ नो वडामा रहे को दे वी चौक (हाल नाम पिरवतर्न भै
कायम भएको शहीद चौक) मा गएको बेला एक्कासी छोरा संजीवको साथी दीपू भ ने एउटा केटा म नजीक
आई “ भोजको भा सा तयार भै सकेपिछ तपाईको छोरा संजीव चापाकलमा नह
ु ाईरहे कै बेला सादा पोसाकधारी
तथा वदीर्मा रहे का प्रहरी तथा सैिनकह ले घेरा हाली संजीव, दग
ु श, जीते द्र, प्रमोद र शैले द्र समेतका ११ जना
यव
र् जथाभावी िपिटरहे का छन ्” भनी भ नासाथ यसै एिरयामा संरचीकुटी नजीक
ु कलाई पक्राउ गरी िनमर्मतापूवक
िचत्रांस टे ट हाउस संचालन गिरआएका सुनीलकुमार कणर्सग
ँ मैले टे िलफोनबाट सोद्धा सो कुराको पुि ट भएपिछ
दग
र् ु मार कणर्लाई जानकारी िदई तु
ु शका िपता सूयक

त मानवअिधकार क्षेत्रमा कायर्रत ् समाज उ थान

के द्र, धनष
ु ाको कायार्लयमा गई यहाँका कायर्क्रम संयोजक नवराज ब नेतलाई उक्त घटनाको िवषयमा जानकारी
गराएँ । िनजले तु
बु दा

तै िज ला प्रहरी कायार्लय, धनष
ु ामा त कालीन प्रहरी िनरीक्षक मोहन शेपार्सँग टे िलफोनबाट

यस कायार्लयमा कसैलाई न याएको र िनजह लाई क्षेत्रीय प्रहरी कायार्लय जनकपुरको कायार्लयमा

लिगएको जानकारी िदएपिछ नवराज ब नेतले सो कायार्लय (त कालीन क्षे.प्र.ई.का. जनकपरु ) मा टे िलफोन गरी
बु दा

यहाँ सोही कायार्लयका त कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक कृ ण ितवारीले पक्राउ परे का संजीवकुमार कणर्

(दीपु) लगायत सबैलाई यहाँ

याइएको कुरा पुि ट गनभ
ुर् यो । यसपिछ तु

तै म यस कायार्लयको गेटमा पुग्दा

छोरा संजीव सिहत पक्राउ परे का सबैको आँखा कपडाले बाँिधएको र कायार्लयको मल
ू भवन अगािड उ याई
रािखएको दे खी िभत्र जाने प्रयास गदार्

यहाँ गेटमा रहे का प्रहरीह ले प्रवेश गनर् िनषेध गरी छोरासँग भेट गनर्

िदएनन ् ।
एकै िछन पछािड पक्राउ परे काह

सबैलाई प्रहरीह ले कायार्लयिभत्र लिगसकेपिछ म पन
ु ः फकर समाज

उ थान के द्रमा गई म आफै र के द्रका कायर्क्रम संयोजकसमेतले टे िलफोनबाट प्र.ना.उ. कृ ण ितवारीसँग कुरा

गदार् त कालीन राि ट्रय अनस
ु धान िवभाग जनकपरु शाखामा कायर्रत प्र.ना.उ. िव णु पोखरे ल (हाल म ृ यु भै
सकेका), िज ला सरु क्षा सिमितका संयोजक प्र.िज.अ. रे वती राज का ले, िज.प्र.का. धनुषाका प्रमख
ु प्रहरी उपरीक्षक
कंु वेर िसंह राना मगर तथा धारापानी सैिनक
अ य सद यह
डा.चूडाबहादरु

यारे कका मेजर अनप
ू अिधकारीलगायत िज ला सरु क्षा सिमितका

समेतको उपि थितमा क्षेत्रीय प्रहरी कायार्लय जनकपरु का प्रमख
विर ठ प्रहरी उपरीक्षक
ु
े ठले सोधपछ
ू र छानबीन गिररे को भ ने जानकारी गराउनु भयो । त प चात ् सो िदन म र

समाज उ थान के द्रका संयोजकले क्षेत्रीय प्रहरी ईकाई कायार्लय जनकपरु का कायार्लय प्रमुखसँग स पकर् गनर्
अनेक पटक टे िलफोनमाफर्त प्रयास गदार् िनजसँग स पकर् हुन नसकेपिछ सोही िदन साँझमा फेिर िनज प्र.ना.उ.
कृ ण ितवारीसँग टे िलफोनमा कुरा हुँदा पक्राउ परे का सबैलाई

यहाँबाट अ यत्र सािरएको तर कहाँ लिगयो

यो

कुरा आफूलाई थाहा नभएको जानकारी िदनु भयो । यसरी छोरालाई आख अगािडबाट िदन दहाडै बेप ता बनाइयो ।
त प चात ् मैले छोराका जीवन रक्षाको लािग धेरै मानवअिधकार वादी राि ट्रय तथा अ तरार्ि ट्रय संघ
सं था तथा नेपाल ि थत कुटनीितक िनयोगह मा िनवेदन गरे । गैरकानन
ू ी
स ब धमा धेरै पत्रपित्रकामा समाचारह

पमा पक्राउ परे का

यिक्तह का

प्रकािशत भए । छोरालाई सावर्जिनक गनर्का लािग दबाव िसजर्ना भयो ।

तर छोरालाई बेप ता नै बनाइयो । य तैमा छोराको जीवनरक्षाको लािग मैले िदएको िनवेदनउपर छानबीन
गिररहेको राि ट्रय मानवअिधकार आयोगले मलाई िमित २०६२।११।२४ (८ माचर् २००६) मा एक पत्र पठाई “संजीव
लगायत बेप ता पािरएका भिनएका स ब धमा त कालीन शाही नेपाली सेनाको कायर्रथी िवभाग, मानवअिधकार
शाखाबाट छोरा संजीव कुमार कणर् (दीपु) लगायत सँगै पक्राउ परे का दग
ु श लाभ, जीते द्र झा, प्रमोदनारायण म डल
र शैले द्र यादव समेत पाच जनाको िमित २०६०।६।२१ गते (पक्राउ परे कै िदन) प्रहरीको एकल कारवाहीमा
जनकपरु इलाकामा म ृ यु भएको” जानकारी गराइएको िथयो । सो जानकारी प्रा त भएपिछ मेरो छोरा

यसरी

मािरएको भए कहाँ कुन ठाउँ मा के कुन आधारमा र पिरि थितमा के कसको आदे शमा कसको कुन िकिसमको
हितयार प्रहारबाट मािरएका हुन, शव पो टमाटर् म गराइयो गराईएन ? लास के गरी कस वारा जलाइयो ? आिद
तमाम प्र नको जवाफ सरकारबाट माग्न रा ट्रसंघीय बेप तास ब धी कायर्दल, ICRC, OHCHR नेपाललगायतका
कायार्लयह मा गै सहयोग माग गन क्रममा ती िनकायह बाट पहल हुंदा समेत सरकार र सरु क्षा िनकायबाट
वा तिवक त यबारे मा कुनै जानकारी गराइएन ।
छोराको खोजबीन गन क्रममा सरु क्षा िनकाय तथा सरकारी िनकायमा छोराको पक्राउ भएकै िदनदे िख
लगातार खोजबीन गिररह । तर, मलाई वा तिवक त यको बारे मा किह यै जानकारी िदइएन । तर एक्कासी
प्रहरीको एकल कारवाहीमा परी म ृ यु भएको भनी जानकारी गराउन,ु छोराको लास बेप ता पारी हालस म पिन
पिरवारका सद यलाई निदन,ु जनकपरु ज तो ठूलो ईलाकामा ५।५ जनाको म ृ यु हुँदा कुनै पिन पिरवारको
सद यले सो समयमा जानकारी नपाउनु ज ता कारणले पिन छोरालाई पक्राउप चात गैर याियक र कतर् यपूणर्
ढं गबाट ह या गरे को पुि ट हुन आएको छ ।
यसरी िनद ष छोराको गैर याियक तथा कतर् यपण
र् ं गबाट भएको ह या मल
ू ढ
ु क
ु ी ऐन
महलको १ नं. िवपरीतको कायर् भएको र दोषीह

यान स ब धी

ऐ महलबमोिजम सजायको भागीदार भएकोले कारवाहीको माग

गद राि ट्रय तथा अ तरार्ि ट्रय मानवअिधकारवादी संघ सं थाको प्रितिनिधह को उपि थितमा सरकारी मु ा
स ब धी ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोिजम िकटानी जाहे री दरखा त िवपक्षीको कायार्लयमा २५ असार २०६३ मा
िदंदा िवपक्षीको कायार्लयमा “िवशेष आ तिरक दतार्” भनी जाहे री दतार् भएको िथयो । सो जाहेरी दतार् भएको
भोिलप टै िवपक्षी प्रहरी कायार्लयका प्रमख
ु , नेपाल ि थत संयक्
ु त रा ट्रसंघ मानवअिधकार उ च आयक्
ु तको

कायार्लयको प्रितिनिध र एडभोकेसी फोरमका कायर्कारी िनदशक मि दरा शमार् समेत भै मत
ृ कको शव गािडएको
भनी आशंका गिरएको

थलमा गै सो ठाउँ लाई घेरा हािलराख्ने काम स म भएको िथयो । यसरी िकटानी जाहे री

परे पिछ सो बमोिजम दोषी दे िखएकालाई पक्राउ गन र अनस
ु धानको अ य कामलाई प्रभावकारीढं गबाट अगािड
बढाउने िवपक्षी िनकायको कतर् य हो, तर जाहे री दतार् भएको यित लामो समयस म पिन जाहे रीमा उि लिखत
अिभयक्
ु तह लाई पक्राउ नगिरनु र प्रभावकारी अनस
ु धानको अ य काम अगािड नबढाउनु ज ता िवपक्षी
िनकायका गैरिज मेवारी कामले दे शमा द डहीनतालाई प्र य िदएको पुि ट हुन आउँ छ । कानन
ू को शासनमा य तो
कामले कानन
ू ी मा यता प्रा त गनर् सक्तैन ।
िनद ष छोरालाई पक्राउ गरी सुरक्षाकमीर्ले िनय त्रणमा िलई त प चात ् बदिनयत तथा कतर् य गरी ह या
गरे को भ ने कुरा लामो समयस म वा तिवक त य माँग गदार् जानकारी निदने र अनिभज्ञता प्रकट गन र पिछ
आएर व तुिन ठ र ठोस आधार र कारण िबना सेनाको मुख्यालयको मानवअिधकार शाखाले प्रहरीको एकल
कारवाहीमा म ृ यु भएको भ ने कुराको जानकारी गराउने ज ता कायर्बाट पिन प्र ट भएको छ । कुनै िनकाय वा
यिक्तले आ नो क जामा राखेको

यिक्तको म ृ यु हु छ भने

यसको िज मेवारी र जवाफदे ही हुनैपछर् । य तो

याियक मा यताको िवपरीत िनद ष छोराको कतर् य गरी ह या गन ज तो ग भीर फौजदारी अपराधका
अिभयक्
ु तह

कानून

बमोिजम

सजायको

भागीदार

हुनप
ु छर् ।

कानन
ू को

शासन

पालना, स मान र कानन
ू ले तोकेको काम कतर् य सबैले अिनवायर् र समान
कतर् यपण
ू र् ढं गबाट

यान मान ज तो ग भीर फैजदारी अपराधका दोषीह

भएको

दे शमा

कानन
ू को

पमा गनप
ूर् छर् । गैरकानन
ू ी र

िनयिमत अदालतको कारवाहीको

भागीदार छन ् । मािनसको बाँ न पाउने तथा अ य नागिरक हक अिधकारको रक्षा गन िज मेवारी भएको सरु क्षा
िनकायका मािनसह

वारा नै य तो आपरािधक कायर् हुँदै जाने र सोउपर कुनै पिन कानूनी कारवाही नहुने हो

भने सो िनकायप्रितको जनिव वास गु ने र अ ततः सुरक्षा िनकायमािथ ग भीर प्र निच ह उठछ । यसथर्
अपराधमा जो सक
ु ै संलग्न होस ् कारवाही हुनैपछर् । सेना तथा प्रहरीको मािनसलाई नागिरकको ह या गन र
सोबाट उ मुिक्त पाउने कुन आधार छै न । जाहेरी नै नपरे को अव थामा समेत घटनाको बारे मा थाहा जानकारी
पाएपिछ अनस
ु धान अगािड बढाउनु पन दािय व भएको िवपक्षी िनकायको कानन
ू कतर् य भएकोमा िकटानी
जाहेरी पदार् समेत कुनै अनस
ु धान नहुनुले कानन
ू को शासनको उपहास भएको छ ।
िनज

छोरालाई

सरु क्षा

िनकायका

मािनसले

आ नो

क जामा

िलई

ह या

गन

कायर्

क्रूर, अमानवीय, मानवतािवरोधी तथा अपराधज य कायर्को पिरभाषामा पनर् आउँ छ । राि ट्रय तथा अ तरार्ि ट्रय
कानन
ू ले तोकेको मािनसको बाँ न पाउने (Right to life) ज तो सबैभ दा मह वपूणर् अिधकारको हनन हुन पुगेको
छ । य तो काम कारवाहीलाई कानन
ू को शासन भएको दे शमा सहन गनर् सिकँदै न । कानन
ू ले तोिकिदएको आ नो
अिधकार प्रयोग र कतर् यको पालना िज मेवार पूणर् ढं गबाट िनवार्ह गनूर् िवपक्षी िनकायको दािय व हो । यसथर्
िवपक्षी िनकायले कानन
ू ी दािय व परू ा नगरे बाट सो दािय व परु ा गराई यथाशीघ्र अनस
ु धान अगािड बढाई पाउन
अ य उपचारको अभावमा बा य भै प्र तत
ु िनवेदन िदएर स मानीत अदालतको शरण पनर् आएको छु ।
यसथर् सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को िविभ न दफाह ले तोकेको कानन
ू ी कतर् य िवपक्षी
िनकायह ले परु ा नगरे कोले प्र तत
ु जाहे री दरखा तका आधारमा कानन
ू बमोिजमको अनस
ु धानको काम त कालै
अगािड बढाई यथाशीघ्र अिभयक्
ु तलाई पक्राउ गरी सरकारी मु ा स ब धी ऐन २०४९ ले तोकेको कतर् य परु ा गनूर्
भनी िवपक्षी िनकायको नाममा संिवधानको धारा १०७(२) बमोिजम परमादे शलगायत जो चािहने आदे श जारी गरी
अनुस धानको काम यथाशीघ्र अगािड बढाउने यव था िमलाई पाऊँ भ ने समेतको िनवेदन पत्र ।

यसमा िवपक्षीह बाट १५ िदन िभत्र िलिखत जवाफ पेश गनूर् भनी
अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेश गनूर् भ ने यस अदालत एक

यादिभत्र िलिखत जवाफ पेश भए वा

यायाधीशको िमित २०६४।१।६ को आदे श ।

प्रमोदनारायण म डल समेत ५ जनालाई िमित २०६०।६।२१ गतेका िदन िनजह लाई यस कायार्लय तथा
मातहत कायार्लय समेतबाट पक्राउ गिरएको भ ने रे कडर्बाट नदे िखएको, म ृ यु भएका भिनएका

यिक्तह को, लास

हालस म फेला नपरे को हालस मका अनस
ु धानबाट हराएका यिक्तह को कोही कसैले अपरहण गरे को वा ह या
भएको हो सो स ब धमा यकीन समेत भई नसकेको ि थित छ । यस स ब धमा यस िज लामा यस अविधमा
कायर्रत ् प्रहरी प्रशासकसमेतका अिधकृतसमेतलाई िवपक्षी बनाई पीिडत पक्षबाट जाहे री प्रा त भइ सो स ब धमा
घटनाको वा तिवकता प ता लगाउन आव यक अनस
ु धान कायर् भई रहे को छ । प्रहरीको एकल कारवाहीमा िमित
२०६०।६।२१ गते बेप ता भएका भिनएका

यिक्तह को म ृ यु भएको भ ने स दभर्मा त कालीन शाही नेपाली

सेनाको कायर्रथी िवभाग मानवअिधकार शाखाबाट िमित २०६२।१०।१० गते र िमित २०६२।१०।२० गते राि ट्रय
मानवअिधकार आयोगलाई पठाएको पत्रको पु

याई गन आधार र सो घटना कहाँ कसले कुन िमितमा के क तो

तवरबाट भएको हो, सो स ब धमा िववरण गणमा भए गणबाट, यहाँ नभए स बि धत कायार्लयबाट उपल ध
गराई िदनु हुन भनी नेपाली सेना गोरख बक्स गण परकौली

यारे क जले वरलाई पत्र लेखी नेपाली सेना जंगी

अ डा भद्रकाली कायर्रथी िवभाग मानवअिधकार शाखालाई बोधाथर् प्रेिषत गरी िमित २०६३।७।२६ गते पत्राचार
भएको हो । उक्त घटनाका स ब धमा यस गणमा कुनै रे कडर् नभएको घटना बारे कुनै जानकारी नभएको भनी
उक्त गणबाट यस कायार्लयलाई िमित २०६३।८।२९ मा जवाफ प्रा त भएको छ । सेनाको कायर्रथी िवभागबाट थप
िववरण माग्ने कायर् जारी छ । हालस म प्रा त भएको छै न । घटना स ब धमा थप बु नु पन लगायतका
अनुस धान कायर् जारी नै रहेको अव थामा प्रमोदनारायण म डल समेतलाई पक्राउ गरी वेप ता पारी कतर् य गरी
मारी लास समेत बेप ता पारे को भनी जाहे री दरखा तबाहे क अ य ठोस प्रमाणह
छै न । प्रमाणह

संकलन भई प्रमाणबाट िनजह

हाल स म खु न आएको

नै दोषी दे िखएमा कानन
ू बमोिजम कारवाही हुने अव था

िव यमान नै रहे को हुँदा स बद्ध ठोस प्रमाणको अभावमा कोही कसैलाई पिन िहरासतमा राखी अनस
ु धान गनर्
मानवअिधकारको

ि टबाट पिन उिचत नहुंदा कपोलकि पत िरट िनवेदन खारे ज गरी पाऊँ भ ने समेत यहोराको

िज ला प्रहरी कायार्लय धनष
ु ाको िलिखत जवाफ ।
यसमा राि ट्रय मानवअिधकार आयोगले जयिकशोर लाभलाई लेखेको िमित २०६३।४।७ को पत्रमा
संजीवकुमार कणर्को म ृ यु भएको घटनाको स ब धमा अनस
ु धान गरी प्रितवेदन पेश गनर्का लािग प्रहरी नायब
महािनरीक्षकको अ यक्षतामा २०६२।११।२२ मा पाँच सद यीय सिमित गठन गरे को भनी लेखेको दे िखंदा उक्त
सिमितले अनस
ु धान गरी के क तो प्रितवेदन बुझाएको छ ? उक्त पत्रको प्रितिलिप समेत साथै राखी प्रहरी
प्रधान कायार्लयलाई पत्र लेखी जवाफ मगाउने र प्र तुत िनवेदनमा उ लेख भएको िवषयमा िलिखत जवाफ परी
सकेपिछ पिन कुनै अनस
ु धान कारवाही अिघ बढे को छ, छै न ? सोको जवाफ पिन िज ला प्रहरी कायार्लय
धनष
ु ाबाट िलई िनयमानस
ु ार गरी पेश गनुर् भ ने यस अदालतको िमित २०६४।५।४ को आदे श ।
िमित २०६०।६।२१ गते अ. १०.०० बजेको समयमा क्षे.प्र.ई.कायार्लयको घम
ु ुवा टोलीको िरप िटङ्गको
आधारमा प्रहरी विर ठ उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक र आमीर् अिधकृत समेतको टोलीले िन न ५ जना लगायतका
केही शंका पद आतंककारीह लाई िज ला धनष
ु ा जनकपरु नगरपािलका वडा नं. ४ ि थत कटै या चौरबाट पक्राउ
गरे को भ ने बिु झन आएको । (१) शैलेनद्र यादव, दहु ती–७ धनष
ु ा, (२) िजते द्र झा – जनकपरु –४, धनष
ु ा, (३) प्रमोद
नारायण माउत कुयार्–१ धनष
ु ा, (४) दग
ु ा, (५) संिजवकुमार झा–जनकपरु –
ु शकुमार लव, जनकपरु –१० धनष

१०, धनष
ु ा, सोही िदन पक्राउ परे का म ये केही
जनालाई सोही िदन बेलक
ु ी प्रहरीले आमीर्

यिक्तलाई प्रारि भक छानिबन प चात छािडएको र उि लिखत ५

यारे क िभमानमा बुझाई फकको भ नेस म बिु झन आएको । प्र तुत

घटना घटे को समयमा कायर्रत िज मेवार प्रहरी अिधकृतह
सकेको र कोही स वा भई अ यत्र गई

तथा जवानह

म ये कोही अवकाश प्रा त भई गई

सकेको अव थामा घटना स ब धी िव तत
े ो
ृ जानकारी िनजह लाई बुझक

अव थामा मात्र प्र ट हुने हु छ भ ने प्रहरी नायब महािनरीक्षक दीपे द्रबहादरु िव टको ५ सद यीय अ यक्षतामा
गठीत टोलीको प्रहरी महािनरीक्षक समक्ष िमित २०६२।११।२५ को प्रितवेदन रहे को दे िख छ ।
यसमा यस अदालतको िमित २०६४।५।४ को आदे श बमोिजम राि ट्रय मानवअिधकार आयोगले िनवेदक
जयिकशोर लाभलाई लेखेको िमित २०६३।४।७ को पत्रमा संिजवकुमार कणर् समेतको म ृ यक
ु ो स ब धमा हुने
कारवाही एवं िनणर्य गरे को भए सो स ब धी फाइल पठाई िदनु भनी आयोगलाई लेखी पठाई जवाफ आएपिछ
लगाउको िरट नं. ०९११ को िनवेदनसमेत साथै राखी पेश गनुर् भ ने यस अदालतको िमित २०६४।११।२० को
आदे श ।
संिजवकुमार कणर्, दग
ु श लाभ, प्रमोद नारायण म डल, शैले द्र यादव र िजते द्र झा समेतलाई २०६०।६।२१
गते प्रहरी वारा िभमान ि थत आमीर्

यारे क समक्ष बझ
ु ाइएकोमा सरु क्षाकमीर् वारा आ नो क जामा िलइसकेको

यिक्त मािथ त कािलन संिवधानमा भएको
वैयिक्तक

यव था अनु प कारवाही गनुर् पनमा सो नगरे को र

वत त्रताको अपहरण गरी गैर यायीक ह या भएको पाइएको हुँदा

उपरीक्षक चड
ु ाबहादरु

यिक्तको

यसबेला क्षेत्रीय प्रहरी विर ठ

े ठ, प्रहरी उपरीक्षक कुवेर िसंह राना धारापानी सैिनक यारे कका मेजर अनप
ु अिधकारीलाई

आदे श िदने प्रमुख िज ला अिधकारी रे वतीरमण का ले रहे को दे िख छ । िनजह ले पदीय दािय व अनस
ु ार
आफूलाई तोिकएको िज मेवारी परु ा गरी नागिरकको

य–ू यान सरु िक्षत गनप
ुर् नमा नगरी मानव अिधकार

उ लंघन कायर्मा संलग्न रहेको दे िखंदा आव यक अनस
ु धान गिर कानन
ू बमोिजम कारवाही गनर् मानवअिधकार
आयोग ऐन, २०५३ को दफा १३(१) बमोिजम नेपाल सरकारलाई लेिख पठाउने र िपडीतका आि त पिरवारको
भरण पोषणको लागी सोही ऐनको दफा १३(२) र राि ट्रय मानवअिधकार आयोग (उजूरी कारवाही तथा क्षितपूितर्
िनयमावली) २०५७ को िनयम १७ बमोिजम जनही

.३,००,०००।– (तीन लाख) क्षितपूितर् उपल ध गराउन नेपाल

सरकारलाई िसफािरस गिर पठाउने आयोगको िमित २०६४।१०।१५ को िनणर्य भएको हुँदा सो

यहोरा जयिकशोर

लाभलाई आयोगको च.नं. ९८१ संरक्षण िमित २०६४।११।१८ को पत्र रहेको पाइयो । सो िनणर्यको जानकारी तथा
कायार् वयनका िमती पत्र च.नं. २८९७ िमित २०६४।१०।१५ मै प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरषदको कायार्लयमा
पत्राचार भएको पाइ छ ।
िनयमबमोिजम पेश भएको प्र तुत िरट िनवेदनको िमिसल कागजात अ ययन गिरयो । िनवेदकका
तफर्बाट उपि थत िव वान अिधवक्ताह
पक्षको छोरालगायतका अ य

यिक्तह

श भु थापा, गोिव द ब दी, सितशकृ ण खरे ल र अ वर राउतले हाम्रो
समेत २०६० सालमै िदउसै पक्राउ गरी मारी लाससमेत वेप ता परे को

ि थित राि ट्रय मानवअिधकार आयोगको प्रितवेदनबाट पिु ट भएको छ ।

यान मान र वेप ता पान ज तो

संगीन प्रकृितको अपराधमा अपराधीको खोजबीन गरी पक्राउ गरी कारवाही समेत गिरपाऊँ भनी जाहे री दतार्
भैसके प चात ् घटनाको अनस
ु धान नै नगरी हालस म िवपक्षी मौन रिहआएकोले य तो द डहीनताको
सं कृितको अ यका िनिम त िरट िनवेदन माँगबमोिजम अिवल ब अनस
ु धान कारवाही अगािड बढाई सरकारी
मु ा स ब धी ऐन, २०४९ ले तोकेको कतर् य परू ा गनूर् भनी िवपक्षीका नाउँ मा संिवधानको धारा १०७(२) बमोिजम
परमादे शको आदे श जारी होस ् भ ने बहस गनुर् भयो ।

िवपक्षी तफर्बाट उपि थत िव वान उप यायािधवक्ता
घटे का छन ्। सो घटनाह

ी रे वती ित्रपाठीले

व दको समयमा य ता घटना

राजनीितक पिरवतर्नका िनिम त भएको त यमा िववाद छै न । िविधवत जाहे री

दतार्प चात ् अनस
ु धान तहिककात गदन भिनएको छै न । आव यक जाँचबझ
ु का कायर्मा प्रयास भईरहे को छ ।
अपराध घटाउने

यिक्त िनकायको प्र यक्ष संलग्नताको

जाने दे िख न । िनि चत

थानमा िनि चत

प ट आधारिबना कारवाही अगािड बढाउन सहज हुन

यिक्त िनकायले अपराध गरे को भ ने खु न आए कारवाही अगािड

बढने नै हुंदा िरट िनवेदन खारे ज गरी पाऊँ भ ने बहस गनभ
ुर् यो ।
दव
यवसायीह को बहस िजिकर सुनी यसमा िरट िनवेदकको
ू
ु ै पक्षका तफर्बाट उपि थत िव वान कानन
माँगबमोिजम आदे श जारी गनर् िम ने हो होइन ? यसमा िनणर्य िदनप
ु न दे िख छ ।
२.

यसमा आ नो छोराको गैर याियक ह या भएकोमा सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ बमोिजम

िकटानी जाहे री दरखा त िदन जाँदा िविधवत दतार् समेत नगरी अनुस धान तहिककात समेत केही नगरी कानन
ू ी
कतर् य िनवार्ह नगरे कोले िज ला प्रहरी कायार्लय धनष
ु ाका नाममा परमादे शको माग गद प्र तत
ु िरट िनवेदन दतार्
भएको रहे छ । िवपक्षी िज ला प्रहरी कायार्लय धनुषाको िलिखत जवाफमा िनवेदकका छोरा समेतलाई पक्राउ
गरे को रे कडर्बाट नदे िखएको लास फेला नपरे को, हराएका यिक्तको अपरहण भएको हो वा ह या भएको हो यकीन
नभएको भ ने ज ता िजिकर िलद घटनाको वा तिवकता प ता लगाउन अनस
ु धान भई रहेको

यहोरा

यक्त

गिरएको रहे छ । यस अदालतबाट बु दा िमित २०६०।६।२१ गते अ. १०.०० बजेको समयमा क्षे.प्र.ई.कायार्लयको
घम
ु व
ु ा टोलीको िरपोिटर् ङ्गको आधारमा प्रहरी विर ठ उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक र आमीर् अिधकृत समेतको टोलीले
िन न ५ जना लगायतका केही शंका पद आतंककारीह लाई िज ला धनष
ु ा जनकपरु नगरपािलका वडा नं. ४
ि थत कटै या चौरबाट पक्राउ गरे को भ ने बिु झन आएको (१) शैले द्र यादव, दहु ती–७ धनष
ु ा, (२) िजते द्र झा –
जनकपरु –४, धनष
ु ा, (३) प्रमोद नारायण माउत कुयार्–१ धनष
ु ा, (४) दग
ु ा, (५)
ु शकुमार लव, जनकपरु –१० धनष
संिजवकुमार झा–जनकपरु –१०, धनष
ु ा । सोही िदन पक्राउ परे का म ये केही यिक्तलाई प्रारि भक छानिबन प चात
छािडएको र उि लिखत ५ जनालाई सोही िदन बेलक
ु ी प्रहरीले आमीर्

यारे क िभमानमा बुझाई फकको भ नेस म

बुिझन आएको । प्र तुत घटना घटे को समयमा कायर्रत िज मेवार प्रहरी अिधकृतह
अवकाश प्रा त भई गइसकेको र कोही स वा भई अ यत्र गई

तथा जवानह

म ये कोही

सकेको अव थामा घटना स ब धी िव तत
ृ

जानकारी िनजह लाई बुझेको अव थामा मात्र प्र ट हुने हु छ भ ने प्रहरी नायब महािनरीक्षक दीपे द्रबहादरु
िव टको ५ सद यीय अ यक्षतामा गठीत टोलीले प्रहरी महािनरीक्षक समक्ष िमित २०६२।११।२५ को प्रितवेदनमा
यहोरा उ लेख भएको छ ।
३.

िवषयव तक
ु ो उपरोक्त पिरप्रेक्षमा प्र तत
ु िवषय परमादे श जारी हुन उपयुक्त भए नभए तफर् यस

अदालतले आ नो िनणर्य िदनु परे को ।
४.

कानन
ू ले कतर् य िनधार्रण गरे को सावर्जिनक िनकायले

यो कतर् य पिरपालन गनर् इ कार गरे मा

वा अिन छा दे खाएमा परमादे श जारी हुने हो । यस िसद्धा तको कसीमा प्र तत
ु िववादलाई िनरोपण गनुर् पन
ि थित छ । प्रहरी कायार्लय रा यको एउटा अंग भएकोमा िववाद छै न । रा यले आफूमा अ तरिनहीत अपराधको
िनय त्रण, अनुस धान र कारवाही ज ता कानन
ू ी कतर् य पिरपालन गन नै प्रहरी कायार्लय ज ता िनकायको
थापना र संचालन गरे को हु छ । अपराध हुन निदनु र भएमा अनस
ु धान तहिककात गरी दोषीलाई सजाय
िदलाउन सप्रमाण अदालतमा पेश गनुर् पन कानन
ू ी कतर् यबाट रा य पि छन सक्तैन । यही कानन
ू ी कतर् य
पिरपालन गनर् नै रा यले सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०१७ हुँदै हाल २०४९ तथा सरकारी मु ा स ब धी

िनयमावली, २०१८ हुँदै हाल २०५५ प्रचलनमा

याएको छ । कानन
ू को मह व नै ियनको पिरपालनामा रहे को हु छ ।

कानन
ू पिरपालन गनर् कै लािग हु छन ् । रा य वारा िवधाियकी अिधकारको अनश
ु रण गद जारी गरे का कानन
ू लाई
पिरपालन गराउने कतर् य रा यको संचालक सरकार र यसका मातहत िनकाय (एजे सी) को हो ।
५.

कानन
ू को पिरपालनमा नै कानन
ू को

शासन वा िविधको शासनको अवधारणाले साकार

िल छ । द डहीनता कानन
ू को शासनको मल
ू द ु मन हो ।

प

यसैले द डहीनता कानन
ू को आँखामा एउटा िन दनीय

कायर् हो । द डहीनताको अ य गन गराउने कानन
ू ी कतर् य पिन सरकारकै हो । सरकार र यसका मातहत
िनकाय (एजे सी) ले द डहीनतालाई प्र य िदने कुनै कायर् गदर् छन ् वा आचरण प्रदिशर्त गदर् छन ् भने य तो कायर्
याियक परीक्षणको िवषय ब दछ । अपराधले कुनै पिन

पमा प्रो साहन पाउनु हुँदैन भने अपराध गनले कुनै

पिन िकिसमको संरक्षण पाउनु हुँदैन । यसो हुन नसके कानूनको शासनको ममर् मनर् पुग्दछ । कानन
ू वारा
िनषेिधत आपरािधक कायर् जो कोहीबाट भए पिन ऊ कानन
ू को पिरिधमा आउनै पदर् छ । पद, वदीर्, पोशाक र ओहदा
कसैको पिन रक्षा कवच हुन सक्तैन

। कानन
ू को आँखामा अपराध केवल अपराध हो र हर अपराधी केवल

अपराधी, यसैले हर अपराधी सजायका भागी हु छन ् ।
६.

प्र तुत िववादमा एउटा नागिरक आ नो छोराको गैरकानूनी ह या भएको जाहे री िलएर सरकारी

मु ा स ब धी, २०४९ को दफा ३ (१) र ३(२) ले िनधार्िरत गरे को मागर्को अनश
ु रण गद िज ला प्रहरी कायार्लय
धनष
ु ामा गएको िमिसलबाट दे िख छ । यसरी प्रा त दरखा तलाई सोही ऐनको दफा ३(४) अनुसार तोिकएको
ढाँचाको दतार् िकताबमा दतार् गरी राख्नु पन कानन
ू ी कतर् यलाई िविधकतार्ले बा या मक

व प प्रदान गरे को छ ।

तर प्र तुत उक्त जाहे री दरखा तलाई “िवशेष आ तिरक दतार्” भनी (पछािड) जनाइएको स म िमिसलबाट
दे िख छ । य तो कायर्लाई सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को दफा ३ र सरकारी मु ा स ब धी
िनयमावली, २०५५ को िनयम ३
७.

वारा िनधार्िरत कानन
ू ी कतर् य पिरपालन गरे को मा न सिक न ।

जाहे री दरखा त दतार् गरे पिछ प्रमाण लोप वा नाश हुन निदने, अपराधी उ कन निदने तथा

तहिककात गरी सबद
ु प्रमाण संकलन गन प्रिक्रया र कायर्िविध सरकारी मु ा स ब धी ऐन तथा िनयमावलीमा
विणर्त छन ् । अनुस धान तहिककात गनुर् भनेको जाहे री दरखा तसँग स बि धत िवषयव तुको स या वेषण गनुर्
हो । अपराध भयो भएन, अपराध भएको भए कोबाट कसरी भयो भ ने कुराको अनुस धान र प्रमाण संकलन गनुर्
र सरकारी वकीलको सहयोगमा एउटा िन कषर्मा पग्ु नु स बि धत प्रहरी कायार्लयको अिनवायर्

पले िनवार्ह गनुर्

पन कानन
ू ी कतर् य हो ।
८.

कतर् यको पिरपालनमा तदा कता दे िखनु पदर् छ । तदा कता नदे िखनु कतर् य पालन प्रित अिन छा

प्रकट गनुर् हो । प्र तत
ु िववादमा िलिखत जवाफमा अनस
ु धान भइ रहे को भिनए पिन सरकारी मु ा स ब धी
ऐन र िनयम वारा िनधार्िरत अनुस धानका कुनै पिन चरणमा प्रवेशस म गिरएको िमिसलबाट दे िखदै न । यसरी
कानन
ू वारा अनुस धान गन कतर् य तोिकएको िनकायको लामो समयस म कतर् य पालन प्रितको उदासीनतालाई
कानन
ू ी कतर् य पालनप्रित अिन छा मा नु पदर् छ । कानन
ू ी कतर् यको पालना सावर्जिनक िनकायको इ छा र
अिन छामा िनभर्र रहने िवषय होइन । कानन
ू वारा िनधार्िरत कतर् य सावर्जिनक िनकायले पालन गनुर् िसवाय
अक िवक प हुनै सक्तैन । कानन
ू ी कतर् य तदा कताका साथ पिरपालन गनर् सावर्जिनक िनकाय सदा त पर र
िक्रयाशील रहनम
ु ा नै कानन
ू को शासनको सफलता िनभर्र रह छ । कानन
ू को शासनको प्रबधर्न गनर् गराउन
अदालत सदै व चनाखो र संवेदनशील रह छ । र, कुनै सावर्जिनक िनकाय आफूले पालन गन कानन
ू ी कतर् य

पालन गनर् आलटाल गिर रहेको वा अिन छुक रहेको िमिसल संलग्न कागजातबाट दे िखएमा अदालत मक
ु दशर्क
भएर ब न सक्तैन ।
९.

प्रचिलत नेपाल कानन
तथा नेपाल पक्ष भएका अ तरार्ि ट्रय सि ध र महासि ध ज ता
ू

अिभलेखले अिभिनि चत गरे का मानवािधकारको प्रचलनमा अदालत सदै व संवेदनशील रह छ । िनरीह नागिरकका
अिधकारको संरक्षणका प्र नमा अदालत जिहले पिन सिक्रय रिहआएको छ र रिहरहनु पदर् छ पिन । प्र तुत
िववादमा पिन एउटा बेप ता नागिरकको गैरकानन
ू ी ह या भएकाले कानन
ू बमोिजम कारवाही गिरपाउन कानन
ू ले
नै तोकेको प्रिक्रया अवल बन गद एउटा नागिरक सावर्जिनक िनकायमा प्रवेश गरे को छ । तर, अनुस धान
तहिककात

समेतका कानन
ू ी कतर् य तोिकएको

सावर्जिनक िनकायले

ती कानन
ू वारा िनधार्िरत कतर् य

पिरपालनमा कुनै पिन िकिसमको सिक्रयता दे खाँएको पाइदै न ।
उपरोक्त स दभर्मा िनवेदन मागबमोिजम आदे श जारी गनर् िम ने हो होइन भनी हे दार् रा यको दािय व
समाजमा भयरिहत वातावरण िसजर्ना गनुर् हो । यिद कोही भयबाट ग्रिसत छ भने
रा यको दािय व हो ।

यसको संरक्षण गनुर् पिन

यसै गरी समाजमा अपराध हुन निदन,ु यिद भएमा अपराधीलाई कानन
ू को संजालमा पारी

यस अपराधको जरो प ता लगाई अपराधीलाई सजाय िदलाउन पहल गन कायर् पिन रा यकै मा नप
ु न हु छ ।
यसअ तगर्त सुरक्षा संय त्रको

यव था रा यले गरे को भै उक्त संय त्रले समाजमा घ ने

अपराधलाई घ न

निदने र अपराध घटे मा यसको कानूनी प्रिक्रयाबाट अनुस धान गनुर् पिन रा यको कतर् य हुन जाने कुरामा दई
ु
मत छै न । समाजमा घटे का आपरािधक घटनाको छानबीन
िवशेषसंग साधन र
आ नो दािय वबाट

यिक्त िवशेषबाट संभव हुँदैन । िकनिक

यिक्त

ोतको कमी हु छ जसले गदार् ग भीर अपराधको अनुस धान िफतलो हुन गै अपराधी
पि छन सहज हु छ । यसै प ृ ठभिू मलाई के द्रिब दम
ू ा राखेर हाम्रो स दभर्मा समाजमा घ ने

ग भीर प्रकृितका अपराधको अनुस धान, तहिककात रा यबाटै गिरने प्र याभूितका साथ सरकारी मु ा स ब धी
ऐन २०४९मा यव था भएको दे िख छ ।
१०.

प्र तत
ु िरट िनवेदनमा िरट िनवेदकले आ नो छोरालाई यी यी

यिक्त तथा पदािधकारीह ले

यो–यो रीतबाट पक्राउ गरी सिु नयोिजत तवरबाट िबनाआधार ह या गरी लास समेत वेप ता पारे को हुँदा मल
ु ुकी
ऐन, यान स ब धीको महल बमोिजम कारवाही गरी पाऊँ भ ने जाहेरी िदएको दे िख छ । यसपिछ अनस
ु धानको
कायर् अगािड बढाउनु पन कानन
ू ी

यव था सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को दफा ३ मा गिरएको छ भने

जाहेरीलाई आधार मानी प्रमाण लोप वा नाश हुन निदने र अपराधी उ कन नपाउने

यव था गन (दफा ४) र

प्रारि भक प्रितवेदन स बि धत सरकारी वकील कायार्लय समक्ष पठाई सरकारी वकील कायार्लयबाट आव यक
िनदशन िलनपन ज ता त काल स प न गनप
ुर् न कायर् भए गरे को िलिखत जवाफ तथा संलग्न िमिसलबाट
दे िखन आउदै न । यसका अितिरक्त अपराधको तहिककात गरी सबुद प्रमाण संकलन गन (दफा ७) सच
ू ना प्रा त
भएको

थानको खानतलासी िलन पन (दफा १०) समेतका कायर्ह

भए गिरएको िलिखत जवाफबाट दे िखन

आउँ दै न । जाहेरी दरखा तलाई केवल “िवशेष आ तिरक दतार् कतर् य

यान मु ामा” दतार् गरी लामो समयस म

कारवाही अगािड नबढाई ब ने कायर्बाट िवपक्षी आ नो काम कतर् य प्रित सिक्रय रहे को मा न िम दै न ।
११.

कानन
ू बमोिजम काम कतर् य बहन गनप
ुर् न पदािधकारी आफूलाई सुि पएका काम कतर् यको

पालना नभएको नदे िखएमा सो काम कतर् य पालन गनुर् भनी परमादे शको आदे श जारी गनुर् अदालतको कतर् य
हुन आउँ छ । प्र तुत िरट िनवेदनमा िरट िनवेदकले पेश गरे को सरकारी मु ा स ब धी ऐन,२०४९ को अनस
ु च
ू ी १
को ढाँचामा जाहे री दरखा त दतार् गनर्

याएपिछ सरकारी मु ा स ब धी िनयमावली २०५५ को िनयम ३(२)

बमोिजमको भरपाई िदई कानन
ू बमोिजम अनस
ु धान तथा तहिककातका कारवाही अगािड बढाउनु पनमा सो
गरे को त य िवपक्षीको िलिखत जवाफ तथा संलग्न िमिसल बाट दे िखन आउँ दै न । अतः उि लिखत जाहे री
दरखा तलाई िविधस मत

पमा दतार् गरी कानन
ू बमोिजम आव यक अनस
ु धान तहिककात गनूर् भनी िवपक्षीका

नाउं मा परमादे शको आदे श जारी हु छ । यो आदे शको प्रभावकारी कायार् वयनको िनि त आदे शको प्रितिलिप
सिहतको जानकारी महा यायािधवक्ताको कायार्लयलाई िदई प्र तत
ु मु ाको दायरीको लगत कट्टा गरी िमिसल
िनयमानस
ु ार गरी बुझाई िदनू ।

उक्त आदे शमा सहमत छु ।
या.दामोदरप्रसाद शमार्

ईित स वत ् २०६५ माघ २० गते रोज २ शुभम ्–
इजलास अिधकृत : ख गराज अिधकारी

िनणर्य नं.८०९६

२०६६ असार अङ्क ३

सव च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय
माननीय

यायाधीश

ी अनूपराज शमार्

यायाधीश

ी प्रकाश ब ती

संवत ् २०६१ सालको िरट नं. ..३०२२
आदे श िमितः २०६५।१२।२०।५

िवषय:– परमादे श िमि त प्रितषेध ।

िनवेदकः काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ३२ ि थत के द्रीय कायार्लय भएको
मानव अिधकार संगठनको तफर्बाट ऐ का महासिचव बाबरु ाम िगरी
िव

व

िवपक्षीः मि त्रपिरष को कायार्लय काठमाड समेत

 अज्ञात नागिरक यस धरतीमा छन ् वा छै नन, छन ् भने कहाँ कुन
हुन भने कसले, िकन किहले र कसरी बेप ता बनायो वा

पमा छन ् ती बेप ता बनाइएका

वयंम ् बेप ता भए बेप ता बनाउने

कायर्मा को को सँलग्न छन ् र यो आपरािधक कायर् हो, होइन र यिद हो भने ितनका लािग प्रचिलत
कानन
ू मा क तो सजायको

यव था छ भ ने प्र नह को िनराकरण हुनुमा नै िविधको शासनको

साथर्कता िनभर्र रहने ।
(प्रकरण नं.१२)
 नागिरकप्रित सरकारको अिभभावकीय दािय व रह छ । यो दािय व िभत्र नागिरकको अि त व रक्षाको
अिधकारको

थान सव पिर रह छ । नेपालमा प्राचीनतम ् कानूनी प्रणालीमा त यो दािय व

वीकािरएको िथयो भने आजको िवकिसत कानूनी मा यतामा यस िसद्धा तलाई इ कार गन ठाउं
छै न । रा य वारा बेप ता बनाइएका हुन वा अ

कसै वारा वा

वयम ् नै बेप ता भएका नै िकन

नहुन यी सबैको ि थित सावर्जिनक गन कानूनी दािय व सरकारको हो । यस दािय वबाट रा यले
उ मुिक्त प्रा त गनर् सक्ने अव था नहुने ।

(प्रकरण नं.१३)
िनवदे क तफर्वाटः
िवपक्षी तफर्बाटः िव वान सह यायािधवक्ता

ी युवराज सुवेदी

अवलि वत नजीरः
 ने.का.प. २०६४, िन.नं. ७८१७ प.ृ १६९
 ने.का.प. २०६४ िन.नं. ७८५७,प ृ ठ ७३८
 ने.का.प. २०६६ िन.नं.८०७९, प ृ ठ २८४
स वद्ध कानूनः–
 नेपाल सि ध ऐन, २०४७ को दफा ९
 नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(१),
 नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को अनुसूची ४

आदे श
या.प्रकाश

व तीः नेपाल

अिधरा यको संिवधान, २०४७

को

धारा

२३/८८(२) बमोिजम

यस

अदालतमा पनर् आएको प्र तुत िरट िनवेदनको संिक्ष त त य एवं आदे श यस प्रकार रहे को छः–
िनवेदक नेपाल मानव अिधकार संगठन, सं था दतार् ऐन, २०३४ बमोिजम सं थापक अ यक्ष
ऋृिषकेश शाहको नेत ृ वमा संवत ् २०४५ सालमा

व.

थापना भई २०५३ साल भाद्र २६ गते िविधबत ् पमा

काठमाड िज ला प्रशासन कायार्लयमा द.नं. १४९ मा दतार् भएको सं था हो । नेपालमा संवत ् २०५२
सालदे िख माओवादीह ले प्रार भ गरे को सश त्र िबद्रोह र यसलाई िनय त्रण गन नाउँ मा रा य पक्षबाट
भएका कारबाहीह का कारण लाख नेपाली नागिरकह को संिवधानप्रद त हकको
आएको छ । यसै स दभर्मा नागिरकह लाई गैरकानूनी

यापक उ लंघन हुँदै

पमा पक्राउ गन, थुनामा राख्ने र बेप ता पान

ज ता कायर्मा तीब्र बिृ द्ध भएको छ । मानव अिधकारसँग स बि धत राि ट्रय मानव अिधकार आयोग
लगायत अ य िबिभ न संघ सं थाह लाई प्रा त भएका बाहे क िनवेदक संगठनलाई मात्र आिधकािरक
पमा प्रा त सूचनाबमोिजम हालस म दे शभरका यसै िरट िनवेदनसाथ संलग्न अनुसूची १ मा
उि लिखत ४३३ जना नागिरकह लाई रा य वारा गैरकानूनी
त याङ्क रहे को िनिबर्बाद छ । बेप ता पािरएका

पमा पक्राउ गरी बेप ता पािरएको

यिक्तह का आफ तह ले आ ना मािनसह को

ि थितको जानकारी माग गदार् रा यपक्षबाट अ वीकार गिरँ दै आएकोमा बेप ता पािरएका मािनसका
आफ तह ले र नपाकर्मा आमरण अनसन बसेपिछ बा य भई प्र यथीर्
२०६१।३।१७ गते बेप ता पािरएका

ी ५ को सरकारले िमित

यिक्तह का स ब धमा प्रितवेदन पेश गनर् गिठत छानबीन

सिमितसमक्ष िनवेदक संगठनले िमित २०६१।४।१८ को पत्रमाफर्त यसै िनवेदन साथ संलग्न अनुसूची १
मा उि लिखत बेप ता पािरएका यिक्तह को नामावली पेश गरे कोमा उि लिखत ४३३ जना यिक्तह
म ये २४ जना

यिक्तको मात्र िमित २०६१।४।२७ मा प्र यथीर् छानबीन सिमितले ि थित सावर्जिनक

गरे को छ । तर िनवेदक संगठनले बेप ता पािरएका नागिरकह

४३३ जनाको नामावली प्र यथीर्

छानबीन सिमितलाई उपल ध गराएकोमा २४ जनाको मात्र ि थित सावर्जिनक गरी बाँकी ४०९ जना
यिक्तको ि थितलाई साबर्जिनक नगरी ठाडै ढाकछोप गन दरु ाशयपूणर् कायर् गरी उनीह को जीवनसँग
खेलवाड गन कायर् प्र यथीर्ह बाट भएको प्र ट छ ।
यस प्रकार सँयुक्त रा ट्रसंघको सद यको है िसयतले अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकारस ब धी
घोषणापत्र १९४८, जेनेभा महासि ध १९४९ समेतको पक्ष भएको नेपाल सि ध ऐन, २०४७ को दफा ९
बमोिजम उक्त मानव अिधकारस ब धी घोषणापत्र र महासि धको साझा धारा ३ मा उि लिखत
प्रावधानह लाई नेपाल कानूनसरह प्र यथीर्

ी ५ को सरकारले पालना गनुप
र् न अपिरहायर् अव थाका

अितिरक्त रा यपक्षबाट बेप ता पारी िनजह लाई प्रा त िविभ न अ तरार्ि ट्रय मानबीय कानून वारा
प्रद त आधारभूत मानव अिधकारको समेत नाङ्गो उ लघँनका साथै आ नै २५ बँुदे साबर्जिनक
प्रितबद्धताको समेत िख ली उडाई बेप ता पािरएका स पूणर् यिक्तह को ि थित हालस म साबर्जिनक
नगिरएको हुँदा नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१), धारा १२ को उपधारा
(१), धारा १४ को उपधारा (५) र (६) , धारा १६ र २३ समेतका आधारमा ऐ.को धारा ८८ को उपधारा
(२) बमोिजम स मानीत अदालतको असाधारण अिधकारक्षेत्र गुहानर् िनवेदक संगठन बा य भएको
यहोरा िनवेदन

गदर् छु ।

अतः यसै िरट िनवेदनसाथ संलग्न अनुसच
ू ी १ मा उि लिखत बेप ता पािरएका
लगायत अ य मानव अिधकार संघ सं था र िनकाय समेतबाट प्र यथीर्
गराइएका िववरणसमेत बमोिजमका बेप ता पािरएका स पण
ू र्

यिक्तह

ी ५ को सरकारलाई उपल ध

यिक्तह को ि थित परमादे शको आदे श

जारी गरी अिबल व सावर्जिनक गनुर् गराउनु र गैरकानूनी थन
ु ामा रहे भएका स पण
ू र्

यिक्तह लाई

अिवल व मुक्त गनुर् , गराउनु तथा प्रितषेधको िरट जारी गरी अब उप्रा त कुनै पिन नेपाली
नागिरकलाई गैरकानूनी तबरबाट पक्राउ गरी थन
ु ामा राख्ने र बेप ता पान समेतका कुनै पिन
गैरकानूनी एवं असंबैधािनक काम कारबाही नगनुर् नगराउनु भ ने समेतको जो चािहने उपयुक्त आज्ञा
आदे श वा पज
ू ीर् समेत प्र यथीर्ह का नाउँ मा जारी गिरपाऊँ भ ने िरट िनवेदन यहोरा ।
यसमा के, कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदे श िकन जारी हुन नपन हो ? िलिखत
जवाफ पठाउनु भनी िवपक्षीह लाई सूचना पठाई िलिखत जवाफ परे पिछ वा अविध नाघेपिछ
िनयमबमोिजम पेश गनुर् , साथै िरट िनवेदनको िवषयव तु प्रकृितबाट चाँडो िनणर्य हुन आब यक
दे िखँदा अग्रािधकार िदई िनयमानुसार पेश गनुर् भ ने यस अदालतको आदे श ।

िवपक्षी िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गरे का
कसैलाई आदे श वा िनदशन नगिरएको र ती

यिक्तह लाई िहरासत वा थुनामा राख्ने गरी कोही

यिक्तह

थुनामा रहे को भ ने समेतको कुनै जानकारी

यस कायार्लयलाई नभएको हुँदा िनवेदन माग दाबी खारे ज गिरपाऊँ भ ने प्रधानम त्री तथा
मि त्रपिर दको कायार्लयको तफर्बाट परे को िलिखत जवाफ ।
िरट िनवेदनमा उि लिखत कायर्मा यस कायार्लय सँलग्न नरहे को हुँदा िरट िनवेदन खारे ज गिरपाऊँ
भ ने सश त्र प्रहरी बल प्रधान कायार्लयको तफर्बाट परे को िलिखत जवाफ ।
बेप ता पािरएका भिनएका

यिक्तह को ि थित प ता लगाउन आव यक कायर् भइरहे को र

म त्रालयबाट पिन स बि धत िनकायह लाई आव यक िनदशन भइसकेको हुँदा ि थित सावर्जिनक
नगरी ढाकछोप गरे को भनी िवपक्षीले लगाएको आरोप िनराधार हुँदा िरट िनवेदन खारे ज गिरपाऊँ भ ने
रक्षा म त्रालयको तफर्बाट परे को िलिखत जवाफ ।
िरट िनवेदकले उ लेख गरे अनुसार कसैलाई पिन गैरकानूनी

पमा पक्राउ गन, थुनामा राख्ने, झुठ्ठा

मु ा लगाउने र बेप ता पान ज ता कायर्को लािग यस म त्रालयबाट मातहतका कुनै पिन िनकायलाई
आदे श वा िनदशन नगिरएको हुँदा िनराधार िरट िनवेदन खारे ज गिरपाऊँ भ ने गह
ृ म त्रालयको
तफर्बाट यस अदालतमा परे को िलिखत जवाफ ।
िनवेदकको

दाबी

हे दार्

अब

उप्रा त

कुनै

पिन

नेपाली

नागिरकलाई

गैरकानूनी

तबरबाट

नपक्रनु, थुनामा नराख्नु, बेप ता नपानु,र् कुनै गैरकानूनी एवं असंबैधािनक काम नगनुर् भ ने आदे श जारी
गिरपाँऊ भ ने छ । यस प्रहरी प्रधान कायार्लयले प्रथमतः

य तो कुनै कायर् नै गरे को छै न साथै कुनै

यिक्त िवशेषको व तुगत अिधकारमा आघात पुगेको अव था वा का पिनक कुरामा
आदे शको माग गनुर् भनेको संवैधािनक

य तो खु ला

यव थाकै पुनघोषणाको माग गनुर् ज तै हो । िरट िनवेदन

खारे ज गिरपाऊँ भ ने प्रहरी प्रधान कायार्लय, नक्सालको तफर्बाट परे को िलिखत जवाफ ।
िरट िनवेदकले मेरो के क तो काम कारवाहीबाट िनजको के क तो हक अिधकारको हनन ् भएको
हो

यसको

प ट िजकीरनिलई िबनाआधार कारण मलाई िवपक्षी बनाई िदएको िरट िनवेदन खारे ज

गिरपाऊँ भ ने प्रधानम त्री शेरबहादरु दे उबा प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष ◌्को तफर्बाट परे को िलिखत
जवाफ ।
नेपाल सरकारको २०६१।३।१७ को िनणर्यअनुसार बेप ता पािरएका

यिक्तह को स ब धमा

छानबीन सिमित गठन भई हालस म पिन कायर्रत ् छ । सिमितले तोिकएको कायर्देशबमोिजम

य ता

यिक्तह को स ब धमा उपल ध भएस मको िववरण नेपाल सरकारसमक्ष प्र तुत गद आएको
स दभर्मा प्र तुत िरट िनवेदनको औिच य नरहे को हुँदा िरट िनवेदन खारे ज गिरपाऊँ भ ने सिचव
नारायण मलेगुको यस अदालतमा परे को िलिखत जवाफ ।

िरट िनवेदकले उ लेख गरे ज तो शाही नेपाली सेनाले कुनै पिन गैरसैिनक

यिक्तह लाई

विववेकमा थुनामा नराखेको हुँदा िरट िनवेदन खारे ज गिरपाऊँ भ ने शाही नेपाली जंगी अ डाको
तफर्बाट परे को िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम

पेशीसूचीमा

चढी

इजलाससमक्ष

पेश

हुन

आएको

प्र तुत

मु ामा

िरट

िनवेदनसिहतको िमिसल अ ययन गरी िवपक्षीका तफर्बाट उपि थत सह यायािधवक्ता युवराज सुबेदीले
गनुर् भएको बहससमेत सुनी िनवेदकको मागबमोिजमको आदे श जारी गनुप
र् न हो, होइन सोको िनणर्य
िदनुपन दे िखन आयो ।
िनणर्यतफर् िवचार गदार् माओवादी सश त्र
पक्राउ गरी बेप ता पािरएका

व

वको क्रममा रा यपक्षबाट गैरकानूनी तवरबाट

यिक्तह को स ब धमा िनवेदक संगठनमा आिधकािरक

परे का बेप ता पािरएका नागिरकह

पमा िनवेदन

४३३ जनाको िववरण िवपक्षी प्रधानम त्रीलगायत बेप ता पािरएका

यिक्तह को ि थित सावर्जिनक गनर् गिठत छानबीन सिमितमा समेत उपल ध गराइएकोमा केवल २४
जनाको मात्र ि थित सावर्जिनक गरी दरु ासयपण
ू र् तवरबाट िवपक्षी छानबीन सिमितले अ को ि थित
सावर्जिनक

नगन

कायर्

नेपाल

सरकारको

२५

बंद
ु े

मानव

अिधकारस ब धी

सावर्जिनक

प्रितबद्धतालगायत नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को धारा ११(१) धारा १२(१) लगायत धारा १६
प्रितकूल भएकोले िनवेदनसाथ संलग्न अनस
ु च
ू ी १ मा उि लिखत बेप ता पािरएका

यिक्तह

लगायत

मानव अिधकारसँग स बि धत संघ, सं था र िनकायसमेतबाट उपल ध गराएको िववरण समेतका
बेप ता पािरएका

यिक्तह को ि थित सावर्जिनक गनु,र् गैरकानूनी थन
ु ामा रहे का

अिबल ब िरहाइ गनुर् गराउनु तथा अब उप्रा त कुनै पिन

यिक्तह लाई

यिक्तलाई गैरकानूनी

पमा पक्राउ

गन, थन
ु ामा राख्ने र बेप ता पानलगायतको काम कारबाही नगनुर् नगराउनु भनी िवपक्षीह को नाउँ मा
परमादे शसिहत प्रितषेधसमेतको आदे श जारी गिरपाऊँ भ ने िरट िनवेदन दे िख छ । बेप ता पािरएका
भिनएका

यिक्तह को ि थित प ता लगाउने लगायत आव यक कायर् भइरहे को र

यस स ब धमा

स बि धत िनकायलाई आव यक िनदशन भइसकेको हुँदा ि थित सावर्जिनक नगरी ढाकछोप गरे को
भ ने िनवेदकको आरोप िनराधार हुँदा िरट िनवेदन खारे ज गिरपाऊँ भ ने िवपक्षीह को िलिखत जवाफ
परे को दे िख छ । िनवेदक संगठनलाई प्रा त सच
ू नाबमोिजम िरट िनवेदन साथ संलग्न अनुसच
ू ी १ मा
उि लिखत ४३३ जना नागिरकलाई रा य वारा गैरकानूनी

पमा पक्राउ गरी बेप ता पािरएको त याङ्क

भई नेपाल सरकारले २०६१।३।१७ मा बेप ता पािरएका

यिक्तह का स ब धमा प्रितवेदन पेश गनर्

गिठत छानबीन सिमितले उि लिखत ४३३ जनाम ये २४ जना
सावर्जिनक गरी वाँकी ४०९ जना

यिक्तको २०६१।४।२७ मा ि थित

यिक्तह को ि थितलाई सावर्जिनक नगरी उनीह को जीवनसँग

खेलबाड गरे को भ ने समेत िनवेदन िजकीररहे को छ ।
२. प्र तुत िववाद

व

वकालमा रा यपक्ष वारा बेप ता बनाइएका भिनएका ४३३ जनाको सूची

िनवेदक मानव अिधकार संगठनले २०६१।४।१८ मा पेश गरी ितनको ि थित सावर्जिनक गनर् नेपाल
सरकारसमक्ष माग गरे को छ । सो क्रममा छानबीन सिमित बनाई केवल २४ जनाको ि थित सावर्जिनक

गिरएको छ । अझै ४०९ जनाको ि थित अज्ञात रहे को भ दै यी र अ य बेप ता नागिरकको ि थित
सावर्जिनक गन मुख्य मागसिहत नेपाल सरकारको नाममा परमादे श जारी गराउन यस अदालत समक्ष
िनवेदक आएको दे िख छ ।
३. यस िववादमा सरकारी िनकायबाट प्रा त िलिखत जवाफबाट पिन िनवेदकले पेश गरे का
नामह म ये ४०९ जना नागिरकको ि थित बारे कुनै जानकारी यस अदालतसमक्ष प्र तुत गनर्
सिकएको छै न । ती अज्ञात नागिरकह को ि थित सावर्जिनक हुनुपन हो होइन र यिद सावर्जिनक
हुनुपन हो भने यसो गन कानूनी िज मेवारी कसको हो भ ने प्र न नै यस िववादको िववेचनायोग्य
िवषय रहे को छ ।
४. िवषय प्रवेश गरी आ नो िनणर्य िदनु पव
ू र् यस अदालतले रा य र नागिरकबीचको कानन
ू ी
अ तसर् ब धको प्र नमा आ नो

यान केि द्रत गनुर् परे को छ । इितहास केलाउने हो भने जनताले नै

आ नो सरु क्षा, समाजमा शाि त र आिथर्क प्र याभिू तयुक्त उ नितका लािग रा यको
कुरामा कुनै

थापना गरे को

िविवधा छै न ् । रा यको िविधवत स चालनको अिभभारा बहन गन िनकाय सरकारमा

वभावतः आ ना नागिरकको सरु क्षाको उ तरदािय व पिन

वतः अ तिनर्हीत हु छ ।

५. आर भमा पूवीर्य दशर्नको अनुयायी रहे को हाम्रो दे शका लािग सरकारको आ ना नागिरकप्रित
सुिनि चत कतर् य रही आएका कुरा

थािपत त य हो । राजा जयि थित म लले नेपाल संवत ् ५००

िवक्रम संवत ् १४३६ इ वी सन ् १३८० मा तैयार गराई जारी गरे को

यायिवकािसनी (मानव यायशा त्र)

को प्रकीणर्क (िविवध) अ यायमा दिु नयाँ (नागिरक) को रक्षा गनुल
र् ाई शासकको कतर् यको
िचित्रत गिरएको

छ।

( यायिवकािसनी, कानून

पिरयोजनाको आिथर्क सहयोगमा कानून

सह

प्रकाशन, युएनडीपी

यायमा

पहुँच

पमा

अिभविृ द्ध

यवसायी क्लव काठमाड , २०६५, प ृ ठ २६२) यसै पु तकमा

शासकले द ड धारण गरे नन ् भने बिलया यिक्तह ले िनधार् यिक्तलाई माछालाई झीरमा झ सेकाउने
अिभ य जनाको पिन वणर्न छ । (प ृ ठ २५६)
६. यित मात्र नभई

मिृ तह को समूहमा प्राचीनतम ् मािनने मनु मिृ तको सात अ यायमा पिन

शासकको अभावमा सवर्त्र हाहाकार मि चएको, यसैले भगवानले संसारको रक्षाको लािग रा य, सरकार र
शासक बनाएको वणर्न छ । अ य त

यवहारपरक र पिछ लो मािनने कौिट यको अथर्शा त्रले रा य

सरकार र नागिरकको अ तसर् ब धलाई अझ बढी उजागर गरे को छ । यस ग्र थको जनपदस ब धी
यव थाको प्रकरण ५४ र ५५ मा गाउँ बाट बािहर गएको, बािहरबाट

यहाँ आएका र बािहर जाने कुन

कामले कहाँ गएका हुन भ ने समेत बु ने दािय व सरकारका अँगको भएको उ लेख छ । (सं. सोमनाथ
शमार्, कौिट यको अथर्शा त्र, नेपाली भाषानुवादसिहत नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रित ठान, २०२४, प ृ ठ २०–२१)
यसै पु तकको यही प ृ ठमा आ नो–आ नो इलाकाबाट बािहर गएका र अ तबाट आएका पिन
मािनसह को िहसाव िलने गनुर् । परदे श जानेह

पिन यो यस कामले गएको भ ने याद राख्नू भनी

सरकारका प्रितिनिध गोपलाई यो दािय व िदइएको छ । यसै पु तकले प्रजा (नागिरक) लाई सुख हुनु नै

राजा (शासक) को सुख हो नागिरकको िहत हुनु नै शासकको िहत हो । शासकले आ नो िप्रय िहत
होइन, नागिरकको िप्रय िहत नै मुख्य स झनु पदर् छ । यस कारण शासकले सवर्दा जाग्रत भएर

वाथर्

यवहार िम ने रा य शासन गनुर् पदर् छ । उ थान जाग क हुनु नै अथर् िसिद्धको मूल हो । (प ृ ठ ६८)
भनेको छ । कौिट यले शासकलाई शासन गनर् प्रितपादन गरे का दशर्नको संग्रहको
ग्र थ अथर्शा त्रमा थप भिनएको छ, यो गाउँ मा यित पिरवार छन ्, यित
बूढा यित, यो–यो काम गन य तो चिरत्र जीिवका भएका आय
याद िवचार

गनूर् । (प.ृ २५१) यसरी

पमा रहे को यो

त्री, यित पु ष ितनमा बालक

यय यित यित भ ने सबै कुरा गोपले

यो युगमा समेत सरकारका उ तरदािय वको िचत्रण गिरएको छ ।

कौिट यको अथर्शा त्रमा रा यको स चालक सरकारका दािय वह लाई अझ प्र ट पाद भिनएको
छ , नागिरकह लाई धमर्पूवक
र्
रक्षा गनुर् नै शासकको

वधमर् हो ।

यसैबाट शासकलाई

वगर्लाभ

हु छ । यसको िवपरीत नागिरकह को रक्षा नगन अनुिचत द ड प्रयोग गन शासकलाई नरक िम दछ ।
शासकले छोरामा र शत्रुमा समान प्रयोग गिरएको द डले नै यो लोकलाई र परलोकलाई पिन रक्षा
गदर्छ (प ृ ठ २६५) ।
७. ियनै पूवीर्य दशर्नका महान ् िच तकह को मागर्दशर्नले अनूप्रािणत नेपाली कानूनी प्रणालीले
सरकारको उसका नागिरकप्रितको कतर् यलाई सदै व

वीकारी आएको छ । सरकार शासक मात्र होइन

सेवक पिन हो , सरकार द डप्रदायक मात्र होइन जनताको रक्षक पिन हो भ ने िसद्धा त हाम्रो लािग
नयाँ होइन ।
८. आज हामी र हाम्रो कानूनी प्रणाली आ नोपनलाई अँगा दै िव व कानूनी समाजमा प्रवेश
गिरसकेका छ । मानवअिधकारका िव व यापी र सवर् वीकायर् मू य र मा यता हाम्रो कानूनी प्रणालीका
अंग

हुन

र िव वकै कानूनी मानिचत्रमा हामीले दिरलोसंग आ नो उपि थित जनाइसकेका छ ।

सँयुक्त रा ट्रसंघको सद यको नाताले नेपाल मानव अिधकार रक्षाज ता संवेदनशील प्र नमा िव व
समह
ू बाट पथ
ृ क रहन सक्दै न । हाम्रो सरकार मानव अिधकारका मू य र मा यताको पिरपालन गन
प्र नबाट िवमूख हुन सक्दै नन ् । खासगरी

व

वकालमा मानव अिधकार हन को घटना यापक भए र

य तो अव थामा यो अदालत आ नो सवधािनक कतर् य िनवार्ह गनर् सदा अग्रसर रिहआएको छ । यस
िदशामा यस अदालतले सदै व सिक्रय अनुगमनकतार्को भिू मका िनवार्ह गिरआएका कुरा खासगरी िन न
िनणर्यह बाट पिन प्र ट छ –
(क) अिधवक्ता राजे द्र ढकालको हकमा िनजका भाई रवी द्रप्रसाद ढकाल समेत िव.
नेपाल सरकार समेत (ने.का.प. २०६४, िन.नं. ७८१७ प ृ ठ. १६९)
(ख) दे वी सुनार िव. िज ला प्रहरी कायार्लय काभ्रेपला चोक समेत (ने.का.प. २०६४
िन.नं. ७८५७, प ृ ठ ७३८)
(ग) जयिकशोर लाभ िव. िज ला प्रहरी कायार्लय धनुषा समेत (२०६३ सालको िर.नं.
२०६३–WO–०६८१, िन.िम. २०६५।१०।२०) ।

९.

व

वको समयमा मािनस बेप ता हुने गराइने कायर्लाई सँयुक्त रा ट्रसंघले मानबतािव द्धको

अपराध मानी १८ िडसे बर १९९२ मा जबजर् ती बेप ताबाट सबै

यिक्तलाई बचाउ गनस ब धी

घोषणापत्र जारी गरे को पाइ छ । सो घोषणापत्रले रा यपक्षलाई िनधार्रण गरे को दािय वअनु प सँयुक्त
रा ट्रसंघीय

महासभाले

२०

िडसे बर

२००६

मा

जवजर् ती

बेप ताबाट

सबै

यिक्तलाई

बचाउ

गनस ब धी अ तरार्ि ट्रय महासि ध समेत जारी गरे को पाइ छ । उि लिखत महासि ध हालस म लागू
नभै नेपालले अनुमोदन नगरे ता पिन रा यका आधारभूत दािय वको
भएको र यसलाई अ तरार्ि ट्रय समुदायले

वीकार गरे को अव थामा उक्त महासि धले िनधार्रण गरे को

मापद डलाई अ तरार्ि ट्रय कानूनको मापद डको
सा दिभर्क हु छ ।
साँ कृितक

पमा उक्त मापद ड िनधार्रण

पमा

वीकार गरी रा यले

यबहार गनुर्

यसैगरी नेपालले अनुमोदन गरे को र पक्ष भएको आिथर्क सामािजक तथा

अिधकारस ब धी

अ तरार्ि ट्रय

प्रितज्ञापत्र, १९६६

थापना, बालबािलकाको हे रचार र िशक्षाको लािग स भव भएस म
िदनुपन

यसअनु प

दािय वलाई

पक्ष

रा ट्रले

वीकार

गरे का

छन ् ।

अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय अनुब धको धारा ६ मा प्र येक

य तै

ले

रा यको

पिरबारको

यापक सुरक्षा तथा सहायता
नागिरक

तथा

राजनीितक

यिक्तलाई नैसिगर्क अिधकारको

पमा

जीवनको अिधकार रहे को र सो अिधकार कानून वारा संरक्षण भएको प्र याभूित िदइएको छ । सो
धारामा

उि लिखत

जीबनको

अिधकार

भ ने

यव थालाई

सँयुक्त

रा ट्रसंघीय

मानवअिधकार

उ चायुक्तको कायार्लयले जीवनको अिधकार ज तोसुकै संकटको अब थामा पिन िनल बन हुन नसक्ने
सव च अिधकार हो भनी

याख्या गरे को छ । सोही प्रितज्ञापत्रले पक्ष रा ट्रलाई नागिरकको िविभ न

अिधकारको संरक्षण गन दािय व समेत सु पेको छ ।
१०. नेपालले अनुमोदन गरे को

य ता सि ध स झौताको

यब था नेपाल कानूनसरह लागू हुने

यव था नेपाल सि ध ऐन, २०४७ को दफा ९ ले गरे कोले नेपालले समेत

वीकार गरे का यी

द तावेजह ले िनधार्रण गरे को दािय वबाट रा यले उ मुिक्त पाउने अब था हुँदैन ।
११.

व

स ब धमा

वको र सामा य अव थामा रा यको आ नो नागिरकप्रित के क ता दािय व हुने भ ने

नेपाल

अिधरा यको संिवधान, २०४७ को प्र तावनामा नागिरकको

आधारभूत मानव

अिधकारको प्र याभिू त गरी कानूनी रा यको अबधारणालाई साकार गन प्रितवद्धता

यक्त गिरएको

पाइ छ । नेपाल अिधरा यको संिवधान २०४७ को धारा ११(१) ले बेप ता पािरएका नागिरकह
कानन
ू को
प्र येक

ि टमा समान हुने र धारा १२(१) ले

समेत

यिक्तको बाँ न पाउने अिधकारको संरक्षण गरी

यिक्तलाई स मानपव
र् वाँ न पाउने हकलाई आ मसात ् गरे को पाइ छ । नेपालको अ तिरम
ू क

संिवधान, २०६३ ले पिन २०४७ सालको संिवधानले प्र याभूत गरे का मौिलक अिधकारलाई आपूmमा
समािहत गरी

यिक्तको स मानपूवक
र्
वाँ न पाउने हकलाई संबध
ै ािनक

पमा ग्यारे टी गरे को

दे िख छ । नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को अनुसच
ू ी ४ नेपाल सरकार र नेपाल क यूिन ट पाटीर्
(माओबादी) बीच भएको िव तत
ू र
ृ शाि त स झौतामा मानव अिधकार अ तरार्ि ट्रय मानवीय कानन
मानवअिधकारस ब धी आधारभत
ू िसद्धा त र मा यताह

प्रित दव
ु ै पक्षले प्रितवद्धता प्रकट गरी दफा

५.२.३ मा वेप ता पािरएका यिक्तह को बा तिबक नाम, थर र घरको ठे गाना स झौता भएको िमितले
६० िदनिभत्र सूचनाह

सावर्जिनक गरी पिरबारजनलाई जानकारी उपल ध गराउन म जूर गन गरी

प्रितबद्धता यक्त गरे को पाइ छ ।
१२. िवपक्षीह ले िलिखत जवाफ पेश गदार् बेप ता पािरएका

यिक्तह को ि थित प ता लगाउन

आव यक कायर् भइरहे को भनी उ लेख गरे ता पिन िनवेदनसाथ संलग्न अनुसूची (१) मा उि लिखत
बेप ता नागिरकह को ि थित प ता लगाउन यो य तो कारबाही गरे को छ भनी कुनै ठोस र
आधारयुक्त त यगत अब था एवं िववरण दे खाउन सकेको पाइदै न । ती ४०९ जना नागिरक प्रित
समुिचत जानकारी राख्नु सरकारको दािय व हो । ती अज्ञात नागिरक यस धरतीमा छन ् वा
छै नन , छन ् भने कहाँ कुन
बेप ता बनायो वा

पमा छन ् ती बेप ता बनाइएका हुन भने कसले, िकन, किहले र कसरी

वयंम ् बेप ता भए बेप ता बनाउने कायर्मा को–को सँलग्न छन ् र यो आपरािधक

कायर् हो, होइन र यिद हो भने ितनका लािग प्रचिलत कानूनमा क तो सजायको

यव था छ भ ने

प्र नह को िनराकरण हुनुमा नै िविधको शासनको साथर्कता िनभर्र रह छ ।
१३. नागिरकप्रित सरकारको अिभभावकीय दािय व रह छ । यो दािय विभत्र नागिरकको अि त व
रक्षाको अिधकारको

थान सव पिर रह छ । नेपालमा प्राचीनतम ् कानूनी प्रणालीमा त यो दािय व

वीकािरएको िथयो भने आजको िवकिसत कानन
ू ी मा यतामा यस िसद्धा तलाई इ कार गन ठाउँ छै न ।
रा य वारा बेप ता बनाइएका हुन वा अ

कसै वारा वा

वयंम ् नै बेप ता भएका नै िकन नहुन यी

सबैको ि थित सावर्जिनक गन कानूनी दािय व सरकारको हो । यस दािय वबाट रा यले उ मिु क्त प्रा त
गनर्सक्ने अव था नहुँदा िरट िनवेदन साथ संलग्न अनुसच
ू ी १ मा उि लिखत बेप ता नागिरकह को
खोजी गनूर् भनी िवपक्षीह को नाउँ मा िनदशना मक आदे श जारी गिरिदएको छ । यो आदे शको जानकारी
महा यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर्त नेपाल सरकार, प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयलाई िदई
दायरीको लगत काटी िमिसल िनयमानुसार गरी बुझाई िदनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
या.अनूपराज शमार्
इित संवत ् २०६५ चैत १० गते रोज ५ शुभम ्
इजलास अिधकृतः राजे द्र अिधकारी

ने.का.प. २०६९, अङ्क १२ िनणर्य नं.८९३३
सव च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय
माननीय

यायाधीश

ी क याण

यायाधीश

े ठ

ी तकर्राज भट्ट

०६७–WO–११९८
आदे श िमितः २०६९।४।२८।१

िवषय : उ प्रेषण, समेत ।

िरट िनवेदकः काठमाड िज ला का.म.न.पा वडा नं. ३२ ब ने अिधवक्ता सुिनल र जनिसंह समेत
िव द्ध
िवपक्षीः प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लय समेत
 बढुवा िवशुद्ध सेवास ब धी कानूनको प्रशासिनक िवषय भएकोले सोको स ब धमा सेवास ब धी
कानूनबमोिजम आ नो

वाथर् वा सरोकार रहे को यिक्त बाहे क अ ले प्र न उठाउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.२)

 िनता त िभ न प्रकृितको सेवास ब धी कानूनबमोिजम गिरने बढुवाको िवषयमा साथर्क सरोकार
नभएको यिक्तको िनवेदनबाट माग बमोिजम आदे श जारी गन अव था नदे िखने ।
(प्रकरण नं.३)
 एकै जिरयाबाट शु

हुने प्र नमा सरोकारवाला वाहे कका अ य िनवेदकह ले िनवेदन मािथ िनवेदन

थप गरी शङ्
ृ खला बाँधी

यायलाई अ यहीन प्रिक्रयामा लैजान मनािसव नहुने ।
(प्रकरण नं.४)

 कोही

यिक्त कुनै पदमा वहाल रहे कै कारणले मात्रै अपराध अनुस धान हुन नसक्ने दे िखँदैन ।

यसैले बढुवालाई कसूरको दािय वबाट मुिक्तको

पमा िलन निम ने ।
(प्रकरण नं.५)

 कसूरको अनुस धानका लािग लेखी पठाउने कायर्

वयंमा अिभयोजन वा

याियक िनणर्य हुदैन ।

अपराध अनुस धानको लािग लेिखएको राि ट्रय मानव अिधकार आयोगको पत्रलाई नै आधार मानी

बढुवा बदर गनर् वा अ य अयोग्यता तोक्न वा य तो गनर् सिक छ भ ने ठा नु समेत कानून, याय
र िववेकस मत दे िखन नआउने ।
(प्रकरण नं.६)
 एउटा घटनामा एकाको हकको संरक्षण गदार् अकार्को हकको अ यथा उ लंघन हुन निदनु पिन
यायको रोहमा उि तकै ग भीर िवषय हुन जा छ । कानन
ू बमोिजम मु ा चलाउनु पूवर् नै कसूर
प्रमािणत हुँदाको ज तो आपरािधक दािय वको पिरणाम भोग्न लगाउनु

यायको रोहमा निम ने ।
(प्रकरण नं.७)

 मानव अिधकारको उ लंघन भिव यस म हुन निदन िनरोधा मक

पमा

यिक्तको उपयुक्तताको

परीक्षण गरी िनयुक्ती गन, पद थापन गन, थाना तरण गन वा बढुवा गन वा नगन कुराको िनणर्य
गनुप
र् न ।
(प्रकरण नं.१५)

िरट िनवेदकका तफर्बाटः िव वान अिधवक्ताह

सुिनल र जन िसंह, गोिव द ब दी, अ मर राउत दीपे द्र

झा
िवपक्षी

तफर्बाटः

िव वान

कोइराला, सह यायािधवक्तात्रय

नायब
युवराज

महा यायािधवक्ता वय
सुवेदी, िकरण

अिधवक्ता बद्रीबहादरु काकीर्, िव वान अिधवक्ताह

पु पराज

पौडेल, धमर्राज

कोइराला

पौडेल

एवं

र

सय
र् साद
ू प्र

िव वान

विर ठ

डा.युवराज सग्रौला, डा.िभमार्जन
ु आचायर्, रामनारायण

िबडारी, रिव द्र भट्टराई
अवलि बत नजीरः
स बद्ध कानूनः
 प्रहरी िनयमावली, २०४९ (संशोधन सिहत) को िनयम २७(२)
 नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२६(५)
 लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १६ र १७

आदे श
या.क याण

े ठः नेपालको अ तिरम संिवधान २०६३ को धारा ३२, १०७ (२) अ तगर्त यस

अदालतमा दायर हुन आएको प्र तुत िरट िनवेदनको संिक्ष त त य एवं आदे श यसप्रकार छ :–

िवगत
संक्रमणकालीन

केही

समयदे िख

मानव

अिधकारकमीर्ह

र

कानून

यवसायीह ले

उठाएका

यायसँग स बि धत मु ाह लाई रा य संय त्रह ले वेवा ता गद आएको अव था छ ।

सोही िसलिसलामा िवपक्षीह को कामले मानव अिधकारको प्रव दर् न र िविधको शासनमा अवरोध र
पीिडत पिरवारलाई थप ममार्हत िसजर्ना गन गरी िवपक्षीह

प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को

कायार्लय, गह
ृ म त्री, नेपाल प्रहरी महािनरीक्षक, प्रहरी प्रधान कायार्लय नक्सालले कतर् य
अिभयुक्तको

यान मु ाका

पमा रहे का िवपक्षी कुवेरिसंह रानालाई एआइजी ज तो पदमा िनयुक्ती गरे को र सो

कायर्बाट मुलुकमा द डहीनताले प्र य पाएको तथा िविधको शासनको उपहास गरे कोले यो िवषय
सावर्जिनक सरोकारको िवषयसमेत पनर् गएको हुँदा यसमा हाम्रो सरोकार रहन गै सो िनणर्य बदर
गराउने अ य प्रभावकारी उपचारको अभावमा वा य भै नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा
३२, १०७(२) बमोिजम प्र तुत िरट िनवेदन गनर् आएका छ ।
वेप ता तथा गैर याियक ह या अिभयोगमा िकटानी जाहे री परे का िवपक्षी कुवेरिसंह रानाउपर
मु ाको अनुस धान गनुप
र् न दािय व भएका िवपक्षीह ले सो दािय व वहन नगिररहे कै अव थामा
कानूनी रा यमा िविधको शासनको आधारभूत िसद्धा त र नेपाल पक्ष रा ट्र भएका अ तराि ट्रय कानून
अ तगर्त दािय व प्रितकूल हुने गरी हाल िनज कुवेरिसंह रानाले एआइजी पदको कायर्भार स हाली
सक्नुभएको छ । वेप ता पान तथा कतर् य
िनजलाई

एआइजी

ज तो

यान मु ाको अिभयुक्तको

पदमा

िनयुक्ती

पमा आरोप भोिगरहे का

गरी

िज मेवारी

िदइनु

अनुिचत, गैरकानूनी, गैरसंवैधािनक, प्रजाताि त्रक पद्धितको मू य मा यता समेतको पिन िवपरीत छ । यसै
स मानीत अदालतको आदे शले िज ला प्रशासन कायार्लय धनुषामा मूलदायरीमा दायर भै कतर् य
यानको अिभयोगको

पमा आरोिपत रहे का र अनुस धानको दायरामा रहे का िनज कुवेरिसंह रानालाई

िवना प्रित पधार् र िनजमािथ लागेको आरोपको क्रममा सुरक्षा सेवा ज तो मह वपूणर् क्षेत्रको एआइजी
पदमा बढुवा गनार्ले स मानीत अदालतको अपहे लनासमेत हुन पुगेको छ । मानव अिधकारको स मान
र

रक्षा

गनर्

अिडग

रहे को

प्रितवद्धतासिहतको

नेपाल

िवषयमा

भएको

युिपआर

छलफलमा

िव वजगतसमक्ष नेपाल सरकारले जाहे र गरे को छ । सो प्रितवद्धताप्रित वेवा ता गद ग भीर प्रकारको
मानवअिधकार उ लंघन तथा द ु पयोगको दोषीलाई बढुवा गिरनुले िज मेवार र जवाफदे ही सरकारको
मा यतालाई उपहास गरे को छ ।
कुनै पिन सावर्जिनक पदको यिक्तलाई फौजदारी अिभयोग लागेपिछ रा यको कुनै पिन सानो
भ दा सानो पदमा वहाल रहे कोमा समेत िनज

यिक्त िनलि वत हुने कानूनी मा यता रहे को छ ।

िनज पदमा वहाल भै रहने हो भने सो मु ाको अनुस धानमा प्र यक्ष प्रभाव पान, पदीय द ु पयोगको
मा यमले प्रमाणको लोप गन तथा अनस
ु धान गन अिधकारीह मा अनुिचत प्रभाव पनर् गै पीिडतले
याय प्रा त गनर् नसक्ने प्र टै रहे को छ । िविधको शासन भएको मल
ु क
ु मा य तो कायर् उिचत हुन
सक्दै न । िनज कुवेरिसंह रानाउपर मानव अिधकार उ लंघनको अिभयोग लागेको र िनजले प्रहरीले
अनस
ु धान गिररहे को अव थामा एउटा असल नागिरक र िज मेवार पदािधकारीको है िसयतले

अनुस धानको

पमा खिटएको प्रहरीसमक्ष उपि थत भइ आफूमािथ लागेको अिभयोगको बारे मा वयान

िदनु हो । फौजदारी अिभयोगको यस मा यतालाई उ लंघन गनुर् भनेको कानूनी शासनको अपहे लना
समेत हो । िवपक्षी कुवेरिसंह रानाले
प्रिक्रयाबाट

उ मुिक्त पाइ छ

यसो नगदार् प्रहरीको उ च ओहदामा हुँदा फौजदारी

भ ने स दे श

आमनागिरकमा स प्रेषण

हु छ ।

यायको

मानवअिधकारको

िव व यापी घोषणा पत्र, १९४८ को धारा ८, नागिरक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अ तराि ट्रय
अनुव ध, १९६६ लाई सन ् १९९१ को मे १२ तािरखमा नेपालले अनुमोदन गरी यसको पक्ष रा ट्र भएको
छ । यो अनुव धको धारा २(३) ले प्रभावकारी उपचारको हकस ब धी यव था गरे को छ र प्रभावकारी
उपचारको हकअ तगर्त

यायको हक मह वपण
ू र् त वको

पमा रहे को हु छ । उक्त प्रभावकारी उपचारको

हकलाई सुिनि चत गनर् रा यले अपनाउनुपन िविभ न उपायह
अनुव धले स बि धत पक्ष रा ट्रउपर िविभ न दािय वह

र तिरकाह को स ब धमा पिन यस

िसजर्ना गरे को छ ।

य तो दािय वअ तगर्त

अनुस धान गनप
ुर् न दािय व तथा आरोपीलाई अिभयोजन गन कुरा समेत पदर् छ । अ तराि ट्रय
अनुव धको प्रावधानअनु प दोषीलाई कानूनको दायरामा

याई पीिडतलाई सजाय गनुप
र् नमा सो नगरी

उ टै पुर कृत गिरनु उिचत हुन सक्दै न । बढुवा गिरएका कुवेरिसंह राना २०६० साल असोज २१ गते
जनकपरु को कटै याचौरीबाट माओवादी पाटीर्प्रित आ था राखेकै भरमा पक्राउ गरी बेप ता पािरएका
शैले द्र

यादव, दव
ु ही, ७

धनुषा, िजते द्र

झा, जनकपुर

४, धनुषा, प्रमोद

नारायण

म डल

कुथार् –१

धनुषा, दग
ु शकुमार लाभ, जनकपरु १०, धनुषा, संिजवकुमार कणर्, जनकपरु १०, धनुषा गरी पाँच जना
यिक्तलाई पक्राउ गरी वेप ता पारी ह यामा संलग्न रहने कायर्मा
नायव

महािनरीक्षक

दीपे द्रबहादरु

िव टको

अ यक्षतामा

गिठत

महािनरीक्षक समक्ष पेश गरे को २०६२।११।२५ को प्रितवेदनबाट
साझा धारा ३ ले िगर तार गिरएको
अमानवीय

यवहार गन ज ता

वयं संलग्न रहे को कुरा प्रहरी
५

सद यीय

सिमितले

प्रहरी

प ट हु छ । जेनेभा महासि धको

यिक्तको जीवन सुरिक्षत गद ब धक बनाउने, बेप ता पान र

यहारलाई िनषेध गरे को छ । संयुक्त रा ट्रसंघ वारा बेप ता वनाइने

कायर् िव द्ध संरक्षण महासि ध पािरत (International convention for protection of all persons from
Enforced Disappearance) भएको तथा २००६ को धारा ५ ले नागिरक वेप ता पान कामलाई मानवता
िबरोधी अपराधको (Crime Against Humanity)

पमा पिरभािषत गरे को छ । दीपु भिनने संजीवकुमार

कणर्लाई िदन दहाडै िगर तार गरी २ वषर् ३ मिहनास म ि थित सावर्जिनक नगरी गैर याियक ह या
गरी लाससमेत वेप ता पारे कोले सो अपराधज य कायर्मा संलग्न अिभयुक्तह को नाम समेत िकटानी
पमा उ लेख गरी धनुषा िज ला प्रहरी कायार्लयमा िवशेष आ तिरक दतार् जय िकशोरलाल १२२८
िमित २०६३।३।२५ िजवक्षीदे वी म डल दतार् नं. १२८९ िमित २०६३।३।२५ रहे कोमा सव च अदालतबाट
फैसला हुँदा मूल डायरीमा दतार् भएको उ लेख गिरएको छ । िनज कुवेरिसंह राना त कालीन अव थामा
धनुषाको प्रहरी उपरीक्षक (क् ए० रहे को र िनजले कानूनबमोिजम पदीय दािय वअनुसार आफूलाई
तोकेको िज मेवारी पूरा नगरी गैर याियक ज तो जघ य अपराधमा संलग्न रहे को कुरा राि ट्रय मानव
अिधकार आयोगको िमित २०६४।१०।२५ मा च.नं. ९८१ संरक्षण २८९७ प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष

िवषय आयोजनाको िनणर्य कायार् वयन स ब धमा िसफािरश, पत्रपित्रकामा िनि कएको समाचार र
पीिडत पिरवारह का जाहे री दतार् र बयानह बाट समेत पुि ट हु छ । स मानीत सव च अदालतबाट
भएको २०६५ माघ २० गतेको परमादे शको फैसलाप चात ् मात्र जाहे री दरखा त दतार् भएको अव था र
सो परमादे शमा स मानीत अदालतले

प ट

पमा फौजदारी

यायको लामो र

प ट

गरी “सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ को ढाँचामा जाहे री दरखा त दतार् गनर्

याख्या
याएपिछ

सरकारी मु ास ब धी िनयमावली, २०५५ को िनयम ३(२) बमोिजम भरपाई िदई कानूनबमोिजम
अनुस धान तथा तहकीकातको कारवाही अगािड बढाउनु भनी फैसला भएको अव था िव यमान छ ।
कुनै पिन यिक्त वा पदािधकारी िव द्ध मुलुकी ऐन

यानस ब धी महलबमोिजम कारवाही गरी पाउन

िकटानी जाहे री परे पिछ सोको अनुस धानको कायर् अगािड बढाउनु पन कानूनी

यव था सरकारी

मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा ३ मा रहे को र जाहे रीलाई आधार मानी प्रमाण लोप वा नास हुन
निदन र अपराधी उ कन नपाउने

यव था दफा ४ ले गरे को छ । संवैधािनक मा यता पाएको राि ट्रय

मानव अिधकार आयोगले २०६४।१०।१५ मा आयोगको िनणर्य कायार् वयन गनर् मि त्रपिरष लाई गरे को
िसफािरशमा प्रहरी विर ठ उपरीक्षक चुडाबहादरु

े ठ, िज ला प्रहरी कायार्लय धनुषाको त कालीन प्रहरी

उपरीक्षक कुवेरिसंह राना, िज ला धनुषा धारापानी गा.िव.स. ि थत सैिनक

यारे क ( ी नं.९ वािहनी)

िज लाका त कालीन मेजर अनूप अिधकारी र संयुक्त सुरक्षा फौजलाई आदे श िदने र िनदशन िदने
त कालीन प्रमुख िज ला अिधकारी रे वतीरमण का ले समेतको संलग्नता रहे को भनी अनुस धानबाट
दे िखएको छ । राि ट्रय मानव अिधकार ज तो संवध
ै ािनक िनकाय तथा स मानीत

ी सव च

अदालतले उक्त घटनाको अनुस धानका लािग परमादे श जारी गरे को अव थामा मुख्य अिभयोगी रहे का
त कालीन विर ठ प्रहरी उपरीक्षकलाई वतर्मान समयमा एआइजी पदमा बढुवा र पदभारको िज मेवारी
िदनाले कानूनी रा यको उपहास भएको छ साथै आयोगको िसफािरश समेतको उ लंघन भएको छ ।
सरकारी मु ा स ब धी ऐन, २०४९ को दफा ६ र ७ ले अनुस धानको अिधकार प्रहरीलाई मात्र
िदएको र सोही प्रहरीका प्रमुख आरोपी रहे को अव थामा प्रहरीले िन पक्ष

पमा िव वसनीय अनुस धान

गलार् भनी िव वासको आधार गनर् पिन सिक न । उनी पदमा रहे मा प्रमाण लोप हुन सक्ने प्रबल
स भावना समेत रहे को छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को (संशोधन सिहत २०६६) को दफा ९,९ (३) ले
राजपत्रांिकत प्रहरी अिधकृतलाई नेपाल सरकारले र अ य मातहत दजार्का अिधकृत जवानलाई
तोिकएबमोिजम प्रहरी महािनरीक्षक, प्रहरी अितिरक्त महािनरीक्षक, प्रहरी महािनरीक्षक वा अ चल
उपरीक्षकले बरखा त गनर्, सेवाबाट हटाउन, दजार् वा तलव घटाउन वा अ
यव था अनुसार नेपाल सरकारले सो नगरी उ टै प्रो साहन

सजाय गनर् सक्नेछ भ ने

व प बढुवा र पद थापन गरी कानूनी

रा यको उपहास गरे को छ । यसैगरी उक्त ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ अनुसार प्रहरी महािनरीक्षकले
गनुप
र् न कतर् य पालन गदार् असावधानी र लापरवाही गरे का वा कुनै कतर् य पालन गनर्बाट ब नको
लािग आफूले केही गरी सो कतर् य पालन गनर् अयोग्य भएमा वा अनुशासन भंग गरे मा वा अ यथा
अनुिचत आचरण गरे मा िनजलाई तोिकएको अिधकृतले बखार् त गनर् सेवाबाट हटाउन, दजार् वा तलब

घटाउन वा आव यक स झे तोिकएबमोिजम दे हायको सजाय गनर् सिक छ भ ने तथा ऐनको दफा ९
को उपदफा ४ को (ग) अनुसार मह वपूणर् िज मेवारीको पदबाट हटाउने वा िवशेष तलब भ ता पाएको
िझक्ने प्रावधान भएकोमा सोअनुसार केही नगिरएकोले ऐनको प्रावधानको उ लंघन भएको प्र ट
दे िख छ ।

यसैगरी ऐ.ऐनको दफा १० को (क) मु ा चलाउन बाधा नपन भनी दफा ९ बमोिजम

कारवाही वा सजाय भएकै कारणले यो ऐन वा प्रचिलत अ य नेपाल कानूनअ तगर्त मु ा च नमा कुनै
बाधा भएको नमािनने

यव था छ । यसरी िवपक्षीह ले स वा बढुवा गदार् लोकसेवा आयोगको

िसफािरश र सहमित समेत िलनुपन, लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १६ सामा य िसद्धा त
िनधार्रण गनर् सक्ने ऐ.को दफा १७ मा सैिनक सेवा, सश त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अ य सरकारी
सेवाको पदमा िनयुक्ती र बढुवा गदार् अपनाउनु पन सामा य िस ा तको िवषयमा लोकसेवा आयोगको
परामशर् िलनु पदर् छ भ ने यव था समेत छ ।
मानव अिधकारको ग भीर उ लंघनको आरोप लागेका

यिक्तह लाई सावर्जिनक पदमा बढुवा

गरी कायर्भार गनर् िदन नहुने वा पदमा भएकालाई समेत पदबाट िनलि वत गरे र मात्र अनुस धान
अिघ बढाउनु पन स ब धमा अ तराि ट्रय
गैर याियक र

तरमा थुप्रै मापद ड र िसद्धा तह

िवकिसत भएका छन ् ।

वे छाचारी ह याको प्रभावकारी रोकथाम र अनुस धानस ब धी रा ट्रसंघीय िसद्धा तह

तथा यातना र अ य कुरा, अमानवीय वा अपमानजनक यवहार वा सजायको प्रभावकारी अनुस धान र
अिभलेखका

रा ट्रसंघीय

िसद्धा तह ले

यिक्तह लाई प्र यक्ष परोक्ष

यस

िकिसमका

घटनामा

संलग्न

रही

आरोप

पमा सावर्जिनक पद वा शिक्तमा रहनबाट हटाउनु पन

लागेका

यव था गरे को

छ । प्रहरी सेवाको शिक्तशाली पदमा गिरएको गैरकानूनी बढुवा र िनयुक्तीले िवपक्षीले चालु
अनुस धानलाई प्रभाव पान असर र पीिडत तथा साक्षीलाई आ ना कुरा भ नमा किठनाई िसजर्ना गन
अव था रह छ । अतः उक्त बढुवा र पदबहालीले पीिडतको

याय पाउने हकमा चुनौती खडा गन

भएकोले मािथ उि लिखत आधारमा िवपक्षी कुवेरिसंह रानालाई एआइजी पदमा बढुवा गन र पदभार
ग्रहण गराउने िमित २०६८।३।८ को नेपाल सरकारको िनणर्य नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को
धारा १३ र २४ समेतको िवपरीत भएकोले सो िनणर्य तथा िनजले पदभार ग्रहण गरे प चात ् िनजबाट
भए गरे का कामकारवाहीह

उ प्रेषणको आदे शले बदर गरी परमादे शलगायत उपयुक्त आज्ञा आदे श

समेत जारी गिरपाऊँ । साथै िनज कुवेरिसंह राना पदमा िनर तर रिहरहने हो भने प्रमाणको लोप गन
पदीय द ु पयोग गरी प्रहरीउपर अनुिचत प्रभाव गन र आफूअनुकूल िनणर्य गराउन सक्ने र पीिडतले
याय पाउने हकबाट समेत वि चत हुनुपन भएकोले यो िववादको टुङ्गो नलागेस मको लािग
एआइजीको है िसयतले कुनै पिन काम नगनुर् नगराउनु भनी अ तिरम आदे श समेत जारी गिरपाऊँ
भ ने समेतको अिधवक्ता सुनील र जनिसंह समेतका तफर्बाट पेश भएको िरट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको माग बमोिजमको आदे श िकन जारी हुनु नपन
हो ? जारी हुनु नपन कुनै कारण भए सोको कारण र आधार खुलाई यो आदे श प्रा त भएका िमितले
बाटाका

याद बाहे क १५ िदनिभत्र िलिखत जवाफ पेश गनुर् भनी सच
ू ना पठाई िलिखत जवाफ पेश

भएपिछ वा

याद नाघेपिछ िनयमानुसार पेश गनुर् । अ तिरम आदे श छलफलको लािग िमित

२०६८।३।२७ को पेशी तोकी सोको सूचना िवपक्षीह लाई िदनु र िमित २०६८।३।२७ स मलाई कुवेरिसंह
रानालाई एआइजीको है िसयतले

य तो कुनै कायर् नगनुर् नगराउनु भनी िवपक्षीह का नाउँ मा अ तिरम

आदे श जारी गिरिदएको छ सोको सूचना िवपक्षीह लाई िदई मानव अिधकार आयोगले गरे को
अनुस धान िनणर्य कायार् वयनस ब धी िमित २०६४।१०।१५ को सक्कल फायल महा यायािधवक्ताको
कायार्लयमाफर्त ् िझकाउनु र प्र तुत िववादको गा भीयर्तालाई िवचार गदार् चाँडो िनराकरण हुन उपयुक्त
दे िखएकोले अग्रािधकार प्रदान गिरिदएको छ भ ने समेतको यस अदालत एक

यायाधीशको

इजलासबाट िमित २०६८।३।२१ मा भएको आदे श ।
िवपक्षी

कुवेरिसंह

रानाको

स ब धमा

उठाएका

मानव

अिधकार

उ लंघन

र

िनजको

बढुवाकोप्रिक्रयागत त्रुिट र कानूनी वै यतास ब धी प्र नह को िन पण प्र तुत िरट िनवेदनको अि तम
िनणर्यबाट हुने अव था बाँकी नै रहे कोले सुिवधा स तुलन र अपूरणीय क्षितको

ि टकोणले समेत

िवपक्षी कुवेरिसंह रानाले एआइजीको काम काज गनर् नपाउने भनी अ तिरम आदे श जारी गनुप
र् न
नदे िखई यस अदालतबाट २०६८।३।२१ मा जारी भएको अ तिरम आदे शलाई िनर तरता िदई रहनु परे न
तर, यो अदालत मानव अिधकारको संरक्षणप्रित ग भीर र संवद
े नशील भइआएको र सो अनुसारको
संवैधािनक दािय वको िनवार्ह सध गरी नै रहने त यको स दभर्मा हे दार् िवपक्षी कुवेरिसंह रानाउपर
परे को जाहे री दरखा त र िनजसमेत उपर अनुस धान गरी कानूनबमोिजम कारवाही गनुर् भनी राि ट्रय
मानव अिधकार आयोगले प्रधानम त्रीलाई २०६४।१०।१५ मा लेखी पठाइसकेकोले

यस अनुस धानको

प्रगितको िववरण यस अदालतलाई जानकारी गराउनका साथै अिहलेस म उक्त मु ाको अनुस धानको
लािग कारवाही अगािड नबढाएको भए सरकारी मु ास ब धी िनयमावली, २०५५ को िनयम ४(१)
अनुसार अपराधको तहकीकात गन प्रयोजनका लािग अिधकार प्रा त प्रहरी नायव उपरीक्षक दजार्को
अिधकृत तोकी िन पक्ष, वत त्र र प्रभावकारी ढं गले अनुस धान गनर् गराउन र िवपक्षी बनाइएका र
२०६८।३।८ को नेपाल सरकारको िनणर्यबाट एआइजीमा बढुवा भएका कुवेरिसंह रानाले सो अनुस धान
कायर्मा कुनै ह तक्षेप गनर् वा प्रभाव पानर् नसक्ने कुराको समुिचत

यव था गरी सो मु ाको

अनुस धान भएको प्रगितको जानकारी प्र येक मिहनामा यस अदालतलाई र राि ट्रय मानव अिधकार
आयोगलाई पिन गराउँ दै

जानु भनी िवपक्षी प्रधानम त्रीको कायार्लय, गह
ृ म त्री र प्रहरी प्रधान

कायार्लयलाई लेखी पठाउनु भ ने समेतको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट िमित २०६८।३।२९ मा
भएको आदे श ।
आयोगको कुनै संलग्नता िवना बढुवा गिरएको िवषयलाई िरट िनवेदकले समेत

वीकार गरे को

दे िखँदा सो िवषयमा केही बोली रहन परे न । जहाँस म लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १७
बमोिजम लोकसेवा आयोगको परामशर् बमोिजमको सामा य िसद्धा तअनु प नभएको भ ने िजकीर छ
सो स ब धमा आयोगबाट िमित २०६८।३।९ मा ...आयोग वारा परामशर् िदइएको प्रहरी सेवाको पदमा
िनयुक्ती र बढुवा गदार् अपनाउनप
ु न सामा य िसद्धा तको पिर छे

२ दफा ४३ को ख ड (क) मा प्रहरी

अितिरक्त महािनरीक्षक र प्रहरी नायव महािनरीक्षक पदमा बढुवा गदार् लोकसेवा आयोगको अ यक्ष वा
िनजले तोकेको आयोगको सद यको अ यक्षतामा गिठत बढुवा सिमितको िसफािरशमा गिरने

यव था

छ । उक्त बढुवा सिमितको बैठक नै नबसी िसफािरशसमेत नभएको अव थामा सरकारी तथा िनजी
स चार मा यमबाट प्रहरी अितिरक्त महािनरीक्षकको पदमा बढुवा गिरएको भ ने समाचारका
स ब धमा लोकसेवा आयोगको

यान आकृ ट भएको छ । त स ब धमा के भएको हो िववरण

सिहतको प्रितिक्रया मुख्य सिचव, प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लय र सिचव, गह
ृ म त्रालयबाट
माग गन भ ने िनणर्य भएको र सो िनणर्यबमोिजम स बि धत पदािधकारीसँग िववरणसिहतको
प्रितिक्रया माग गिरसिकएको हुँदा िरट िनवेदन खारे जभागी छ, खारे ज गिरपाऊँ भ ने समेतको िवपक्षी
लोकसेवा आयोगकातफर्बाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको िलिखत जवाफ ।
प्रहरी अितिरक्त महािनरीक्षक पदमा बढुवास ब धी िवषयका स ब धमा प्रहरी अितिरक्त
महािनरीक्षक पदमा बढुवा (प्रहरी नायब महािनरीक्षक कुवेरिसंह रानालाई) गन िवषयको गह
ृ
म त्रालयको नं. ६/२९–०६८।३।७ को प्र ताव म.प.बै.स. १४/०६८ िमित २०६८।३।८ को मि त्रपिरष को
बैठकमा पेश हुँदा प्रहरी िनयमावली, २०४९ (संशोधन सिहत) को िनयम २७(२) बमोिजम प्रहरी
अितिरक्त महािनरीक्षकमा बढुवा गरी महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कायार्लय रानीपोखरीका प्रहरी
अितिरक्त महािनरीक्षक

ी अजुन
र् जंग शाही िनल वनमा रहे को हुँदा िनजको दरब दी प्रहरी प्रधान

कायार्लय कायर् िवभागमा सारी सो खाली हुन आउने

थानमा पद थापन गन िनणर्य भएको हो ।

जहाँस म गैर याियक ह यामा संलग्न रहे को भ ने प्र न छ, त स ब धमा िनवेदकले सो कुरालाई पुि ट
गन कुनै प्रमाण समेत पेश गनर् सकेको पाइदै न । संिवधानको धारा २४ को उपधारा (५) को यव थाका
आधारमा हे दार् अदालतबाट कसूर ठहर नभएस म केवल कुनै कसूरमा उजूरी परे को कारणले मात्र कुनै
पिन

यिक्तलाई संिवधान तथा कानून प्रद त हक अिधकारबाट बि चत गनर् सिकने

यव था पिन

हुँदैन । नेपालको अ तिरम संिवधान २०६३ को धारा १३५(२) बमोिजम कसैका िव द्ध कुनै उजूरी परी
अनुस धान भई मु ा चलाउने नचलाउने अिधकारक्षेत्र महा यायािधवक्तालाई तोिकएको हुँदा िनज
कुवेरिसंह रानालाई कुनै मु ा चलाउने वा नचलाउने भ ने कुराको िनणर्य गन िनकाय प्रधानम त्री तथा
मि त्रपिरष को कायार्लय पिन होइन । िरट िनवेदन खारे ज हुनुपछर् भ ने समेतको िवपक्षी प्रधानम त्री
तथा मि त्रपिरष को कायार्लयको तफर्बाट यस अदालत समक्ष पेश भएको िलिखत जवाफ ।
बढुवा भएका कुवेरिसंह रानाको िव द्धमा कुनै पिन फौजदारी मु ाको अिभयोग लागी अदालतमा
मु ा दायर भएको अव थासमेत नदे िखएको र िनज ओहदामा नै रही कानूनबमोिजम आफूलाई
ठे िकएको काम काज गरी रहे को अव थामा कानूनबमोिजम गिरएको बढुवालाई अ यथा भ न सिकने
अव था नभएकोले प्र तुत िरट िनवेदन खारे ज गिरपाऊँ भ ने समेतको िवपक्षी गह
ृ म त्री कृ णबहादरु
महराको यस अदालतसमक्ष पेश भएको िलिखत जवाफ ।
राि ट्रय मानव अिधकार आयोगले गरे को िसफािरशका आधारमा कुवेरिसंह राना कसूरदार ठहर
भै नसकेको, िरट िनवेदकह लाई अपरू णीय क्षितसमेत नभएको र अ तिरम आदे शले िनर तरता

नपाएको अव थामा प्रारि भक

ि टबाटै िरट िनवेदन खारे जभागी छ । कानूनबमोिजम स बि धत

िनकाय वारा भएको बढुवाको िवषय सावर्जिनक सरोकारको िवषय हुन नसक्ने र सव च अदालतबाट
२०६५।१०।२० मा परमादे श जारी भै स बि धत पीिडत
अव थामा िन पण भैसकेको िवषयलाई ते ो

यिक्तह

उक्त आदे शप्रित स तु ट रहे को

यिक्तले अदालतमा उठान गन हकदै या छै न । मानव

अिधकार आयोगले दोषी ठहर नगरी छानबीन तथा अनुस धानका लािग मात्र िसफािरश गरे अनुसार
नेपाल

सरकारबाट

शव

उ खनन ् डी.एन.ए.

परीक्षणलगायतका

अनुस धान

प्रिक्रयाह

अगािड

बढाइरहे को, घटना प्रमािणत नभएको, यिक्तह को पिहचान नभैसकेको अव थामा जाहे रीको यहोराले वा
अिभयोगले

यिक्तको िनद िषताको अव थालाई अ यथा गनर् सक्ने अव था छै न । नेपालको अ तिरम

संिवधान, २०६३ को धारा २४(५) मा अिभयोग प्रमािणत नभएस म बेकसूर मािनने हक प्र याभूत गरे को
तथा नागिरक तथा राजनीितक अिधकार स ब धी अ तराि ट्रय अनुब ध १९६६ को धारा १४ (२) ले
सो

हकलाई

मानव

अिधकारको

पमा

समेत

प्रितिवि वत

गरे को

छ।

कायर्स पादन

गन

क्षमता, उ तरदािय व बहन गनर् सक्ने खुबी र विर ठतम ् उ मेदवारका आधारमा प्रहरी नायव
महािनरीक्षकह

म येबाट

िव यमान

नेपाल

प्रहरी

ऐन, िनयमावली, तथा

अ य

प्रहरी

उ च

अिधकारीह लाई बढुवा गदार् अपनाइएका प्रिक्रयाअनुसार नै नेपाल सरकार (मि त्रपिरष ) को िमित
२०६८।०८।०३ को िनणर्य अनुसार मलाई नेपाल प्रहरीको प्रशासन तफर्को प्रहरी अितिरक्त महािनरीक्षक
पदमा बढुवा गरी पद थापन गिरएको हो । धनुषा िज ला प्रहरी कायार्लयमा एसपी पदमा कायर्रत ्
रहे को बेला बेप ता तथा गैर याियक ह यास ब धी प्र न उठे को, जाहे री दखार् त परे को र अनुस धान
अगािड बढाउन स मानीत अदालतबाट आदे श समेत जारी भएको र उक्त घटनामा मेरो कुनै प्रकारको
संलग्नता नरहे कोले उक्त वारदातसँग मेरो बढुवाको िवषय स बि धत छै न । प्रहरी िनयमावली, २०४९
को िनयम ६ ले महानगरीय प्रहरी कायार्लयको प्र यक्ष रे खदे ख तथा िनय त्रणमा रहनेगरी िनय त्रण
ख
ृ ला राखेको र िनयम ३२(क) ले महानगरीय प्रहरी कायार्लय प्रमुखको काम कतर् यको

यव था

गरे को छ । म कायर्रत ् रहे को पदीय िज मेवारीबाट िरट िनवेदनमा उि लिखत धनुषा िज लाअ तगर्तको
िवषयव तुको अनुस धानको कायर्मा प्र यक्ष वा परोक्ष कुनैपिन िकिसमको प्रभाव मबाट हुन सक्ने
अव था छै न । अक उपचारको िव यमानता रहे को अव थामा लोकसेवा आयोगको प्रिक्रयाको कुरालाई
िलएर िरट क्षेत्रमा प्रवेश गनर् िम ने होइन । नेपाल सरकारले प्रहरी ऐन र िनयमबमोिजम कानूनले
तोकेअनुसार िनयिमत प्रिक्रयाअ तगर्त मेरो बढुवा गरे को िवषय सावर्जिनक सरोकारको िवषय र िरट
क्षेत्रिभत्र पनर् सक्ने होइन । यस िवषयमा स मानीत अदालतबाट ह तक्षेप गनर् िम दै न । िरट िनवेदन
पनुअ
र् िघ नै मेरो दईु तह बढुवा भएको, अनुस धानमा कुनै प्रकारको प्रभाव नपरे को, प्रमाण लोप गराएको
वा प्रभाव पारे को कुनै कुरा भएको भ ने व तुिन ठ आधार नभएबाट िनवेदकको माग बमोिजम नेपाल
सरकार मि त्रपिरष बाट िमित २०६८।८।३ मा भएको बढुवा िनणर्य बदर हुनुपन होइन िरट खारे ज
गिरपाऊँ भ ने समेतको िवपक्षी कुवेरिसंह रानाको तफर्बाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको िलिखत
जवाफ ।

कुवेरिसंह राना यसपूवर् प्रहरी उपरीक्षकबाट प्रहरी बिर ठ उपरीक्षक हुँदै २०६५।०७।१८ गते नेपाल
सरकारबाटै भएको िनणर्यअनुसार प्रहरी नायव महािनरीक्षकको दजार्मा बढुवा हुँदास म िनज कुवेरिसंह
रानाबाट िनवेदकले आ नो िनवेदनमा उ लेख गरे को धनुषाको घटना स ब धमा अनुस धान कायर्मा
बाधा पग्ु ने काम भएको भनी कुनै आधार उ लेख गरी िशकायत पेश गरे को नहुँदा हालको बढुवाबाट
पिन सािधकार कायार्लयबाट हुने अनुस धानमा प्रभाव पछर् भनी अनुमान लगाउन िम दै न । हालको
बढुवाप चात ् रहने िनजको िज मेवारी कायर्क्षेत्रको प्रकृितको कारण पिन सािधकार रहे को कायार्लयबाट
हुने अनुस धान कायर्मा बाधा पग्ु न जाने नहुँदा अनुस धानमा बाधा पुग्न जा छ भनेकै भरमा यस
कायार्लयलाई िवपक्षी गराउन िम ने नहुँदा िरट िनवेदन खारे ज गिरपाऊँ भ नेसमेतको िवपक्षी प्रहरी
प्रधान कायार्लय नक्सालका तफर्बाट ऐ.का प्रहरी महािनरीक्षक रिव द्रप्रताप शाहको यस अदालतसमक्ष
पेश भएको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेशी सूचीमा चढी िनणर्याथर् पेश हुन आएको प्र तुत िरट िनवेदनमा िरट
िनवेदकका तफर्बाट िनवेदक अिधवक्ता
राउत तथा

ी सुिनल र जनिसंह, अिधवक्ता

ी गोिव द ब दी, ी अ मर

ी दीपे द्र झाले बहस गनुभ
र् यो । इजलाससमक्ष बहस प्रार भ गद उपि थत िव वान कानून

यवसायीले आ नो बहसमा िमित २०६०।६।२१ गते पाँच जना यिक्तह लाई समाती बेप ता पािरएको
र सो कायर्मा प्रहरी वारा प्रक्राउ गरी सोही िदन सेनालाई बुझाएको भ ने राि ट्रय मानव अिधकार
आयोगसमेतबाट िनणर्य भएकोले िवपक्षी कुवेरिसंह राना त कालीन अव थामा धनुषा िज लामा कायर्रत ्
रहे को अव थामा िनजको संलग्नतासमेत रहे को त यबाट पुि ट भएको छ । मानव अिधकारको उ लंघन
गरे का िवपक्षी कुवेरिसंह रानालाई बढुवा गन गरी भएको नेपाल सरकारको िनणर्यले द डहीनतालाई
प्र य िदएको छ । िवपक्षी कुवेरिसंह राना

यिक्त बेप ता पान कायर्मा संलग्न भए नभएको िवषय

अनुस धानबाट दे िखने कुरा भए पिन िनज प्रहरी संगठनको उ च पदमा वहाल रही बढुवा समेत भएको
र िनजले अपराधको अनुस धानको क्रममा प्रभाव पानर् सक्ने अव था िव यमान छ । िनज गैर याियक
ह यामा संलग्न भई मानव अिधकारको उ लंघनमा संलग्न भएको भनी राि ट्रय मानव अिधकार
आयोग समेतले िनणर्य गरी कारवाहीका लािग प्रधानम त्री समक्ष िसफािरश गरी सकेको र िवपक्षी
कुवेरिसंह राना प्रहरी उपरीक्षकको है िसयतले त कालीन समयमा धनुषा िज लामा रही प्रहरी संगठनको
िज मेवार यिक्त भएबाट िनजले गैरिज मेवार तिरकाबाट भूिमका िनवार्ह गरे कोमा य तो यिक्तलाई
बढुवा गनर् िम ने होइन । मानव अिधकार उ लंघन गरे को

यिक्तलाई बढुवा गनर् स बि धत कानूनले

रोक नलगाएको भ दै मा मानव अिधकार स ब धी सि धको नेपाल पक्ष भएको कारण ती अ तराि ट्रय
सि धको ममर्अनु प रा यले मानव अिधकारको उ लंघन गरे को आरोप लागी कारवाहीका लािग
िसफािरश गरे को यिक्तलाई प्रहरी संगठन ज तो िज मेवार संगठनको पदमा बढुवा गनर् िम ने होइन ।
गैर याियक ह याको िवषय सावर्जिनक सरोकारको िवषय भएको र य तो गैरकानूनी कायर्मा संलग्न
भएको

यिक्तको हकमा िनजको बढुवाको िवषयलाई िलएर अदालतसमक्ष प्र तुत हुने अिधकार

िनवेदकह लाई छ । लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १७ ले िवपक्षी कुवेरिसंह रानालाई बढुवा गदार्

समेत लोकसेवा आयोगको परामशर् िलनुपन कानूनी

यव था गरे कोमा सो भएको दे िखदै न । िवपक्षी

कुवेरिसंह रानाको बढुवास ब धी प्र न मात्रै उठाएर प्र तुत िरट िनवेदन परे को अव था होइन । िवपक्षी
कुवेरिसंह रानालाई बढुवा गनर् प्रचिलत कानूनले रोक नलगाएको भ दै मा कमजोर कानूनी संरचनाको
सहारा िलई ग भीर मानव अिधकारको उ लंघन गरे को
आफैमा

गैरिज मेवारी

कायर्

हो ।

सुरक्षा

िनकाय

यिक्तलाई िवपक्षी सरकारबाट बढुवा गनुर्
ज तो

संवद
े नशील

सेवामा

बहाल

रहे का

पदािधकारीह लाई बढुवा गनुर् भ दा पिहला िनजले मानव अिधकारको स ब धमा खेलेको भूिमका तथा
मानव अिधकार उ लंघनमा संलग्न भए नभएको ज ता कुराको परीक्षण गन ख्भतत लन प्रणालीको
समेत ख्याल राख्नु आव यक हु छ । ख्भतत लन कसरी गन भ ने कुराको बारे मा प्रचिलत नेपाल
कानूनमा खास

यव था र पर परा नभए पिन स मानीत अदालतबाट यस स ब धमा आव यक

यव था हुन नेपाल सरकारका नाउँ मा िनदशन जारी हुन समेत आव यक छ । राि ट्रय मानव अिधकार
आयोगबाट िवपक्षी कुवेरिसंह राना मानव अिधकारको उ लंघनमा दोषी पाइएको

प ट भएको

अव थामा िनजलाई िनल वन गनुप
र् न अ तराि ट्रय मापद ड समेत भएकोले िरट िनवेदकह बाट
िनजको बढुवा र

हुनुपछर् भ ने आसयले नै िरट िनवेदन दायर भएको हो । संक्रमणकालीन

यायको

िसद्धा तमा Vetting पिन पन र यसले सावर्जिनक पदधारण गरी मानव अिधकार उ लंघनमा संलग्न
भएको

यिक्तह को स ब धमा गनुप
र् न कारवाही तथा िनजलाई तोिकने सावर्जिनक उ तरदािय वका

स ब धमा िनधार्रण गदार् िनजलाई परीक्षण गनप
ुर् न मा यता समेत रहे को छ । मानव अिधकारको
उ लंघनमा राि ट्रय मानव अिधकार आयोगको प्रितवेदन समेतबाट दोषी दे िखएका िवपक्षी कुवेरिसंह
रानालाई प्रहरी अितिरक्त महािनरीक्षक (एआइजी) पदमा बढुवा गन गरी भएको नेपाल सरकारको
िनणर्य गैरकानूनी हुँदा िनवेदकको माग बमोिजम िवपक्षी कुवेरिसंह रानाको बढुवा उ प्रेषणको
आदे श वारा बदर हुनुपछर् साथै ख्भतत लन कसरी गन भ ने कुराको बारे मा नेपाली कानूनमा खास
यव था र पर परा नभएबाट सो समेतका लािग नेपाल सरकारका नाममा आव यक आदे श जारी
हुनुपछर् भनी बहस प्र तुत गनुभ
र् यो ।
िवपक्षी नेपाल सरकारका तफर्बाट उपि थत िव वान नायब महा यायािधवक्ता
कोइराला, सूयप्र
र् साद कोइराला, सह यायािधवक्तात्रय

ी पु पराज

ी युवराज सुवद
े ी, ी िकरण पौडेल, ी धमर्राज

पौडेलले सरकारकातफर्बाट प्रितरक्षा गद िरट िनवेदकह लाई प्र तुत बढुवास ब धी िववादमा सरोकार
पन गरी िरट िनवेदन दायर गन हकदै या छै न । बढुवाको िवषयउपर बढुवा नहुने पक्षले मात्र

य तो

बढुवालाई बदर माग गरी पाउन िरट िनवेदन दायर गन अिधकार रह छ । िरट िनवेदकह

कानून

यवसायीको है िसयतले मात्रै सावर्जिनक सरोकारको प्रितिनिध व गनर् समथर् हुनुहु न । िववािदत
िवषयमा संलग्न भिनएका कुवेरिसंह रानाको

यिक्त वेप ता पान भनी भिनएको घटनाका स ब धमा

यकीन भए नभएको अव था िव यमान नभई अनुस धान आ नै क्रममा जारी छ । सुरक्षा िनकायमा
वहाल रही आ नो कायर् स पादन गिररहे का

यिक्तका हकमा कुनै घटना िवशेषसँग जोडी िनजको

बढुवा हुने कानूनबमोिजमको प्रिक्रयालाई चुनौती िदने अिधकार िरट िनवेदकह लाई छै न । प्रहरी सेवा

ज तो सं थामा कुवेरिसंह राना िनर तर रिहरहे को अव था छ । िनजलाई सेवास ब धी प्रचिलत
कानूनले बढुवा हुन रोक लगाएको अव था नभएको र कानूनबमोिजमको बढुवालाई चुनौती िदने
अिधकार िनवेदकह लाई रहँदैन । प्रचिलत कानूनबमोिजम भएको बढुवामा मकार् पन पक्षले मात्र प्र न
उठाउन सक्ने हो । कुनै घटना िवशेषमा संलग्न रहे को भनी आरोप लगाइएकोमा

य तो आरोप मु ा

हे न अिधकारी वा सक्षम अदालतबाट कसूर ठहर नभएस म प्रचिलत कानूनले रोक नलगाएको
अव थामा

य तो

यिक्तलाई बढुवा गनर् निम ने भ ने होइन । िवपक्षी बनाइएका कुवेरिसंह रानाले

िववािदत घटनाको अनुस धानको िवषयलाई िलएर के कसरी प्रभाव पानर् सक्नुहु छ भ ने कुरा िरट
िनवेदनमा

प ट छै न । िनजले नै

िनज संलग्न रहे को भ ने
िम दै न ।

व

यिक्त बेप ता पान वा मान क्रममा प्र यक्ष भूिमका खेलेको वा

प ट आधार नभइकन िनजलाई घटनामै संलग्न भएको भनी भ न

वकालको घटनाको प्र नलाई िलएर बढुवासँग जो न िम ने होइन । कसूर प्रमािणत

भएको अव था छै न । कसूर प्रमािणत भएको अव थामा मात्र िनज िव द्ध प्र न उठाउन सक्नु
वाभािवक हु छ । अनुस धानका क्रममा कुवेरिसंह रानाले अनुस धानलाई प्रभािवत गन यो य तो
कायर् गरे भनी िरट िनवेदनमा उ लेख भएको छै न । िनवेदकको तकर्मा आधािरत रहे र प्र तुत िववादमा
िन कषर्मा पुग्नु मनािसब हुँदैन । प्र तुत िववाद कुवेरिसंह रानाको बढुवाको िवषयलाई िलएर परे को
दे िखँदा बढुवाबाट मकार् पन पक्ष अदालतसमक्ष उपि थत नभई कानून

यवसायीले प्रितिनिध व गरे का

कारण िनजी सरोकारको िवषयमा सावर्जिनक सरोकार भनी अथर् गनर् िम दै न । कुवेरिसंह राना
एसपी, एसएसपी, िडआइजी हुदै प्रहरी अितिरक्त महािनरीक्षक (एआइजी) मा बढुवा भएको अव थामा
हाल आएर िववाद गनुक
र् ो औिच य छै न । िरट िनवेदन खारे ज हुनुपदर् छ भनी बहस प्र तुत गनुभ
र् यो ।
िवपक्षी कुवेरिसंह रानाका तफर्बाट उपि थत िव वान विर ठ अिधवक्ता
काकीर्, अिधवक्ताह

ी बद्रीबहादरु

डा. ी युवराज सग्रौला, डा. ी िभमाजुन
र् आचायर्, ी रामनारायण िबडारी, ी रिव द्र

भट्टराईले बहस प्रार भ गद स मानीत अदालतबाट जारी भएको परमादे शबमोिजम िववािदत िवषयको
मु ामा अनुस धानको कायर् जारी रहे को अव था छ । हाम्रो पक्षको पदािधकार काठमाड मा रहे को र
अनुस धान गन

थल धनुषामा रहे का कारण िनजले अनुस धान कारवाहीलाई प्रभाव पानर् सक्ने

अव था छै न । पीिडतह ले नै उपचार खोजी आव यक आदे शसमेत प्रा त गिरसकेको र िववािदत
घटनाका स ब धमा अनुस धान भई रहे को अव थामा िनवेदकह लाई पक्षको बढुवास ब धी िनता त
यिक्तगत सरोकारको िवषय िलइ उपि थत हुने हकदै या छै न । अनुस धानमा ह तक्षेप नगरोस ् भ ने
प्र न जाहे रवाला वा पीिडतले नै गनर् सक्ने अव थास म हु छ । िरट िनवेदकह ले पक्षको पिछ लो
बढुवालाई मात्रै छानेर प्र न उठाएको दे िख छ । हाम्रो पक्षउपर शंका गिरएकै आधारमा िनजले िनवार्ह
गरे को सेवाबापत पदो नित हुन पाउने हकको प्रिक्रयागत िवषयलाई चुनौती िदन िम ने होइन । पक्षको
बढुवा कानूनबमोिजम भएको र सो बढुवाउपर मकार् परे का कुनै उ मेदवारह ले चुनौती िदन सकेको
अव था छै न । कानूनबमोिजम भएको बढुवालाई स मानीत अदालतबाट ह तक्षेप गनर् िम ने होइन ।
हाम्रो पक्षको बढुवाबाट िनवेदकको के क तो हक हनन ् भयो सो कुरा िनवेदनमा उ लेख भएको

दे िखदै न । अदालत वा सक्षम िनकायबाट पक्षउपर लागेको आरोप पु

याँई नभएस म िनजलाई

िनद िषताको सुिवधा प्रा त हुने हु छ । हाम्रो पक्ष कुवेरिसंह राना दोषी प्रमािणत भैसकेको नभई शंिकत
मात्रै दे िखएको अव थामा प्रचिलत कानूनबमोिजम भएको िनजको बढुवालाई अ यथा भ न समेत
िम ने हुदैन । प्रचिलत कानूनले बढुवाको लािग

प ट

लािग योग्य हुने र सेवास ब धी प्रचिलत कानूनले

पमा रोक नलगाएस म हाम्रो पक्ष बढुवाको

प ट गरे को आधारबाट पक्षको बढुवा भएको कारण

य तो बढुवा बदर हुनसक्ने अव था छै न तसथर् िरट िनवेदन जारी हुन सक्ने अव था छै न िरट
िनवेदन खारे ज गिरपाऊँ भनी बहस प्र तुत गनुभ
र् यो ।
प्र तुत िरट िनवेदनमा बहस पैरवी गनर् उपि थत हुनु भएका िनवेदक अिधवक्ता तथा
िनजह का तफर्बाट उपि थत अ य िव वान कानून
उपि थत िव वान नायव महा यायािधवक्ताह

यवसायी, िवपक्षी नेपाल सरकारका तफर्बाट

तथा सह यायाधीवक्ताह

एवं िवपक्षी कुवेरिसंह रानाका

तफर्बाट उपि थत िव वान विर ठ अिधवक्ता तथा अ य अिधवक्ताह को बहससमेत सुनी प्र तुत िरट
िनवेदनमा िनवेदकले उठाएका प्र नह को स ब धमा िनणर्य िदनुपन दे िखन आयो ।
सवर्प्रथम िनवेदकह ले प्र तुत िरट िनवेदनमा २०६० साल असोज २१ गते जनकपरु को
कटै याचौरीबाट वेप ता पािरएका शैले द्र यादव समेतका पाँच जना

यिक्तलाई पक्राउ गरी बेप ता पारी

ह यामा संलग्न रही मानव अिधकारको उ लंघन गरे को कायर्मा प्र यक्ष भूिमका िनवार्ह गरे को भिनएका
िवपक्षी कुवेरिसंह रानालाई नेपाल सरकारबाट नेपाल प्रहरीको प्रहरी अितिरक्त महािनरीक्षक (एआइजी)
पदमा बढुवा गन गरी भएको िमित २०६८।३। ८ को िनणर्य गैरकानन
ू ी भएको र िवपक्षी कुवेरिसंह राना
िवगतमा मानव अिधकारको उ लंघनको घटनामा संलग्न भई राि ट्रय मानव अिधकार आयोगले दोषी
समेत ठहर्याई सकेको

य तो

यिक्तलाई नेपाल सरकारले प्रहरी अितिरक्त महािनरीक्षक (एआइजी)

पदमा बढुवा गनुर् अ तराि ट्रय मानव अिधकारको मापद ड र िसद्धा तिवपरीत भएको तथा उक्त बढुवा
र पदवहालीले पीिडतको

याय पाउने हकमा चुनौती खडा गन भएकोले िवपक्षी कुवेरिसंह रानालाई

प्रहरी अितिरक्त महािनरीक्षक (एआइजी) पदमा बढुवा गन र पदभार ग्रहण गराउने गरी नेपाल
सरकारबाट िमित २०६८।३।८ मा भएको िनणर्य उ प्रेषणको आदे श वारा बदर गरी परमादे शलगायत
उपयुक्त आदे श जारी गिरपाऊँ भनी िनवेदक अिधवक्ता सिु नल र जन िसंह र िदपे द्र झाले प्र तत
ु
िववादलाई सावर्जिनक सरोकारको िववादको

पमा उ लेख गरी प्र तत
ु िरट िनवेदन दायर गरे को

दे िखयो ।
िवपक्षी नेपाल सरकार प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयको िलिखत जवाफ

यहोरा

हे दार् प्रहरी अितिरक्त महािनरीक्षक पदमा बढुवा स ब धी िवषयका स ब धमा प्रहरी अितिरक्त
महािनरीक्षक पदमा प्रहरी नायब महािनरीक्षक कुवेरिसंह रानालाई वढुवा गन िवषयको गह
ृ म त्रालयको
नं. ६/२९–०६८।३।७ को प्र ताव म.प.बै.स. १४/०६८ िमित २०६८।३।८ को मि त्रपिरष को बैठकमा पेश
हुँदा

प्रहरी

िनयमावली, २०४९

(संशोधन

सिहत)

को

िनयम

२७(२)

बमोिजम

प्रहरी

अितिरक्त

महािनरीक्षकमा बढुवा गरी महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कायार्लय रानीपोखरीका प्रहरी अितिरक्त

महािनरीक्षक

ी अजुन
र् जंग शाही िनल वनमा रहे को हुँदा िनजको दरब दी प्रहरी प्रधान कायार्लय कायर्

िवभागमा सारी सो खाली हुन आउने

थानमा पद थापन गन िनणर्य भएको हो भ ने समेत

यहोरा

उ लेख गरी बढुवा प्रचिलत कानूनबमोिजम भएबाट िनवेदकको माग बमोिजमको आदे श जारी हुनुपन
होइन भ ने समेत िलिखत जवाफ पेश गरे को दे िख छ ।
२. व तुतः िवपक्षी कुवेरिसंह रानालाई प्रहरी अितिरक्त महािनरीक्षक पदमा गरे को वढुवा
बदरको माग भएको स दभर्मा प्र तुत िववाद सावर्जिनक सरोकारको िववाद हो होइन भ ने प्र नमा
िवचार गनुप
र् रे को छ । िनवेदकह ले िवपक्षी कुवेरिसंह रानालाई नेपाल सरकारको िमित २०६८।३।८ को
िनणर्यबाट प्रहरी अितिरक्त महािनरीक्षक (एआइजी) पदमा बढुवा गन र पदभार ग्रहण गराउने कायर्लाई
चुनौती िदई िरट दायर गरे को दे िख छ । िववािदत बढुवाको िवषयसँग िय िनवेदकह ले कुनै साथर्क
स ब ध दे खाउन सकेको पिन दे िख न । िववािदत िवषयसँग स बि धत कुनै साथर्क सरोकार नरहने
िवषयव तुलाई सावर्जिनक सरोकारको िवषय भनी अदालत प्रवेश गन प्रविृ तलाई बढावा िदन िम दै न ।
बढुवा िवशुद्ध सेवास ब धी कानूनको प्रशासिनक िवषय हो । य तो बढुवा िवशुद्ध सेवास ब धी कानूनको
प्रशासिनक िवषय भएकोले सोको स ब धमा सेवास ब धी कानूनबमोिजम आ नो
रहे को

वाथर् वा सरोकार

यिक्त बाहे क अ ले प्र न उठाउन सक्ने िवषय दे िखदै न । िवपक्षी कुवेरिसंह रानाको बढुवाबाट

िनवेदकह को यो य तो हक हनन ् भएको भ ने िनवेदनमा खुलाएको दे िखदै न । बढुवा ज तो िनता त
प्रशासिनक प्रकृितको कायर्बाट हुन सक्ने हक हन मा
हनन ् भएको
आउँ छ ।

य तो कायर्बाट मकार् पन वा सो कायर्बाट हक

यिक्त नै उक्त बढुवालाई चुनौती िदई अदालतसमक्ष उपि थत हुनु वा छनीय हुन

यसैले य ता िवषयमा हकदै याको

प टता दे खाउन अिनवायर् हु छ । प्र तुत बढुवास ब धी

िवषयको हकमा यी िरट िनवेदकह ले बढुवासँग स बि धत साथर्क सरोकारको स ब ध

थािपत गनर्

सकेको दे िखएन । प्रचिलत कानूनले िसजर्ना गरी स चालन गरे को सेवासँग स बि धत संगठनमा
कायर्रत ् कमर्चारीको पदोि नतको िवषयलाई मकार् पन पक्षले बाहे क चुनौती िदने हकदै या अ य जो
कोही यिक्तलाई रहे को दे िखँदैन ।
३. जहाँस म िरट िनवेदनमा िनवेदकह ले मानव अिधकारस ब धी उ लंघनको िवषयलाई
आधार बनाई सावर्जिनक सरोकारको त व िव यमान रहे को भनी तकर् गनुर् भएको कुरा छ, मानव
अिधकार

उ लंघनस ब धी

कानन
ू अ तगर्त

छुट्टै

कुनै

कसरू

वा

कायर्

कारवाहीको

खोजी

गनुप
र् न

बढुवास ब धी िववादले स बोधन गन कुरा आउँ दै न ।

गरे को
हु छ ।

हो

भने

य तो

यसको

िवषयको

लािग

स बि धत

मागको

स ब धमा

यसमा पिन िवपक्षी कुवेरिसंह रानाउपर

यिक्त

वेप ता पारे को भ ने उजूरीको रोहमा िनवेदकह ले उपरोक्त माग गनर् आएको दे िखए पिन

यिक्त

बेप ता पािरएको भनेको पीिडत वा िनजको पिरवारको तफर्बाट िनजह को प्रितिनिध व गन िहसावले
समेत प्र तुत िरट िनवेदन पनर् आएको दे िखदै न । यसरी िनता त िभ न प्रकृितको सेवास ब धी
कानन
ू बमोिजम गिरने बढुवाको िवषयमा साथर्क सरोकार नभएको यिक्तको िनवेदनबाट माग बमोिजम
आदे श जारी गन अव था दे िखन आउँ दै न ।

४. िनवेदकह ले प्र तुत िरट िनवेदनमा उ लेख गरे को वारदात स ब धी िववािदत बेप ता
पारे को भ ने िवषयमा घटनाबाट पीिडत

यिक्तले नै यस अदालतबाट उपचारको माग गरी परमादे श

जारी भै अनुस धानको प्रिक्रया चालु रहे को भ ने दे िखएकोमा अब उक्त घटनाबाट पीिडत

यिक्त वा

िनजह का पिरवार वाहे कका यी िनवेदकह ले आ नो तफर्बाट उजूर गनर् आउनुको औिच य दे िखदै न ।
एकै जिरयाबाट शु
गरी

शङ्
ृ खला

हुने प्र नमा सरोकारवाला बाहे कका अ य िनवेदकह ले िनवेदन मािथ िनवेदन थप

बाँधी

यायलाई

अ तहीन

प्रिक्रयामा

लैजान

मुनािसव

हुँदैन ।

यस

अदालतको

परमादे शबमोिजमको◌े अनुस धान प्रिक्रयामा ह तक्षेप गन आशंका िव यमान छ भनी िनवेदकह ले सो
त यको िव वसनीय तवरले दे खाउन सकेको दे िखँदैन । िववािदत वारदातको िवषयमा संलग्न भएको
भ ने समयमा िवपक्षी कुवेरिसंह राना धनुषा िज लाको एसपी भएकोमा मानव अिधकार आयोगले
अनुस धान कारवाहीतफर् लेखी पठाएप चात ् िनज कुवेरिसंह राना एसएसपी, िडआइजीमा बढुवा हुँदै हाल
प्रहरी अितिरक्त महािनरीक्षक (एआइजी) मा बढुवा भएको दे िख छ । यस अिघको पदमा बढुवा हुँदा
िनवेदकह ले आपि त नगरे कोले अिहले आपि त गनप
ुर् न कारण .खुलाउन सकेको दे िखदै न । पीिडत
पिरवारबाट समेत ह तक्षेप भएको वा हुन सक्ने य तो िशकायत कतै गरे को दे िखदै न ।
५. वढुवाको प्रिक्रया अपराध अनुस धानको भ दा िभ न प्रिक्रया हुने हुनाले िवपक्षी कुवेरिसंह
राना जुनसुकै तह वा पदमा रहे पिन कानूनबमोिजम अपराध अनुस धान हुन नसक्ने दे िख न र प्रहरी
संगठन िभत्रै मािथ लो तहको पदमा आिसन

यिक्तह

उपर वहाल छँ दै अनुस धान भै मु ा चलाउने

गरे को अ य मु ाह बाट समेत दे िख छ । कसूरमा संलग्न भएको अव थामा जुनसुकै तहमा वहाल रहे
भए पिन फौजदारी कानूनबमोिजम अपराध अनुस धान गनुप
र् न र सो हुन सक्ने नै दे िख छ । कोही
यिक्त कुनै पदमा वहाल रहे कै कारणले मात्रै अपराध अनुस धान हुन नसक्ने दे िखँदैन ।
बढुवालाई कसूरको दािय वबाट मुिक्तको
६. जहाँस म

व

यसैले

पमा िलन िम ने दे िखदै न ।

वकालमा भएको मानव अिधकार उ लंघनको उजरू ीको स ब धमा भएको

मानव अिधकार आयोगको िनणर्यको कुरा छ उक्त आयोगले िववािदत घटनाका बारे मा अपराध
अनस
ु धान एवं कारवाही गनप
ुर् न ठहर्याई सो प्रयोजनको लािग लेखी पठाएको दे िख छ । सो बमोिजम
अपराध अनुस धान गरी अिभयोजन गरे को वा

याियक िनणर्य भएको भ ने अव था भने दे िख न ।

कसरू को अनुस धानका लािग लेखी पठाउने कायर्

वयंमा अिभयोजन वा

याियक िनणर्य हुदैन ।

अनस
ु धानका लािग लेखी पठाउने कायर् र कसरू ठहर हुनुको बीचमा जिमन आसमानको अ तर पन
हुनाले अपराध अनुस धानको लािग लेिखएको राि ट्रय मानव अिधकार आयोगको पत्रलाई नै आधार
मानी िनज कुवेरिसंह रानाको प्रहरी अितिरक्त महािनरीक्षक (एआइजी) पदमा भएको बढुवा बदर गनर्
वा अ य अयोग्यता तोक्न वा

य तो गनर् सिक छ भ ने ठा नु समेत कानून, याय र िववेकस मत

दे िखन आउदै न । तर िवचारणीय कुरा के छ भने मानव अिधकार उ लंघनको घटना एउटा ग भीर र
संवेदनशील कुरा हो ।

य तो घटनालाई कानूनको घेरािभत्र

याउन र

यायको अि तम िव दस
ु म

शीघ्राितशीघ्र पर्ु याउनु रा य र सबैको कतर् य हु छ । मानव अिधकारको उ लंघनको घटनाबाट

पीिडतलाई

याय र राहत िदनुपन हु छ भने

य तो मानव अिधकार उ लंघनको घटनाको

याय

िनरोपण गदार् प्रचिलत संिवधान, ऐन, कानून र मानव अिधकार स ब धी अ तराि ट्रय कानून तथा
िसद्धा तको आधारभूत मू य मा यताको कतै पिन उ लंघन नगन कुराको प्र याभूित सुिनि चत गनुप
र् न
हु छ । मानव अिधकारको उ लंघनका हरे क घटनाह मा समयमा नै र प्रभावकारी अनुस धानदे िख
याियक प्रिक्रयाबाट टुङ्गोमा पुर्याउने चे टा गनुर् रा यको हरे क अङ्गको अिवभा य उ तरदािय व
ब दछ । कानूनबमोिजम गनुप
र् न कायर् नगन वा नगनुप
र् न कायर् गरे मा वा गनर् िदइरहे मा तथा यसबाट
मानव अिधकार ज तो प्र नमा प्रभािवत हुन िदइरहे मा मानव अिधकार उ लंघन वा अमूक घटनाले
अ य हकह को समेत उ लंघनको शङ्
ृ खला बाँ न सक्दछ र मानव अिधकार संरक्षणको सं कृितको
उपेक्षा मानव अिधकार उ लंघनको सं कृित िनमार्ण हुने भय रह छ । मानव अिधकार उ लंघन गनह
भनेका

यिक्तह मा द डहीनताको अनुभूित जागत
ृ हुन सक्दछ र

यस भयबाट थप अवाि छत कायर्

हुन सक्दछ भने मानव अिधकार उ लंघनको घटनाबाट पीिडत

यिक्तले भने कानूनी उपचार र

यायको अनुभूितको अभावमा आ नो हक अिधकार उपभोग गन कुरा त परै जाओस ् आ नो
यिक्तगत सुरक्षा समेतको कुरामा असुरिक्षत महसूस गरी

वव चनाको िशकार हुन सक्छ । य तो

सामािजक मनोिवज्ञानको िवकास हुन िदएमा समाजको समग्र
रह छ ।

वा

य र िवकास प्रभािवत हुने खतरा

यसैले मानव अिधकार उ लंघनको सानो वा ठूलो जुनसुकै आरोप वा गुनासोको मौकामा नै

समुिचत स बोधन हुन अिनवायर् दे िख छ । अ यथा पीिडतको असहायपनको त के कुरा
अिधकार उ लंघनकतार्को

पमा आरोिपत

िविभ न ला छना र यसका द ु पिरणामह

वयं मानव

यिक्तह ले पिन सफाइको उिचत अवसर पाउन नसकी
भोग्न बा य हुन पग्ु छ । य तो अव था कसैका लािग पिन

बा छनीय हुन सक्दै न ।
७. मानव अिधकार उ लंघनको प्र न

वभावैले ग भीर र संवेदनशील हु छ ।

सावर्जिनक जवाफदे हीको पदमा आिसन यिक्तका उपर लाग्ने य ता आरोपह
हु छन । यसैले यसलाई हलुको

यसमा पिन

झन बढी स बेदनशील

पमा िकमाथर् िलन हुदैन । पीिडत एवं आरोिपत यिक्त दव
ु ैको लािग

शीघ्र अनुस धान, अिभयोजन र िनरोपण ज री हु छ अ यथा दव
ु ै पक्षले आ–आ नो ढं गले िपरोिलइरहने
र

यायको िन पि त भने प्रभािवत भइरहने अव था रह छ । पीिडतका जाहे री वा सूचनाह मा कारवाही

नहुने अनी आरोिपत उपर पिन त यगत अनुस धान िन कषर् भ दापिन आग्रह पूवार्ग्रह च न िदइरहने
हो भने

यायले िनकास पाउन सक्दै न ।

यसैले य तो कुरालाई प्राथिमकताका साथ स बोधन गनर्

अितआव यक हुन आउँ छ । उपरोक्त प ृ ठभूिममा प्र तुत मु ाको स दभर्मा िवपक्षी कुवेरिसंह राना
उपरको जाहे री एवं यस अदालतको परमादे श समेतको रोहमा अनुस धान प्रिक्रया टुङ्गोमा पर्ु याउन
ज री

दे िख छ ।

अनुस धान

प्रिक्रयाको

िन कषर्बाट

भ दा

अ य

वा य

आरोप, प्र यारोप

वा

िव वासह को आधारमा कसैलाई हे नर् थािलयो भने यो कानूनस मत नहुने त छदै छ । यसका अलावा
िववेक र युिक्तसंगत पिन हुदैन । हालको अव थास म िनज कुवेरिसंह रानाउपर कुनै औपचािरक
अिभयोजनस म पिन नभएको अव थामा आरोपह

थािपत भए सरह मानी कुनै अ य पिरणामह

िसजर्ना गनर् निम ने दे िख छ । एउटा घटनामा एकाको हकको संरक्षण गदार् अकार्को हकको अ यथा
उ लंघन हुन निदनु पिन

यायको रोहमा उितकै ग भीर िवषय हुन जा छ । कानूनबमोिजम मु ा

चलाउनु पव
ू र् नै कसूर प्रमािणत हुँदाको ज तो आपरािधक दािय वको पिरणाम भोग्न लगाउनु

यायको

रोहमा िम दै न । यो एउटा बहुतै िवचारणीय र स तुिलत ढं गले हे नप
ुर् न कुरा हो ।
८. जहाँस म मानव अिधकार उ लंघनको आरोप लागेको भै

य तो

यिक्तबाट भावी िदनमा

थप मानव अिधकार उ लंघन हुन निदन र द डहीनता ब न निदन सावर्जिनक जवाफदे हीको पदमा
य तो

यिक्तलाई रहन निदन वा

छ, यो प्र न

य ता पदको िज मेवारी नसु पने

यादै मह वपूणर् प्र न दे िखएको छ ।

९. मानव अिधकारको स मान गनुर्पन र
भएर तदा खताका साथ
अिधकारको

यव था हुनुपन भ ने प्र न

थप

याियक प्रिक्रयामा

उ लंघन

हुनबाट

बचाउन

यसको उ लंघनको िवषयलाई रा यले संवद
े नशील

याउन कारवाही गन तथा

य ता

संक्रमणकालीन

सा दिभर्क

यायको◌े

यिक्तबाट मानव
र

आव यक

कानन
ू लगायतको पव
ू ार्धार खडा गरी अिवल ब िक्रयाशील हुनुपन हो । य तै प्र न उपि थत हुँदा यस
अदालतबाट यस अदालतबाट २०६४ सालको िरट नं. ०८६३ को िनवेदक लीलाधर भ डारी समेत िव द्ध
नेपाल

सरकार

संक्रमणकालीन
गन

प्रधानम त्री
यायमा

व

तथा

मि त्रपिरष को

कायार्लय

समेत

भएको

परमादे श

मु ामा

वकालका घटनाह को समग्रतामा मू याङ्कन गरी रणनीितक उपचार

ि टकोण िलइने र अपराध अनुस धान र अिभयोजन, स य अ वेषण, सं थागत सध
ु ार र

परीक्षणलगायतका िविवध पक्षमा चरणवद्ध िवचार गरी सबै काममा चु तता वा प्रभावकािरता
सिु नि चत गनगरी कानन
ू ह , सीपह

र सं थागत क्षमताह

समेत प्रश त प्रकाश पारी आव यक

िव यमान हुनु ज री भएको त यमा

यव थाको लािग नेपाल सरकारसमक्ष लेखी पठाएको अव था

पिन हो ।
१०. रा यको स ता प्रयोग गन मह वपूणर् अङ्गह मा काम गनह

संिवधान, प्रचिलत ऐन

कानून, र मानव अिधकारप्रित आ थावान ् हुनैपन हु छ । िनजह को अिभलेखबाट कानूनको उ लंघनको
इितहास भए नभएको, िनजह

उपर लगाइएको आरोिपत र प्रमािणत कायर्को ग भीरता, पीिडतको

यायमा पहुँचको ि थित, उपल ध प्रमाणको मू याङ्कन आिद कुराह को िवचार गरी सावर्जिनक पदमा
रहे का िज मेवार

यिक्तह लाई अझ खासगरी दे शको शाि त सुरक्षा तथा अमनचयन कायम राख्न

िज मेवारी तोिकएका सुरक्षाकमीर् तथा प्रशासकीय अिधकारीह को लािग सावर्जिनक जवाफदे हीता िवचार
गरे र र िनजह बाट मानव अिधकार उ लंघन हुन नसक्ने सुिनि चततासिहत य तो िज मेवारी तोक्न
वा छनीय हु छ ।
११. खास गरे र िवगत

व

वकालमा भएका मानव अिधकार उ लंघनका घटनाह का

स ब धमा स बोधन गनर् शाि त स झौता स प न भएप चात ्

व

वरत पक्षह को

यादती र

िववादह को समाधानको लािग स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग, वेप तास ब धी आयोग ज ता

संय त्रको

थापना गन स ब धमा िवचार गिरएको भए पिन नेपाल सरकारबाट हालस म यसको कुनै

कायार् वयन गरे को पाइदै न । फल व प मानव अिधकार उ लंघनका घटनाह को बारे मा िविधस मत
स बोधन हुन सकेन र द डहीनता कायमै रहे को दे िख छ । संक्रमणकालीन
लािग मानव अिधकार संरक्षणको

ि टले िविभ न संय त्र एवं प्रिक्रयाह

यायको

यव थापनको

तोिकएको म ये अिहलेको

स दभर्मा परीक्षण पद्धित Vetting Process मह वपण
ू र् मािन छ । तर नेपाल कानूनमा यस स ब धी न
त खास

यव था रहे को पाइ छ न त यस स ब धमा कुनै कानूनी मापद ड िनमार्ण हुन सकेको

दे िख छ । िज मेवार मािनएको

यिक्तको नैितक िज मेवारीिभत्र िनजले िलने िनणर्यका हकमा

वािहरबाट कसैले केही भ न सक्ने कुरा भएन । तर, समाजमा मानव अिधकारको सं कृित िनमार्ण गरी
कानूनी रा यको मा यम वारा शाि तपूणर् सामािजक

यव था कायम गनर् रा यले संक्रमणकालीन

यायका आव यकतालाई पूितर् गन िदशामा ठोस कदम चा नुपन हु छ । अ यथा मानव अिधकार
उ लंघनको आरोप लािग रहने वा मानव अिधकारप्रित अना था दे खाएको भए पिन मानव अिधकारको
रक्षा गनप
ुर् न प्रकृितको िज मेवारी सु पने काम भइरहन सक्छ ।
अवाि छत ि थितह

हुन निदनको लािग संक्रमणकालीन

यायको

यसैले

य तो अशोभनीय र

यव थापनको िहसावले ज री हुने

उपयुक्ततास ब धी परीक्षण प्रिक्रया िनधार्रण गनर् आव यक कानून बनाई

यवि थत गनर् िवपक्षी

नेपाल सरकारको दािय वसमेत हुन आउने हुँदा सो स ब धमा आव यक कानून एवं नीित बनाई
यवि थत गनर् नेपाल सरकार अग्रसर हुनुपन नै दे िखन आउँ छ ।
१२. अब नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२६(५) बमोिजम को प्रिक्रया पूरा
गनुप
र् न नपन स ब धी प्र नतफर् प्रवेश गरौ । िनवेदकले नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा
१२६(५) बमोिजम लोकसेवा आयोगसंग सामा य िसद्धा तको स ब धमा परामशर् िलनुपन संवैधािनक
यव था रहे कोमा सोको पालना नगरे को भनी तकर् गरे को दे िख छ । उक्त धारा १२६(५) मा सैिनक
सेवा, सश त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अ य सरकारी सेवाको पदमा िनयुक्ती र बढुवा गदार्
अपनाउनु पन सामा य िसद्धा तको िवषयमा लोकसेवा आयोगको परामशर् िलनुपन छ भ ने
संवैधािनक

यव था भएको दे िख छ । सोही संवैधािनक

प ट

यव थाअनु प नेपाल सरकारबाट यी िवपक्षी

कुवेरिसंह रानालाई एआइजी पदमा बढुवा गदार् अपनाउनु पन सामा य िसद्धा तको िवषयमा लोकसेवा
आयोगसँग परामशर् िलएको कुरा लोकसेवा आयोगको िलिखत जवाफबाट पिन दे िखदै न । नत िवपक्षी
नेपाल सरकारले यी कुवेरिसंह रानालाई एआइजी पदमा बढुवा गदार् लोकसेवा आयोगसँग परामशर्
िलएको भनी य तो िजकीर िलन सकेको दे िख छ ।
१३. संिवधानको उक्त धारा १२६(५) बमोिजम लोकसेवा आयोगको परामशर् िलनुपन भ ने
बा या मक

यव था भई सो

यव थाअनु प बा या मक

पमा लोकसेवा आयोगबाट परामशर्

िलनप
ु नमा िवपक्षी नेपाल सरकारबाट प्रहरी संगठनको सेवाको पदमा िनयक्
ु ती र बढुवा गदार् अपनाउनु
पन सामा य िसद्धा तको िवषयमा लोकसेवा आयोगको परामशर् निलइकन प्रहरी संगठनको िनयक्
ु ती एवं
बढुवालाई िनर तर गनुर् कुनै हालतमा पिन

वीकायर् हुन सक्ने भएन । िवपक्षी कुवेरिसंह रानालाई प्रहरी

अितिरक्त महािनरीक्षक (एआइजी) पदमा बढुवा गनुर् भ दा अिघ र सो बढुवा भ दा पिछ हालस म
य तै रीतले सबै िनयुक्ती एवं बढुवा गन गरे को पाइएकोले प्र तुत िवषयलाई मात्रै छुट्टयाई िवचार गनर्
मनािसव भएन । तर संिवधानबमोिजम गनुप
र् न काम नगरी फरक ढं गले िनणर्य गन पर परालाई
मा यता िदइ रहन िम ने भएन । अब आइ दा नेपालको अ तिरम संिवधान २०६३ को धारा १२६(५)
को

यव था र लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १६ र १७ को अिधनमा रही प्रहरी संगठनमा

िनयुक्ती र बढुवा गदार् अपनाउनुपन सामा य िसद्धा तको िवषयमा अिनवायर्

पमा लोकसेवा

आयोगसँग परामशर् िलई िनयुक्ती एवं बढुवा गन गनुर् िवपक्षी प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को
कायार्लय, नेपाल सरकार गह
ृ म त्रालय, प्रहरी प्रधान कायार्लयको संवैधािनक तथा कानूनी दािय व हुन
आउँ छ भने संिवधान तथा लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ बमोिजम िवपक्षीं लोकसेवा आयोगले पिन
िवपक्षी नेपाल सरकारका उपरोक्त म त्रालयह ले ती िनकायमा िनयुक्ती वा बढुवा गदार् अपनाउनु पन
सामा य िसद्धा तको िवषयमा परामशर् िदनु लोकसेवा आयोगको कतर् य समेत हुन आउँ छ । तसथर् अब
आइ दा प्रहरी सेवामा िनयुक्ती, बढुवालगायतका कायर् गदार् नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा
१२६(५) को यव था र लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १६ र १७ बमोिजमको प्रिक्रया र सामा य
िसद्धा तलाई अिनवायर्

पमा अवल वन गनुप
र् न दे िखन आउँ छ ।

१४. िन कषर्मा िरट िनवेदकले िववािदत बढुवाको िवषयसँग आ नो कुनै साथर्क स ब ध िवना
र पीिडतको प्रितिनिध व पिन गरे को नदे िखएको अव थामा प्र तुत िरट िनवेदन दायर गरे को दे िखएको
र यस अदालतले िववािदत िवषयमा साथर्क सरोकार नरहे को

यिक्तलाई िनवेदन िदने हकदै यालाई

थािपत गनर् समेत निम ने र य तो प्रविृ तलाई बढावा िदन समेत निम ने हुनाले तथा िवपक्षी
कुवेरिसंह राना प्रचिलत कानूनबमोिजम बढुवा हुन अयोग्य नदे िखएको भै िनजको भैसकेको बढुवा बदर
गनर् निम ने हुँदा िनजको बढुवा बदर हुने ठहदन । बढुवा बदरतफर्को हदस म िनवेदकह को िनवेदन
दावी पुग्न सक्दै न । सो हदस म िनवेदन खारे ज हुने ठहछर् ।
१५. यी िरट िनवेदकह ले उठाएको अक मह वपण
ू र् िवषयको

पमा रहे को मानव अिधकारको

उ लंघनको िवषय र सावर्जिनक जवाफदे हीताको स दभर्लाई िवचार गदार्, मानव अिधकारको उ लंघनको
घटना स ब धमा समाजमा िदगो शाि त र
िज मेवारी सु पदा

यायको वातावरण बनाउन सावर्जिनक उ तरदािय वको

य तो कायर्को लािग अनक
ु ू ल दे िखने

यिक्तह को पिहचान गरी िज मेवारी

सु पन उपयुक्त हु छ । मानव अिधकारको उ लंघन भिव यस म हुन निदन िनरोधा मक

पमा

य तो आधारमा यिक्तको उपयुक्तताको परीक्षण गरी िनयक्
ु ती गन, पद थापन गन, थाना तरण गन
वा बढुवा गन वा नगन कुराको िनणर्य गनप
ुर् न हु छ । िवगतको मानव अिधकार उ लंघनको घटनामा
संलग्न भए नभएको र मानव अिधकार एवं कानूनी रा यमा आ था भए नभएको नहे री कुनै
सावर्जिनक उ तरदािय व बहन गन यिक्तलाई रा यस ताको उपयोग गन िकिसमको खास िज मेवारी
िदँ दा रा य र सवर्साधारण थप संकटमा पनर् सक्ने हुनाले संक्रमणकालीन

यायको

यव था गनर् र

खास गरी सावर्जिनक पदमा िनयुक्ती तथा वढुवालगायतका अ य कारवाही गदार् उपरोक्त बमोिजम

िज मेवारी िदन सावर्जिनक उ तरदािय व बहन गन य तो पदािधकारीले मानव अिधकार उ लंघन गरे
नगरे को कुराको परीक्षण गरी िज मेवारी सु पने स ब धमा परीक्षण प्रिक्रया (Vetting Process) स ब धी
खास कानूनको यव था हालस म िनमार्ण नभएको र यस अदालतबाट लीलाधर भ डारीको िनवेदनमा
समेत सो स ब धमा आव यक

यव था गनर् नेपाल सरकारका नाममा आदे श समेत जारी भैसकेको

अव थामा पिन परीक्षण प्रिक्रयास ब धी आव यक गह
ृ कायर् भइरहे को भ ने समेत अव था नदे िखँदा
पिरक्षण प्रिक्रया प्रश त गन िहसावले आव यक कानून एवं मापद ड तोकी सोको कायार् वयनको
यव था िमलाउन िवपक्षी नेपाल सरकार प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयका नाममा
िनदशना मक आदे श जारी हुने ठहछर् ।
१६. िवपक्षी प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लय समेतको िलिखत जवाफबाट समेत
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२६ (५) तथा लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १६ र
१७ को भावनाअनु प प्रहरी संगठनमा िनयुक्ती एवं बढुवाका स ब धमा अपनाउनुपन सामा य
िसद्धा तका िवषयमा लोकसेवा आयोगसँग परामशर् गरे को नदे िखएकोले अब आइ दा उक्त संवैधािनक
एवं कानूनी प्रावधान अिनवायर्

पमा अपनाई लोकसेवा आयोगसँग परामशर् िलई मात्रै नेपाल प्रहरी

सेवाको पदमा िनयुक्ती वा बढुवास ब धी कायर् अिघ बढाउनु भनी नेपाल सरकार, प्रधानम त्री तथा
मि त्रपिरष को कायार्लय, नेपाल सरकार गह
ृ म त्रालय, प्रहरी प्रधान कायार्लय तथा िवपक्षी लोकसेवा
आयोगका नाममा परमादे श जारी हुने ठहछर् । प्र तुत आदे शको जानकारी महा यायािधवक्ताको
कायार्लयमाफर्त ् िवपक्षीह लाई िदनु । प्र तुत िरट िनवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी िमिसल
िनयमानुसार बझ
ु ाई िदनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
या.तकर्राज भटृ
इित संवत ् २०६९ साल साउन २८ गते रोज १ मा शुभम ्

इजलास अिधकृत :– िव णुप्रसाद गौतम

ने.का.प. २०७०, अङ्क ९ िनणर्य नं. ९०५१
सव च अदालत, िवशेष इजलास
माननीय
माननीय

यायाधीश
यायाधीश

माननीय

ी क याण

े ठ

ी िगरीश च द्र लाल

यायाधीश

ी सश
ु ीला काकीर्

आदे श िमित : २०७०।०९।१८।५
०६९-WS-००५७
िबषय : परमादे शसमेत ।
िरट िनवेदक :

याय तथा अिधकार सं था (जरु ी–नेपाल) को तफर्बाट अिधकार प्रा त गरी

आ नो हकमा समेत जरु ी–नेपालका महासिचव भक्तपरु िज ला, म यपरु िठमी नगरपािलका
वडा नं. १६ ब ने अिधवक्ता माधवकुमार ब नेतसमेत
िव द्ध

िवपक्षी : स माननीय अ यक्ष, नेपाल सरकार, अ तिरम चन
ु ावी मि त्रपिरष , प्रधानम त्री
तथा

मि त्रपिरष को कायार्लय, िसँहदरबार काठमाड समेत

िरट िनवेदन नं. ०६९–WS–००५८
िबषयः उ प्रेषण िमि त परमादे श
िनवेदक : सामािजक
३

याय सिमितका अ यक्ष लमजुङ िज ला, िसमपानी गा.िव.स., वडा नं.

ब ने रामकुमार भ डारीसमेत

िवपक्षी : अ तिरम

चन
ु ावी

िव द्ध
मि त्रपिरष का

स माननीय

अ यक्ष, प्रधानम त्री

तथा

मि त्रपिरष को सिचवालय, िसंहदरबार काठमाड समेत
 मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन र मानवतािव द्धका अपराधह
हुँदा

य ता अपराधमा संलग्न

यिक्तलाई कानन
ू को दायरािभत्र

ग भीर अपराध हुने
याउन िव यमान प्रचिलत

कानून अपयार् त भएको अव थामा नयाँ कानूनसमेत िनमार्ण गरी द डहीनताको अ य
गनप
ुर् न ।

(प्रकरण नं.३६)

 क्षमादानमा नपरे कालाई कारवाहीको लािग पिन अिनवायर् नगराई िसफािरश गनर् सक्नेछ
भ ने

यव थाले क्षमादान िदने कायर्लाई मल
ू कायर् मानी क्षमादानमा नपरे का पीडकलाई

कारवाही गन कायर्लाई आयोगको
द डहीनता हुने ।

वे छामा छा ने हो भने कसूरदारले द ड नपाई
(प्रकरण नं.३८)

 फौजदारी कसरू को अनुस धान वा अिभयोजन रा यको
। हरे क कसूरको अनस
ु धान गरी कानन
ू बमोिजम

विववेकीय िवशेषािधकार हुनै सक्तैन
याय िदने िदलाउने रा यको आधारभत
ू

कानूनी दािय वसमेत हो । कसरू को कायर् हुने तर अनुस धान नै नगन वा गरे पिन असफल
अनस
ु धान गन वा नितजामा पर्ु याउन नसक्ने भनेको कानन
ू ी रा यका असफलताका
योतक उदाहरणह

यायको

अि तम

हुन ् । सफल अनस
ु धान गरी व छ र वैध अिभयोजन गनुर् र
िब दम
पुर्याउनु, कानून
कायार् वयन
िनकायका
आधारभत
ू
ु ा

उ तरदािय वका कुराह

हुने ।
 अनस
ु धान वा अिभयोजन नगरे को वा प्र यक्ष वा परोक्ष ढङ्गले अनस
ु धान वा अिभयोजन
गनर् इ कार गरी द डहीनतालाई प्र य िदएको पाइ छ भने

य तो हरे क घटनाको

सावर्जिनक कानूनमा पिरणामह

हु छन ् र अदालतले पिन संिवधान र यायका मा य
िसद्धा तह को आधारमा अनस
ु धान वा अिभयोजन िक्रयाशील गनर् गराउन बा य गन जो

चािहने आव यक अिधकार राखेको हु छ, यसो गनुर् उसको कतर् य पिन हुने ।
 तोिकएको अनस
ु धान अिधकारी वा अिभयोजनकतार्ले आ नो कतर् य पूरा नगरी

याय

पराजीत हु छ वा पीिडतले उपचार नपाएको अनभ
ु िू त गरे को हु छ भने यसमा पीिडतकै
उ तरदािय वमा िनजी अनस
ु धान वा अिभयोजनको वैकि पक मागर्समेत प्रश त गनप
ुर् न
अव था आउँ छ ।

यायको मागर् एकाध कुनै अिधकारी वा सं थाको असफलताको कारणबाट

अव द्ध हुन र उपायिवहीन अव थामा छो न नसिकने ।
 ग भीर अपराधमा सीिमत हद याद तोिक छ भने
षडय त्रको

पमा िलइ छ ।

(प्रकरण नं.४४)
यो कसरू दारको पक्षमा गिरएको

यायको मागर्प्रश त गनर् र रा यले सक्षमतापूवक
र् अिभयोजन

लगाउन सक्ने गनर्को लािग खुकुलो हद याद अपेिक्षत मािन छ । मानव अिधकारको
ग भीर उ लङ्घनको आरोपमा दोषी दे िखएको
िकटान

गरे ज तो

सीिमत पमा

उ लङ्घनबाट पीिडत यिक्तको

तोिकएको

यिक्तउपर सामा य फौजदारी कानूनमा

हद यादको

यव थाले

मानव

अिधकारको

याय प्रा त गनर् पाउने आधारभत
ू हकलाई िन तेज तु याई

मानव अिधकारको अवधारणा, मू य तथा मा यतालाई नजरअ दाज गनर् निम ने ।

(प्रकरण नं.४८)

 व

वकालमा भएको घटना पिरघटनाको अिभलेखन, स य अ वेषण र स यको साक्षा कार

(Truth seeking and truth telling), पिरपूरण, याय िनरोपण, उद्धार र पन
ु थापनालगायतका िविभ न
यायको

यव थापनका त वह

सि मिलत कायर्योजनाको तजम
ुर् ा र कायार् वयन नीित र

क्षमतासिहत कायार् वयन गन िसलिसलामा बेप ताको खोजी कायर् तथा स यिन पण तथा
मेलिमलापको प्रिक्रयालाई हे नप
ुर् न ।

(प्रकरण नं.५२)
िनवेदक

तफर्बाट : िव वान

गोिव द

शमार्

मैनाली, ल मी

ब दी, हिर

विर ठ

पोखरे ल, रे मा

अिधवक्ता

फुयाल, रामकृ ण

थापा, ज्ञाने द्रराज

पोखरे ल, राजुप्रसाद चापागाई, ओमप्रकाश अयार्ल

सितशकृ ण

खरे ल, िव वान

का ले, पवनकुमार

अिधवक्ताह

जयसवाल, सितशराज

आरण, माधवकुमार

ब नेत, िव णप्र
ु साद

िवपक्षी तफर्बाट : िव वान सह– यायािधवक्ता वय िकरणप्रसाद पोडेल र संजीव रे ग्मी, िव वान
उप यायािधवक्ता मदनबहादरु धामी
अवलि बत नजीर :

स बद्ध कानून : नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(१) १३(१) २४(९)
आदे श
या.क याण

े ठ : नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) बमोिजम यस अदालतको

असाधारण अिधकारक्षेत्रअ तगर्त दायर हुन आएको प्र तत
ु िरट िनवेदनह को संिक्ष त त य एवं आदे श यस
प्रकार छः–
िनवेदकम येको जुरी–नेपाल ( याय तथा अिधकार सं था–नेपाल) सामािजक
शासनमा आधािरत नेपाली समाजको
। साथै, हामी िनवेदक अिधवक्ताह

थापनाथर् सेवारत रहने मूल

याय, कानन
ू ी रा य र असल

येयका साथ सं थािपत सामािजक सं था हो

पिन िवगत लामो समयदे िख मानव अिधकार, कानन
ू ी रा य तथा असल

शासनको प्रबद्धर्न र संरक्षणको कायर्मा िनर तर िक्रयाशील रहे का छ । एक दशक लामो सश त्र िवद्रोहको अ य
गरी दे शमा िदगो शाि त

थापना गन ल यका साथ बह
ृ त शाि त स झौता भएको िथयो । शाि त

स झौताबमोिजम नै वतर्मान अ तिरम संिवधान जारी भएको हो । िव यमान द डहीनताको अव थाको अ य

गरी कानन
ू ी शासन र जवाफदे िहताको सं कृित िवकास गनर्का लािग उ च तरीय स यिन पण तथा मेलिमलाप
आयोग गठन गन एवं

व

वका क्रममा बेप ता पािरएका नागरीकह को बारे मा स यत य प ता लगाउने

दािय व अ तिरम संिवधानबाट िसिजर्त छ ।
संक्रमणकालीन
स झौतामा

यसबाहे क, यस स मािनत सव च अदालतका फैसलाह बाट पिन

यायको सिु नि चतताको लािग रा यलाई िनदशन गरीएको छ । अ तिरम संिवधान एवं शाि त

यव था भएबमोिजम स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगको स ब धमा

िवधेयक तथा यिक्त बेप ता पान स ब धमा
प्रा त सझ
ु ावह को आधारमा

यव था गनर् बनेको िवधेयकह

यव था गनर् बनेको

सरोकारवालाह सँग परामशर् गरी

यव थािपका संसदमा पेश भएको िथयो । संसदिभत्र र बािहरका छलफल तथा

अगािड सािरएका संशोधन प्र तावह लाई समेत

यानमा राखी िवधेयकमा पिरमाजर्न गरे र कानूनी

सट्टा कपटपण
ू र् र अपारदशीर् तिरकाले अ यादे शको म यौदा तयार गरे र मि त्रपिरष बाट

प िदनुको

वीकृितका लािग

रा ट्रपितसमक्ष पठाई रा ट्रपितले िमित २०६९।१२।१ मा प्रमाणीकरण गरे को रा ट्रपित कायार्लयबाट जारी भएको
प्रेस िवज्ञि तमा उ लेख छ ।

उक्त अ यादे शको प्र तावना द डहीनताको अ य गनसमेतका उ े यले जारी गरीएको भ ने उ लेख भएपिन
ग भीर अपराधमा क्षमादान तथा फौजदारी जवाफदे िहताबाट उ मुिक्त िदने कुरालाई अ यादे शले जोड िदएको छ
। अ यादे शको दफा २३(१) मा “आयोगले यस अ यादे शबमोिजम छानबीन गदार् पीडकलाई क्षमादान गनर् उपयक्
ु त
दे खेमा

यसको पयार् त आधार र कारण खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरशगनर् सक्नेछ” भ ने

यव था

गरीएको छ । यस उपदफामा प्रयोग भएको पयार् त आधार र कारण के हुन ् भ ने कुनै पिन िवषय उक्त
अ यादे शमा छै न । सोही दफाको उपदफा (६) मा “उपदफा (१) बमोिजम क्षमादानको लािग िसफािरश गदार् िलइने

आधार र मापद ड तोिकएबमोिजम हुनेछ” भ ने यव था छ । अ यादे शको दफा ४० ले िनयम बनाउने अिधकार

पिन

वयं आयोगलाई नै िदएको हुनाले आयोगको तजबीजलाई नै पयार् त आधार र कारण मा
हुनाले यो यव था अित नै अिनयि त्रत पमा िव तत
ृ (Vague) भएको छ । यसैले यो दफा
यापकताको िसद्धा त (Doctrine of Vagueness) को आधारमा पिन दफाको िववािदत अंश खारे ज हुनप
ु दर् छ

नप
ु न भएको
अिनयि त्रत

।

दफा २३ को उपदफा (२) मा “उपदफा (१) मा जुनसक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन बला कारलगायत आयोगको

छानबीनबाट क्षमादान िदन पयार् त आधार र कारण नदे िखएका ग भीर प्रकृितका अपराधमा संलग्न पीडकलाई
आयोगले क्षमादानको लािग िसफािरश गन छै न” भ ने
नाम उ लेख भएको र

यव था गरे को छ । तर यसमा केवल बला कारको मात्र

यसपिछ “लगायत” भ ने श द प्रयोग भएको कारणले गदार् यहाँ पिन उही अिनयि त्रत

यापकता रही तजबीजलाई नै प्राथिमकता िदइएको छ । क तो अव थामा पयार् त आधार र कारण भएको वा

नभएको मा ने भ नेबारे मा अ यादे शले आयोगलाई मागर् िनदिशत गरे को अव था नरही य ता आधार र कारण
िनधार्रण गन अिधकार पिन आयोगकै

विववेकमा छोडेको कारणले क्षमादानयोग्य नभएका ग भीर अपराधह मा

क्षमादानको ढोका खु ला रहे को िनवेदन गदर् छ ।

दफा २३ कै उपदफा (४) मा “उपदफा (३) बमोिजम क्षमादानको िनिम त कुनै िनवेदन पनर् आएमा आयोगले

य तो यिक्तलाई क्षमादानको िनिम त िसफािरश गन वा नगन भ ने स ब धमा िनणर्य गनअ
ुर् िघ सो िवषयमा

पीिडतसँग स लाह गनर् सक्नेछ” भ ने

यव था रािखएको छ । माफी िदने िवषयमा पीिडतको स तिु ट एउटा

प्रमुख स य हो । पीडकले क्षमा पीिडतसँग माग्ने हो, आयोगसँग होइन । यस अथर्मा आयोग केवल प्रिक्रया
पुर्याउने र सहजीकरण गन िनकायमात्र हो ।

यसैले पीडकले पीिडतसँग आयोगसमक्ष क्षमा मागेर

यसको

अिभलेख गन िकिसमको यव था हुनप
ु नमा पीडकले आयोगसँग क्षमा माग्ने र आयोगले विववेकमा पीिडतलाई
बु न पिन सक्ने नबु न पिन सक्ने ज तो तजबीजी अिधकार आयोगलाई िदनु संक्रमणकालीन यायको
िसद्धा तको िवपरीत छ ।

य तै अ यादे शको दफा २५(१) मा “आयोगले यस अ यादे शबमोिजम छानबीन गदार् दफा २३ बमोिजम
क्षमादानको लािग िसफािरशमा नपरे का पीडकलाई प्रचिलत कानूनबमोिजम कारवाही गनर् िसफािरश गनर्
सक्नेछ” भ ने

यव था गरे को छ । एकातफर् दफा २३ आफैमा अपण
ू र् र कुटील छ भने

२५(१) मा रहेको “प्रचिलत कानन
ू बमोिजम” भ ने श दह ले दफा २३ मा भएको
बनाइिदएको छ ।

व

यस मािथ पिन दफा

यव थालाई पिन थप िन काम

वकालका मानवअिधकार उ लङ्घनका अपराधमा कारवाही गनर् प्रचिलत कानूनले

पुग्दै न, थप कानून िनमार्ण गनुर् आव यक छ ।

अ यादे शको क्षमादानमख
ु ी यव था अ तरार्ि ट्रय कानन
ू तथा

थािपत मा यताह , नेपालको संवैधािनक एवं

िविधशा त्रीय पिरपाटीप्रितकूल छ । नेपाल नागरीक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय प्रितज्ञापत्र र

यातानािव द्धको महास धीलगायत सबैजसो मह वपूणर् मानव अिधकारस ब धी महास धीह को पक्ष रा ट्र हो ।
यसका अितिरक्त, अ तरार्ि ट्रय मानवीय कानून (जेनेभा महास धीह ) को पिन पक्ष रा ट्र छ । अ तरार्ि ट्रय
मानवअिधकार कानूनअ तगर्त अिधकार वा

वत त्रताको उ लङ्घनबाट पीिडत

यिक्तको प्रभावकारी कानूनी

उपचार पाउने हक सिु नि चत ् छ । यो अिधकार प्रमख
ु पमा मानव अिधकारस ब धी िव व यापी घोषणापत्रको
धारा ८, नागरीक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय प्रितज्ञापत्रको धारा २, यातना तथा अ य
क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक

यवहार वा सजायिव द्धको महास धीको धारा १४, बालअिधकारस ब धी

महास धीको धारा ३९, जेनेभा महास धी, १९४९ को अितिरक्त स धीपत्रको धारा ९१ तथा अ तरार्ि ट्रय फौजदारी
अदालतको रोम िवधानको धारा ६८ र ७५लगायतका
केही पिछ ला द तावेजह मा यस अिधकारलाई

यव थाह अ तगर्त संरिक्षत छ । मानव अिधकारस ब धी
प टसँग पिरभाषा गनक
ुर् ा साथै

सुिनि चतताका लािग मागर् िनदशन गरे को छ । चन
ु ौती िदईएका अ यादे शका
यव थाको िसधै प्रितकूल छन ् ।

केही अ तरार्ि ट्रय क्षेत्रीय अदालतह ले पिन अ तरार्ि ट्रय मानवअिधकार
मह वपूणर् फैसलाह

याय र पिरपरू णको

यव था यी उि लिखत

कानन
ू को मा यतालाई आ मसात ् गद

गरे का छन ् । अ तर–अमेिरकी मानव अिधकार अदालतले बोिरयोस आ टोसको मु ा (Series C

No. 75 (2001) IACHR 5 (14 March 2001) मा पे का दईु क्षमादान कानन
ू ह

(नं. २६४७९ र नं. २६४९२) लाई

अमेिरकी मानव अिधकार महास धीिवपरीत ठहर्याउँ दै सबै माफी तथा क्षमादानस ब धी उपायह

ग भीर

उ लङ्घनका स दभर्मा अ वीकायर् हु छन ् भनेको छ । यसैगरी रोिड्रगेज िव द्ध हो डुरस (२९ जुलाई १९८८) को
मु ामा पिन उ लङ्घनको अनुस धान गरी दि डत गन रा यको कानन
ू ी दािय व हुने कुरालाई थािपत गरीएको
पाइ छ ।
उि लिखत अ तरार्ि ट्रय कानन
ू ी मा यताह को राि ट्रय कानूनसँगको स ब धलाई पिन िवचार गनुर् अपिरहायर्
हु छ । नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३(ड) ले रा य पक्ष भएको अ तरार्ि ट्रय स धी स झौताको
प्रभावकारी कायार् वयन गन संवैधािनक कतर् य तोकेको छ । यस अितिरक्त नेपाल स धी ऐन, २०४७ को दफा
९(१) ले पिन नेपाल पक्ष भएका स धीका प्रावधानसँग बािझने नेपाल कानूनका प्रावधानह
स धीका प्रावधानले प्राथिमकता पाउने

अमा य हुने र
यव था गरे को छ । संिवधानले प्र याभूत गरे का स मानपूवक
र् बाँ न

पाउने हक (धारा १२), समानताको हक (धारा १३) एवं यातनािव द्धको हक (धारा २६), तथा संवैधािनक उपचारको
हक (धारा ३२) यद्ध
ु काल एवं संकटकाल कुनै पिन अव थामा अिविछ न पमा लागू हु छन ् ।
बेप ता पान कायर्लाई अपराध घोिषत गरी द डसजायको यव था गन र बेप ता यिक्तह को बारे मा छानबीनका
लािग छुट्टै आयोगको गठन गनर् सव च अदालतबाट राजे द्र ढकाल को मु ामा (२०६४ जे ठ १८ मा िदएको
आदे शको पिरपालनालाई पिन बेवा ता गरीएको छ । संक्रमणकालीन

यायका प्रमुख सरोकारवाला पीिडतह

नागरीक समाजलाई गम
ु राहमा राखेर कपटपूणर् तिरकाले जारी गरीएको अ यादे शका िववािदत

तथा

यव थाह को

वैधता (Legitimacy) र िव वसनीयता (Credibility) समेत पुि ट हुने ि थित नरहे को िनवेदन गदर् छ । दे शिभत्रै याय
प्रा त गनर् सक्ने अव था नहुँदा िव व यापी क्षेत्रािधकार आकिषर्त भई नेपालबािहर अिभयोजन हुने अव थासमेत
िसजर्ना भएको छ । यस ि थितमा संक्रमणकालीन यायस ब धी कानन
ू ी खाकालाई अ तिरम संिवधान र
नेपालको स धीजिनत दािय वह को आधारमा सु ढीकरण गद दे शिभत्रै
उ े यका साथ सावर्जिनक सरोकारको िववाद िलएर उपि थत भएका छ ।

यायको वैधािनक मागर् प्रश त गन

अतः बेप ता भएका यिक्तको छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगको स ब धमा यव था गनर् बनेको
अ यादे श, २०६९ को दफा २३ को उपदफा (२) मा “उपदफा (१) मा जुनसक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन
बला कारलगायत आयोगको छानबीनबाट क्षमादान िदन पयार् त आधार र कारण नदे िखएका ग भीर प्रकृितका
अपराधमा

संलग्न

पीडकलाई

आयोगले

क्षमादानको

लािग

िसफािरश

गन

छै न” भनी

गरीएको

प्रावधानको “आयोगको छानबीनबाट क्षमादान िदन पयार् त आधार र कारण नदे िखएका” भ ने वाक्यांशलाई मात्रै
पथ
ृ कीकरणको िसद्धा त (Doctrine of Severability) बमोिजम छु याउँ दा बाँकी यव थाले अथर् िदन सक्ने भएको हुनाले
दावी गरीएको दफा २३ को उपदफा (२) को उि लिखत यव थालाई नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा
१०७(१) बमोिजम असंवध
ै ािनक र अमा य घोषणा गरीपाऊँ ।

य तै चुनौती िदइएको दफा २५(१) मा

रहे को “प्रचिलत कानन
ू बमोिजम” भ ने वाक्यांशलाई मात्र अमा य र बदर घोिषत गदार् उपदफा (१) ले पिन अथर्
िदन सक्ने भएको हुनाले यसलाई पिन प्रार भदे िख नै अमा य र बदर घोिषत गरीपाऊँ ।
आम नरसंहार, यद्ध
अपराध, मानवतािव द्धको अपराध, बेप ता र यातनालगायतका ग भीर
ु

उ लङ्घनलाई

अ तरार्ि ट्रय कानन
ू ी दािय वअनु प फौजदारी कसरू घोिषत गरी कसरू को गा भीयर्ताअनु प द डको
नगदार्स म संक्रमणकालीन

यव था

याय संय त्रको गठनले मात्रै दे शिभत्रै

यस स मािनत अदालतबाट यसअिघ गरीएका संक्रमणकालीन

यायप्राि तको प्र याभूित हुन नसक्ने भएकाले
यायस ब धी िनणर्यह समेतलाई म यनजर राखी

अ याव यक कानून िनमार्ण गनुर् भ ने परमादे श जारी गरीपाऊँ । िवपक्षीह को िक्रयाकलापलाई िवचार गदार्
अ यादे शबमोिजम तु

तै कायर् शु

गन अव था भएको र यिद चुनौती िदइएका अ यादे शका

िवपक्षीह ले कायर् गरीसकेको अव थामा िनवेदकह
हुने भएको हुनाले चुनौती िदईएका

यव थाबमोिजम

यस स मािनत अदालतमा प्रवेश गनुक
र् ो औिच य समा त

यव था त काल कायार् वयन नगनुर् भनी िवपक्षीह को नाममा सव च

अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ बमोिजम अ तिरम आदे शसमेत जारी गरीपाऊँ । साथै, यो िवषय
अ य त संवेदनशील हुनक
ु ो अितिरक्त त काल िकनारा पिन लाग्नप
ु न िकिसमको भएको हुनाले अि तम सुनव
ु ाइ

हुने िदनसमेत तोकी िवपक्षीह बाट िलिखत जवाफ माग गरी सन
ु व
ु ाइ गरीपाऊँ भ नेसमेत यहोराको िरट िनवेदन
पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको मागबमोिजमको आदे श िकन जारी हुन नपन हो बाटाका याद बाहे क १५
िदनिभत्र स बि धत िमिसल साथ राखी महा यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर्त िलिखत जवाफ पठाउनु भनी

िवपक्षीह लाई सच
ू ना पठाउनु साथै अ तिरम आदे शको हकमा िनवेदकले िनवेदनमा उठाएको िवषयव तक
ु ो
गा भीयर्तालाई

िवचार

गदार्

बेप ता

भएका

यिक्तको

छानबीन, स यिन पण

तथा

मेलिमलाप

आयोग

अ यादे श, २०६९ को दफा ३, २३, २५, २९ नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(१)(२), धारा १३(१), धारा
२६ सँग बािझएको छ भनी िनवेदकह ले माग गनुर् भएको हुँदा हाल उक्त दफा कायार् वयन नगनुर् नगराउनु भनी

सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिमज त कालीन अ तिरम आदे श जारी गरीिदएको छ ।
यो आदे शलाई िनर तरता िदने वा निदने भ ने िवषयमा दब
ु ै पक्षलाई छलफल गराई िन कषर्मा पुग्न उिचत
दे िखँदा छलफलको प्रयोजनाथर् िमित २०७०।१।४ को छलफल पेशी तोकी िनयमानुसार पेश गनुर् भ ने यस अदालत
एक

यायाधीशको इजलासको िमित २०६९।१२।१९ को आदे श ।

हाम्रो मुलुकमा लामो समयस म सश त्र

व

वको अव था रहे कोमा नेपाल सरकार र त कालीन सश त्र िवद्रोही

पक्षबीच शाि त स झौता स प न भई जारी भएको नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ ले संक्रमणकालीन
याियक संय त्रको

थापना गन कुरालाई रा यको दािय वको

पमा राखेको छ । सश त्र

व

वका क्रममा

घटे का मानव अिधकार उ लङ्घनस ब धी घटनालाई जितसक्दो चाँडो स बोधन हुनप
ु न आव यकता रहेको र
यसस ब धी िवधेयक त कालीन यव थािपका–संसदमा पेश भएकोमा उक्त िवधेयक पारीत नहुँदै यव थािपका–
संसदको कायर्काल समा त भएकोले सो िवधेयकले कानन
ू ी
याियक संय त्र

थापना गन स ब धमा कानन
ू ी

व प िलन सकेको अव था िथएन । संक्रमणकालीन

यव था गनर् वा छनीय रहे को तर

यव थािपका–संसदको

अि त व नरहेको िवशेष अव थामा नेपाल सरकार मि त्रपिरष ले िमित २०६९।११।३० मा बेप ता भएका
यिक्तको छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगको स ब धमा

यव था गनर् बनेको अ यादे श, २०६९

जारी गनर् स माननीय रा ट्रपितसमक्ष गरे को िसफािरशबमोिजम िमित २०६९।१२।१ मा सो अ यादे श जारी भएको
हो ।

उक्त अ यादे शको दफा २३ को उपदफा (१) को

यव था अिनयि त्रत पमा िव तत
ृ भएको (Vague) भ ने िरट

िनवेदकको दावी स ब धमा उक्त उपदफामा “आयोगले यस अ यादे शबमोिजम छानबीन गदार् पीडकलाई क्षमादान
गनर् उपयक्
ु त दे खेमा

यसको पयार् त आधार र कारण खल
ु ाई नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरश गनर् सक्नेछ” भ ने

यव था रहे को छ । यो यव थालाई याख्या गदार् उक्त अ यादे शको प्र तावनालगायत समु चा यव थालाई नै

समि टगत पमा हे नप
ुर् दर् छ । प्र तावना पिन ऐन वा अ यादे शको अिभ न भाग हो र कानन
ू
प्र तावनालाई पिन आधार िलइ छ । अ यादे शको दफा ३ को उपदफा (३) मा
वत त्र

यिक्तह

याख्या गदार्

यव था भएअनस
ु ार िन पक्ष र

सि मिलत िसफािरश सिमितले गरे को िसफािरशका आधारमा गठन हुने वत त्र, सक्षम र
िन पक्ष आयोगले द डहीनतालाई प्र य िदने गरी वा मानव अिधकार उ लङ्घनको ग भीर घटनामा समेत

क्षमादान र फौजदारी जवाफदे िहताबाट उ मुिक्त िदने गरी काम कारवाही गदर् छ भनी शङ्का र अनम
ु ान गनुर्
तकर्सङ्गत दे िखँदैन । मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनअ तगर्त के क तो कायर् पदर् छ भ ने स ब धमा
अ यादे शको दफा २ को ख ड (ञ) मा ह या, अपहरण तथा शरीर ब धक, यिक्त बेप ता पान, अङ्गभङ्ग वा

अपाङ्ग बनाउने, शारीिरक तथा मानिसक यातना, बला कार तथा यौनज य िहंसा, यिक्तगत वा सावर्जिनक

स पि त लुटपाट, क जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबजर् ती िनकाला वा अ य कुनै िकिसमको
िव थापन र अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार वा मानवीय कानूनिवपरीत गरीएको जुनसुकै िकिसमको कायर् वा

मानवतािव द्धको अ य अपराध भनी उ लेख गरीएको दे िखँदा उक्त अ यादे शले अ तरार्ि ट्रय कानन
ू का आधारभत
ू
मा यताह लाई समेटेको दे िख छ । अ यादे शको दफा २३ को उपदफा (१) र (२) को

यव थालाई दफा २ को

ख ड (ञ) को यव थासँग एकैसाथ राखेर हेनप
ुर् न हु छ । दफा २३ को उपदफा (१) र (२) ले मानव अिधकारको
ग भीर उ लङ्घनका कायर्मा संलग्न यिक्तलाई क्षमादान िदन सिकने गरी यव था गरे को भ नु अ यादे शको

समग्र उ े य र

यव थािवपरीत हुने भएकोले य तो याख्या गनर् सिकँदै न । दफा २३ को उपदफा (१) मा
प्रयक्
ु त पीडकलाई क्षमादान गनर् उपयुक्त दे खेमा य तो आधार र कारण खल
ु ाई भ ने वाक्यांशको अथर्
ज तोसक
ु ै अपराधको घटनामा संलग्न

यिक्तलाई पिन आयोगले क्षमादान गनर् सक्ने भ ने होइन । मानव

अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका घटनाह मा समेत आयोगले पीडकलाई आम क्षमादान िदन सक्ने अिधकार
अ यादे शको कुनैपिन दफाले आयोगलाई िदएको छै न । मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका घटनाबाहे क

अ य घटनामा माफी िदनप
ु न पयार् त आधार र कारण रहे मा आयोगले क्षमादानको लािग नेपाल सरकारलाई
िसफािरश गनर् सक्नेस मको अिधकार उक्त दफा २३ को उपदफा (१) ले िदएको हो । मानव अिधकारको ग भीर

उ लङ्घनको आरोपमा दोषी दे िखएको यिक्तउपर आयोगले क्षमादानको लािग नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरश गनर्
सक्ने अिधकार अ यादे शको दफा २३ लगायत अ य
को उपदफा (१) को

कुनै पिन दफाले आयोगलाई िदएको नदे िखने र दफा २३

यव था मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका घटनाबाहे कका अ य घटनामा आकिषर्त

हुने एवं य ता घटनामा पिन क्षमादान िदनको लािग पयार् त आधार र कारणको आव यकता पन कुरालाई सो
दफाले इङ्गीत गरे को हो । जहाँस म पयार् त आधार र कारण के हुन ् भ ने िवषयमा अ यादे शमा केही पिन

उ लेख नभएको भ ने िरट िनवेदनको दावी छ, यसरी िसफािरश गदार् उ लेख गनप
ुर् न आधार र मापद डस ब धी
यव था अ यादे शअ तगर्त ब ने िनयममा यवि थत हुने तथा दफा ४० ले िनयम बनाउने अिधकारसमेत
आयोग वयंलाई िदएको हुँदा उक्त यव थालाई अिनयि त्रत यव था मा न सिकँदै न ।

वतः

अ यादे शको दफा २ को ख ड (ञ) मा उि लिखत कसूरका हकमा आयोगले क्षमादानको लािग िसफािरश गनर्
सक्ने अिधकार नरहे को, जुन कसरू का हकमा पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लािग िसफािरश गनर् सक्दै न, य तो

कसरू पीडकउपर मु ा चलाउन महा यायािधवक्तासमक्ष लेखी पठाउने भ ने यव था दफा २५ को उपदफा (३) मा

रहे को दे िखँदा सो दफा २३ को उपदफा (२) मा प्रयक्
ु त उक्त वाक्यांशलाई बदर घोिषत गरीरहनप
ु न औिच य छै न
।

यसैगरी दफा २३ को उपदफा (४) मा “उपदफा (३) बमोिजम क्षमादानको िनिम त कुनै िनवेदन पनर् आएमा

य तो यिक्तलाई क्षमादानको िनिम त िसफािरश गन वा नगन भ ने स ब धमा िनणर्य गनअ
ुर् िघ सो िवषयका

पीिडतसँग स लाह गनर् सक्नेछ भ ने

यव था संक्रमणकालीन

यायको िसद्धा तिवपरीत रहे को भ ने िरट

िनवेदनको कथनको स दभर्मा दफा २२ को उपदफा (२) मा पीडक र पीिडतबीच मेलिमलाप गराउने स ब धमा

आयोगले पीडकलाई िनजले गरे को गलत कामको प चाताप गनर् लगाई पीिडतसँग माफी माग्न लगाउन सक्नेछ
भ ने यव था रहे बाट पीिडत स तु ट नरहेस म मेलिमलाप हुन सक्ने अव था दे िखँदैन । यसका साथै दफा २३
को क्षमादानस ब धी यव थालाई दफा २२ को मेलिमलापस ब धी यव थासँग एकसाथ राखेर हे नप
ुर् न हु छ ।
पीडक र पीिडतबीच सहमित भई पीडकले पीिडतसँग माफी मागी प चाताप नगरे स म पीडकलाई आयोगले

क्षमादानको लािग िसफािरश िदन सक्ने अव था दे िखँदैन । क्षमादानको िवषयमा पीिडतको स तुि ट अिनवायर्
त वको पमा रहेको दे िख छ । िरट िनवेदकले उ लेख गनुर् भएको दफा २३ को उपदफा (४) को यव था भनेको

पीडकले पीिडतसँग माफी मागीसकेपिछको अव थामा मात्र लागू हुने हो । पीडकले पीिडतसँग माफी मागेको
अव थामा पिन बह
ृ तर सावर्जिनक िहत र यायलाई ि टगत गदार् केही खास पिरि थितमा य तो पीडकलाई

क्षमादान गनर् उपयुक्त नहुन पिन सक्ने हुँदा उपदफा (४) को यव थालाई िनरपेक्ष पमा हे नर् निम ने भएकोले
सो उपदफाको यव था अमा य हुनप
ु न कुनै आधार र कारण रहे को छै न ।
जहाँस म िरट िनवेदकले अ यादे शको दफा २५ को उपदफा (१) मा आयोगले यस अ यादे शबमोिजम छानबीन
गदार् दफा २३ बमोिजम क्षमादानको लािग िसफािरशमा नपरे का पीडकलाई प्रचिलत कानन
ू बमोिजम कारवाही गनर्
िसफािरश गनर् सक्नेछ भ ने

यव थामा प्रयक्
बनाउनुपन
ु त कानन
ू बमोिजम भ ने वाक्यांशले थप कानन
ू

आव यकताको बाटो पण
ू र् पमा ब द गरे काले सो वाक्यांश बदर गरीपाऊँ भनी िलनु भएको दावी छ, प्रचिलत

कानन
ू बमोिजम भ ने वाक्यांशले उक्त अ यादे श जारी हुने बखतमा िव यमान रहे का कानन
ू मात्रलाई जनाउँ छ
भ ने होइन । मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको घटनामा वा मानवतािव द्धको कसरू मा िव व यापी
क्षेत्रािधकार (Universal Jurisdiction) लागू हुने र य तो कसरू मा संलग्न यिक्तलाई प चा दशीर् कानन
ू बनाएर
भएपिन कारवाहीको दायरामा याउन सिकने भ ने स ब धमा मानव अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय कानन
ू मा

िसद्धा त िवकिसत भै सकेको छ ।

व

वकालमा भएका जबजर् ती यिक्त बेप ता पान कायर्लाई अपराधीकरण

(Criminalized) गन स ब धमा िव यमान कानन
ू ी

यव था पयार् त नरहे कोले नयाँ कानन
ू बनाउन स मािनत

सव च अदालतले राजे द्र ढकालिव द्ध नेपाल सरकार भएको मु ामा नेपाल सरकारका नाममा आदे श िदएको
अव था छँ दैछ । प्र तुत अ यादे शबमोिजम मानवअिधकारको ग भीर उ लङ्घन वा मानवतािव द्धको अपराधमा
संलग्न

यिक्तह लाई कानन
ू को दायरािभत्र

याई द डहीनता अ य गनर् िव यमान कानूनह को अितिरक्त थप

कानन
ू बनाउनप
ु न आव यकता र स भावनालाई अ यादे शको दफा २७ लेसमेत औं याएको छ । यसैगरी दफा २८

को उपदफा २ को ख ड (घ) मा आयोगको प्रितवेदनमा उि लिखत िसफािरश कायार् वयन गनर् कानन
ू िनमार्ण

गनतफर् कारवाही गन िज मेवारी शाि त तथा पन
े
भ ने यव था रहे को छ ।
ु िनर्मार्ण म त्रालयको हुनछ
तसथर्, िनवेदकले लगाउनु भएको मनगढ ते अथर्को आधारमा दफा २५ को उपदफा (१) मा प्रयक्
ु त “प्रचिलत
कानन
र् न कुनै पिन आधार, कारण र प्रयोजन रहे को छै न ।
ू बमोिजम” भ ने वाक्यांशलाई बदर गनुप
व

वकालमा

बेप ता

पािरएका

यिक्तह को

स यत य

स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगले नै बेप ता पािरएका

प ता

लगाउन

छुट्टै

आयोग

गठन

गनप
ुर् नमा

यिक्तह को स ब धमा छानबीन गन गरी एउटै

आयोग गठन गन अ यादे शको यव थाप्रित िरट िनवेदकले वै यता र िव वसिनयताको प्र न उठाउनु भएको

छ

। यस स ब धमा छुट्टा¬–छुट्टै आयोग गठन गन वा एकल आयोग गठन गरी छानबीन गन भ ने िवषय
संवैधािनक वा कानूनी प्र न नभई नीितगत वा यव थापकीय िवषय हो ।

जहाँस म आम नरसंहार, यद्ध
ु अपराध, मानवतािव द्धको अपराध, बेप ता र यातनालगायतका मानव अिधकारको
उ लङ्घनलाई अ तरार्ि ट्रय कानूनी दािय वबमोिजम फौजदारी कसरू घोिषत गरी कसरू को गा भीयर्ताअनस
ु ार
द डको

यव था गनर् आव यक कानन
ू िनमार्ण गनर् परमादे श जारी गरीपाऊँ भनी िरट िनवेदकले माग गनुर्

भएको छ । तत ् स ब धमा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन एवं मानवतािव द्धको अपराधलाई द डनीय
बनाई पीिडतको

यायप्राि तको अिधकार सिु नि चत गनप
ुर् न दािय व सरकारको रहे कोमा िववाद छै न ।

आमनरसंहार (Genocide), यद्ध
ु अपराध (War Crime), मानवतािव द्धको अपराध (Crime against Humanity) िनय त्रण गन
स ब धमा नेपाल जेनभ
े ा महास धी, १९४९ को पक्ष रा ट्र भै सकेको छ भने यातनािव द्धको अ तरार्ि ट्रय

महास धी, १९४८ को पिन नेपाल पक्ष मुलक
हो । जेनभ
े ा महास धीलाई कायार् वयन गनर्को लािग िवधेयक
ु
तजुम
र् ाको कायर् अि तम चरणमा पुगेको छ भने यातना िनय त्रणस ब धी िवधेयक, २०६९ तजुम
र् ा भई त कालीन
यव थािपका संसदसमक्ष पेश भइसकेको हो । यसैगरी जबजर् ती

यिक्त बेप ता पान कायर्लाई कसरू को पमा

घोषणा गनलगायतका िविवध िवषयह लाई समेटी तयार भएको फौजदारी अपराध, संिहता, २०६८ को िवधेयकसमेत
त कालीन य थािपका संसदमा प्र तुत भएको हो ।

तसथर्, मानवअिधकारको ग भीर उ लङ्घन र मानवतािव द्धको अपराधको कसरू मा िनरपेक्ष पमा आम माफी वा
क्षमादान िदने िवषय अ यादे शमा समावेश नभएको, अ यादे शले आयोगको

वत त्रता, वाय तता र सक्षमतालाई

प्र याभूत गरे को दे िखएको, अ यादे शको कुनै दफा वा दफामा प्रयोग भएको कुनै वाक्यांशको
अ यादे शलाई

समु चा पमा

हे री

अ यादे शको

उ े यबमोिजम

याख्या

याख्या गदार्

गनप
ुर् न, मानवअिधकारको

ग भीर

उ लङ्घनका घटनामा पीडकलाई क्षमादानको लािग नेपाल सरकारलाई िसफािरश गनर्सक्ने अिधकार अ यादे शले
आयोगलाई निदएको, पीडकलाई क्षमादान िसफािरश गनअ
ुर् िघ पीडकले पीिडतलाई िच तबु दो ढङ्गले प चाताप
गरी माफी माग्नुपन

यव था भएको, मानवअिधकारको ग भीर उ लङ्घन एवं मानवतािव द्धको कसरू मा संलग्न

यिक्तलाई द ड िदने गरी रा यले कानन
ू बनाउन सक्ने अिधकारलाई अ यादे शले िनयि त्रत नगरे को हुँदा

अनुमान र शङ्काको भरमा आफूखुशी अ यादे शको अथर् गरी अ यादे शले पिरक पना नै नगरे को िवषयलाई िलएर

िरट िनवेदकह ले दायर गनुर् भएको िरट िनवेदन खारे ज गरीपाऊँ भ ने िवपक्षी शाि त तथा पुनिनर्मार्ण म त्री
रामकुमार

े ठ र म त्रालयको तफर्बाट ऐ.का सिचव धरणीधर खितवडाको छुट्टाछुट्टै िलिखत जवाफ ।

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ को ख ड (ध) र िव तत
ृ शाि त स झौताको प्रकरण ५.२.५ मा
स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन गन
शाि त

यव था भएबमोिजम मल
ु क
ु मा

व

थापनाथर् नेपाल सरकारले स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोग स ब धमा

व समाधान गरी िदगो

यव था गनर् बनेको

िवधेयक र

यिक्त बेप ता पान स ब धमा

गरे कोमा उक्त िवधेयकह
सरकार

मि त्रपिरष ले

यव था गनर् बनेको िवधेयक

यव थािपका संसदसमक्ष प्र तत
ु

पारीत नहुँदै यव थािपका संसदको कायर्काल वतः समा त भएको हुँदा नेपाल
संिवधानको धारा ८८ को उपधारा (१) बमोिजम बेप ता भएका
यिक्तको

छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगको स ब धमा यव था गनर् बनेको अ यादे श जारी गनर् िसफािरश
गरे बमोिजम स माननीय रा ट्रपितबाट िमित २०६९।१२।१ मा सो अ यादे श जारी भएको हो ।
अ यादे शको दफा २३ को उपदफा (१) र उपदफा (६) मा भएको

यव था अित नै अिनयि त्रत पमा िव तत
ृ

भएकोले खारे ज हुनप
ु न िरट िनवेदकको िजकीरका स ब धमा अ यादे शको दफा २३ को उपदफा (१) मा आयोगले
सो अ यादे शबमोिजम छानबीन गदार् पीडकलाई क्षमादान गनर् उपयुक्त दे खेमा यसको पयार् त आधार र कारण
खुलाई नेपाल सरकारसँग िसफािरश गनर् सक्ने

यव था रहे को छ । आयोगले पीडकलाई क्षमादान गनर् उपयक्
ु त

दे खेमा सोको पयार् त आधार र कारण खल
ु ाई नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरश गनर्सक्ने

यव थाले आयोगबाट

विववेकीय िनणर्य हुने नभई प ट आधार र कारण खुलाई िसफािरश गनप
ुर् न अव था िसजर्ना गरे को दे िख छ ।
उक्त दफा २३ को उपदफा (६) मा उपदफा (१) बमोिजम क्षमादानको लािग िसफािरश गदार् िलइने आधार र

मापद ड तोिकएबमोिजम हुनेछ भ ने यव था भएको र दफा ४० बमोिजम आयोगले उक्त अ यादे श
कायार् वयन गनर् आव यक िनयम बनाउँ दा क्षमादानको लािग िसफािरश गदार् िलइने आधार र मापद डसमेत
िनयममा

प ट पमा

यव था गनप
ुर् न हु छ । तोिकएको आधार र मापद डको पिरिधिभत्र रही क्षमादानको
िसफािरश गनप
ुर् न यव थाले आयोगलाई अझै िज मेवार बनाउन खोजेको हुँदा अ यादे शको दफा २३ को उपदफा
(१) र उपदफा (६) मा भएको

िनवेदकको भनाई उपयक्
ु त छै न ।

यव था अित नै अिनयि त्रत पमा िव तत
ु न भ ने िरट
ृ भएकोले खारे ज हुनप

अ यादे शको दफा २ को ख ड (ञ) मा “मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन” भ ने श दावलीको

प ट पिरभाषा

रहे को र उक्त पिरभाषाले बला कारलगायतका िविभ न अपराधलाई समेटेको हुँदा दफा २३ को उपदफा (२) मा
उ लेख भएको “बला कारलगायत” भ ने श दावलीले पिन उि लिखत सबै ग भीर अपराधलाई समेत समे ने
अव था छ । यसैले बला कारलगायतका भ ने श दह

उ लेख भएको हुँदा तजबीजीलाई प्राथिमकता िदएको र
क्षमादान योग्य नभएका ग भीर अपराधह मा क्षमादानको ढोका खल
ु ा राखेको भ ने भनाई तकर्पूणर् छै न ।
अ यादे शको दफा २३ को उपदफा (४) मा “उपदफा (३) बमोिजम क्षमादानको िनिम त कुनै िनवेदन पनर् आएमा
आयोगले य तो यिक्तलाई क्षमादानको िनिम त िसफािरश गन वा नगन भ ने स ब धमा िनणर्य गनअ
ुर् िघ सो
िवषयमा पीिडतसँग स लाह गनर् सक्नेछ” भ ने

यव थाले आयोगले

विववेकमा पीिडतलाई बु न पिन सक्ने

नबु न पिन सक्ने ज तो तजबीजी अिधकार प्रदान गरे को भ ने िरट िनवेदकको िजकीरका स ब धमा हे दार् उक्त
अ यादे शको उ े य नै सश त्र

व

वका क्रममा बेप ता भएका

यिक्तको छानबीनलगायत मानव अिधकारको

ग भीर उ लङ्घन तथा मानवतािव द्धको अपराधस ब धी अ य घटना र
बारे मा स य अ वेषण तथा छानबीन गरी वा तिवक त य जनसमक्ष

य तो घटनामा संलग्न

यिक्तह को

याउने, पीडक र पीिडतबीच मेलिमलाप

गराई पार पिरक स भाव तथा सिह णुताको भावना अिभबिृ द्ध गराउनु रहे को हुनाले अ यादे शबमोिजम गठन हुने
वत त्र र वाय त आयोगले क्षमादान ज तो मह वपूणर् र स वेदनशील िवषयमा िसफािरश गनअ
ुर् िघ घटनाका
पीिडतसँग स लाह नै गदन िक भनी शङ्का गनुर्

यायोिचत हुन सक्तैन । साथै, क्षमादानस ब धी दफा २५ को
यव थालाई समु चा अ ययन गन हो भने क्षमादानको कारवाही अिघ ब नको लािग पीडकले िलिखत िनवेदन

िदनुपन, आफूबाट मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन भएको

वीकार गनप
ुर् न, यसस ब धी सबै त यह

पूणर् पमा प्रकट गरे को हुनुपन र पीिडतलाई िच त बु दो ढङ्गले प चाताप गनप
ुर् न अिनवायर्ता रह छ । यसैले
पीिडतसँगको स लाह र पीिडतको जानकारीिबना क्षमादानको िसफािरश हुन सक्ने अव थाको पिरक पना नै
अ यादे शले नगरे को हुँदा पीिडतसँग स लाह नगनर् पिन सक्ने
िनवेदकह को भनाई तकर्सङ्गत र उपयक्
ु त छै न ।

विववेकािधकार आयोगलाई भएको भ ने

जहाँस म अ यादे शको दफा २५ को उपदफा (१) मा आयोगले यस अ यादे शबमोिजम छानबीन गदार् दफा २३

बमोिजम क्षमादानको लािग िसफािरशमा नपरे का पीडकलाई प्रचिलत कानन
ू बमोिजम कारवाही गनर् िसफािरश गनर्

सक्नेछ भ ने यव थाले थप कानन
ू बनाउने आव यकता र स भावनाको बाटो ब द गरे को भ ने िरट िनवेदकको

िजकीर छ, यस स ब धमा हे दार् मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन वा मानवतािव द्धको अपराधमा संलग्न
यिक्तह लाई कानन
ू को दायरामा

याई द डहीनता अ य गनर् िव यमान कानन
ू को अितिरक्त थप कानून

बनाउनप
ु न आव यकता र स भावनालाई प्र तत
ु अ यादे शले नै औं याएको

छ । अ यादे शको दफा २७ को

उपदफा (१) को ख ड (छ) मा आयोगको प्रितवेदन कायार् वयन गनर् कानन
ू बनाउन आव यक भएमा सो
िवषयमा समेत आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष प्रितवेदन पेश गनप
ुर् न

यव था छ भने दफा २८ को उपदफा (२)

को ख ड (घ) मा आयोगको प्रितवेदनमा उि लिखत िसफािरश कायार् वयन गनर् कानन
ू िनमार्ण गनतफर् कारवाही

गन िज मेवारी शाि त तथा पुनः िनमार्ण म त्रालयको हुनेछ भ ने यव था रहेकोले थप कानून िनमार्ण गन
आव यकता र बाटो ब द भएको होइन िक झन ् खुला भएको अव था हुँदा िनवेदकह को िजकीर औिच यपण
ू र्
छै न । तसथर् िवपक्षी िनवेदकको िरट िनवेदन खारे ज गरी पाऊँ भ ने िवपक्षी कानन
ू , याय, संिवधानसभा तथा
संसदीय मािमला म त्री हिरप्रसाद
िलिखत जवाफ ।

यौपाने र ऐ. म त्रालयको तफर्को ऐ.का सिचव भेषराज शमार्को छुट्टाछुट्टै

िमित २०६९।१२।१ मा मेरो नेत ृ वको वतर्मान मि त्रपिरष
उक्त

अ यादे श

मि त्रपिरष बाट

जारी भएको

हुँदा

गठन हुनुअगावै पूवर् मि त्रपिरष को िसफािरशबाट
अपारदशीर् तिरकाले अ यादे शको म यौदा तयार पारी

कपटपूणर् र

वीकृितका लािग रा ट्रपितसमक्ष पठाएको भनी मि त्रपिरष को अ यक्षलाई आरोप लगाई िवपक्षी

बनाउनु पन कुनै आधार र कारण छै न ।

वत त्र, सक्षम र िन पक्ष आयोगले द डहीनतालाई प्र य िदने गरी वा

मानव अिधकार उ लङ्घनको ग भीर घटनामा समेत क्षमादान र फौजदारी जवाफदे िहताबाट उ मुिक्त िदने गरी
काम कारवाही गदर् छ भनी शङ्का र अनम
ु ान गनुर् तकर्सङ्गत र

यायोिचत दे िखँदैन । ऐन वा अ यादे शमा नै

सबै कुरा हुनप
ु छर् भ ने कुरालाई सैद्धाि तक एवं यवहािरक दब
ु त मा न सिकँदै न । अ यादे शमा
ु ै ि टबाट उपयक्
वा ऐनले िदएको अिधकार प्रयोग गरी ब ने िनयममा पिन आव यक र उपयक्
ु त यव था राख्न सिक छ ।
पीडक र पीिडतबीच सहमित भई पीडकले पीिडतसँग माफी मागी प चाताप नगरे स म पीडकलाई आयोगले

क्षमादानको लािग िसफािरश िदन सक्ने अव था दे िखँदैन । प्र तुत अ यादे शबमोिजम मानव अिधकारको ग भीर
उ लङ्घन वा मानवतािव द्धको अपराधमा संलग्न

यिक्तह लाई कानूनको दायरािभत्र

याई द डहीनता अ य

गनर् िव यमान कानूनह को अितिरक्त थप कानन
ू बनाउनप
ु न आव यकता र स भावनालाई अ यादे शले समेत
औं याएको छ ।

छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गन वा एकल आयोग गठन गरी छानबीन गन भ ने िवषय संवैधािनक वा कानन
ू ी प्र न
नभई

नीितगत

वा

वत त्रता, सक्षमता र

यव थािपकीय िवषय

हो

।

एकल

वा

छुट्टाछुट्टै

आयोगको िवषयभ दा

वाय तताको प्र याभिू त गरी आ नो क्षेत्रािधकारबमोिजमको काम कारवाही गन पयार् त

कायार्देश आयोगलाई छ छै न भ ने िवषय मह वपूणर् पक्ष हो । प्र तत
ु अ यादे शले आयोगको
र

आयोगको

वत त्रता, सक्षमता

वाय तताका स ब धमा यथोिचत यव था गरी आयोगलाई पयार् त मात्रामा काम, कतर् य र अिधकार िदइएको

अव था हुँदा िरट िनवेदकको सो दावीका स ब धमा अ य थप केही उ लेख गरीरहन पन अव था छै न । मानव
अिधकारको ग भीर उ लङ्घन एवं मानवतािव द्धको अपराधलाई द डनीय बनाई पीिडतको
अिधकार सुिनि चत गनप
ुर् न दािय व सरकारको रहे कोमा िववाद छै न । हाल
िवशेष पिरि थितमा िवशेष कायार्देश िलई वतर्मान मि त्रपिरष

यव थािपका संसद नरहे को र

गठन भएको त य स मािनत अदालतलाई

अवगत भएकै िवषय हो । िरट िनवेदकले उ लेख गनुर् भएको िवषयका हकमा कानन
ू ी
रहे को त यमा वतर्मान मि त्रपिरष

यायप्राि तको

यव था हुन आव यक

र मेरो िवमती हुनप
ु न कुनै कारण छै न ।
मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन र मानवतािव द्धको अपराधको कसरू मा िनरपेक्ष पमा आम माफी वा
क्षमादान

िदने

िवषय

वत त्रता, सक्षमता र

अ यादे शमा समावेश भएको नदे िखने, अ यादे शबमोिजम गठन हुने आयोगको
वाय ततालाई अ यादे शले प्र याभत
ू गरे को दे िखएको, अ यादे शको कुनै दफा वा उपदफामा

प्रयोग भएको कुनै वाक्याँशको

याख्या गदार् अ यादे शलाई समु चा पमा हे री अ यादे शको उ े यबमोिजम

याख्या गनप
ुर् न, मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका घटनामा आयोगले पीडकलाई क्षमादानको लािग नेपाल

सरकारलाई िसफािरश गनर्सक्ने अिधकार अ यादे शले निदएको, पीडकलाई क्षमादानको िसफािरश गनअ
ुर् िघ पीडकले
पीिडतलाई

िच तबु दो

ढङ्गले

मानवतािव द्धको कसरू मा संलग्न

प चाताप

गनप
ुर् न

यव था, मानव

अिधकारको

ग भीर

उ लङ्घन

एवं

यिक्तलाई द ड िदने गरी रा यले कानून बनाउन सक्ने अिधकारलाई

अ यादे शले िनयि त्रत नगरे को र गनर् पिन नसक्ने हुँदा मनगढ ते अनम
ु ान र शङ्काको भरमा आफूखुशी
अ यादे शको अथर् गरी अ यादे शले पिरक पना नै नगरे को िवषयलाई िलएर िरट िनवेदकह ले दायर गनुर् भएको

िरट िनवेदकको आधारमा स मािनत अदालतबाट आदे श जारी हुनप
ु न आधार र कारण नरहेको र िनवेदकको
िच ता वा सरोकारलाई अ यादे शले स बोधन गरे को हुँदा िरट िनवेदन खारे ज गरी पाऊँ भ नेसमेत यहोराको
नेपाल सरकार मि त्रपिरष , प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लय एवं आ नो हकमा समेत मि त्रपिरष का
अ यक्ष िखलराज रे ग्मीको तफर्बाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको िलिखत जवाफ ।
िरट िनवेदनमा उठाइएको िवषयव तम
ु ा
हकिहत सरोकार र

व

व पीिडत शहीद पिरवारको है िसयतले हामी िनवेदकह को समेत

अिधकारी, अजय

वाथर् गाँिसएको हुँदा प्रितरक्षाको लािग समावेश हुन पाऊँ भ ने िनवेदक दे वी ख का, हिरमाया
े ठ, िभमबहादरु ब नेत, िवशाल ख का र युगल भ डारीको िनवेदन िमिसल सामेल रहे को ।

हामी िनवेदकह

िवगतको सश त्र

व

वबाट प्र यक्ष पमा प्रभािवत

व

वपीिडत उ तरजीवीह

ह । िमित

२०६९ साल चैत्र १ गतेको नेपाल राजपत्र, ख ड ६२, मा प्रकािशत सच
ू नाअनस
ु ार नेपाल सरकार मि त्रपिरष को
िसफािरशमा स माननीय रा ट्रपित यू वारा “बेप ता भएका
आायोगको स ब धमा

यिक्तको छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप

यव था गनर् बनेको अ यादे श, २०६९” प्रमाणीकरण भै जारी भएको जानकारीमा आयो ।

उक्त अ यादे शबाट हामी प्र यक्ष पमा प्रभािवत हुने पीिडत, िपडीत पिरवारका सद य र यस क्षेत्रमा कायर्रत ्
कानन
यवसायी भएकाले यसमा हाम्रो प्र यक्ष सरोकार र चासो रहे को छ ।
ू
२०६३ साल मंिसर ५ गते भएको िव तत
ृ शाि त स झौताको दफा ५.२.३ र ५.२.५ ले स यिन पण तथा
मेलिमलाप आयोग, र बेप ता आयोगको पिरक पना गरे को, यसैगरी नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा

३३(थ) र (ध) मा पिन सो संय त्रह को िवषयमा उ लेख गरीएको तथा स मािनत सव च अदालतले पिन
व

वकालमा घटे का मानव अिधकार उ लङ्घन र आपरािधक कायर्ह मािथ उठे का िववादह को िनरोपण गन

दौरानमा संक्रमणकालीन संय त्र (आयोग) को आव यकता औं याएको िविदतै छ । य यिप सरकारले बलपूवक
र्
बेप ता पान कायर्लगायत, बेप ता आयोग र स यिन पण आयोगको
कानन
ू िनमार्ण प्रिक्रयाको थालनी गरे को र

थापनाको उ े यले २०६४ सालदे िख नै

यिक्त बेप ता पान स ब धमा

यव था गनर् बनेको िवधेयकलाई

२०६६ साल काितर्क १२ मा र स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगस ब धी िवधेयकलाई २०६६ साल माघमा
मि त्रपिरष ले पारीत गरी २०६६ साल मंिसर १९ र २०६६ साल फा गन
ु मा क्रमशः िवधेयकह

शाि त म त्रालयले

संसदमा प्र तुत गरे कोमा शाि त तथा पुनः िनमार्ण म त्रालयले २०६९ साल जे ठमा संिवधानसभा ( यव थािपका

संसद) िवघटन हुनअ
ु िघ नै ती िवधेयकह िफतार् िलन त कालीन यव थािपका संसदमा प्र ताव प्र तुत गरे को
िथयो । तर िमित २०६९ साल जे ठ १४ गते संिवधान सभाको वतः िवघटन भएकाले यव थािपका संसदसमेत
वतः िवघटन भयो । यव थािपका संसदमा िवचाराधीन िवधेयकह

वतः िनि क्रय हुन पग
ु े ।
िव तत
ृ शाि त स झौताप चात ् िवगत ६ वषर्देिख पीिडत तथा पीिडतको स य, याय र पिरपरू णको लािग
िनर तर उठे का आवाजह को स बोधन हुने गरी आयोग थापना गनप
ु नमा पीिडत, मानव अिधकारवादी संघ
सं थालगायत नागरीक समाजसँग कुनै छलफल परामशर् नै नगरी िवगत सश त्र व वका क्रममा अ तरार्ि ट्रय

मानवअिधकार एवं मानवीय कानन
ू वारा पिरभािषत मानव अिधकारका ग भीर उ लङ्घनका दोषीह लाई
उ मुिक्त िदलाउने उ े यले िवपक्षीम येको नेपाल सरकार मि त्रपिरष को िसफािरशमा बेप ता भएका

यिक्तको

छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगस ब धी अ यादे श िमित २०६९ साल चैत्र १ गते रा ट्रपितले सो
अ यादे शलाई प्रमाणीकरण गनभ
ुर् एको छ । पीिडत एवं ितनका पिरवारजनको

यायको अिधकारलाई पूणर् पमा

फिलभूत पान स भावनाह लाई क्षीण गद आएको उक्त अ यादशेबाट पीिडतह को िविधको शासन र
यव थाप्रित नै अना था पैदा भै समग्र

व

व पीिडतह को हकिहतमा समेत ग भीर आघात पान

याय

प ट छ ।

यसअिघ स प न िव तत
ु ार त कालीन नेपाल सरकारले
ृ शाि त स झौता र संिवधानको ममर् र भावनाअनस
यिक्त बेप ता पान स ब धमा

यव था गनर् बनेको िवधेयक र स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगस ब धी

िवधेयक म यौदा गरी संसदमा प्र तत
ु गरे कोमा िव तत
ृ शाि त स झौता, नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ तथा

स मानीत सव च अदालतको आदे शअनुसार बेप ता छानबीन आयोग र स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोग
फरकफरक गठन गरीनप
ु नमा अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३ (थ) र (ध) सँग बािझने गरी एउटा मात्र
आयोग गठन गन गरी जारी गरीएको अ यादे श बदरयोग्य छ । अ यादे शको दफा १३(१)(क) मा प्रयक्
ु त “मानव
अिधकारको ग भीर उ लङ्घन” स ब धी घटनाको स य अ वेषण गरी जनसमक्ष

याउने भ ने

यव था

भएकोमा दफा २(ञ) मा “मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन”अ तगर्तका अपराधको सच
ू ी उ लेख गरी सीिमत

गरीएको छ । यसबाट अ य मानवअिधकार उ लङ्घनका घटना आयोगको अिधकारक्षेत्र बािहर पन हुँदा दफा १३
अपूणर् भई पीिडतको

याय प्रा त गन हकलाई अ वीकार, सीिमत र संकुचन गरे को छ । अतः संक्रमणकालीन

यायका मा य िसद्धा तअनस
ु ार आयोगको क्षेत्रािधकारको सुिनि चतताका लािग आयोगलाई सश त्र

व

वका

क्रममा भएका मानव अिधकार उ लङ्घनका सबै घटनामा अनुस धान गन क्षेत्रािधकार प्रदान गनर् अ यादे शको
उक्त

यव था बदर गरी सो अविधका मानव अिधकार उ लङ्घनको छानबीन गन अिधकार समावेश गनर्

परमादे शको आदे श जारी गरी पाऊँ ।

अ यादे शको दफा २३(१) मा “आयोगले यस अ यादे शबमोिजम छानबीन गदार् पीडकलाई क्षमादान गनर् उपयक्
ु त
दे खेमा यसको पयार् त आधार र कारण खल
ु ाई नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरश गनर् सक्नेछ” भ ने यव था गरे को
छ । यो प्रावधानले िवगत सश त्र

व

वको क्रममा भएका ग भीर प्रकृितका अपराधलाई समेत क्षमािदन सिकने

अव था िसजर्ना गरे को छ । नेपाल पक्ष रा ट्र भएको नागरीक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय
अनब
ु धको धारा २(२), जाित ह यािव द्धको महास धीको धारा २(िस) र (िड), बालअिधकारस ब धी महास धीको

धारा ४, यातनािव द्धको महास धीको धारा २(१) ले प्र याभत
ू गरे को अिधकारको उ लङ्घन भएको छ । संयक्
ु त

रा ट्र संघ वारा पारीत प्र ताव नं. १४७ को दािय वको पिरणाम व प महास धीअ तगर्तका कुनैपिन अिधकारको
उ लङ्घन

भएको

ख डमा

रा यले

सो

रोक्ने, अनुस धान

गन

र

सजाय

िदने

काम

गनपदर् छ

भ ने

अ तरार्ि ट्रय तरमा िवकिसत िविधशा त्रलेसमेत पुनः पु ठी गरे को छ । उक्त अ यादे शको दफा २३(१) मा भएको

यव थाले आयोगलाई मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनमा क्षमादान िदने अिधकार िदएकाले उक्त दफा

अ तरार्ि ट्रय कानन
ू वारा प्र याभूत गरीएका अिधकारको उ लङ्घन भएको छ । नेपाल स धी ऐन, २०४७ को दफा

९(१) अनुसार मािथ उि लिखत स धीको यव था नेपाल कानन
ू सरह लागू हुने कुरा प्र ट छ । यसका अितिरक्त
स मानीत सव च अदालत वारा राजे द्र ढकालको हकमा रिव द्र ढकालिव द्ध गह
ृ म त्रालयसमेत भएको
ब दीप्र यक्षीकरण मु ामा जबजर् ती बेप ता स ब धमा आरोपी तथा अपराध प्रमािणत भएकाह लाई न त
क्षमादान िदन सिक छ न त माफी नै भनेको
अ तरार्ि ट्रय

मानवीय

कानन
ू को

ग भीर

छ । अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार कानन
ू को यापक उ लङ्घन र

उ लङ्घनका

अिधकारस ब धी आधारभत
ू िसद्धा त र मागर् िनदशनह

पीिडतह को

लािग

उपचारको

तथा

पिरपूरणका

(UN basic Principles on Right to Remedy and Reparation) को

िसद्धा त नं. १० अनस
ु ार रा यले राि ट्रय कानन
ू मा स भावना रहने हदस म कुनै पिन िहंसा वा आघातबाट
सताईएको पीिडतलाई

याय र पिरपरू ण उपल ध गराउने क्रममा संरिचत कानन
ू ी तथा प्रशासिनक कायर्िविधह का

िसलिसलामा उसलाई पन
ु ः आघात हुने अव थाबाट टाढा राख्न िवशेष हे रिवचार र ख्याल गरी यसबाट
लाभाि वत हुन पाउने सुिनि चतता िदलाउनप
ु दर् छ भ ने यव था गरे को छ । अतः अ यादे शको दफा २२ को
उक्त यव था बदर गरी पीिडतको सहमित िलनुपन यव था गनुर् भ ने आदे श गरीपाऊँ ।

अ यादे शको दफा २९(१) मा “मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको आरोपमा दोषी दे िखएको

यिक्तउपर

आयोगको िसफािरशको आधारमा मु ा चलाउन म त्रालयबाट लेखी आएमा महा यायािधवक्ताको वा िनजले
तोकेको सरकारी वकीलले

य तो यिक्तउपर मु ा च ने वा नच नेस ब धी िनणर्य गनछ” भनी यव था गरे को

छ । यसले महा यायािधवक्ता वा िनजले तोकेको सरकारी वकीलले आयोगको नभई शाि त तथा पुनः िनमार्ण

म त्रालयको िसफािरशको आधारमा मात्र मु ा च ने नच ने िनणर्य गन दे िख छ । दफा २९ (१) बमोिजम

आयोगले मु ा चलाउन पठाउने िसफािरशमािथ शाि त तथा पन
ु ः िनमार्ण म त्रालयले थप चलखेल गनर् पाउने

ि थित र सोही दफाबमोिजम महा यायािधवक्ताले म त्रालयबाट लेखी आएको अव थामा मात्र मु ा च ने वा
नचलाउनेस ब धी िनणर्य गन प्रावधानले महा यायािधवक्ताको अिधकारलाई समेत संकुिचत पान

प ट छ ।

अ यादे शको यो यव थाले महा यायािधवक्तालाई उसको संवैधािनक भूिमकाबाट समेत िव थािपत गरे कोले उक्त
यव था संिवधानको धारा १३५ िवपरीत भै बदरभागी छ बदर गरीपाऊँ ।

मािथ प्रकरणमा उ लेख गरे देिख बाहे क अ यादे शको दफा २९(४) ले उपदफा १ बमोिजम महा यायािधवक्ता वा
िनजले तोकेको सरकारी वकीलले मु ा चलाउने िनणर्य गरे मा प्रचिलत कानूनमा जुनसक
ु ै कुरा लेिखएको
भएतापिन

यसरी मु ा चलाउने िनणर्य भएको िमितले ३५ िदनिभत्र मु ा चलाउन सिकने छ भ ने

यव था

गरीनल
ु े एकाितर ग भीर प्रकृितका मानवअिधकार उ लङ्घनका मु ाह मा हद याद नलाग्ने भ ने सवर्मा य

िसद्धा तलाई अङ्गीकार गनर् सकेको छै न भने अक ितर आयोगको प्रितवेदनमा अिभयोजनको लािग िसफािरश
हुनसक्ने सय मु ाह मा ३५ िदनिभत्र य ता मु ाह को अनस
ु धान गरी अिभयोजन गनर् अस भवप्राय छ । UN

basic principles on right to remedy and reparation को िसद्धा त नं. ४ ले “लागू हुने स धीका वा अ य अ तरार्ि ट्रय कानन
ू ी
दािय वह मा समािव ट िव यमान प्रावधानह , अ तरार्ि ट्रय कानन
ू अ तगर्त अपराध जिनने अ तरार्ि ट्रय मानव
अिधकार कानन
ू का

यापक उ लङ्घनह

र अ तरार्ि ट्रय मानवीय कानन
ू का ग भीर उ लङ्घनह मा हद यादका

यव था लागू हुने छै नन ्” भ ने प ट यव था गरे को समेतबाट प्र तत
ु दफा २९(४) बदरभागी छ, बदर गरी
हद याद नलाग्ने यव था गनर् आदे श जारी गिरपाऊँ ।
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३(ध) ले सश त्र
गन तथा मानवतािव द्धको अपराधमा संलग्न

व

वको क्रममा मानव अिधकारको उ लङ्घन

यिक्तह को बारे मा स य अ वेषण गनर् आयोग

थापना गन

यव था गरे को छ भने धारा ३३(ड) ले नेपाल पक्ष भएको अ तरार्ि ट्रय स धी स झौताको प्रभावकारी कायार् वयन

गन रा यको दािय व भएको
महास धी, यातनािव द्धको
अपराधका

यव था गरे को छ । यो दािय वअ तगर्त नेपालले आफू पक्ष भएको जेनेभा

महास धी

र

नागरीक

तथा राजनीितक अिधकारस ब धी

महास धीले

ग भीर

पमा नरसंहार, मानवतािव द्धका अपराध, यद्ध
अपराध, यातना र वलपूवक
र्
बेप ता पान कायर्लाई
ु

अपराधीकरण गरी

य तो अपराधमा संलग्न दोषीलाई सजाय गनप
ुर् न हु छ तर, अ यादे शले ती कुनै अपराधमा
कारवाही नगन गरी अ यादे शको दफा २५ मा “प्रचिलत कानन
ू अनस
ु ार कारवाही गनर् िसफािरश गन” भ ने
यव था गरी उक्त सबै अपराधमा

गिरपाऊँ ।

वतः उ मुिक्त िदने

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२ मा
हक, धारा २४ मा
िनकायबाट

यव था गरे काले उक्त दफा २५(१) बदरभागी छ, बदर

वत त्रताको हकको

यव था धारा १३ मा समानताको

यायस ब धी हकको यव था गद, २४(९) मा कुनैपिन यिक्तलाई सक्षम अदालत वा

याियक

व छ सुनव
े भ ने यव था गरे को छ । य तै धारा २६ ले यातनािव द्धको हकको
ु ाइको हक हुनछ
यव था गरे को छ । नेपाल पक्ष रा ट्र भएको नागरीक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय

प्रितज्ञापत्र, १९६६ को धारा ६ ले प्र येक

यिक्तलाई जीवनको अ तिनर्िहत अिधकारको कानन
ू वारा संरक्षण र

वे छाचारी पले कसैको पिन जीवनको हरण गरीने छै न भ ने यव था गरे को छ । यसै प्रितज्ञापत्रको धारा ७ ले

कसैलाई पिन यातना िदइने वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक
गरे को छ ।

यवहार वा सजाय गरीने छै न भ ने

यसैगरी यातना तथा अ य क्रूर अमानवीय वा अपमानजनक

यव था

यवहार वा द डिव द्धको

महास धी, १९८४ को धारा १२अ तगर्त प्र येक पक्ष रा ट्रले आ नो क्षेत्रािधकारअ तगर्तको कुनै पिन इलाकामा
यातनाको िछटो तथा िन पक्ष अनस
ु धान अगािड बढाउने कुरा सुिनि चत ् गनक
ुर् ा साथै धारा १३ ले कुनै पिन
द ु यवहार वा ध कीबाट संरक्षणसमेतको अिधकार प्रदान गरे को छ ।
व तुतः जारी अ यादे शले आयोगलाई स य
पुर्याउने िनकायको पमा

थािपत र पीिडतको

यायप्राि तको क्रममा मह वपूणर् सहयोग

थािपत गराउन अव द्ध पान अव य भावी छ । प्र तािवत आयोगमा स य, याय र

पिरपूरणको माग गनर् जाने हामी िनवेदकम येका पीिडत र पीिडत पिरवारह
पीिडतह

र अ य हजार संख्याका

व

व

नै हुन ् जसको संिवधानप्रद त मौिलक हक अिधकारलगायत िविभ न अ तरार्ि ट्रय कानन
ू , स धी

स झौता र मापद डह ले सरु िक्षत गरे को अिधकारको हनन ् भएको ख डमा प्रभावकारी उपचार प्रा त गनस मको

अिधकार रहेको छ । पीिडतलाई उपचार प्रदान गन नाममा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनमा संलग्न
पीडकह

केि द्रत भई क्षमादानको मा यमबाट पीिडतलाई नभई पीडकलाई उपचार प्रदान गरीन,ु पिरपूरणलाई

पीिडतको अिधकारभ दा सिु वधा, सहुिलयतको

पमा पिरभािषत गरीनु पीिडतह लाई करकापमा पारी मेलिमलापको

लािग बा यकारी तु याउन,ु भिव यमा अिभयोजन कायर्को सिु नि चतताको लािग थप अनस
ु धानको पाटो समावेश
नगरी महा यायािधवक्तालाई मु ा चलाउने वा नचलाउने िनणर्य गन अिभभारा मात्र िदइनुले पीिडतह लाई
उपचारको हकको प्रचलनअिघ नै रोक

लगाउँ दछ । अ यादे शका यव थाह

अप्रभावकारी, औिच यहीन र त्रुिटपूणर्

मात्र नभई यसले मािथ प्रकरण प्रकरणमा उ लेख गरे बमोिजम पीिडतह लाई पूनः पीडामा धके ने हु छ ।
अतः मािथ िविभ न प्रकरणह मा उ लेिखत त य, कानन
ू , प्रमाण एवम ् स मानीत सव च अदालतबाट प्रितपािदत
नजीर िसद्धा तह को अितिरक्त नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(१), १३(१) र २४(९) समेतको

प्रितकूल हुने गरी राजनीितक सौदाबाजीको पमा आएको यो अ यादे शले व व पीिडत यिक्त र समुदायको
पीडामा झन ् पीडा थ ने गरी जघ य अपराधका दोषीह लाई आम माफी िदने भएकाले संक्रमणकालीन यायको
िनि त अपनाउनुपन अिनवायर् उपायह

स य, याय, पिरपूरण र सं थागत सध
ु ारको सिु नि चतता हुने गरी
आयोगको गठन गनर् नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) अनुसार बेप ता भएका
यिक्तको छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगको स ब धमा

यव था गनर् बनेको अ यादे शको दफा

१३, २३, २५ र २९ लाई उ प्रेषणको आदे श वारा बदर गरी कानन
ू संशोधन गनुर् भ ने परमादे शलगायतको जो
चािहने आज्ञा आदे श जारी गरीपाऊँ ।
अ यादे शका उि लिखत दफाह

उपचारको लािग संक्रमणकालीन
आव यकतालाई

बदरको साथसाथै पीिडतह को स य, याय र पिरपरू णको प्राि तसँगै प्रभावकारी

याय प्रिक्रयामा स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोग ज ता संय त्रको शीघ्र

यानमा राखी एक

वत त्र, िन पक्ष र पारदशीर् आयोगको गठनका साथै

य ता आयोगबाट

पीिडतह ले अपेक्षा गरे को वा तिवक स य त यको उजागर, पिरपरू णको अिधकारको सिु नि चतता र मानव
अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका पीडकह लाई अिभयोजनको सुिनि चतता र

व

वबाट उि जएको लैङ्िगक

संवेदनशीलतासमेतलाई म यनजर राखी कानन
ू ी यव थाह को िसफािरश गनर् र सो प्रिक्रयामा आव यक छलफल
र परामशर्समेत गनर् मानव अिधकारवादी र संक्रमणकालीन

यायका क्षेत्रमा िक्रयाशील िवशेषज्ञह को कायर्दल

गठन गरी उक्त कायर्दलको प्रितवेदनको आधारमा ३ मिहनािभत्र कानन
म यौदा गरी जारी गनुर् भ ने
ू

िनदशना मक आदे श जारी गिरपाऊँ । यस िरट िनवेदनको अि तम टुङ्गो नलागेस म उक्त आयोग गठन गन
कामलगायतका कायर् नगनुर् नगराउनु भनी िवपक्षीह का नाउँ मा अ तिरम आदे श जारी गरी पाऊँ । साथै प्र तत
ु
िवषय संक्रमणकालीन

यायस ब धी िनता त मह वपूणर् सावर्जिनक सरोकारको िवषय भएकाले अग्रािधकार प्रदान

गरी मु ाको िछटो िकनारा लगाई पाऊँ भ नेसमेत यहोराको िरट िनवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको मागबमोिजमको आदे श िकन जारी हुन नपन हो बाटाका यादबाहे क १५
िदनिभत्र स बि धत िमिसलसाथ राखी महा यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर्त िलिखत जवाफ पठाउनु भनी

िवपक्षीह लाई सच
ू ना पठाउनु साथै अ तिरम आदे शको हकमा िनवेदकले िनवेदनमा उठाएको िवषयव तक
ु ो
गा भीयतालाई

िवचार

गदार्

बेप ता

भएका

यिक्तको

छानबीन, स यिन पण

तथा

मेलिमलाप

आयोग

अ यादे श, २०६९ को दफा ३, २३, २५, २९ नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(१)(२), धारा १३(१), धारा
२६ सँग बािझएको छ भनी िनवेदकह ले माग गनुर् भएको हुँदा हाल उक्त दफा कायार् वयन नगनुर् नगराउनु भनी

सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिमज त कालीन अ तिरम आदे श जारी गरीिदएको छ ।
यो आदे शलाई िनर तरता िदने वा निदने भ ने िवषयमा दब
ु ै पक्षलाई छलफल गराई िन कषर्मा पुग्न उिचत
दे िखँदा छलफलको प्रयोजनाथर् िमित २०७०।१।४ को छलफल पेशी तोकी िनयमानुसार पेश गनुर् भ ने यस अदालत
एक

यायाधीशको इजलासबाट िमित २०६९।१२।१९ मा भएको आदे श ।

हाम्रो मल
ु क
ु मा लामो समयस म सश त्र
पक्षबीच

िव तत
ृ

शाि त

स झौता

व

वको अव था रहे कोमा नेपाल सरकार र त कालीन सश त्र िवद्रोही

स प न

भई

जारी

भएको

नेपालको

अ तिरम

संिवधान, २०६३

ले

संक्रमणकालीन
व

याियक संय त्रको

थापना गन कुरालाई रा यको दािय वको पमा राखेको छ । सश त्र

वका क्रममा घटे का मानव अिधकार उ लङ्घनस ब धी घटनालाई जितसक्दो चाँडो स बोधन हुनप
ु न
आव यकता रहेको र यसस ब धी िवधेयक त कालीन यव थािपका–संसदमा पेश भएकोमा उक्त िवधेयक पारीत

नहुँदै यव थािपका–संसदको कायर्काल समा त भएकोले सो िवधेयकले कानन
ू ी व प िलन सकेको अव था
िथएन । संक्रमणकालीन याियक संय त्र थापना गन स ब धमा कानन
ू ी यव था गनर् वा छनीय रहेको तर
यव थािपका–संसदको अि त व नरहेको िवशेष अव थामा नेपाल सरकार मि त्रपिरष ले िमित २०६९।११।३० मा

बेप ता भएका

यिक्तको छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगको स ब धमा

यव था गनर् बनेको

अ यादे श, २०६९ जारी गनर् स माननीय रा ट्रपितसमक्ष गरे को िसफािरशबमोिजम िमित २०६९।१२।१ मा सो
अ यादे श जारी भएको हो । मेरो नेत ृ वको वतर्मान मि त्रपिरष

गठन हुनअ
ु गावै पूवर् मि त्रपिरष को
िसफािरशबाट उक्त अ यादे श जारी भएको हुँदा कपटपूणर् र अपारदशीर् तिरकाले अ यादे शको म यौदा तयार पारी
मि त्रपिरष बाट

वीकृितका लािग रा ट्रपितसमक्ष पठाएको भनी मि त्रपिरष को अ यक्षलाई आरोप लगाई िवपक्षी

बनाउनप
ु न कुनै आधार नरहे को हुँदा प्रथम ि टमा नै िरट खारे जभागी छ ।
िरट िनवेदकह ले अ यादे शको दफा १३ मा सश त्र व वको क्रममा बेप ता भएका यिक्तको छानबीनलगायत
मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनस ब धी घटनाको स य अ वेषण तथा छानबीन गरी वा तिवक त य
जनसमक्ष

याउने भ ने आयोगको क्षेत्रािधकारस ब धी यव थाका कारण मानव अिधकार उ लङ्घन स ब धमा

सबै घटनामा अनस
ु धान गन क्षेत्रािधकार आयोगलाई प्रदान नगरीएको हुँदा पीिडतको

यायप्राि तको हक कुि ठत

हुन पुगेको भ ने िजकीर रहेको स ब धमा िवचार गदार् अ यादे शको दफा २ को ख ड (ञ) ले गरे को पिरभाषा
हे नप
ुर् न हु छ । “ख ड (ञ) अनस
ु ार मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन भ नाले िनः श त्र यिक्त वा
जनसमद
ु ायिव द्ध लिक्षत गरी वा योजनाब घ पमा गरीएको ह या, अपहरण तथा शरीर ब धक, यिक्त बेप ता

पान, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीिरक वा मानिसक यातना, बला कार तथा यौनज य िहंसा, यिक्तगत वा
सावर्जिनक स पि त लु पाट, क जा, तोडफोड वा आगजनी, घर जग्गाबाट जबजर् ती िनकाला वा अ य कुनै
िकिसमको िव थापन, वा अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार वा मानवीय कानूनिवपरीत गरीएको जुनसक
ु ै िकिसमको
अमानवीय कायर् वा मानवतािव द्धको अपराध भनी पिरभािषत गरे को छ ।
उि लिखत

पिरभाषा

अ य त

िव तत
दे िख छ । यो पिरभाषाले अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकारस ब धी
ृ

कानन
ू , (International Human Rights Law) अ तरार्ि ट्रय मानवीय कानून (International Humanitarian Law) िव द्ध हुने गरी
गरीएको जन
ु सक
ु ै िकिसमको अमानवीय काम वा मानवतािव द्धको अ य अपराध (crime against humanity) लाई समेटी
यसस ब धी नेपाल पक्ष भएका सबै अ तरार्ि ट्रय स धी स झौताको

यव थाका अितिरक्त प्रथाजिनत

अ तरार्ि ट्रय कानन
ू (Customary International Law) का िसद्धा त र मापद डह समेत लागू हुने दे िख छ । मािथ
उि लिखत ख ड (ञ) ले गरे को पिरभाषा के कसरी संकुिचत रहे को वा क तो कसूरलाई समावेश गनप
ुर् नमा

नगरे को वा कुन अ तरार्ि ट्रय िसद्धा त वा मा यतासँग मेल नखाएको भनी िरट िनवेदकह ले िरट िनवेदनमा
आधार र कारणसिहत खल
ु ाउन सकेको नदे िखँदा िरट िनवेदकह को दावी आधारहीन दे िख छ । जहाँस म दफा
१३ को उपदफा (१) को ख ड (क) को

यव थाका कारण सश त्र

व

व कालमा घटे का मानव अिधकार

उ लङ्घनस ब धी सबै घटनाह मा आयोगले छानबीन र अ वेषण गनर् नपाउने अव था भई पीिडतको

याय

पाउने अिधकारमा आघात पुगेको भ ने भनाई छ, मानव अिधकारको उ लङ्घन जुनसुकै अव थामा भए पिन

यायोिचत हुन सक्तैन । अ तरार्ि ट्रय कानन
ू एवं राि ट्रय कानन
ू ले प्र याभत
ू गरे का मानव अिधकार र मौिलक
वत त्रताको उपभोग गनर् मािनसले सदै व पाउनप
ु दर्छ । सश त्र व वकालमा भएका मानव अिधकारको ग भीर

उ लङ्घनस ब धी घटनाको छानबीन र अ वेषण गरी समाजमा
फौजदारी

याय प्रणालीको पिरपरु कको पमा संक्रमणकालीन

याय र िदगो शाि त कायम गनर् िनयिमत

याियक संय त्र

अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ को ख ड (घ) मा रहे को

थापना गन गरी छ । नेपालको

यव था हे न हो भने सश त्र

मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गनर् तथा मानवतािव द्धको अपराधमा संलग्न

व

वको क्रममा

यिक्तको बारे मा स य

अ वेषण गन तथा समाजमा मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गनर् उ च तरीय स यिन पण तथा मेलिमलाप
आयोग गठन गन कुरा रहेकोले अ यादे शको दफा १३ को उपदफा (१) को ख ड (क) ले संिवधानबमोिजमको
यव थालाई कायार् वयन गनर् खोजेको दे िख छ । प्रचिलत संिवधानमा रहेको यव थािवपरीत हुने गरी अ यादे श
वा ऐनले यव था गनर् सक्ने हुँदैन ।

उक्त अ यादे शको दफा २३ को उपदफा (१) मा “आयोगले यस अ यादे शबमोिजम छानबीन गदार् पीडकलाई
क्षमादान गनर् उपयुक्त दे खेमा
सक्नेछ” भ ने

यसको पयार् त आधार र कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष िसफािरश गनर्

यव था रहे को छ । यो

यव थालाई

याख्या गदार् उक्त अ यादे शको प्र तावनालगायत समु चा

यव थालाई नै समि टगत पमा हे नप
ुर् दर् छ । प्र तावना पिन ऐन वा अ यादे शको अिभ न भाग हो र कानून

याख्या गदार् प्र तावनालाई पिन आधार िलई छ । अ यादे शको दफा ३ को उपदफा (३) मा यव था भएअनस
ु ार

िन पक्ष र

वत त्र

यिक्तह

सि मिलत िसफािरश सिमितले गरे को िसफािरशका आधारमा गठन हुने
वत त्र, सक्षम र िन पक्ष आयोगले द डहीनतालाई प्र य िदने गरी वा मानव अिधकार उ लङ्घनको ग भीर

घटनामा समेत क्षमादान र फौजदारी जवाफदे िहताबाट उ मुिक्त िदने गरी काम कारवाही गदर् छ भनी शङ्का र
अनुमान गनुर् तकर्सङ्गत दे िखँदैन । अ यादे शको दफा २३ को उपदफा (१) र

(२) को यव थालाई दफा २ को

ख ड (ञ) को यव थासँग एकैसाथ राखेर हेनप
ुर् न हु छ । दफा २३ को उपदफा (१) र (२) ले मानव अिधकारको
ग भीर उ लङ्घनका कायर्मा संलग्न

यिक्तलाई क्षमादान (Blanket Amnesty) िदन सिकने गरी

यव था गरे को

भ नु अ यादे शको समग्र उ े य र

यव थािवपरीत हुने भएकोले य तो याख्या गनर् सिकँदै न । दफा २३ को
उपदफा (१) मा प्रयुक्त पीडकलाई क्षमादान गनर् उपयक्
ु त दे खेमा य तो आधार र कारण खल
ु ाई भ ने
वाक्यांशको अथर् ज तोसुकै अपराधको घटनामा संलग्न

यिक्तलाई पिन आयोगले क्षमादान गनर् सक्ने भ ने

होइन । मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका घटनाह मा समेत आयोगले पीडकलाई आम क्षमादान िदन
सक्ने अिधकार अ यादे शको कुनैपिन दफाले आयोगलाई िदएको छै न । मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका

घटनाबाहे क अ य घटनामा माफी िदनप
ु न पयार् त आधार र कारण रहे मा आयोगले क्षमादानको लािग नेपाल

सरकारलाई िसफािरश गनर् सक्नेस मको अिधकार उक्त दफा २३ को उपदफा (१) ले िदएको हो । मानव
अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको आरोपमा दोषी दे िखएको

यिक्तउपर आयोगले क्षमादानको लािग नेपाल

सरकारसमक्ष िसफािरश गनर् सक्ने अिधकार अ यादे शको दफा २३ लगायत अ य कुनै पिन दफाले आयोगलाई
िदएको नदे िखने र दफा २३ को उपदफा (१) को यव था मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका घटनाबाहेकका

अ य घटनामा आकिषर्त हुने एवं य ता घटनामा पिन क्षमादान िदनको लािग पयार् त आधार र कारणको
आव यकता पन कुरालाई सो दफाले इङ्गीत गरे को हो । जहाँस म पयार् त आधार र कारण के हुन ् भ ने

िवषयमा अ यादे शमा केही पिन उ लेख नभएको भ ने िरट िनवेदनको दावी छ, यसरी िसफािरश गदार् उ लेख
गनप
ुर् न आधार र मापद डस ब धी
िनयम बनाउने अिधकारसमेत
मा न सिकँदै न ।

यव था अ यादे शअ तगर्त ब ने िनयममा

वतः आयोग

वयंलाई िदएको हुँदा उक्त

यवि थत हुने तथा दफा ४० ले
यव थालाई अिनयि त्रत यव था

यसैगरी दफा २३ को उपदफा (४) मा “उपदफा (३) बमोिजम क्षमादानको िनिम त कुनै िनवेदन पनर् आएमा

य तो यिक्तलाई क्षमादानको िनिम त िसफािरश गन वा नगन भ ने स ब धमा िनणर्य गनअ
ुर् िघ सो िवषयका

पीिडतसँग स लाह गनर् सक्नेछ भ ने

यव था संक्रमणकालीन

यायको िसद्धा तिवपरीत रहे को भ ने िरट

िनवेदनको कथनको स दभर्मा दफा २२ को उपदफा (२) मा पीडक र पीिडतबीच मेलिमलाप गराउने स ब धमा

आयोगले पीडकलाई िनजले गरे को गलत कामको प चाताप गनर् लगाई पीिडतसँग माफी माग्न लगाउन सक्नेछ
भ ने यव था रहे बाट पीिडत स तु ट नरहेस म मेलिमलाप हुन सक्ने अव था दे िखँदैन । यसका साथै दफा २३
को क्षमादानस ब धी यव थालाई दफा २२ को मेलिमलापस ब धी यव थासँग एकसाथ राखेर हे नप
ुर् न हु छ ।
पीडक र पीिडतबीच सहमित भई पीडकले पीिडतसँग माफी मागी प चाताप नगरे स म पीडकलाई आयोगले

क्षमादानको लािग िसफािरश िदन सक्ने अव था दे िखँदैन । क्षमादानको िवषयमा पीिडतको स तुि ट अिनवायर्
त वको

पमा रहेको दे िख छ । िरट िनवेदकले उ लेख गनभ
ुर् एको दफा २३ को उपदफा (४) को यव था भनेको

पीडकले पीिडतसँग माफी मागीसकेपिछको अव थामा मात्र लागू हुने हो । पीडकले पीिडतसँग माफी मागेको
अव थामा पिन बह
ृ तर सावर्जिनक िहत र यायलाई ि टगत गदार् केही खास पिरि थितमा य तो पीडकलाई
क्षमादान गनर् उपयु◌ुक्त नहुन पिन सक्ने हुँदा उपदफा (४) को यव थालाई िनरपेक्ष पमा हे नर् निम ने भएकोले
सो उपदफाको यव था अमा य हुनुपन कुनै आधार र कारण रहे को छै न ।

िरट िनवेदकले अ यादे शको दफा २५ को उपदफा (१) मा आयोगले यस अ यादे शबमोिजम छानबीन गदार् दफा २३
बमोिजम क्षमादानको लािग िसफािरशमा नपरे का पीडकलाई प्रचिलत कानन
ू बमोिजम कारवाही गनर् िसफािरश
गनर्सक्नेछ भ ने

यव थामा प्रचिलत कानन
ू बमोिजम भ ने वाक्यांशले उक्त अ यादे श जारी हुने बखतमा
िव यमान रहे का कानूनमात्रलाई जनाउँ छ भ ने होइन । मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको घटनामा वा

मानवतािव द्धको कसूरमा िव व यापी क्षेत्रािधकार (Universal Jurisdiction) लागू हुने र य तो कसरू मा संलग्न
यिक्तलाई प चा दशीर् कानन
ू बनाएर भएपिन कारवाहीको दायरामा याउन सिकने भ ने स ब धमा मानव
अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय कानूनी िसद्धा त िवकिसत भै सकेको छ ।

व

वकालमा भएका जबजर् ती

यिक्त बेप ता पान कायर्लाई अपरािधकरण (Criminalized) गन स ब धमा िव यमान कानन
ू ी

यव था पयार् त

नरहेकोले नयाँ कानून बनाउन स मानीत सव च अदालतले राजे द्र ढकालिव द्ध नेपाल सरकार भएको मु ामा

नेपाल सरकारका नाममा आदे श िदएको अव था छँ दैछ । प्र तुत अ यादे शबमोिजम मानवअिधकारको ग भीर
उ लङ्घन वा मानवतािव द्धको अपराधमा संलग्न

यिक्तह लाई कानूनको दायरािभत्र

याई द डहीनता अ य

गनर् िव यमान कानूनह को अितिरक्त थप कानन
ू बनाउनप
ु न आव यकता र स भावनालाई अ यादे शको दफा २७

ले समेत औं याएको छ । यसैगरी दफा २८ को उपदफा २ को ख ड (घ) मा आयोगको प्रितवेदनमा उि लिखत

िसफािरश कायार् वयन गनर् कानन
िनमार्ण गनतफर् कारवाही गन िज मेवारी शाि त तथा पन
ू
ु ः िनमार्ण
म त्रालयको हुनेछ भ ने यव था रहेको छ । तसथर्, िनवेदकले लगाउनु भएको मनगढ ते अथर्को आधारमा दफा
२५ को उपदफा (१) मा प्रयक्
ु त “प्रचिलत कानन
ू बमोिजम” भ ने वाक्यांशलाई बदर गनप
ुर् न कुनै पिन आधार, कारण
र प्रयोजन रहे को छै न ।

अ यादे शको दफा २९ को उपदफा (१) को

यव थाका कारण अ यादे शअ तगतको आयोगको िसफािरशमा नभई

शाि त तथा पन
ु ः िनमार्ण म त्रालयबाट लेखी आएपिछमात्र महा यायािधवक्ताले मु ा च ने वा नच ने स ब धमा
िनणर्य गन

यव थाले आयोग र महा यायािधवक्ताको क्षेत्रािधकार संकुिचत हुन गएको भ ने िरट िनवेदकको
दावीको स ब धमा हे दार् उक्त उपदफाको यव थालाई हेरेर मात्र कुनै िन कषर्मा पग्ु नु उपयक्
ु त हुँदैन । सो
उपदफाको

यव थाका अितिरक्त दफा २५ को उपदफा (३) को

यव थालाई पिन एकैसाथ हे नप
ुर् न हु छ ।
अ यादे शको दफा २५ को उपदफा (३) मा उपदफा (२) मा जुनसक
ु ै कुरा लेिखएको भएता पिन आयोगले दफा २७

को उपदफा (१) बमोिजम प्रितवेदन िदनअ
ु गावै क्षमादानको लािग िसफािरशमा नपरे का पीडकउपर मु ा चलाउन
महा यायािधवक्तासमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ भ ने

यव था छ । मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको

स ब धमा आयोगले छानबीन र अ वेषण गरी क्षमादानको लािग नेपाल सरकारसमक्ष गरे को िसफािरशमा
नपरे का

यिक्तको हकमा कानन
ू बमोिजम कारवाही गनर्को लािग अ यादे शले आयोगलाई दईु वटा अिधकारह

प्रदान गरे को दे िख छ । पिहलो, य ता

यिक्तलाई कारवाही गनर्को लािग दफा २७ बमोिजमको प्रितवेदनमाफर्त

नेपाल सरकारलाई िसफािरश गन वा दो ो
िसधै लेखी पठाउने ।

य ता

यिक्तलाई कारवाही गनर्को लािग महा यायािधवक्तासमक्ष

यसैले दफा २९ को उपदफा (१) को

यव था भनेको िनरपेक्ष

यव था नभई आयोगले

मािथ उ लेख भएबमोिजम पिहलो िवक प प्रयोग गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रितवेदनमाफर्त िसफािरश गरे का

अव थामा मात्र लागू हुने हो । दफा २९ को उपदफा (१) को यव थालाई दफा २५ को उपदफा (३) र दफा २८
को उपदफा (२) को ख ड (ग) लाई एकैसाथ राखेर हे नप
ुर् न हुँदा दफा २९ को उपदफा (१) को यव थाले
आयोगको भूिमका गौण बनाएको, म त्रालयबाट लेखी नआएस म महा यायािधवक्ताले मु ा च ने वा नच ने
स ब धमा िनणर्य गनर् नसक्ने अव था आई महा यायािधवक्ताको संवैधािनक भिू मका संकुचन गिरएको भनी
मा न िम ने दे िखँदैन ।

तसथर्, मानवअिधकारको ग भीर उ लङ्घन र मानवतािव द्धको अपराधको कसरू मा िनरपेक्ष पमा आम माफी वा
क्षमादान िदने िवषय अ यादे शमा समावेश नभएको, अ यादे शले आयोगको

वत त्रता, वाय तता र सक्षमतालाई

प्र याभूत गरे को दे िखएको, अ यादे शको कुनै दफा वा दफामा प्रयोग भएको कुनै वाक्यांशको
अ यादे शलाई

समु चा पमा

हे री

अ यादे शको

उ े यबमोिजम

याख्या

याख्या गदार्

गनप
ुर् न, मानवअिधकारको

ग भीर

उ लङ्घनका घटनामा पीडकलाई क्षमादानको लािग नेपाल सरकारलाई िसफािरश गनर् सक्ने अिधकार अ यादे शले

आयोगलाई निदएको, पीडकलाई क्षमादान िसफािरश गनअ
ुर् िघ पीडकले पीिडतलाई िच तबु दो ढङ्गले प चाताप
गरी माफी माग्नुपन

यव था भएको, मानवअिधकारको ग भीर उ लङ्घन एवं मानवतािव द्धको कसरू मा संलग्न

यिक्तलाई द ड िदने गरी रा यले कानन
ू बनाउन सक्ने अिधकारलाई अ यादे शले िनयि त्रत नगरे को हुँदा

अनुमान र शङ्काको भरमा आफूखुशी अ यादे शको अथर् गरी अ यादे शले पिरक पना नै नगरे को िवषयलाई िलएर

िरट िनवेदकह ले दायर गनुर् भएको िरट िनवेदन खारे ज गरीपाऊँ भ ने िवपक्षी अ तिरम मि त्रपिरष का अ यक्ष

िखलराज रे ग्मी, प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को काययार्लय र शाि त तथा पुनः िनमार्ण म त्रालयका तफर्बाट ऐ.
का सिचव धरणीधर खितवडाको एकै िमलानको छुट्टाछुट्टै
िवपक्षी िनवेदकह ले बेप ता भएका

पमा यस अदालतसमक्ष पेश भएका िलिखत जवाफ ।

यिक्तको छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोग अ यादे श, २०६९

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ को दे हाय ख ड (त) (थ) र (ध) एवं सोही संिवधानको धारा
१६६(३) सँग स बि धत भै संिवधानको अनस
ु ूचीको पमा रहे को िव तत
ृ शाि त स झौताको ५.२.३, ५.२.४, ५.२.५ र
७.१.३ बमोिजम “राजनीितक सहमित” भई जारी भएकाले िनवेदन दावी पुग्न सक्तैन । संक्रमणकालीन

यायको

स ब धमा संवैधािनक प्रावधानअनस
ु ार यसस ब धी आयोगको गठन गनप
ुर् नमा िवगत लामो समयदे िख हुन
नसिकरहेकोमा मि त्रपिरष बाट िसफािरश भएअनस
ार
अ
यादे
श
जारी
गरीएको
हो । कानन
ु
ू को िनमार्ण दे शको

आिथर्क, सामािजक, साँ कृितक एवं भ–ू राजनीितक िविश टताका आधारमा हु छ । कानन
ू को िनमार्णमात्र पयार् त
हुँदैन, यसको कायार् वयन झनै मह वपण
ू र् हु छ । नेपाल पक्ष भएका अ तरार्ि ट्रय स धीह को कायार् वयन वतः
हुने नभएर कानन
ू बनाएर (Internalize) हु छ । अ यादे शमा नेपालको िव यमान कानूनी प्रणाली अनस
ु ार नै
आयोगबाट भएको िसफािरशमा महा यायािधवक्ताबाट मु ा चलाउने स ब धमा कारवाही हुने प्रावधान रहे को र
हाम्रो कानूनी प्रणालीमा कानन
र् ा र जारी हुने िनि चत ् र अ य लोकताि त्रक मल
ू को म यौदा छलफल, तजुम
ु क
ु मा

पिन मा य रहेको िविध र प्रिक्रया प्रचलनमा रहे कै हुँदा िवपक्षीले दावी गरे ज तो कायर्दल गठन र सो कायर्दलको

प्रितवेदनका आधारमा कानन
ू ब नु पन भ ने माग पव
ू ार्ग्रही छ, खारे ज गरीपाऊँ भ ने िवपक्षी स माननीय
रा ट्रपित तथा रा ट्रपितको कायार्लयका तफर्बाट ऐ.का सिचव शीतलबाबु रे ग्मीका तफर्बाट पेश भएको िलिखत
जवाफ ।

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ को ख ड (ध) र िव तत
ृ शाि त स झौताको प्रकरण ५.२.५ मा
स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन गन
मेलिमलाप आयोग स ब धमा
बनेको िवधेयकसमेत
िवधेयकह

यव था भएबमोिजम नेपाल सरकारले स यिन पण तथा

यव था गनर् बनेको िवधेयक, यिक्त बेप ता पान स ब धमा

यव थािपका संसदसमक्ष प्र तत
गरे को िथयो । तर
ु

यव था गनर्

यव थािपका संसदबाट उक्त

पारीत नहुँदै सो यव थािपका संसदको कायर्काल समा त भएको हुँदा नेपाल सरकार मि त्रपिरष ले
बेप ता भएका यिक्तको छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगको स ब धमा यव था गनर् बनेको
अ यादे श जारी गनर् िसफािरश गरे बमोिजम स माननीय रा ट्रपितबाट िमित २०६९।१२।१ मा सो अ यादे श जारी
भएको हो । अ यादे शको दफा २३ को उपदफा (१) मा भएको यव थाले पीिडतको प्रभावकारी उपचारको हकलाई

इ कार गन भएकाले बदर हुनप
ु न भ ने िरट िनवेदकको िजकीरका स ब धमा अ यादे शको दफा २३ को उपदफा
(१) मा आयोगले सो अ यादे शबमोिजम छानबीन गदार् पीडकलाई क्षमादान गनर् उपयक्
ु त दे खेमा यसको पयार् त
आधार र कारण खुलाई नेपाल सरकारसँग िसफािरश गनर् सक्ने

यव था भएको हुँदा आयोगले पीडकलाई
क्षमादान गनर् उपयुक्त दे खेमा पयार् त आधार र कारण खल
ु ाई नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरश गनर् सक्ने
यव थाले पीडकलाई जथाभावी क्षमादानको लािग िसफािरश गनर् आयोगलाई रोक लगाएको दे िख छ । सो

दफाको उपदफा (६) मा उपदफा (१) बमोिजम क्षमादानको लािग िसफािरश गदार् िलइने आधार र मापद ड

िनयममा तोक्नप
ु न

यव था गरी आयोगलाई अझै िज मेवार बनाउन खोजेको हुँदा अ यादे शको दफा २३ को
उपदफा (१) बदर हुनुपन भ ने िरट िनवेदकको भनाई उपयक्
ु त छै न । अ यादे शको दफा १३ को उपदफा (१) को
ख ड (क) मा सश त्र

व

वको क्रममा बेप ता भएका

यिक्तको छानबीनलगायत मानव अिधकारको ग भीर

उ लङ्घनस ब धी घटनाको स य अ वेषण तथा छानबीन गरी वा तिवक त य जनसमक्ष

याउने भ ने

यव था भएको र अ यादे शको दफा २२ को उपदफा १ मा पीडक वा पीिडतले मेलिमलापको लािग आयोगसमक्ष

िनवेदन िदएमा आयोगले पीडक र पीिडतलाई एक आपसमा मेलिमलाप गराउन सक्नेछ भ ने तथा दफा २२ को

उपदफा (५) मा आयोगले यस दफाबमोिजम पीिडत र पीडकबीच मेलिमलाप गराउनअ
ु िघ पीिडतसँग आव यक
सहमित िलन सक्ने भ ने यव था गरे कै हुँदा िरट िनवेदकको भनाई तकर्पूणर् छै न । जहाँस म अ यादे शको दफा

२५ को उपदफा (१) मा आयोगले यस अ यादे शबमोिजम छानबीन गदार् दफा २३ बमोिजम क्षमादानको लािग
िसफािरशमा नपरे का पीडकलाई प्रचिलत कानन
ू बमोिजम कारवाही गनर् िसफािरश गनर् सक्नेछ भ ने

यव थाले

थप कानन
ू बनाउने आव यकता र स भावनाको बाटो ब द गरे को भ ने िरट िनवेदकको िजकीर छ, यस
स ब धमा हे दार् मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन वा मानवतािव द्धको अपराधमा संलग्न
कानन
ू को दायरामा

यिक्तह लाई

याई द डहीनता अ य गनर् िव यमान कानन
ू को अितिरक्त थप कानून बनाउनप
ु न

आव यकता र स भावनालाई प्र तुत अ यादे शले नै औं याएको

छ । अ यादे शको दफा २७ को उपदफा (१) को

ख ड (छ) मा आयोगको प्रितवेदन कायार् वयन गनर् कानन
ू बनाउन आव यक भएमा सो िवषयमा समेत
आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष प्रितवेदन पेश गनप
ुर् न यव था छ भने दफा २८ को उपदफा (२) को ख ड (घ) मा

आयोगको प्रितवेदनमा उि लिखत िसफािरश कायार् वयन गनर् कानन
ू िनमार्ण गनतफर् कारवाही गन िज मेवारी
शाि त तथा पन
े भ ने यव था रहे कोले थप कानन
ु िनर्मार्ण म त्रालयको हुनछ
ू िनमार्ण गन आव यकता र बाटो
ब द भएको होइन िक झन ् खल
ु ा भएको अव था हुँदा िनवेदकह को िजकीर औिच यपण
ू र् छै न ।
अ यादे शको दफा २९ को उपदफा (१) मा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको आरोपमा दोषी दे िखएको

यिक्तउपर आयोगको िसफािरशको आधारमा मु ा चलाउन म त्रालयबाट लेखी आएमा महा यायािधवक्ता वा

िनजले तोकेको सरकारी वकीलले

य तो

यिक्तउपर मु ा च ने वा नच ने स ब धमा िनणर्य गनछ भ ने

यव था र उपदफा (४) मा उपदफा (१) बमोिजम महा यायािधवक्ता वा िनजले तोकेको सरकारी वकीलले मु ा

चलाउने िनणर्य गरे मा प्रचिलत कानन
ू मा जन
ु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन यसरी मु ा चलाउने िनणर्य भएको
िमितले पतीस िदनिभत्र मु ा चलाउन सिकनेछ भ ने
। तसथर्, बेप ता भएका

यव था भएकोले िवपक्षी िनवेदकको भनाई उपयक्
ु त छै न

यिक्तको छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोग अ यादे श, २०६९ को दफा

१३, २३, २५ र २९ नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (१), धारा १३ को उपधारा (१) र
धारा २४ को उपधारा (९) को प्रितकुल नहुँदा िवपक्षी िनवेदकको िरट िनवेदन खारे जभागी छ खारे ज गरी पाऊँ
भ ने िवपक्षी कानून, याय, संिवधानसभा तथा संसदीय मािमला म त्रालय, िसंहदरबारको तफर्बाट ऐ. का सिचव
भेषराज शमार्का तफर्बाट पेश भएको िलिखत जवाफ ।
िरट िनवेदनमा उठाइएको िवषयव तम
ु ा

व

व पीिडत शहीद पिरवारको है िसयतले हामी िनवेदकह को समेत

हकिहत सरोकार र

वाथर् गाँिसएको हुँदा प्रितरक्षाको लािग समावेश हुन पाऊँ भ ने िनवेदक मैना काकीर्समेत २५
जनाको तफर्बाट यस अदालतसमक्ष िनवेदन परी सो िनवेदन िमिसल सामेल रहेको ।
िनवेदकले दावी गरे का दफाह का स ब धमा यस अदालत एक

यायाधीशको इजलासबाट िमित २०६९।१२।१९ मा

आदे श हुँदा िनवेदकले िनवेदनमा उठाएको िवषयव तुको गा भीयर्तालाई िवचार गदार् बेप ता भएका यिक्तको
छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोग अ यादे श, २०६९ को दफा १३,२३,२५,२९ नेपालको अ तिरम

संिवधान, २०६३ को धारा १२(१)(२) धारा १३(१) धारा २६ संग बािझएको छ भनी िनवेदकह ले माग गनुर् भएको

हुँदा हाल उक्त कायार् वयन नगनुर् नगराउनु भनी त कालीन अ तिरम आदे श जारी भएको र प्र तुत िरट िनवेदन
पण
ू र् सन
ु व
ु ाइका लािग नै इजलाससमक्ष पेश भएको ।
बेप ता भएका

यिक्तको छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगको स ब धमा

अ यादे श, २०६९ आउनभ
ु दापव
ू र् स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगको स ब धमा

यव था गनर् बनेको

यव था गनर् बनेको

िवधेयक, २०६६ तथा

यिक्त बेप ता पान स ब धमा

यव था गनर् बनेको िवधेयक, २०६६ गरी दईु िभ नािभ नै

िवधेयक सरोकारवालाको सुझावलाई समािहत गरी संसदमा पेश गरीएको िथयो । सहभािगतामल
ू क तिरकाले

कानन
िनमार्ण प्रिक्रया अगािड बढे कोमा सरोकारवालाको सझ
र् ः बेवा ता गरी कपटपण
ू
ु ावको पूणत
ू र् प्रिक्रया
अवल बन गरी िववािदत अ यादे श जारी गरीएको छ । अ यादे शले द डहीनतालाई सं थागत गन, बेप तास ब धी
िवषयको लािग अलग्गै उ च तरीय आयोग गठन गनप
ुर् न स मािनत सव च अदालतको यसअिघको आदे शको
िवपरीत एउटै आयोगले बेप ता पान सिहतका सबै मानव अिधकार उ लङ्घनका घटनाह
यव था गरीएको छ । िवपक्षीबाट अ यादे शको प्रावधानह

अनस
ु धान गन

संसदमा िवचारणीय हुनसक्ने हुँदा याियक
पुनरालोकन ज री छै न भ ने भनाई भएपिन स मािनत अदालतलाई आफूसमक्ष िविधवत पमा प्र तत
ु हुन
आएको संवध
ै ािनक वैधताको प्र नलाई
राजुप्रसाद चापागाई िव द्ध

याियक िनरोपण गन अिधकार एवं कतर् य छ । यस अदालतबाट

ी ५ को सरकार (२०६२ सालको िरट नं. ७८, ने.का.प. २०६३ अंक २ प ृ ठ २०३)

भएको मु ामा स मानीत अदालतले अ यादे शको

यव थालाई

समेत अव था छ ।

याियक पुनरालोकनको रोहबाट टुङ्गो लगाएको

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ ले कुनैपिन अपराधमा अिभयोजन भई अदालतले दोषी ठहर गरीसकेपिछ
याियक औिच यताको आधारमा माफी िम हा िदने बाहे क कुनै प्रकृितको कानन
ू ी तथा त यगत क्षमादानलाई

मा यता िदँ दैन । बलपूवक
र्
बेप तापान कायर्, यातना तथा बला कारलगायत राि◌ ट्रय तथा अ तरार्ि ट्रय

कानन
ू अ तगर्तका ग भीर अपराधमा क्षमादान, माफी तथा द डहीनताबाट उ मिु क्त िदने कायर्लाई िविभ न

मुलुकका संिवधानह ले प्र ट पमा िनषेध गरे को छ । ज तोसक
ु ै ग भीर प्रकृितका अपराधह मा पीडकलाई
क्षमादानको ढोका खोिलिदने उक्त अ यादे शको दफा २३ को

यव था ग भीर प्रकृितका अपराधह मा क्षमादान

अ वीकायर् हुने अथार्त ् फौजदारी जवाफदे िहतालाई सिु नि चत ् गनप
ुर् न नेपालको अ तरार्ि ट्रय कानन
ू ी दािय वको
बिखर्लाप छ । अ यादे शको दफा २३(१) मा अ यादे शबमोिजम छानबीन गदार् पीडकलाई क्षमादान गनर् उपयक्
ु त
दे खेमा

यसको पयार् त आधार र कारण खल
ु ाई नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरश गनर् सक्ने

यव था रहे को छ ।

क तो अव थामा प्रयार् त आधार र कारण भएको वा नभएको मा ने भ ने बारे मा अ यादे शले आयोगलाई मागर्
िनदिशत गरे को अव था नरहेकाले ग भीर अपराधह मा क्षमादानको ढोका खु ला राखेको प्र टै छ । दफा २३ को
उपदफा (२) मा केवल बला कारको मात्र नाम उ लेख भएको र
भएको

कारणले

गदार्

ग भीर

अपराध, मानवतािव द्धको

अपराधमा

अपराध, गैर याियक

पिन

क्षमादान

यसपिछ केवल “लगायत” भ ने श द प्रयोग

हुनसक्ने अव था छ । आमनरसंहार, युद्ध
ह या, यातना, बेप ता, दास व र बला कारलगायतका ग भीर

मानवअिधकार उ लङ्घनमा क्षमादानलगायतका द डहीनताका कुनै पिन उपायह लाई िव यमान अ तरार्ि ट्रय

कानन
ू ी िसद्धा तह ले अ वीकार गदर् छन ् । मानवअिधकार उ लङ्घनका लािग िज मेवारह लाई अिभयोजन
गन, सजाय िदने र भिव यमा

य तै उ लङ्घन रोक्ने दािय व रा यपक्षमा छ । नेपालले अ तरार्ि ट्रय मानवीय

कानन
ू का चारवटै जेनेभा महास धीह लाई अनम
ु ोदन गरे को छ । अ तिरम संिवधानको धारा ३३(ड) ले

अ तरार्ि ट्रय कानन
ै ािनक कतर् य
ू अ तगर्त िसिजर्त दािय व प्रभावकारी कायार् वयन गनप
ुर् न िवपक्षीको संवध

तोकेको छ । यसका अलावा स धी ऐन, २०४७ को दफा ९(१) ले पिन अनुमोिदत स धीका प्रावधानसँग बािझने
नेपाल कानूनका प्रावधानह
हुँदा सश त्र

व

बािझएको हदस म अमा य हुने र स धीका प्रावधानले प्राथिमकता पाउने यव था
वको अविधमा भएका ग भीर अपराधका पीडकह का लािग द डहीनता प्रदान गनर् क्षमादानको

ढोका खो ने आधारको पमा रहे को अ यादे शको िववािदत प्रावधान बदरभागी छ ।

सव च अदालतले जेनेभा महास धी कायार् वयनको लािग कानन
ू बनाउन तथा यातनालाई अपरािधकरण गन
गरी यातनािव द्धको महास धीबमोिजम कानन
ू िनमार्ण गनर्का लािग िदएका आदे शह

(राजाराम ढकालसमेत

िव द्ध प्रधानम त्रीको कायार्लयसमेत, रिव द्रप्रसाद ढकाल िव. नेपाल सरकार र राजे द्र िघिमरे िव द्ध प्रधानम त्री

कायार्लयसमेत) अ तिरम संिवधानको धारा ११६ बमोिजम िवपक्षीका लािग ब धनकारी हुने भएपिन अिहलेस म
ती

आदे शबमोिजमका

कानन
ू ी

यव थाह

हुन सकेका छै नन ् । तसथर्, बेप ता भएका
यिक्तको
छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोग अ यादे श, २०६९” को दफा २३ को उपदफा (२) मा गरीएको

प्रावधानको “आयोगको छानबीनबाट क्षमादान िदन पयार् त आधार र कारण नदे िखएका” भ ने वाक्यांशलाई मात्रै
पथ
ृ कीकरणको िसद्धा तबमोिजम छु याउँ दा बाँकी
२३ को उपदफा (२) को उि लिखत

यव थाले अथर् िदन सक्ने भएको हुनाले दावी गरीएको दफा
यव थालाई र दफा २५(१) मा रहे को “प्रचिलत कानूनबमोिजम” भ ने

वाक्यांशलाई नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोिजम अमा य र बदर घोषणा गरीपाऊँ ।
साथै आम नरसंहार, यद्ध
ु अपराध, मानवता िव द्धको अपराध, बेप ता र यातनालगायतका ग भीर अपराधलाई
अ तरार्ि ट्रय कानन
ू ी दािय वअनु प फौजदारी कसरू घोिषत गरी कसरू को गा भीयर्ताअनु प द डको
नगदार्स म संक्रमणकालीन

यव था

याय संय त्रको गठनले मात्रै दे शिभत्रै

यस स मानीत अदालतबाट यसअिघ गरीएका संक्रमणकालीन

याय प्राि तको प्र याभूित हुन नसक्ने भएकाले
यायस ब धी िनणर्यह समेतलाई म यनजर राखी

अ याव यक कानून िनमार्ण गनुर् भ ने परमादे श जारी हुनप
ु दर् छ भ ने िनवेदकका तफर्बाट उपि थत िव वान
अिधवक्ताह क्रमशः माधवकुमार ब नेत, िव णुप्रसाद पोखरे ल, राजुप्रसाद चापागाई र ओमप्रकाश अयार्लले गनुर्
भएको बहस यहोरा ।

िमित २०६९ साल चैत्र १ गतेको नेपाल राजपत्र ख ड ६२ मा प्रकािशत सच
ू नाअनस
ु ार नेपाल सरकार
मि त्रपिरष को िसफािरशमा स माननीय रा ट्रपित यू वारा जारी बेप ता भएका यिक्तको छानबीन, स यिन पण
तथा मेलिमलाप आयोगको स ब धमा

यव था गनर् बनेको अ यादे श, २०६९ ले दशक लामो सश त्र

पुर्याएको पीडालाई थ ने गरी पीिडतलाई झन बढी प्रभािवत पारी पीिडतको

व

वले

यायको अिधकारलाई कुि ठत गरे को

छ । उक्त अ यादे शको दफा २३(१) मा आयोगले पयार् त आधार र कारण खल
ु ाई नेपाल सरकारसमक्ष पीडकलाई
क्षमादानको लािग िसफािरश गनर् सक्ने गरी क्षमादानलाई वैधता प्रदान गरीएको छ । अ यादे शले स यिन पण
आयोगलाई यसको कायार्देश र अिधकारक्षेत्र भ दा बािहर गई
।

याियक िनकायको पमा

थािपत गनर् खोजेको छ

यायपािलकाले दोषी प्रमािणत गनअ
ुर् िघ नै क्षमादानको िसफािरशसमेत गरी Blanket Amnesty को सत्र
ू पात हुनुले
य ता आयोग ज माउनु पछािडको उ े य पीिडतको स य र

यायको अिधकारको प्रितरक्षा गनुर् नभई पीडकलाई

उ मुिक्त िदनु हो भ ने प्र ट हु छ । अ यादे शको दफा २३ ले आयोगलाई क्षमादान िदने अिधकार प्रदान गद
दफा २३ को उपदफा २ ले “बला कारलगायत आयोगको छानबीनबाट क्षमादान िदन पयार् त आधार र कारण
नदिखएका ग भीर प्रकृितका अपराधमा

संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लािग िसफािरश गन छै न” भ ने

ग भीर यव था गरे को छ । एकाितर यस अ यादे शले ग भीर प्रकृितका अपराधलाई पिरभािषत गरे को छै न भने
अक ितर यो प्रावधानले

याियक बाहे कको (Non Judicial Body) स य आयोग ज तो िनकायलाई ग भीर प्रकृितका

अपराधमा समेत पयार् त आधार र कारण दे खाई क्षमादान िदन सिकने कायार्देशलगायतको

विववेकीय अिधकार

प्रदान गरीनु यसै अ यादे शको प्र तावनाको मल
ू ममर् र भावनाको समेत िवपरीत छ । अ यादे शको दफा २(ञ) ले
गरे को मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको पिरभाषा अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकारस ब धी कानन
ू र सो
कानन
ू का आधारभूत िसद्धा त र मा यतासँग मेल खाँदैन ।

य तै गरी अ यादे शको दफा २५(३) मा आयोगले दफा २७ को उपदफा (१) बमोिजम प्रितवेदन िदनअ
ु गावै

क्षमादानको लािग िसफािरशमा नपरे का पीडकउपर मु ा चलाउन महा यायािधवक्तासमक्ष दे िख पठाउन सक्नेछ
भनी अिभयोजनको दे खावटी िसफािरश गरे को छ । अ यादे शको दफा २९(१) मा उ लेख भएअनस
ु ार

महा यायािधवक्ता वा िनजले तोकेको सरकारी वकीलले आयोगको नभई शाि त तथा पूनः िनमार्ण म त्रालयको
िसफािरशको आधारमा मात्र मु ा च ने नच ने िनणर्य गन दे िख छ । अिभयोजनको िनणर्य प्रिक्रयामा दफा

२९(१) बमोिजम आयोगले मु ा चलाउन पठाउने िसफािरशमा मािथ शाि त तथा पन
ू ः िनमार्ण म त्रालयले थप
चलखेल गनर् पाउने ि थित र सोही दफाबमोिजम महा यायािधवक्ताले म त्रालयबाट लेखी आएमा मु ा च ने वा
नचलाउनेस ब धी िनणर्य गन प्रावधानले अिभयोजन कायर्लाई

यन
ू गन बदिनयतसमेत रहेको दे िख छ ।

अ यादे शको दफा २९(४)ले उपदफा १ बमोिजम महा यायािवक्ता वा िनजले तोकेको सरकारी वकीलले मु ा
चलाउने िनणर्य गरे मा प्रचिलत कानन
ू मा जुनसक
ु ै कुरा लेिखएको भएतापिन
िमितले ३५ िदनिभत्र मु ा चलाउन सिकने छ भ ने

यसरी मु ा चलाउने िनणर्य भएको

यव था गरीनुले एकाितर ग भीर प्रकृितका मानवअिधकार

उ लङ्घनका मु ाह मा हद याद नलाग्ने भ ने सवर्मा य िसद्धा तलाई अङ्गीकार गनर् सकेको छै न । यस

अदालतबाट अिधवक्ता राजे द्रप्रसाद ढकालको हकमा रिव द्रप्रसाद ढकालिव द्ध नेपाल सरकार गह
ृ म त्रालयसमेत
भएको ब दीप्र यक्षीकरण मु ामा िकटानीसाथ

यिक्त बेप ता पान कायर्लाई फौजदारी कसरू कायम गरी

प्राथिमकताका साथ कानन
ू को िनमार्ण गनप
ुर् न र बेप तापान कायर्मा संलग्न भै मु ा चलाइएको अव थामा वा
सजाय तोिकएको यिक्तह लाई माफी िदन निम ने भनी यसै स मािनत अदालतबाट िसद्धा तसमेत

थािपत भै

नेकाप २०६४, अंक २, िन.नं. ७८१७, प.ृ १६९ मा प्रकािशत भै सकेको छ । यसै गरी ओमप्रकाश अयार्ल िव द्ध

प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयसमेत भएको राि ट्रय मानवअिधकार आयोगको ऐनमा भएको
हद यादस ब धी मु ामा “मानवअिधकार उ लङ्घनको मु ामा हद याद नलाग्ने” भ ने आदे शसमेत भएको छ ।

तसथर्, नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(१), १३(१) र २४(९)समेतको प्रितकूल हुने गरी राजनीितक
सौदाबाजीको पमा आएको यो अ यादे शले व व पीिडत यिक्त र समद
ु ायको पीडामा झन ् िपंडा थ ने गरी
जघ य अपराधका दोषीह लाई आम माफी िदने भएकाले संक्रमणकालीन
उपायह

यायको िनि त अपनाउनुपन अिनवायर्

स य, याय, पिरपरू ण र सं थागत सध
ु ारको सुिनि चतता हुनेगरी आयोगको गठन गनर् नेपालको
अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) अनुसार उक्त बेप ता भएका यिक्तको छानबीन, स यिन पण
तथा मेलिमलाप आयोगको स ब धमा

यव था गनर् बनेको अ यादे शको दफा १३, २३, २५ र २९ लाई उ प्रेषणको

आदे श वारा बदर गरी िनवेदन दावीबमोिजमको परमादे श तथा िनदशा मक आदे श गरीपाऊँ भ ने िनवेदकका
तफर्बाट उपि थत िव वान विर ठ अिधवक्ता

ी सितशकृ ण खरे ल, िव वान अिधवक्ताह

ी गोिव द शमार्

ब दी, ी हिर फुयाल, ी रामकृ ण का ले, ी पवनकुमार जयसवाल, ी सितश राज मैनाली, ी ल मी पोखरे ल, ी
रे मा थापा र

बेप ता भएका

ी ज्ञाने द्र राज आरणले गनुर् भएको बहस

यहोरा ।

यिक्तको छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगको स ब धमा

अ यादे श, २०६९ लाई संसदले पण
ू र् प िदनसक्ने अव था बाँकी नै रहेकाले त काल

यव था गनर् बनेको

याियक पन
ु रालोकनको

आव यकता छै न । िनवेदकह ले अ यादे शलाई अपरू ो कानन
ू भएको भनी दावी िलएको अव था हुँदा य तो
िवषयमा अदालतले क्षेत्रािधकार ग्रहण गनर् िम दै न । कानन
ू नबनेको अव थामा कानन
ू बनाउन यस अदालतबाट
िविभ न मु ाह मा समेत िनदशना मक आदे श जारी भएको अव थासमेत हुँदा िनवेदकह अदालतसमक्ष य तो
िवषय िलएर उपि थत हुनुलाई अ यथा भ न सिकँदै न । तथािप संिवधानसँग बािझएको भए प ट पमा सो

दे खाउन सक्नप
ु न हु छ । अ यादे शको वैधतामा प्र न छ भने यसमा ग भीर भएर हे नप
ुर् न हु छ । अलगअलग
आयोगह गठन गनप
ुर् नमा एउटै मा िमसाएर आयोग गठन गरे को िमलेन भ नम
ु ा औिच यसमेत दे िखँदैन ।

अ यादे शको दफा २३ को उपदफा (१) मा आयोगले सो अ यादे शबमोिजम छानबीन गदार् पीडकलाई क्षमादान गनर्
उपयुक्त दे खेमा यसको पयार् त आधार र कारण खल
ु ाई नेपाल सरकारसँग िसफािरश गनर् सक्ने यव था रहेको
छ । सो

यव थाले आयोगबाट

विववेकीय िनणर्य हुने नभई प ट आधार र कारण खुलाई िसफािरश गनप
ुर् न
अव था िसजर्ना गरे को दे िख छ । उक्त दफा २३ को उपदफा (६) मा उपदफा (१) बमोिजम क्षमादानको लािग
िसफािरश गदार् िलइने आधार र मापद ड तोिकएबमोिजम हुनेछ भ ने यव था भएको र दफा ४० बमोिजम
आयोगले उक्त अ यादे श कायार् वयन गनर् आव यक िनयम बनाउँ दा क्षमादानको लािग िसफािरश गदार् िलइने
आधार र मापद डसमेत िनयममा

प ट पमा

पिरिधिभत्र रही क्षमादानको िसफािरश गनप
ुर् न

यव था गनप
ुर् न हु छ । तोिकएको आधार र मापद डको
यव थाले आयोगलाई अझै िज मेवार बनाउन खोजेको हुँदा

अ यादे शको दफा २३ को उपदफा (१) र उपदफा (६) मा भएको

यव था अित नै अिनयि त्रत पमा

िव तत
ु न भ ने िरट िनवेदकको भनाई उपयक्
ु त छै न ।
ृ (vague) भएकोले खारे ज हुनप
अ यादे शको दफा २ को ख ड (ञ) मा “मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन” भ ने श दावलीको

प ट पिरभाषा

रहे को र उक्त पिरभाषाले बला कारलगायतका िविभ न अपराधलाई समेटेको हुँदा दफा २३ को उपदफा (२) मा
उ लेख भएको “बला कारलगायत” भ ने श दावलीले पिन उि लिखत सबै ग भीर अपराधलाई समेत समे ने
अव था छ ।

यसैले तजबीजीलाई प्राथिमकता िदएको र क्षमादानयोग्य नभएका ग भीर अपराधह मा

क्षमादानको ढोका खुला राखेको भ ने िनवेदन दावी तकर्पूणर् छै न । क्षमादानस ब धी दफा २५ को

यव थालाई

समु चा अ ययन गन हो भने क्षमादानको कारवाही अिघ ब नको लािग पीडकले िलिखत िनवेदन िदनप
ु न
आफूबाट मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन भएको

वीकार गनप
ुर् न, यसस ब धी सबै त यह

पूणर् पमा

प्रकट गरे को हुनुपन र पीिडतलाई िच त बु दो ढङ्गले प चाताप गनप
ुर् न अिनवायर्ता रह छ । यसैले
पीिडतसँगको स लाह र पीिडतको जानकारी िबना क्षमादानको िसफािरश हुन सक्ने अव थाको पिरक पना नै
अ यादे शले नगरे को हुँदा पीिडतसँग स लाह नगनर् पिन सक्ने विववेकािधकार आयोगलाई भएको भ ने
िनवेदकह को भनाई तकर्सङ्गत र उपयक्
ु त छै न । मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन वा मानवतािव द्धको
अपराधमा संलग्न यिक्तह लाई कानूनको दायरामा

याई द डहीनता अ य गनर् िव यमान कानन
ू को अितिरक्त

थप कानन
ू बनाउनप
ु न आव यकता र स भावनालाई प्र तुत अ यादे शले नै औं याएको हुँदा िनवेदकह को िजकीर

औिच यपूणर् छै न । तसथर्, िनवेदकले माग गरे बमोिजमको आदे श जारी हुनुपन अव था नहुँदा प्र तुत िरट िनवेदन
खारे ज हुनु पदर् छ भ ने िवपक्षी नेपाल सरकारका तफर्बाट िव वान सह यायािधवक्ता ी िकरणप्रसाद पौडेल, ी
संजीव रे ग्मी र उप यायािधवक्ता

ी मदनबहादरु धामीले गनुर् भएको बहस यहोरा ।

िनयमबमोिजम पेशी सूिचमा चढी िनणर्याथर् पेश हुन आएको प्र तुत िरट िनवेदनह मा भएका यहोरा एवं
कागजातसमेत अ ययन गरी दब
यवसायीह
ू
ु ै िरट िनवेदनमा पक्ष िवपक्षका तफर्बाट उपि थत िव वान कानन
तथा िव वान सह यायािधवक्ताह

एवं उप यायािधवक्ताको बहससमेत सन
ु ी िनणर्य सुनाउनका लािग आजको

पेशी तािरख तोिकएको प्र तुत िरट िनवेदनमा यस इजलासको आदे शबमोिजम प्र तत
ु हुन आएको िलिखत बहस
नोटसमेत अ ययन गरीयो ।
बेप ता भएका

यिक्तको छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगको स ब धमा

यव था गनर् बनेको

अ यादे श, २०६९ को दफा २३ को उपदफा (२) मा रहे को “उपदफा (१) मा जन
ु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन
बला कारलगायत आयोगको छानबीनबाट क्षमादान िदन पयार् त आधार र कारण नदे िखएका ग भीर प्रकृितका
अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लािग िसफािरश गन छै न” भ ने

यव था रहे को छ ।

यस

उपदफामा प्रयोग भएको पयार् त आधार र कारण के हुन भ ने कुनै पिन िवषय उक्त अ यादे शमा छै न । सोही
दफाको उपदफा (६) मा “उपदफा (१) बमोिजम क्षमादानको लािग िसफािरश गदार् िलइने आधार र मापद ड

तोिकएबमोिजम हुनेछ” भ ने यव था छ । अ यादे शको दफा ४० ले िनयम बनाउने अिधकार पिन वयं
आयोगलाई नै िदएको हुनाले आयोगको तजबीजलाई नै पयार् त आधार र कारण मा नुपन भएको हुनाले यो
यव था अित नै अिनयि त्रत पमा िव तत
ृ (Vague) भएकोले अिनयि त्रत

यापकताको िसद्धा त (Doctrine of

Vagueness) को आधारमा “आयोगको छानबीनबाट क्षमादान िदन पयार् त आधार र कारण नदे िखएका” भ ने
वाक्यांशलाई मात्रै पथ
ृ कीकरणको िसद्धा त (Doctrine of Severability) बमोिजम छु याउँ दा बाँकी

यव थाले अथर् िदन

सक्ने भएको हुनाले दफा २३ को उपदफा (२) को उि लिखत यव थालाई नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को
धारा १०७(१) बमोिजम असंवैधािनक र अमा य घोषणा
गरीपाऊँ । य तै दफा २५ (१) मा रहे को “प्रचिलत
कानन
ू बमोिजम” भ ने श दह ले दफा २३ मा भएको

यव थालाई थप िन काम बनाएको छ । दफा २५(१) मा

रहे को “प्रचिलत कानन
ू बमोिजम” भ ने वाक्यांशलाई मात्र अमा य र बदर घोिषत गदार् उपदफा (१) ले पिन अथर्
िदन सक्ने भएको हुनाले यसलाई पिन प्रार भदे िख नै अमा य र बदर घोिषत गरीपाऊँ । आम नरसंहार, युद्ध
अपराध, मानवतािव द्धको अपराध, बेप ता र यातनालगायतका ग भीर उ लङ्घनलाई अ तरार्ि ट्रय कानन
ू ी
दािय वअनु प
संक्रमणकालीन

फौजदारी

कसरू

घोिषत

गरी

कसूरको

याय संय त्रको गठनले मात्रै दे शिभत्रै

गा भीयर्ताअनु प

द डको

यव था

नगदार्स म

यायप्राि तको प्र याभूित हुन नसक्ने भएकाले यस
स मानीत अदालतबाट यसअिघ गरीएका संक्रमणकालीन यायस ब धी िनणर्यह समेतलाई म यनजर राखी
अ याव यक कानून िनमार्ण गनुर् भ ने परमादे श जारी हुनप
ु दर् छ भ ने िरट िनवेदन नं. ०६९–WS–००५७ मा
िलईएको मुख्य िनवेदन दावी ।
अ यादे शको दफा २३ को उपदफा (१) मा प्रयक्
ु त पीडकलाई क्षमादान गनर् उपयक्
ु त दे खेमा
कारण खल
ु ाई भ ने वाक्यांशको अथर् ज तोसक
ु ै अपराधको घटनामा संलग्न
गनर् सक्ने भ ने होइन । दफा २३ को उपदफा (१) को

य तो आधार र

यिक्तलाई पिन आयोगले क्षमादान

यव था मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका

घटनाबाहे कका अ य घटनामा आकिषर्त हुने एवं य ता घटनामा पिन क्षमादान िदनको लािग पयार् त आधार र
कारणको आव यकता पन कुरालाई सो दफाले इङ्गीत गरे को हो । अ यादे शको दफा २ को ख ड (ञ) मा

उि लिखत कसरू का हकमा आयोगले क्षमादानको लािग िसफािरश गनर्सक्ने अिधकार नरहे को, जुन कसरू का हकमा
पीडकलाई

आयोगले

क्षमादानको

लािग

िसफािरश

गनर्

सक्दै न, य तो

कसरू

पीडकउपर

मु ा

चलाउन

महा यायािधवक्तासमक्ष लेखी पठाउने भ ने यव था दफा २५ को उपदफा (३) मा रहेको दे िखँदा सो दफा २३ को

उपदफा (२) मा प्रयुक्त “आयोगको छानबीनबाट क्षमादान िदन पयार् त आधार र कारण नदे िखएका” भ ने
वाक्यांशलाई बदर घोिषत गरीरहनु पन औिच य छै न । िरट िनवेदकले चन
ु ौती गनुर् भएको अ यादे शको दफा २५
को उपदफा (१) मा रहेको “प्रचिलत कानन
ू बमोिजम” भ ने वाक्यांशले उक्त अ यादे श जारी हुने बखतमा
िव यमान रहे का कानूनमात्रलाई जनाउँ छ भ ने होइन । प्र तत
ु अ यादे शबमोिजम मानवअिधकारको ग भीर
उ लङ्घन वा मानवतािव द्धको अपराधमा संलग्न

यिक्तह लाई कानूनको दायरािभत्र

याई द डहीनता अ य

गनर् िव यमान कानूनह को अितिरक्त थप कानन
ू बनाउनप
ु न आव यकता र स भावनालाई अ यादे शले समेत
औ याएको हुँदा िनवेदकले लगाउनु भएको मनगढ ते अथर्को आधारमा दफा २५ को उपदफा (१) मा

प्रयक्
ु त “ प्रचिलत कानन
ू बमोिजम” भ ने वाक्यांशलाई बदर गनप
ुर् न कुनै पिन आधार, कारण र प्रयोजन रहे को छै न
।

आम

नरसंहार, यद्ध
ु

अपराध, मानवतािव द्धको

अपराध, बेप ता

र

यातनालगायतका

मानव

अिधकारको

उ लङ्घनलाई अ तरार्ि ट्रय कानूनी दािय वबमोिजम फौजदारी कसरू घोिषत गरी कसरू को गा भीयर्ताअनस
ु ार
द डको

यव था गनर् आव यक कानन
ू िनमार्ण गनर् परमादे श जारी गरीपाऊँ भनी िरट िनवेदकले माग गनुर्

भएको छ । जेनेभा महास धीलाई कायार् वयन गनर्को लािग िवधेयक तजम
ुर् ाको कायर् अि तम चरणमा पुगेको छ

भने यातना िनय त्रणस ब धी िवधेयक, २०६९ तजुम
र् ा भई त कालीन यव थािपका संसदसमक्ष पेश भइसकेको हो
। यसैगरी जबजर् ती

यिक्त बेप ता पान कायर्लाई कानन
ू को पमा घोषणा गनलगायतका िविवध िवषयह लाई

समेटी तयार भएको फौजदारी अपराध संिहता, २०६८ को िवधेयकसमेत त कालीन
भएकाले यो िवषय

य थािपका संसदमा प्र तत
ु

याियक िन पणको िवषय हुन नसक्ने हुँदा िरट खारे ज हुनप
ु दर् छ भ ने िरट िनवेदन नं. ०६९–
WS–००५७ मा िवपक्षी तफर्बाट प्रितवाद गरीएको िलिखत जवाफको मुख्य अंश ।

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(१), १३(१) र २४(९)समेतको प्रितकूल हुने गरी राजनीितक
सौदाबाजीको पमा आएको बेप ता भएका यिक्तको छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगको स ब धमा
यव था गनर् बनेको अ यादे शले

व

वपीिडत

यिक्त र समद
ु ायको पीडामा झन ् पीडा थ ने गरी जघ य

अपराधका दोषीह लाई आम माफी िदने भएकाले संक्रमणकालीन
उपायह

यायको िनि त अपनाउनप
ु न अिनवायर्

स य, याय, पिरपरू ण र सं थागत सध
ु ारको सिु नि चतता हुने गरी आयोगको गठन गनर् नेपालको
अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) अनस
ु ार बेप ता भएका यिक्तको छानबीन, स यिन पण तथा
मेलिमलाप आयोगको स ब धमा

यव था गनर् बनेको अ यादे शको दफा १३, २३, २५ र २९ लाई उ प्रेषणको

आदे श वारा बदर गरी कानन
ू संशोधन गनुर् भ ने परमादे शलगायतको जो चािहने आज्ञा आदे श जारी गरीपाऊँ ।
साथै पीिडतह को स य, याय र पिरपरू णको प्राि तसँगै प्रभावकारी उपचारको लािग संक्रमणकालीन
प्रिक्रयामा स य आयोग ज ता संय त्रको शीघ्र आव यकतालाई

यानमा राखी एक

याय

वत त्र, िन पक्ष र पारदशीर्

आयोगको गठन गरी य तो आयोगबाट पीिडतह ले अपेक्षा गरे को वा तिवक स य त यको उजागर, पिरपरू णको
अिधकारको सुिनि चतता र मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका पीडकह लाई अिभयोजनको सिु नि चतता र
व

वबाट उि जएको लैङ्िगक संवेदनशीलता समेतलाई म यनजर राखी कानन
ू ी यव थाह को िसफािरश गनर् र

सो प्रिक्रयामा आव यक छलफल र परामशर्समेत गनर् मानव अिधकारवादी र संक्रमणकालीन

यायका क्षेत्रमा

िक्रयाशील िवशेषज्ञह को कायर्दल गठन गरी उक्त कायर्दलको प्रितवेदनको आधारमा ३ मिहनािभत्र कानन
ू
म यौदा गरी जारी गनुर् भनी िवपक्षी नेपाल सरकारका नाममा िनदशना मक आदे श जारी गिरपाऊँ भ ने िरट
िनवेदन नं.०६९–WS–००५८ मा िलईएको मख्
ु य िनवेदन दावी ।

अ यादे शको दफा २३ को उपदफा (१) मा आयोगले सो अ यादे शबमोिजम छानबीन गदार् पीडकलाई क्षमादान गनर्
उपयक्
ु त दे खेमा

यसको पयार् त आधार र कारण खल
ु ाई नेपाल सरकारसँग िसफािरश गनर् सक्ने

यव थाले

पीडकलाई जथाभावी क्षमादानको लािग िसफािरश गनर् आयोगलाई रोक लगाएको दे िख छ । सो दफाको उपदफा

(६) मा उपदफा (१) बमोिजम क्षमादानको लािग िसफािरश गदार् िलइने आधार र मापद ड िनयममा तोक्नप
ु न

यव था गरी आयोगलाई अझै िज मेवार बनाउन खोजेको हुँदा अ यादे शको दफा २३ बदर हुनुपन भ ने िरट
िनवेदकको भनाई उपयक्
ु त छै न । अ यादे शको दफा १३ को उपदफा (१) को ख ड (क) मा सश त्र व वको
क्रममा बेप ता भएका

यिक्तको छानबीनलगायत मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनस ब धी घटनाको स य

अ वेषण तथा छानबीन गरी वा तिवक त य जनसमक्ष

याउने भ ने

यव था भएको र अ यादे शको दफा २२

को उपदफा १ मा पीडक वा पीिडतले मेलिमलापको लािग आयोगसमक्ष िनवेदन िदएमा आयोगले पीडक र

पीिडतलाई एक आपसमा मेलिमलाप गराउन सक्नेछ भ ने तथा दफा २२ को उपदफा (५) मा आयोगले यस
दफाबमोिजम पीिडत र पीडकबीच मेलिमलाप गराउनुअिघ पीिडतसँग आव यक सहमित िलन सक्ने भ ने

अव था गरे कै हुँदा िरट िनवेदकको भनाई तकर्पूणर् छै न । जहाँस म अ यादे शको दफा २५ को स ब धमा हे दार्
मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन वा मानवतािव द्धको अपराधमा संलग्न

यिक्तह लाई कानन
ू को दायरामा

याई द डहीनता अ य गनर् िव यमान कानन
ू को अितिरक्त थप कानून बनाउनप
ु न आव यकता र स भावनालाई

प्र तुत अ यादे शले नै औं याएको अव था हुँदा िनवेदकह को िजकीर औिच यपूणर् छै न । अ यादे शको दफा २९
को उपदफा (१) को
एकैसाथ

राखेर

यव थालाई दफा २५ को उपदफा (३) र दफा २८ को उपदफा (२) को ख ड (ग) लाई

हे नप
ुर् न

हुँदा

दफा

२९

को

उपदफा

(१)

को

यव थाले

आयोगको

भूिमका

गौण

बनाएको, म त्रालयबाट लेखी नआएस म महा यायािधवक्ताले मु ा च ने वा नच ने स ब धमा िनणर्य गनर्
नसक्ने अव था आई महा यायािधवक्ताको संवैधािनक भूिमका संकुचन गरीएको भनी मा न िम ने दे िखँदैन
तसथर्, बेप ता भएका

यिक्तको छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोग अ यादे श, २०६९ को दफा

१३, २३, २५ र २९ नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (१), धारा १३ को उपधारा (१) र
धारा २४ को उपधारा (९) को प्रितकूल नहुँदा िवपक्षी िनवेदकको िरट िनवेदन खारे ज गरी पाऊँ भ ने
िलिखत प्रितवाद दे िख छ ।
प्र तुत िरट िनवेदन पत्र एवं िलिखत जवाफको

यहोराको

यहोरासमेत अ ययन गरी िरट िनवेदकले उठाएका िबषयह मा

िन न प्र नह को स ब धमा िनणर्य िदनप
ु न दे िखयो :–
(क) बेप ता भएका

यिक्तको हकमा छानबीन गन आयोग र स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोग

छुट्टाछुट्टै गठन हुनप
ु न हो वा दब
ुर् न हो, बेप ता भएका यिक्तको
ु ैका हकमा एउटै आयोग गठन गनप
छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलापस ब धी एउटै आयोग गठन गरी अ यादे शको दफा १३
बमोिजम तोकेको आयोगको काम, कतर् य र अिधकारस ब धी
अ तिरम संिवधान, २०६३ को प्रितकूल छ, छै न ?

(ख) अ यादे शको दफा २३ मा भएको
गरे को छ, छै न साथै उक्त दफाको

यव था संकुचन भई नेपालको

यव थाले आयोगलाई अिनयि त्रत तजबीजी अिधकार प्रदान

यव थाले पीिडतको सहमितबेगर पीडकलाई आयोगले क्षमादान

गनर् सक्ने हो होइन र उक्त दफा २३ नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को प्रितकूल छ, छै न ?
(ग)

अ यादे शको दफा २५ मा भएको

यव थाले ग भीर अपराधमा संलग्न पीडकले उ मुिक्त पाउन

अ यादे शको दफा २९ मा भएको

यव थाबाट महा यायािधवक्ताले मु ा चलाउन िनणर्य गनर्सक्ने

सक्ने अव था हु छ वा हुँदैन, उक्त दफा २५ नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को प्रितकूल
छ, छै न ?
(घ)

अिधकारको संकुचन भएको छ वा छै न, साथै मु ा चलाउने िनणर्य भएको िमितले ३५ िदनिभत्र मु ा
चलाउन सिकने छ भ ने

यव था ग भीर प्रकृितका फौजदारी मु ामा हद याद नलाग्ने सवर्मा य

िसद्धा तको िवपरीत छ वा छै न ?

(ङ) िनवेदन मागबमोिजमको आदे श जारी गनप
ुर् न हो होईन ?

२. िरट िनवेदकले उठाएको पिहलो प्र नतफर्
भएका

ि टगत गरी हे दार्, स वत ् २०६९ सालको अ यादे श नं ८ मा “बेप ता

यिक्तको छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगको स ब धमा

अ यादे श” का दफा १३, २३, २५ र २९ का प्रावधानह उपर आपि त जनाई उक्त दफाह

यव था गनर् बनेको
नेपालको अ तिरम

संिवधान, २०६३ को धारा १२(१), १३(१) र २४(९) समेतको प्रितकूल भएबाट धारा १०७(१) र (२) बमोिजम
उ प्रेषणको आदे श वारा बदर गरी कानन
ू संशोधन गनुर् भनी िवपक्षीह का नाउँ मा परमादे श जारीको समेत

माग गरे को दे िख छ । िमित २०६९।१२।१ मा नेपाल सरकार वारा प्रकािशत राजपत्रमा उि लिखत
अ यादे शको प्र तावना हे दार् सश त्र

व

वका क्रममा बेप ता भएका

यिक्तको छानबीनलगायत मानव

अिधकारको ग भीर उ लङ्घन तथा मानवतािव द्धको अपराधस ब धी अ य घटना र
संलग्न

यिक्तह को बारे मा स य अ वेषण गरी वा तिवक त य जनसमक्ष

य तो घटनामा

याउन, पीडक र पीिडतबीच

मेलिमलाप गराई पार पिरक स भाव तथा सिह णुताको भावना अिभबिृ द्ध गद समाजमा शाि त र
मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गनर्, सो घटनाबाट पीिडत भएका
गनर् तथा

यिक्तलाई पिरपरू णको लािग िसफािरश

य तो घटनासँग स बि धत ग भीर अपराधमा संलग्न

यिक्तलाई कानूनी दायरामा

द डहीनताको अ य गन उ े यका साथ प्र तत
ु अ यादे श जारी भएको दे िख छ ।

याई

३. नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को अनस
ु च
ू ी ४ मा समािव ट नेपाल सरकार र त कालीन नेपाल

क यिु न ट पाटीर् (माओवादी) बीच स प न िमित २०६३।८।५ को िव तत
ृ शाि त स झौताको दफा ५.२.५ मा
दव
ु ै पक्ष सश त्र

व

वका क्रममा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन तथा मानवतािव

वको

अपराधमा संलग्नह को बारे मा स य अ वेषण गनर् र समाजमा मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गनर्
आपसी सहमितबाट उ च तरीय स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगको गठन गनर् सहमत छन ् भ ने
सारभत
यव था गरे को दे िख छ ।
ू

४. नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३(थ) मा सश त्र

व

वको क्रममा बेप ता पािरएका

यिक्तह को स ब धमा गिठत छानबीन आयोगको प्रितवेदनका आधारमा

पिरवारह लाई राहत उपल ध गराउने भ ने
व

य ता

यिक्तह का पीिडत

यव था रहेको दे िख छ । यसैगरी धारा ३३(ध) ले सश त्र

वको क्रममा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन तथा मानवतािव द्धको अपराधमा संलग्न

यिक्तह को बारे मा स य अ वेषण गनर् तथा समाजमा मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गनर् उ च तरीय

स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन गन

यव था गरे को रहे को पाई छ । संिवधानले

यव था

गरे को उि लिखत प्रावधानअनु प बेप ता पािरएका

यिक्तका स ब धमा गठन हुने छानबीन आयोग र
मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन तथा मानवतािव द्धको अपराधमा संलग्न यिक्तह को बारे मा
स य अ वेषण गनर् र मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गनर् उ च तरीय स यिन पण तथा मेलिमलाप
आयोग गठन गन गरी दईु छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गनर् सक्ने

यव था भएको दे िख छ तर िमित

२०६९।१२।१ का िदन मि त्रपिरष को िसफािरशमा स माननीय रा ट्रपितबाट जारी गरीएको बेप ता भएका

यिक्तको छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप एउटै आयोग गठन हुने यव था गरी आयोगको
संरचना, काम कतर् य र अिधकारलगायतका अ य सारभत
यव थाह को प्रयोग गनर् सक्ने गरी
ू
अ यादे शमा यव था भएको दे िख छ ।

५. बह
ृ त ् शाि त स झौता तथा संिवधानको उपरोक्त धाराह को

यव थाबमोिजम गठन हुने उपरोक्त
आयोगह को गठन प्रिक्रया, काम कतर् य र अिधकार तथा अ य सारवान ् िवषयव तक
ु ा स दभर्मा छुट्टा–छुट्टै

यव था हुनुपनमा य तो नभै उक्त एउटै अ यादे शमा एउटै आयोगको यव था गरी मानव अिधकारको
ग भीर उ लङ्घन तथा यिक्त बेप ता पान कायर्का स ब धमा क्रमशः उक्त अ यादे शको दफा २(ञ) र
६.

२(ट) मा पिरभािषत गरे को समेत दे िखयो ।

व तत
ु ः

मानवअिधकारिव द्धका

जनस
ु क
ु ै

कायर्ह

मानव

अिधकारस ब धी

कानन
ू , मानव

अिधकारको

िव व यापी घोषणा पत्र तथा मानव अिधकारसंग स बि धत अ तरार्ि ट्रय स धीले गरे का पिरभाषाअनु प

हुनप
ु दर् छ । उक्त अ यादे शको दफा २(ञ) ले मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका स ब धमा पिरभाषा

गरी ह या, अपहरण तथा शरीर ब धक, यिक्त बेप ता पान, बला कार तथा यौनज य िहंसालगायत ८ वटा
कायर्का अितिरक्त अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार वा मानवीय कानन
ू िवपरीत गिरएका जुनसक
ु ै िकिसमका

अमानवीय कायर् वा मानवतािव द्धको अ य अपराधलाई मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन भनी
पिरभािषत गरे को छ ।

य तै दफा २(ट) मा

यिक्त बेप ता पान कायर्का स ब धमा पिरभाषा गरे को

दे िख छ । संिवधानको धारा ३३ (थ) तथा ३३(ध) ले २ वटा छुट्टाछुट्टै आयोगका गठनमा पिरक पना गरे को
तथा िव तत
ृ शाि त स झौताको दफा ५.२.५ समेतले स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगको गठनका
स ब धमा

यव था गरे को दे िखँदा ती दव
ु ै आयोगह

एउटै अ यादे शबाट गठन हुनु र एउटै अ यादे शले
यव था गरे बमोिजम ती आयोगह को काम, कतर् य र अिधकारसमेतको प्रब ध हुनु संिवधान तथा िव तत
ृ

शाि त स झौताको पिरक पना िवपरीत हुन जा छ । य तै उक्त स झौताको धारा ७ ले मानव
अिधकारको िव व यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अ तरार्ि ट्रय मानवीय कानून र मानव अिधकारस ब धी

आधारभूत िसद्धा त र मा यताह प्रित प्रितबद्ध रहने यव थािवपरीत समेत हुन जा छ ।
७. संयक्
ु त रा ट्रसंघ वारा पारीत प्र ताव नं. 47/133 को Declaration on The Protection of All Persons from

Enforced Disappearence को प्र तावनामा समेत

यिक्त बेप ताका स ब धमा भइरहे का वा हुने

गितिविधप्रित चासो राख्दै िविभ न दे शमा िनर तर पमा
यिक्तह

आ नो

इ छािबना

पक्राउ

परे का, थुिनएका

यिक्त बेप ताका घटनाह
तथा

अपहरणमा

भई रहे का तथा

परे का, साथै

सरकारी

िनकायबाट, संगिठत समूहबाट, यिक्तगत तवरबाट कुनै न कुनै प्रकारले भएका य ता कायर्ले कानन
ू को

संरक्षणबाट िवमुख गराएको हु छ भ ने भावना अिभ यक्त गरीएको पाइ छ । (In many countries often

in the persistent manner, enforced dissapperences occur, in the sense that persons are
arrested, detained or abducted against their will or otherwise deprived of their
liberty by officials or different branches or level of government or by organized groups or
private individuals acting on behalf of or with the support, direct or indirect
consent or acquiesencence of the government, followed by a refusal to disclose the fate or
whereabouts
of
the
persons
concerned
or
a
refusal
to
acknowledge the deprivation of their liberty which places such persons outside
the protection of law).
८. उक्त घोषणाको धारा १ ले बलज ती बेप ता पान कायर्लाई मानवतािव द्धको अपराधका पमा िलँ दै धारा २ ले
कुनै पिन रा यले

यिक्त बेप ता िव द्धको कायर्

यवहारमा गनर् नहुने, य ता कायर् गनर् छुट निदने तथा
य तो कायर् सहन गनर् नहुने गरी िकटान गरे को छ । य तै धारा ३ ले प्र येक रा यले बलज तीपूवक
र्
यिक्त बेप ता कायर् िव द्ध प्रभावकारी िवधाियकी, प्रशासकीय, याियक तथा अ य आव यक उपायका पमा

िलने तथा धारा ४ ले

यव थासमेत गरे को छ ।

य तो कायर् फौजदारी कसरू का

पमा िलई ग भीर कसरू का

यसैगरी २० िडसे बर २००६ मा जबजर् ती बेप ताबाट सबै

गनस ब धी अ तरार्ि ट्रय महास धीसमेत जारी गरी संयुक्त रा ट्रसंघले

पमा िलनुपन

यिक्तलाई बचाउ

यिक्त बेप ता पान ज तो

कायर्प्रित िच ता र चासो यक्त गरे को छ । य यिप ती महास धीको हालस म नेपाल पक्ष रा ट्र बिननसके
पिन राजे द्र ढकालको मु ामा यस अदालतबाट

यसको सा दिभर्कताको बारे मा चचार् भई सकेको छ । यी

सबै प्र नह मा नेपाल मल
ू धारका मानवअिधकारस ब धी अिभस धीह को पक्ष भएको स दभर्मा

यिक्त

बेप ता पान ज तो ग भीर मानव अिधकार उ लङ्घनको िवषयमा नेपाल रा यको अिवभा य दािय व रहने
कुरा िववाद गनर् सिकने दे िखँदैन । बेप ता भएका

९.

यिक्तका स ब धमा रा यले आव यक िवधाियकी

प्रशासिनक तथा

याियक प्रब धह को बारे मा आ नो दािय व िनवार्ह गनुप
र् न कुरामा िवमित हुन सक्तैन ।
यिक्त बेप ता पान कायर् जो सक
ु ै बाट भएपिन महास धीको उक्त धारा २ बमोिजम ग भीर कसरू हुने हुँदा
अ य सामा य फौजदारी कसरू का
दास व महास धी, १९२६

दे िख

पमा यसलाई हे िरनु

बालअिधकारस ब धी

यायोिचत हुन सक्तैन । नेपालले हालस म
महास धी, १९८९ स मका मानव अिधकारसँग

स बि धत अ तरार्ि ट्रय महास धीको पक्ष रा ट्र बिनसकेको छ । संयुक्त रा ट्रसंघको सद य रा ट्रसमेत

भएका कारण नेपालले संयक्
ु त रा ट्रसंघ वारा पारीत मानव अिधकारसँग स बि धत मह वपण
ू र् महास धीका
प्रावधानह का स ब धमा कानन
ू मा

यव था गरी

य ता महास धीअनक
ु ू ल िवधाियकी प्रब ध गनुर्

वा छनीय हुन आउँ छ ।
१०. नेपाल पक्ष रा ट्र भएको नागरीक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय अनब
ु धको धारा ६ ले
प्र येक
तथा

यिक्तलाई जीवनको अ तरिनिहत अिधकार हुने र कानून वारा यस अिधकारको संरक्षण गरीने
वे छाचारी पले कसैको पिन जीवनको हरण नगिरने भनी जीवनको अिधकारलाई यिक्तको नैसिगर्क

अिधकारका पमा िकटान गरीिदएको छ । य तै यातना तथा अ य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक
यवहार वा द ड िव द्धको महास धी, १९८४ लेसमेत कुनै यिक्तलाई अमानवीय यातना िदन िनषेध गरे को

छ । य तो अहम िवषयमा रा यले आ नो दािय वप्रित उदासीन भै

यिक्तको जीवनको अिधकारसँग

स बि धत

सामा य फौजदारी कसरू ज तो

यिक्त बेप ता पान कायर्लाई हलक
ु ो ढङ्गले िलने तथा अ

कसरू कै सरह यसलाई िलने र यसलाई अदालतले सहज पमा िलन सक्ने िकमाथर् हुँदैन ।

११. मानव अिधकारको उ लङ्घन र

यसका कसरू दारलाई फौजदारी कानन
ू का

थािपत मू य र मा यताअनु प

फौजदारी दािय व बहन गराउनु आव यक हु छ । यिक्त बेप ता पानस ब धी मािथ उि लिखत
महास धीकै पक्ष रा ट्र नभएका कारण वा य तो घोषणापत्रको पक्ष नभएकै कारण नेपालले यिक्त बेप ता
पान कायर्स ब धी

य तो प्रावधानलाई नजरअ दाज गनर् िम दै न । मानव अिधकारसँग स बि धत

मानवअिधकारको िव व यापी घोषणापत्र, १९४८ दे िखका िविभ न मह वपूणर् अ तरार्ि ट्रय अनब
ु धह लाई

वीकार गरीसकेको तथा संिवधान तथा अ य स बद्ध कानूनी प्रव धमाफर्त ् मानव अिधकार तथा नागरीक
वत त्रताप्रित

पटकपटक

नागरीकह प्रितको

प्रितबद्धता

अ तरार्ि ट्रय

प्रब धह को यथोिचत

यक्त

दािय व परू ा

गरीसकेको

गनर्

कारण

आव यक

पिन

नेपालले

िवधाियकी, प्रशासिनक

बेप ता

भएका

तथा

याियक

यव था गनुर् वा छनीय हुन आउँ छ । यस अहम ् सवालमा रा यले बेवा ता गरी
िनवेदकह ले दावी गरे को छुट्टाछुट्टै आयोगह
थापना गन िवषयमा हलक
ु ो वा टालटुले प्रविृ त प्रदशनर् गनुर्

जायज मा न सिकने हुँदैन ।
१२. कुनै पिन यिक्तलाई बलज ती बेप ता बनाउने कायर्बाट उसलाई कानूनको समान संरक्षणबाट बि चत गरी
यिक्तको वैयिक्तक

वत त्रताको हरण र

य तो कायर्ले उसका वैयिक्तक
अिधकार र मौिलक

यूनतम ् मानवीय मू य र मा यताको उ लङ्घन गरे को हु छ ।
वत त्रताह लाई यही िब दम
ु ा नै समा त पािर िद छ । यसैकारण, मानव

वत त्रताह को िव व यापी स मान तथा पालना र प्रबद्धर्न गन दािय वलाई

गरे का कुनै पिन रा ट्रले

वीकार

यसरी हुने जबजर् ती बेप ताका घटनाह प्रित ग भीर र सचेत रहनैपन हु छ ।
नेपालमा बेप तास ब धी िवषयलाई िवशेष पमा स बोधन गन गरी अपराध संिहताको म यौदामाफर्त
कोिशस गरी

यव थािपका संसदिभत्र िवधेयकको पमा प्रवेश पाएपिन हालस म पारीत हुन नसकी छुट्टै
कानन
र् बेप ताका घटनाह लाई छानबीन गन, बेप ता बनाइएका यिक्तह को
ू नबनेको पिरप्रे यमा बलपूवक

ि थित यकीन गरी सावर्जिनक गन, दोषी दे िखएका यिक्तह लाई कारवाही गन र पीिडतलाई राहत उपल ध
गराउनेलगायतका आव यक

यव थाह

भएको िवशेष कानन
ू िनमार्ण हुनप
ु न स ब धमा यस अदालतबाट
राजे द्रप्रसाद ढकालको हकमा रिव द्रप्रसाद ढकालिव द्ध गह
ृ म त्रालयसमेत भएको मु ामा यसअिघ नै
बोिलसिकएको छ । जसको कायार् वयन हालस म नभएको बाट यस प्र नमा रा यको स वेदन यन
ू ता
झि करहे को छ ।

१३. पीिडत पक्षलाई रा यको

याय प्रणालीप्रित िव वास र आ था कायम राख्ने वातावरण बनाउनु तथा दोषी

दे िखएका िज मेवार अिधकारीह लाई कानन
ू उ लङ्घन गन कायर्बाट उ प न दािय वबाट उ मुिक्त पाउन
सिकँदै न

भ ने

बोध

गराउनु

पिन रा यको

दािय व हो

।

यो

दािय व रा यको

छुट्टै

र

िवशेष

दािय व नभई रा यले नागिरकको आधारभत
ू मौिलक अिधकार र मानव अिधकारको संरक्षण गनप
ुर् न
यन
ू तम ् र आधारभत
ू दािय व हो । य तो दािय व परू ा गनर्का लािग रा यले िवशेष िकिसमको कानन
ू को

िनमार्ण गनप
ुर् छर् भ ने स दभर्मा पिन उक्त फैसलामा बोिलसिकएको छ ।

१४. संयक्
ु त रा ट्र संघको महासभा वारा महासभाको ६० औं सभामा पारीत प्र ताव नं. ७१(ए) को दफा ७ मा
मानव अिधकार र अ तरार्ि ट्रय मानवीय कानन
ू को ग भीर उ लङ्घनबाट पीिडत पक्षह लाई

यायमा

समान र प्रभावकारी पमा पहुँच हुनप
ु न, पीिडतले भोग्नप
ु रे को क्षित बापत पयार् त, प्रभावकारी र शीघ्र
पुनलार्भ (Reparation) पाउनप
ु न तथा यसस ब धी सच
ू नामा पीिडतको पहुँच हुनुपन भनी प्र ताव पारीत
गरे को र नेपाल पिन संयुक्त रा ट्र संघको सद य भएको नाताले य ता प्र तावह माफर्त ् दे खाइएको
प्रितबद्धताप्रित रा य उदासीन रहन सक्ने अव था दे िखन आउँ दै न ।

१५. नेपाल पक्ष भएको नागरीक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अनुब धको धारा २ तथा ९ को याख्या गन
क्रममा संयुक्त रा ट्रसंघीय मानव अिधकार सिमितले उक्त धारा वारा प्रदान गरीएको
अिधकारह

उ लङ्घन

भएको

अव थामा

रा यले

अ य

उपचारका

अितिरक्त

उपयक्
ु त

क्षितपूितर्समेत िदनुपन र त कालीन पमा अ तिरम उपायह समेत अवल बन गनप
ुर् न भनी
दे िख छ ।

मात्रामा

याख्या गरे को

वको क्रममा जबजर् ती बेप ता हुने घटनाबाट बेप ता हुने यिक्त मात्र पीिडत हुने नभई
िनजको पिरवारको र आफ तजनसमेत पीिडत हुने हु छ । य तो घटनाको प्रभावकारी
अनुस धान, अिभयोजन वा याय िनरोपण हुन सकेन भने यिक्त बेप ता पािरएका घटनाले अ ततः समग्र
समाजले
िवकास

र

व

यिक्तका

नै आतङ्िकत र असरु िक्षत महशुस गनर् पग्ु दछ । य तो भयङ्कर पिरणामसिहत कुनै रा यले
स यताको

आशा

गनर् सक्दै न

।

नेपालको

संवैधािनक

यव था, िवदे शी

अदालत

तथा

मानवअिधकारस ब धी क्षेित्रय अदालतह को फैसला, नेपालले अनम
ु ोदन गरे का मानव अिधकारस ब धी
अ तरार्ि ट्रय द तावेजह

तथा संयक्
ु त रा ट्र संघ एवं अ तरार्ि ट्रय समुदायले जारी गरे का प्र ताव र

घोषणापत्रसमेतको आधारमा नागरीक तथा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका घटनाह का स ब धमा
छानबीन गनर् घटनाबाट पीिडत पक्षह लाई

य तो छानबीन प्रिक्रयाको प्रवाहमा समािहत गरी

यसबाट

प्रा त हुन सक्ने लाभ तथा अवसरसमेतबाट बि चत गनर् िम ने हुँदैन ।
१६. यसरी बलपव
र् बेप ता बनाइएका यिक्तह को सरं क्षणस ब धी छुट्टै ऐनको िनमार्ण गनर्, यस ऐनअ तगर्त
ू क
प्र तुत िवषयसँग स बि धत सबै घटनाह को जाँचबझ
गन, आयोगको कायर्क्षेत्र
ु
जाँचबझ
ु ले

अदालतको

प्रित थापन

नगन, ि थित

प ट

नभएस म

प ट गन, य तो

जाँचबझ
ु

िनर तर

गनप
ुर् न, पीिडत, साक्षी, उजूरवाला, वकील, अनुस धानकतार् सबैलाई अनस
ु धानमा सहयोगी बिनरहनको लािग
िनजको सरु क्षाको

यव था गन, पीिडतह ले आ नो सरोकार र भनाई राख्न पाउने अिधकार र अवसरको

यव था, िनजह को भनाई गो य राख्न सिकने

गनलगायतका

िवषयमा

नेपाल

यव था गन ज ता िवषयका लािग छुट्टै आयोग गठन

सरकार, गह
ृ म त्रालय

तथा

महा यायािधवक्ताको

कायार्लयका

नाउँ मा

िनदशना मक आदे शसमेत जारी भई रहे को अव था िव यमान रहँदारहँदै नेपाल सरकारबाट

यिक्त

बेप तापानस ब धी तथा स यिन पण तथा मेलिमलाप स ब धमा

यव था गनर् एउटै कानन
ू को िनमार्ण

गरी अ यादे श जारी भएको समेत दे िखयो । पूवफ
र् ै सलाअनस
ु ार नै िवषयव तक
ु ो गा भीयतार्लाई िवचार गरी

यिक्त बेप ता पान स ब धी छुट्टै ऐन िनमार्ण गनुर् भनी िवपक्षीह का नाउँ मा आदे शसमेत जारी भईसकेको

सो अव थालाई नजरअ दाज गरी िवपक्षी िनकायबाट उि लिखत अ यादे श जारी गरीएको दे िखन आयो ।

१७. नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ ले अङ्गीकार गरे को मानवअिधकारस ब धी मू य मा यताको अितिरक्त
सव च अदालतले जारी गरे को आदे श र कानूनी िसद्धा तको पिरपालना कायर्पािलकालगायत रा यको
संरचनाबाट अपेक्षा गरीनेमा

यसको कायार् वयन ढीलो गन मात्रै होइन आदे शको मल
ू भावनािवपरीत नै

जान सक्नेस मको चे टा प्र तुत अ यादे शबाट दे िखएको छ, जसलाई सहज

वीकानर् वा आँखा िच लन वा

क्ष य मा न िम दै न । कानन
ू मा ने सं कृित जनसाधारणसँग मात्रै अपेक्षा गरीने होइन, रा यसँग पिन
उि तकै अपेक्षा गरी छ । रा यले आफ कानन
ू को उिचत स मान गनर् सक्तैन भने रा यले बनाएको

कानन
ू को जनसाधारणबाट पालनाको अपेक्षा गनर् पिन गा ो हु छ । यसबाट कानन
ू को पालना नहुने वा
कानन
उ लङ्घनको नराम्रो सं कृित िवकास हुने खतरा हुँदैन भ न सिकँदै न । तसथर्
ू
पव
ू र् फैसलाबमोिजमको िनदशलाई बेवा ता गद जारी भएको प्र तत
ु अ यादे शका िववािदत दफाह लाई

चन
ु ौती िदई िनवेदकह ले यस अदालतमा िनवेदन दायर गनल
ुर् ाई य तो पिरि थितमा अ यथा भ न सक्ने
अव था दे िखन आएन ।
१८. बलपूवक
र्

यिक्त बेप तापान कायर्लाई

व

वको कुनै राजनीितक पक्षको पमा िकमाथर् िचत्रण गनर्

सिकँदै न, य तो कायर् मानवअिधकारस ब धी ग भीर अपराध र मानवतािव द्धको अपराधको पमासमेत

िलनप
ु न हु छ । यातना िदने, बेप तापान कायर्ह िवशुद्ध फौजदारी अपराधह हुन ् र ती अपराधह को
छुट्टाछुट्टै अनस
ु धान गरी यायको अि तम िब दस
ु म नपुर्याएस म िनर तर पमा अपराध मािनने
कायर्ह

हुन ् । व वको सैद्धाि तक कारणसँग सहमत भई कुनै पक्षबाट व वसँग स बि धत घटनामा
स बि धत हुनु वा संलग्न हुनु एउटा कुरा हो । तर व वमाफर्त पिरवतर्न याउने वा व व दबाउने वा
समाधान गन कुनै नाममा पिन उपरोक्त उि लिखत आपरािधक र अवाि छत िक्रयाकलापमा छूट िदन
सिकने ठाउँ हुँदैन । पिरवतर्न

याउने वा

यसलाई रोक्ने वा

यव थापन गन नाउँ मा जे पिन गनर् हु छ
भ ने सोच सवर्था अग्रा य र आपि तजनक छ । समाजलाई अग्रगित िदने वा िदशापिरवतर्न गन प्रयास वा
समाजमा ि थरता र शाि त बहाल गन जुनसक
ु ै प्रयास गदार् पिन वैध वा स य उपायह
अस यको साधनाबाट स यको र अपराधको मागर्बाट
प्रिक्रयाबाट
कुराह

नै गनप
ुर् न हु छ ।
यायको उ बोधन हुन सक्तैन । अपरािधक

यायको प्राि त वा यव थापन हाम्रो संिवधान र प्रजात त्रले तय गरे का बाटाह

होइनन ् भ ने

िवचारणीय छन ् अ यथा युद्ध कालमा यद्ध
ु अपराधका कुरा गनुर् असा दिभर्क हुन जाने हु छ ।
१९. बलपूवक
र्
यिक्त बेप ता पान कायर् िवशुद्ध ग भीर फौजदारी अपराधको पमा िलइने हुनाले य तो कायर्का

लािग रोकथाम, अनुस धान, अिभयोजन, याय िनरोपण, पुनरोद्धार, पुन थापना, पीिडत संरक्षण, क्षितपूितर् सजाय
आिद चरणह को लािग नै िविशि टकृत सं था वा संय त्रमाफर्त काम गनप
ुर् नमा यसलाई गौण मानेर
बेप ता कायर्लाई आपराधीकरण नै नगरी

यायको वैकि पक मागर्ह

प्रश त गनुर् वा गनर् खो नु यस

खालको अपराधको जघ यता र यसको पिरणामलाई नै इ कार गनुर् वा हलक
ु ो ढङ्गले हे न प्रय न गनुर् हो

भ ने हुने दे िख छ । वतर्मान अ यादे शको यव थाले बलपव
र्
यिक्त बेप ता पान कायर्को लािग कुनै
ू क
िविशि टकृत संरचना र उपागम नै सोिचएको दे िख न । य तो केही नगरी मेलिमलापको घेरािभत्र
यसलाई राख्न र स बोधन गनर् खो नु झनै आपि तपण
ू र् कायर् दे िख छ । ग भीर मानव अिधकारस ब धी

अपराध र अ य गलत कायर्ह लाई एकै ठाउँ मा राखी सबैलाई मेल िमलापको प्रिक्रयामा समावेश गरे र

अ यादे शले चरम िवरोधाभाष बढाएको दे िख छ । व तुतः बेपता गन कायर् जो सक
ु ै ले गरे को भएपिन

आपि तजनक हु छ र यसलाई याय िनरोपणको प्रिक्रयाबाट नै स बोधन गनप
ुर् न हु छ । त प चात ्
फौजदारी
यायको प्रिक्रयाका अितिरक्त पिन संक्रमणकालीन
यायको अ य अवयवह
ज तै
पिरपरू ण, पनर् थापना आिदको मा यमबाट पीिडतको संरक्षण गनप
ुर् न हु छ । य तो यव था केही नगरी
बेप ता गन कायर्को पिरणाम नै िवलय गन वा यसको प्रभावकािरता यन
ू गन कुनै पिन संरचना वा

चे टाले अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकारस ब धी कानन
ू , नेपालको अ तिरम संिवधान र सव च अदालतबाट
प्रितपािदत कानूनी िसद्धा तसमेतको पालना गरे को मा न नसिकने हुनाले िववािदत अ यादे श संरचनागत
िहसाबले दोषपूणर् दे िख छ ।

२०. मल
ू तः त कालीन अव थामा दे शमा िव यमान दशक लामो सश त्र

व

वलाई अ य गद दे शमा शाि तपूणर्

सहकायर्का लािग उपरोक्त िव तत
ृ शाि त स झौता स प न भएकोमा सो स झौतासमेतले
भएका घटनाह का स ब धमा राजनीितक
घटनाका स ब धमा
भएका

व

व

वकालमा

वका कारण भएका घटना तथा अ य कारणबाट भएका

प ट सीमाङ्कन गरे को दे िख छ । तर प्र तुत अ यादे शमा यव था गरीएको बेप ता

यिक्तको छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगको काम, कतर् य र अिधकार स ब धमा

भएको कानूनी

यव था हे दार् उक्त अ यादे शको दफा १३ ले सश त्र व

वको क्रममा बेप ता भएका

यिक्तको छानबीन र स य अ वेषण तथा मेलिमलाप गराउने कुरालाई सि मि त गरे को पाइएको छ ।

तसथर्, मािथ गरीएको िववेचनाअनस
ु ार बेप ता भएका यिक्तको हकमा छानबीन गन आयोग र स यिन पण

तथा मेलिमलाप आयोग छुट्टाछुट्टै गठन गनप
ुर् नमा दब
ु ैका हकमा एउटै आयोग गठन गरे को कायर् िव तत
ृ
शाि त स झौता र नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ प्रितकूल दे िखयो ।

२१. अब िन पण गनप
ुर् न दो ो प्र न अ यादे शको दफा २३ मा भएको
तजबीजी अिधकार प्रदान गरे को छ छै न साथै उक्त दफाको

यव थाले आयोगलाई अिनयि त्रत

यव थाले पीिडतको सहमित बेगर पीडकलाई

आयोगले क्षमादान गनर् सक्ने हो होइन र उक्त दफा संिवधानप्रितकूल छ छै न भ ने स ब धमा िवचार
गदार्, िरट िनवेदकह ले िरट िनवेदनमा अ यादे शको दफा २३(१) मा भएको पीडकलाई क्षमादान गनर् उपयक्
ु त
दे खेमा

यसको पयार् त आधार र कारण खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरश गनर् सक्ने

यव थाले

आयोगलाई अिनयि त्रत तजबीजी अिधकार प्रदान गरे को र दफा २३(२) मा भएको बला कारलगायत
आयोगको छानबीनबाट क्षमादान िदन पयार् त आधार र कारण नदे िखएको ग भीर प्रकृितका अपराधमा
संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लािग िसफािरश गन छै न भ ने यव था

छ । ग भीर अपराधमा

केवल बला कार मात्र उ लेख गरी अ य अपराध केही उ लेख नगरे को र अ यादे शमा ग भीर अपराधको
पिरभाषा नहुँदा आयोगको तजबीजीलाई नै

थान िदएको छ । संक्रमणकालीन

यायको ममर्िवपरीत

पीिडतको सहमित बेगर आयोगको तजबीजीको आधारमा पीडकले उ मुिक्त पाउने गरी गरीएको दफा २३
का यव थाह

संिवधान प्रितकूल हुँदा बदर हुनुपन भनी दावी िलएको दे िख छ ।
२२. िवपक्षीतफर्को िलिखत जवाफमा दफा २३ को उपदफा १ मा प्रयुक्त पीडकलाई क्षमादान गनर् उपयक्
ु त दे खेमा
यसको पयार् त आधार र कारण खुलाई भ ने वाक्यांशको अथर् ज तोसुकै अपराधमा संलग्न

यिक्तलाई

पिन आयोगले क्षमादान गनर् सक्ने होइन । मानवअिधकारको ग भीर उ लङ्घनका घटनामा आयोगले

क्षमादान गनर् सक्ने गरी अ यादे शको कुनै दफाले आयोगलाई अिधकार िदएको छै न । आयोग िन पक्ष हुने
कुरा यसको गठनस ब धी यव थाबाट प ट छ । िन पक्ष आयोगले बनाउने िनयमबाट क्षमादान गनर्
िसफािरश गदार् उ लेख गनप
ुर् न आधार र मापद ड ब ने हुँदा आयोगको कायर्प्रित शङ्कामात्र गरी दायर
भएको िरट िनवेदनको आधारमा दफा २३ बदर हुनप
ु न होइन भ ने यहोरा उ लेख भएको पाइ छ । बेप ता
भएका

यिक्तको छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगको स ब धमा

अ यादे श, २०६९ को दफा २३ लाई हेदार् िन न कानन
ू ी यव था भएको पाइ छ :–

यव था गनर् बनेको

क्षमादानस ब धी यव था :
(१)

आयोगले यस अ यादे शबमोिजम छानबीन गदार् पीडकलाई क्षमादान गनर् उपयक्
ु त दे खेमा

यसको

पयार् त आधार र कारण खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरश गनर् सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखक
े ो भए तापिन बला कारलगायत आयोगको छानबीनबाट क्षमादान

िदन पयार् त आधार र कारण नदे िखएको ग भीर प्रकृितका अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले
क्षमादानको लािग िसफािरश गन छै न ।
(३)

उपदफा (१) बमोिजम आयोगले कुनै

यिक्तले सश त्र

व

यिक्तलाई क्षमादानको लािग िसफािरश गनअ
ुर् िघ

वको क्रममा आपूmबाट मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन भएको र सो

स ब धमा पीिडतलाई िच तबु दो ढङ्गले प चाताप गद आयोगले तो◌ेकेको
(४)

य तो

यादिभत्र क्षमादानको

लािग आयोगसमक्ष िलिखत िनवेदन गरे को हुनप
ु नछ ।
उपदफा (३) बमोिजम क्षमादानको िनिम त कुनै िनवेदन पनर् आएमा आयोगले

य तो

यिक्तलाई

क्षमादानको िनिम त िसफािरश गन वा नगन भ ने स ब धमा िनणर्य गनुर् अिघ सो िवषयमा
पीिडतसँग स लाह गनर् सक्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोिजम क्षमादानको िनिम त िनवेदन िदनअ
ु िघ िनवेदकले सश त्र
आफूबाट भएको

व

वको क्रममा

य तो कामकारवाहीको स ब धमा आफूलाई थाहा भएस मको स य त य िववरण

आयोगसमक्ष पण
ू र् पमा प्रकट गरे को र आयोगले पिन सो िववरणको अिभलेखन गरे को हुनप
ु नछ ।
(६) उपदफा (१) बमोिजम क्षमादानको लािग िसफािरश गदार् िलइने आधार र मापद ड तोिकएबमोिजम
हुनेछ ।

(७)

उपदफा (१) बमोिजम आयोगबाट िसफािरश भएको

यिक्तलाई नेपाल सरकारले क्षमादान िदएका

य तो यिक्तको नाम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गिरनेछ ।
२३. उि लिखत कानन
ू ी

यव था नेपाल सरकार र त कालीन नेपाल क युिन ट पाटीर् (माओवादी) बीच िमित

२०६३।८।५ मा भएको िव तत
ृ शाि त स झौता, नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ अ तरार्ि ट्रय मानवीय
कानन
ू र मानव अिधकारस ब धी आधारभत
ू िसद्धा त र मा यताअनु प एवं संक्रमणकालीन
पीिडतको भूिमका पिन

यायमा

यितकै मह वपूणर् हुनप
ु न मा यताअनु पका भए नभएको हे नप
ुर् न दे िख छ ।
िव तत
ृ शाि त स झौताको दफा ७ ले मानव अिधकारको िव व यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अ तरार्ि ट्रय

मानवीय कानन
ू र मानव अिधकारस ब धी आधारभत
ू िसद्धा त र मा यताह प्रित प्रितबद्धता जनाएको छ ।
य तै उक्त स झौताको दफा ५.२.३ र ५.२.५ मा बेप ता पािरएका

यिक्तह को तथा यु वको क्रममा

मािरएकाह को छानबीन एवं मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन तथा मानवता िव द्धको अपराधमा
संलग्नह को बारे मा स य अ वेषण तथा मेलिमलापस ब धी
संिवधान, २०६३ को धारा १२

(१) ले प्र येक

यव था रहे को छ । नेपालको अ तिरम

यिक्तलाई स मानपूवक
र् बाँ न पाउने हक प्रदान गरे को

छ, धारा १३ ले समानताको हक प्रदान गरे को छ । य तै धारा २४(९) ले कुनै पिन यिक्तलाई अदालत वा
याियक िनकायबाट

व छ सन
ु ुवाइको हकको

यव था गरे को र धारा ३२ ले संिवधानप्रद त हकको

प्रचलनको लािग कारवाही चलाउन पाउने गरी संवध
ै ािनक उपचारको हक प्रदान गरे को छ ।

२४. नेपालले जाितह या अपराधको रोकथाम र सजायस ब धी महास धी, १९४८ आिथर्क, सामािजक तथा
साँ कृितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय प्रितज्ञापत्र, १९६६ नागरीक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी

अ तरार्ि ट्रय प्रितज्ञापत्र १९६६, मिहला िव द्धका सबै प्रकारका भेदभाव उ मल
ू न गनस ब धी महास धी
१९७९, यातना तथा अ य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक
अिधकारस ब धी

महास धी, १९८९

संयक्
ु त

यवहार वा द डिव द्धको महास धी, १९८४, बाल

रा ट्रसंघको

बडापत्र, मानवअिधकारको

िव व यापी

घोषणापत्रलगायतका अ य धेरै महास धीह को अनम
ु ोदन गरी पक्ष रा ट्र भएको छ । अ तरार्ि ट्रय
महास धीका

यव थाह

नेपाल कानन
ू सरह लागू हुने यव था नेपाल स धी ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा
य ता अ तरार्ि ट्रय कानूनअ तर्गतका अपराधह को अनस
ु धान गरी स य त य प ता

भएको हुँदा
लगाउने, पीडकलाई अिभयोजन गरी

यायको पिरिधिभत्र

याउने र पीिडतलाई पिरपूरण गन दािय व

रा यको रहे को हु छ । नेपाल पक्ष भएको यातना तथा अ य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक यवहार वा
सजाय िव द्धको महास धी, १९८४ को धारा २ (१) मा प्र येक पक्षरा ट्रले आ नो अिधकारक्षेत्रअ तगर्तको

कुनै पिन इलाकामा यातनाका कायर्ह मा रोक लगाउन प्रभावकारी कानन
ू ी, प्रशासिनक, याियक वा अ य
उपायह

अवल बन

गनछन ् (Each

state party shall take
effective legislative,
administrative, Judicial or other measure to prevent acts of torture in any territory under its
jurisdiction) भ ने यव था रहेको छ । साथै धारा १३ मा सक्षम िनकायमा उजरू गरी याय पाउने हक र
धारा १४ मा यातना पीिडत तथा आि तह ले क्षितपूितर् पाउने
िव व यापी घोषणापत्रको धारा ८ मा प्र येक

यव था रहे को छ । मानव अिधकारको

यिक्तलाई संिवधान वा कानून वारा प्रद त मौिलक

अिधकारको उ लङ्घन गन कायर् िव द्ध सक्षम राि ट्रय

यायािधकरणह बाट प्रभावकारी उपचार पाउने

अिधकार हुनेछ (Everyone has the right to an effective remedy by the competent national

tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by
law) भ ने

यव था

रहेको

छ

।

नागरीक

तथा

राजनीितक

प्रितज्ञापत्र, १९६६ को धारा २ (१) मा प्र तत
ु प्रितज्ञापत्रका पक्ष रा ट्रह
रहे का सबै

अिधकारस ब धी

अ तरार्ि ट्रय

आ ना इलाका तथा क्षेत्रािधकारिभत्र

यिक्तह लाई जाित, वणर्, िलङ्ग, भाषा, धमर्, राजनीितक वा अ य िवचार, राि ट्रय वा सामािजक

उ पि त, स पि त, ज म वा है िसयतका आधारमा कुनै पिन प्रकारको भेदभाविबना प्र तुत प्रितज्ञापत्रमा
वीकृत अिधकारह को स मान र सिु नि चतता प्रदान गन प्रितज्ञा गदर् छन ् (Each state party to the

present covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and

subject to its jurisdiction the rights recognized in the present covenant, without distinction of
any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, rational of
social origin, property, birth of other status) भ ने यव था भएको पाइ छ । यस स ब धमा िवदे शी
मानव अिधकारस ब धी अदालतको फैसला हे दार् अ तरअमेिरकी मानव अिधकार अदालतले (भेलाइ कोइज–
रोिड्रगोज िव

हो डुरस २९ जुलाई १९८८) को मु ामा बेप तालगायत मानव अिधकारको उ लङ्घनको

घटनाको अनस
ु धान गरी दि डत गन रा यको कानन
ू ी दािय व हु छ भनी उ लेख गरे को छ । यसैगरी
सोही अदालतले Barrios Altos vs Peru को मु ामा १४ माचर् २००१ मा फैसला गदार् पे का दईु क्षमादान
कानन
ू ह लाई अमेिरकी मानवअिधकार महास धीिवपरीत ठहर्याउँ दै फौजदारी अिभयोजनलाई उ मल
ू न गन
तथा द डहीनता

थािपत गन खाले सबै माफी तथा क्षमादानस ब धी उपायह

उ लङ्घनका स दभर्मा अ वीकायर् हु छन भनेको छ ।
२५. अ यादे शको दफा २३ मा गरीएको क्षमादानस ब धी कानन
ू ी

मानव अिधकारको ग भीर

यव थाअनु प दफा २३(१) अनुसार आयोगले

छानबीन गदार् पीडकलाई क्षमादान गनर् उपयक्
ु त दे खेमा पयार् त आधार र कारण खुलाई नेपाल सरकारलाई
िसफािरशगनर् सक्नेछ भ ने

यव थाले संक्रमणकालीन

भूिमकालाई शू य बनाई आयोगलाई अिनयि त्रत

विववेकीय अिधकार प्रदान गरे को भ ने िनवेदकको भनाई

दे िख छ । उपदफा ३ मा पीडकले आफूबाट भएको

मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको स ब धमा

पीिडतसमक्ष िच तबु दो ढङ्गले प चाताप गनप
ुर् न भ ने
प चाताप कसरी गन र कहाँ गन भ ने कुरा

यायको ममर् र भावना िवपरीत पीिडतको

यव था गरे को दे िख छ । तर पीिडतसमक्ष

प ट गरीएको दे िखँदैन ।

य ता प चातापलाई पीिडतले

वीकार गरे को हुनप
ु न सुिनि चतता पिन खोिजएको पाइँदैन । दफा २(ञ) मा मानव अिधकारको ग भीर
उ लङ्घनको पिरभाषाअ तगर्त ह या, अपहरण तथा शरीर ब धक, यिक्त बेप ता पान ज ता जघ य
अपराधह को सूची रािखएको दे िख छ । दफा २३ को उपदफा ३ ले मानवअिधकारको ग भीर उ लङ्घनका
स ब धमा पीिडतसमक्ष प चाताप गरे को भनी पीडकले आयोगमा िनवेदन गरे को भरमा आधारमा आयोगले

िसफािरश गरे मा पीडकले राि ट्रय एवं अ तरार्ि ट्रय कानून अनुसार जघ य मािनएका अपराधबाट उ मुिक्त
पाउने दे िख छ । य तै दफा २३(२) मा बला कारलगायतका आयोगको छानबीनबाट क्षमादान िदन पयार् त

आधार र कारण नदे िखएका ग भीर प्रकृितका अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लािग
िसफािरश गन छै न भ ने यव था हे दार् ग भीर प्रकृितका अपराध के के हुन ् अ यादे शले पिरभािषत गरे को
दे िख न भने बला कारमात्र श द उ लेख गरी अ य अपराधबारे केही उ लेख नगरीएको दे िख छ ।

२६. अ यादे शको दफा २(ञ)मा पिरभािषत कसरू ह को स ब धमा उक्त श द प्रयोग गरे को भए उक्त दफा नै
उद्धरण गनर् सिक

यो जन
ु गरीएको छै न । शाि त म त्रालयको िलिखत जवाफमा दफा २(ञ) लाई नै

इङ्गीत गरे को भनेपिन यसलाई ऐनको श दह बाट

प ट गनर् ज री दे िख छ साथै दफा २३(२)मा ग भीर

प्रकृितको अपराधमा संलग्न दे िखएको भ ने आधारमा क्षमादान िदन नखोिजएको हो भने दफा २३(३) मा
सश त्र

व

वको क्रममा आफूबाट मानवअिधकारको ग भीर उ लङ्घन भएको भनी प चाताप गन

यव थाको औिच य दे िखँदैन । दफा २३(२) को यव था हे दार् दफा २(ञ) मा पिरभािषत कसरू ह को हकमा

पयार् त आधार र कारण नभएमा मात्रै क्षमादानको लािग िसफािरश नगन यव था गरे को दे िख छ । यसको

अथर् आयोगले सामा यतया क्षमादान मागर् नै प्रश त गन र पयार् त कारण भएमात्रै क्षमादानको लािग
िसफािरश नगन िसद्धा त अपनाएको दे िख छ । अक श दमा वतर्मान अ यादे शले जन
ु सक
ु ै अपराधको लािग
पिन क्षमादान िदने सामा य र क्षमादान निदने कायर्लाई अपवाद बनाएको भ नप
ु न हु छ । हुनप
ु न त
उपरोक्त प्रकृितको अपराधमा अपराध घिटत हुनक
ु ो पिरि थित, अनुस धानको पिरणाम र ि थित, पीिडतको
पीडक एवं क्षमादानप्रितको

ि टकोण, पीिडतको क्षमा याचनासिहतको कसरू को सािबती, चिरत्र, क्षमादानबाट

समाजमा पनर् जाने असर र प्रभाव आिद कारणह ले क्षमादान िदन उिचत हुने िविश ट दे िखएमा मात्रै
ग भीर अपराधह मा कम सजाय वा क्षमादान तथा अ य वैकि पक संक्रमणकालीन यायको उपायह
प्रश त गनुर्

वभािवक हुने िथयो । मानव अिधकार र मानवीय कानन
ू िव द्धका जघ य अपराधमा

यायको प्रिक्रयामा

याउनु सामा य र वैकि पक उपाय अपनाउन अपवाद हुनप
ु नमा यसको ठीक उ टो
भएको छ । अक कुरा उक्त दफा २३ ले क्षमादानको लािग िसफािरश नगरे मा के पिरमाण हुने भ ने पिन
प्र ट गरे को दे िखँदैन । क्षमादान निदने िनणर्यको पिरणाम

याियक प्रिक्रयामा लाने भ ने पिन िनि चतता

तोिकएको दे िखँदैन । आयोगले मु ा चलाउन लेखी पठाएमा मात्रै महा यायािधवक्ताले सो स ब धमा िवचार
गन यव था भएको दे िख छ ।

२७. अ यादे शको २३(४) मा पीडकको तफर्बाट क्षमादानको िनवेदन पनर् आएको बखत क्षमादानको िसफािरश
गनअ
ुर् िघ पीिडतसँग स लाह गनर् सक्नेछ भ ने उ लेख भएको दे िख छ । पीडकले पीिडतसँग िच तबु दो
ढङ्गले प चाताप गरे को िनवेदन गनप
ुर् न

यव था अ यादे शको दफा २३(३) मा उ लेख भएपिन सो

सुिनि चतताको लािग पीिडतसँग परामशर् गरी सो यकीन गन र पीिडतको पिन सहमित खो नु उपयक्
ु त हुने
दे िखएपिन उक्त कानन
प ट गरे को दे िखन आउँ दै न । उपदफा ४ मा
ू ी यव थाले य तो अिनवायर्तालाई
उि लिखत पीिडतसँग स लाह भनेको कुनै कानन
ू ी

ि टले सहमित दशार्उँने श द नभई सामा य स वादको

ि थितलाई जनाउने दे िख छ ।
सक्ने दे िखँदैन ।

यसबाट पीिडतको अिभमतको स मान हुने बा यकारी पिरि थित दे खाउन
य तै उपदफा (६) मा उपदफा (१) बमोिजम क्षमादानको लािग िसफािरश गदार् िलइने

आधार र मापद ड तोिकएबमोिजम हुनछ
े
भ ने यव थाअनु प िनयम बनाउने अिधकार दफा ४० ले
आयोगलाई प्रदान गरे को हुँदा आयोगकै अिनयि त्रत वे छाका आधारमा मापद ड बनाई क्षमादानको

िसफािरश हुने अव थाको मागर् प्रश त भएको पाइ छ ।
२८. अ यादे शको २३ मा भएका समग्र कानन
ू ी यव थाले व

वकालमा घटे का क्षमादान हुनसक्ने घटना र
क्षमादान हुन नसक्ने जघ य प्रकृितका राि ट्रय एवं अ तरार्ि ट्रय कानन
ू बमोिजम याियक सन
ु व
ु ाइ हुनप
ु न
फौजदारी अपराधलाई प ट वगीर्करण गरे को दे िख न । उक्त अ यादे शको दफा २(ञ) ले पिरभािषत गरे को
मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका कायर् ज तै ह या, यिक्त बेप ता पानसमेतलाई समे ने गरी दफा

२३ (३) मा पीडकले मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको घटनाका स ब धमा पीिडतसमक्ष प चाताप
गरे मा आयोगले क्षमादानको िसफािरश गनर् सक्ने भ ने

यव था राि ट्रय तथा अ तरार्ि ट्रय कानन
ू को

प्रितकूल भएको पाइयो । सा चै भ ने हो भने य ता जघ य प्रकृितका अपराधमा पीिडत पक्षको सहमित
मात्रले

पिन

अपराधमा

संलग्न

यिक्तले

उ मुिक्त

पाउन

सक्तैन

।

जघ य

अपराधमा

संलग्न

कसरू दारह लाई खोजी गरी कानूनबमोिजम अिभयोजन गनुर् रा यको दािय व हु छ ।
२९. ग भीर प्रकृितका अपराध र मानवअिधकारको ग भीर उ लङ्घनका कसरू दारलाई जबजर् ती राजनीितक
व

वसँग जोडेर क्षमादान गदार् द डहीनताले प्र य पाउनम
ु ात्र होइन िविधको शासन (Rule of Law) कायम

नहुने हु छ । ग भीर अपराधका पीिडतह ले वत त्र र सक्षम िनकायबाट प्रभावकारी याय पाउने
अिधकारलाई कुि ठत गरी सबै प्रकृितका अपराधमा क्षमादान हुने गरी आयोगलाई अिनयि त्रत अिधकार
प्रदान गनर् निम ने हु छ । यस अदालतबाट िनवेदक अिधवक्ता राजे द्रप्रसाद ढकालको हकमा रिव द्रप्रसाद
ढकाल िवपक्षी नेपाल सरकार गह
ृ म त्रालयसमेत भएको ब दीप्र यक्षीकरण मु ामा “बेप ता भएका

यिक्तको यथाथर् ि थित पिहचान गरी अव था सावर्जिनक गन, दोषी दे िखएका िज मेवार अिधकारीह लाई

कानन
ू ी कारवाही गन र पीिडत पक्षलाई उिचत राहतको
अव था नदे िखने” भ नेसमेतको
भएको छ ।

३०. संक्रमणकालीन
ि टकोण

यायमा

व

िलइ छ, यसैले

य था गन दािय वबाट रा य पि छन सक्ने

याख्या भई ग भीर अव थाह मा क्षमादान हुन नसक्ने भनी फैसला

वकालका घटनाह को समग्रतामा मू याङ्कन गरी रणनीितक उपचार गन
अपराध

अनस
ु धान

र

अिभयोजन, स य

अ वेषण (Truth

Seeking) क्षितपूितर् (Reparation), सं थागत सुधार (Institutional reform), परीक्षण (Vetting) लगायतका
िविवध पक्षह

पमा चरणबद्ध िवचार गनुप
र् न हु छ । ती सबै कामह मा चु तता वा प्रभावकािरता
सुिनि चत गन कानन
ू ह , शीपह र सं थागत क्षमताह िव यमान हुनु ज री छ । व वकालमा

भइरहे का मानवीय कानन
ू िव द्धका वा मानवअिधकार उ लङ्घनका ग भीर कसरू ह

रोक्ने, ती कसरू ह

दोहोिरन निदने, पीिडतमा सरु क्षा र आ स मानको भाव उ बोध गराउने, घटनावलीको यथाथर् अिभलेख

राख्ने, राि ट्रय मेलिमलापको वातावरण बनाउने र कानूनी रा यको पुनर् थापना गन, अिन अ ततः शाि त
बहालीको मागर्मा योगदान पुर्याउने नै संक्रमणकालीन

हुन ् । संक्रमणकालीन
एवं कायर्क्रममाफर्त ् स बोधन गनप
ुर् न आव यकतातफर् यस

यायका सम याह बारे खास संय त्रह

यायका मुख्य अभी टह

अदालतबाट िललाधर भ डारीसमेत िव द्ध नेपाल सरकार प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लय

िसंहदरबार, काठमाड समेत भएको स वत ् २०६४ सालको िरट नं. ०८६३ को परमादे श मु ामा िवपक्षी नेपाल
सरकारको नाउँ मा आदे शसमेत जारी भई सकेको छ ।

३१. िववािदत अ यादे शमा प्रयोग भएको सश त्र
व

व

वको क्रममा भ ने प्रयोग गरीएको भएपिन सो श दले

वको अविधमा भएका स पूणर् कुराह लाई समे न सक्ने दे िख न ।

मात्रै प्र तत
ु श दले स बोधन गनर् सक्ने दे िख छ । य तो अव थामा अ
नै स बोधन गनुप
र् छर् ।
व

व

व भनेको जुन कारणले िवगतमा

व

व

व संग स बि धत घटनालाई

कुराका हकमा प्रचिलत कानन
ू ले

व भएको हो

वको कालख ड िभत्र जुनसक
ु ै गैर राजनीितक प्रकृितको अपराध भएकोमा पिन

यसलाई उ मुिक्त िदन सक्ने

यो बु नु पछर् ।
व

वका नाममा

दे िखँदैन । त काल घिटत अपराधह का स ब धमा त कालको पिरि थितले

अनुस धान हुन नसकेको भएपिन फौजदारी कानन
ू ले उ मुिक्त िदएको वा समपर्ण गरे को मा न सिकदै न ।
अपराधको राजनीितकरण यापक पमा भएकोले यव थापनको िहसाबले यसको स बोधन गनुर् जिटल
भएको दे िख छ ।

व

वकाल भनेको

व

व

वकालमा घिटत हरे क घटना वा वारदात

व

वकालमा

व

वसंग राजनीितक

व चालु रहे को अव थाको काललाई जनाउने श द हो ।

वको क्रममा घिटत वारदात हु छ भ न िम दै न ।
पले स वद्ध भएको घटना र अपरािधक पले गरे को कसरू को

कायर्लाई एकै ठाउँ मा राखेर हे नर् िम दै न ।

व

व

वकालमा भएको िवशद्ध
ु कसरू ज य कायर्लाई

व

वको

क्रममा भएको घटना भ न िम दै न र प्रचिलत फौजदारी कानन
ू ले स बोधन गनप
ुर् न हु छ । व वसँग
स बि धत रहे को दे िखएमा मात्रै फौजदारी कानन
ू बाहेक वा संक्रमणकालीन अ य उपायबाट स बोधन गनर्
िम छ । िवशद्ध
ु अपरािधक घटनाह लाई स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगले स बोधन गनर् सक्ने कुनै
स भावना छै न । व तत
ु ः स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगस ब धी प्र तुत िवधेयक फौजदारी
प्रित थापन गन कानन
ू नभई सहायक कानन
ू मात्रै हो भ ने बु न ज री छ ।

यायको

३२. सामा य फौजदारी कानन
ू अ तरगत मु ा चलाई कसूरदार ठहर भएको र सजाय भएको अव थामा सजायको

कायार् वयन नै गनर् लगाइ छ र िवशेष अव थामा मात्रै संिवधानबमोिजम रा यले खास अव था र
तिरकाबमोिजम माफी िदने यव था गरे को पाइ छ । यसरी माफी िदँ दा सो पूवर् कसरू को िनधार्रण भएको

हु छ । प्र तुत अ यादे शमा संक्रमणकालीन यायको यव थापनको िसलिसलामा माफीको िसफािरश गदार्
य तो प्रिक्रया िनधार्रण भएको नहुने हुनाले यसलाई अ य त सतकर्तापूवक
र् हे नर् ज री दे िख छ । मानव
अिधकार उ लङ्घनको ग भीर अिभयोगको दोषीलाई समेत कसरू िनधार्रणपूवर् नै माफी िदने िदलाउने कुरा

३३.

संिवधानले पिरक पना गरे को िवषय दे िखँदैन । व तत
ु ः माफी िदने वा निदने, िदन उपयक्
ु त हुने वा नहुने
भ ने संिवधान र यायको मा य िसद्धा तको आधारमा िवचार गनप
ुर् न कुरा दे िख छ ।
संिवधानबमोिजम

माफीको

प्रावधान

समावेश

गदार्

पिन

अ य

सामा य

फौजदारी

मु ामा

ज तो

मानवअिधकारको उ लङ्घनको िवषयमा पीडकलाई क्षमादान िदन िसफािरश गनर् सक्ने दे िखँदैन । क्षमादान

िदने कुरा मल
ू र क्षमादान निदने कुरा अपवाद मानेर प्र तुत अ यादे शको म यौदा भएको छ । क्षमादान
िदनुपूवर् आयोगले पीिडतसँग स लाह िलन सक्नेछ भ ने

यव था व तप
ु रक हुन सक्तैन य तो नभई
क्षमादान िदनप
ु व
ू र् आयोगले पीिडतसँग स लाह गनर् वा पीिडतको सहमित अिनवायर् पमा िलनप
ु न अव था

गनुर् उपयक्
ु त हुने िथयो । क्षमादानको आधार र मापद ड फौजदारी यायप्रणालीको सारभत
ू कुरा हो ।
य तो ग भीर िवषयमा पिन अ यादे शमा तोिकएबमोिजम हुनेछ भनी अ यादे शमा राख्नु भनेको यायलाई
पाखा लगाउनु हो । नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १५१ ले मि त्रपिरष को िसफािरशमा

रा ट्रपितले जन
ु सक
ु ै अदालत, िवशेष अदालत, सैिनक अदालत वा अ य कुनै

याियक, अधर् याियक वा

प्रशासकीय पदािधकारी वा िनकायले गरे को सजायलाई माफी, मुलतबी, पिरवतर्न वा कम गनर् सक्ने गरी
संिवधानले नै क्षमादान िदने अिधकार रा ट्रपितलाई प्रदान गरे कोमा सो संवैधािनक

यव थासमेतलाई

चुनौती िदँ दै प्र तुत अ यादे शले नेपाल सरकारलाई क्षमादान िदने अिधकार िदएको दे िख छ । यस
स ब धमा थप

प टता ज री दे िख छ ।

३४. यसबाट ग भीर प्रकृितका अपराध तथा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका घटनामा पीिडतको जीवनको

हक, समानताको हक, यातनािव द्धको हकलगायतका मौिलक एवं मानवअिधकारस ब धी हक िव द्ध हुने गरी
कुनै पिन प्रकारको माफी तथा क्षमादान हुन नसक्ने हु छ । ग भीर अपराधमा संलग्न दोषीलाई समेत
क्षमादान गनर्सक्ने गरी अ यादे शको दफा २३ मा भएको

यव थाले आयोगलाई अिनयि त्रत तजबीजी

अिधकार प्रदान गरे को दे िखयो । ऐनको दफा २(ञ)मा उि लिखत अपराधह को हकमा समेत साथै उक्त
दफाको

यव थाले पीिडतको सहमित बेगर पीडकलाई आयोगले क्षमादान गनर् सक्ने अव था दे िखदा

िववािदत अ यादे शलाई आयोगलाई िदएको माफीस ब धी यव था पीिडतको हक र संिवधानमा यवि थत

मौिलक हकह को स दभर्मा समेत िववेकस मत ् र कानन
ू स मत ् दे िखन आउँ दै न । साथै अ तरार्ि ट्रय
मानव अिधकार कानून र संक्रमणकालीन

यायको िसद्धा तको ममर्अनक
ु ू लसमेत दे िखन आउँ दै न ।

३५. िनरोपण गनुप
र् न ते ो प्र न अ यादे शको दफा २५ मा भएको

यव थाले ग भीर अपराधमा संलग्न पीडकले

उ मुिक्त पाउन सक्ने अव था हु छ वा हुँदैन । उक्त दफा २५ नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को
प्रितकूल छ, छै न भ ने स ब धमा िवचार गदार्, िरट िनवेदकले दफा २५(१) मा प्रयक्
ु त दफा २३बमोिजम

क्षमादानको लािग िसफािरशमा नपरे का पीडकलाई प्रचिलत कानन
ू बमोिजम कारवाही गनर् िसफािरश गनर्
सक्नेछ भ ने

यव थाले आयोगले पीडकलाई कारवाहीको लािग िसफािरश गन कुरा अिनवायर् नबनाई

वेि छक बनाई पीडकलाई कसरू बाट उ मिु क्त िदने ठाउँ राखेको दे िख छ । साथै प्रचिलत कानन
ू बमोिजम

भ ने श द रािखएको छ यसको अथर् अ यादे श जारी हुँदाका वखतमा िव यमान कानन
ू बमोिजम भ ने मात्र
दे िख छ । सामा यतया फौजदारी मु ा भनेको त काल प्रचिलत कानन
ू बमोिजम नै हुने हो तर मानव
अिधकारको ग भीर उ लङ्घन भएको िवशेष अव थाह मा भने अपराधको प्रकृित र क्षितको पिरणाम हे दार्
कानन
ू ले िनयमन गरे को क्षेत्र अपयार् त दे िखएमा र

याय नै परा त भएको अनभ
ु व भई

याय र यव था

कायम राख्नु िवशेष प्रयोजनको लािग कसरू हुँदाको बखतको अव थालाई ल य गरे र पिछ पिन कानन
ू
बनाउनप
ु न हु छ । यस स ब धमा यस अ यादे शले िवचार गरे को दे िखन आउँ दै न । िवपक्षीतफर्को िलिखत

जवाफमा प्रचिलत कानन
ू बमोिजम भ ने वाक्यांशले त काल िव यमान कानन
ू लाई मात्र नजनाई मानव
अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको घटना वा मानवतािव द्धको कसरू मा नयाँ कानन
ू बनाएर पिन कारवाही

गनर् सिकने हुँदा िनवेदकको दावी आधारहीन छ भनी उ लेख गरे को दे िख छ । तर अ यादे शको
प्रावधानह ले सोको पुि ट गरे को दे िखन आउँ दै न ।

अ यादे शको दफा २५ मा िन न कानूनी यव था भएको पाई छ :–
कारवाहीको लािग िसफािरश गनर् सक्नेः
(१)

आयोगले यस अ यादे शबमोिजम छानबीन गदार् दफा २३ बमोिजम क्षमादानको लािग

नपरे का पीडकलाई प्रचिलत कानूनबमोिजम कारवाही गनर् िसफािरश गनर् सक्नेछ ।
(२)

िसफािरशमा

आयोगले उपदफा (१) बमोिजम कारवाहीको लािग िसफािरश गदार् दफा २७ बमोिजम िदईने

प्रितवेदनमाफर्त गनछ ।
(३)

उपदफा (२) मा जुनसक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन आयोगले दफा २७ को उपदफा (१) बमोिजम

प्रितवेदन

िदनुअगावै

क्षमादानको

लािग

महा यायािधवक्तासमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

िसफािरशमा

नपरे का

पीडकउपर

मु ा

चलाउन

३६. मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन र मानवतािव द्धको कसरू ज ता ग भीर अपराधमा िव व यापी
क्षेत्रािधकार Universal Jurisdiction लागू हुने र

य तो कसरू मा संलग्न

यिक्तलाई प चा दशीर् कानून बनाएर

भएपिन कारवाहीको दायरामा

याउन सिकने भ ने स ब धमा मानव अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय

कानन
ू मा िसद्धा त िवकिसत भई सकेको छ । मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन र मानवतािव द्धका
अपराधह

ग भीर अपराध हुने हुँदा य ता अपराधमा संलग्न यिक्तलाई कानन
ू को दायरािभत्र याउन
िव यमान प्रचिलत कानन
ू अपयार् त भएको अव थामा नयाँ कानूनसमेत िनमार्ण गरी द डहीनताको अ य
गनप
ुर् न हु छ । व वकालमा भएका जबजर् ती यिक्त बेप ता पान कायर्लाई अपराधीकरण गन
स ब धमा िव यमान कानन
ू पयार् त नरहे काले नयाँ कानन
ू बनाउन यस अदालतले राजे द्र ढकाल िव द्ध
नेपाल सरकार भएको मु ामा सरकारका नाममा आदे श जारी गरे को हो । अ यादे श यथाि थितमा
कायार् वयन भएमा दफा २५(१) मा प्रयुक्त प्रचिलत कानन
ू बमोिजम भ ने श दले नयाँ िनमार्ण हुने
कानन
ू लाई समे न नसक्ने हुँदा अ तरार्ि ट्रय कानन
ू अनस
ु ार ग भीर कसरू गरे का तर त काल प्रचिलत
राि ट्रय कानन
ू को अभाव भएको अव थामा पीडकलाई उ मिु क्त प्रदान गनर् सक्ने दे िखयो ।

३७. हुन त ग भीर मानव अिधकार उ लङ्घनका घटना वा मानवतािव द्धको कसरू मा प्रभावकारी ढङ्गले िन टन
र द डहीनता हटाई यायपण
ू र् अव था िसजर्ना गनर्को लािग िवशेष अव थामा कानून र यायको
िनर तरताको लािग घटनािवशेषलाई स बोधन गन गरी प चा दशीर् कानन
ू समेत बनाई लागू गनप
ुर् न कुरा

सवर् वीकृत कुरा हो र प्र तुत मु ामा िवपक्षीम येका शाि त म त्रालयको िलिखत जवाफमा राजे द्र
ढकालको मु ामा यस अदालतबाट प्रितपािदत िसद्धा त िनदशनलाई समेत

वीकार गरीएको पाइ छ र यस

प्रयोजनको लािग अ यादे शले नै थप कानन
ू बनाउने प्रिक्रयाको थालनी गन िज मेवारी शाि त म त्रालयलाई
तोकको पिन

यानाकषर्ण गराइएको पाइ छ । तथािप ती कुराह

कायार् वयनको चरणमा मात्रै हे नर् सिकने

िवषय भएकोले त काल िनरोपण गनर् स भव दे िखँदैन । बेप तास ब धी कसरू को अपराधीकरण गन कानन
ू
पारीत नगरी राख्ने अिन प्र तत
ु अ यादे शको संरचनाबाट यथाव थामा प्रचिलत कानन
ू को कायार् वयन गन
हो भने बेप तास ब धी अपराधको
।

संक्रमणकालीन

यायको

याय िनरोपण हुन नसक्ने कठोर पिरि थित उक्त संरचनाबाट दे िख छ
सही र इमा दार कायार् वयन गन हो भने स बद्ध िवषयह को

कानन
ू ी, सं थागत, प्रिक्रया मक, उपचारा मक र राहतमल
ू क कितपय

यव थाह को एकमु ट तजुम
र् ा गनुर् र

लागू गनुर् ज री हु छ । बदलाको भाव वा अपराधबोधले ग्र त भएर कुनै नीित वा कानन
र् ा गनुर् वा
ू को तजुम
सो सही पमा ब नप
ु न नीित वा कानन
ू को िनमार्ण वा कायार् वयनलाई अवरोध गनुर् िवड बनापण
ू र् कुरा हु छ
। िनता त

याय र िववेकसङ्गत एवं समाजमा मैत्री र सद्भावनाको उ बोधन गन िहसाबले दीघर्कालीन

ल य िलई कानून र

यायप्रणालीको स चालन गनर् सिकएन भने समाज िनर तर

वमा फसीरहने हुँदा
िवकास र स यताको मागर्मा अग्रसर हुन अस भव हु छ । यो कुरा िवशेष पले मननीय छ ।
३८. छानबीनबाट ग भीर मानवअिधकार िव द्धको अपराधको दोषी दे िखएको अव थामा क्षमादानको िसफािरमा
नपरे कालाई पीडकलाई कारवाही गनर् पठाउनेस ब धी

यव था हेदार् सो कायर्

व

वेि छक नभई अिनवायर्

हुनप
ु न हु छ । क्षमादानमा नपरे कालाई कारवाहीको लािग पिन अिनवायर् नगराई िसफािरश गनर् सक्नेछ
भ ने यव थाले क्षमादान िदने कायर्लाई मूलकायर् मानी क्षमादानमा नपरे का पीडकलाई कारवाही गन
कायर्लाई आयोगको

वे छामा छा ने हो भने कसरू दारले द ड नपाई द डहीनता हुने र पीिडतह ले याय
नपाई झन ् पीडामा ब नप
ु न हु छ । अ यादे शको दफा २५(१) ले कारवाही गनर् िसफािरश गनर् सक्नेछ भ ने
र दफा २५(३) को मु ा चलाउन महा यायािधवक्तासमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ भ ने यव थाले क्षमादानमा
नपरे कालाई कारवाहीको िसफािरश अिनवायर् नगरी आयोगको
यव था संिवधानस मत मा न िमलेन । यसलाई

पिर कार गनप
ुर् न दे िखयो ।

वेि छक

संिवधान, कानन
ू र

३९. अब िनरोपण गनप
ुर् न चौथो प्र न अ यादे शको दफा २९ मा भएको

विववेकमा छाडेको हुँदा उक्त

यायअनक
ु ू ल बनाउन पिरमाजर्न र

यव थाबाट महा यािधवक्ताले मु ा

चलाउन िनणर्य गनर्सक्ने अिधकारको संकुचन भएको छ वा छै न, साथै मु ा चलाउने िनणर्य भएको िमितले
३५ िदनिभत्र मु ा चलाउन सिकने छ भ ने

यव था ग भीर प्रकृितका फौजदारी मु ामा हद याद नलाग्ने

सवर्मा य िसद्धा तको िवपरीत छ वा छै न भ ने स ब धमा िवचार गदार्, िनवेदकले िरट िनवेदनमा बेप ता

भएका

यिक्तको छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगको स ब धमा

यव था गनर् बनेको

अ यादे श, २०६९ को दफा २९(१) मा भएको मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको आरोपमा दोषी
दे िखएको

यिक्त उपर आयोगको िसफािरशको आधारमा मु ा चलाउन म त्रालयबाट लेखी आएमा

महा यायािधवक्ता वा िनजले तोकेको सरकारी वकीलले
सक्नेछ भ ने

य तो यिक्तउपर मु ा च ने नच ने िनणर्य गनर्

यव थाले महा यायािधवक्ताले शाि त म त्रालयको िसफािरशिबना मु ा चलाउन नसक्ने

अव था हुँदा मु ा चलाउने महा यािधवक्ताको संवध
ै ािनक अिधकारमा संकुचन गरे कोले उक्त दफा खारे ज
गरीपाऊँ भनी माग गरे को दे िख छ । िवपक्षीतफर्को िलिखत जवाफमा अ यादे शको दफा २५(३) मा यव था
भएअनु प क्षमादानको लािग िसफािरशमा नपरे का पीडकउपर मु ा चलाउन महा यायािधवक्तासमक्ष लेखी
पठाउन सक्नेछ भ ने
तसथर्, दफा २९(१) को

यव था हुँदा दफा २९(१) लाई दफा २५(३) सँग साथै राखेर हे नप
ुर् न हु छ ।
यव थाले महा यायािधवक्ताको संवैधािनक भूिमकामा संकुचन गरे को नहुँदा िरट

िनवेदन दावीबमोिजम आदे श जारी हुनुपन होइन भ ने यहोरा उ लेख गरे को दे िख छ ।
४०. बेप ता भएका यिक्तको छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगको स ब धमा
बनेको अ यादे शको दफा २९ मा िन न कानन
ू ी यव था भएको दे िख छ :–
मु ा दायर गनस ब धी यव था :
(१)

मानव

अिधकारको

ग भीर

उ लङ्घनको

आरोपमा

दोषी

दे िखएको

यव था गनर्

यिक्तउपर

आयोगको

िसफािरशको आधारमा मु ा चलाउन म त्रालयबाट लेखी आएमा महा यायािधवक्ता वा िनजले तोकेको
सरकारी वकीलले य तो यिक्तउपर मु ा च ने वा नच ने स ब धमा िनणर्य गनछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोिजम महा यायािधवक्ता वा सरकारी वकीलले मु ा चलाउने वा नचलाउने िनणर्य

गदार् यसको आधार र कारण खल
ु ाउनप
ु नछ ।
(३)

उपदफा (१) बमोिजम दोषी दे िखएको

वकीलले सो

यिक्तउपर मु ा चलाउने िनणर्य भएमा स बि धत सरकारी

यिक्तउपर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सच
ू ना

प्रकाशन गरी तोकेको अदालतमा

मु ा चलाउनु पनछ ।
(४)

उपदफा (१) बमोिजम महा यायािधवक्ता वा िनजले तोकेको सरकारी वकीलले मु ा चलाउने िनणर्य

गरे मा प्रचिलत कानन
ू मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन

यसरी मु ा चलाउने िनणर्य भएको

िमितले पतीस िदनिभत्र मु ा चलाउन सिकनेछ ।

अ यादे शको दफा २५ उपदफा (३)

उपदफा (१) मा जुनसक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन आयोगले दफा २७ को उपदफा (१) बमोिजम

प्रितवेदन

िदनुअगावै

क्षमादानको

लािग

महा यायािधवक्तासमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

िसफािरशमा

नपरे का

पीडकउपर

मु ा

चलाउन

४१. नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५(२) मा “नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत
रहे को मु ामा महा यायािधवक्ता वा िनजको मातहतका अिधकृतह बाट नेपाल सरकारको प्रितिनिध व
गरीनेछ । यस संिवधानमा अ यथा लेिखएदे िख बाहे क कुनै अदालत वा
सरकारको

तफर्बाट

मु ा

चलाउने

वा

नचलाउने

भ ने

कुराको

याियक अिधकारीसमक्ष नेपाल

अि तम

िनणर्य

गन

अिधकार

महा यायािधवक्तालाई हुनेछ” भ ने यव था रहे को छ ।
४२. सवर्प्रथम अ यादे शको दफा २५(३) ले क्षमादानको लािग िसफािरशमा नपरे का पीडक उपर मु ा चलाउन
आयोगले महा यायािधवक्तासमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ भनी पीडकउपर मु ा चलाउन लेखी पठाउने
कायर्लाई अिनवायर् नबनाई आयोगको

वे छामा छाडी पीडकलाई उ मुिक्त िदने अव था रहे को भ ने

िवषयमा मािथ ते ो प्र नमा नै िववेचना गरीएको छ

। दफा २९(१) मा भएको कानूनी

यव था हे दार्

आयोगले दोषीउपर मु ा चलाउन िसधै महा यायािधवक्ताको कायार्लयमा नपठाई शाि त तथा पन
ु ःर् िनमार्ण
म त्रालयमा िसफािरश गरी म त्रालयले अिनवायर् नभई

वे छामा महा यायािधवक्तासमक्ष लेखी पठाएमा

मात्र महा यायािधवक्ताले मु ा च ने नच ने िनणर्य गनर् सक्ने

यव था रहे को दे िख छ । य ता मानव

अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको अपराधमा संलग्न पीडकलाई अिभयोजनको अिनवायर् सिु नि चतता
गनप
ुर् नमा

आयोगले

शाि त

म त्रालयमा

िसफािरश

गरी

शाि त

म त्रालयले

आ नो

वे छामा

महा यायािधवक्तासमक्ष लेखी पठाउनेस मको यव था गरे को दे िख छ ।

४३. माफीको लािग आयोगले िसफािरश नगरे को अव थामा आयोग
२५(३) को
दे िखएको

वयले मु ा चलाउन लेखी पठाउने दफा

यव थाअ तगर्त वा आयोगले नै मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको आरोपमा दोषी

यिक्तउपर आयोगको िसफािरश भएको आधारमा

म त्रालयले मु ा चलाउन महा यायािधवक्ता

वा िनजले तोकेको सरकारी वकीललाई लेखी पठाएको अव थामा महा यायािधवक्ताले दफा २९ को

यव थाअ तगर्त मु ा चलाउन वा नचलाउने स ब धमा िनणर्य हुन सक्ने दे िख छ ।
४४. अ यादे शको दफा २५(३) मा आयोगले महा यायािधवक्तालाई मु ा चलाउन लेखी पठाउने भ नेस म छ, तर

महा यायािधवक्ताले के गन हो भ ने प्र ट गदन भने दफा २९ अ तगर्त आयोगको िसफािरश भएमा पिन
शाि त म त्रालयबाट महा यायािधवक्तालाई मु ा चलाउन लेखी पठाउन पन अिनवायर्ता तोक्दै न, उक्त

म त्रालयले मु ा चलाउन महा यायािधवक्तालाई लेखी पठाए पिन मु ा चलाउने नै िनणर्य गछर् वा मु ा
चलाउँ छ भ ने िनि चतता प्रदान गदन । यसरी ज तोसक
ु ै ग भीर मानव अिधकार उ लङ्घनको घटनामा
पिन अपराधीकरण र अिभयोजन सुिनि चतताको अभाव अ यादे शमा दे िख छ ।
वे छाचारी

य तो अित उ च

विववेकको अधीनमा राख्ने र म त्रालय वा महा यायािधवक्ताले समकालीन राजनीितक

िहतसँग स ब ध हुनसक्ने ठाउँ राख्ने हो भने द डहीनता हटाउने र संक्रमणकालीन यायको सु यव थापन
गन कुरा कपोलकि पत मात्रै हुने स भावना रह छ । व तत
ु ः फौजदारी कसरू को अनस
ु धान वा अिभयोजन
रा यको

विववेकीय िवशेषािधकार हुनै सक्तैन । हरे क कसरू को अनस
ु धान गरी कानन
ू बमोिजम याय
िदने िदलाउने रा यको आधारभत
ू कानन
ू ी दािय वसमेत हो । कसरू को कायर् हुने तर अनस
ु धान नै नगन
वा गरे पिन असफल अनस
ु धान गन वा नितजामा पर्ु याउन नसक्ने भनेको कानन
ू ी रा यका असफलताका
योतक उदाहरणह

हुन ् । सफल अनस
ु धान गरी व छ र वैध अिभयोजन गनुर् र यायको अि तम
िब दम
ू कायार् वयन िनकायका आधारभत
ू उ तरदािय वका कुराह हुन ् । अनस
ु धान वा
ु ा पुर्याउनु, कानन
अिभयोजन नगरे को

वा

प्र यक्ष

वा

परोक्ष

ढङ्गले

अनस
ु धान

वा अिभयोजन गनर् इ कार

गरी

द डहीनतालाई प्र य िदएको पाइ छ भने य तो हरे क घटनाको सावर्जिनक कानन
ू मा पिरणामह
अदालतले पिन संिवधान र

हु छन ् र
यायका मा य िसद्धा तह को आधारमा अनस
ु धान वा अिभयोजन िक्रयाशील

गनर् गराउन बा य गन जो चािहने आव यक अिधकार राखेको हु छ, यसो गनुर् उसको कतर् य पिन हु छ ।
तोिकएको अनस
ु धान अिधकारी वा अिभयोजनकतार्ले आ नो कतर् य परू ा नगरी याय परािजत हु छ वा

पीिडतले उपचार नपाएको अनुभिू त गरे को हु छ भने यसमा पीिडतकै उ तरदािय वमा नीजी अनस
ु धान
वा अिभयोजनको वैकि पक मागर्समेत प्रश त गनप
यायको मागर् एकाध
ुर् न अव था आउँ छ ।
कुनै

अिधकारी वा सं थाको असफलताको कारणबाट अव द्ध हुन र उपायवीिहन अव थामा छो न सिकँदै न
। यस कुरालाई पिन यानमा राखेर फौजदारी कानन
ू को पिरमाजर्न गनर् ज री भैसकेको छ ।

४५. उपरोक्त िव लेषणको आधारमा वतर्मान अ यादे शको

यव थाबाट ग भीर कसूरको दोषीलाई समेत मु ा

चलाउने कुरामा बाि छत मात्रामा िनि चतता नभएको भै घटनामा पीिडत
हकिहत संरक्षणको लािग

यिक्त वा समाजले आ नो

याय माग गन अिधकारमा असर पनर् सक्ने दे िखएको छ । हुन त सावर्जिनक
अिधकारीको पमा रहे का महा यायािधवक्ता वा म त्रालयको िनयतबारे अिग्रम पमा कुनै पव
ू ार्ग्रह राख्न
िम ने हुँदैन । तथािप
।

यायमा िनि चतताको मात्रा बढाउन अ यादे शमा

प ट यव थाह

हुन ज री

छ

४६. हुन त महा यायािधवक्ताको सं था नेपालको अ तिरम संिवधानले अिभयोजनको यापक अिधकारसिहत
थापना गरे को छ । यो अ यादे शको कुनै यव थाले उसको अिधकार सङ्कुिचत हु छ वा हुँदैन भ ने प्र न

उ न सक्छ । फौजदारी कानन
ू को प्रभावकारी कायार् वयन गनुर् गराउनु उसको अ तिनर्िहत दािय व हो र

उक्त सं थाको सफलता वा असफलताको परीक्षण यसैबाट हुने हो, तर कायर्पािलकाको िवभागीय िहत जुन

राजनीितक िहतसँग स ब ध पिन हुन सक्छ यसबाट प्रभािवत भएर म त्रालयले िदएको िनदशनको
अधीनमा रहेर संिवधान र िववेकसङ्गत अिभयोजनस ब धी िनणर्य िलन सिकएन भने कानन
ू ी रा यको
आधारिशला भि कने अव था रह छ । फौजदारी

यायको राम्रो प्रशासन संिवधानका राम्रो कायार् वयनकै

लािग पिन पूवश
र् तर् हुने र सोको िनि चत गनुर् र मूल प्रवाहको रा यको दािय वको िवषय रहे कोले फौजदारी
कानन
ू र यायको आधारभत
ू संरचनालाई संक्रमणकालीन यायको संय त्रको अधीन थ बनाउन िदन
िम दै न । िवषयव तु र स दभर्को आधारमा फौजदारी

याियक प्रिक्रया र मेलिमलापको ज तो प्रिक्रयालाई

एकआपसको पूरकको पमा सँगसँगै लैजानप
ु न र आव यकता अनस
ु ार िभ नै एवं िवशेषीकृत पले पिन
हे नप
ुर् न दे िख छ ।

४७. नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५ बमोिजम संिवधानले प्रदान गरे को अिभयोजनस ब धी
अिधकार िविश ट र

वाय त प्रकृितको अिधकार हो । महा यायािधवक्तालाई यो अिधकार संिवधान वारा

िसधै प्रदान गरीनक
ु ो पछािड महा यायािधवक्ताको सं था एउटा
रहे को र

यवसाियक र

याियक सं थाको पमा

य तो सं थाले कुनै खास राजनीितक उ े यले कसैउपर दभ
र् अिभयोजन लगाउन वा
ु ार्वनापूवक

कसैउपर मोलािहजावश वा राजनीितक

वाथर्को कारणले लगाउन पन अिभयोजन नलगाउने अव था आउन

निदन र फौजदारी कसरू ज तो िवषय समेिटएको ग भीर फौजदारी अिभयोग िविश ट कानन
ू ी एवं

याियक

आव यकताअनु प सही र िन पक्ष पमा हुन सकोस भनेर नै य तो सं था खडा गरी अिभयोजनस ब धी
स पूणर् िज मेवारी सुि पएको हुँदा महा यायािधवक्ताको अिभयोजनस ब धी अिधकारलाई संकुचन गनर्
४८.

िम ने हुँदैन ।

य तै िनवेदकले प्र तत
ु िरट िनवेदनमा अ यादे शको दफा २९ मा भएको मु ा दायर गन हद यादस ब धी

यव थालाई चन
ु ौतीसमेत िदएको दे िखयो । दफा २९ मा मु ा दायर गनस ब धी यव था गरी उपदफा (४)

मा उपदफा (१) बमोिजम महा यायािधवक्ता वा िनजले तोकेको सरकारी वकीलले मु ा चलाउने िनणर्य
गरे मा प्रचिलत कानन
ू मा जुनसक
ु ै कुरा लेिखएको भएतापिन यसरी मु ा चलाउने िनणर्य भएको िमितले ३५
िदनिभत्र मु ा चलाउन सिकने छ भ ने

यव था गरे को दे िख छ । उक्त

यव थाले मु ा चलाउने वा

नचलाउने िनणर्यको लािग अविध तोिकएको दे िखँदैन भनी मु ा चलाउने िनणर्य गरे को िमितले ३५ िदन
िभत्र मु ा चलाउन सिकने छ भनी

याद िकटान गरे को दे िख छ । मु ा चलाउन िनणर्य गरे पिछ मु ा

नचलाई ब न सक्ने अव थाको पिरक पना सामा यतया गनर् सिकँदै न । तर मु ा चलाउन िनणर्य भएपिन
यथाथर् मु ा चलाउन ३५ िदनको

याद नाघ्यो भने के हुने भ ने एउटा जिटल पिरि थित िसजर्ना हुन सक्छ
यव था मु ा चलाउने भए िछटो चलाउनको लािग भएको हुन सक्दछ । तर यही

। हालको उक्त

यव थालाई द ु पयोग गरे र

प्र न उ न सक्दछ । यसलाई
तोिक छ भने

याद नघाएको भ ने पिरि थित िसजर्ना भयो भने

यसले

यायमा ग भीर

यवहािरक पले समेत हे नर् ज री छ । ग भीर अपराधमा सीिमत हद याद

यो कसरू दारको पक्षमा गरीएको षडय त्रको पमा िलइ छ ।

यायको मागर् प्रश त गनर् र

रा यले सक्षमतापूवक
र्
अिभयोजन लगाउन सक्ने गनर्को लािग खक
ु ु लो हद याद अपेिक्षत मािन छ
।

मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको आरोपमा दोषी दे िखएको य तो यिक्तउपर सामा य फौजदारी

कानन
ू मा िकटान गरे ज तो सीिमत पमा तोिकएको हद यादको यव थाले मानव अिधकारको उ लङ्घनबाट
पीिडत

यिक्तको

याय प्रा त गनर् पाउने आधारभत
हकलाई िन तेज तु याई मानव अिधकारको
ू

अवधारणा, मू य तथा मा यतालाई नजरअ दाज गनर् िम ने हुँदैन । मानव अिधकारको उ लङ्घन ज तो
ग भीर कसरू र

य ता कसरू मा संलग्न कसूरदारलाई फौजदारी

अनुस धान, अिभयोजन तथा

याियक कारवाही गरीने

यायका मा य िसद्धा तको अधीनमा रही

थािपत मा यतालाई नै चुनौती िदने तथा

थािपत

याियक िविध र प्रिक्रयालाई नै िन तेज पान गरी हद यादलाई सीिमत गद जाने हो भने िवकिसत

फौजदारी िविधशा त्र नै खि डत हुन जाने अव था िसजर्ना हुन जा छ । िवकिसत फौजदारी कानन
ू ी प्रणाली
र यसको िवकासमा य ता प्रावधानह ले प्र यक्ष वा परोक्ष पमा असर पर्ु याउने स भावना रिहरह छ ।

संयक्
ु त रा ट्र संघ वारा पारीत प्र ताव नं. ६०/१४७ को Basic Principles and Guidelines on the Right to

a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law
and Serious Violations of International Humanitarian Law को िसद्धा त नं. ४ मा Where so
provided for in an applicable treaty or contained in other international legal obligations,
statutes of limitations shall not apply to gross violations of international human rights law and
serious violations of international humanitarian law which constitute crimes under
international law. भ ने यव था गरी अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन र अ तरार्ि ट्रय
मानवीय कानन
ू को ग भीर उ लङ्घनका अपराधह को स ब धमा हद यादको सीमाङ्कन गनर् नसक्ने गरी
यव था गरे को दे िख छ । तसथर्, अ यादे शको दफा २९ मा भएको

यव थाबाट महा यािधवक्ताले मु ा

चलाउन िनणर्य गनर्सक्ने अिधकारको संकुचन भएकाले र अ यादे शको दफा २९(४) मा भएको मु ा चलाउने
िनणर्य भएको िमितले ३५ िदनिभत्र मु ा चलाउन सिकने छ भ ने

यव था ग भीर प्रकृितका फौजदारी

मु ामा हद याद नलाग्ने सवर्मा य िसद्धा तको िवपरीत भएको दे िखयो ।

४९. अब िनवेदकको मागबमोिजमको आदे श जारी हुनप
ु न हो होइन भ ने स ब धमा िनणर्य िदनप
ु न अि तम
प्र नतफर् िवचार गदार् िनवेदकह ले उठाएको प्र तत
ु बेप ता भएका छानबीन, स यिन पण तथा मेलिमलाप
आयोग अ यादे श, २०६९ को दफा १३, २३, २५, २९ नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(१), १३ (१)

र २४(९) समेतको प्रितकूल भएकोले धारा १०७(१) बमोिजम बदर गरी १०७(२) बमोिजम कानन
ू संशोधन
गनुर् भनी िवपक्षी नेपाल सरकारसमेतका नाउँ मा परमादे श जारी गरीपाउन माग गरे को दे िखयो ।

५०. नेपालको

व

वको िविश ट पिरि थित रहे को र

यसको तािकर्क िन कषर्मा पर्ु याई शाि तलाई िदगो पमा

सं थागत गन ऐितहािसक चन
ु ौतीमाझ नेपाली समाज गिु ज्ररहे को छ ।
अिन ितनको उपलि धह को बारे मा िविश ट अनुस धान र िन कषर्ह
अिहले यस अदालतसमक्ष
अपराधह

व

व

वका कारणह

र पिरणामह

स बि धत क्षेत्रबाट हुने नै छ ।
वकालमा भएको घटनाह को स दभर्मा मानवअिधकारस ब धी ग भीर

भएको भए ितनको स बोधनको लािग िववािदत बेप ता छानबीन तथा स यिन पण एवं

मेलिमलाप अ यादे शको मा यमबाट अपनाइएको कायर्िविध र कानन
ू ी प्रावधानबाट संिवधान, अ तरार्ि ट्रय
मानव अिधकार कानून, यायको मा य िसद्धा तको उ लङ्घन भएको छ वा छै न र मौजूदा अव थामा
अ यादे शको कायार् वयन भएमा फौजदारी कानून एवं

याय तथा संक्रमणकालीन

यायको अभी टह

सा य

हुन सक्छन ् वा सक्तैनन ् भ ने मुख्य प्र नह उपि थत रहेका छन ् ।
५१. व वको समाधानको िसलिसलामा एउटा मागर्िचत्रसिहत नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ आएको
दे िख छ ।

व

वको कारणको स बोधन गद

िसजर्ना गन मह वपूणर् चन
ु ौितको

व

वको प्रभावबाट मक्
ु त गरी शाि तमय नेपाली समाज

पमा संक्रमणकालीन

यायको सं थापन र

यव थापन गनर् अित

ज री भएको छ । यस स ब धमा िवगतको संिवधानसभामा अ तिरम संिवधान र वह
ृ त शाि त

स झौताको कायार् वयनको िसलिसलामा भनी बेप ता छानबीन आयोग र स यिन पण एवं मेलिमलाप
आयोगस ब धी छुट्टाछुट्टै िवधेयकह

प्र तत
ु भएपिन सो पारीत हुन नसकी िवचाराधीन अव थामा नै
संिवधानसभा िवघटन भएको र पिरणाम व प हालस म िवधायनको प ग्रहण गनर् नसकेको दे िख छ ।
यसरी िनयिमत िवधाियकी प्रिक्रयाबाट पारीत हुन नसकेको एउटा मह वपूणर् िवषयलाई अ यादे शमाफर्त
कानन
ू को प िदइएको दे िख छ । जसलाई प्र तत
ु िनवेदनमा उठाइएको िविभ न चुनौतीका आधारमा यस
अदालतको िमित २०६९।१२।१९ मा अ तिरम आदे शको आधारमा कायार् वयन हुनबाट रोक लगाइएको
अव था छ ।
५२. नेपालमा

व

व यव थापनको िसलिसलामा जारी रहेको संक्रमणकाल लि बनल
ु े शाि त, याय र िवकासको

लािग कितपय अथर्मा बाधक भएकोले

यसको िविभ न आयािमक प्रयासह बाट शीघ्राितशीघ्र स बोधन

गनप
ुर् न अिनवायर् भएको छ । ढीलो गरी भएपिन संक्रमणकालीन
प्र तुत अ यादे श आउनु

याय

वयंमा सकारा मक कुरा हो तर उक्त

यवि थत गन प्रयोजनको लािग

व

व

यव थापन र

यायको

सं थापनामा कित सहयोग पुर्याउँ छ भ ने िच ता प्रकट भएको छ । मािथ छलफल गरीए झ िववािदत
अ यादे शमा उि लिखत िवषयह को

याियक िन पणबाट उपयक्
ु त दे िखएको

यव थाह मा सध
ु ार गरी

नयाँ पमा का या वयन गनप
ुर् न आव यकता अनभ
ु त
ू भएको छ ।
अिभलेखन, स य

अ वेषण

र

स यको

साक्षा कार

व

(तचगतज

वकालमा भएको घटना पिरघटनाको
कभभप लन

तिभि◌ लन), पिरपरू ण, याय िनरोपण, उद्धार र पन
ु थापनालगायतका िविभ न
त वह

बलम

यायको

तचगतज

यव थापनका

सि मिलत कायर्योजनाको तजम
ुर् ा र कायार् वयन नीित र क्षमतासिहत कायार् वयन गन

िसलिसलामा बेप ताको खोजी कायर् तथा स यिन पण तथा मेलिमलापको प्रिक्रयालाई हे नुर् पन भएको छ ।

५३. संक्रमणकालीन

यायको

यव थापनको लािग ग भीर मानव अिधकारस ब धी अपराधह को हकमा

याियक प्रिक्रया प्रश त गन र अ य िवषयह मा शाि त प्रबद्धर्न गन

िहसाबले

व

वरत पक्षह बीच

जन तरमा शाि तवातार् जारी राख्ने, मेलिमलापको वातावरण तयार गरी मैत्री र सद्भाव उ बोधन गन मख्
ु य
ि टकोण िलइने गरी छ । यस िहसाबले हे दार् वतर्मान अ यादे शको प्र तावनामा उि लिखत राम्रा

उ े यह को अितिरक्त अ यादे शमा आधारभत
ू सम याह

रहे को पाइयो ।

५४. िन कषर्मा, मािथ नै िवषय–िवषयमा छलफल भए झ बलपूवक
र्

यिक्त बेप ता पािरएको घटनालाई मानव

अिधकारस ब धी ग भीर अपराधको पमा िलइने अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार कानन
ू को

ि टकोण, यही

अदालतले राजे द्र ढकालको मु ामा गरे को िनणर्य र िनदशन अिन नेपालको अ तिरम संिवधान,२०६३ एवं
पूवव
र् तीर् संिवधानले अङ्गीकार गरे का

यिक्तको जीवन र

वत त्रताको अिधकारसमेतको प्रितकूल हुन गई
छुट्टै आयोग गठन गरी राजे द्र ढकालको मु ाको िनणर्य कायार् वयन गनप
ुर् नमा सो नगरे को र यितमात्रै
होइन यिक्त बेप ता छानबीन आयोगलाई िवशुद्ध फौजदारी कायर्को पमा िलनप
ु नमा सोअनस
ु ार नगरे को र

मेलिमलापको िवषय बनाउन नहुनेमा समेत सो बनाई स यिन पण एवं मेलिमलापको अङ्ग बनाइएको
दे िखएकोले सो कानन
ू सङ्गत नभएकोले यिक्त बेप तास ब धी िवषय प्र तत
ु अ यादे शमा समावेश भएका
जित

यव थाह

संिवधान, कानन
ू र यस अदालतबाट प्रितपािदत कानन
ू ी िसद्धा तप्रितकूल दे िखएकोले

िवपक्षीको नाउँ मा उ प्रेषणको आदे श जारी हुने भई उक्त यव था अमा य भई अ यादे शबाट हटाउनप
ु न
ठहछर् र यथाव थामा अ यादे श कायार् वयन गनर् गराउन निम ने ठहछर् ।

५५. उपरोक्तअनस
र्
यिक्त बेप ता पान कायर्को छानबीन गनर् र संिवधान, कानन
ु ार बलपूवक
ू एवं यस अदालतबाट
राजे द्र ढकालको मु ामा भएको िनणर्य एवं प्रितपािदत कानन
ू ी िसद्धा तबमोिजम समेत छुट्टै छानबीन
आयोग गठन गनर् आव यक कानन
ू ी

यव थासिहत अिवल ब अक अ यादे श जारी गन वा जो चािहने

प्रब ध गनुर् भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादे श जारी हुने ठहछर् ।
५६. अ यादे शका अ य यव थाह म ये िन न दफाह मा उ लेख भए झ संवैधािनक एवं
समावेश भएको दे िखएको र यथाव थामा अ यादे शको

यव थाह

संिवधान र

याियक प्र नह

यायको िसद्धा त सङ्गत

नदे िखएकोले िन नबमोिजम गनप
ुर् न दे िखएको हुँदा सोबमोिजम गरी गराई संशोधन र सध
ु ारको
िमलाई मात्र अ यादे श जारी गनर् वा जो चािहने कानन
ू ी

यव था गरी लागू गनर् िवपक्षी नेपाल सरकारको

नाममा परमादे श जारी गरीिदएको छ ।
(क)

यव था

अ यादे शको दफा २३ को क्षमादान माफीस ब धी

यव थाले अ यादे शको दफा २(ञ) मा समावेश

भएका कसरू ह मा समेत समग्रमा क्षमादानको िसफािरश नगन प्र याभूित िदएको नदे िखएको र

माफीको प्रिक्रयाको िवषय बनाएको एवं माफी प्रिक्रयामा पीिडतको सहभािगता र सहमितलाई अिनवायर्
नबनाई

गौण

बनाएको

दे िखएकोले

पीिडतको

यायस ब धी

अ तगर्त, जीवन, वत त्रता, सच
ू नाको हक, यातनािव द्धको हकलगायत एवं
िवपरीत दे िखएकोले सो
गनप
ुर् न ।
(ख)

दफा २५ र २९ को

मौिलक

हक

यायको मा य िसद्धा तको

यव थालाई पन
ु रावलोकन गरी उपरोक्तबमोिजम पिरमाजर्न र संशोधन

यव थाबाट मानवअिधकारको ग भीर उ लङ्घनको आरोपका दोषी दे िखएका

यिक्तउपरको फौजदारी अिभयोजन िनि चत, सहज र िनबार्ध नबनाई

कायर्पािलकाको िववेकाधीन एवं

अिनि चत पमा रािखएको भई
र कानन
ू सङ्गत बनाउनुपन ।

यायमा अबरोध पग्ु ने प्रकृितको दे िखएकाले सो यव थालाई संिवधान

आयोगले िसफािरश गरे को वा म त्रालयको पत्रानस
ु ार महा यायािधवक्ताले मु ा चलाउनु पन ठहर

(ग)

गरे पिछ मु ा चलाउँ दा मु ा चलाउने हद याद तोिकएको र हद याद ३५ िदन तोिकएको कारणबाट
हद यादिभत्र मु ा नचलाएमा

यायमा पन प्रभाव एवं सोस ब धी उ तरदािय वसमेत िकटान गरे को

नदे िखएको साथै य तो ग भीर कसूरमा अ प हद याद तोक्दा मानवअिधकार कानन
ू को उ लङ्घनको

घटनामा द डहीनताको अव था िसजर्ना हुन सक्ने हुनाले समेत उक्त यव था संिवधानको मौिलक
हक एवं यायस ब धी यव था र संिवधानले अङ्गीकार गरे को यायको मा य िसद्धा तको िवपरीत
दे िखएकोले उपरोक्तबमोिजम संिवधान र

यायसङ्गत हुने गरी संशोिधत र पिरमाजर्न गनप
ुर् न ।
मािथ उि लिखत यव थाको अितिरक्त स यिन पण एवं मेलिमलापको वह
ृ त ् यव थापनको लािग

(घ)

ग भीर

मानवअिधकार

िवरोधी

फौजदारी

गनर्, मेलिमलापको भावना प्रबद्धर्न गनर्
पिरवारको

लािग

यथे ठ

आिथर्क, कानन
ू ी

कायर्को

व

लािग

कानन
ू ी

यव था

पिरपरू णको

यव था

यापक अिभयान स चालन गनर्, पीिडत एवं पीिडतको
एवं

गनर्, स यिन पण एवं मेलिमलाप आयोगको
व

अपराधीकरणको

सं थागत

यव थासिहत

वाय तता एवं िन पक्षताको सिु नि चतताको लािग

वकालमा सश त्र िवद्रोहको पक्षमा वा सो िवद्रोहको दमन वा प्रशासनमा संलग्न भई कुनै पमा

वका पक्षरत वा स बि धत भएका

नकारा मक

अिभलेख

यिक्तह

बाहे कका तथा मानव अिधकार उ लङ्घनको

नभएका

मापद डसमेतको आधारमा

यिक्तह
सि मिलत हुने गरी अ तरार्ि ट्रय पमा
वीकृत
य तो आयोगको गठन गन, पीिडतह ले आ नो स य भ न सक्ने र

प्रभावकारी ढङ्गले प्रितरक्षा गनर् सक्ने प्रयोजनको लािग पीिडत एवं साक्षी संरक्षणस ब धी कायर्क्रम
बनाई लागू गनर् र उनीह को
ब द इजलासबाट
।
(ङ)

यिक्तगत पिरचया मक िववरणको संरक्षण गन, आव यकताअनस
ु ार

सन
य यको मा यमबाट दरू सन
ु व
ु ाइ हुने वा
ु व
ु ाइलगायतको उपयक्
ु त
यव थापन गन गरी कानूनको पिरमाजर्न गन र कायार् वयन चरणमा यवहािरक उपायह अपनाउने
आयोगले माफीलगायतको िवषयमा अपनाउनप
ु न मापद डको लािग कानूनमा नै आधारभूत कुराको

िकटान गनलगायतका

यव था गनर्

व

व िवशेषज्ञ, पीिडत वा पीिडतको िहत प्रितिनिध व गन

सं था, मानवअिधकार कानून िवशेषज्ञ एवं सरोकारवाला पक्षह
टोलीको सहयोग िलई उक्त अ यादे श पिरमाजर्न गनूर् ।

५७. मािथ उि लिखत

यव थाको प्रभावकारी स पादन तथा

सि मिलत भएको िवषय िवशेषज्ञ

यव थापन गनर्को लािग िवपक्षी नेपाल सरकार

तथा महा यायािधवक्ताको कायार्लयलाई लेखी पठाउनू । प्र तत
ु आदे शको जानकारी महा यायािधवक्ताको

कायार्लयमाफर्त िवपक्षी नेपाल सरकार र स माननीय रा ट्रपितको कायार्लयलाई िदनू । प्र तत
िरट
ु
िनवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी िमिसल िनयमानुसार बुझाई िदनू ।

उक्त रायमा सहमत छ ।
या.िगरीश च द्र लाल
या.सुशीला काकीर्

इित संवत ् २०७० साल पुस १८ गते रोज ५ शभ
ु म ्––––––––––––––––।

इजलास अिधकृत : उपसिचव वय िशवप्रसाद खनाल, िव णुप्रसाद गौतम

नेकाप २०७०

अङ्क १२

िन.नं.९०९१

सव च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय

यायाधीश

ी रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय

यायाधीश

ी ज्ञाने द्रबहादरु काकीर्

आदे श िमित : २०७०।१२।१९।४
०६९–WO–०७४०
िवषय
िनवेदक

:

िज ला

दै लेख, नारायण

: उ प्रेषण परमादे श ।
नगरपािलका, वडा

नं.

१

घर

भै

हाल

काठमाड

िज ला, का.म.न.पा.वडा नं. ३४ ब ने अिधवक्ता गोिव दप्रसाद शमार् “ब दी”
िव द्ध
िवपक्षी

: महा यायािधवक्ता मुिक्त नारायण प्रधान, महा यायािधवक्ताको
कायार्लय, रामशाहपथ, काठमाड समेत



व

वकालमा भएका ह या िहंसालगायतका मानव अिधकार उ लङ्घनका सबै प्रकारका घटनाह

संक्रमणकालीन

याय

यव थापनका मा यमबाट अ य हु छन ् भ ने होइन ।

व

वकालमा

भएका ग भीर प्रकृितका मानव अिधकार उ लङ्घनका घटना र फौजदारी अपराध कसूरह को
अनुस धान र अिभयोजन गनर् संक्रमणकालीन
िनयिमत फौजदारी

यायप्रणाली

याय

यव थाको प्रब ध भइनसकेको अव थामा

थगन वा िनि क्रय भएको स झन निम ने ।
(प्रकरण नं.३३)

 उ च तरीय स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठनस ब धी कानूनको अभावमा उक्त
आयोगको कायर्क्षेत्रिभत्र के क ता प्रकृितका घटना वारदात पन भ ने कुराको िकटान हुन सकेको
छै न । य तो अव थामा

व

वकालीन घटना र वारदातको स ब धमा कानूनबमोिजम अनुस धान

तथा अिभयोजन गनलगायतका कायर् स पादन गनर् िनयिमत फौजदारी
रहन सक्दै न । लोकताि त्रक मुलुकमा कानून र
किह यै शू य

याय प्रणाली किह यै सुषु त हुँदैनन ् । कानून

हुँदैन । फौजदारी अपराधको सूचना प्रा त गन, कानूनबमोिजम अनुस धान र

अिभयोजन गनलगायतका कायर् स प न गरी
याय प्रणाली

याय प्रणाली िनि क्रय भई

याियक प्रिक्रया अगािड ब दछ । िनयिमत फौजदारी

थगन नभई गितशील भइरहने ।

(प्रकरण नं.३४)
 पीडकलाई क्षमादान िदने वा निदने भ ने कुरा

व

वका पीिडत पक्षको चाहनामा भर पन िवषय हो

। आफूिव द्ध भएको अ यायको उपचार खो न पीिडत पक्ष पण
ू र् पमा सावर्भौम र
। नागिरकको

य तो नैसिगर्क अिधकारलाई संक्रमणकालीन

वत त्र रह छन ्

यायप्रणालीले संकुचन वा िनय त्रण

गनर् नसक्ने ।
(प्रकरण नं.३५)


याियक अिधकारको सुिनि चतताका लािग पिन

व

वकालमा भएका फौजदारी कसूर अपराध तथा

ग भीर प्रकृितका मानव अिधकार उ लङ्घनका घटनाह लाई सामा य फौजदारी
दायरािभत्र

याय प्रणालीको

याउनुलाई अ यथा भ न निम ने ।
(प्रकरण नं.३६)

िनवेदकतफर्बाट

:

िव वान

विर ठ

अिधवक्ताह

उप्रेती, शिशकुमार उपा याय, हिरकृ ण काकीर्

हिरहर

दाहाल, सतीशकृ ण

र रवीनारायण खनाल अिधवक्ताह

खरे ल, हिर
गोिव दप्रसाद

शमार्, टीकाराम भट्टराई, हिर फुयाँल, रामकृ ण का ले, राजु चापागाई र ल मी पोखरे ल
िवपक्षीतफर्बाट : िव वान सह यायािधवक्ता िकरण पौडेल, उप यायािधवक्ता योगराज बराल
अवलि बत नजीर :
 नेकाप २०५८, िन.नं. ७००१
 नेकाप २०५९, िन.नं. ७०८२
 नेकाप २०६७, िन.नं. ८५०७
 नेकाप २०७०, िन.नं. ८९४९
स बद्ध कानून :
 नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३
 सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
 िव तत
ृ शाि त स झौता को दफा ५.२.५
 मानव अिधकारको िव व यापी घोषणापत्र, १९४८
 नागिरक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अनुब ध, १९६६

आदे श
या.रामकुमार प्रसाद शाह : नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)
बमोिजम यस अदालतमा पनर् आएको प्र तुत िरट िनवेदनको संिक्ष त त य र आदे श यस प्रकार छ :
म िनवेदक दै लेख िज ला घर भै िवगत दईु दशकभ दा बढी समयदे िख कानून
पेशामा िक्रयाशील रही कानूनको शासन, वत त्र

यवसाय

यायपािलका, मानव अिधकार र लोकताि त्रक शासन

यव थाको पक्षमा उिभदै आएको छु । यसका अितिरक्त मैले मानव अिधकारको संरक्षण तथा
स बद्धर्न, िविधको शासन र द डहीनताको िव द्धमा समेत काम गद आईरहे को छु । िमित २०६१।४।२७
गते दै लेख िज लामा ह या गिरएका पत्रकार डेके द्रराज थापाकी प नी ल मी थापाको जाहे रीबाट शु
भएको

यान मु ामा प्रहरी अनुस धान

थगन गनर् िवपक्षी महा यायािधवक्ता तथा प्रधानम त्री डा.

बाबरु ाम भट्टराईले गरे को िनदशनले नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ र सरकारी मु ास ब धी
ऐन, २०४९ को मू य मा यता र प्रावधानह को उ लङ्घन भै

वत त्र

यायपािलकाको अवधारणामा

समेत प्र निच ह खडा भएकोले सो कायर्बाट मल
ु क
ु मा द डहीनताले थप प्र य पाई िविधको शासनको
उपहास गरे कोले यो िवषय सावर्जिनक सरोकारको िवषयसमेत भएको हुँदा र यसमा मसमेतको सरोकार
रहन गएकोले सो िनणर्य बदर गराउने अ य वैकि पक र प्रभावकारी उपचारको अभावमा नेपालको
अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) समेतका आधारमा प्र तत
ु िरट िनवेदन िलई उपि थत
भएको छु ।
डेके द्रराज थापा रे िडयो नेपालको दै लेख स वाददाता तथा दै लेख बजारको खानेपानी उपभोक्ता
सिमितको अ यक्षसमेत हुनुहु

यो । त कालीन नेपाल क युिन ट पाटीर् माओवादीका कायर्कतार्ह ले

दै लेख बजारमा आउने खानेपानीको पाईप काटी पानी आपूितर् ब द गराएकोले सो िवषयमा सो पाटीर्का
कायर्कतार्ह सँग छलफल गनर् भनी िमित २०६१।३।१२ गते िबहान अ दाजी ५ बजेको समयमा दै लेख
नारायण नगरपािलका वडा नं.६ ब ने कमल

यौपानेसँग नौमूलेतफर् जानुभएकोले सोही िदउँ सो

माओवादीले अपहरण गरी िमित २०६१।४।२७ गते ने.रा.प्रा.िव.

वारी दै लेख (हाल मा.िव)

कुलको

कोठामा यातना िदई ह या गरे को कुरा सो पाटीर्का त कालीन िज ला सिचव रणजीत उपनामका
लिछराम घतीर्को ह ताक्षिरत िवज्ञि तबाट जानकारी हुन आएको
थापाकी प नी

िथयो । यस िवषयमा डेके द्रराज

ीमती ल मी थापाले िमित २०६५ साल भदौ ६ गते दै लेख कट्टी गा.िव.स. वडा नं. १

ब ने बमबहादरु ख का, ऐ.

वारी गा.िव.स. वडा नं.१ ब ने लिछराम घतीर्, ऐ. िछउडी पस
ु ाकोट गा.िव.स.

ब ने केशव ख कासमेतकाउपर िज ला प्रहरी कायार्लय, दै लेखमा िकटानी जाहे री दरखा त दतार् गराउनु
भएको िथयो । जाहे री दतार् भएको ४ वषर् भ दा बढी समय

यतीत भै सक्दासमेत अिभयुक्त प ता

लगाउने, पक्राउ गनलगायत अनुस धान र तहकीकात हुन नसकेकोले प्रभावकारी अनुस धान गरी दोषी
दे िखएका

यिक्तह लाई स बि धत कसूर अपराधमा मु ा चलाउनु र पीिडतलाई पिरपूरणलगायत

प्रभावकारी उपचार प्रदान गरी पाउन परमादे शको आदे श जारी गरी पाऊँ भ ने माग दावीसिहत
जाहे रवाला ल मी थापाले िमित २०६९।८।२७ गते पन
ु रावेदन अदालत, सुखतमा परमादे शको रीट िनवेदन

दतार् गराउनु भएकोमा िमित २०६९।८।२८ गते पुनरावेदन अदालत, सुखतबाट िवपक्षी िज ला प्रहरी
कायार्लय, दै लेख र िज ला सरकारी वकील कायार्लय, दै लेखका नाउँ मा कारण दे खाऊ आदे श जारी
भएपिछ िमित २०६९।९।२० गते िज ला प्रहरी कायार्लय, दै लेखले उक्त ह यामा संलग्न भएको आरोपमा
लिक्षराम घतीर्लाई र ऐ. २१ गते हिरलाल पुन मगर, वीरबहादरु के.सी., िनरकबहादरु घतीर् मगर र
जयबहादरु समेतलाई पक्राउ गरी दै लेख िज ला अदालतबाट कानूनबमोिजम

याद थप गरी मु ाको

अनुस धान गिररहे को िथयो ।
िवपक्षी प्रधानम त्री तथा महा यायािधवक्ताले उक्त घटनामा पक्राउ परे का यिक्तह को बयान
निलन र अनुस धानको कायर् रोक्न िनदशन िदएको कुरा िमित २०६९।९।२७ गतेको काि तपुर दै िनकमा
प्रकािशत भएको िथयो । िवपक्षीह को मौिखक िनदशनका बाबजूद पिन अनुस धान अिधकृत र दै लेख
िज लाका सरकारी वकीलले उक्त अनुस धान जारी नै राखेका र अनुस धान रोक्नुपन हो भने िलिखत
िनदशन चािहने अडान िलएकाले िवपक्षी महा यायािधवक्ता मुिक्तनारायण प्रधानले महा यायािधवक्ता
कायार्लयको नाउँ बाट िमित २०६९।९।२७ गते ल मी थापाको जाहे रीले वादी नेपाल सरकार र प्रितवादी
लिक्षराम घतीर् मगरसमेत भएको मु ा नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ को ख ड (ध) र
त कालीन नेपाल सरकार र नेपाल क युिन ट पाटीर् (माओवादी) बीच स प न िव तत
ृ शाि त
स झौताको दफा ५.२.५ ले संक्रमणकालीन

याय

यव थापनको दािय व िनवार्ह गनर् गठन हुने स य

िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको क्षेत्रािधकारिभत्र पन हुँदा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ तथा
प्रचिलत कानूनबमोिजम अिभयोजन तथा अनुस धान प्रिक्रया अगािड बढाउन निम ने भएकोले िज ला
सरकारी वकील कायार्लय, दै लेख तथा पुनरावेदन सरकारी वकील कायार्लय, सुखतलाई उक्त अनुस धान
तथा अिभयोजन कायर् रोक्न िनदशन िदने भ ने नै मुख्य िवषय रहे को एक िनदशना मक पत्र प्रहरी
प्रधान कायार्लयलाई पठाईएको रहे छ ।
िवपक्षी प्रधानम त्री एवं महा यायािधवक्तालाई फौजदारी मु ाको अनुस धान रोक्ने अिधकार
कुनै कानन
ू ले प्रदान गरे को छै न । िवपक्षी प्रधानम त्री तथा महा यायािधवक्ता मानव अिधकार
उ लङ्घनका घटनामा पीिडतह लाई प्रभावकारी उपचार प्रदान गन राि ट्रय तथा अ तरार्ि ट्रय कानूनले
िनधार्रण गरे का दािय व िनवार्ह गन संवैधािनक पदािधकारी हुन ् । मानव अिधकारको उ लङ्घनको
प्रभावकारी उपचार सिु नि चत गन दािय व भएका यी िवपक्षीह बाट फौजदारी मु ाको अनुस धान
कायर्लाई

रोक्न

गरे को

पत्राचार

िवपक्षीको

संवध
ै ािनक

तथा

कानूनी

दािय वप्रितकूल

भै

महा यायािधवक्ताको कायार्लयले िमित २०६९।९।२७ मा लेखेको उक्त पत्र गैरकानन
ू ी एवं बदरभागी
छ ।
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५(२) अनुसार महा यायािधवक्ताले कुनै
अदालत वा

याियक अिधकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तफर्बाट मु ा चलाउने वा नचलाउने भ ने

कुराको अि तम िनणर्य गन अिधकार राख्दछन ् । उक्त धारा १३५ (२) बमोिजमको अिधकार धेरै
पिहलेदेिख नै स बि धत िज ला र पुनरावेदन सरकारी वकीलह मा प्र यायोजन गिरएको छ र यसैका

आधारमा मातहतका सरकारी वकीलले सो अिधकार प्रयोग गरी िविभ न अदालतमा मु ा दायर गन
काम गदर् छन ् । प्र यायोिजत अिधकार िवपक्षी महा यायािधवक्ताले िफतार् िलनु भएको पिन छै न ।
आफूले प्र यायोजन गरे को अिधकार िफतार् निलई सोझै प्रयोग गनर् नसिकने हुँदा उक्त पत्रको कानूनी
अि त व शू यसरह छ र य तो गैरकानूनी िनदशन मा न अ य िवपक्षीह
महा यायािधवक्ताको कायार्लयको पत्रमा नेपालको अ तिरम

बा य छै नन ् । जहाँस म

संिवधान, २०६३ को धारा ३३ को

(ध), िव तत
ृ शाि त स झौताको धारा ५.२.५ र स मानीत सव च अदालतबाट िरट िनवेदक त कालीन
संिवधानसभा सद य केशव राई िव द्ध ओखलढुङ्गा िज ला अदालतसमेत भएको उ प्रेषण मु ामा
िनवेदक केशव राईलाई पक्राउ नगनु/र् नगराउनु भनी अ तिरम आदे श जारी भएको िवषय स मानीत
अदालतको िमित २०६८।३।७ को संयुक्त इजलासबाट िरट नं. १०९४ मा
सकेको

याख्या भै िनरोिपत भै

छ । प्र तुत स दभर्मा महा यायािधवक्ताको उक्त कायर् रा यको अनुस धान गनुप
र् न

दािय व तथा सावर्जिनक िहतका लािग

यायको प्र याभूित गन दािय वबाट िवमुख भएको पाई छ ।

मािथ प्रकरणह मा उ लेिखत तवरबाट िवपक्षीह ले संिवधान र प्रचिलत कानून िव द्ध आ नो
पदीय है िसयत द ु पयोग गरी गैरकानूनी ढङ्गबाट अपराध अनुस धानमा बाधा पर्ु याउने र अनुस धान
नै रोकेर कानूनको ठाडो उ लङ्घन गन काम गरे कोले नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा
१०७(२) बमोिजम महा यायािधवक्ताको कायार्लयको िमित २०६९।९।२७ मा लेखेको उक्त पत्रमा
उ लेिखत २०६९।९।२६ को िनणर्यसमेत उ प्रेषणको आदे श वारा बदर गिरपाऊँ र अ य िवपक्षीह लाई
सरकारी मु ास ब धी ऐनले तोकेको आ नो दािय व पूरा गनर् परमादे शलगायत उपयुक्त आदे श जारी
गिरपाऊँ । महा यायािधवक्ताको कायार्लयले िमित २०६९।९।२७ मा लेखेको उक्त पत्र प्र तुत मु ाको
अि तम िकनारा नलागेस म कायार् वयन नगनुर् नगराउनु र िज ला अदालतको अनुमितले अनुस धान
प्रिक्रया अिघ बिढरहे का कायर्लाई ह तक्षेप नगनुर् नगराउनु भनी अ तिरम आदे शसमेत जारी गरीपाऊँ
भ नेसमेत

यहोराको िनवेदक गोिव दप्रसाद शमार् "ब दी" को यस अदालतमा पनर् आएको िनवेदनपत्र

।
यसमा के कसो भएको हो
हो

िनवेदकको मागबमोिजमको आदे श िकन जारी हुन नपन

आदे श जारी हुन नपन आधार र कारण भए यो सच
ू ना प्रा त भएको िमितले बाटाका

याद बाहे क

१५ िदनिभत्र महा यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर्त िलिखत जवाफ पठाउनु भनी यो आदे श र िरट
िनवेदनको एकप्रित नक्कल साथै राखी िवपक्षीह का नाममा सच
ू ना पठाई िलिखत जवाफ परे पिछ वा
पन अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेश गनुर् ।
यसमा अ तिरम आदे शसमेतको माग भएको दे िखएकोले सो स ब धमा िवचार गदार् पत्रकार
डेके द्र थापाकी प नी ल मी थापाको जाहे रीबाट डेके द्र थापाको ह या स ब धमा अनुस धानको
िसलिसलामा लिछराम घतीर्समेतका
रािखएको भ ने िनवेदन

यिक्तह लाई दै लेख िज ला अदालतको अनुमितले िहरासतमा

यहोरासमेतबाट दे िखएको छ । सोअिघ उपरोक्त जाहे रीबमोिजम हुनपन

अनुस धान नभएको भ दै प्रभावकारी उपचारको लािग पन
ु रावेदन अदालत, सुखतमा परमादे शको लािग

जाहे रवालाको िनवेदन परी कारण दे खाऊ आदे श जारी भई िवचाराधीन रहे को अव था दे िख छ ।
सोहीबीच िववािदत २०६९।०९।२७ को पत्र महा यायािधवक्ताको कायार्लयबाट जारी भएको अव था छ ।
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५ ले महा यायािधवक्तालाई िविभ न अिधकार
सु पेको छ र सोम ये उक्त संिवधानको उपधारा (२) बमोिजम यस संिवधानमा अ यथा लेिखएदे िख
बाहे क कुनै अदालत वा

याियक अिधकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तफर्बाट मु ा चलाउने वा नचलाउने

भ ने कुराको अि तम िनणर्य गन अिधकार महा यायािधवक्तालाई हुने कुरा उ लेख भएको पाइ छ ।
उक्त अिधकारसमेत नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५ (६) बमोिजम मातहत
अिधकृतलाई सु पन सक्नेसमेतको

यव था गिरएको दे िख छ । सोहीबमोिजम मातहतको सरकारी

वकीलह ले अिभयोजन गरी आएको पाइ छ ।

यसरी प्र यायोिजत अिधकार िफतार् ग्रहण गरे को

अव था नहुँदा सोअव थास म प्र यायोिजत अिधकारअ तगर्त स बि धत सरकारी वकीलले अिधकार
प्रयोग गनर् सक्ने नै दे िख छ । कानूनमा

प ट पमा

यव था गिरएको तिरका वा अव थामा बाहे क

अिभयोजनकतार् सरकारी वकीलको िनयिमत काममा मािथ लो िनकायसमेतले ह तक्षेप गनर् िम ने
अव था कानूनमा उ लेख गरे को दे िखँदैन ।
यसको अितिरक्त प्र तुत
पक्राउ

परी

अव थास म

िज ला

यान मु ाको वारदात स ब धमा जाहे री परी शङ्िकत

अदालतको

अनुमितले

थन
ु ामा

राखी

अनुस धान

जारी

यिक्तह
भएको

दे िख छ । अपराधको अनुस धान परू ा भई अिभयोजनको लािग प्र तुत नभएस म

अिभयोजन चरण नै प्रार भ हुँदैन । अपराध अनस
ु धानको चरणमा सरकारी मु ास ब धी ऐनबमोिजम
त काल गनुप
र् न कुराह

रोकेर वा अ य कुनै तिरकाले अवरोध गरे र अनुस धान प्रभािवत गनर् पिन

हुँदैन । अदालतको अनुमितबमोिजम हुन लागेको वा भईरहे को अनुस धानमा कुनै पिन प्रकृितको
अवरोध भएमा

यायको अि तम पिरणामसमेत फरक पनर् सक्ने अव था आउँ छ ।

य तो कायर्बाट

यायमा अवरोध नआओस ् भनी यस अदालत सचेत रहनुपरे को छ । सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९
बमोिजम अपराध अनुस धानको सारभत
ू िज मेवारी प्रहरीलाई सु पेकोले सो िज मेवारी परू ा गनर् उक्त
संगठन तदा ख रहनुपन हु छ भने प्रहरी अनुस धानको िसलिसलामा पक्राउ परी अदालतबाट
िहरासतमा िलनसमेत अनुमित िदएको अव थामा कानूनबमोिजम अपराध स ब धमा प्रहरी कमर्चारीले
बयान िलनु पदार् सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा ९ बमोिजम सरकारी वकीलको रोहबरमा
बयान िलनपनस मको

यव था भएको दे िख छ । सरकारी वकीलले आफूसमक्ष बयानको लािग प्र तुत

गरे को अव थामा कुनै गैरकानन
ू ी

यवहार हुन निदने बाहे क आ नो उपि थित नै इ कार गरी बयान

िलन नसिकने ि थित िसजर्ना गरी अनुस धान प्रभािवत गनर् िदन िम ने पिन दे िखँदैन ।
अपराध अनुस धानको
प्रिक्रयाको सबै चरण पार गरे र

वभािवक पिरणाम व प कानूनबमोिजम अिभयोजन गन र
याय स पादनले पण
ू र्

याियक

प पाउने कुरा सवर्िविदतै छ । अपराध

अनुस धान कसैको पक्ष वा िवपक्षमा कुनै प्रायोिजत पिरणाम

याउने

ि टकोणले अपराध अनुस धान

गनर् िम दै न र य तो िहसाबले िनदिशत गनर् वा गराउन पिन िम दै न । अपराध अनुस धानको एउटै

अभी ट

याय हो । अपराध अनुस धान एउटा

यावसाियक, वैज्ञािनक र

हो, यसमा नै िव वास नगन वा गनर् निदने हो भने

यायको जगैदेिख खलबली उ प न हुन

सक्छ, य तो कुरा एउटा लोकताि त्रक र स य कानून प्रणालीले कुनै पिन
सहन गनर् सक्दै न ।

वत त्र कानूनी प्रिक्रया
यूनतम ् हदस म पिन

यसैले प्रारि भक चरणमा रहे को अनुस धान प्रिक्रयामा महा यायािधवक्ताको

कायार्लयको स पूणर् सहयोग र साथ अपेिक्षत रहनेमा पत्रमा उि लिखत ज तो कुनै कारणह

उ लेख

गरी सरकारी वकीलले अनुस धानको चरणमा कानूनबमोिजम सहभागी हुनुपन अव थामा सहभागी
नहुन, संलग्न नहुन तथा अिभयोजन प्रिक्रया अगािड नबढाउने िहसाबले कुनै काम गनर् िम ने दे िखँदैन
। सफल अनुस धान अिभयोजनबाट प्रा त हुने लाभ कुनै खास पक्षको िव द्ध लिक्षत नरहने भई
व छ र

वत त्र हुने हुनाले स बि धत सबैले स दयताका साथ सहयोग गनुप
र् न अपेक्षा गिर छ ।

अिभयोजनको लािग पेश नै नगिरएको अव थामा प्रहरी अनुस धानको चरणमा नै रहँदा अनुस धान र
अिभयोजन अिघ बढाउन निम ने भनी अिग्रम पमा

यसमा पिन

वयम ् महा यायािधवक्ताको

कायार्लयबाट प्रहरी प्रधान कायार्लयमा पत्राचार गरे को र सोपत्रमा िलइएका आधारह
फौजदारी

यायका आधारभूत िसद्धा तसँग नै मेल खाएको भ न प्रथम

संिवधान, कानून र

ि टमा नै निमलेकोले उक्त

िमित २०६९।०९।२७ को महा यायािधवक्ताको कायार्लयबाट प्रहरी प्रधान कायार्लयलाई स बोिधत पत्र
कायार् वयन नगनु,र् रोक्नु, कानूनिवपरीत अनुस धानमा अवरोध हुने कुनै कुरा प्र यक्ष वा परोक्ष पमा
समेत नगनुर् । िवपक्षी िज ला प्रहरी कायार्लय, दै लेख एवं िज ला सरकारी वकील कायार्लय, दै लेखले
संिवधान वा कानूनबमोिजम गनप
ुर् न कायर् कुनै कारणले पिन नरोक्नु, रोक्न निदनु, कुनै गैरकानूनी
अवरोध भए यस अदालतमा प्रितवेदन गनुर् सो काममा नेपाल सरकारलगायतले िज मेवारीपूवक
र्
सहयोग गनुर् भनी िवपक्षीह को नाममा सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१ बमोिजम
अ तिरम आदे श जारी गिरिदएको छ भ ने यस अदालतको िमित २०६९।१०।२ को आदे श ।
यस अदालतबाट िवपक्षीह का नाउँ मा िमित २०६९।१०।२ मा जारी भएको अ तिरम आदे श
बदर गरी पाऊँ भनी िवपक्षी प्रधानम त्री डा. बाबरु ाम भट्टराई र महा यायािधवक्ता मुिक्तनारायण
प्रधानको तफर्बाट दायर क्रमशः ०६९–FN–०२९८ र ०६९–FN–०२९९ को अ तिरम आदे श र

गिरपाऊँ

भ ने िनवेदन िमिसल सामेल रहे छन ् ।
नेपालमा लामो समयस म चलेको

व

वलाई शाि तमा

पा तरण गनर् िमित २०६३।८।५ मा

स प न िव तत
ृ शाि त स झौता वतर्मान संिवधानको आधारभूत जग
दे िख शु

भएको सश त्र

व

वको क्रममा धेरै

भएको, बेप ता पािरएको अव था छ । सश त्र

व

सिकँदै न ।

व

यान गुमाएको, घाईते र अङ्गभङ्ग

वकालमा भएका मानव अिधकार र मानवीय कानून

उ लङ्घनका घटना एवं ग ती कमजोरीलाई रा यले
गनुप
र् न हु छ । िनयिमत फौजदारी

यिक्तले

हो । २०५२ साल फागन
ु १

याियक र

यावहािरक

याय प्रणालीबाट संक्रमणकालीन

वकालमा घटे का घटनालाई संक्रमणकालीन

ि टकोणबाट स बोधन

यायको यो उ े य परू ा गनर्

यायको दायरामा

याउने उ े यले

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ को (ध) मा उ च तरीय स य िन पण तथा

मेलिमलाप आयोग गठन गन रा यको दािय व िनधार्रण गिरएको छ । नेपालको अ तिरम
संिवधान, २०६३ को धारा १६६(३) बमोिजम संिवधानको मह वपण
ू र् अङ्गका

पमा रहे को २०६३।८।५ मा

संयुक्त रा ट्रसंघको रोहबरमा स प न भएको िव तत
र् न सरकारको
ृ शाि त स झौतासमेत पालन गनुप
दािय वअ तगर्त पदर् छ ।
अ तरार्ि ट्रय मानवीय कानूनको

पमा रहे को जेनेभा महासि धलाई नेपालले सन ् १९६४

फेब्रुअरी ७ मा स मीलन गिरसकेको अव थामा नेपालसमेत सि धको पक्ष रा ट्र भएकोले कानून
बनाउनुपन दािय वबाट अलग रहन िम दै न ।

यसैगरी नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा

३३ को (ध) ले िनधार्रण गरे को दािय वअनु प राजाराम ढकाल िव द्ध स माननीय प्रधानम त्रीसमेत
भएको (नेकाप २०६०, अङ्क ९/१०, िन.नं.७२७४, प ृ ठ ७८१) परमादे शको िरट, राजे द्रप्रसाद ढकालसमेत
िव द्ध प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयसमेत (नेकाप २०६४, अङ्क २, िन.नं. ७८१७, प ृ ठ १६९)
भएको ब दीप्र यक्षीकरणको िरट र िललाधर भ डारीसमेत िव. प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को
कायार्लयसमेत (नेकाप २०६५, अङ्क ९, िन.नं. ८०१२, प ृ ठ १०८६) भएको परमादे शको िरटमा सरकारका
नाममा जारी भएका आदे शसमेतका आधारमा नेपाल सरकारले यव थािपका संसदसमक्ष स य िन पण
तथा मेलिमलाप आयोग गठनस ब धी िवधेयक पेश गिरएको िथयो । िवधेयक पारीत नहुँदै
संिवधानसभाको कायर्काल समा त भएकोले उक्त आयोग स ब धमा अ यादे श जारी गनर् संिवधानको
धारा ८८(१) बमोिजम नेपाल सरकार मि त्रपिरष बाट स माननीय रा ट्रपितसमक्ष प्र तुत भई हाल
िवचाराधीन रहे को छ ।
राि ट्रय तथा अ तरार्ि ट्रय कानन
ू ले स य िन पण तथा मेलिमलाप र बेप तास ब धी आयोग
बनाई सश त्र

व

वकालका घटनालाई िवशेष कानूनी दायराबाट समाधान गनुप
र् नमा य ता घटनालाई

एक एक छानेर पथ
ृ क गन र िनयिमत

याय प्रणालीबाट समाधान खो नु िमित २०६३।८।५ मा

स प न भएको िव तत
ृ शाि त स झौतासमेतको उ लङ्घन हुन जा छ ।

व

वकालका घटनालाई

संिवधानको ममर् र रा यको दािय वअनु प स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको कायर्क्षेत्रअ तगर्त
पन र िनयिमत फौजदारी

याय प्रणालीअ तगर्त नपन

िनवेदनमा उ लेिखत

व

प ट छ ।

वकालको घटनाको अनुस धान तथा अिभयोजन स ब धमा िज ला

सरकारी वकील कायार्लय, दै लेखले पत्र वारा िनदशन माग गिरएको िथयो । महा यायािधवक्ताले
संिवधानको ममर्, भावना र संिवधानप्रद त दािय वबाट िवमुख हुने गरी स य िन पण तथा मेलिमलाप
आयोगको क्षेत्रािधकारमा पन िवषयलाई िनयिमत

याय प्रणालीअ तगर्त पन भनी राय परामशर् िदनु

सवर्था उिचत एवं संिवधानस मतसमेत नहुने हुँदा िमित २०६९।९।२६ को िनणर्य कायार् वयन गनर्
महा यायािधवक्ताको कायार्लयबाट िज ला सरकारी वकील कायार्लय, दै लेखलगायत सोको प्रशासकीय
िनय त्रणसमेत गन पन
ु रावेदन सरकारी वकील कायार्लय, सुखत र अनुस धान तहकीकातको कायर्मा
संलग्न िज ला प्रहरी कायार्लय, दै लेखको तालुक कायार्लय प्रहरी प्रधान कायार्लयका नाममा िमित
२०६९।९।२७ मा पत्र लेिखएको हो ।

य तो पत्र लेखी िनदशन िदन सक्ने अिधकार सरकारी वकीलस ब धी िनयमावली, २०५५ को
िनयम १०(च) ले महा यायािधवक्तालाई सु पेको हुँदा
अिधकारको

प्रितसंहरण

गरे को

भ न

िम दै न

।

यसरी पत्रबाट िनदशन िदँ दा प्र यायोिजत
सोपत्रसमेत

संिवधान

िज मेवारीअनु पकै कायर् भएकोले िरट िनवेदन खारे जभागी छ । तसथर्
समग्रतामा

हे री

कानूनी

र

सं थागत

संरचनाबाट

समाधान

गन

र
व

कानूनले

तोकेको

वकालका घटनालाई

सरकारको

उ े य

भएकोले

महा यायािधवक्ताको कायार्लयबाट िमित २०६९।९।२७ मा लेिखएको पत्रले संिवधान र कानूनबमोिजमको
दािय व उपेक्षा गरे को नभई पदीय दािय वअनु प कायर् गरे को हुँदा िनवेदकको कुनै हक हनन ् भएको
छै न । िरट िनवेदन मागबमोिजमको आदे शसमेत जारी गनप
ुर् न अव था छै न । िरट िनवेदन खारे ज गरी
पाऊँ भ नेसमेत

यहोराको िवपक्षी महा यायािधवक्ता कायार्लय र महा यायािधवक्ता मुिक्तनारायण

प्रधानको तफर्बाट यस अदालतमा पेश भएको संयुक्त िलिखत

जवाफ ।

िमित २०६५।५।६ मा ल मी थापाले िज ला प्रहरी कायार्लय, दै लेखमा िदएको जाहे री दरखा तमा
िमित २०६१।४।२७ मा पित डेके द्र थापाको ह या गिरएको भनी उ लेख गरे को दे िखँदा उक्त घटना
सश त्र

व

वको समयमा घटे को त यमा िववाद छै न । त कालीन नेपाल क युिन ट पाटीर्

(माओवादी) को नेत ृ वमा २०५२ साल फागुन १ गतेबाट प्रार भ भएको जनयुद्धको क्रममा हजार
यिक्तह

मािरएको, बेप ता पािरएको र घाईते भएको यथाथर्प्रित िसङ्गो मुलुक नै पिरिचत छ । िमित

२०६३ साल मङ्सीर ५ मा नेपाल क युिन ट पाटीर् (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच स प न िव तत
ृ
शाि त स झौताका आधारभूत मू य र मा यताह लाई वतर्मान अ तिरम संिवधानको प्र तावनामा नै
िलिपबद्ध गिरएको छ । यसका साथै वतर्मान संिवधानको धारा १६६ को उपधारा (३) र अनुसूची ४ ले
िव तत
ृ शाि त स झौतालाई संिवधानको अिभ न भागको

पमा समािहत गरे को छ । यसैले वतर्मान

संिवधानको याख्या गदार् िव तत
ृ शाि त स झौताको याख्या, ममर् र भावनालाई हे िरनुपन हु छ ।
िव तत
ृ शाि त स झौताको ५.२.५ र संिवधानको धारा ३३ को (ध) ले सश त्र

व

वको

क्रममा ग भीर मानव अिधकार उ लङ्घन गन तथा मानवता िव द्धको अपराधमा संलग्न यिक्तह को
बारे मा स य अ वेषण गनर् तथा समाजमा मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गनर् उ च तरीय स य
िन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन गन भ ने

यव था गरे को

घटे का मानव अिधकारको उ लङ्घनस ब धी घटनाह
क्षेत्रािधकारअ तगर्त पन हुँदा

छ । सश त्र

व

वका समयमा

स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको

य ता घटनाका स ब धमा अ य सामा य अव थाका घटनाह को

स ब धमा आकिषर्त हुने िनयिमत फौजदारी
कानन
ू अनस
ु ार अनस
ु धान, अिभयोजन र

याय प्रणाली प्रयोग हुन सक्दै न । फौजदारी

याियक कारवाही गिरने हो भने संिवधानबमोिजम

हुने स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगमािथ नै प्र निच ह उ ने र कुनै

थािपत

यिक्तलाई एकै कसरू को

हकमा एक पटक भ दा बढी कारवाही सजाय गिरने छै न भ ने दोहोरो खतराको िसद्धा तको समेत
उ लङ्घन हुन जाने हु छ । िव तत
ृ शाि त स झौता र अ तिरम संिवधानको
सश त्र

व

वमा

घटे का

ग भीर

मानव

अिधकार

उ लङ्घनस ब धी

यव थाबमोिजम

घटनाह को

स ब धमा

उ च तरीय स य िन पण र मेलिमलाप आयोग गठन गनर् अ यादे श जारी गनर् स माननीय
रा ट्रपितसमक्ष पेश गिरएको छ ।
उ लेिखत प्रकरणह मा विणर्त िव तत
ृ शाि त स झौता, नेपालको अ तिरम संिवधान तथा
संक्रमणकालीन

यायको

आधारभूत

अिधकारको उ लङ्घनका घटनाह

िसद्धा तसमेतका

आधारमा

व

वकालमा

भएका

मानव

र मानवतािवरोधी अपराधमा संलग्नह को स य िन पणका लािग

संिवधान र शाि त स झौताले िनिदर् ट गरे को

यव थाअनुसार स य िनरोपण तथा मेलिमलाप

आयोगबाट स य अ वेषण हुनुपन हो । डेके द्र थापाको ह याको अनुस धान तथा आरोपीह उपरको
अिभयोजनमा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ अ तगर्त महा यायािधवक्ताको कायार्लय मातहतका
िज ला सरकारी वकील कायार्लय संलग्न हुन निम ने भ ने िनदशनपत्रको िवषय िवशुद्ध संवैधािनक र
िव तत
ृ शाि त स झौताले िनिदर् ट गरे को संक्रमणकालीन

याय

यव थासँग प्र यक्ष जोिडएको र

सरोकार राख्ने िवषय हो । अतः अ वाभािवक र अप्रासङ्िगक पमा

व

व अविधका घटना

स ब धमा पूवार्ग्रहप्रेिरत भै िनवेदकले िदएको औिच यहीन िनवेदन खारे ज गरी पाऊँ भ नेसमेत
यहोराको प्रधानम त्री बाबरु ाम भट्टराईको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकले उ लेख गरे को ल मी थापाको जाहे रीले वादी नेपाल सरकार, प्रितवादी िज ला दै लेख
वारी गा.िव.स. वडा नं. १ ब ने लिक्षराम घतीर् मगरसमेत भएको कतर् य

यान मु ामा िज ला प्रहरी

कायार्लय, दै लेखबाट िज ला दै लेख, वारी गा.िव.स. वडा नं. १ ब ने लिछराम घतीर् मगरसमेत जना ५
पक्राउ गरी दै लेख िज ला अदालतबाट िमित २०६९।९।२२ गते

याद थप भै पक्राउ परे का

प्रितवादीह लाई प्रहरी िहरासतमा राखी मु ा अनस
ु धानमा नै रहे कोमा पन
ु रावेदन सरकारी वकील
कायार्लय, सख
ु तको च.नं. २४६, िमित २०६९।९।२९ को पत्रसाथ महा यायािधवक्ताको कायार्लयको च.नं.
८१७ िमित २०६९।९।२७ को िनदशनपत्र प्रा त भएकोले उ लेिखत पत्रह को प्रितिलिप राखी यस
कायार्लयको च.नं. १८३ िमित २०६९।९।२९ मा िज ला प्रहरी कायार्लय, दै लेखमा पठाउने कायर् मात्र
भएकोले िवपक्षी िनवेदकको िरट खारे जभागी हुँदा खारे ज गिरपाऊँ भ नेसमेत यहोराको िज ला सरकारी
वकील कायार्लय, दै लेखको िलिखत जवाफ ।
िवपक्षीले आ नो िरट िनवेदनमा प्रहरी प्रधान कायार्लयलाई िवपक्षी बनाएको भए तापिन के
कुन कारणले र िकन िवपक्षी बनाएको भ ने कुरा खुलाउन सक्नु भएको छै न । िनवेदनको प्रकरण नं.
८ को

यहोराबाट प्रहरी प्रधान कायार्लयको िव द्ध िनजको कुनै दावी र आरोपसमेत नभएको नरहे को

प ट हु छ । यस कायार्लयलाई िवपक्षी ख डमा नाम उ लेख गरे को र कतै कतै गो वारा पमा
िवपक्षीह को नाममा िनवेदन मागबमोिजमको आदे श जारी गिरपाऊँ भ ने श दावली प्रयोग गरे को भए
तापिन िवपक्षीले परमादे श र उ प्रेषणको मागको िवषय बनाएको पत्र र काम कारवाहीमा प्रहरी प्रधान
कायार्लयको संलग्नता नरहे को हुनाले िवपक्षीको िरट िनवेदन खारे ज गरी फुसर्द िदलाई पाऊँ भ नेसमेत
यहोराको प्रहरी प्रधान कायार्लय, नक्सालको िलिखत जवाफ ।

िज ला प्रहरी कायार्लय, दै लेखको नाममा जारी

याद िमित २०६९।१०।४ मा तामेल भएकोमा सो

कायार्लयबाट िलिखत जवाफ प्रा त नभएको ।
यसमा िवपक्षीह को िलिखत जवाफ पिरसकेको दे िखँदा पूणर् सुनुवाइको लािग िनयमानुसार पेश
गनुर् भ ने यहोराको यस अदालतको िमित २०६९।१२।२० को आदे श ।
िनयमबमोिजम सा तािहक तथा दै िनक पेशीसच
ू ीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्र तुत
मु ामा

िनवेदक

अिधवक्ताह

अिधवक्ता

हिरहर

गोिव दप्रसाद

दाहाल, सतीश

कृ ण

काकीर्, रिव नारायण खनाल तथा अिधवक्ताह

शमार् ‘ब दी’ तथा
खरे ल, हिर

उप्रेती, ी

िनवेदकतफर्का
शिशकुमार

िव वान

विर ठ

उपा याय, हिरकृ ण

टीकाराम भट्टराई, हिर फुयाँल, रामकृ ण का ले, राजु

चापागाईं र ल मी पोखरे लले िन नबमोिजम बहस प्र तुत गनभ
ुर् यो ।
रे िडयो नेपालका दै लेख स वाददाता डेके द्रराज थापालाई िमित २०६१।३।१२ मा अपहरण गरी
िमित २०६१।४।२७ मा यातना िदई ह या गरे को घटनाको स ब धमा डेके द्रराज थापाकी

ीमती ल मी

थापाले िमित २०६५।५।६ मा िज ला प्रहरी कायार्लय, दै लेखमा िकटानी जाहे री दरखा त िदएकोमा ४
वषर्स म अनुस धान तहकीकात कायर् प्रार भ नगिरएकोले जाहे रवाली ल मी थापाले उक्त वारदातको
प्रभावकारी अनुस धान गनर् पन
ु रावेदन अदालत, सुखतमा िदएको परमादे श िनवेदनमा कारण दे खाऊ
आदे श जारी भएपिछमात्र अनुस धान कायर् प्रार भ गिरएको सोअनुस धान कायर्लाई रोक्न िवपक्षी
महा यायािधवक्ताले िमित २०६९।९।२७ गते अनुस धान अिधकारी तथा िज ला सरकारी वकीललाई
िनदशना मक पिरपत्र जारी गरे का रहे छन ् । तर िवपक्षी महा यायािधवक्तालाई

य तो िनदशन िदने

अिधकार प्रचिलत संिवधान तथा कानूनले प्रदान गरे को छै न । िवपक्षी महा यायािधवक्ताको उक्त
कदमले फौजदारी कसूरको अनुस धान प्रिक्रयालाई नै प्रभािवत गरी

यायमा अवरोध िसजर्ना गन काम

भएको छ ।
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा २ ले महा यायािधवक्तालाई
प्रदान गरे को सरकारवादी मु ाको अिभयोजनस ब धी अिधकार उक्त संिवधानको धारा १३५ को
उपधारा ६बमोिजम िमित २०६३।१०।१ मा पन
ु रावेदन तथा िज ला सरकारी वकीललाई प्र यायोजन
गरे को अव थामा आफूले प्र यायोजन गरे को अिधकार िफतार् निलएस म य तो प्र यायोिजत अिधकार
महा यायािधवक्ता आफैले प्रयोग गनर् वा प्र यायोिजत अिधकार प्रा त गन अिधकारी र अिधकार
प्र यायोजन गन अिधकारीबाट समाना तर पमा एकै पटक प्रयोग हुन सक्दै न ।
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा १७(२)अ तगर्तको मु ा चलाउने वा नचलाउने
स ब धमा अि तम िनणर्य गन अिधकार मात्र महा यायािधवक्ताबाट प्र यायोिजत अिधकार हो भने
अ य अनुस धान तथा तहकीकातस ब धी अिधकार र दािय व कानून वारा सरकारी वकील र
प्रहरीलाई प्रा त छ ।

य तो कानूनी अिधकार, कतर् य, िज मेवारीको संकुचन गनर् सक्ने अिधकार

संिवधान तथा प्रचिलत कानूनले महा यायािधवक्तालाई प्रदान गरे को छै न ।

िवपक्षी महा यायािधवक्ता तथा प्रधानम त्रीले िनवेदनमा उ लेिखत वारदात

व

वकालीन

घटना भएकोले बहृ त शाि त स झौताको दफा ५.२.५ एवं संिवधानको धारा ३३ को (ध) बमोिजमको
संक्रमणकालीन

याय प्रब धअ तगर्त पन भनी िजकीर िलएका छन ् । स य िन पण तथा मेलिमलाप

आयोगस ब धी कानूनको िनमार्ण हुन सकेको छै न । सरकारवादी फौजदारी मु ाको अनुस धान र
अिभयोजन रोक्न गिरएको िवपक्षीह को गैरकानूनी ह तक्षेपले कानूनी रा यको अवधारणामािथ प्रहार
गरी

वे छाचािरतालाई बल पुर्याएको छ । िवपक्षीह को उक्त कदम मानव अिधकारको िव व यापी

घोषणापत्र, १९४८ र नागिरक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अनुब ध, १९६६ ले िसजर्ना गरे को
फौजदारी कसूरको प्रभावकारी उपचार सुिनि चत गनुप
र् न रा यको अ तरार्ि ट्रय दािय वसमेतको प्रितकूल
छ ।
िवपक्षीम येका िज ला प्रहरी कायार्लय र िज ला सरकारी वकील कायार्लयलाई कानून वारा
प्रद त दािय व र िज मेवारी परू ा गनर्बाट महा यायािधवक्ता वारा ह तक्षेप भएको अव था छ ।
महा यायािधवक्ताले

संवैधािनक

र

कानूनी

सीमा

उ लङ्घन

गरी

फौजदारी

कसूरमा

भइरहे को

अनुस धानलाई ह तक्षेप गरी कानूनी शासनको मू य र मा यताप्रितकूल कदम चालेको अव था हुँदा
अदालत वारा ह तक्षेप गरी िवपक्षी महा यायािधवक्ताको कायार्लयको िमित २०६९।०९।२६ को िनणर्य र
उक्त

िनणर्यका

आधारमा

िमित

२०६९।९।२७

गते

प्रहरी

प्रधान

कायार्लयसमेतलाई

लेखेको

िनदशना मकपत्र गैर संवैधािनक एवं कानूनप्रितकूल हुँदा उ प्रेषणको आदे श वारा बदर हुनुपदर्छ ।
अनुस धान, तहकीकात र अिभयोजनलाई प्रभािवत गन गरी महा यायािधवक्ताबाट भिव यमा य ता
िक्रयाकलाप नदोहोिरने कुराको सुिनि चतताका लािग

याियक िसद्धा तको िवकास गरी पाऊँ भ नेसमेत

बहस गनुभ
र् यो ।
िवपक्षीह को
उप यायािधवक्ता

तफर्बाट

उपि थत

िव वान

सह यायािधवक्ता

ी

िकरण

पौडेल

र

ी योगराज बरालले िन नबमोिजम बहस गनुभ
र् यो ।

िनवेदकले बदर गनर् माग गरे को महा यायािधवक्ताको कायार्लयको िमित २०६९।९।२६ को
िनणर्य

तथा

उक्त

िनणर्य

कायार् वयनका

लािग

िमित

२०६९।९।२७

मा

लेिखएको

पत्र

हाल

कायार् वयनको अव थामा छै न । उक्त िनणर्य तथा पत्र वारा अनुस धान नगनुर् नगराउनु भिनएको
वारदातका स ब धमा अनुस धान पूरा भई प्रितवादीह

िव द्ध दै लेख िज ला अदालतमा मु ा दायर

भइसकेको र हाल कारवाहीयुक्त अव थामा छ । प्रधानम त्री तथा महा यायािधवक्ता वारा उठाइएको
व

वकालको िवषय संक्रमणकालीन

संक्रमणकालीन

याय प्रणालीबाट स बोधन हुनुपन हो । तर रा यले हालस म

याय प्रणालीको प्रब ध गनर् सकेको अव था

छै न ।

व

वकालका घटनालाई

स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगबाट स बोधन हुनुपन भ ने तकर् उ लेख गद िनदशना मक
पत्राचार भएको दे िखँदा िवशेष पिरि थितलाई िवशेष तिरकाले स बोधन गन अव था भएको र
स मानीत अदालतबाट जारी भएको अ तिरम आदे शबाट उक्त िनदशन सि चईसकेको अव था हुँदा

मागबमोिजमको आदे श जारी गनुप
र् न अव था छै न । िरट िनवेदन खारे ज हुनुपदर्छ भनी बहस गनुभ
र् यो
।
िनवेदकतफर्का िव वान कानून

यवसायीह

र िवपक्षीतफर्का िव वान सह यायािधवक्ताबाट िलिखत

बहसनोटसमेत पेश भई िमिसल सामेल रहे को छ ।
िनवेदकतफर्का

िव वान

कानन
ू

यवसायीह

र

िवपक्षीह का

तफर्बाट

उपि थत

सह यायािधवक्ता तथा उप यायािधवक्ताको बहस िजकीर सन
ु ी दब
ु ैतफर्बाट पेश हुन आएका िलिखत
बहस नोटह

पेश भई आज िनणर्य सन
ु ाउन तािरख तोिकएको प्र तुत िरट िनवेदनपत्र तथा

िवपक्षीह बाट पेश भएका िलिखत बहसनोट तथा िमिसल संलग्न कागजातह को अ ययन गिरयो ।
िनवेदकले

संिवधान

र

कानूनको

पालना

गन

प्रमुख

दािय व

र

िज मेवारी

भएका

महा यायािधवक्ताले संिवधान एवं कानूनप्रद त आ नो अिधकार र कतर् यको दायरा एवं सीमाको
उ लङ्घन गरी कानूनको शासनको मा यताप्रितकूल हुने गरी पत्रकार डेके द्रराज थापाको ह या भएको
फौजदारी अपराधको अनुस धान, तहकीकात र अिभयोजन कायर्लाई िन प्रभावी पान गरी अनुस धान
अिधकृत तथा िज ला

यायािधवक्तालाई फौजदारी कसूर अपराधमा आरोिपत

यिक्तह का िव द्धमा

अनुस धान, तहकीकात तथा अिभयोजन नगनुर् नगराउनु भनी महा यायािधवक्ताको कायार्लयबाट िमित
२०६९।९।२६ मा िनणर्य गरी सोआधारमा जारी िमित २०६९।९।२७ को िनदशना मक पत्र कानूनप्रितकूल
हुँदा उक्त िनणर्य एवं िनदशना मकपत्रसमेत उ प्रेषणको आदे श वारा बदर गरी संिवधान र प्रचिलत
कानूनबमोिजमको आ नो दािय व र िज मेवारी पालना गनुर् भनी िवपक्षीह को नाममा परमादे श जारी
गिरपाऊँ भ ने मुख्य िनवेदन माग दावी गरे कोमा िनवेदकले उठाएको िवषय
घटना भएको र

व

व

यव थापनका क्रममा त कालीन सरकार र

व

व

वकालमा घटे को

वरत पक्षका बीचमा भएको

बह
ृ त शाि त स झौताको दफा ५.२.५ तथा नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ को (ध)ले
य ता घटनाको

यव थापनका लािग स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको गठन गरी सोही

आयोगको मा यमबाट

व

वकालीन घटनाको

दावीको घटना िनयिमत फौजदारी

यव थापन गन प्रब ध गरे को अव था हुँदा िनवेदन

याय प्रणालीबाट हे िरने िवषयव तु नभएकोले मातहत िनकायलाई

संिवधान तथा कानूनबमोिजम पिरपत्र गिरएको अव था हुँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदे श जारी
हुनुपन होइन िनवेदन खारे ज होस ् भ नेसमेत यहोराको िलिखत जवाफ रहे को दे िखयो ।
अब प्र तुत िरट िनवेदनमा िलएको िनवेदन दावी, िवपक्षीह को तफर्बाट पेश भएको िलिखत
जवाफ, पक्ष िवपक्षका िव वान कानून

यवसायीह को बहस िजकीर एवं दब
ु ै पक्षबाट पेश भएका

िलिखत बहस नोटसमेतलाई म यनजर राखी िन न प्र नह को िनरोपण गनुप
र् न दे िखयोः
(क)

महा यायािधवक्तालाई संिवधान एवं कानून वारा प्रद त अिधकार, कतर् य र दािय वको
दायरा एवं सीमा के हो ?

(ख)

सरकारवादी फौजदारी मु ाको अनुस धान एवं अिभयोजन स ब धमा मातहत सरकारी
वकील र प्रहरीलाई प्रा त अिधकार, कतर् य र िज मेवारी महा यायािधवक्ता एवं
िवभागीय प्रमुखले

(ग)

थगन, िनय त्रण र िनि क्रय गनर् िम छ वा िम दै न ?

स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको प्रब ध भई नसकेको अव थामा िनयिमत
फौजदारी

याय प्रणालीअ तगर्त प्रवेश गरे को िववाद महा यायािधवक्ताको आदे शले

थगन हुन सक्दछ वा सक्दै न ?
(घ)

िनवेदकले माग गरे बमोिजमको आदे श जारी गनुप
र् न हो वा होइन ?

२. अब िनरोिपत गनुप
र् न पिहलो प्र नका स ब धमा िवचार गदार्, नेपालको

याियक इितहासको

िवकासक्रममा महा यायािधवक्ता कानूनी शासनप्रित समिपर्त संवैधािनक पदको

पमा िवकिसत हुँदै

आएको दे िख छ । नेपालको संिवधान, २०१९ ले पिहलो पटक एटनीर् जनरललाई संवैधािनक पदको
पमा

यव था

गरे को

महा यायािधवक्तास ब धी

िथयो

।

नेपाल

अिधरा यको

यव थालाई िनर तरता िददै

महा यायािधवक्ताको पदलाई संवध
ै ािनक पदको

पमा

संिवधान, २०४७

ले

गरे को

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३

ले

यव था गरी िनजको काम, कतर् य र अिधकार

तोिकएको पाइ छ । नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५ मा
काम, कतर् य र अिधकारका स ब धमा िन न यव था गरे को

महा यायािधवक्ताको

छ :

(१) महा यायािधवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी स लाहकार हुनेछ । संवध
ै ािनक
एवं कानूनी िवषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोिकिदएको अ य
अिधकारीलाई राय स लाह िदनु िनजको कतर् य हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार नीिहत रहे को मु ामा महा यायािधवक्ता वा
िनजको मातहतका अिधकृतह बाट नेपाल सरकारको प्रितिनिध व गिरनेछ । यस
संिवधानमा अ यथा लेिखएदे िख बाहे क कुनै अदालत वा

याियक अिधकारीसमक्ष

नेपाल सरकारको तफर्बाट मु ा चलाउने वा नचलाउने भ ने कुराको अि तम
िनणर्य गन अिधकार महा यायािधवक्तालाई हुनेछ ।
(३) उपधारा (२) को अधीनमा रही महा यायािधवक्तालाई आ नो कतर् य पालन गदार्
दे हायका काम गन अिधकार हुनेछः
(क) नेपाल सरकार वादी वा प्रितवादी भई दायर भएका मु ा मािमलामा नेपाल
सरकारको तफर्बाट प्रितरक्षा गन,
(ख) मु ा मािमलाका रोहमा सव च अदालतले गरे को कानूनको

याख्या वा

प्रितपादन गरे को कानूनी िसद्धा तको कायार् वयन भए वा नभएको अनुगमन
गन गराउने,

(ग) िहरासतमा रहे को
नगरे को वा

यिक्तलाई यस संिवधानको अधीनमा रही मानवोिचत

य तो

यिक्तलाई आफ तसँग वा कानून

यवहार

यवसायीमाफर्त भेटघाट

गनर् निदएको भ ने उजूरी परे मा वा जानकारी हुन आएमा छानिबन गरी

य तो

हुनबाट रोक्न स बि धत अिधकारीलाई आव यक िनदशन िदने ।
(४) यस धारामा लेिखएका काम, कतर् य र अिधकारको अितिरक्त महा यायािधवक्ताको
अ य काम, कतर् य र अिधकार यो संिवधान र अ य कानून वारा िनधार्रण
भएबमोिजम हुनेछ ।
(५) आ नो पदीय कतर् यको पालना गदार् महा यायािधवक्तालाई नेपालको जन
ु सक
ु ै
अदालत, कायार्लय र पदािधकारीसमक्ष उपि थत हुने अिधकार हुनेछ ।
(६) महा यायािधवक्ताले यो धाराबमोिजम आ नो काम, कतर् य र अिधकार तोिकएको
शतर्को अधीनमा रही प्रयोग र पालन गन गरी मातहतका अिधकृतलाई सु पन
सक्नेछ भ ने दे िख छ ।

३. उक्त संवैधािनक

यव थालाई हे दार् महा यायािधवक्ता नेपाल सरकारको प्रमुख कानूनी

स लाहकार, सरकारवादी फौजदारी मु ाको अिभयोजक, सव च अदालतबाट प्रितपािदत नजीर िसद्धा त
कायार् वयनको अनुगमनकतार् र िहरासतमा रहे का

यिक्तह को मानव अिधकार संरक्षणस ब धी

िज मेवारी महा यायािधवक्तालाई प्रा त भएको दे िख छ । यसका अितिरक्त सरकारी मु ास ब धी
ऐन, २०४९, सरकारी

मु ास ब धी

िनयमावली, २०५५

र

सरकारी

वकीलस ब धी

िनयमावली, २०५५

लगायतका अ य िविभ न नेपाल कानूनह ले महा यायािधवक्ताको काम, कतर् य र अिधकार तोकेको
पाइ छ ।
४. नेपाल सरकार वादी भई चलाइने मु ाको स ब धमा र नेपाल सरकार िव द्ध दायर हुने
मु ाको प्रितरक्षा गन स ब धमा समयानुकूल कानन
ू ी

यव था गनर् सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९

लागू रहे को छ । नेपालको वतर्मान संिवधान तथा कानूनले समाजमा कुनै अपराध हुन गएमा अपराध
गन

यिक्तउपर अनस
ु धान गरी मु ा चलाई अिभयक्
ु तलाई सजाय िदलाई पीिडतको लािग

याय

सिु नि चत गन िज मेवारी र दािय व संिवधान र कानूनबमोिजम महा यायािधवक्ता र िनज मातहतका
सरकारी वकीलमा रहने
वकीलले गन र

यव था गरे को छ । अपराधको अनुस धान तथा तहकीकात प्रहरी र सरकारी

वत त्र अनस
ु धानबाट प्रा त त य र प्रमाणका आधारमा आरोिपत

यिक्तह उपर

मु ा चलाउने र पीिडतह को प्रितरक्षा महा यायािधवक्ता र िनज मातहतका सरकारी वकीलले गन
कानन
ू ी यव था गिरएको छ ।
५. हाम्रो कानूनी प्रणालीमा जघ य र ग भीर अपराधका लािग पीिडत पक्ष आफैले फौजदारी
मु ा चलाउन सक्दै नन ् । जघ य र ग भीर प्रकृितको अपराधको स ब धमा प्रमाण संकलन, अनुस धान

तहकीकात र मु ा दायर गरी अपराधीलाई सजाय िदलाउने कायर् पीिडतको प्रयासले मात्र स भव नहुने
भएको र य ता अपराध

यिक्तिव द्धको अपराध नभई रा यिव द्धको अपराध हुने स झी पीिडतको

तफर्बाट रा यले नै प्रमाण संकलनदे िख मु ा दायर गन र बहस पैरवीसमेत गन प्रणालीको िवकास
भएको छ । य ता जघ य र ग भीर प्रकृितका मु ामा हुने स पूणर् अनुस धान, तहकीकात, अिभयोजन
र प्रितरक्षाका लािग पीिडत पक्ष सरकारमािथ िनभर्र रह छ । पीिडतले घटना र अपराधको सूचना र
अिभयुक्तबारे जानकारीसिहत प्रहरीमा उजुरीस म गनुप
र् न हु छ । तर रा यको तफर्बाट प्रहरी र
सरकारी वकीलले घटना वारदातको सूचना पाएपिछ अपराध र अपराधीबारे अनुस धान र प्रमाण
संकलन तथा अिभयोजन प्रिक्रया अगािड नबढाई िदने वा शु
प्रिक्रयालाई

थगन गन वा अदालतमा मु ा नचलाई िदने हो भने पीिडत पक्ष

हकबाट बि चत हुने मात्र होइन फौजदारी
६. फौजदारी
फौजदारी

याय प्रशासन स चालन गन क्रममा

रहनुपदर् छ । अिभयुक्तलाई

याय पाउने मौिलक

याय प्रणाली नै असफल हुन जाने हु छ ।
व छ सुनुवाइको मा यमबाट अिभयुक्तको

यायस ब धी अिधकार संरक्षण गद पीिडत यिक्तलाई

अिधकारको

भएको अनुस धान र अिभयोजन

याय िदलाउनेतफर् पिन संवद
े नशील

व छ सुनुवाइको प्रितबद्धताका साथै पीिडत पक्षको

सुिनि चतता, अपराधज य

कायर्बाट

भएको

सहानुभूितपूवक
र्
यवहार गन ज ता पक्षमा पीिडत

क्षितको

पिरपूरण

र

याय प्रा त गन
पीिडत

पक्षलाई

यायशा त्रको पिन सदै ब ख्याल राख्नुपदर् छ । ियनै

पक्षलाई म यनजर राखेर कितपय फौजदारी प्रकृितका घटना वारदातको अनुस धान, अिभयोजन तथा
प्रितरक्षा रा यले गन

यव था गिरएको हो । फौजदारी कसूर अपराधको अनुस धान, तहकीकात तथा

अिभयोजन गन क्रममा सरकारी

अिभयोक्ता पीिडत

यायशा त्रको मा यताबाट िनदिशत रहनुपदर्छ ।

७. नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५(२) बमोिजम नेपाल सरकारको तफर्बाट
मु ा चलाउने वा नचलाउने भ ने कुराको अि तम िनणर्य गन अिधकार महा यायािधवक्तालाई
भएकोमा उपधारा (६) बमोिजम महा यायािधवक्ताले मातहतका सरकारी वकीललाई प्र यायोजन गनर्
सक्ने प्रावधान गिरएको र सोअनस
ु ार २०६३।१०।१ मा आ नो सो अिधकार प्र यायोजन गरे कोमा
य तो

प्र यायोिजत

अिधकारबमोिजम

महा यायािधवक्ता

मातहतका

सरकारी

वकीलले

नेपाल

सरकारको तफर्बाट मु ा चलाउने वा नचलाउने स ब धमा िनणर्य गरी अदालतमा मु ा दायर गद
आएका छन ् ।
८. सरकारवादी

हुने

मु ाको

अनुस धान

तहकीकातको

िज मेवारी

र

दािय व

सरकारी

मु ास ब धी ऐन, २०४९ बमोिजम प्रहरीलाई सु पेको छ भने अिभयोजन र बहस पैरवीसमेतको कायर्
महा यायािधवक्ताको अिधकार क्षेत्रिभत्र पन िवषय हो । महा यायािधवक्ताले आ नो मातहतको
सरकारी वकीललाई संिवधानको धारा १३५(६) बमोिजम िमित २०६३।१०।१ को राजपत्रमा प्रकािशत
सूचनाअनुसार प्र यायोजन गरे को अिधकार िनजले प्रितधारण नगरे को वा िफतार् निलएको अव थामा
मातहतका सरकारी वकीलले प्रचिलत कानून र

थािपत

याियक मा यताको आधारमा प्र यायोिजत

अिधकारबमोिजम गन अिभयोजनस ब धी कायर्मा महा यायािधवक्ताले ह तक्षेप गनर् िम ने हुँदैन ।

९. सरकारवादी मु ाको अिभयोजनमा महा यायािधवक्ता र मातहतका सरकारी वकीललाई
यावसाियक

वाय तता र

वत त्रता प्रा त हु छ । महा यायािधवक्ता र सरकारी वकीलको

यावसाियक उ मुिक्तका स ब धमा यस अदालतबाट िनवेदक बिद्रबहादरु काकीर् िवपक्षी अिख्तयार
द ु पयोग अनुस धान आयोगसमेत (नेकाप २०५८, अङ्क ५/६, िन.नं.७००१) र मधुसूदन भट्टराई िव द्ध
नरे द्रबहादरु च दसमेत (नेकाप २०५९, िन.नं. ७०८२, प ृ ठ २१०) भएको मु ामा िसद्धा त कायम भएको
छ

।

जस

अनुसार “नेपाल

सरकारको

तफर्बाट

मु ा

चलाउने

वा

नचलाउने

अि तम

िनणर्य

महा यायािधवक्ता र िनज मातहतका सरकारी वकीलले गनर् सक्ने, अनुस धान तथा तहकीकातबाट
प्रा त त य प्रमाणका आधारमा िन कषर्मा पुगी गरे को िनणर्यमा
य तो िनणर्यमा पुनरावलोकन हुन नसक्ने” भ ने
यावसाियक उ मुिक्त सीमािवहीन र
वत त्रता र

सक्ने

उ लेख छ । तर सरकारी अिभयोक्तालाई प्रा त

वे छाचारी प्रकृितको हुने भनी अथर् गनर् िम दै न । यावसाियक

वाय तताको प्रयोग गदार् महा यायािधवक्ता र िनज मातहतका सरकारी वकील प्रचिलत

संिवधान, कानून तथा
वत त्रता

यावसाियक उ मुिक्त प्रा त हुने र

र

यायका मा य िसद्धा तबाट िनदिशत रहनुपदर्छ । य तो नभएमा र यावसाियक

वाय तताको

हु छ ।

सीमा

उ लङ्घन

भएमा

याियक

पुनरावलोकनको

िवषय

ब न

योित ल सालसमेत िव द्ध प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयसमेत भएको

(नेकाप २०६७, अङ्क ११, प ृ ठ १९०३, िन.नं.८५०७) उ प्रेषणयुक्त परमादे श मु ामा महा यायािधवक्ता र
िनज मातहतका सरकारी वकीलले मु ा चलाउने र नचलाउने स ब धमा गरे को िनणर्य सरकारका
लािगमात्र अि तम हो । यिद

य तो िनणर्यबाट कानूनको शासन र मौिलक हकमा असर पन भए

य तो िनणर्यमा सव च अदालतले पुनरालोकन गनर् सक्दछ भनी

याियक िसद्धा त कायम भएको छ

।
१०.

यसैगरी महा यायािधवक्ताले कुनै वारदात घटनाका स ब धमा मु ा चलाउने वा

नचलाउने िनणर्य गदार् िनराधार कुनै िवषयमा कसैमािथ अिभयोजन गनर् सक्ने र कुनै आरोिपतका
िव द्ध त य प्रमाणका बाबजूद पिन मु ा नचलाउने िनणर्य गनर् नसक्ने भ ने िसद्धा त नारायण िसंह
राजपुतसमेत िव. महा यायािधवक्ताको कायार्लयसमेत भएको (नेकाप २०७०, अङ्क १, प ृ ठ १२७, िन.नं.
८९४९) मु ामा

थािपत भएको छ । जस अनुसार “महा यायािधवक्तामा नेपाल सरकारको तफर्बाट मु ा

चलाउने वा नचलाउनेबारे को िनणर्य गन अि तम अिधकार रहे को भए पिन सोअिधकारको प्रयोग
य तो अिधकार प्रयोगकतार्को
आधािरत

हुनुपदर् छ

।

यही

वे छामा िनभर्र नभई िन पक्ष अनुस धानबाट दे िखएको िन कषर्मा
अनुस धानबाट

कुनै

यिक्त

िनद ष

दे िखएको

अव थामा

महा यायािधवक्ताको इ छामा िनजको िव द्धमा मु ा च ने र य तो अनुस धानबाट शङ्िकत यिक्त
दोषी दे िखएको अव थामा केवल महा यायािधवक्ताको चाहनाको कारणले मात्र मु ा नच ने भनी
िनणर्य हुन सक्दछ भनी संवैधािनक
पाइ छ ।

यव थाको अथर् गनुर् मनािसब नहुने” भनी

याख्या भएको

११. नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३४ को उपधारा १ ले “महा यायािधवक्ताको
िनयुिक्त

प्रधानम त्रीको

इ छानुसारको

िसफािरशमा

अविधस म

आ नो

रा ट्रपितबाट
पदमा

हुने

बहाल

र

महा यायािधवक्ता

रहने” भ ने

यव था

प्रधानम त्रीको
गरे को

छ

।

महा यायािधवक्ताको िनयुिक्त प्रिक्रया जे ज तो भएपिन महा यायािधवक्ता संिवधान, कानूनको शासन
र

यायको अक्षु यताप्रित प्रितबद्ध तथा पीिडतको

हुन

सक्दै न

।

कुनै

संवध
ै ािनक

वा

यायप्रित संवेदनशील रहनुपदर् छ भ ने कुरामा दई
ु मत

सावर्जिनक

पदािधकारीले

आ नो

िनयुिक्तकतार्प्रित

नभई

संिवधान, कानून र नागिरकप्रित िज मेवार रही आ नो कायर् स पादन गनुप
र् दर् छ । आ नो िज मेवारी
स पादन गदार् संवध
ै ािनक पदािधकारीका

पमा रहे का महा यायािधवक्ताले पिन प्रचिलत संिवधान र

कानूनप्रित पूणर् पमा उ तरदायी एवं फौजदारी
कायर्प्रित

प्रितबद्ध

रहनुपदर्छ

।

याय प्रणालीको अवधारणा र पीिडतलाई

सरकारवादी

मु ाको

अिभयोजनस ब धी

अिधकार

महा यायािधवक्ताले िविधको शासन र

यायका मा य िसद्धा तह का आधारमा आ नो

आचरणको

।

पूणर् पमा

पालना गनुप
र् दर्छ

महा यायािधवक्ताको

भूिमका

याय िदलाउने
प्रयोग

गदार्

यावसाियक

यायोिचत, सबैका

लािग

समान, याय र पीिडतको िहतमा केि द्रत रहनुपदर् छ । साथै अिभयोजनस ब धी िनणर्य गदार्
महा यायािधवक्ता र मातहतको सरकारी वकील पीिडत एवं आरोिपत दब
ै ो मौिलक हकको संरक्षण र
ु क
कानूनी रा यको अवधारणाबाट पूणर् पमा िनदिशत रहनुपदर्छ । य तो गहन िज मेवारी बहन गन
स दभर्मा

याियक

मा यतालाई

चुनौती

िदने

वा

यायमा

महा यायािधवक्ताले कुनै कदम चालेमा महा यायािधवक्ताको

अवरोध

िसजर्ना

गन

गरी

य तो काम िनजको संवैधािनक

दािय व, कानून, याियक मू य मा यता र अ तरार्ि ट्रय महासि धह ले िसजर्ना गरे का दािय वह को
समेत प्रितकूल हुन जा छ ।
१२. मािथ िविभ न प्रकरणमा गिरएको िववेचनासमेतबाट सरकारवादी फौजदारी मु ाह को
अिभयोजन र प्रितरक्षास ब धी िज मेवारी बहन गदार् महा यायािधवक्ताले आफूलाई प्रा त संवैधािनक
तथा कानूनी अिधकारको प्रयोग

वे छाचारी ढङ्गले गनर् सक्ने दे िखदै न । सरकारवादी मु ा चलाउने वा

नचलाउने िनणर्य गनर् पाउने संवध
ै ािनक अिधकारको प्रयोग गदार् महा यायािधवक्ता र िनज मातहतको
सरकारी

वकीलले

सुिनि चतता, यायका
गदार्

व छ र

कानूनको

शासन, मानव

अिधकार

संरक्षण, पीिडत

पक्षको

यायमा

थािपत मू य मा यताबाट नै िनदिशत रहनुपदर् छ । अिभयोजनस ब धी िनणर्य

वत त्र अनुस धानबाट प्रा त त य र प्रमाणलाई आधार िलई कानूनको शासनको

मा यताबाट िनदिशत भई िन कषर्मा पग
ु ेको हुनुपदर् छ । सरकारवादी मु ाको अिभयोजन गन संवैधािनक
एवं कानूनी दािय व र

यावसाियक उ मुिक्तलाई महा यायािधवक्ताको सीमािवहीन र

वे छाचारी

अिधकार हो भनी अथर् गनर् िम दै न ।
१३. िनरोिपत गनुप
र् न दो ो प्र नका स ब धमा िवचार गदार्, िमित २०६१।४।२७ मा पत्रकार
डेके द्रराज थापाको ह या भएकोमा लामो समयस म प्रहरीबाट अनुस धान कायर् अगािड नबढाएपिछ
िनज मत
ृ ककी

ीमती ल मी थापाले लिछराम घतीर् र केशव ख कासमेतउपर िमित २०६५।५।६ मा

िकटानी जाहे री िदएप चात ् पिन उक्त वारदातका स ब धमा प्रहरी वारा आव यक अनुस धान प्रिक्रया
अगािड नबढाएकोले प्रभावकारी अनुस धानका लािग परमादे श जारी गिरपाऊँ भनी माग दावीसिहत
जाहे रवाली ल मी थापाले पन
ु रावेदन अदालत, सुखतमा िरट िनवेदन दतार् गराएप चात ् उक्त २०६१
सालको घटना वारदातका स ब धमा िवपक्षीम येका िज ला प्रहरी कायार्लय, दै लेख र िज ला सरकारी
वकील कायार्लय, दै लेखले अनुस धान तहकीकातको काम प्रार भ गरे कोमा सो ह याका स ब धमा
अनुस धानलगायतका काम अगािड नबढाउनु र स पण
ू र् प्रिक्रया

थगन गनुर् भनी िज ला सरकारी

वकील कायार्लय, दै लेखसमेतलाई महा यायािधवक्ताको कायार्लयबाट पत्र र िनदशन जारी गरे कोमा सो
पत्र िनदशनका स ब धमा प्र तुत रीट िनवेदन पनर् आएको दे िख छ ।
१४. संिवधान एवं अ य प्रचिलत कानूनह

अनुसार कसैको

यान मान कायर् सरकारी

मु ास ब धी ऐन, २०४९ को प्रावधानअनुसार सरकारवादी मु ा हुने र सरकारवादी फौजदारी मु ाको
अनुस धान एवं तहकीकात प्रहरी र सरकारी वकीलबाट गिरने

यव था गरे को

पाइ छ । नेपालको

अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५(२) बमोिजम नेपाल सरकारको हक िहत वा सरोकार नीिहत
रहे को मु ामा महा यायािधवक्ता वा िनज मातहतका सरकारी वकीलह बाट प्रितिनिध व हुने र कुनै
अदालत वा

याियक अिधकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तफर्बाट मु ा चलाउने वा नचलाउने भ ने

कुराको अि तम िनणर्य गन अिधकार महा यायािधवक्तालाई हुने संवध
ै ािनक यव था रहे को पाइ छ ।
नेपालको अ तिरम संिवधान २०६३ को धारा १३५(६) ले नेपाल सरकारको तफर्बाट मु ा चलाउने वा
नचलाउने िनणर्य गन अिधकार महा यायािधवक्ताले आफू मातहतको सरकारी वकीललाई प्र यायोजन
गनर् सक्ने

यव थाअनु प २०६३।१०।१ मा नै महा यायािधवक्ताले आ नो मातहतका सरकारी

वकीललाई आफूमा रहे को उक्त अिधकार प्र यायोजन गिरसकेको अव था छ ।
१५. संिवधान वारा महा यायािधवक्तालाई प्रा त संवैधािनक िज मेवारी र दािय व िनवार्ह गनर्का
लािग आव यक कानन
ू ी संय त्रका

पमा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९, सरकारी मु ास ब धी

िनयमावली, २०५५ र सरकारी वकीलस ब धी िनयमावली, २०५५ को

यव था गिरएको छ । यी कानूनी

यव थालगायत स बद्ध कानूनह ले सरकारवादी फौजदारी मु ाको अनस
ु धान तहकीकात स ब धमा
प्रहरीलाई घटनाका स ब धमा जाहे री दरखा त दतार् भएपिछ अिभयुक्तलाई पकाउ गन, िनजको बयान
गराउने, त स ब धी
िज मेवारीह

प्रमाण

संकलन

गनलगायतका

अनस
ु धान

तहकीकातस ब धी

िविभ न

तोकेबमोिजम सरकारवादी मु ाको अनुस धान र तहकीकात गनर् प्रहरीलाई अिधकार

हु छ भने सरकारवादी मु ाको अिभयोजनस ब धी अिधकार महा यायािधवक्ताबाट प्र यायोजन
भएपिछ मातहतको सरकारी वकीलले प्रयोग गन गदर् छन ् ।
१६. नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५(२) ले महा यायािधवक्तालाई प्रदान गरे को
नेपाल सरकारको तफर्बाट मु ा चलाउने वा नचलाउने भ ने कुराको अि तम िनणर्य गन अिधकार उक्त
धाराको उपधारा (६) बमोिजम नेपाल राजपत्र ख ड ५६, अितिरक्ताङ्क ५६, भाग ४, िमित २०६३।१०।१ मा
प्रकािशत सूचनाअनुसार महा यायािधवक्ताले आ नो मातहतका अिधकृतह लाई प्र यायोजन गरे को र

सो अिधकार प्रयोग गनर् तोकेका शतर् ब दे जह का स ब धमा प्रकािशत सूचना िन नबमोिजम रहे को
छ ।
१७. नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा (६) ले िदएको अिधकार
प्रयोग गरी महा यायािधवक्ताले सोही धाराको उपधारा (२) बमोिजम आफूमा िनिहत अिधकार दे हायको
शतर्को अधीनमा रही मातहतका सरकारी वकीलले िमित २०६३।१०।०१ दे िख प्रयोग र पालन गनर् पाउने
गरी सु पेको छ :
१. कुनै अदालत वा

याियक िनकायसमक्ष नेपाल सरकारको तफर्बाट दायर हुने मु ामा स बि धत

अनस
ु धान अिधकारीबाट मु ाको तहकीकात परू ा भै मु ा चलाउने वा नचलाउने िनणर्यकोलािग
रायसिहत िज ला सरकारी वकील कायार्लयसमक्ष प्र तुत हुन आएको िमिसल संलग्न कागज
अ ययन गदार् स बि धत सरकारी वकीलले सबद
ू प्रमाणको मू याङ्कनबाट मु ा चलाउन पन
दे खेमा सोको िनणर्य गरी आव यक कानूनी कायर्िविध परू ा गरी गराई आफूले मु ा दायर
गनुप
र् न भए प्रचिलत कानूनबमोिजम स बि धत अदालत वा

याियक िनकायसमक्ष मु ा दायर

गन र अ य िनकायमाफर्त मु ा दायर गराउनुपन भए सोसमेत गराउने ।
२. प्रकरण १ बमोिजम प्रा त िमिसल कागज अ ययन गदार् सबूद प्रमाणको मू याङ्कनबाट मु ा
चलाउन नपन दे खेमा आधार कारणसिहतको आ नो राय उ लेख गरी स बि धत सरकारी
वकीलले

िनकासाकोलािग

िमिसल

कागज

पुनरावेदन

सरकारी

वकील

कायार्लयको

सह

यायािधवक्तासमक्ष पेश गनर् स बि धत पुनरावेदन सरकारी वकील कायार्लयमा र पन
ु रावेदन
सरकारी

वकील

कायार्लयको

सह यायािधवक्ताले

महा यायािधवक्तासमक्ष

पेश

गनर्

महा यायािधवक्ताको कायार्लयमा पठाई िनकासा भएबमोिजम गन ।
३. प्रकरण २ बमोिजम स बि धत सरकारी वकीलबाट प्रा त िमिसल कागज अ ययन गदार्
पुनरावेदन सरकारी वकील कायार्लयको सह यायािधवक्ताले मु ा चलाउनुपन दे खेमा आधार र
कारणसिहतको िनणर्य आदे श र िमिसल कागज स बि धत सरकारी वकीलकहाँ पठाई िदने र
मु ा चलाउन नपन दे खेमा आ नो आधार र कारणसिहतको िनणर्य र िमिसल कागज
महा यायािधवक्तासमक्ष अि तम िनकासाकोलािग पेश गनर् महा यायािधवक्ताको कायार्लयमा
पठाई िनकासा भएबमोिजम गन ।
४. प्रकरण २ बमोिजम स बि धत िज ला सरकारी वकील कायार्लयका सरकारी वकीलबाट प्रा त
िमिसल कागजम ये आ मह या एवं प्रितवादी नहुने प्रकृितका मु ाह
दे खाएका

तर

प्रितवादी

खु न

नआएका

मु ाह का

कायार्लयको सह यायािधवक्ताले अि तम िनकासा िदने ।

हकमा

र वारदातबाट कतर् य

पुनरावेदन

सरकारी

वकील

१८. उि लिखत संवैधािनक तथा कानूनी

यव था र प्र यायोिजत अिधकारसमेतका आधारमा

सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १अ तगर्तका कसूर अपराधको स ब धमा उक्त ऐनको
दफा

३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६बमोिजम

प्रिक्रया

र

सरकारी

मु ास ब धी

िनयमावली, २०५५ ले िनधार्रण गरे को कायर्िविध अवल बन गरी अनुस धान र तहकीकात गरी दफा १७
बमोिजम रायसिहतको प्रितवेदन प्रहरी कायार्लयले सरकारी वकील कायार्लयमा पेश गन र सो
रायसिहतको प्रितवेदन प्रा त भएपिछ नेपालको अ तिरम संिवधान २०६३, को धारा १३५ को उपधारा
(६) बमोिजम महा यायािधवक्ताले सरकारी वकीललाई प्र यायोजन गरे को अिधकारको प्रयोग गरी
स बि धत सरकारी वकीलले अनुस धानबाट प्रा त त य र प्रमाणसमेतका आधारमा मु ा च ने वा
नच ने स ब धमा िनणर्य गरी मु ा च ने दे िखएमा उक्त ऐनको दफा १८ बमोिजम अिभयोगपत्र दायर
गन यव था रहे को छ ।
१९. तर

पत्रकार डेक द्रराज थापाको

ह या स ब धमा परे को जाहे री दरखा त अनुसार

अनुस धान तहकीकात गन अिधकार र दािय व कानूनअनुसार प्रहरीलाई भएको र सोबमोिजम िज ला
प्रहरी

कायार्लय, दै लेख वारा

अनुस धान

गनर्

बयान

गराउने

कायर्

प्रार भ

भएकोमा

प्रमाण

संकलनलगायतका अनुस धान तहकीकात गिररहे को अव थामा त य र प्रमाणको आधारमा सरकारी
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोिजम रायसिहतको प्रितवेदन सरकारी वकील कायार्लयमा पेश
नगद महा यायािधवक्ता कायार्लयबाट िमित २०६९।९।२६ मा िनणर्य भई अनुस धान नै रोक्ने गरी
िनदशन िदएको दे िखन आउँ छ । सरकारवादी मु ाको अनुस धानलाई नै रोक्ने अिधकार र कतर् य
संिवधान र प्रचिलत कानून वारा महा यायािधवक्तालाई प्रदान गरे को पाईदै न । अनुस धानप चात ्
त य र प्रमाणको आधारमा मु ा चलाउने वा नचलाउने अिधकारमात्र महा यायािधवक्ताको रहे कोमा
फौजदारी

कसूरका

स ब धमा

भईरहे को

महा यायािधवक्ताको अिधकारक्षेत्रबािहर रहे को

अनुस धान

कायर्लाई

थगन

गनर्

िदएको

िनदशन

प ट छ ।

२०. यसमा पिन संिवधानको धारा १३५ को उपधारा (२) बमोिजम महा यायािधवक्तालाई प्रा त
मु ा चलाउने वा नचलाउने भ ने कुराको अि तम िनणर्य गन अिधकार उपधारा (६)बमोिजम
महा यायािधवक्ताले आ नो मातहतका सरकारी वकीललाई प्र यायोजन गिरसकेपिछ उक्त प्र यायोिजत
अिधकार प्रितधारण नगरे स म वा िफतार् निलएस म महा यायािधवक्ताले सोअिधकार आफले प्रयोग
गनर् वा मातहत सरकारी वकीललाई प्र यायोिजत अिधकार प्रयोग गनर्बाट रोक्न िम ने हुँदैन ।
अिधकार प्र यायोजनस ब धी शतर् ब दे जिभत्र रही अनुस धानबाट प्रा त त य र प्रमाण एवं प्रचिलत
कानन
ू बमोिजम सरकारवादी मु ा चलाउने िनणर्य गनर् मातहत सरकारी वकील

वत त्र र

वाय त

हु छन ् । अिधकार प्र यायोजन गन अिधकारी र प्र यायोिजत अिधकार प्रा त गन अिधकारीबाट
सोअिधकार एकै साथ समाना तर पमा प्रयोग हुन सक्दै न । सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा
१७ को उपदफा (२) को प्रितब धा मक वाक्यांशले समेत यस कुरालाई

प ट गदर्छ । प्र यायोिजत

अिधकार प्रितधारण नगरे स म अिधकार प्र यायोजन गन अिधकारीले

य तो अिधकार प्रयोग गनर्

नसक्ने भनी िनवेदक प्रकाश पौडेलसमेत िव द्ध खानी तथा भू–गभर् िवभाग लैनचौर, काठमाड समेत
भएको संवत ् २०५६ सालको िरट नं.४१३६ को उ प्रेषणयुक्त परमादे श मु ामा यस अदालतबाट िमित
२०५७।८।३० मा

याियक िसद्धा त

थािपतसमेत भईसकेको छ ।

२१. यसरी महा यायािधवक्ता वारा नेपाल सरकारको तफर्बाट कुनै अदालत वा

याियक

अिधकारीसमक्ष मु ा चलाउने वा नचलाउने िनणर्य गनर् पाउने अिधकार आ नो मातहतका सरकारी
वकीलले प्रयोग गन गरी प्र यायोजन गरे कोमा सो प्र यायोजनबमोिजम मु ा नचलाउने िनणर्य गनुप
र् दार्
मातहत सरकारी वकीलले मािथ लो अिधकारीबाट तहतह िनकासा िलनुपन बा या मक शतर् ब दे ज
तोकेको पाइ छ । तर मु ा चलाउने िनणर्य गन स ब धमा
ब दे ज

तोिकएको

पाइदै न

।

महा यायािधवक्ताले

यसरी तहतहबाट िनकासा िलनुपन शतर्

आफूमा

रहे को

अिभयोजनस ब धी

अिधकार

िनःशतर् पमा प्रयोग गन गरी मातहत सरकारी वकीललाई प्र यायोजन गरे को अव थामा सोबमोिजम
अनुस धान तहकीकात र प्रमाण संकलन कायर् गरी रहँदा कुनै खास आपरािधक वारदातका स ब धमा
बयानलगायतको अनुस धान तथा अिभयोजन गन स ब धमा कुनै पिन काम कारवाही नगनुर् नगराउनु
भनी मातहत सरकारी वकीललाई िनदशन िदन सक्ने अिधकार महा यायािधवक्तालाई भएको उपयुक्
र् त
संवैधािनक वा कानूनी

यव थाह बाट दे िखन आउँ दै न । अनुस धान र अिभयोजन कायर्लाई

रोक्ने, यवधान िदने वा सोआशयको कुनै िनदशन िदन सक्ने यो यस कानून वारा आ नो अिधकार
रहे को भ ने महा यायािधवक्ताको िलिखत जवाफबाट दे िखन आउँ दै न ।
२२. सरकारवादी मु ास ब धी ऐन, २०४९ र सरकारी मु ास ब धी िनयम, २०५५ लगायतका
कानन
ू ले

य ता

मु ाको

अनुस धान

तथा

तहकीकात

गन

िज मेवारी

र

दािय व

प्रहरीलाई

तोकेको, सरकारवादी मु ाको अिभयोजनस ब धी अिधकार महा यायािधवक्ताबाट मातहत सरकारी
वकीललाई प्र यायोजन भएको र अिधकार प्र यायोजन गदार् मु ा चलाउने िनणर्य गनर् कुनै िनकासा
िलइरहन नपन गरी अिधकार प्र यायोजन गिरएको अव थामा मातहत सरकारी वकीलले संिवधान तथा
कानन
ू बमोिजम

प्रार भ

गरे को

सरकारवादी

नगनु,र् भईरहे को अनुस धान तथा अिभयोजनलाई

फौजदारी

मु ाको

अनुस धान

कारवाहीलाई

सो

थगन गनुर् भनी ह तक्षेप गनर् पाउने अिधकार

महा यायािधवक्तालाई प्रचिलत संिवधान तथा कानूनले प्रदान गरे कोसमेत नदे िखएको अव थामा
महा यायािधक्ता वारा भएको िनणर्य र िनदशनलाई िविधस मत ् मा न िम दै न ।
२३. पत्रकार डेके द्रराज थापाको ह या स ब धमा ल मी थापाले िमित २०६५।५।६ मा िदएको
िकटानी जाहे रीबमोिजमको घटना वारदातका स ब धमा महा यायािधवक्ताको कायार्लयबाट जारी िमित
२०६९।९।२७ को पत्र हे दार् “ यस कायार्लयको िमित २०६९।९।२६ च.नं. १७८ को पत्रबाट ल मी थापाको
जाहे रीले वादी नेपाल सरकार प्रितवादी लिक्षराम घतीर्मगरसमेत भएको कतर् य
प्रितवादीह

पक्राउ परी दै लेख िज ला अदालतबाट

यान मु ामा हाल

याद थप भई हाल उक्त मु ाको अनुस धान कायर्

जारी रहे कोले सो मु ामा िनदशन भए आव यक िनदशन माग भएको स ब धमा, नेपालको अ तिरम
संिवधान, २०६३ को धारा ३३ (ध) िव तत
ृ शाि त स झौताको धारा ५.२.५ लाई िव लेषण गरी

स मानीत सव च अदालतबाट रीट िनवेदक त कालीन संिवधानसभा सद य केशव राई िव द्ध
ओखलढुङ्गा िज ला अदालतसमेत भएको उ प्रेषण मु ामा िनवेदक केशव राईलाई पक्राउ नगनुर्
नगराउनु भ ने िमित २०६७।८।२७ मा अ तिरम आदे श जारी भएको र सश त्र

व

वको क्रममा मानव

अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन तथा मानवतािव द्धको अपराधमा संलग्न यिक्तह को बारे मा स य
अ वेषण गनर् तथा समाजमा मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गन प्रयोजनका लािग नेपाल सरकारबाट
स य िन पण तथा मेलिमलापस ब धी ऐनको अ यादे श स माननीय रा ट्रपित यूसमक्ष पेश भै रहे को
हुँदा प्र तुत सश त्र

व

वको क्रममा घिटत घटना सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९अ तगर्त कारवाही

अगािड बढाउन निम ने प्र ट दे िख छ । संिवधान र िव तत
ृ शाि त स झौताले स य िन पण तथा
मेलिमलाप आयोग गठन गरी

यसको क्षेत्रािधकारिभत्र पन गरी

यव था गरे को छ । प्र तुत िवषय

सोही गठन हुने आयोगको क्षेत्रािधकारिभत्र पन भएकोले सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ तथा प्रचिलत
कानूनबमोिजम सरकारी वकील कायार्लय, दै लेखबाट अिभयोजन तथा अनुस धान प्रिक्रयामा संलग्न भै
कारवाही प्रिक्रया अगािड बढाउन िम ने दे िखँदैन । अतः संिवधान, िव तत
शाि त स झौताको
ृ
उ लेिखत प्रावधान तथा सव च अदालतको उ लेिखत अ तिरम आदे शसमेतको आधारमा प्र तुत
िवषयमा

िज ला

सरकारी

वकील

कायार्लय, दै लेखबाट अनुस धान

प्रिक्रयामा

संलग्न

हुने

तथा

अिभयोजन गन लगायतका अ य कुनै पिन कारवाही नगनुर् नगराउनु भनी िज ला सरकारी वकील
कायार्लय, दै लेख तथा पुनरावेदन सरकारी वकील कायार्लय, सुखतलाई िनकासासिहतको िनदशन सरकारी
वकीलस ब धी िनयमावली, २०५५ को िनयम १०(च) बमोिजम िदने गरी िमित २०६९।९।२६ मा िनणर्य
भएको यहोरा अनुरोध छ”भ ने यहोरा उ लेख भएको दे िख छ ।
२४. िनवेदकले उ प्रेषणको आदे श वारा बदर गरी पाउन माग गरे को महा यायािधवक्ताको
कायार्लयको िमित २०६९।०९।२६ को िनणर्य र िमित २०६९।०९।२७ को पत्र सरकारी वकीलस ब धी
िनयमावली, २०५५ को िनयम १०(च) ले िदएको अिधकार प्रयोग गरी िनणर्य भई िनदशन जारी गिरएको
हो भ ने महा यायािधवक्ताको िलिखत जवाफमा उ लेख गरे को दे िख छ ।
२५. सरकारी

वकीलस ब धी

िनयमावली, २०५५

काम, कतर् य र अिधकारस ब धी कानूनी

को

िनयम

१०

मा

महा यायािधवक्ताको

यव था गरे को पाइ छ । उक्त िनयम १० को (च)

मा “नेपाल सरकार वादी हुने मु ाको अनस
ु धान प्रिक्रया अपयार् त भएको वा अनुस धानमा कुनै खास
तिरका वा िविध अपनाउनुपन वा अनुस धान स ब धमा अ य िनदशन िदन उपयुक्त दे खेमा
अनस
ु धान तहकीकात गन अिधकारीको िवभागीय प्रमख
ु लाई आव यक िनदशन िदने” यव था रहे को
दे िख छ ।
२६. उक्त िनयम १० (च) को
अपयार् त

भएको

अनुस धानलाई

दे िखएमा
प्रभावकारी

वा
र

थप

यव थाअनुसार सरकारवादी हुने मु ाको अनुस धान प्रिक्रया
िविध

नितजामूलक

स ब धमास म िनदशन िदन सिकने

वा

प्रिक्रयाबाट

बनाउनका

लािग

प्रमाण

संकलन

अपनाउनुपन

गनुप
र् न
तिरका

र

दे िखएमा
िविधका

यव था रहे को दे िख छ । सोको प्रितकूल प्रहरी वारा भई रहे को

अनुस धान तथा तहकीकातलाई प्रभािवत गनर्, रोक्न वा

थगन गनर् महा यायािधवक्ताले अनुस धान

गन प्रहरीको िवभागीय प्रमुख वा मातहत सरकारी वकीललाई िनदशन िदन सक्ने

यव था उक्त

िनयममा रहे भएको दे िखँदैन ।
२७. महा यायािधवक्ताको कायार्लयबाट जारी पत्र

यहोरामा नै “ल मी थापाको जाहे रीले वादी

नेपाल सरकार प्रितवादी लिक्षराम घतीर्मगरसमेत भएको कतर् य
परी दै लेख िज ला अदालतबाट

यान मु ामा हाल प्रितवादीह

पक्राउ

याद थप भई उक्त मु ाको अनुस धान कायर् जारी रहे को” भ ने

उ लेख भएको दे िख छ । यसरी अदालतबाट अिभयुक्तको

याद थप भई

याियक प्रिक्रयामा रहे को

अव थामा अनुस धान कायर्लाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन िनदशन िदन पनमा अनुस धान र
अिभयोजन प्रिक्रया अगािड बढाउन निम ने भनी महा यायािधवक्ताको कायार्लयबाट िनणर्य गरी
पत्राचार गनुल
र् ाई संिवधान, कानून र फौजदारी

यायका िसद्धा तका साथै उक्त िनयम १० (च) अनुकूल

मा न िम दै न । महा यायािधवक्ताको उक्त कायर्ले फौजदारी अपराधको अनुस धान र अिभयोजन
तथा अदालतबाट हुने

याियक कारवाहीलाई नै अव द्ध गन उ े य िलएको दे िख छ । िवपक्षी

महा यायािधवक्ताले आफूलाई प्रा त संवैधािनक तथा कानूनी अिधकारको अ यथा
फौजदारी

याख्या गद

याय पद्धितको उ े यिवपरीत अनुस धानकतार्बाट भईरहे को अनुस धान तहकीकातलाई रोक्न

िनदशन िदन सक्ने

यव था सरकारी वकीलस ब धी िनयमावली, २०५५ को िनयम १०(च) मा भएको

नदे िखदा महा यायािधवक्ताबाट मातहत सरकारी वकीललाई कानूनबमोिजमको िज मेवारी स पादन
गनर्बाट रोक्ने गरी जारी गरे को िनदशना मकपत्र संिवधान र प्रचिलत कानूनप्रितकूल रहे को छ भने
फौजदारी

याय पद्धितलाई िनरथर्क, प्रभावहीन र िवफल बनाउने रहे को मा नुपन हु छ ।

यसैले

अनुस धान अिधकृतबाट भएका कामह मा अनुिचत ह तक्षेप गनुल
र् ाई कानूनस मत मा न सिकँदै न ।
२८. िनरोिपत गनुप
र् न ते ो प्र नतफर् िवचार गदार्, महा यायािधवक्ताले िलिखत जवाफ पेश गदार्
िनवेदन दावीको िववाद

व

वकालीन घटनासँग स बि धत रहे को र य ता घटना नेपालको अ तिरम

संिवधान, २०६३ को धारा ३३ (ध) तथा उक्त संिवधानको अनस
ु च
ू ीमा समावेश बहृ त शाि त स झौताको
दफा ५.२.५ ले गरे को

यव थाअनस
ु ार गठन हुने स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगबाट हे िरने

िवषय भएको भ ने िजकीर िलएको पाइ छ । रा यमा हुने अपराध र अपरािधक घटनाबाट आम
नागिरकलाई संरक्षण गरी य ता कायर्बाट पीिडतलाई

याय सिु नि चत गन र अपराधीलाई द ड िदने

प्रमुख दािय व कायर्पािलकाको जवाफदे िहताअ तगर्त पदर् छ ।

य तो अपरािधक कायर् भएमा नेपालको

वतर्मान संिवधान तथा प्रचिलत कानन
ू बमोिजम फौजदारी कसरू को अनुस धान तथा अिभयोजनको
दािय व र िज मेवारी िवपक्षीह मा रहे को हु छ ।
२९. मानव अिधकारस ब धी िव व यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ८ ले

"Everyone has the

right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental
rights granted him by the constitution or by law" भ ने यव था गरे को पाइ छ ।

३०. यसैगरी नागिरक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अनुब ध, १९६६ को धारा २ को
उपधारा ३ ले मानव अिधकारको उ लङ्घनको प्रभावकारी उपचारको सुिनि चत ् गन स ब धमा िन न
यव था गरे को पाइ छ :
Each State Party to the present Covenant undertakes:
(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are
violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has
been committed by persons acting in an official capacity;
(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto
determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by
any other competent authority provided for by the legal system of the State, and
to develop the possibilities of judicial remedy;
(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when
granted.

३१. मानव अिधकारस ब धी िव व यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ८

तथा नागिरक तथा

राजनीितक अिधकारस ब धी अनुब ध, १९६६ को धारा २ को उपधारा ३ ले मानव अिधकारको
उ लङ्घनको प्रभावकारी उपचारको सुिनि चतता गन अ तरार्ि ट्रय दािय व िसजर्ना गरे को पाइ छ ।
संयुक्त रा ट्रसंघको सद य रा ट्र तथा नागिरक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अनुब ध, १९६६ को
पक्ष रा ट्र भएकोले यस प्रकारको उपचारको सुिनि चतता गनुर् नेपाल रा यको दािय व हुन आउँ दछ ।
नेपालमा करीब १२ वषर्स म चलेको

व

व अ यका लािग

व

वरत पक्ष र त कालीन नेपाल

सरकारको बीचमा २०६३।८।५ मा िव तत
ृ शाि त स झौता भएको र उक्त स झौतालाई अ तिरम
संिवधानको अनुसूचीमा समावेश गिरएको छ । िव तत
ृ शाि त स झौताको दफा ५.२.५ र संिवधानको
धारा ३३ (ध) ले

व

वो तर यव थापनका लािग उ च तरीय स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग

गठन गन यव था गरे को छ ।
३२. व

वप चा को

यव थापन

िवशेष

प्रकृितको

हु छ

।

यसमा

व

व

रोकथाम, पुन द्धार, पुन थार्पना, पीिडतको संरक्षण, क्षितपिू तर् तथा मेलिमलाप ज ता िविवध पक्षह मा
िवशेष जोड िदइ छ । यसै त यलाई मनन गरे र यस अदालत वारा राजे द्रप्रसाद ढकाल िव द्ध
प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष

कायार्लयसमेत (नेकाप २०६४, अङ्क २, िन.नं. ७८१७, प ृ ठ १६९) भएको

ब दीप्र यक्षीकरण मु ामा बेप ता छानिबन स ब धमा आयोग गठनका िवषयमा आव यक िनदशन
िदइएको तथा

िललाधर भ डारी िव द्ध प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष

२०६५, अङ्क ९, िन.नं. ८०१२, प ृ ठ १०८६) भएको मु ामा संक्रमणकालीन
िवषयमा िवपक्षी नेपाल सरकारका नाममा परमादे श जारी भएको पाइ छ ।

कायार्लयसमेत (नेकाप
यायका संय त्र िनमार्णका

३३. यसरी िविभ न मु ामा यस अदालतले संक्रमणकालीन
गरे को अव थासमेत हुँदा

व

व

याय प्रब धका लािग आदे श जारी

यव थापनका लािग भईरहे को संिवधानमा उ लेिखत शाि त

स झौतास ब धी यव था कायार् वयन हुनुपदर् छ भ ने कुरामा यस इजलासको फरक मत रहन सक्दै न
। तर

व

घटनाह
व

वकालमा भएका ह या िहंसालगायतका मानव अिधकार उ लङ्घनका सबै प्रकारका
संक्रमणकालीन

याय

यव थापनका

मा यमबाट

अ य

हु छन ्

भ ने

होइन

।

वकालमा भएका ग भीर प्रकृितका मानव अिधकार उ लङ्घनका घटना र फौजदारी अपराध

कसूरह को अनुस धान र अिभयोजन गनर् संक्रमणकालीन
अव थामा िनयिमत फौजदारी
३४. मुलुकलाई

व

यायप्रणाली

याय

यव थाको प्रब ध भईनसकेको

थगन वा िनि क्रय भएको स झन िम दै न ।

वबाट शाि तपण
ू र् अव थामा

पा तरण गन क्रममा २०६३।८।५ मा नेपाल

सरकार र नेपाल क युिन ट पाटीर् माओवादीबीच िव तत
ृ शाि त स झौता स प न भएको र उक्त
स झौतालाई नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १६६(३) र सोसँग स बि धत अनुसूचीमा
समावेश भएकोमा िववाद छै न । अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ को ख ड
शाि त स झौताको दफा ५.२.५ ले संक्रमणकालीन
िन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन गन
भएको सात वषर्

याय

(ध) र िव तत
ृ

यव थापनका लािग उ च तरीय स य

यव था गरे को भए तापिन अ तिरम संिवधान जारी

यतीत भईसक्दा पिन संिवधानको धारा ३३ को ख ड (ध) बमोिजम कानून िनमार्ण

भई उक्त आयोगको गठन हुन सकेको छै न । उ च तरीय स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग
गठनस ब धी कानूनको अभावमा उक्त आयोगको कायर्क्षेत्रिभत्र के क ता प्रकृितका घटना वारदात पन
भ ने कुराको िकटान हुन सकेको छै न । य तो अव थामा

व

वकालीन घटना र वारदातको

स ब धमा कानूनबमोिजम अनुस धान तथा अिभयोजन गनलगायतका कायर् स पादन गनर् िनयिमत
फौजदारी

याय प्रणाली िनि क्रय भई रहन सक्दै न । लोकताि त्रक मुलुकमा कानून र

याय प्रणाली

किह यै सुषु त हुँदैनन ् । कानून किह यै शू य हुँदैन । फौजदारी अपराधको सूचना प्रा त
गन, कानूनबमोिजम अनुस धान र अिभयोजन गनलगायतका कायर् स प न गरी
अगािड ब दछ । िनयिमत फौजदारी

याय प्रणाली

थगन हुँदैन गितशील भईरह छ ।

३५. मानवीय कानन
ू वा मानव अिधकार उ लङ्घनका स ब धमा
कसरू ह

रोक्ने, ती कसरू ह

याियक प्रिक्रया

व

वकालमा भएका ग भीर

दोहोिरन निदने, पीिडतह को सरु क्षा र आ मिव वासको भावना जागत
ृ

गराउने, घटनावलीह को यथाथर् अिभलेख राख्ने, राि ट्रय मेलिमलापको वातावरण बनाउने र कानन
ू ी
रा यको पन
ु थार्पना गरी शाि तबहालीमा योगदान पुर्याउनु नै संक्रमणकालीन
उ े य रहे को हु छ । संक्रमणकालीन

याय

यव थाको

याय प्रणालीमा स यमािथ प्रकाश पािरसकेपिछ क्षमादानमा जोड

िदइ छ । िवगतको आहत भिव यमा नदोहोिरयोस ् र भावी स तित यसप्रकारका िवभीिषकाबाट गज्र
ु न
नपरोस ् भ ने मा यतामा कसैको दबाब र प्रभावबाट मक्
ु त भई पीिडतले

वत त्र पमा पीडकह लाई

क्षमादान िदन सक्दछन ् । यसमा िवचारणीय कुरा के छ भने पीडकलाई क्षमादान िदने वा निदने भ ने
कुरा

व

वका पीिडत पक्षको चाहनामा भर पन िवषय हो । आफू िव द्ध भएको अ यायको उपचार

खो न पीिडत पक्ष पूणर् पमा सावर्भौम र
संक्रमणकालीन

यायप्रणालीले संकुचन वा िनय त्रण गनर् सक्दै न ।

३६. प्रचिलत कानून र
अवल बन गरी पीिडत पक्षले

थािपत
व

वो तर यव थापनप चात ् पिन िदगो शाि त कायम हुन सक्दै न ।

वकालका सबै पीिडतह ले रोजेको

आहतह लाई

याियक मू य मा यताका आधारमा उिचत प्रिक्रयाको

यायको अनुभूित गन गरी फौजदारी कसूरको अनुस धान र अिभयोजन

गिरएन भने य तो समाजमा
व

वत त्र रह छन ् । नागिरकको य तो नैसिगर्क अिधकारलाई

यायको दायरामा

याय पाउनुपदर् छ । पीिडतले भोग्नुपरे का सबै प्रकारका

याउनुपदर् छ । यसका लािग पीिडतले रोजेको

यायप्रणालीमाफर्त

याय पाउने अवसरको सुिनि चतता हुनुपदर्छ । य तो कायर्मा रा य उदासीन पमा ब न पाउँ दै न ।
यसैगरी आरोिपत पक्षले पिन

व छ सुनुवाइको मा यमबाट

आफूिव द्धका आरोपह को ख डन गन र
य तो

व छ सुनुवाइ वारा

याियक अिधकारको सुिनि चतताका लािग पिन

व

वत त्र र सक्षम

याियक िनकायबाट

याय प्रा त गन अवसर पाउनुपदर् छ ।

वकालमा भएका फौजदारी कसूर अपराध

तथा ग भीर प्रकृितका मानव अिधकार उ लङ्घनका घटनाह लाई सामा य फौजदारी
दायरािभत्र

याय प्रणालीको

याउनुलाई अ यथा भ न िम दै न ।

३७. उ लेिखत िववेचनासमेतका आधारमा

व

वकालका सबै फौजदारी कसरू र मानव

अिधकार उ लङ्घनका घटनाह को अनुस धान र अिभयोजनलाई िविधस मत प्रिक्रयाबाट सच
ु ा
गनुप
र् न दािय व भएका िवपक्षी महा यायािधवक्ताले
कतर् य, दािय व

र

िज मेवारीिवपरीत

तहकीकातको कायर्लाई

व

ह या

वसँग जोडेर

संिवधान तथा प्रचिलत कानन
ू बमोिजमको आ नो

वारदातका

स ब धमा

भईरहे को

अनस
ु धान

तथा

थगन, िनय त्रण र िनि क्रय गनर् िम ने दे िखदै न । य ता

कायर् अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५ र सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९, िनयमावली २०५५ र
सरकारी वकीलस ब धी िनयमावली, २०५५ ले महा यायािधवक्तालाई तोकेको काम, कतर् य, िज मेवारी र
अिधकारको िवपरीत दे िखन आउँ दछ ।
३८. अब िनवेदकले माग गरे बमोिजमको आदे श जारी हुने नहुने स ब धमा िवचार गदार्, यी
िनवेदकले पत्रकार डेके द्रराज थापाको िमित २०६१।४।२७ मा लिछराम घतीर् र केशव ख कासमेतका
यिक्तले ह या गरे को भनी िनज डेके द्रराज थापाकी

ीमती ल मी थापाले िमित २०६५।५।६ मा

िदएको िकटानी जाहे रीबमोिजम प्रार भ भएको अनुस धान तथा तहकीकातको कायर्लाई

थगन गनर्

नेपाल रा यका महा यायािधवक्ताको कायार्लयबाट भएको िमित २०६९।०९।२६ को िनणर्य र उक्त
िनणर्य

कायार् वयनका

लािग

नगराउनु, अनुस धान प्रिक्रया

लेिखएको

िमित

२०६९।०९।२७

को

पत्रको

कायार् वयन

नगनुर्

थगन नगनुर् नगराउनु तथा उक्त घटना वारदातको अनुस धान तथा

अिभयोजनस ब धी कायर् अगािड बढाउनु भनी परमादे श जारी गरी पाऊँ भ नेसमेत िनवेदकको माग
दावी िलएको दे िख छ ।

३९. नेपालको

अ तिरम

संिवधान, २०६३

को

धारा

१३५

को

उपधारा

(२)

ले

महा यायािधवक्तालाई सरकारवादी मु ाको अिभयोजन स ब धमा सु पेको अिधकार उक्त संिवधानको
धारा १३५ को उपधारा (६) बमोिजम महा यायािधवक्ताले मातहत सरकारी वकीललाई िमित
२०६३।१०।०१ को राजपत्रमा प्रकािशत सूचनाबाट प्र यायोजन गरे को दे िख छ ।

यसरी प्र यायोिजत

अिधकार िफतार् निलएको अव थामा सोप्र यायोिजत अिधकारअ तगर्त स बि धत सरकारी वकीलले
व छ र

वत त्र पमा अनुस धान गरी प्रा त त य र प्रमाणको आधारमा प्रचिलत कानूनबमोिजम

मु ा चलाउने वा नचलाउने भ ने अिभयोजनस ब धी अिधकार
िववाद हुन सक्दै न । कानूनमा

प ट पमा

वत त्र पले

प्रयोग गनर् सक्ने कुरामा

यव था गिरएकोमा बाहे क अिभयोजनकतार् सरकारी

वकीलको उक्त िनयिमत काममा महा यायािधवक्ता वा िवभागीय प्रमुखसमेतले ह तक्षेप गनर् निम ने
र गिरएमा

य तो ह तक्षेप प्रचिलत संिवधान तथा कानूनको भावनाप्रितकूल हुने भनी मािथ िविभ न

प्रकरणमा िववेचना गरी सिकएको छ ।
४०. मािथ उ लेिखत पत्रकार डेके द्रराज थापालाई कानूनिवपरीत ह या गिरएको उक्त
मु ाका अिभयुक्तह

यान

पक्राउ परी पक्राउ परे का अिभयुक्त लिछराम घतीर्मगरसमेतलाई अदालतबाट

िहरासतमा राख्न अनुमित प्रा त भई घटनाका स ब धमा अनुस धान तहकीकात प्रार भ भई रहे को
अव थामा िवपक्षी महा यायािधवक्ताको कायार्लयबाट

व

वकालको घटना भएकोले अनुस धान

तहकीकात र अिभयोजनलगायतका कायर् नगनुर् नगराउनु भनी िमित २०६९।९।२७ को िनदशनस ब धी
पत्र जारी भएउपर परे को प्र तुत रीट िनवेदनको सुनुवाइ हुँदा यस अदालतबाट िवपक्षीह का नाममा
उक्त २०६९।९।२६ को िनणर्य र २०६९।९।२७ को पत्र कायार् वयन नगनुर् नगराउनु भनी िमित
२०६९।१०।०२

मा

अ तिरम

आदे श

जारी

भएको

दे िख छ

।

सो

अ तिरम

आदे शबमोिजम

िवपक्षीह म येका िज ला प्रहरी कायार्लय, दै लेख र िज ला सरकारी वकील कायार्लय, दै लेखबाट िवपक्षी
महा यायािधवक्ताको
अिभयोजनस ब धी

उक्त
कायर्

िनदशन
जारी

राखी

र

पत्रअनुसार

स बि धत

ऐन, यानस ब धी महलअ तगर्त दावी िलई

नगरी

िज ला

आव यक

अदालतमा

अनुस धान

प्रितवादीह उपर

यान मु ा दायर भईसकेको र प्रितवादीह

तथा
मुलुकी

अदालतको

आदे शबमोिजम पुपक्ष
र्
िनिम त थुनामा रहे को भनी सह यायािधवक्ताले प्र तुत गरे को िलिखत
बहसनोटबाट दे िख छ । िनवेदकले अनुस धान र अिभयोजनलगायतका प्रिक्रया अगािड बढाउन माग
गरे को घटना वारदातका स ब धमा यस अदालतको अ तिरम आदे शबाट सामा य फौजदारी

याय

प्रणाली प्रभावी भईसकेको र उक्त मु ामा अनुस धान प्रिक्रयाका सबै चरण परू ा भई अदालतमा
अिभयोगपत्र दायर भईसकेकोले मु ाको त य र प्रमाणबाट ठहरे बमोिजम

याय प्रदान कायर्ले पूणत
र् ा

पाउने नै हुँदा प्र तुत रीट िनवेदनको प्रयोजन नरहे को हुँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदे श जारी
गिररहनुपन अव था िव यमान दे िखएन । तसथर् िनवेदन मागबमोिजमको कायर् स प न भई िरट
िनवेदनको प्रयोजन समा त भइसकेको दे िखदा मागबमोिजमको रीट जारी गरी रहन परे न । प्र तुत

िनवेदन खारे ज हुने ठहर्छ । प्र तुत िरट िनवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी िमिसल िनयमानुसार गरी
बुझाई िदनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।
या. ज्ञाने द्रबहादरु काकीर्

इित संवत ् २०७० साल चैत १९ गते रोज ४ शुभम ्

इजलास अिधकृतः भद्रकाली पोखरे ल

िनणर्य नं. ९३०३ - उ प्रेषण/परमादे श
भाग: ५६ साल: २०७१ मिहना: चैत्र अंक: १२
फैसला िमित :२०७१/११/१४

४४३१

सव च अदालत, िवशेष इजलास
माननीय
माननीय
माननीय

यायाधीश

यायाधीश
यायाधीश

ी क याण

े ठ

ी बै यनाथ उपा याय
ी चोले द्र शमशेर ज.ब.रा.

आदे श िमित : २०७१।११।१४।५
०७०–WS–००५०

िवषयः उ प्रेषण/परमादे श ।

िनवेदक : लमजुङ िज ला, च द्रे वर गा.िव.स., वडा नं. ६ ब ने वषर् ३७ को सुमन अिधकारीसमेत
िव द्ध
िवपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लय, िसंहदरबार, काठमाड समेत

जनताको हक अिधकारको रक्षा गरी

याय गन प्रयोजनका लािग अदालतबाट िविभ न

मह वपूणर् अवसरमा जारी भएका िनणर्य, आदे श एवम ् िनदशनह

यायका सव पिर

आव यकतानु प गिरएका हुँदा ितनको स मान गनुर् कानूनी रा यको धमर् िनवार्हको
अिभ न अङ्गको

पमा िलनुपन संवध
ै ािनक बा यता हो । ती िनणर्य, आदे श, िनदशनको

उपेक्षा गरी अक

अङ्गले बेग्लाबैग्लै वा िवपरीत िदशामा िहँ ने कोिशस गन हो भने

कानूनी रा य सुचा

हुन स भव नहुने ।

यायापािलकाले आ नो

वाथर् वा अहम ्को प्रितपादनको लािग कुनै ग भीर िनणर्य गनर्

सक्तैन र गन अपेक्षा नै गिरएको हुँदैन भने अ य अङ्गले पिन

याियक िनणर्य वा

आदे शह को

पूवार्ग्रहसिहत

गिरएको

रा यय त्रका

सहअङ्गका

उ लङ्घनको
पमा

बाटोमा

थािपत

िह ने

सं थाह

अपेक्षा

वयम ् व

हुँदैन

व, उपेक्षा

।
वा

उ लङ्घनको िदशामा िहँ ने हो भने जनताको हक र
हु छ, जुन रा य

याय नै सबैभ दा बढी प्रभािवत

वयम ्को लािग पिन अ ततः घातक हुनसक्तछ । य तो द ु कर िक वा

अिप्रय कामकुरा लोकताि त्रक सं थाह को लािग ग्रा य हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ५०)
पूवार्ग्रह र जीतहारको भावनाबाट स मख
वा िवमख
नभई संिवधान र
ु
ु

यायका मू य

मा यताबाट अनुप्रािणत हुनु ज री हु छ । िव व यापीकरणको असर र प्रभावबाट आज
संसारको कुनै पिन मल
ु ुक पथ
ृ क रहन स भव छै न । यसैले िव वभर

वीकािरएका

याय

र अिधकारका मू य मा यताको प्रयोग र पालना िभ न तिरकाबाट गनर् खो ने स चले
रा ट्रलाई िव व समद
ु ायबाट अलग्याउने मात्र होइन रा ट्रको अ तरार्ि ट्रय छिव उिजिलन
सक्तैन

।

अ तरार्ि ट्रय

समद
ु ायसमक्ष

रा यले

कायार् वयनबाटै रा यले आफूलाई िव वम चमा

यक्त

गरे का

प्रितबद्धताह को

थािपत गराउन सक्तछ । प्रितबद्धता भने

गिररहने तर पिछ हिटरहने स चले िव वसनीयताको क्षयीकरण मात्र हुने ।
(प्रकरण नं. ५२)
गितशील समाजमा

व

वह

वाभािवक मािन छन ् ।

कितपय अव थामा सकारा मक पिरणामह
व

व िव लेषकह ले गन नै छन ् । तर

व

पिन िसजर्ना गदर् छ ।
व

व

यसको लेखाजोखा

वलाई एउटा िनि चत िब दभ
ु दा अगािड

ब न िदइरहनु कसैको पिन िहतमा हुँदैन । यसको लािग
स तुिलत यव थापन अपिरहायर् हु छ ।

वले नकारा मक मात्र होइन

व

वको

यायपूण,र् सवर्मा य र

वको असरले पीिडत ब न पुगेको समाजको

ठूलो वगर्ले उपेिक्षत र अ यायको महसुस गिररहने अव था कायम गनर् खो नु

व

वको

ठीक ढङ्गबाट यव थापन नगनुर् र पुनराविृ तलाई आम त्रण गनस
ुर् रह नै हो ।

व

वका

असर र प्रभावह लाई सही
नसक्नुले

व

पमा उजागर नगनुर् तथा ितनको

यायोिचत स बोधन गनर्

व पुनराविृ त हुने अव थालाई टे वा प्रदान गदर् छ भ ने कुरा िबसर्न नहुने ।

रा यको चिरत्र द डहीनतालाई प्रो साहन गन होइन

व

गरे को पिरणामलाई

थापना गनतफर् अग्रसर हुनुपदर्छ ।

यवि थत गद

यायपण
ू र् समाज

ग भीर मानवअिधकार उ लङ्घनका घटनाह लाई

वले उठाएका प्र न र िसजर्ना

यायको दायरामा

याउने रा यको

राि ट्रय र अ तरार् ट्रय कानून िसिजर्त दािय व नै हो । सारमा भ नुपदार् िववािदत ऐनका
प्रावधानह ले सङ्क्रमणकालीन

यायको िविधशा त्रीय मा यतालाई सहज पमा

वीकार

गनर् सकेको नपाइने ।
(प्रकरण नं. ५३)

अ तिरम संिवधानको धारा १०० बमोिजम नेपालको

याय प्रणाली मात्र संिवधान, कानून र

यायका मू य मा यताबाट िनःसत
ृ हुनसक्तछ । लोकताि त्रक मू य मा यता पिन यही नै
हो ।

याियक अिधकार अ यत्रैबाट िनःसत
ृ हुने अ यास पिर याग गिरसकेको कुरा सबैलाई

हे क्का भएकै हुनुपदर्छ । अक
संिवधानतः नेपालको

श दमा भ नुपदार्

यायस ब धी अविश ट अिधकार

यायपािलकामा अ तिनर्िहत छ । यसलाई रा यका अ य िनकायले

प्रित थापन गनर् सक्तैनन ् र य तो सोच राख्ननहुने ।
(प्रकरण नं. ५५)
ऐनमा जे ज तो श दावली प्रयोग भए पिन ऐनअ तगर्त गठन भएको आयोगले
सं थालाई िव थापन,

याियक कायर्को प्रित थापन र

याियक

याियक कायर्को िवक प िदन

सक्तैन भ ने कुरा सबैले सं मरण गनप
ुर् दर् छ । वा तवमा आयोग

वयम ्मा

याियक

प्रिक्रयाको सहयोगी वा सहायकमात्र हो । यसले उ खनन ् गरे का स य र प्रमाणका
आधारमा पिरणामतः ग भीर प्रकृितका मानवअिधकार उ लङ्घनका मु ाह

अदालतबाटै

िन टारा हुने हुँदा

याियक प्रिक्रयामा सघाउ परु य
् ाउन सं थािपत अ थायी प्रकृितको

िनकाय र रा यको

थायी संरचना

यायपािलकाबीचको अ तर छुट्टय
् ाउन र सोहीअनु प

बु न ज री हुने ।
(प्रकरण नं. ५६)
आयोग गठन हुनुपूवर्
िवषयह

अदालतमा

व

वकाल वा तदोपरा त िनयिमत पमा

प्र तुत

भइरहे का

िथए

र

छन ्

।

याय िन पणका

प्रचिलत

संिवधान, ऐन

कानूनबमोिजम ितनको स बोधन गनुर् अदालतको िनयिमत, अ तिनर्िहत र संवध
ै ािनक
कतर् य पिन हो ।

याय िन पणको िवषय अदालतबाट संिवधानबमोिजम बाहे क बिह कृत

गनर् वा अलग्याउन संिवधानसङ्गत हुँदैन र लोकत त्रको मू य मा यता अनुकूल नहुने ।
अदालतले आफूसमक्ष िवचाराधीन मु ा
भ दा माग गिरएको दावी

व

वको क्रममा भएका हुन ् वा होइनन ् भ नु

यायोिचत हो वा होइन भ ने कुरा मह वपण
ू र् हु छ । हरे क

कसुर वा कायर् कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ढङ्गको
व

वसँग

स बद्ध

भए

पिन

व

संिवधान, मानवािधकार

कानूनप्रितकूल हु छ भने सोसँग स बि धत प्र नलाई
व

वको पिरणाम हुने गदर् छ । सश त्र
कानून

वा

मानवतास ब धी

याययोग्य नबनाउन िम दै न ।

वको राजनीितक स बधको कुरा जे भए पिन ितनको कानूनी पक्षलाई उपेक्षा गनर्

िम दै न । कुनै कायर् राजनीितक
पिन एउटै होइन ।

व

व

वसँग स बद्ध भ नु र

व

वकालसँग स बद्ध भ नु

वकालिभत्र राजनीितक र आपरािधक अनेक घटनाह

भएका हुनसक्छन ् । सश त्र

व

आपरािधक पमा आएको घटनाह

घिटत

वको क्रममा िवशुद्ध राजनीितक पमा भएको घटना र
एकै वगर्मा राख्न नसिकने ।

(प्रकरण नं. ५८)
आपरािधक कायर् गरे को भनी अदालतमा िवचाराधीन रहे को िवषयमा सो कायर् आपरािधक
हो वा होइन भनी िनणयर् िदनु अदालतको कतर् य हु छ । आपरािधक भनेको कायर् िसद्ध
हु छ भने सश त्र

व

वको क्रममा भएको हो वा होइन भनी अदालत

वयम ्ले

यसको

दािय वबाट उ मुिक्त िदन सक्तैन । कुनै कायर् आपरािधक कायर् हो वा होइन भ ने कुरा
सबुद प्रमाणको मू याङ्कन गरी िवशुद्ध पमा

याियक तिरकाले िनणयर् गन कुरा हुँदा

य तो कायर् आयोग ज तो अधर् याियक प्रकृितको िनकायले टुङ्गो लगाउन सक्ने िवषय
नहुने ।
(प्रकरण नं. ५९)
अदालतमा िवचाराधीन मु ामा पिन सश त्र
परामशर्मा आयोगले छानिबन गन
अदालतको परामशर्मा भ ने श दह

व

वको क्रममा भएको भए अदालतको

यव था गरे को दे िख छ ।

यस स ब धमा हे दार्

प्रयोग भएको हुँदा अदालतले य ता मु ाह

गनर् बा य हुने भ ने अथर्मा िलन सिकँदै न । परामशर् भनेको अदालतको

समपर्ण
विववेकमा

िदइने परामशर् हो, बा यता नहुने ।
आयोगले अदालतमा िवचाराधीन मु ा आफूसमक्ष पठाउन परामशर् माग गरे पिन अदालतले
सो अनुसार सु पन उपयुक्त नदे खी निदएमा आयोगले छानिबन गनर् नसक्ने अव था
दे िख छ ।

यस स ब धमा िववाद भएमा अदालतको क्षेत्रािधकारिभत्रको मु ाह

अदालतमा नै सुचा

पूवव
र् त

रहने दे िखने ।
(प्रकरण नं. ६०)

स य

िन पण

तथा

मेलिमलाप

आयोग

ऐन, २०७१

यव थाअनुसार अदालतसमक्ष िवचाराधीन मु ाह

को

दफा

१३(२) र (४) को

पिन आयोगले छानिबन गन कुराले

छानिबनको दायरा कित हो भ ने कुरामा थप प्र न उ जाएको दे िख छ । आयोगलाई
अदालतमा िवचाराधीन मु ाह
रहे को मु ामा िनणर्यह

छानिबन गनर् िदइएको हो भने आयोगले अदालतमा दायर

प्रभाव पान गरी लगत का न लगाउन वा

याियक िज मेवारीबाट

मुक्तगनर् सक्छ िक सक्तैन भ ने प्र न उ छ । तर उपयक्
ुर् त प्रावधानले अदालतमा
िवचाराधीन मु ा आयोगसमक्ष सन र अदालतको क्षेत्रािधकार समा त हुने कुराको कुनै
उ लेख गरे को छै न । तसथर् अदालतको क्षेत्रािधकारको िवषयलाई अ यथा प्रमािणत गरे को
मा न िम ने नदे िखने ।
(प्रकरण नं. ६१)

स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(४) मा
घटना सश त्र

व

वको क्रममा भएको हो होइन भ ने कुराको

यवि थत भएको

याख्या गन आयोगको

अिधकार अदालतमा िवचाराधीन मु ाको स ब धमा हुन सक्ने नभै आयोगको आ नै
कायर्क्षेत्रमा पनर् आएको िनवेदनका स ब धमा प्रयोग गनर् सक्ने िवषय दे िख छ । उपयुक्
र् त
उपदफा (२) र (४) ले अदालतमा िवचाराधीन िवषयव तुह
अ यथा

यथावत चालु राख्न कुनै

यवधान िदएको वा िदन सक्ने प्रकृितको मा न नसक्ने दे िखएकाले उपयुक्
र् त

याख्या र िव लेषणको आधारमा सो यव थाह

बदरै गिररहनु नपन ।
(प्रकरण नं. ६२)

मेलिमलापको लािग िनवेदन िदने िवषय आफमा आपि तजनक हुँदैन । तर सहअि त व र
समभावमा आधािरत सामािजक ब धन भएको हुँदा पीिडतलाई उपेक्षा गरी एकतफीर्
ढङ्गबाट मेलिमलाप हुनै सक्तैन । यसको लािग दब
ु ै पक्षह को

वत त्र र जाग्रत सहमित

आव यक हु छ । मेलिमलाप जबजर् ती ला न सिक न । पीिडतको आ मस मानमा ठे स
लाग्ने वा चोट पग्ु ने गरी मेलिमलाप हुनुहुँदैन । यथाथर्मा मेलिमलापको प्रिक्रयालाई पीिडत
वयम ्ले उ प्रेिरत वा आमि त्रत गरे को अव थामा मात्र यसको साथर्कता िसद्ध हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं. ६३)
ग भीर प्रकृितका अपराध
अपराध हुन ् ।

वयम ्मा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनसँग स बि धत

य ता ग भीर अपराधका पीडकलाई

यायको दायरामा

याई सजाय गन

आधार खोजी गनुर् आयोगको दािय व हुने भई संिवधान र कानूनस मत पिन हु छ ।
अिभयोग नै नलगाई कसुर नै कायम नगरी आम माफी िदएसरह क्षमादान गन आधार र
कारण आयोगले खोजीिहँ न आव यक हुँदैन र सो आयोगलाई नसुहाउने ।
(प्रकरण नं. ६५)
स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ को उपदफा (५) मा
उ लेख भएको उपदफा (३) बमोिजम क्षमादानका लािग कुनै िनवेदन पनर् आएमा आयोगले
य तो पीडकलाई क्षमादान गन स ब धमा पीिडतको सहमित, असहमित र घटनाको
ग भीरतासमेत िवचार गरी क्षमादानको िसफािरस गन िनणर्य गनुप
र् नछ भ ने प्रावधान
पिन िववािदत छ । पीिडतको सहमितपिछ लग तै उ लेख भएको असहमित भ ने पदावली
सँगसँगै प्रयोग भएबाट असहमितको अथर् दोहोरो लाग्न गएको दे िख छ । तर पीिडतको
असहमितमा र ग भीर प्रकृितका अपराधमा क्षमादान हुनै नसक्ने कुरा यसअिघ यस
अदालतबाट जारी भएका आदे शबाट पटकपटक स बोधन भैसकेको हुँदा यसैलाई आयोगले
मागर्दशर्न बनाउनुपदर् छ । यस अदालतबाट भएका आदे शको उपेक्षा आयोगले गनर् नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ७२)
स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २९ को

यव थाले आयोगको

िसफािरसलाई नेपाल सरकारको अधीन थ बनाएको र महा यायािधवक्ताको अिभयोजन
गनर् पाउने संवैधािनक अिधकारलाई समेत प्रभािवत गरे को भ ने पिन िनवेदकह को कथन
रहे को

पाइ छ ।

उ लङ्घनको
सरकारसमक्ष

उक्त

आरोपमा

दफा २९
दोषी

िसफािरस

को

दे िखएको

भएमा

महा यायािधवक्तासमक्ष लेखी

उपदफा (१) मा मानव
पीडकउपर

म त्रालयले

पठाउनुपनछ

मु ा

चलाउन

य तो

भ नेसमेत

अिधकारको
आयोगबाट

पीडकउपर
यव था

मु ा

भएको

ग भीर
नेपाल
चलाउन

दे िख छ

।

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा (२) बमोिजम नेपाल
सरकारको तफर्बाट मु ा चलाउने वा नचलाउने भ ने कुराको अि तम िनणर्य गन अिधकार
महा यायािधवक्तामा िनिहत रहे को दे िखने ।
(प्रकरण नं. ७३)
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५ बमोिजम संिवधानले प्रदान गरे को
अिभयोजनस ब धी

अिधकार

महा यायािधवक्तालाई

यो

िविश ट

अिधकार

महा यायािधवक्ताको सं था एउटा

र

वाय त

संिवधान वारा
यावसाियक र

प्रकृितको
सीधै

अिधकार

प्रदान

गिरनुको

याियक सं थाको

हो

।

पछािड

पमा रहे को र

य तो सं थाले कुनै खास राजनैितक उ े यले कसैउपर दभ
र् अिभयोजन लगाउन
ु ार्वनापूवक
वा कसैउपर मोलािहजावश वा राजनीितक

वाथर्को कारणले लगाउनपन अिभयोजन

नलगाउने अव था आउन निदन र फौजदारी कसुर ज तो िवषय समेिटएको ग भीर
फौजदारी

अिभयोग

िविश ट

कानूनी

एवम ् याियक

आव यकता

अनु प

सही

र

िन पक्ष पमा हुन सकोस ् भनेर नै य तो सं था खडा गरी अिभयोजनस ब धी स पूणर्
िज मेवारी

सुि पएको

हुँदा

महा यायािधवक्ताको

अिभयोजनस ब धी

अिधकारलाई

सङ्कुचन गनर् िम ने नहुने ।
(प्रकरण नं. ७४)
संिवधानतः सरकारवादी हुने मु ा चलाउने अिख्तयारी भएको महा यायािधवक्तासमक्ष
आयोगले सोको लािग सीधै िसफािरस गनर् नसक्ने र नगनुप
र् न कुराको कुनै िववेकस मत
आधार दे िखँदैन । छानिबनबाट दोषी दे िखएका
िसफािरस

घुमउरो

बाटोबाट

यिक्तलाई मु ा चलाउन आयोगले गन

महा यायािधवक्तासमक्ष

पठाउने

यव थाले

अनाव यक

जिटलता र संशयमात्र पैदा गरे को दे िख छ । यसको परोक्ष अथर् पीडकलाई अिभयोजनबाट
उ काउनेमात्र हुन सक्तछ । यस िवषयमा यसअिघ जारी भएको आदे शमा नै पयार् त
याख्या र िव लेषण भैसकेको हुँदा संिवधानको

प ट

यव थासँग असङ्गत र आव यक

भ दा अितिरक्त उ लेखन गिरएको उक्त दफामा प्रयुक्त "...नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरस
भएमा म त्रालयले य तो पीडकउपर मु ा चलाउन..." भ ने वाक्याँश बदरभागी दे िखने ।
(प्रकरण नं. ७५)
बेप ता पािरएका

यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१

को दफा २६ को उपदफा (२) मा प्रयुक्त "...आयोगको छानिबनबाट क्षमादान िदन पयार् त
आधार

र

कारण

नदे िखएका..." भ ने

श दावली

र

दफा

२९

प्रयक्
ु त "...नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरस भएमा म त्रालयले
चलाउन..." भ ने

यव थाह

नेपालको

अ तिरम

संिवधानको

को

उपदफा (१) मा

य तो पीडकउपर मु ा
धारा

१३५समेतको िवपरीत बदरभागी दे िखएकाले आजैका िमितदे िख बदर घोिषत

१२, १३, २४

र

हुने ।
(प्रकरण नं. ७६)

िनवेदकको तफर्बाट : िव वान ् विर ठ अिधवक्ता सपना प्रधान म ल, िव वान ् अिधवक्ताह

बाबरु ाम

िगरी, गोिव दप्रसाद शमार् "ब दी", हिर फुयाल, राजुप्रसाद चापागाई, ओमप्रकाश अयार्ल, डा.च द्रका त
ज्ञवाली, िदनेश ित्रपाठी, ज्ञाने द्रराज आरण, ल मी पोखरे ल र आिशक राम काकीर्
िवपक्षीको तफर्बाट :िव वान ् सह यायािधवक्ता वय संजीव रे ग्मी र िकरणप्रसाद पौडेल
अवलि बत निजर :
स बद्ध कानून :
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ६, ७, ८, ११,१२, १३, १५, १६, १८, २४ र
१४३
नेपाल सि ध ऐन, २०४७ को धारा ९
बेप ता पािरएका

यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१

को प्र तावना, दफा ३, १३, २२, २४, २५, २६ र २९
बेप ता भएका

यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको स ब धमा

यव था गनर् बनेको अ यादे श, २०६९” का दफा १३, २३, २५ र २९
जातीय िवभेद उ मूलनस ब धी महासि ध, नागिरक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी
अनुब ध, १९६६
आिथर्क, समािजक तथा साँ कृितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय अनुब ध, १९६६
मिहला िव द्ध सबै प्रकारका िवभेदको उ मूलनस ब धी महासि ध, १९७९

बालअिधकार महासि ध, १९८९
नागिरक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय प्रितज्ञापत्र, १९६६ को धारा ४(२)
यातना तथा अ य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक

यवहार वा सजाय िव द्धको

महासि ध, १९८४ को धारा २(१)

आदे श
या. क याण

े ठ : नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१) र धारा

१०७(२) बमोिजम यस अदालतको अिधकार क्षेत्रिभत्रको भई दायर हुन आएको प्र तुत िरट िनवेदनको
सङ्िक्ष त त य र आदे श यसप्रकार छ :
िरट िनवेदनको यहोरा :
हामी िनवेदकह

िवगतको सश त्र

व

व (िव.सं. २०५२ साल फागन
ु १ दे िख २०६३

साल मङ्िसर ५ स मको अविध) को क्रममा भएका मानवअिधकार तथा मानवीय कानून उ लङ्घनका
प्र यक्ष पमा प्रभािवत पीिडत तथा पीिडत पिरवारका सद यह
संिवधानसभाले

बनाएको “बेप ता पािरएका

ह । यव थािपका संसदको है िसयतमा

यिक्तको छानिबन, स य िन पण

तथा मेलिमलाप

आयोगको स ब धमा यव था गनर् बनेको ऐन” स माननीय रा ट्रपित यू वारा प्रमाणीकरण भई संवत ्
२०७१ सालको ऐन नं. १ मा दिरई िमित २०७१ साल वैशाख २८ गतेको नेपाल राजपत्र, अितिरक्ताङ्क
२ मा प्रकािशत भएको छ । उक्त ऐनको प्र तावनामा सश त्र

व

वका क्रममा भएका मानव

अिधकारको ग भीर उ लङ्घन तथा मानवता िव द्धको अपराधस ब धी घटना र
संलग्न

यिक्तह को

बारे मा

स य

अ वेषण

तथा

छानिबन

गरी

वा तिवक

य तो घटनामा
त य

जनसमक्ष

याउन, समाजमा मेलिमलाप गराई पार पिरक स भाव तथा सिह णुताको भावना अिभविृ द्ध गद
समाजमा शाि त र मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गनर्, सो घटनाबाट पीिडत भएका

यिक्तलाई

पिरपरू णको

यिक्तलाई

यव थालगायत

य तो घटनासँग स बि धत ग भीर अपराधमा संलग्न

कानन
ू ी कारवाहीको लािग िसफािरस गन उ े यले बेप ता पािरएका यिक्तको छानिबन आयोग र स य
िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको गठन गिरने उ लेख छ । तर ऐनमा गिरएको कितपय
अ प ट एवम ् सबैखाले पीिडतलाई नसमे ने खालका भएकाले सश त्र

व

यव था

वबाट पीिडत तथा पीिडत

पिरवारका सद य भएकाले प्र तुत ऐनमा प्र यक्ष सरोकार र चासो एवम ् साथर्क स ब ध रहे को र िदगो
शाि त

थापना गन कुरा आफमा ग भीर सावर्जिनक िहत र सरोकारको िवषयसमेत रहे को हुँदा प्र तुत

िरट िनवेदन दायर गन हकदै या िनवेदकह मा रहे को छ ।
२०६३

साल

मङ्िसर

५

गते

भएको

नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गतेदेिख सु

िव तत
ृ

शाि त

गरे को सश त्र

व

स झौताले

त कालीन

वको अ य गद िवगत

व

वकालमा घटे का घटनाह लाई स बोधन गनर्को लािग सो स झौताको धारा ५.२.३ र ५.२.५

समेतका प्रावधानमा द डहीनताको अ य, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको गठन र बेप ता
पािरएका

यिक्तको

सङ्क्रमणकालीन

बारे मा

छानिबन

गरी

स यत य

प ता

लगाउनेलगायतका

कायर्ह

गरी

यायलाई प्रवद्धर्न गन प्रितबद्धता गरे को िथयो । सो प्रितबद्धतालाई नेपालको अ तिरम

संिवधान, २०६३ को धारा ३३(थ) र (ध) मा ब दोव त गरी यसलाई रा यको दािय वको िवषय
बनाइयो ।
उि लिखत शाि त स झौता तथा अ तिरम संिवधानको
गन

प्रयोजनाथर्

त कालीन

सरकारले “ यिक्त

बेप ता

पान

यव थासमेतको कायार् वयन

स ब धमा

यव था

गनर्

बनेको

िवधेयक, २०६६” र “स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगस ब धी िवधेयक, २०६६” म यौदा गरी
संसदमा प्र तुत गरे

तापिन िमित २०६९ साल जेठ १४ गते संिवधानसभा िवघटन भएकाले

यव थािपका संसदसमेत

वतः िवघटन भयो र उक्त

यव थािपका संसदमा िवचाराधीन िवधेयकह

वतः िनि क्रय हुनपुगे । त प चात सरकारले २०६९ साल भदौ ११ गते “बेप ता भएका
छानिबन, स य िन पण तथा

मेलिमलाप आयोगस ब धी

यिक्त

अ यादे श” म यौदा गरी रा ट्रपितको

कायार्लयमा प्र तुत गरे कोमा िमित २०६९ साल चैत्र १ गते राजनीितक सहमितमा रा ट्रपितले सो
अ यादे शलाई प्रमाणीकरण गनुभ
र् एको िथयो ।

अिधवक्ता

उक्त

अ यादे शका

माधव

ब नेतसमेत

उपर

स मािनत

सव च

िर.नं. ०६९–WS–००५७

अदालतमा

तथा

व

जरु ी
व

नेपालको

पीिडतह को

तफर्बाट
तफर्बाट

िनवेदकम येकै सम
ु न अिधकारीसमेतबाट िर.नं. ०६९–WS–००५८ को िरट दायर भई २०७० पौष १८ गते
सव च

अदालतले

अ यादे शको

दफा

२३, २५

र

२९लगायतका

सम याग्र त

प्रावधानह लाई

असंवध
ै ािनक घोषणा गद उक्त अ यादे शका कितपय प्रावधानह लाई िन प्रभावी तु याई यस िवषयमा
िवषय िवशेषज्ञ टोलीको सहयोग िलई अ तरार्ि ट्रय कानूनी मापद डह बमोिजम अ यादे शमा पिरमाजर्न
र संशोधन गनर् नेपाल सरकारको नाममा परमादे शको आदे श जारी गरे को िथयो । उि लिखत िरटको
फैसला गदार् िन निलिखत आदे श जारी भएको िथयो ।
“.... यिक्त बेप ता छानिबन आयोगलाई िवशुद्ध फौजदारी कायर्को

पमा िलनुपनमा सो

अनुसार नगरे को र मेलिमलापको िवषय बनाउन नहुनेमा समेत सो बनाई स य िन पण एवम ्
मेलिमलापको

अङ्ग

बनाइएको

दे िखएकाले

बेप तास ब धी... अ यादे शमा समावेश भएका जित

सो
यव थाह

कानूनसङ्गत

नभएकाले

यिक्त

संिवधान, कानून र यस अदालतबाट

प्रितपािदत कानूनी िसद्धा तप्रितकूल दे िखएकाले िवपक्षीको नाउँ मा उ प्रेषणको आदे श जारी हुने भई
उक्त

यव था अमा य भई अ यादे शबाट हटाउनुपन ठहछर् र यथाव थामा अ यादे श कायार् वयन गनर्

गराउन निम ने ठहछर् ।”

“उपयुक्
र् त

अनुसार

बलपूवक
र्

यिक्त

बेप ता

पान

कायर्को

छानिबन

गनर्

र

संिवधान, कानून एवम ् यस अदालतबाट राजे द्र ढकालको मु ामा भएको िनणर्य एवम ् प्रितपािदत
कानूनी िसद्धा तबमोिजमसमेत छुट्टै छानिबन आयोग गठन गनर् आव यक कानूनी
अिवल ब अक

यव थासिहत

अ यादे श जारी गन वा जो चािहने प्रब ध गनुर् भनी नेपाल सरकारका नाममा

परमादे श जारी हुने ठहछर् ।”
“अ यादे शका अ य

यव थाह ...यथाव थामा अ यादे शको

यव थाह

संिवधान र

यायको िसद्धा तसङ्गत नदे िखएकाले िन नबमोिजम गनुप
र् न दे िखएको हुँदा सोबमोिजम गरी गराई
संशोधन र सुधारको

यव था िमलाई मात्र अ यादे श जारी गनर् वा जो चािहने कानूनी

यव था गरी

लागू गनर् िवपक्षी नेपाल सरकारको नाममा परमादे श जारी गिरिदएको छ ।”
(क) “अ यादे शको दफा २३ को क्षमादान माफीस ब धी

यव थाले अ यादे शको दफा २(ञ) मा

समावेश भएका कसरु ह मा समेत समग्रमा क्षमादानको िसफािरस नगन प्र याभिू त िदएको
नदे िखएको र माफीको प्रिक्रयाको िवषय बनाएको एवम ् माफी प्रिक्रयामा पीिडतको सहभािगता
र सहमितलाई अिनवायर् नबनाई गौण बनाएको दे िखएकाले पीिडतको
हकअ तगर्त जीवन,

वत त्रता, सच
ू नाको हक, यातना िव द्धको हकलगायत एवम ् यायको

मा य िसद्धा तको िवपरीत दे िखएकाले सो
पिरमाजर्न र संशोधन

नबनाई

यव थालाई पुनरावलोकन गरी उपयुक्
र् तबमोिजम

गनुप
र् न ।”

(ख) “दफा २५ र २९ को
दे िखएका

यायस ब धी मौिलक

यव थाबाट मानवअिधकारको ग भीर उ लङ्घनको आरोपका दोषी

यिक्तउपरको

फौजदारी

अिभयोजन

िनि चत, सहज

कायर्पािलकाको िववेकाधीन एवम ् अिनि चत पमा रािखएको भई

र

िनबार्ध

यायमा अवरोध

पुग्ने प्रकृितको दे िखएकाले सो यव थालाई संिवधान र कानूनसङ्गत बनाउनुपन ।”
(ग)

“आयोगले िसफािरस गरे को वा म त्रालयको पत्रानुसार महा यायािधवक्ताले मु ा चलाउनुपन
ठहर गरे पिछ मु ा चलाउँ दा मु ा चलाउने हद याद तोिकएको र हद याद ३५ िदन तोिकएको
कारणबाट

हद यादिभत्र

मु ा

नचलाएमा

यायमा

उ तरदािय वसमेत िकटान गरे को नदे िखएको साथै

पन

प्रभाव

एवम ् सोस ब धी

य तो ग भीर कसुरमा अ प हद याद

तोक्दा मानवअिधकार कानूनको उ लङ्घनको घटनामा द डहीनताको अव था िसजर्ना हुन
सक्ने हुनाले समेत उक्त

यव था संिवधानको मौिलक हक एवम ् यायस ब धी

संिवधानले अङ्गीकार गरे को
संिवधान र
(घ)

“मािथ

यव था र

यायको मा य िसद्धा तको िवपरीत दे िखएकाले उपयुक्
र् तबमोिजम

यायसङ्गत हुने गरी संशोिधत र पिरमाजर्न गनप
ुर् न ।”
उि लिखत

यव थाको

अितिरक्त

स य

िन पण

एवम ् मेलिमलापको

बहृ

यव थापनको लािग ग भीर मानवअिधकारिवरोधी फौजदारी कायर्को अपराधीकरणको लािग
कानूनी

यव था

गनर्, मेलिमलापको

भावना

प्रवद्धर्न

गनर्

यापक

अिभयान

स चालन

गनर्, पीिडत

एवम ् पीिडतको

यव थासिहत

पिरवारको

पिरपूरणको

यव था

लािग

यथे ठ

गनर्, स य

िन पण

वाय तता एवम ् िन पक्षताको सुिनि चतताको लािग

व

वा सो िवद्रोहको दमन वा प्रशासनमा संलग्न भई कुनै
भएका

यिक्तह

यिक्तह

आिथर्क, कानूनी

एवम ् सं थागत

एवम ् मेलिमलाप

आयोगको

वकालमा सश त्र िवद्रोहको पक्षमा

पमा

व

वका पक्षरत वा स बि धत

बाहे कका तथा मानव अिधकार उ लङ्घनको नकारा मक अिभलेख नभएका

सि मिलत हुने गरी अ तरार्ि ट्रय पमा

वीकृत मापद डसमेतको आधारमा

य तो

आयोगको गठन गन, पीिडतह ले आ नो स य भ न सक्ने र प्रभावकारी ढङ्गले प्रितरक्षा गनर्
सक्ने प्रयोजनको लािग पीिडत एवम ् साक्षी संरक्षणस ब धी कायर्क्रम बनाई लागू गनर् र
उनीह को
इजलासबाट

यिक्तगत
सुनुवाइ

पिरचया मक
हुने

वा

य

िववरणको
यको

संरक्षण

मा यमबाट

गन, आव यकता
दरू

अनुसार

सुनुवाइलगायतको

यव थापन गन गरी कानूनको पिरमाजर्न गन र कायार् वयन चरणमा

ब द

उपयुक्त

यावहािरक उपायह

अपनाउने ।”
(ङ) “आयोगले माफीलगायतको िवषयमा अपनाउनुपन मापद डको लािग कानूनमा नै
कुराको िकटान गनलगायतका

यव था गनर्

व

आधारभूत

व िवशेषज्ञ, पीिडत वा पीिडतको िहत

प्रितिनिध व गन सं था, मानवअिधकार कानून िवशेषज्ञ एवम ् सरोकारवाला पक्षह

सि मिलत

भएको िवषय िवशेषज्ञ टोलीको सहयोग िलई उक्त अ यादे श पिरमाजर्न गनुर् ।”

संिवधानको धारा १०२(४) ले संिवधान र प्रचिलत कानूनको अि तम
सव च अदालतलाई प्रदान गरे को छ ।

याख्या गन अिधकार

यसरी नै संिवधानको धारा ११६ ले मु ा मािमलाको रोहमा

सव च अदालतले िदएको आदे श वा िनणर्यको सबैले पालन गनुप
र् दर् छ भ ने
तर, प्र तुत िववादमा सबै िवपक्षीह

यव था गरे को छ ।

उक्त संिवधान वारा िन िपत दािय व बहन गन कुरामा िवचिलत

भै अदालतको आदे शको नै अवज्ञा हुने गरी सव च अदालतले अमा य र बदर घोिषत गरे का
सािवकको अ यादे शमा भएका सम याग्र त असंवैधािनक प्रावधानह लाई नै ज ताका त तै राखी
िवधेयक म यौदा प्र तुत, पािरत तथा प्रमाणीकरण गन काम गिरयो ।
यो ऐन, कानून िनमार्णको
िवधायनको

थािपत मा यता र पर परािवपरीत पािरत गिरएकाले दोषयुक्त

पमा अिघ आएको छ । बेप ता पािरएका

यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा

मेलिमलाप आयोगस ब धी ऐन, २०७१” को दफा १३ को उपदफा (२), (३), (४) दफा १०, ११, १२ दफा
२२(१), २४(१), दफा २५(३) र (४), दफा २६(१)(२)(५), दफा २९(१) र दफा ४४ को यव थाह
अ तिरम
अदालतबाट

संिवधान, २०६३, अ तरार्ि ट्रय

मानवअिधकार

एवम ् मानवीय

कानून

तथा

नेपालको
सव च

थािपत गरे का कानूनी िसद्धा तसमेत प्रितकूल रहे को छ । सव च अदालतले २०७०।९।१८

मा ग भीर अपराधमा क्षमादान अ वीकायर् हुने गरी अ यादे शमा संशोधन गनर्को लािग जारी गरे को

परमादे शको
अपराधह

अवज्ञा गद ऐनको दफा २६(२) गिरएको “......” यव थाले
ज तैः ह या, बेप ता, यातना, युद्ध अपराध तथा

बला कारबाहे कका अ य

मानवता िव द्धको अपराध ज ता

अ तरार्ि ट्रय कानूनअ तगर्त अिनवायर् फौजदारी जवाफदे िहता बहन गराउनुपन वगर्का अपराधमा पिन
आयोगले क्षमादानका लािग िसफािरस गनर् सक्ने गरी

यव था गरे को छ । सािवकको अ यादे शको

दफा २३ र हालको दफा २६ मा कुनै सारभूत िभ नता नभई हुबहु उ तै प्रावधान रािखएकाले यो
यव था अ तिरम संिवधानको धारा १२, १९, २०, २४(९) एवम ् धारा ३२

वाराप्रद त संवैधािनक

उपचारको हकसँग स बि धत संिवधानको प्रावधानह सँग बािझई बदरभागी छ ।
ऐनको दफा २६अ तगर्त आयोगलाई ग भीर अपराधमा क्षमादान िदन सक्ने गरी प्रदान गिरएको
क्षेत्रािधकार अ तरार्ि ट्रय कानूनी मा यताह को प्रितकूल छ । नेपाल नागिरक तथा राजनैितक
अिधकारस ब धी प्रितज्ञापत्र र यातनािव द्धको महासि धलगायत सबैजसो मह वपूणर् मानवअिधकार
द तावेजह को

पक्ष

रा ट्र

हो

।

यसका

अितिरक्त

अ तरार्ि ट्रय

मानवीय

कानून (जेनेभा

महासि धह ) को पिन पक्ष रा ट्र छ । अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार कानूनअ तगर्त अिधकार वा
वत त्रताको उ लङघनबाट पीिडत यिक्तको प्रभावकारी कानूनी उपचार पाउने हक सुिनि चत छ । यो
अिधकार प्रमुख पमा मानव अिधकारस ब धी िव व यापी घोषणापत्रको धारा ८, नागिरक तथा
राजनीितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय अनुब धको धारा २, यातना तथा अ य क्रूर, अमानवीय वा
अपमानजनक

यवहार वा सजायिव द्धको महासि धको धारा १४, बालअिधकारस ब धी महासि धको

धारा ३९, जेनेभा महासि ध, १९४९ को अितिरक्त सि धपत्रको धारा ९१ तथा अ तरार्ि ट्रय फौजदारी
अदालतको रोम िवधानको धारा ६८ र ७५लगायतका
राजनीितक

अिधकारस ब धी

अ तरार्ि ट्रय

उपचारको हक प्रदान गनप
ुर् न भ ने

यव थाह अ तगर्त संरिक्षत छ । नागिरक तथा

प्रितज्ञापत्र, १९६७

को

धारा

२(३)(क) मा

प्रभावकारी

यव था गरे को छ । ऐनको दफा २६ को प्रावधानको आयोगले

ग भीर अपराधमा समेत क्षमादान िदन सक्ने यव था गरे काले पीिडतले प्रभावकारी उपचार प्रा त गनर्
नसक्ने अव था िसजर्ना हुने पक्कापक्की छ । यो अिधकारको थप
सिमितले आ नो सङ्क्रमणकालका दौरानको

याख्या गद मानव अिधकार

यूनीकरणस ब धी जेनेरल कमे ट नं. २९ माफर्त ्

उपचारको अिधकार पूरै महासि धअ तगर्तको एक सि धजिनत दािय व भएको र सङ्क्रमणकालकै
बेलामा पिन प्रभावकारी उपचार प्रदान गनुप
र् न महासि धको पिर छे द ३, धारा २अ तगर्तको आधारभूत
दािय वको पक्ष रा ट्रले पिरपालना गनपन भ ने कुरामा जोड िदएको छ । (सङ्क्रमणकालका दौरानको
यूनीकरणस ब धी

जेनेरल

कमे ट

नं. २९, ३१

अग ट

२००१,

CCPR/c/21/Rev.

1/Add.11, अनु छे द १४) । य तै संयुक्त रा ट्रसङ्घीय मानव अिधकार आयोगले २५ अिप्रल २००२ र
२५ अिप्रल २००३, २१ अिप्रल २००४, २१ अिप्रल २००७ मा एक सवर्स मितको प्र ताव पािरत गद
अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार र मानवीय कानूनको ग भीर उ लङ्घनका घटनाह
निम ने िवशेष प्र ताव पािरत गरे को छ ।

क्षमादान िदन

यसका अितिरक्त संयुक्त रा ट्र सङ्घीय मानवअिधकार सिमितले गत माचर् मिहनाको १७ दे िख
१९ तािरख स म (यसको ११० औं बैठकमा) नेपाल सरकार वारा प्र तुत दो ो, ते ो र चौथो आविधक
प्रितवेदन (िपिरयोिडक िरपोटर्) को समीक्षा गद नेपालले सङ्क्रमणकालीन

याय संरचना िनमार्ण गन

कानून तजुम
र् ा गदार् ग भीर अपराधमा क्षमादान िदन निम ने र सव च अदालतको पौष १८, २०७० को
फैसलाअनुकूल हुने गरी ब दोव त गनर् िसफािरस गरे को िथयो । उक्त िसफािरसका मुख्य अंश
िन नानुसार रहे का छन ् ।
"(C) Create, as a matter of priority and without further delay, a
transitional justice mechanism in accordance with the Supreme Court writ of
mandamus of 2 January 2014 and ensure its effective and independent functioning
in

accordance

with

international

law

and

standards,

including

by

prohibiting

amnesties for gross violations of international human rights law and serious
violations of international humanitarian law;" (concluding observation on Nepal's 2nd,
third and fourth periodic report by UNHRC)
ग भीर अपराधका पीडकह लाई यो वा

यो बहानामा फौजदारी जवाफदे िहताबाट

उ मिु क्त िदने कायर्ले पीिडतको स मानपव
र् बाँ न पाउने अिधकारको पिन हनन ् गदर् छ । सश त्र
ू क
व

वको बेला भएका उ लङ्घनका कारण पीडत भएकै कारण समान कानूनी तथा

संरक्षणबाट वि चत गनर् िम दै न ।

व

याियक

वकालीन अपराधका हामी पीिडतलाई अ य अव थाका

अपराधह का पीिडत भ दा कम सिु वधा तथा अिधकार प्रदान गदार् संिवधानको धारा १३

वारा

प्र याभूत समानताको हकप्रितकूल हुन जा छ । अ य नागिरकसरह हाम्रो लािग पिन संिवधानले
प्र याभूत गरे का मौिलक हकलाई अनुिचत ब दे ज लगाउने गरी गिरएको उक्त ऐनको दफा २२, २५ र
२६ संिवधानका उक्त यव थासँग बािझएकाले ऐनको उक्त दफाह

संिवधानको धारा १०७(१) बमोिजम

बदरयोग्य छन ् ।
ऐनको दफा २६(१) ले “दफा २५ मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन यस
ऐनबमोिजम छानिबन गदार् उपदफा (४), (५) र (६) मा उि लिखत मापद ड एवम ् सतर्का आधारमा
कुनै पीडकलाई क्षमादान गनर् उपयुक्त दे िखएमा आयोगले
सरकारसमक्ष

िसफािरस

गनर्

सक्नेछ” भ ने

यव था

यसको पयार् त आधार खुलाई नेपाल
गरे को

छ

मा “उपदफा (३) बमोिजम क्षमादानका लािग कुनै िनवेदन पनर् आएमा आयोगले

।

उपदफा

५

य तो पीडकलाई

क्षमादान गन स ब धमा पीिडतको सहमित, असहमित र घटनाको ग भीरतासमेत िवचार गरी
क्षमादानको िसफािरस गन िनणर्य गनुप
र् नछ” भ ने

यव था गरे को छ । यसबाट क्षमादानको लािग

पीिडतको सहमितलाई अिनवायर् नबनाई आयोगको

विववेकमा छािडएको छ । यसअिघ त कालीन

अ यादे शको य तै

यव था िव द्ध परे को िरट िनवेदनमा यसै स मािनत अदालतबाट क्षमादान हुन

सक्ने अपराधमा पिन “पीिडतको सहभािगता र सहमितलाई अिनवायर्” बनाउनुपन गरी निजर

थािपत

गरे को िथयो । ऐनको उक्त यव था उक्त निजरप्रितकूल छ ।
यसरी नै ऐनको दफा २२ को यव थाले पीडक र पीिडतलाई एक आपसमा मेलिमलाप
गराउन सक्ने अिधकार आयोगलाई प्रदान गरे को छ । ऐनको दफा २२(१) मा “पीडक वा पीिडतले
मेलिमलापको लािग आयोगसमक्ष िनवेदन िदएमा आयोगले पीडक र पीिडतबीच एक आपसमा
मेलिमलाप गराउन सक्नेछ” भनी गरे को

यव थाले हामी पीिडतलाई मेलिमलापको लािग अनुिचत

दबाब िसजर्ना गन र हाम्रो सहमितिबना पिन आयोगले मेलिमलाप भएको घोषणा गनर् सक्ने अव था
िसजर्ना

गदर् छ । सुसूिचत स मित (Informed Consent) र

वत त्र सहमितमा मात्रै मेलिमलाप

हुनसक्ने

थािपत िविधशा त्र तथा मा यतालाई यसले ल याएको छ । ऐनको दफा २२ मा गिरएको

उक्त मेलिमलापस ब धी यव थालाई ऐनको दफा २५ मा गिरएको कारवाहीको िसफािरस गनस ब धी
प्रावधानसँग जोडेर हे नुप
र् न हु छ । दफा २५ को २(क) ले दफा २२ बमोिजम मेलिमलाप भएको
अव थामा कारवाहीको लािग िसफािरस गनर् नसक्ने गरी आयोगको क्षेत्रािधकारलाई िसिमत गरे को छ ।
यसरी दफा २२ मा पीिडतको सहमितिबना पिन मेलिमलाप हुन सक्ने र दफा २५ मा मेलिमलाप
गराइएका िवषयमा कारवाहीको लािग िसफािरस गनर् निम ने

यव था गरी मेलिमलापको नाउँ मा

पीडकह लाई फौजदारी दािय वबाट अवाि छत तिरकाले उ मुिक्त िदने उ े य दे िख छ । UN Basic
Principles on Right to Remedy and Reparation को िसद्धा त नं. १० ले पीिडतह प्रित गिरने
यवहारको बारे मा
गिरनुपदर् छ

र

प ट उ लेख गरे को छ । जसअ तगर्त “पीिडतह लाई मानवीयताका साथ

उनीह को

प्रित ठा

एवम ् मानव

अिधकारको

स मान

गनुप
र् दर्छ

र

यवहार

उनीह को

सुरक्षा, शारीिरक तथा मानिसक त द ु

ती एवम ् गोपनीयताको साथै उनीह को पिरवारको लािग पिन

यी कुराह को सुिनि चतता गन उपायह

अवल बन गिरनुपदर्छ । रा यले राि ट्रय कानूनमा स भावना

रहने हदस म कुनै पिन िहंसा वा आघातबाट सताइएको पीिडतलाई

याय र पिरपूरण उपल ध गराउने

क्रममा संरिचत कानूनी तथा प्रशासिनक कायर्िविधह का िसलिसलामा उसलाई पुनः आघात हुने
अव थाबाट टाढा राख्न िवशेष हे रिवचार र ख्याल गरी
िदलाउनुपदर्छ” भ ने

यसबाट लाभाि वत हुन पाउने सुिनि चतता

यव था गरे को छ । अतः अ यादे शको दफा २२ को उक्त

यव था बदर गरी

पीिडतको सहमित िलनुपन यव था गिरनु आव यक छ ।
ऐनका केही
अिधकार अदालत तथा

यव थाले अ तिरम संिवधानको धारा १०० अ तगर्तका
याियक िनकायह

वारा मात्र प्रयोग हुने भ ने

यायस ब धी

याियक

वत त्रताको

सीमाह लाई पिन सङ्कुिचत र िनयि त्रत गरे को छ । ऐनको दफा १३(२) ले प्रचिलत कानूनमा जन
ु सक
ु ै
कुरा लेिखएको भए तापिन सश त्र

व

वको क्रममा भएका घटनासँग स बि धत िवषयमा िविभ न

अदालत तथा िनकायमा िवचाराधीन मु ाह
आयोगले छानिबन गन

यव था गरे को छ ।

स बि धत अदालत तथा िनकायसँगको परामशर्मा
यसैगरी दफा १३(३) मा कुनै घटना सश त्र

व

वको

क्रममा घटे को हो होइन भ ने िववाद भएमा यसको िनणर्य गनर् आयोग सशिक्तकृत गिरएको छ । यी

यव थाह

यथावत कायार् वयन हुने हो भने प्रचिलत कानूनबमोिजम छानिबन तथा अनुस धान भएर

िनयिमत अदालतमा

याय िन पणको प्रिक्रयामा रहे का मु ाह

अदालतको अनुमितबेगर नै आयोगको

क्षेत्रािधकारिभत्र आउने अ वाभािवक तथा असङ्गितपण
ू र् ि थित िसजर्ना हुन जा छ ।
िनकायलाई गैर याियक िनकायले प्रित थापन गनर्पुग्दछ । अतः ऐनको उक्त
धारा १०० सँग

याियक

यव था संिवधानको

प टढङ्गले बािझएको छ ।
ऐनको दफा १३(४) ले कुनै घटना

व

वको क्रममा भएको हो वा होइन भ ने कुराको

िन पण गन अिधकार आयोगलाई मात्र प्रदान गरे को छ । य तो िवषय संिवधान र कानूनको
याख्याको आधारमा मात्रै िनक्य ल हुने िवषय भएकाले ऐनको दफा १३(४) ले
िवषयको िछनोफानो गन अिधकार आयोगलाई मात्र िदएर
गनर्पुगेको छ । अिभयोजन भै नसकेको कुनै घटना

व

य तो िववािदत

यायपािलकाको क्षेत्रािधकारलाई कटौती
वको क्रममा भएको हो वा होइन भ ने

प्र नस म आयोगले हे नर् सक्ने भए पिन अदालतमा िवचाराधीन िवषयमा समेत आयोगले नै िनणर्य
गन हो भने यसले ग भीर कानूनको याख्याको प्र न खडा गनर्
सक्तछ । यसरी नै प्रचिलत कानूनले अनस
र् न कानूनी दािय व तोकेका
ु धान गन वा अिभयोजन गनुप
िनकायमा िवचाराधीन रहे का िविभ न उजरु ीह को स ब धमा आयोगले छानिबन गन भ ने ऐनको
दफा १३(३) को
कितपय

यव थाले ती िनकायको

अव थामा

प्रमाणको

संरक्षण

वाय तता तथा मयार्दालाई कुि ठत पान िनि चत छ ।
र

िज मेवारीको

िवषयलाई

पिन

यसले

प्रभािवत

पान

स वेदनशील अव था िसजर्ना नहोला भ न सिकँदै न । तसथर् पिन उक्त दफा १३(३) को यव था पिन
संिवधानस मत छै न । यो

यव थाले अ तिरम संिवधान वारा प्र याभत
ू

याियक

वत त्रताका

सीमाह लाई िमचेको छ ।
ऐनको दफा २९(१) अनुसार “मानवअिधकारको ग भीर उ लङ्घनको आरोपमा दोषी
दे िखएको पीडकउपर मु ा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरस भएमा म त्रालयले य तो
पीडकउपर मु ा चलाउन महा यायािधवक्तासमक्ष लेखी पठाउनुपनछ” भ ने

यव था रहे को छ ।

जसअनुसार आयोगको िसफािरसको आधारमा म त्रालयले महा यायािधवक्तासमक्ष लेिखपठाएमा मात्र
महा यायािधवक्ता वा सरकारी विकलले

य तो पीडकउपर मु ा च ने वा नच ने िनणर्य गन

यव थाले आयोगले कारवाहीको लािग िसफािरस गरे का मु ाह मा समेत राजनैितक सहमितमा
कारवाहीको प्रिक्रया म त्रालयमा नै अ िकन सक्ने दे िख छ । ऐनको उक्त दफा २९(१) बमोिजम
आयोगले मु ा चलाउन पठाउने िसफािरसमािथ म त्रालयले थप चलखेल गनर् पाउने ि थित र सोही
दफाबमोिजम

महा यायािधवक्ताले

म त्रालयबाट

लेिखआएको

अव थामा

मात्र

नचलाउनेस ब धी िनणर्य गन प्रावधानले महा यायािधवक्ताको संिवधानको धारा १३५
अिधकारलाई समेत सङ्कुिचत पान
धारा १३५ िवपरीत भै बदरभागी छ ।

प ट छ । अतः ऐनको दफा २९ को उक्त

मु ा

च ने

वा

वारा प्र याभूत

यव था संिवधानको

ऐनको दफा २४ मा क जा वा जफत गरे को स पि त िफतार् गन प्रावधान रािखएको छ
। जसमा “यस ऐनबमोिजम गिरएको छानिबनबाट कसैले कुनै स पि त क जा वा जफत गरे को
दे िखएमा आयोगले
गनछ” भ ने

य तो स पि त स बि धत

यव था गरी

व

यिक्तबाट िफतार् गनर् नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरस

वका क्रममा क जा वा जफत गिरएको स पि त िफतार् गनर्

यिक्तलाई मात्र जवाफदे ही बनाइएको दे िख छ । पीिडतको पयार् त क्षितपूितर् प्रा त गनर् अिधकारको
सुिनि चतताको लािग स पि त क जा वा जफत गन

व

वरत पक्ष, यिक्त, सङ्घसं था वा

सङ्गठनसमेतलाई जवाफदे ही बनाउने गरी उक्त यव थामा आव यक संशोधन वा
ज री छ । अ यथा

व

वको क्रममा संलग्न समूह वा सं थाह ले गरे का

याियक याख्याको
यादतीको स बोधन

हुनसक्ने छै न ।
सव च अदालतले यसअिघ अ यादे शस ब धी मु ामा जबजर् ती बेप ता पान तथा
यातनालगायतका ग भीर अपराधलाई अपराधीकरण गन कानून िनमार्ण गनर्समेत आदे श िदएको िथयो
। सव च अदालतले
अपराधीकरण

गन

महासि धबमोिजम

य तो आदे श गदार् जेनेभा महासि ध कायार् वयनको लािग युद्ध अपराधलाई
कानून

कानून

बनाउन, यातनालाई
िनमार्ण

गनर्, तथा

अपराधीकरण
यिक्त

गन

बेप ताको

गरी

कायर्लाई

यातना

िव द्धको

अपराधीकरण

गरी

प चातदशीर् पमा अिभयोजन हुनसक्ने गरी कानून बनाउन क्रमशः राजाराम ढकालसमेत िव द्ध
प्रधानम त्रीको कायार्लयसमेत, राजे द्र िघिमरे िव द्ध प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयसमेत
तथा

राजे द्रप्रसाद

ढकालको

हकमा

रिव द्रप्रसाद

ढकाल

िव द्ध

नेपाल

सरकार, गह
ृ म त्रालय

िसंहदरबारसमेतका मु ामा वष अगािड जारी गरे का आदे शह को कायार् वयन हुन नसकेकाले यसअिघ
सव च अदालतबाट सङ्क्रमणकालीन

याय संरचना िनमार्ण र सोसँग स बि धत अ य आदे शह को

प्रभावकारी कायार् वयनका लािग समय तािलका नै िनमार्ण गनलगायतका उपयुक्त र आव यक
आदे शसमेत जारी गिरनुपन अव था रहे को छ ।
यसैगरी दफा १० मा भएको “नेपाल सरकारले िनयक्
ु त गरे को वा तोकेको नेपाल
सेवाको राजपत्राङ्िकत िविश ट

ेणीको अिधकृतले आयोगको सिचव भई काम गनछ” भ ने

दफा ११ को “आयोगको लािग आव यक पन कमर्चारी म त्रालयले उपल ध गराउनेछ ।
कमर्चारी उपल ध गराउँ दा म त्रालयले आयोगसँग परामशर् गनर् सक्नेछ” भ ने
वत त्रतामा अङ्कुश लगाउने दे िख छ ।

यव था
यसरी

यव थाले आयोगको

यसैगरी ऐनको दफा १२ मा “आयोगको काम कारवाहीको

लािग आव यक पन रकम, भवन, साधन तथा अ य

ोतको

यव था म त्रालयले गनछ” भ ने

यव थाले आयोगको स पण
ू र् आिथर्क गितिविधमा म त्रालयको िनय त्रण रही आयोगको
प्र यक्ष अङ्कुश लगाउने अव था रह छ ।

याय

वत त्रतामा

यसैगरी दफा ४४ मा भएको “यस ऐनको कायार् वयनको

लािग आयोगको परामशर्मा नेपाल सरकारले िनयम बनाउन सक्नेछ” भ ने यव थाले आयोग
हुन नसक्ने दे िख छ । तसथर्, आयोगको प्रमुख प्रशासकीय अिधकारीको

वत त्र

पमा सिचव तथा आयोगलाई

आव यक पन कमर्चारीको िनयिु क्तसमेत सरकारले गन, आयोगलाई आव यक रकम, भवन, साधन

तथा अ य

ोतको

यव था म त्रालयले गन तथा आयोगको लािग आव यक िनयमसमेत नेपाल

सरकारले नै बनाउने

यव थाले “ वत त्र, िन पक्ष, सक्षम र जवाफदे ही उ च तरीय” आयोग बनाउने

उ े य नै परा त भई आयोग पूणत
र् ः सरकारको िनय त्रणमा रहन जा छ । जसले गदार् आयोग
वत त्र पमा काम गनर् असमथर् हु छ ।
िवपक्षीह
िववेचना गिरएका दफाह

वारा जारी गिरएको उक्त ऐनका मािथ प्रकरणप्रकरणह मा लेिखएका र
िवशेष गरी दफा १३, २२, २४, २५, २६ र दफा २९ का प्रावधानह का कारण

हामीलगायतका िवगत सश त्र

व

वबाट पीिडत हुनपुगेका लाख का सङ्ख्याका पीिडतह को नेपालको

अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२

वाराप्रद त स मानपूवक
र्
बाँ न पाउने हक, वैयिक्तक

वत त्रता अपहरण िव द्धको हक, धारा १३

वारा प्र याभूत समानताको हक, धारा १८ को रोजगारीको

हक, धारा १९ को स पि तस ब धी हक, धारा २० को मिहलाको हक, धारा २४ मा
हक, धारा २४(९) मा कुनै पिन

यिक्तलाई सक्षम अदालत वा

याियक िनकायबाट

यायस ब धी

व छ सुनुवाइको

हक, धारा २५ मा िनवारक नजरब द िव द्धको हक, धारा २६ मा यातना िव द्धको हकलगायतका
मौिलक हकह को उ लङ्घन भएको छ ।
अतः मािथ िविभ न प्रकरणह मा उि लिखत त य, कानन
ू , प्रमाण एवम ् स मािनत
सव च अदालतबाट प्रितपािदत िसद्धा तह को अितिरक्त नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा
१२(१), १३(१), २४(९), ३२, ३३, १००, ११६, १३५
िन निलिखत आदे शह

का

आधारमा

जारी गरी हामी पीिडतको स य,

धारा

१०७(१) र (२)अ तगर्त

याय र पिरपरू णको अहरणीय अिधकारको

यावहािरक प्र याभिू त गराई पाऊँ ।
(क) ऐनको दफा २६ को उपदफा २ मा भएको “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
तापिन बला कार र आयोगको छानिबनबाट क्षमादान िदन पयार् त आधार र कारण नदे िखएका
ग भीर प्रकृितका अ य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लािग िसफािरस
गनर् सक्ने छै न” भनी िववािदत ऐनको दफा २६(२) मा रािखएको प्रावधानमा प्रयुक्त “आयोगको
छानिबनबाट क्षमादान िदन पयार् त आधार र कारण नदे िखएका” भ ने वाक्याँशलाई अमा य
तथा बदर घोिषत गिरपाउँ । साथै संवध
ै ािनक
बेप ता

पान

कायर्, गैर याियक

ह या, मानवता

याख्याको मा यम वारा यातना, बलपूवक
र्
िव द्धको

अपराध, युद्ध

अपराध

तथा

जाितह यालगायतका अक्ष य अपराधह मा पिन क्षमादानको िसफािरस हुन नसक्ने कुरा
सुिनि चत गिरपाउँ तथा

य ता अपराधह

अक्ष य हुने गरी ऐनमा

प ट कानूनी

यव था

गनर् संसदमा संशोधन िवधेयक प्र तुत गनर् िवपक्षीको नाउँ मा परमादे श जारी गरी पाऊँ ।
(ख) िववािदत ऐनको दफा १३(२) मा “प्रचिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन
सश त्र

व

वको क्रममा भएका घटनासँग स बि धत िवषयमा िविभ न अदालत तथा

िनकायमा िवचाराधीन मु ाह

स बि धत अदालत तथा िनकायसँगको परामशर्मा आयोगले

छानिबन गनछ” भ ने र दफा १३(४) मा “कुनै घटना सश त्र
होइन भ ने िववाद भएमा
याियक

व

वको क्रममा भएको हो वा

यसको िनणर्य आयोगले गनछ” भनी गिरएका

वत त्रतालाई कुि ठत गन तथा

वत त्र र सक्षम

यव थाह ले

याियक िनकायबाट प्रभावकारी

याियक उपचार प्रा त गन हकलाई कुि ठत गरे काले अमा य र बदर घोिषत गिरपाउँ । साथै
याियक

वत त्रता तथा पीिडतको प्रभावकारी कानूनी उपचारको हकको पिरिधिभत्र रहे र

आयोग र

यायपािलकाबीचको स ब धलाई पुनः पिरभािषत तथा यवि थत गनर् ऐन संशोधन

गनर् िवपक्षीको नाउँ मा आदे श जारी गरी पाऊँ ।
(ग)

पीिडतको सुसूिचत सहमितिबना मेलिमलाप हुन नसक्ने कुराको कानूनी प्र याभूित िदन तथा
क्षमादानको लािग िसफािरस गनर् पीिडतको सहमितलाई अिनवायर् सतर्को

पमा कानूनी

मा यता िदन, अिभयोजनको लािग आयोगले सीधै महा यायािधवक्तालाई िसफािरस गन
यव था गनर्, अिभयुक्तले िवभागीय कारवाहीका आधारमा फौजदारी दािय वबाट उ मुिक्त
नपाउने

यव था

सङ्गठनसमेतलाई

गनर्

तथा

जवाफदे ही

क जा
बनाउन

स पि त
िववािदत

स बि धत
ऐनका

२५(४), दफा २९(१), दफा २५(३) तथा दफा २४ का
पूवआ
र् दे शह

अनुसार

थािपत

िविधशा त्रसमेतको

दफा

यव थाह
आधारमा

हकदारलाई

िफतार्

२२(१), दफा

गनर्

२६(५), दफा

यस स मािनत अदालतका
आव यक

संशोधन

गनर्

िवपक्षीह को नाउँ मा परमादे शलगायत उपयुक्त आदे श जारी गरी पाऊँ ।
(घ) िनय त्रणमा

िलई

अपराध, मानवता
उ लङ्घनलाई

गिरएको

िव द्धको

अ तरार्ि ट्रय

ह या, जबजर् ती, बेप ता, यातना, आमनरसंहार, युद्ध

अपराध, जबजर् ती
कानून

तथा

िव थापनलगायतका

मापद डअनु प

सजायको यव था नगिरएस म सङ्क्रमणकालीन

अपराधीकरण

मानव

अिधकार

गरी

पीडकलाई

यायको प्र याभिू त हुन नसक्ने भएकाले यस

स मािनत अदालतबाट यस स दभर्मा यसअिघ जारी गिरएका आदे शह लाई समेत कायार् वयन
गनर् शीघ्र आव यक कानून िनमार्ण गनुर् भ ने परमादे शको आदे श जारी गिरपाऊँ ।
(ङ) नेपालको अ तिरम संिवधानको धारा १३५(३)(ख) अ तगर्तको संवैधािनक दािय वबमोिजम
सङ्क्रमणकालीन

याय सुिनि चत गन स दभर्मा सव च अदालत वारा जारी आदे श तथा

प्रितपािदत कानूनी िसद्धा तह को यथोिचत पिरपालना गनर् गराउन आव यक कायर्योजनासिहत
प्रभावकारी अनुगमन गनुर् गराउनु र पिरपालना भए नभएको स दभर्मा आविधक पमा सव च
अदालतलाई प्रितवेदन िदनु भनी िवपक्षी महा यायािधवक्ताको नाउँ मा परमादे श जारी गिरपाऊँ
।

सङ्क्रमणकालीन

यायको िदगो र

यायपूणर् यव थापन सुिनि चत गन प्रयोजन परा त नहोस ्

भ ने कुराको सुिनि चताको लािग मु ाको अि तम फैसला नहुँदास म दफा २२ को मेलिमलापस ब धी

यव था, दफा २५(२) को मेलिमलाप भएका िवषयमा कारवाहीको लािग िसफािरस गनर् निम ने भ ने
यव था तथा दफा २६अ तगर्तको क्षमादानको लािग िसफािरस गनस ब धी

यव थाह लाई मु ाको

अि तम िकनारा नहुँदास म कायार् वयन नगनुर् नगराउनु भनी सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को
िनयम ४१ बमोिजम अ तिरम आदे शसमेत जारी गिरपाउँ भ नेसमेत यहोराको िरट िनवेदनपत्र ।
यस अदालतबाट भएको आदे शको यहोरा :
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको मागबमोिजमको आदे श िकन जारी हुन नपन हो, बाटाका
याद बाहे क १५ िदनिभत्र स बि धत िमिसल साथ राखी महा यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर्त िलिखत
जवाफ पठाउनु भनी िवपक्षीह लाई सच
ू ना पठाउनु साथै अ तिरम आदे शको हकमा दब
ु ै पक्षलाई
छलफल गराई िन कषर्मा पग्ु न उिचत दे िखँदा छलफलको प्रयोजनाथर् िमित २०७१।२।२९ को छलफल
पेसी तोकी िनयमानस
ु ार पेस गनुर् भ ने यस अदालत एक

यायाधीशको इजलासको िमित २०७१।२।२२

को आदे श ।
यसमा प्र तुत िरट िनवेदनमा प्र यथीर्ह का नाममा िलिखत जवाफ पेस गनर् जारी
भएको

यादमा था ने थमाउने अविध भुक्तान भएपिछ िमित २०७१।३।२६ गते पण
ू र् सुनुवाइको

िनिम त पेस गनुर् । प्र तुत िरट िनवेदनको िवषय सङ्क्रमणकालीन

यायसँग स बि धत भई चाँडो

िकनारा हुन आव यक दे िखँदा सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३(३)(च५) बमोिजम
अग्रािधकार प्रदान गिरिदएको छ । िनयमानुसार गनुर् भ ने यस अदालतको िमित २०७१।२।२९ को
आदे श ।
यव थािपका संसद सिचवालयका हकमा ऐ.का सहसिचव डा. रिव शमार् अयार्लबाट पेस भएको िलिखत
जवाफ यहोरा :
यी िरट िनवेदकले आ नो िनवेदनमा उ लेख गरे का िवषयव तुह लाई हे दार् यस
सिचवालयलाई िवपक्षी बनाउनुपन कुनै आधार र कारण खुलाउन सक्नुभएको छै न । बेप ता पािरएका
यिक्तको छानिबन स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको स ब धमा

यव था गनर् बनेको ऐन

िनमार्ण प्रिक्रयामा यस सिचवालयको कुनै भूिमका रहँदैन । कानूनले िनधार्रण गरे को प्रिक्रया अथार्त
संिवधानसभा ( यव थािपका

संसदको

कायर्स चालन) िनयमावली, २०७०

ले

तोिकएको

कायर्िविधअनु पको काम मात्र यस सिचवालयले गरे को हो र सरकारको तफर्बाट िनमार्ण हुने कानूनमा
रहे का कानूनी

यव था के क ता पिरि थितका कारण र कुन प्रयोजनका लािग रािखएका हुन ्

सिचवालयलाई जानकारी हुने कुरा पिन होइन । सिचवालयले यो वा

यो कानूनी

यव था रािखनुपन

वा रािखनु नपन भनी भ न सक्ने अव था पिन रहँ दैन । सिचवालयले कुनै िवधेयक तजुम
र् ा गन पिन
होइन र सिचवालयलाई िवपक्षी बनाउनुपन कारण नभएको हुँदा यस सिचवालयको हकमा कुनै आदे श
जारी हुनुपन होइन । सिचवालयको हकमा िरट िनवेदन खारे ज गिरपाउँ

भ नेसमेत

यहोराको

यव थािपका संसद सिचवालयका तफर्बाट ऐका सहसिचव डा. रिव शमार् अयार्लको िलिखत जवाफ ।

यव थािपका संसदको तफर्बाट ऐ. का सिचव डा. रिव शमार् अयार्लबाट पेस भएको िलिखत जवाफ
यहोरा :
यव थािपका संसदले प्रचिलत कानन
ू ी प्रिक्रया अवल बन गरी पािरत गरे को अमक
ु
कानन
ू का अमुक प्रावधानह
आदे श जारी गिरपाउँ
आव यकता छै न ।
प्रथम

संिवधानसँग बािझएकाले बदर गिरपाउँ वा संशोधनको लािग िनदशना मक

भ ने ज ता दावी िलई

यव थािपका संसदलाई प्र यथीर् बनाउनप
ु न कुनै

यव थािपका संसदलाई अनाव यक पमा प्र यथीर् बनाएको प्र तुत िरट िनवेदन

ि टमा नै खारे जभागी छ ।
प्रकरण ३ मा उि लिखत िजिकरलाई प्रितकूल असर नपन गरी िनवेदकको िनवेदन

दावीतफर्

ि ट िदने हो भने पिन रा यका प्रमुख तीन अङ्गह म ये िवधाियकाको कायर् रा यको

आव यकता अनुसारको कानून िनमार्ण गनुर् नै हो । प्र तुत बेप ता पािरएका
छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको स ब धमा

यिक्तह को

यव था गनर् बनेको ऐन, २०७१ को

स दभर्मा पिन

यव थािपका संसदले प्रचिलत कानूनी प्रिक्रया अवल बन गरी सोही भूिमका िनवार्ह

गरे को

सश त्र

हो

।

व

वप चात

शाि त

स झौता

स झौताह समेतलाई स बोधन गरी दे शमा िदगो शाि त
पिरि थितको सा दिभर्कतासमेतलाई

हुँदै

िविभ न

समयमा

भएका

अ य

थापनाथर् राजनीितक सहमितका आधारमा

यानमा राखी उि लिखत िवधेयक

यव थािपका संसदबाट पािरत

गिरएको हो । कुनै एक रा ट्रमा अपनाइएको िविध प्रिक्रया र िसद्धा त अक रा ट्रमा पिन ज ताको
य तै लागू हुनुपछर् भ ने िजिकर समयसापेक्ष र सा दिभर्क छै न । हाम्रो मुलुकको पिरप्रेक्षमा िदगो
शाि त

याउन र लामो समयस मको

व

वले उ जाएका घाउह

सहज तिरकाबाट मेटाई सामािजक

स भाव सामािजक एवम ् राि ट्रय िहतसमेतलाई सकारा मक िदशाितर लाने मनसायका साथ प्र तुत
िवधेयक सदनमा छलफल गरी पािरत गिरएको हुँदा अ तरार्ि ट्रय मा यता र अदालतको फैसला िव द्ध
ऐन जारी भएको भ ने कुरा त यसङ्गत नरहे को र यथाथर् िवषय व तुमा आधािरत नभएको तथा
संिवधानसभा ( यव थािपका संसदको कायर्स चालन) िनयमावली, २०७० ले िनिदर् ट गरे का सबै प्रिक्रया
पूरा गरी

यव थािपका संसदबाट पािरत उि लिखत िवधेयक जनभावना अनुकूलकै भएको हुँदा िरट

िनवेदकको मागबमोिजम कुनै पिन आदे श जारी हुनुपन होइन िरट िनवेदन खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत
यहोराको यव थािपका संसदको तफर्बाट ऐ. का सिचव डा. रिव शमार् अयार्लको िलिखत जवाफ ।
यव थािपका संसद सभामुख सुवासच द्र ने वाङ्गको तफर्बाट पेस भएको िलिखत जवाफ यहोरा :
यी

िरट

िनवेदकले

आ नो

िनवेदनमा

उ लेख

गरे का

िवषयव तुह लाई

हे दार्

यव थािपका संसदको सभामुखलाई िवपक्षी बनाउनुपन कुनै आधार र कारण खुलाउन सक्नुभएको छै न
। रा यले आव यक महसुस गरे अनुसारको कानूनी यव थाका लािग सरकार वारा प्र तुत हुने िवधेयक
पािरत गन प्रिक्रया संिवधानसभा ( यव थािपका संसदको कायर्स चालन) िनयमावली, २०७० ले

प ट

गरे कै

छ

।

सोही

िनयमावलीमा

िनिदर् ट

अथार्त

संिवधानसभा ( यव थािपका

संसदको

कायर्स चालन) िनयमावली, २०७० ले तोिकएको कायर्िविधअनु पको काममात्र सभामुखले गन हो र
सरकारको तफर्बाट िनमार्ण हुने कानूनमा रहे का कानूनी यव था के क ता पिरि थितका कारण र कुन
प्रयोजनका लािग रािखएका हुन ् भ ने कुरा स बि धत कानूनमै
कानूनी

प ट हुने हुँदा सभामुखले यो वा यो

यव था रािखनुपन वा रािखनु नपन भनी भ न सक्ने अव था पिन रहँदैन । सभामुखको

प्र यक्ष पमा कानून तजम
ुर् ा गन कायर्मा संलग्न हुनुपन पिन

होइन । सभामुखको प्रमुख िज मेवारी

संसदको

संिवधानसभा ( यव थािपका

बैठक

स चालन

र

िनयिमत

गन

कायर्स चालन) िनयमावली, २०७०

बमोिजम

िनणर्य वारा

िवधेयक

पािरत

भएको

स चालन) िनयमावली, २०७०

को

िनयम

नै

हो

।

यव थािपका
मैले
८३

संसदबाट

सवर्स मत

संिवधानसभा ( यवथािपका

बमोिजम

प्रमािणत

गरी

वा

संसदको
बहुमतको

संसदको

प्रमाणीकरणको

कायर्
लािग

रा ट्रपितसमक्ष पेस गनुप
र् न कतर् यबाट िवमुख हुन िम दै न । यसरी कानूनबमोिजम गनर् नहुने कायर्
नगरे को अव थालाई आधार बनाई िबनाआधार र कारण िवपक्षी बनाउनु

यायसङ्गत हुँदैन । अतः

कानूनी आधार र कारणिबना िवपक्षी बनाएको प्र तुत िरट िनवेदन मेरो हकमा खारे जभागी छ । खारे ज
गिरपाउँ भ नेसमेत यहोराको यव थािपका संसद सभामुख सुवासच द्र ने वाङ्गको िलिखत जवाफ ।

कानन
ू ,

याय, संिवधान तथा संसदीय मािमला म त्रालयको तफर्बाट ऐका सिचव भेषराज शमार्बाट पेस

भएको िलिखत जवाफ
नेपालको

यहोरा :
अ तिरम

ख ड (थ) मा रहे को

संिवधान, २०६३

को

धारा

३३

को

रा यको

दािय वअ तगर्त

यव था र संिवधानको अनुसूची–४ मा रहे को िव तत
ु ा
ृ शाि त स झौताको बँद

नं. ५.२.५ मा रहे को बेप ता पािरएका
गठन गन स ब धमा आव यक

यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको
यव थाको लािग “बेप ता पािरएका

यिक्तको छानिबन, स य

िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१” जारी भएको हो । िरट िनवेदनमा दावी गिरए ज तो
एकतफीर् पमा अपराधीलाई छुट िदने उ े यबाट प्र तुत ऐन जारी भएको नभई

व

वकालीन समयमा

भएका मानव अिधकार उ लङ्घनका ग भीर घटना र मानवता िव द्धका अपराधका स ब धमा स य
त य छानिबन गन, समाजमा मेलिमलाप कायम गरी पार पिरक स भाव र िदगो शाि त कायम गन
तथा ग भीर अपराधमा संलग्नलाई कानूनी कारवाहीको लािग िसफािरस गन एवम ् बेप ता पािरएको
यिक्तको छानिबन गनसमेतको उ े यबाट प्र तुत ऐन जारी भएको हो भ ने त य उक्त ऐनको
प्र तावनाबाट प्र ट हु छ । प्र तुत उ े यका लािग स मािनत सव च अदालतबाट भएको आदे श
अनुसार बेप ता पािरएको

यिक्तको छानिबनका लािग र स य िन पण तथा मेलिमलापको लािग

अिधकार स प न अलगअलग िन पक्ष र
गिरएको

छ

।

उि लिखत

आयोगको

वत त्र आयोगको गठन गिरने
गठन

िन पक्ष

र

वत त्र पमा

यव था प्र तुत ऐनमा
गनर्को

लािग

पूवर्

प्रधान यायाधीशको अ यक्षतामा िसफािरस सिमित गठन गन यव था ऐनको दफा ३ मा गिरएको छ

भने उक्त आयोगह ले िन पक्ष र

वत त्र पमा आ नो िज मेवारी पूरा गनर् सक्ने िवषयलाई

सुिनि चत गरे को छ । संवध
ै ािनक दािय व पूरा गन स ब धमा
प्र तुत ऐनको िविभ न प्रावधानह

यव थािपका संसदबाट जारी भएको

संिवधानस मत नभएको भनी िरट िनवेदन दायर गिरएको भए

तापिन ऐनको कुन प्रावधान संिवधानको कुन धारासँग बािझएको वा के कित कारणले संिवधानस मत
नभएको भनी

प ट पमा खुलाउन सकेको नपाइँदा हचुवाको भरमा पेस गिरएको प्र तुत िरट िनवेदन

िनरथर्क भएकाले खारे ज गिरपाउँ ।
िरट िनवेदनमा सो ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) मा प्रयुक्त “आयोगको छानिबनबाट
क्षमादान िदन पयार् त आधार र कारण नदे िखएको” भ ने वाक्याँश अमा य र बदर घोिषत गनर् माग
गिरएको दे िख छ । प्र तुत ऐन जारी हुनुको मुख्य उ े य नै सश त्र

व

वको समयमा घटे का

घटनाह को छानिबन गनसमेत रहे कोमा सोही प्रयोजनको लािग गठन भएको आयोगले

य ता

घटनाह को स ब धमा छानिबन गन र उक्त छानिबनबाट क्षमादान िदन पयार् त आधार र कारण
नदे िखएका ग भीर अपराधमा संलग्न पीडकलाई क्षमादानको िसफािरस गनर् नसक्ने यव था गरे को छ
। सो

यव थाले मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनस ब धी अपराधमा संलग्न भएका

यिक्तले

क्षमादान नपाउने र िनजह उपर ऐनको दफा २५ बमोिजम कारवाही हुने कुरालाई सुिनि चत गरे काले
प्र तुत िरट िनवेदनको उक्त माग पिन औिच यहीन हुँदा खारे ज गिरपाऊँ ।
सङ्क्रमणकालीन

यायलाई

ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को

यवि थत गन स दभर्मा प्र तत
ु ऐन जारी भएको र सो

यव था अनुसार आयोगको सश त्र

व

वका समयमा भएका

घटनासँग स बि धत िवषयमा िविभ न अदालत तथा िनकायमा मु ा िवचाराधीन रहे को अव थामा सो
िवषयमा स बि धत अदालत तथा िनकायको परामशर्मा छानिबन गरी िसफािरसस म गन भएकाले
सोबाट स बि धत अदालत वा िनकायको
सश त्र

व

आयोगले

याियक

वत त्रतामा आँच आउने दे िखँदैन ।

यसैगरी

वको अव थाका स ब धमा प्र तुत ऐनबमोिजम आयोग गठन गिरने भएकाले सो
व

वकालीन घटना हो होइन भनी िन पक्ष पमा छानिबन गनर् पाउने अिधकार िदइएको

िवषयलाई अ यथा भ न निम ने भएकाले िरट खारे ज गिरपाऊँ ।
प्र तुत ऐनको दफा २२ मा रहे को

यव था अनुसार पीिडतको सहमितबेगर मेलिमलाप

हुन सक्ने अव था नरहे को, दफा २६(५) मा रहे को आयोगले पीिडतको सहमित/असहमितसमेतलाई
िवचार गरी क्षमादानको लािग िसफािरस गन यव थाले य तो घटनाको पीिडतको भूिमकालाई मह व
िदएको, दफा २५(३) र २५(४) मा भएको
पीडकलाई कारवाहीको दायरामा

यव थाले मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन

याउन सिकने अव था रहे को, दफा २९(१) मा रहे को यव थाले मानव

अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको आरोपमा दोषी दे िखएको पीडकउपर मु ा चलाउन आयोगबाट नेपाल
सरकारसमक्ष िसफािरस गिरने र

य तो िसफािरसको आधारमा मु ा चलाउन शाि त तथा पन
ु :िनमार्ण

म त्रालयले महा यायािधवक्ताको कायार्लयलाई लेखी पठाउने कुरालाई सुिनि चत गरे को स दभर्मा
पीडकह ले

उ मुिक्त

पाउने

भ नेसमेतको

अव था

दे िखँदैन

।

तसथर्

नेपालको

अ तिरम

संिवधान, २०६३ तथा िव तत
ृ शाि त स झौताको ममर् र भावना अनु प समाजमा िदगो शाि त कायम
गन उ े यले जारी भएको प्र तुत ऐनका

यव थाह प्रित िबनाआधार आशङ्का

दावी गिरएको प्र तुत िरट िनवेदन खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत

यहोराको कानून,

यक्त गरी बदरको
याय, संिवधानसभा

तथा संसदीय मािमला म त्रालयको तफर्बाट ऐका सिचव भेषराज शमार्को िलिखत जवाफ ।
प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लय एवम ् मि त्रपिरष को हकमा समेत नेपाल सरकारका मुख्य
सिचव िललामिण पौ यालको तफर्बाट पेस भएको िलिखत जवाफको यहोरा :
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ ले सङ्क्रमणकालीन
गन कुरालाई रा यको दािय वको
व

याियक संय त्रको

थापना

पमा राखेको छ । संिवधानको धारा ३३ को ख ड (ध) मा सश त्र

वको क्रममा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन तथा मानवता िव द्धको अपराधमा संलग्न

यिक्तह को बारे मा स य अ वेषण गनर् तथा समाजमा मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गनर्
उ च तिरय स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन गन

यव था रहे को छ । य तै प्रकारको

यव था िव तत
ृ शाि त स झौताको दफा ५.२.५ मा समेत रहे को दे िख छ । उि लिखत
एवम ् सश त्र

व

यव थाह

वका क्रममा भएका मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनस ब धी घटनालाई

जितसक्दो चाँडो स बोधन हुनुपन आव यकता भएको हुँदा बेप ता पािरएको
स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोग िवधेयक नेपाल सरकारबाट
यव थािपका संसदमा भएको बहस र छलफलबाट पािरत भई ऐनको

यिक्तको छानिबन

यव थािपका संसदमा पेस भई
पमा आएको

हो ।

उक्त ऐनको दफा १३ को “उपदफा (२) मा “प्रचिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको
भए तापिन सश त्र

व

वको क्रममा भएको घटनासँग स बि धत िवषयमा िविभ न अदालत तथा

िनकायमा िवचाराधीन मु ाह

स बि धत अदालत तथा िनकायह को परामशर्मा आयोगले छानिबन

गनछ” भ ने र दफा १३(४) मा रहे को “कुनै घटना सश त्र
िववाद भएमा

वको क्रममा भएको हो वा होइन भ ने

यसको िनणर्य आयोगले गनछ” भनी गिरएका

उपदफा (२), (३) र (४) का

यव थाह

उ लङ्घनसँग

स बि धत

यव थाह

ऐनको दफा १३ को

संिवधानसँग बािझएको हुँदा अमा य र बदर घोिषत गिरपाउँ

भ ने िरट िनवेदकको दावीका स ब धमा सश त्र
अिधकार

व

घटनाको

व

फरक

वकालमा
प्रकृित

र

व

वको क्रममा भएका मानव

जिटलता

हुने

भएकाले

य ता

घटनाह सँग स बि धत िवषयमा िवशेष िकिसमबाट छानिबन गरी स यत य प ता लगाउनको लािग
सङ्क्रमणकालीन
यसलाई

याियक संय त्र

वीकार गरे को पिरप्रे यमा ती दफाका

याियक संय त्र
रोहमा िवचाराधीन
खोजेको वा

यव थाह लाई हे िरनुपन हु छ । सङ्क्रमणकालीन

थापना हुनुअिघ रा यका िविभ न संय त्रह मा अनुस धानको क्रममा वा अ य कुनै
य ता घटनासँग स बि धत मु ाह

आयोगले छानिबन गन हुँदा य तो
पीिडतको

थापना गिरने अ तरार्ि ट्रय अ यास रहे को र संिवधानले समेत

य ता िनकायको

स बि धत अदालत वा िनकायको परामशर्मा

यव थाले िव यमान

यव था र संय त्रह लाई प्रित थापन गनर्

वत त्रता र सक्षमतामा ह तक्षेप हुने भ ने अव था रहँदैन । यसबाट

यायप्रितको अिधकारमा आघात पन ि थित पिन रहँदैन ।

ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) को यव थाले पीिडतलाई मेलिमलापको लािग अनुिचत
दबाब िसजर्ना गन र पीिडतको सहमितिबना पिन आयोगले मेलिमलाप भएको घोषणा गनर् सक्ने
अव था िसजर्ना हुने भएकाले सो

यव था बदर घोिषत गिरपाउँ भ ने िरट िनवेदकको दावीका

स ब धमा पीिडत स तु ट बनेको ि थितको प्रकट मेलिमलापमा हुने हो । मेलिमलाप हुनको लािग दब
ु ै
पक्षको

वत त्र सहमित चािहनेमा कुनै िववाद हुन सक्तैन । पीिडतको सहमितिबना पिन आयोगले

एकतफीर् पमा पीडक र पीिडतबीच मेलिमलाप गराउने
वत त्र

र

सक्षम

आयोगले

मानव

अिधकारको

यव था ऐनको कुनै पिन दफाले गरे को छै न ।
आधारभूत

िसद्धा तिवपरीत

गएर

पीिडतलाई

मेलिमलापको लािग दबाब िसजर्ना गन वा एकतफीर् पमा मेलिमलाप गराउने भ ने िरट िनवेदकको
दावी यथाथर्मा आधािरत नभई पूणर् का पिनक कुरा र शङ्का मात्र हो । क पना र शङ्काको
स भावना दे खाई ऐनको कुनै दफाको

यव थालाई संिवधानसँग बािझएको भनी दावी गनर् िम ने

दे िखँदैन ।
ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) को

यव थाले आयोगलाई मानव अिधकारको ग भीर

उ लङ्घनको घटनामा पीडकलाई कारवाहीको लािग सीधै महा यायािधवक्तालाई लेिखपठाउने अिधकार
निदएको हुँदा

य तो

यव था बदर घोिषत गिरपाउँ भ ने िरट िनवेदकको अक

स ब धमा सो

यव थाले आयोग नेपाल सरकारको िनणर्यबाट गठन हुने भएकाले आयोगले आ नो

प्रितवेदन नेपाल सरकारसमक्ष प्र तुत गनप
ुर् न गरी

यव थापकीय प्रिक्रयास म

माग दावीका

यवि थत गरे को हो ।

आयोगको प्रितवेदन प्रा त भएपिछ आयोगबाट मु ा चलाउनको लािग प्रा त भएको िसफािरस
कायार् वयन गनर् शाि त तथा पन
ु ः िनमार्ण म त्रालयले महा यायािधवक्तालाई लेखी पठाउन नसक्ने
गरी सो म त्रालयलाई ऐनको कुनै दफाले पिन तजिबजी अिधकार िदएको दे िखँदैन । शाि त तथा
पुनःिनमार्ण म त्रालयले

य तो िसफािरस अिनवायर् पमा महा यायािधवक्तालाई लेखी पठाउनुपन

यव था सो दफाले गरे को हुँदा सो

यव थालाई िरट िनवेदकको दावीबमोिजम बदर गनुप
र् न कुनै

आधार र कारण रहे को छै न ।
ऐनको दफा २ को ख ड (ञ) ले अ तरार्ि ट्रय िसद्धा त र मा यताह सँग अनुकूल हुने
गरी मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको पिरभाषा गरी सश त्र
वा जनसमद
ु ाय िव द्ध

लिक्षत गरी

वा

योजनाबद्ध पमा

व

वको क्रममा िनःश त्र यिक्त

गिरएको ह या, अपहरण तथा शरीर

ब धक, यिक्त बेप ता पान, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीिरक वा मानिसक यातना, बला कार
तथा यौनज य िहंसा, यिक्तगत वा सावर्जिनक स पि त लट
ु पाट, क जा, तोडफोड वा आगजनी, घर
जग्गाबाट जबजर् ती िनकाला वा अ य कुनै िकिसमको िव थापन वा अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार वा
मानवीय कानूनिवपरीत गिरएको जुनसक
ु ै िकिसमको अमानवीय कायर् वा मानवता िव द्धको अपराधलाई
मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन भिनएको छ ।
उि लिखत पिरभाषा हे दार् अ य त िव तत
ृ दे िख छ । यो पिरभाषाले एकाितर िनःसतर्
यिक्त वा जनसमुदाय िव द्ध लिक्षत गरी गिरएको उपख ड (१) दे िख (९) स म गिरएको जुनसुकै

कायर्लाई समेटेको दे िख छ भने अक ितर जुनसुकै प्रकृितको

यिक्त वा जनसमुदायको िव द्धमा

योजनाबद्ध पमा गिरएको उपख ड (१) दे िख (९) स मको जुनसुकै कायर् पिन मानव अिधकारको
ग भीर उ लङ्घनको कायर्अ तगर्त पन दे िख छ । यसका साथै उपख ड (९) को
अिधकारको

ग भीर

अिधकारस ब धी

उ लङ्घनस ब धी

कानून,

पिरभाषालाई

(International

अझ

Human

यापक

Rights

बनाई

यव थाले मानव

अ तरार्ि ट्रय

Law) अ तरार्ि ट्रय

मानव
मानवीय

कानून (International Humanitarian Law) िव द्ध हुने गरी गिरएको जुनसुकै िकिसमको अमानवीय
काम वा मानवता िव द्धको अ य अपराध (Crime against Humanity) लाई समेटी यसस ब धी
नेपाल पक्ष भएका सबै अ तरार्ि ट्रय सि ध स झौताको यव थाका अितिरक्त प्रथाजिनत अ तरार्ि ट्रय
कानून (Customary International Law) का िसद्धा त र मापद डह समेत लागू हुने दे िख छ ।
उक्त ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) को यव थाले सश त्र
प्रकृितका अपराधमा समेत क्षमादान िदन सिकने भनी
स ब धमा हे दार् कुनै ऐनलाई

व

वका क्रममा भएका ग भीर

यव था गरे को भ ने िरट िनवेदकको दावीका

याख्या गदार् उक्त ऐनको समुचा

यव थालाई नै समि टगत पमा

हे नुप
र् दर् छ । प्र तावना पिन ऐनको अिभ न भाग हो र कानूनको

याख्या गदार् प्र तावनालाई पिन

आधार िलइ छ । ऐन अनुसार गठन हुने आयोग उ च तरीय हुने र सो आयोगमा रहने अ यक्ष तथा
सद यह को िनयुिक्तको लािग नेपाल सरकारलाई िसफािरस गनर् ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) मा
िसफािरस

सिमितको

यव था

प्रधान यायाधीशह म येबाट
आयोगको

अ यक्ष

वा

नेपाल

भएको

पाइ छ

।

सरकारले

तोकेको

यिक्त

िनजले

तोकेको

सो

उक्त

व

सिमितमा

अ यक्ष, राि ट्रय मानव

आयोगको

अिधकारवादी, मनोिवज्ञानवेता, कानूनिव , िविधिवज्ञानवे ता,

िसफािरस
कुनै

सद य

पूवर्

अिधकार

र

मानव

विव , समाजशा त्री, मिहला

अिधकारकमीर् वा शाि त प्रिक्रयामा संलग्न

यिक्तह म येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरे को

एकजना मिहलासिहत तीनजना सद य हुने

यव था रहे को दे िखँदा िन पक्ष र

सि मिलत िसफािरस सिमितले गरे को िसफािरसका आधारमा गठन हुने आयोगको

वत त्र

यिक्तह

वत त्रता, सक्षमता

र िव वसनीयता प्रित शङ्का गनर् सिकने व तुगत आधार रहे को छै न ।
दफा ४ को उपदफा (२) मा अ यक्ष वा कुनै सद यलाई इमा दारीपव
र् पदीय कतर् य
ू क
पालना नगरे को, िनजमा कायर्क्षमताको अभाव रहे को वा िनज खराब आचरणमा लागेको आरोपको
छानिबन गनर् नेपाल सरकारले पव
ू र् प्रधान यायाधीशको अ यक्षतामा तीन सद यीय छानिबन सिमित
गठन गन र छानिबन सिमितको िसफािरसमा नेपाल सरकारले
हटाउन सक्ने
पमा

रहने

य तो अ यक्ष वा सद यलाई पदबाट

यव थाले आयोग नेपाल सरकारअ तगर्तको िनकाय नभई
कुरामा

शङ्का

गन

अव था

१३, १४, १५, १७, १८, १९, २० मा भएको
उि लिखत िसफािरसह

छै न

।

यसका

वत त्र र सक्षम िनकायको
अितिरक्त

ऐनको

दफा

यव था र दफा ३० को आयोगले िदएको प्रितवेदनमा

कायार् वयन भए नभएको स ब धमा राि ट्रय मानव अिधकार आयोगले

अनग
ु मन गनर् सक्ने यव था भएको दे िखँदा

वत त्र, सक्षम र िन पक्ष आयोगले द डहीनतालाई प्र य

िदने

गरी

वा

मानव

अिधकार

उ लङ्घनको

ग भीर

घटनामा

समेत

क्षमादान

र

फौजदारी

जवाफदे िहताबाट उ मुिक्त िदने गरी काम कारवाही गदर्छ भनी शङ्का र अनुमान गनुर् तकर्सङ्गत र
यायोिचत नहुने भएकाले िरट िनवेदकको दावी का पिनक हो ।
ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) र (२) को

यव थालाई दफा २ को ख ड (ञ) को

यव थासँग एकैसाथ राखेर हे नुर्पन हु छ । दफा २३ को उपदफा (१) र (२) ले मानव अिधकारको
ग भीर उ लङ्घनका कायर्मा संलग्न
गरी

यिक्तलाई िनःसतर् क्षमादान (Blanket Amnesty) िदन सिकने

यव था गरे को भ नु ऐनको समग्र उ े य र

सिकँदै न । दफा २६ मा भएको

यव थािवपरीत हुने भएकाले

य तो

याख्या गनर्

यव थाको स ब धमा ज तोसुकै अपराधको घटनामा संलग्न

यिक्तलाई पिन आयोगले क्षमादान गनर् सक्ने भ ने होइन । मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका
घटनामा पीडकको िनजले गरे को गलत कामप्रित प चाताप गरी पीिडतसँग माफी मागी सो घटनामा
पीडकलाई क्षमादान िदनुपन पयार् त आधार र कारण रहे मा मात्र आयोगले क्षमादानको लािग नेपाल
सरकारलाई िसफािरस गनर्सक्नेस मको अिधकार उक्त दफा २६ को उपदफा (२) ले िदएको हो ।
उि लिखत अव थामा बाहे क मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको आरोपमा दोषी दे िखएको
यिक्तउपर आयोगले क्षमादानको लािग नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरस गनर् सक्ने अिधकार ऐनको
दफा २६ लगायत अ य कुनै पिन दफाले आयोगलाई िदएको नदे िखने सो उपदफा (४) को वाक्याँशलाई
बदर गनुप
र् न अव था छै न ।
ऐनको दफा २२ मा रहे को मेलिमलापस ब धी

यव थालाई अ ययन गदार् पीडक र

पीिडतबीचको सहमितिबना आयोगले एकतफीर् पमा पीडक र पीिडतबीच मेलिमलाप गराउन सक्ने
अव था दे िखँदैन । सो दफा २२ को उपदफा (२) मा पीडक र पीिडतबीच मेलिमलाप गराउने स ब धमा
आयोगले पीडकलाई िनजले गरे को गलत कामको प चाताप गनर् लगाई पीिडतसँग माफी माग्न
लगाउनेछ भ ने यव था रहे बाट पीिडत स तु ट नरहे स म मेलिमलाप हुनसक्ने अव था दे िखँदैन ।
जहाँस म

आम

नरसंहार, युद्धअपराध

मानवता

िव द्धको

अपराध, बेप ता

र

यातनालगायतका मानव अिधकारको उ लङ्घनलाई अ तरार्ि ट्रय कानूनी दािय वबमोिजम फौजदारी
कसुर घोिषत गरी कसुरको गा भीयर्ता अनुसार द डको

यव था गनर् आव यक कानून िनमार्ण गनर्

परमादे श जारी गिरपाउँ भनी िरट िनवेदकले माग गनुभ
र् एको छ, तत ् स ब धमा िवचार गदार् मानव
अिधकारको ग भीर उ लङ्घन एवम ् मानवता िव द्धको अपराधलाई द डनीय बनाई पीिडतको

याय

प्राि तको

आम

अिधकार

सुिनि चत

गनुप
र् न

दािय व

सरकारको

रहे कोमा

िववाद

छै न

।

नरसंहार (Genocide), युद्ध अपराध (War Crime), मानवता िव द्धको अपराध (Crime Against
Humanity) िनय त्रण गन स ब धमा नेपाल जेनेभा महासि ध, १९४९ को पक्ष रा ट्र भैसकेको छ भने
यातना िव द्धको अ तरार्ि ट्रय महासि ध, १९८४ को पिन नेपाल पक्ष मुलुक हो । जेनेभा महासि धलाई
कायार् वयन गनर्को लािग िवधेयक तजुम
र् ाको कायर् अि तम चरणमा पुगेको छ । यसैगरी जबजर् ती
यिक्त बेप ता पान कायर्लाई कसुरको

पमा घोषणा गनलगायतका िविवध िवषयह लाई समेटी तयार

भएको फौजदारी अपराध संिहता, २०६८ को िवधेयकसमेत त कालीन
भएको िथयो । िनि चत प्रिक्रया पूरा गरी सो िवधेयकह

यव थािपका संसदमा प्र तुत

नेपाल सरकारले

यव थािपका संसदमा पेस

गनर् प्रितबद्ध छ ।
तसथर् मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन र मानवता िव द्धको अपराधको कसुरमा
िनरपेक्ष पमा आम क्षमादान िदने िवषय ऐनमा समावेश भएको नदे िखने, ऐनबमोिजम गठन हुने
आयोगको

वत त्रता, सक्षमता र

वाय ततालाई ऐनले प्र याभूत गरे को दे िखएको ऐनको कुनै दफा वा

उपदफामा प्रयोग भएको कुनै वाक्याँशको याख्या गदार् ऐनलाई समुचा पमा हे री ऐनको उ े यबमोिजम
याख्या गनुप
र् न, मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका घटनामा आयोगले पीडकलाई िनरपेक्ष
क्षमादानको

लािग

नेपाल

सरकारलाई

िसफािरस

गनर्सक्ने

अिधकार

ऐनले

निदएको, पीडकलाई

क्षमादानको िसफािरस गनुअ
र् िघ पीडकको पीिडतलाई िच त बु दो ढङ्गले प चाताप गरी माफी माग्नुपन
यव था भएको, मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन एवम ् मानवता िव द्धको कसुरमा संलग्न
यिक्तलाई द ड िदने गरी रा यले कानून बनाउन सक्ने अिधकारलाई ऐनले िनयि त्रत नगरे को र गनर्
पिन नसक्ने हुँदा मनगढ ते अनुमान र शङ्काको भरमा आफूखुसी ऐनको अथर् गरी ऐनले पिरक पना
नै नगरे को िवषयलाई िलएर िरट िनवेदकह ले दायर गनुभ
र् एको िरट िनवेदनको आधारमा स मािनत
अदालतबाट आदे श जारी हुनुपन आधार र कारण नरहे को र िनवेदकको िच ता वा सरोकारलाई ऐनले
स बोधन गरे को हुँदा िरट िनवेदन खारे जभागी छ, खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत

यहोराको प्रधानम त्री

तथा मि त्रपिरष को कायार्लय एवम ् मि त्रपिरष को हकमा नेपाल सरकारका मुख्य सिचव िललामिण
पौ यालको िलिखत जवाफ ।
महा यायािधवक्ताको कायार्लयको तफर्बाट ऐ. का नायब महा यायािधवक्ता दग
ु ार्ब धु पोखरे लको
िलिखत जवाफको

यहोरा :

महा यायािधवक्ताको कायार्लयको के क तो काम कारवाहीबाट िरट िनवेदकह को हक
अिधकारमा असर परे को हो सो स ब धमा िरट िनवेदनमा कुनै िजिकर निलएको र यस कायार्लयले
पालना गनुप
र् न कुन संवैधािनक कतर् य पालना नगरे को हो भ नेसमेत िजिकर िलएको नदे िखँदा िरट
िनवेदन िजिकरबमोिजम परमादे शको आदे श जारी हुनुपन अव था दे िखँदैन । तसथर् प्र तुत िरट
िनवेदन खारे ज गरी पाउन सादर अनुरोध छ ।
नेपालको

अ तिरम

संिवधान, २०६३

को

धारा

१३५

को

ख ड (ख) अनुसार मु ा मािमलाको रोहमा सव च अदालतले गरे को कानूनको
गरे को

कानूनी

िसद्धा तको

कायार् वयन

भए

नभएको

अनुगमन

गन

उपधारा (३) को

याख्या वा प्रितपादन
गराउने

दािय व

महा यायािधवक्तामा रहे को र सो अनुसारको संवैधािनक िज मेवारी यस कायार्लयबाट भइरहे को छ ।
िरट

िनवेदकले

कुनै

मु ा

िवशेषमा

प्रितपािदत

िसद्धा तको

अनुगमन

गन

गराउने

कायर्

महा यायािधवक्ताले नगरे को वा सो संवैधािनक दािय व पालना नगरे को भनी िरट िनवेदनमा िजिकर

िलनुभएको पाइँदैन । बेप ता पािरएका
स ब धमा

यिक्तको छानिबन, स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोगको

यव था गनर् बनेको ऐन, २०७१ को स दभर्मा यस कायार्लयलाई प्र यथीर् बनाई परमादे श

जारी गरी पाउन िनवेदन गरे को समग्र िरट िनवेदनको यहोराबाट दे िख छ । उक्त ऐन २०७१।१।२८ मा
जारी भै कायार् वयनको क्रममा रहे को र सो ऐनले िदएको काम, कतर् य र िज मेवारी िनवार्ह गनुप
र् न
कुरा महा यायािधवक्ताको कायार्लयको दािय वअ तगर्त रहे को र सो दािय व पूरा नगरे को भ ने
िनवेदन िजिकर नरहे को हुँदा प्र तुत िरट िनवेदन खारे ज गिरपाउन सादर अनुरोध छ भ नेसमेत
यहोराको

महा यायािधवक्ताको

कायार्लयको

तफर्बाट

ऐ.का

नायब

महा यायािधवक्ता

दग
ु ार्ब धु

पोखरे लको िलिखत जवाफ ।
शाि त तथा पन
ु िनर्मार्ण म त्रालयको तफर्बाट ऐका सिचव धनबहादरु तामाङबाट पेस भएको िलिखत
जवाफको यहोरा :
राि ट्रय र अ तरार्ि ट्रय कानन
ू वारा प्र याभत
ू गिरएका मानव अिधकार र मौिलक
वत त्रताम ये कितपय हक अिधकारह
व

ज तोसक
ु ै अव थामा समेत अहरणीय हु छन ् । सश त्र

वका बेलामा घटे का मानव अिधकारस ब धी घटनाह को िवशेष प्रकृित र आयाम हुने भएको हुँदा

य ता घटनाह का स ब धमा छानिबन र अ वेषण गरी स य त य प ता लगाई पीिडतको
अिधकारलाई संरक्षण गनर्
Justice) पिरपरू कको

व

यायको

वो तर मल
ु क
ु मा िनयिमत फौजदारी कानून (Regular Criminal

पमा सङ्क्रमणकालीन

याियक संय त्र

थापना गरी

याय र िदगो शाि तको

प्रवद्धर्न गन अ तरार्ि ट्रय अ यास रिहआएको स दभर्मा िवगतको किरब एक दशक लामो सश त्र
व

वलाई अ य गद नेपाल सरकार र त कालीन सश त्र िवद्रोही पक्षबीच शाि त स झौता स प न

भई जारी भएको संिवधानमा सङ्क्रमणकालीन

याियक संय त्रको

साथै, िव तत
ृ शाि त स झौतामा समेत सोस ब धी
सङ्क्रमणकालीन

यायको लािग सश त्र

व

थापना गन

यव था रहे को छ ।

यव था रहे को छ । उि लिखत

यव थाह

वका क्रममा भएका मानव अिधकारको ग भीर

उ लङ्घनस ब धीलगायतका घटनालाई जितसक्दो चाँडो स बोधन गनर् आव यक भएको हुँदा उक्त
ऐन जारी भएको हो ।
ऐनको दफा १३ को उपदफा (२), (३) र (४) का यव थाह

संिवधानसँग बािझएको हुँदा

अमा य र बदर घोिषत गिरपाउँ भ ने िरट िनवेदकको दावीका स ब धमा सश त्र

व

वका क्रममा

भएका मानव अिधकार उ लङ्घनसँग स बि धत घटनाको फरक प्रकृित र जिटलता हुने भएकाले
य ता घटनाह सँग स बि धत िवषयमा िवशेष िकिसमबाट छानिबन गरी स य त य प ता लगाउन
सङ्क्रमणकालीन
यसलाई

याियक संय त्र

थापना गिरने अ तरार्ि ट्रय अ यास रहे को र संिवधानले समेत

वीकार गरे को पिरप्रे यमा ती दफाका

याियक संय त्र
रोहमा िवचाराधीन

यव थाह लाई हे नुप
र् न हु छ । सङ्क्रमणकालीन

थापना हुनुअिघ रा यका िविभ न संय त्रह मा अनुस धानको क्रममा वा अ य कुनै
य ता घटनासँग स बि धत मु ाह

आयोगले छानिबन गन हुँदा य तो

स बि धत अदालत वा िनकायको परामशर्मा

यव थाले िव यमान

यव था र संय त्रह लाई प्रित थापन गनर्

खोजेको वा
पीिडतको

य ता िनकायको

वत त्रता र सक्षमतामा ह तक्षेप हुने भ ने अव था रहँदैन । यसबाट

यायप्रितको अिधकारमा आघात पन कुनै ि थित रहँदैन ।
ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) को यव थाले पीिडतलाई मेलिमलापको लािग अनुिचत

दबाब िसजर्ना गन र पीिडतको सहमितिबना पिन आयोगले मेलिमलाप भएको घोषणा गनर् सक्ने
अव था िसजर्ना हुने भएकाले सो

यव था बदर घोिषत गिरपाउँ भ ने िरट िनवेदकको दावीका

स ब धमा पीिडतको सहमितिबना आयोगले एकतफीर् पमा पीडक र पीिडतबीच मेलिमलाप गराउने
यव था ऐनको कुनै पिन दफाले गरे को छै न ।

वत त्र र सक्षम आयोगले मानव अिधकारको

आधारभूत िसद्धा तिवपरीत गएर पीिडतलाई मेलिमलापको दबाब िसजर्ना गन वा एकतफीर् पमा
मेलिमलाप गराउने भ ने िरट िनवेदकको दावी यथाथर्मा आधािरत नभई का पिनक कुरा मात्र हो ।
क पना र शङ्काको स भावना दे खाई ऐनको कुनै दफाको

यव थालाई संिवधानसँग बािझएको भनी

दावी गनर् िम ने सिकँदै न ।
ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) को

यव थाले आयोगलाई मानव अिधकारको ग भीर

उ लङ्घनको घटनामा पीडकलाई कारवाहीको लािग सीधै महा यायािधवक्तालाई लेखी पठाउने अिधकार
निदएको हुँदा
स ब धमा

य तो

आयोगले

यव था बदर घोिषत गिरपाउँ भ ने िरट िनवेदकको अक
ऐनबमोिजम

छानिबन

गरे का

कुराह सिहतको

आ नो

माग दावीका

प्रितवेदन

नेपाल

सरकारसमक्ष प्र तुत गदार् शाि त तथा पन
ु िनर्मार्ण म त्रालयमाफर्त िसफािरस कायार् वयन गनर्
महा यायािधवक्तालाई लेखी पठाउने

यव था भएकोमा ऐनको कुनै दफाले पिन उक्त प्रिक्रयामा बाधा

उ प न गन गरी म त्रालयलाई तजिबजी अिधकार िदएको नहुँदा िरट िनवेदकको दावीबमोिजम बदर
गनुप
र् न कुनै आधार र कारण छै न ।
उक्त

ऐनको

दफा

२

को

ख ड (ञ) ले

गरे को “मानव

अिधकारको

ग भीर

उ लङ्घन” पिरभाषाले मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका िवषयलाई पयार् त पमा समेटेको छ
जुन पिरभाषाले अ तरार्ि ट्रय िसद्धा त र मा यताह लाई पूणर् पमा आ मसात गरे को हुँदा िनवेदकले
िजिकर गनुभ
र् एको ज तो अव था छै न । ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) को
व

यव थाले सश त्र

वका क्रममा भएका ग भीर प्रकृितका अपराधमा समेत क्षमादान िदन सिकने

यव था गरे को

भ ने िरट िनवेदकह को दावीका स ब धमा कुनै ऐनलाई याख्या गदार् ऐनको समु चा यव थालाई नै
समि टगत पमा हे नुप
र् दर्छ ।

वत त्र, सक्षम र िन पक्ष आयोगले द डहीनतालाई प्र य िदने गरी वा

मानव अिधकार उ लङ्घनको ग भीर घटनामा समेत क्षमादान र फौजदारी जवाफदे िहताबाट उ मुिक्त
िदने गरी काम कारवाही गदर् छ भनी शङ्का र अनुमान गनुर् तकर्सङ्गत र
एवम ् ऐनको दफा ३० मा आयोगले िदएको प्रितवेदनमा उि लिखत िसफािरसह

यायोिचत नहुने भएको
कायार् वयन भए वा

नभएको स ब धमा राि ट्रय मानव अिधकार आयोगले अनुगमन गनर् सक्ने यव थासमेत भएको हुँदा
िरट िनवेदकको दावी िनरथर्क छ ।

ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) र (२) को

यव थालाई दफा २ को ख ड (ञ) को

यव थासँग एकैसाथ राखेर हे नुर्पन हु छ । दफा २६ को उपदफा (१) र (२) ले मानव अिधकारको
ग भीर उ लङ्घनका कायर्मा संलग्न
गरी

यिक्तलाई िनःसतर् क्षमादान (Blanket Amnesty) िदने सिकने

यव था गरे को भ नु ऐनको समग्र उ े य र

सिकँदै न । दफा २६ मा भएको

यव थािवपरीत हुने भएकाले

यसरी अथर् गनर्

यव थाको स ब धमा ज तोसुकै अपराधको घटनामा संलग्न

यिक्तलाई पिन आयोगले क्षमादान गनर् सक्ने भ ने होइन । मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका
घटनाह मा दफा २६ को उपदफा (४) मा उपदफा (३) बमोिजम िदइने िनवेदनमा पीडकले दे हायका
प्रितबद्धता प्रकट गरे को कुरा उ लेख गनुप
र् नछ– सश त्र
ग भीर उ लङ्घन भएको कुरा

व

वको क्रममा आफूबाट मानव अिधकारको

वीकार गरे को, य तो कायर्बाट आफूलाई प चाताप भएको

वीकार

गरी आयोगसमक्ष पीिडतसँग िच तबु दो ढङ्गले क्षमायाचना गनर् म जुर गरे को, भिव यमा

य तो

िकिसमको कुनै कायर् नगन प्रितज्ञा गरे को अव थामा पीडकले आफूबाट मानव अिधकारको ग भीर
उ लङ्घन भएको

वीकार गरी सो स ब धमा पीिडतसँग माफी नमागेस म आयोगले पीडकलाई

क्षमादान िदनसक्ने अिधकार ऐनको कुनै पिन दफाले िदएको छै न ।
ऐनको दफा २२ मा रहे को मेलिमलापस ब धी

यव थालाई अ ययन गदार् पीडक र

पीिडतबीचको सहमितिबना आयोगले एकतफीर् पमा पीडक र पीिडतबीच मेलिमलाप गराउन सक्ने
अव था दे िखँदैन । सो दफा २२ को उपदफा (२) मा पीडक र पीिडतबीच मेलिमलाप गराउने स ब धमा
आयोगले पीडकलाई िनजले गरे को गलत कामको प चाताप गनर् लगाई पीिडतसँग माफी माग्न
लगाउनेछ भ ने

यव था रहे बाट पीिडत स तु ट नरहे स म मेलिमलाप हुनसक्ने अव था दे िखँदैन ।

यसका साथै दफा २६ को क्षमादानस ब धी यव थालाई दफा २२ को मेलिमलापस ब धी यव थासँग
एकसाथ राखेर हे नुप
र् न हु छ । पीडक र पीिडतबीच सहमित भई पीडकले पीिडतसँग माफी मागी
प चताप नगरे स म पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लािग िसफािरस िदनसक्ने अव था नदे िखँदा िरट
िनवेदकको िजिकर त यपरक छै न ।
तसथर्, मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन र मानवतािव द्धको अपराधको कसरु मा
िनरपेक्ष पमा क्षमादान िदने िवषय ऐनमा समावेश भएको छै न, ऐनबमोिजम गठन हुने आयोगको
वत त्रता, सक्षमता र
भएको कुनै वाक्याँशको

वाय ततालाई ऐनले प्र याभत
ू गरे को छ, ऐनको कुनै दफा वा उपदफामा प्रयोग
याख्या गदार् ऐनको समु चा

यव था हे री ऐनको उ े यबमोिजम

याख्या

गनुप
र् न, मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका घटनामा आयोगले पीडकलाई िनरपेक्ष क्षमादानको
लािग नेपाल सरकारलाई िसफािरस गनर्सक्ने अिधकार ऐनले निदएको, पीडकलाई क्षमादानको िसफािरस
गनुअ
र् िघ पीडकले पीिडतलाई िच तबु दो ढङ्गले प चाताप गरी माफी माग्नुपन यव था भएको, मानव
अिधकारको ग भीर उ लङ्घन एवम ् मानवता िव द्धको कसरु मा संलग्न

यिक्तलाई द ड िदने गरी

रा यले कानून बनाउन सक्ने अिधकारलाई ऐनले िनयि त्रत नगरे को हुँदा अनुमान र शङ्काको भरमा
आफूखस
ु ी ऐनको अथर् गरी ऐनले पिरक पना नै नगरे को िवषयलाई िलएर िरट िनवेदकह ले दायर

गनुभ
र् एको िरट िनवेदनको आधारमा स मािनत अदालतबाट आदे श जारी हुनुपन आधार र कारण
नरहे को हुँदा िरट िनवेदन खारे जभागी छ, खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत यहोराको शाि त तथा पुनिनर्मार्ण
म त्रालयको तफर्बाट ऐका सिचव धनबहादरु तामाङको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकह का
अिधवक्ताह
चापागाई,
आरण,

ी

तफर्बाट

उपि थत

िव वान ् विर ठ

ी बाबरु ाम िगरी,
ओमप्रकाश

बेप ता

ी

सपना

ी गोिव दप्रसाद शमार् "ब दी",

अयार्ल, डा.च द्रका त

ी ल मी पोखरे ल र

अिधवक्ता
ज्ञवाली,

ी

प्रधान

म ल, िव वान ्

ी हिर फुयाल,

िदनेश

ित्रपाठी,

ी

ी राजुप्रसाद
ज्ञाने द्र

राज

ी आिशक राम काकीर्ले गनुभ
र् एको बहस यहोरा :

पािरएका

यिक्तको

ऐन, २०७१ को प्र तावना हे दार् सश त्र

व

छानिबन, स य

िन पण

तथा

मेलिमलाप

आयोग

वका क्रममा भएका मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन

तथा मानवता िव द्धको अपराधस ब धी घटना र

य तो घटनामा संलग्न

अ वेषण तथा छानिबन गरी वा तिवक त य जनसमक्ष

यिक्तह को बारे मा स य

याउनु, समाजमा शाि त र मेलिमलापको

वातावरण िनमार्ण गनु,र् सो घटनाबाट पीिडतलाई पिरपरू ण र ग भीर अपराधमा संलग्न पीडकलाई
कानन
ू ी कारवाहीको दायरामा
यव था

अ प ट

याउनु ऐनको मख्
ु य उ े य रहे को छ । तर ऐनमा गिरएको कितपय

एवम ् सबैखाले

पीिडतलाई

नसमे ने

खालको

हुनुका

साथै

यिक्त

पान, िनय त्रणमा िलएर गिरएको ह या, यातना तथा बला कारलगायत मानवता िव

बेप ता

वको ग भीर

अपराधमा संलग्न कसरु दारह ले समेत अपराधबाट उ मिु क्त पाउने अव था रहे को छ । यसअिघ
नेपाल

सरकारको

छानिबन, स यिन पण

िसफािरसमा
तथा

रा ट्रपित वारा
मेलिमलाप

जारी

आयोगको

भएको
स ब धमा

बेप ता

भएका

यव था

गनर्

यिक्तको
बनेको

अ यादे श, २०६९उपर स मािनत अदालतमा िनवेदक जरु ी नेपालको तफर्बाट अिधवक्ता माधवकुमार
ब नेतसमेत िर.नं. ०६९–WS–००५७ तथा

व

व पीिडतह को तफर्बाट िनवेदक सुमन अिधकारीसमेत

िर.नं. ०६९–WS–००५८ को िरट दायर भएको िथयो । स मािनत सव च अदालतले उक्त िरटह मा
िमित २०७० पौष १८ गते सो अ यादे शको दफा २३, २५ र २९लगायतका प्रावधानह लाई असंवध
ै ािनक
घोषणा गद उक्त अ यादे शका कितपय प्रावधानह लाई िन प्रभावी तु याई यस िवषयमा िवषय
िवशेषज्ञ टोलीको सहयोग िलई अ तरार्ि ट्रय कानूनी मापद डह बमोिजम अ यादे शमा पिरमाजर्न र
संशोधन गनर् नेपाल सरकारको नाममा परमादे शको आदे श जारी गरे को िथयो । सो आदे शबमोिजम
िवशेषज्ञ टोलीले नेपाल सरकारसमक्ष प्रितवेदन िदएको तर प्रितवेदनका सझ
ु ावह लाई ऐनमा कुनै
थान

िदइएन ।
यिक्त बेप ता पान, िनय त्रणमा िलएर गिरएको ह या, यातना तथा बला कारलगायत

मानवता िव

घका ग भीर अपराधह मा क्षमादान तथा माफी गरी द डहीनताबाट उ मुिक्त िदन

िम दै न । तर प्र तुत ऐनको दफा २६ को उपदफा

(२) मा

भएको “उपदफा (१) मा

जुनसुकै

कुरा

लेिखएको

भए

तापिन

बला कार

र

आयोगको

छानिबनबाट क्षमादान िदन पयार् त आधार र कारण नदे िखएका ग भीर प्रकृितका अ य अपराधमा
संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लािग िसफािरस गनर् सक्ने छै न” भनी रािखएको प्रावधानमा
प्रयुक्त “आयोगको छानिबनबाट क्षमादान िदन पयार् त आधार र कारण नदे िखएका” भ ने वाक्याँशले
मानवता िव

वका ग भीर अपराधका पीडकलाई पिन पयार् त आधार र कारण दे िखएको भनी

आयोगले क्षमादानको लािग िसफािरस गनर् सक्ने तजिबजी अिधकार प्रदान गरे को छ ।

य तै ऐनको

दफा २९ को उपदफा (१) मा भएको “मानवअिधकारको ग भीर उ लङ्घनको आरोपमा दोषी दे िखएको
पीडकउपर मु ा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरस भएमा म त्रालयले
पीडकउपर मु ा चलाउन महा यायािधवक्तासमक्ष लेखी पठाउनुपनछ” भ ने
चलाउन

पठाउने

िसफािरसमािथ म त्रालयले

अङ्कुश

लगाउने

य तो

यव थाले आयोगले मु ा

ि थित

रही

महा यायािधवक्ताले

म त्रालयबाट लेिखआएको अव थामा मात्र मु ा च ने वा नचलाउनेस ब धी िनणर्य गनर् सक्ने हुँदा
संिवधानको धारा १३५

वारा प्र याभूत महा यायािधवक्ताको अिधकारलाई समेत सङ्कुिचत पारे को छ

।
ऐनको दफा १३(२) ले प्रचिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सश त्र
व

वको क्रममा भएका घटनासँग स बि धत िवषयमा िविभ न अदालत तथा िनकायमा िवचाराधीन

मु ाह
।

स बि धत अदालत तथा िनकायसँगको परामशर्मा आयोगले छानिबन गन

यव था गरे को छ

याियक िनकायलाई गैर याियक िनकायले प्रित थापन गनर् सक्तैन । तर ऐनको दफा १३ को

उपदफा (२),
िनकायह

(३) र (४) का

यव थाह ले

वारा मात्र प्रयोग हुने भ ने

गरे को छ ।

यायस ब धी

याियक

अिधकार

अदालत

तथा

याियक

वत त्रताको सीमालाई पिन सङ्कुिचत र िनयि त्रत

यसरी नै ऐनको दफा २२(१) मा “पीडक वा पीिडतले मेलिमलापको लािग आयोगसमक्ष

िनवेदन िदएमा आयोगले पीडक र पीिडतबीच एक आपसमा मेलिमलाप गराउन सक्नेछ” भनी गरे को
यव थाले पीिडतको सुसूिचत स मित (Informed Consent) र
हुनसक्ने

वत त्र सहमितमा मात्रै मेलिमलाप

थािपत िविधशा त्र तथा मा यतालाई ल याएको छ । दफा २२ मा पीिडतको सहमितिबना

पिन मेलिमलाप हुन सक्ने र दफा २५ मा मेलिमलाप गराइएका िवषयमा कारवाहीको लािग िसफािरस
गनर् निम ने

यव था गरी मेलिमलापको नाउँ मा पीडकह लाई फौजदारी दािय वबाट उ मुिक्त िदने

अव था रहे को छ ।
ऐनको दफा २४ मा भएको “यस ऐनबमोिजम गिरएको छानिबनबाट कसैले कुनै
स पि त क जा वा जफत गरे को दे िखएमा आयोगले
गनर् नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरस गनछ” भ ने
दे िख छ । स पि त क जा वा जफत गन
जवाफदे ही बनाउने गरी उक्त

व

य तो स पि त स बि धत

यव थाले

यिक्तबाट िफतार्

यिक्तलाई मात्र जवाफदे ही बनाइएको

वरत पक्ष, यिक्त, सङ्घसं था वा सङ्गठनसमेतलाई

यव थामा आव यक संशोधन वा

याियक

याख्याको ज री छ ।

यसैगरी दफा १० मा भएको “नेपाल सरकारले िनयक्
ु त गरे को वा तोकेको नेपाल

याय सेवाको

राजपत्राङ्िकत िविश ट

ेणीको अिधकृतले आयोगको सिचव भई काम गनछ” भ ने यव था, दफा ११

को “आयोगको लािग आव यक पन कमर्चारी म त्रालयले उपल ध गराउनेछ ।
उपल ध

गराउँ दा

म त्रालयले

आयोगसँग

परामशर्

गनर्

सक्नेछ” भ ने

यसरी कमर्चारी

यव थाले

आयोगको

वत त्रतामा अङ्कुश लगाएको छ । ऐनको दफा १२ मा “आयोगको काम कारवाहीको लािग आव यक
पन रकम, भवन, साधन तथा अ य

ोतको

यव था म त्रालयले गनछ” भ ने

यव था र दफा ४४

मा भएको “यस ऐनको कायार् वयनको लािग आयोगको परामशर्मा नेपाल सरकारले िनयम बनाउन
सक्नेछ” भ ने यव थाले आयोग
बनाउन आयोगलाई

वत त्र हुन सक्तैन । तसथर्,

ोत साधन स प न, आिथर्क

वत त्र, िन पक्ष, सक्षम र जवाफदे ही

वाय तता, िनयम बनाउने र कमर्चारीको प्रब ध

गनर्सक्ने अिधकार आयोगमा नै िनिहत रहनुपदर् छ ।
तसथर्, नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(१), १३(१) र २४(९) का साथै
जुरी नेपालको तफर्बाट अिधवक्ता माधवकुमार ब नेतसमेत िर.नं. ०६९–WS–००५७ तथा
पीिडतह को

तफर्बाट

िनवेदक

सुमन

अिधकारीसमेतले

दायर

गरे को

व

िर.नं. ०६९–WS–००५८

व
मा

स मािनत अदालतबाट िमित २०७० पौष १८ गते भएको आदे शको पालना नगरी सङ्क्रमणकालीन
यायको मा यताप्रितकूल बेप ता पािरएका यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग
ऐन, २०७१ जारी भएको हुँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदे श जारी हुनुपदर् छ भनी गनभ
ुर् एको बहस
सुिनयो ।
िवपक्षी नेपाल सरकारका तफर्बाट िव वान ् सह यायािधवक्ता वय

ी संजीव रे ग्मी र

ी िकरणप्रसाद

पौडेलले गनुभ
र् एको बहस यहोरा :
बेप ता पािरएका
सश त्र

व

यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१

वका क्रममा भएका मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन तथा मानवता िव द्धको

अपराधस ब धी घटना र

य तो घटनामा संलग्न

गरी वा तिवक त य जनसमक्ष

यिक्तह को बारे मा स य अ वेषण तथा छानिबन

याउने, समाजमा शाि त र मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गन, सो

घटनाबाट पीिडतलाई पिरपूरण र ग भीर अपराधमा संलग्न पीडकलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा
याउने ज ता पिवत्र उ े यले आएको हो । प्र तुत ऐनमा स मािनत अदालतको िमित २०७०।९।१८ को
आदे श अनुसार स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग र

यिक्त बेप तास ब धी छानिबन आयोग

छुट्टाछुट्टै पमा गठन हुने यव था रहे को छ । ऐनको दफा १३ को उपदफा (२), (३) र (४) यव थाह
िनवेदकह को दावी अनुसार संिवधानसँग बािझएको छै न । सङ्क्रमणकालीन
हुनुअिघ

याियक संय त्र

थापना

य ता घटनासँग स बि धत अनुस धानको क्रममा वा िवचाराधीन रहे का मु ाह को त यका

स ब धमा स बि धत अदालत तथा िनकायको परामशर्मा मात्र आयोगले छानिबन गन हुँदा य तो
यव थाले
मा भएको

याियक संय त्रह लाई प्रित थापन गन वा ह तक्षेप हुने अव था रहँदैन । ऐनको दफा २६
यव था ज तोसुकै अपराधको घटनामा संलग्न

यिक्तलाई पिन आयोगले क्षमादान गनर्

सक्ने भ ने होइन । दफा २६ को उपदफा (१) र (२) को

यव थालाई दफा २ को ख ड (ञ) को

यव थासँग एकैसाथ राखेर हे नुप
र् न हु छ । दफा २६(२) को
क्षमादान नहुने

यव थाले ग भीर अपराधका पीडकलाई

प ट गरे को छ । तसथर् िनवेदन मागबमोिजम उक्त दफा संिवधानसँग बािझएको छै न

। दफा २३ को उपदफा (१) र (२) ले मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका कायर्मा संलग्न
यिक्तलाई िनःसतर् क्षमादान (Blanket Amnesty) िदन सिकने गरी यव था गरे को होइन ।
ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) को यव थाले पीिडतलाई मेलिमलापको लािग अनुिचत
दबाब िसजर्ना गन र पीिडतको सहमितिबना पिन आयोगले मेलिमलाप भएको घोषणा गनर् सक्ने
अव था हुँदैन । सो दफा २२ को उपदफा (२) मा पीडक र पीिडतबीच मेलिमलाप गराउने स ब धमा
आयोगले पीडकलाई िनजले गरे को गलत कामको प चाताप गनर् लगाई पीिडतसँग माफी माग्न
लगाउनेछ भ ने
वत त्र

र

यव था रहे बाट पीिडत स तु ट नरहे स म मेलिमलाप हुनसक्ने अव था दे िखँदैन ।

सक्षम

आयोगले

मानव

अिधकारको

आधारभूत

िसद्धा तिवपरीत

गएर

पीिडतलाई

मेलिमलापको लािग दबाब िसजर्ना गन वा एकतफीर् पमा मेलिमलाप गराउने भ ने िरट िनवेदकको
दावी यथाथर्मा आधािरत नभई पूणर् का पिनक कुरा र शङ्का मात्र हो । ऐनको दफा २९ को
उपदफा (१) मा आयोग नेपाल सरकारको िनणर्यबाट गठन हुने भएकाले आयोगले आ नो प्रितवेदन
नेपाल सरकारसमक्ष प्र तुत गनुप
र् न गरी
तथा

पुनिनर्मार्ण

म त्रालयले

आयोगको

यव थापकीय प्रिक्रयास म
िसफािरस

अिनवायर् पमा

यवि थत गरे को हो । शाि त
महा यायािधवक्तालाई

लेखी

पठाउनुपन यव था सो दफाले गरे को छ ।
ऐनको दफा २४ मा भएको क जा वा जफत गरे को स पि त स बि धत

यिक्तबाट

िफतार् गनर् नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरस गन यव था, दफा १० मा भएको आयोगको सिचवस ब धी
यव था, दफा ११ मा भएको आयोगको लािग आव यक पन कमर्चारी म त्रालयले उपल ध गराउने
यव था, दफा १२ मा आयोगको काम कारवाहीको लािग आव यक पन रकम, भवन, साधन तथा
अ य

ोतको

यव था म त्रालयले गन भ ने

यव था र दफा ४४ मा भएको यस ऐनको

कायार् वयनको लािग आयोगको परामशर्मा नेपाल सरकारले िनयम बनाउन सक्नेछ भ ने
आयोगलाई आव यक पन
म त्रालयले परु य
् ाउने
प्रब धले आयोगको

यव थाले

ोत र साधनका स ब धमा आयोगको परामशर् अनुसार सरकारको तफर्बाट

यव थापकीय प्रब ध मात्र हो । आयोगको परामशर्मा परु य
् ाउने

यव थापकीय

वत त्रता, िन पक्षता र सक्षमतामा असर पनर् सक्तैन । तसथर्, िरट िनवेदन माग

दावी अनस
ु ारको आदे श जारी हुने अव थाको िव यमानता छै न भनी गनभ
ुर् एको बहससमेत सुिनयो ।
िनयमबमोिजम पेसीसूिचमा चढी िनणर्याथर् पेस हुन आएको प्र तुत िरटमा िनवेदकह
एवम ् िवपक्षका तफर्बाट उपि थत िव वान ् कानून

यवसायीह

तथा िव वान ् सह यायािधवक्ताह को

उि लिखत बहससमेत सुनी िनणर्य सुनाउनका लािग आजको पेसी तािरख तोिकएको प्र तुत िरट
िनवेदनमा िरट िनवेदन एवम ् िलिखत जवाफसिहतका िमिसल संलग्न कागजातसमेत अ ययन गिरयो
।

िरट िनवेदनमा िलइएको मुख्य िनवेदन दावीः
बेप ता पािरएका
गिरएको कितपय

यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ मा

यव था अ प ट हुनक
ु ा साथै

यिक्त बेप ता पान, िनय त्रणमा िलएर गिरएको

ह या, यातना तथा बला कारलगायत मानवता िव

वको ग भीर अपराधमा संलग्न कसरु दारह ले

समेत अपराधबाट उ मिु क्त पाउने अव था रहे को छ । यसअिघ नेपाल सरकारको िसफािरसमा
रा ट्रपित वारा

जारी

आयोगको स ब धमा

भएको बेप ता भएका

यिक्तको

छानिबन, स यिन पण तथा मेलिमलाप

यव था गनर् बनेको अ यादे श, २०६९उपर स मािनत अदालतमा जुरी नेपालको

तफर्बाट अिधवक्ता माधवकुमार ब नेतसमेत िर.नं. ०६९–WS–००५७ तथा

व

व पीिडतह को तफर्बाट

िनवेदक सम
ु न अिधकारीसमेतबाट िर.नं. ०६९–WS–००५८ को िरट दायर भएको िथयो । स मािनत
सव च अदालतले उक्त िरटह मा िमित २०७० पुस १८ गते सो अ यादे शको दफा २३, २५ र २९
लगायतका प्रावधानह लाई असंवैधािनक घोषणा गद ग भीर प्रकृितका कसरु ह मा क्षमादानको
िसफािरस नगन प्र याभिू त हुनप
ु न, माफी प्रिक्रयामा पीिडतको सहभािगता र सहमितलाई अिनवायर्
बनाउनुपन । मानवअिधकारको ग भीर उ लङ्घनको आरोपका दोषी दे िखएका

यिक्तउपरको फौजदारी

अिभयोजन िनि चत, सहज र िनबार्ध नबनाई कायर्पािलकाको िववेकाधीन एवम ् अिनि चत पमा
रािखएको भई

यायमा अवरोध पग्ु ने प्रकृितको दे िखएकाले सो

यव थालाई संिवधान र कानूनसङ्गत

बनाउनुपन । ग भीर कसरु मा अ प हद याद तोक्दा मानवािधकार कानन
ू को उ लङ्घनको घटनामा
द डहीनताको अव था िसजर्ना हुन सक्ने हुनाले संिवधान र

यायसङ्गत हुने गरी संशोिधत र

पिरमाजर्न गनप
ुर् न भ नेसमेतको आदे श जारी भएको िथयो ।
हाल जारी भएको बेप ता पािरएका

यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप

आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ को उपधारा (२) मा रािखएको प्रावधानमा प्रयुक्त “..आयोगको
छानिबनबाट क्षमादान िदन पयार् त आधार र कारण नदे िखएका..” भ ने वाक्याँशलाई एवम ् दफा १३
को उपधारा (२) मा रहे को “प्रचिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सश त्र

व

वको

क्रममा भएका घटनासँग स बि धत िवषयमा िविभ न अदालत तथा िनकायमा िवचाराधीन मु ाह
स बि धत अदालत तथा िनकायसँगको परामशर्मा आयोगले छानिबन गनछ” भ ने र दफा १३ को
उपधारा (४) मा रहे को “कुनै घटना सश त्र
यसको िनणर्य आयोगले गनछ” भ ने
अमा य तथा बदर घोिषत गिरपाउँ ।
हकको पिरिधिभत्र रहे र आयोग र

व

वको क्रममा भएको हो वा होइन भ ने िववाद भएमा

यव था नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को प्रितकूल हुँदा
याियक

वत त्रता तथा पीिडतको प्रभावकारी कानूनी उपचारको

यायपािलकाबीचको स ब धलाई पुनः पिरभािषत तथा

गनर् ऐन संशोधन गनर् िवपक्षीको नाउँ मा आदे श जारी गरी पाऊँ ।

यवि थत

पीिडतको सुसूिचत सहमितिबना मेलिमलाप हुन नसक्ने कुराको कानूनी प्र याभूित िदन
तथा क्षमादानको लािग िसफािरस गनर् पीिडतको सहमितलाई अिनवायर् सतर्को

पमा कानूनी मा यता

िदन, अिभयोजनको लािग आयोगले सीधै महा यायािधवक्तालाई िसफािरस गन

यव था गनर् र

अिभयुक्तले िवभागीय कारवाहीका आधारमा फौजदारी दािय वबाट उ मुिक्त नपाउने यव था गनर् तथा
क जा स पि त स बि धत हकदारलाई िफतार् गनर् सङ्गठनसमेतलाई जवाफदे ही बनाउन िववािदत
ऐनका दफा २२(१), दफा २४, दफा २५(३) (४), दफा २६(५), दफा २९(१) का
स मािनत अदालतका पूवर् आदे शह

अनुसार

यव थाह

यस

थािपत िविधशा त्रसमेतको आधारमा आव यक संशोधन

गनर् िवपक्षीह को नाउँ मा परमादे शलगायत उपयुक्त आदे श जारी गिरपाउँ । िनय त्रणमा िलई गिरएको
ह या, बला कार, बेप ता, यातना, आमनरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता िव द्धको अपराध, जबजर् ती
िव थापनलगायतका मानव अिधकार उ लङ्घनलाई अ तरार्ि ट्रय कानून तथा मापद ड अनु प
अपराधीकरण गरी पीडकलाई सजायको यव था नगिरएस म सङ्क्रमणकालीन

यायको प्र याभूित हुन

नसक्ने भएकाले यस स मािनत अदालतबाट यस स दभर्मा यसअिघ जारी गिरएका आदे शह लाई
समेत कायार् वयन गनर् शीघ्र आव यक कानून िनमार्ण गनुर् भ ने परमादे शको आदे श जारी गिरपाऊँ ।
नेपालको

अ तिरम

दािय वबमोिजम सङ्क्रमणकालीन

संिवधानको

धारा

१३५(३)(ख) अ तगर्तको

संवैधािनक

याय सुिनि चत गन स दभर्मा सव च अदालत वारा जारी आदे श

तथा प्रितपािदत कानूनी िसद्धा तह को यथोिचत पिरपालना गनर् गराउन आव यक कायर्योजनासिहत
प्रभावकारी अनुगमन गनुर् गराउनु र पिरपालना भए नभएको स दभर्मा आविधक पमा सव च
अदालतलाई प्रितवेदन िदनु भनी िवपक्षी महा यायािधवक्ताको नाउँ मा परमादे श जारी गरी पाऊँ ।
िवपक्षीतफर्बाट प्रितवाद गिरएको िलिखत जवाफको मुख्य अंश :
बेप ता पािरएका
स ब धमा

यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको

यव था गनर् बनेको ऐन, २०७१ को दफा १३ को उपदफा (२) र

संिवधानसँग बािझएको अव था छै न । सश त्र

व

य ता घटनाह सँग स बि धत िवषयमा

िवषेश िकिसमबाट छानिबन गरी स य त य प ता लगाउन सङ्क्रमणकालीन
गिरने अ तरार्ि ट्रय अ यास रहे को र संिवधानले समेत यसलाई
रोहमा िवचाराधीन

।

याियक संय त्र

थापना

वीकार गरे को छ । सङ्क्रमणकालीन

थापना हुनुअिघ रा यका िविभ न संय त्रह मा अनुस धानको क्रममा वा अ य कुनै
य ता घटनासँग स बि धत मु ाह

आयोगले छानिबन गन हुँदा य तो
खोजेको वा

यव थाह

वका क्रममा भएका मानव अिधकार उ लङ्घनसँग

स बि धत घटनाको फरक प्रकृित र जिटलता हुने भएकाले

याियक संय त्र

(४) का

य ता िनकायको

स बि धत अदालत वा िनकायको परामशर्मा

यव थाले िव यमान

यव था र संय त्रह लाई प्रित थापन गनर्

वत त्रता र सक्षमतामा ह तक्षेप हुने भ ने अव था रहँदैन

ऐनको दफा २ को ख ड (ञ) मा गिरएको पिरभाषाले मानव अिधकारको ग भीर
उ लङ्घनका सबै िवषयलाई पयार् त पमा समेटेको छ । उक्त पिरभाषाले अ तरार्ि ट्रय िसद्धा त र
मा यताह लाई पूणर् पमा आ मसात गरे को छ । ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) र (२) को
यव थालाई दफा २ को ख ड (ञ) को

यव थासँग एकैसाथ राखेर हे नुप
र् न हु छ । दफा २६ को

उपदफा (१) र (२) ले मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका कायर्मा संलग्न
क्षमादान (Blanket Amnesty) िदने सिकने गरी
यव थािवपरीत हुने भएकाले

यसरी अथर् गनर्

यिक्तलाई िनःसतर्

यव था गरे को भ नु ऐनको समग्र उ े य र

सिकँदै न । मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका

घटनाह मा दफा २६ को उपदफा (४) मा उपदफा (३) बमोिजम िदइने िनवेदनमा पीडकले सश त्र
व

वको क्रममा आफूबाट मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन भएको कुरा

कायर्बाट आफूलाई प चाताप भएको

वीकार गरे को, य तो

वीकार गरी आयोगसमक्ष पीिडतसँग िच तबु दो ढङ्गले

क्षमायाचना गनर् म जुर गरे को, भिव यमा य तो िकिसमको कुनै कायर् नगन प्रितज्ञा गरे को हुनुपन र
पीडकले आफूबाट मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन भएको

वीकार गरी सो स ब धमा पीिडतसँग

माफी नमागेस म आयोगले पीडकलाई क्षमादान िदन सक्ने अिधकार ऐनको कुनै पिन दफाले
आयोगलाई िदएको छै न ।
ऐनको दफा २२ ले पीिडतको सहमितिबना आयोगले एकतफीर् पमा पीडक र पीिडतबीच
मेलिमलाप गराउने

यव था गरे को छै न ।

वत त्र र सक्षम आयोगले मानव अिधकारको आधारभूत

िसद्धा तिवपरीत गएर पीिडतलाई मेलिमलापको दबाब िसजर्ना गन वा एकतफीर् पमा मेलिमलाप
गराउने भ ने िरट िनवेदकको दावी यथाथर्मा आधािरत नभई का पिनक कुरा मात्र हो । ऐनको दफा
२९ को उपदफा (१) को

यव थाले आयोगले ऐनबमोिजम छानिबन गरे का कुराह सिहतको आ नो

प्रितवेदन नेपाल सरकारसमक्ष प्र तुत गदार् शाि त तथा पुनिनर्मार्ण म त्रालयमाफर्त िसफािरस
कायार् वयन गनर् महा यायािधवक्तालाई लेखी पठाउने यव था भएकोमा ऐनको कुनै दफाले पिन उक्त
प्रिक्रयामा बाधा उ प न गन गरी म त्रालयलाई तजिबजी अिधकार िदएको नहुँदा िरट िनवेदकको
दावीबमोिजम बदर गनप
ुर् न कुनै आधार र कारण छै न । तसथर् प्र तुत िरट िनवेदन खारे ज हुनुपदर् छ ।
उपयुक्
र् त बहस िजिकर मनन ् गरी, पेस भएको िलिखत बहसनोट, िरट िनवेदन तथा िलिखत
जवाफसिहतको िमिसल अ ययन गरी हे दार् प्र तुत िरट िनवेदनको रोहबाट मख्
ु यतः दे हायका
िवषयह मा केि द्रत रही िनणर्य िदनुपन हुनआएको छ :
१. सङ्क्रमणकालीन

यायको

यव थापन

स ब धमा

अ तरार्ि ट्रय

मानवअिधकार

कानून, मानवीय कानून, नेपालको अ तिरम संिवधान, िव तत
ृ शाि त स झौता र यस
अदालतबाट सं थािपत िविधशा त्रीय मा यताह
२.

िनवेदकह ले चुनौती िदएको बेप ता पािरएका

के क ता रहे का छन ् ?
यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा

मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ र यसका प्रावधानह ले उपयुक्
र् त िविधशा त्रीय मू य

मा यतालाई आ मसात गनर् सकेको दे िख छ वा दे िखँदैन ? नेपालको अ तिरम संिवधानको
धारा १२, १३, २४ र यस अदालतबाट प्रितपािदत िसद्धा त एवम ् नेपालको संवैधािनक
कानूनअनुकूल छन ् वा छै नन ् ?
३.

िनवेदन मागबमोिजमको आदे श जारी हुनुपन हो वा होइन ?

िनणर्य िन पणको िनिम त तय गिरएका उपयुक्
र् त प्र नह का स ब धमा िवचार गनुप
र् ूवर्
प्र तुत िरट िनवेदनमा माग गिरएको िवषयव तु र

यसको प ृ ठभूिमको सङ्िक्ष त िसँहावलोकन गनुर्

वा छनीय हुनआएको छ ।
२. िनवेदकले मुख्यतः
यिक्तको

छानिबन, स य

यव थािपका संसदबाट पािरत भई लागू भएको बेप ता पािरएका

िन पण

तथा

मेलिमलाप

आयोग

ऐन, २०७१

को

प्र तावना, दफा

३, १३, २२, २४, २५, २६ र २९ समेतका प्रावधानह ले स यको व तुपरक उ खनन ् गरी
क्रममा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन दोषीह लाई

यायको दायरामा

वको

याउनुपन रा यको

दािय व बहन गराउनुको सट्टा मेलिमलाप र क्षमादानको बहानामा उ काउने, पीिडतह को
गन मौिलक हक कुि ठत पान, संिवधानप्रद त

व

याय प्रा त

यायपािलकाको अिधकारक्षेत्रमा सङ्कुचन र ह तक्षेप

आम त्रण गन र महा यायािधवक्ताको अिभयोजनको संवैधािनक अिधकारलाई नै चुनौती िदनुका साथै
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३, िव तत
शाि त स झौता २०६३, नेपालले अनुमोदन गरे का
ृ
अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार कानून र मानवीय कानून एवम ् यस अदालतबाट िविभ न िरट िनवेदनमा
यसअिघ नेपाल सरकारसमेतका िव द्ध जारी भएका उ प्रेषण, परमादे श र िनदशाना मक आदे शसमेतको
प्रितकूल हुँदा अमा य र बदर घोिषत गनक
ुर् ा साथै मानव अिधकारका िव व यापी मू य र
मा यताअनुकूल हुने गरी संशोधन गनुग
र् राउनु भनी परमादे श तथा िनदशना मक आदे शसमेतको माग
गरे को दे िख छ ।
३. प्र यथीर् नेपाल सरकार तथा

यव थािपका संसदको है िसयतमा सो कानून िनमार्ण गन

संिवधानसभासमेतको िलिखत जवाफ अ ययन गरी हे दार् अ य कुराका अितिरक्त नेपालमा िवगतमा
चलेको
र

व

वको

यव थापन गरी समाजमा मेलिमलाप र सौहाद्रर् स ब ध कायम गरी िदगो शाि त

थािय वका लािग संिवधान, िव तत
ृ शाि त स झौता, अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार कानून र

मानवीय कानून तथा यस अदालतबाट भएका आदे शसमेतलाई

ि टगत गरी उक्त कानून बनाइएको

हुँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदे श जारी गनुप
र् न अव था नरहे को भ नेसमेत िजिकर िलइएको पाइ छ
।
४. िनवेदन दावी तथा िलिखत जवाफ िजिकरको उपयुक्
र् त स दभर्मा प्रथमतः िनणर्य िन पणका
िनिम त तय गिरएको पिहलो प्र नका स ब धमा िवचार गनुप
र् न हुन आएको छ । यस क्रममा
मुख्यतः

व

वका समयमा घटाइएका मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका घटनालाई स बोधन

गन

व

वो तर

याय

प्रणालीका

याियक, अधर् याियक र सामािजक प्रणाली के क तो हुनुपन हो, सङ्क्रमणकालीन
अवयवह को

स तुिलत

िविधशा त्रीय

सिक छ, पीडकलाई िनजह ले गरे को कसुरप्रित
बनाउँ दै पीिडतका चहर्याइरहे का पीडाह मा

कसरी

िनमार्ण

गनर्

याियक र समािजक पमा िज मेवार र जवाफदे ही
यायोिचत समाधान वारा खाटा बसाउने कायर् कुन

ढङ्गबाट हुनु आव यक छ भ ने प ृ ठभूिमको आलोकमा
५. व तुतः मानव अिधकारह

आधार त भ

यान जानु अपिरहायर् हु छ ।

मािनसमात्रका य ता अपिरहायर्

वाथर्, चाहना र आव यकता

हुन ् जसले मािनसलाई अ य प्राणीह भ दा िभ न राख्न सकेको छ । प्राकृितक प्राणी भएको नाताले
मािनससँग अ यो याि त भएका र अपहरण गन नसिकने य ता अिधकारह को दायरािभत्र गैरकानूनी
तवरले प्रवेश गन वा अितक्रमण गन वा उ लङ्घन गन छुट रा य वा अमुक सङ्गठन वा कुनै यिक्त
कसैलाई पिन छै न । य तै मानवीय स वेदनाका कितपय िवषयह

सङ्कटकालीन अव था वा युद्धका

बेलासमेत अनितक्र य र संरिक्षत रहनुपदर् छ ।
६. य यिप िविभ न काल ख डह मा यो वा

यो अनेक बहानामा यद्ध
ु वा सश त्र

व

वको

िवभीिषकाबाट मानव समुदाय प्रतािडत बिनरहनुपरे को कटु यथाथर्लाई िबसर्न सिकँदै न । कितपय
अव थामा

सश त्र

व

वलाई

अपिरहायर्

आव यकताको

कोणबाट

प्रयासह समेत भएका पाइ छन ् । पूवीर्य दशर्नमा स य, त्रेता र
व

वह

भएको

ग्रहण

गन

वा

अ यार्उने

वापर यग
ु मा समेत डरलाग्दा सश त्र

टा त पाइ छ । सरु र असरु , दे व र दानव, स य र अस य, धमर् र अधमर्का

नाममा गिरएका भिनएका

य ता

व

वमा दे वता वा स यको जीत भएको आख्यान हाम्रा लािग

नौलो छै न । रामायण, महाभारत र गीता ज ता िह द ू धमर् ग्र थह

व

वकै घटनामा आधािरत

भएर रचना गिरएको पाइ छ । तर आ चयर्को कुरा यस बखत भएका भिनएका सश त्र

व

व पिन

व छ द नभई युद्धको िनयममा आधािरत हुने गरे को पाइ छ । सय
ू दयदे िख सय
ू ार् तस म मात्र लडाइँ
गनर् पाइने, आक्रमण गनुअ
र् िघ शङ्खना

गरे र िवपक्षीलाई सतकर् रहन सङ्केत िदइने, पछािडबाट वा

झक्
ु याएर प्रहार नगन, मिहला र बालबािलकाह लाई आक्रमण नगन तथा घाइते एवम ् आ मसमपर्ण
गन योद्धाह लाई नमान, संरक्षण प्रदान गन, धािमर्क युद्धका िनयमह
मानवस वेदी दे िख छन ् । साथै
दि डत

गद

पन
ु :िनमार्ण, िवकास

व
र

मानवअिधकार मैत्री र

वपिछको अव थामा युद्धको िनयम उ लङ्घन गन दोषीलाई
सामािजक

सहअि त व

तथा

मेलिमलाप

कायम

गिरएका

टा तह समेत य ता आख्यानह मा प्रचरु मात्रामा भेिट छन ् ।
७. आधुिनक मानव िवकासको इितहास पिन सश त्र

व

वकै मागर्बाट गुिज्रएको पाइ छ ।

एिसया, अिफ्रका मात्र होइन आधुिनक स यताको पिरचायक ठा ने युरोप र अमेिरकी महा िवपह को
स यता िनमार्णसमेत

व

वकै जगमा खडा भएको भ ने दे िख छ । यस

िव वभिरका रा यह को वतर्मान राजनीितक सीमा रे खा कुनै न कुनै
प्रभावबाट कोिरएको अव थालाई हे क्का राख्नैपन हु छ ।

पमा

ि टकोणबाट हे दार्
व

वकै असर र

८. अ ततोग वा युद्धको पीडाबाट हार खाएर मािनसले आ नै
िववेकबाट जाग क भई यसलाई रोक्ने वा

व

दयको

प दनको साझा

व िसिजर्त असर वा पीडालाई कम जोिखमयुक्त

बनाउने प्रयासको थालनी गरे को पिन शता दीय नािघसकेको दे िख छ । प्रथम िव वयुद्धअिघ युरोपमा
य ता कैय प्रयासह

भएका पाइ छन ् । िलग अफ नेस सको

थापना युद्धकै अ यको खोिज व प

भए पिन यसले दो ो िव वयुद्धको त्रासदीपूणर् नरसंहार र पीडाबाट मानव समुदायलाई जोगाउन सकेन ।
यसका द ु प्रभावह ले अझैस म पिन मानव स यतामािथ औंला ठ याइरहे को अव था छ । दो ो
िव वयुद्धको समाि तसँगै ते ो िव वयुद्धको पुनराविृ त हुन निदन संयुक्त रा ट्रसङ्घको
गिरएको र यसको

थापना सँगसँगै

व

व रोकथाम र

यव थापनका अ तरार्ि ट्रय पहलह ले ठोस

आकार िलन थालेको व तुत य सबैलाई िविदतै भएको कुरा हो ।
स भव र आव यक छै न । आव यकता केवल

थापना

यसलाई पुनाराविृ त गनर् यहाँ

मरणमात्रको छ । संयुक्त रा ट्रसङ्घको

थापनापिछको

सात दशक पारगदार्स मको आजको िदनस म आइपुग्दा ते ो िव वयुद्धको खतरा त टरे कै छ तर रा य
रा यबीच

िवपक्षीय, ित्रपक्षीय तथा रा यिभत्रै आ तिरक पमा िविभ न वगर्, समुदाय वा

समुदाय र रा यबीच कुनै न कुनै कारणबाट

व

वह

य ता

भई नै रहे को दे िख छ ।

९. इितहासबाट पाठ िसक्दै िव वजनमतले यो कुरामा म यैक्यता कायम गरे को छ िक अब
जुनसुकै उ े य वा प्रयोजनबाट गिरने

व

व हुन ् ितनको आडमा मानव अिधकार र मानवीय

स वेदनालाई उ लङ्घन गन छुट कसैलाई
छै न । यसैले राि ट्रय तथा अ तरार्ि ट्रय कानूनको िनगरानी, िनयमन र उपि थित हरे क आ तिरक वा
बा य सश त्र

व

वका घटनाह उपर रिहरहे कै हु छ । राि ट्रय कानूनका अितिरक्त अ तरार्ि ट्रय

मानव अिधकार कानन
र मानवीय कानन
ू
ू िवपरीत हुने मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका
घटनाह

अक्ष य छन ् र द डनीय छन ् ।

यस प्रकारको दोषबाट उ मिु क्त िलन अब स भव छै न ।

सश त्र

व

चासो र

वाथर्को िवषय नभई समग्र िव वको साझा सरोकार िनिहत रहे को अथार्त िव व यापीकरणको

वका क्रममा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको िवषय कुनै मल
ु क
ु िवशेषको मात्र

अिवभा य र अक्षु ण एजे डा ब न पग
ु े को छ ।
न याउने वा

यसैले य ता िवषयह लाई

यायको दायरामै

याएर पिन सामसम
ु पानर् खो ने प्रविृ तले वैधता नपाउने िनि चत छ ।

१०. सश त्र

व

वको क्रममा लागू हुने अ तरार्ि ट्रय कानूनका दई
ु प्रणालीिभत्र अ तरार्ि ट्रय

मानव अिधकार कानून र अ तरार्ि ट्रय मानवीय कानून पदर् छन ् । यी दब
ु ै एक अकार्का प्रित पधीर् नभई
पिरपूरक हुन ् । मानव अिधकार कानून

व

व र शाि त जुनसुकै अव थामा पिन लागू हु छ भने

मानवीय कानून युद्धको समयमा लागू हु छ । तर यी दब
ु ैको उ े य मानव मयार्दाको रक्षा वा संरक्षण
गनुर् नै हो । पक्ष रा ट्रह ले अनुमोदन गरे का अ तरार्ि ट्रय सि ध तथा प्रथाजिनत अ तरार्ि ट्रय
कानूनबाट उपयुक्
र् त कानून प्रणालीको समग्र व प िनमार्ण भएको छ । मुख्यतः अ तरार्ि ट्रय
मानवअिधकार कानूनले पक्ष रा ट्रउपर दािय व तोकेको दे िख छ भने मानवीय कानून

व

वरत

सबैपक्षलाई समान पमा लागू हु छ । उक्त कानूनह ले मुख्यतः मानवता िव द्धको अपराध, आम

नरसंहार, जाित

ह या, बलपूवक
र्

बेप ता

पान, मानव

बेचिवखन

र

बला कार, क्रूर

अमानवीय

यवहार, यातना र गैरकानूनी ह या ज ता अपराधह लाई मानवअिधकार उ लङ्घनका ग भीर
घटनाको

पमा िलएको पाइ छ ।
११. जेनेभा महासि ध, १९४९ र यससँग स बद्ध साझा महासि धह

मानवीय कानूनका िलिखत

अ तरार्ि ट्रय

ोत हुन ् । यीम येका चारवटा महासि धलाई नेपालले िमित २०२०।१०।२४

मा अनुमोदन गिरसकेको हुँदा िवगतको

व

वको क्रममा ियनका प्रावधानह

। य तै प्रथाजिनत अ तरार्ि ट्रय मानवीय कानूनह
१२. अ तरार्ि ट्रय

मानव

वतः आकिषर्त हु छन ्

पिन अ यो याि त पमा सँगसँगै लागू हु छन ् ।

अिधकार

कानूनका

पमा

पनम ये

जातीय

िवभेद

उ मल
ू नस ब धी महासि ध, नागिरक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अनुब ध, १९६६ र ऐजनको
पिहलो र दो ो

वेि छक प्रोटोकल, आिथर्क, समािजक तथा साँ कृितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय

अनुब ध, १९६६

र

यसको

अनुब ध, मिहला

महासि ध, १९७९ र ऐजनको

िव द्ध

सबै

प्रकारका

िवभेदको

उ मल
ू नस ब धी

वेि छक प्रोटोकल, यातना तथा अ य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक

यवहार वा सजायस ब धी महासि ध, १९८४,

बालअिधकार महासि ध, १९८९ र यसका दईु वटा

वेि छक प्रोटोकलसमेतले नेपालले िवगतको

वअगावै अनुमोदन गिरसकेको अव था हुँदा ितनको

उपेक्षाबाट गिरने

व

वो तर

ऐन, २०४७ को धारा ९ ले

व

यव थापन िव व समद
ु ायलाई

वीकायर् हुन सक्तैन । नेपाल सि ध

य ता सि धसँग बािझएका नेपाल कानून अमा य भई सि धकै प्रावधान

िक्रयाशील हुने घोषणा मक यव था गरे को कुरा

मरणीय छ ।

१३. मानव अिधकारको चचार् गदार् िबसर्नै नसिकने अपिरहायर् िवषय मािनसको स मानपूवक
र्
बाँ न पाउने अथार्त जीवनको अिधकार अ य अिधकार भ दा उप लो कोटीमा पदर् छ । ज तै सङ्कट
वा िवपत ् आइपरे को अव थामा समेत नागिरकको जीवनको अिधकार अपहिरत वा कुि ठत हुन सक्तैन
। नेपालले अनुमोदन गरे को नागिरक तथा राजनैितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय प्रितज्ञापत्रको
धारा

४(२) ले

धारा

६, ७, ८ (प्रकरण

१

र

२), ११, १५, १६

र

१८

प्रद त

दे हायका

अिधकारह लाई सङ्कटकालमा समेत हरण गनर् निम ने (Non derogable Right) अिधकारको

मानव
पमा

राखेको दे िख छ :
जीवनको अिधकार –धारा ६,
यातना, क्रूर अमानवीय वा अपमानजनक यवहार वा सजायिव द्ध संरक्षण – धारा ७,
दास व, दास यापार र चाकरीबाट उ मुिक्त – धारा ८(१) र (२),
करारीय दािय व परू ा गनर् नसकेबापत थन
ु ामा ब न नपन – धारा ११,
फौजदारी कानूनको भूतलक्षी प्रयोग गनर् नहुने – धारा १५,
कानन
ू को अगािड यिक्तको मा यता पाउने अिधकार – धारा १६,

िवचार, िववेक र धािमर्क

वत त्रता – धारा १८ ।

१४. यसैगरी नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १४३ को उपधारा (७) को
प्रितब धा मक वाक्यांशअनुसार दे हायका मौिलक हकह

सङ्कटकालमा समेत िनल बन गनर् निम ने

दे िख छ :–
जीवनको

अिधकार, वैयिक्तक

वत त्रता, राजनैितक

दल

र

सङ्घसं था

खो नेसमेत

वत त्रता – धारा १२(१), (२) र (३) को ख ड (ग) र (घ),
समानताको हक – धारा १३,
छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव िव द्धको हक – धारा १४,
कुनै समाचार प्रकाशन, प्रसारण गरे बापत िव युतीय वा छापा मा यम ब द, जफत र दतार्
खारे ज नहुने – धारा १५ को उपधारा (३) र (४),
वातावरण तथा

वा

यस ब धी हक – धारा १६,

िशक्षा तथा सं कृितस ब धी हक – धारा १७,
रोजगारी तथा सामािजक सरु क्षास ब धी हक – धारा १८,
मिहलाको हक – धारा २०,
सामािजक

यायको हक – धारा २१,

बालबािलकाको हक – धारा २२,
धमर्स ब धी हक – धारा २३,
यायस ब धी हक – धारा २४,
यातना िव द्धको हक – धारा २६,
शोषण िव द्धको हक – धारा २९,
मस ब धी हक – धारा ३०,
दे श िनकाला िव द्धको हक – धारा ३१,
उि लिखत अिधकार र

वत त्रता अितक्रमण भएमा अवल बन गनर् सिकने संवध
ै ािनक

उपचारको हक र ब दीप्र यक्षीकरणको उपचार प्रा त गन हक – धारा ३२ ।

१५. तुलना मक अ ययनबाट नागिरक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय
प्रितज्ञापत्र, १९६६ को धारा ४(२) ले अनु लङ्घनीय बनाएका प्रायः सबैजसो मानवअिधकारह लाई
वतर्मान अ तिरम संिवधानको धारा १४३(७) को प्रितब धा मक वाक्यांशले पिन अहरणीय मौिलक
हककै कोटीमा राखेको दे िख छ । नागिरक तथा राजनैितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय प्रितज्ञापत्रले
िनल बलन गनर् निम ने अिधकारको सूचीमा राखेको आिधकारका अितिरक्त नेपालको अ तिरम
संिवधानले समानताको हक, छुवाछूत िव द्धको हक, स चारमा यम र पत्रपित्रका, वातावरण तथा
वा

य, िशक्षा

िव द्धको,

तथा

सं कृित, सामािजक

याय, मिहला, बालबािलका, धमर्,

मस ब धी, दे श िनकाला िव द्धका हक अिधकारह

दे िख छ । अ तिरम संिवधानको यो

याय, यातना

िनल बन नहुने कोटीमा राखेको

यव था नेपालले अनुमोदन गरे को अ तरार्ि ट्रय प्रितज्ञापत्रको

यव थाभ दा पिन उदार र फरािकलो दे िख छ ।
१६. सङ्क्रमणकालीन

याय समाजसँग अ यो याि त प्रिक्रया वा संय त्र हो । यसमा

मूलतः पीिडत र पीडक स मुख हु छन ् ।

य तै यसका मुख्यतः दई
ु वटा आयाम हु छन ् । पिहलो

िवगतमा घटाइएका ग भीर प्रकृितका आपरािधक घटनाका दोषीह लाई दि डत गन र दो ो
मेलिमलापको वातावरण िसजर्ना गन । यी दब
ु ै प्रिक्रयाबाट पीडकलाई कानून र समाजप्रित िनर तर
उ तरदायी वा जवाफदे ही बनाइ छ । के क ता िवषयह
िवषयह

यायको दायरामा आउने हुन ् र के क ता

मेलिमलापमा जाने हुन ् भ ने कुराको वा तिवकता प ता लगाई सही ढङ्गबाट कायार् वयन

गनुर् नै सङ्क्रमणकालीन

यायको अभी ट हो । ग भीर कसुर गन

यिक्तलाई मेलिमलापको बहानामा

सजायबाट उ काउने र मनसायसिहत नगिरएका सामा य प्रकृितका घटनाह मा पिन अिभयोजन नै
गनुप
र् छर् भ ने सोचले सङ्क्रमणकालीन

याय सफल हुन सक्तैन । सङ्क्रमणकालीन

यायका दे हायका

चार चरण रहे का छन ्ः
िवगतमा भएका घटनाह को स यत य अ वेषण (Truth seeking) गरी सावर्जिनक गन ।
ग भीर प्रकृितका घटनामा संलग्नह लाई अिभयोजन गरी

याय (Justice) कायम गन ।

पीिडतलाई स बोधन गरी पिरपरू णको (Reparation) यव था गन ।
भिव यमा य ता घटना नदोहोिरने सुिनि चतता (Non-recurrence) गराउने ।

१७. यसैगरी

यस

अदालतबाट

व

वकालमा

बलपव
र्
ू क

बेप ता

ह या, बला कार ज ता मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका दोषीह लाई
रा यले

पान

कायर्लगायत

यायको दायरामा न याई

यि तकै उ मिु क्त िदन िम दै न भ ने स ब धमा िविभ न िरट िनवेदनह को रोहबाट नेपाल

सरकारसमेतका नाममा पटकपटक आदे श जारी भएको अव था छ ।

अिधवक्ता राजे द्रप्रसाद ढकालको हकमा िनजको सहोदर भाइ रिव द्रप्रसाद ढकालसमेत िव द्ध नेपाल
सरकार, गह
ृ म त्रालय िसंहदरबार :
१८. प्र तुत ब दीप्र यक्षीकरणको िनवेदनमा मुख्यत

व

वको समयमा बलपूवक
र् पक्राउ

गरी बेप ता पािरएका नागिरकह को खोजी गरी िरहा गनर् माग गिरएको दे िख छ । उक्त िनवेदनमा
यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सुरक्षाकमीर्ले पक्राउ गरी बेप ता पारे का भिनएका
ि थित, बेप ता पािरएका वा प ता नलागेका नागिरकह को हकमा खासगरी
रा यको के क तो दािय व रहने, य तो दािय व िनवार्ह गन गराउने कुरामा

व

यिक्तह को

वरत अव थामा

याियक उपचारको के

क तो स भावना रह छ र सो िसलिसलामा अदालतको भूिमका के क तो हुन सक्छ, बेप ता भएका
नागिरकह को ि थित जाँचबझ
ु गनर् तथा सावर्जिनक गनर् हालस म के क तो प्रयास भयो, सो प्रयास
पयार् त र प्रभावकारी भयो भएन, यस स ब धमा के गनर् उपयुक्त हु छ, अनुस धान एवम ् छानिबन
गरी

बेप ता

भएका

नागिरकह को

ि थित

प ता

लगाउन, दोषीलाई

क्षितपिू तर्लगायतका उपचार िदने स ब धमा के क तो कानूनी
यव था

पयार् त

आव यक

र

प्रभावकारी

छ

छै न, छै न

भने

के

द ड

िदन

र

पीिडतलाई

यव था िव यमान छ, य तो कानूनी
क तो

कानूनी

संरचना

र

पहल

हु छ, बेप ता पािरएको भिनएका नागिरकह को स ब धमा खोजिबन गनलगायतको उपचार

प्रा त गनर् तथा बेप ता पािरएको कारणले स बि धत पिरवारमा पनर् गएको क्षित तथा असरलाई
म येनजर राखी त काल भोग्न परे को पीडा र क्षित कम गनर् ता कािलक राहत व प कुनै अ तिरम
यव था गनुर् वा छनीय हु छ हुँदैन, यिद हु छ भने हाल पिररहे कै िनवेदनह बाट नै य तो आदे श गनर्
िम छ, िम दै न भ ने प्र नह मा केि द्रत रही

व

वकालमा बलपूवक
र्

यिक्त बेप ता पान कायर्

नेपालको संिवधान र कानून तथा अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार कानून र मानवीय कानून तथा
बलपूवक
र्

बेप ता

पािरएका

यिक्तह को

संरक्षणस ब धी

अ तरार्ि ट्रय

प्रितज्ञापत्र, २००६ (International Convention for Protection of all Person from Enforced
Disappearance, 2006) समेतको प्रितकूल हुन जाने भ दै यस प्रकारको ग भीर मानव अिधकार
उ लङ्घनका घटनाका दोषीलाई

यायको दायरामा न याई उ मुिक्त िदन निम ने

दे हायबमोिजम आदे श जारी गरे को दे िख छ
व

याख्या गद

:

वको क्रममा भएको

यापक प्रकृितको बेप ता पािरएको घटनाह

र अ य

अव थामा पिन बेप ता पािरएका अव थामा पक्रने, थु ने, ब धक राख्ने, थु दाको बापतमा
अपनाउनुपन

सतकर्ता

अिधकार, िनजह ले

र

यव था, पीिडत

यिक्त

प्रा त गनर् सक्ने उपचार, िनजह को

तथा

िनजको

पिरवारजनको

स ब धमा गिरने प्रभावकारी

अनस
ु धान ज ता िवषयह मा स बोधन गिरएको हामीकहाँ कानूनकै अभाव दे िखयो ।
सावर्जिनक मह वको कुनै प्र नमा जाँचबुझ गन ऐन स मको
पािरएका

यव था भए पिन बेप ता

यिक्तह को स दभर्मा सो प्रयोजनका लािग जाँचबझ
ु गनर् बनेको ऐन नै नहुनाले

य तो ऐनिबना वा तिवक, यावहािरक र प्रभावकारी जाँचबझ
हुन नसक्ने दे िखयो । साथै
ु

िव यमान फौजदारी कानूनिभत्र पिन यससँग स बि धत प्र नह लाई स बोधन गन कानूनी र
संरचना मक यव था गिरएको

पाइएन ।

तसथर् यो सम याको प्रभावकारी स बोधन गनर्को लािग बेप ता पान कायर्लाई कसुर
कायम गन, बलपूवक
र्
बेप ता पािरएको कुरालाई बेप ता पािरएकाह को संरक्षणस ब धी
महासि ध, २००६

मा

समावेश

गिरएको

पिरभाषा

अनु प

पिरभािषत

गनर्, थुनुवाको

अिधकार, थुनामा राख्नेको दािय व, थुनामा राख्ने ठाउँ को िकटान र थुनामा रहनेसँग िनजको
विकल र पिरवारजनको स ब ध र पहुँचको
हक, थुनुवाका

याियक उपचारको हकको

यव था, थुनुवालाई थुनाको कारणको सूचनाको
यव था, गैरकानूनी थुनामा राखेको अव थाको

थुनुवा तथा िनजलाई थुनामा रािखएबाट वा बेप ता पािरएबाट पीिडत भएका स बि धत
यिक्त तथा पिरवारको क्षितपूितर्लगायतको उपचारको हक, अनुस धान प्रिक्रयालाई प्रभावहीन
हुन नपाउने गरी लिचलो हद यादस ब धी

यव था, गैरकानूनी थुनामा राखेको वा बेप ता

गर्यो भ नेस ब धी उजुरी सु ने िनकाय र ितनको उ तरदािय व, थुनामा राख्दा थुनुवाको
प्रयोजनको लािग औपचािरक ब दीगह
ृ को
राख्दा मानवीय

यव था गरी

य तोमा मात्रै थुनामा राख्ने, थुनामा

यवहार गन, थुनुवाको लािग थुनामा राख्दाको समय, अव था, थुनामा राख्न

आदे श िदने अिधकारीको नाम नामेसी र ठे गानालगायतका प्रासङ्िगक िववरणह
ह ता तरण गदार् पिन तदनु पको

र थुना

यव था गनुप
र् न दािय व, थुनुवाका सबै अव थाबारे

पिरवारजनले थाहा पाउने अिधकार र सो सहज सा य गन प्रिक्रयाको िवकास, थुनाबाट मुक्त
गदार् पिन वा तवमा मुिक्त पाएको ि थित झि कने सतर्ह को
एवम ् मानिसक अव थाको अिभलेख राख्ने ज ता

यव थाह

यव था र िनजको शारीिरक
समेिटएको कानूनको िनमार्ण

प्राथिमकताको साथ गनुप
र् न आव यकता महसुस भएको छ । बेप ता पान कायर्मा संलग्न भई
मु ा चलाइएको अव थामा वा सजाय तोिकएका
अ तरार्ि ट्रय मापद डको स ब धमा पिन

यिक्तह लाई माफी िदन निम ने ज ता

यानाकषर्ण गरी उिचत

यव था गनुर् उि तकै

मह वपूणर् छ । यस प्रयोजनको लािग बलपूवक
र्
बेप ता पािरएका सबै

यिक्तह को

संरक्षणस ब धी अ तरार्ि ट्रय महासि ध (International Convention for Protection of
all Person from Enforced Disappearance) लाई मागर्िनदशकको

पमा ग्रहण गनर्

वा छनीय हु छ ।

१९. उपयुक्
र् तबमोिजम बलपूवक
र्
बेप ता बनाइएका
कायार् वयनको लािग सोही ऐनमा वा छुट्टै पमा
स ब धमा छुट्टै जाँचबुझ आयोग गठन गन

यिक्तह को संरक्षणस ब धी ऐन

य ता बलपूवक
र्
बेप ता बनाइएका

यिक्तह को

यव थासमेत समावेश गनर् वा छनीय हु छ । यस

िकिसमको सम याको जाँचबुझ गनर् छुट्टै अिधकार, सीप र प्रिक्रयाको आव यकता हुने हुनाले संयुक्त
रा ट्रसङ्घको मानव अिधकार उ चायुक्तको कायार्लयको त वावधानमा िवकिसत बलपूवक
र्
बेप ता

पािरएका यिक्तह को स ब धमा जाँचबुझ गन आयोगको आधारह
Enforced Disappearance) लाई मागर् िनदशकको

पमा सतर्ह

(Criteria for commission on
िकटान गनर् उपयुक्त हुने दे िख छ

।
२०. यसअ तगर्त अ य कुराको अितिरक्त प्र तुत िवषयसँग स बि धत सबै घटनाह को
जाँचबुझ

गन, आयोगको

कायर्क्षेत्र

प ट

गन, य तो

जाँचबुझले

अदालतको

प्रित थापन

नगन, आयोगमा मनोिनत यिक्त सो कामको लािग
उपयुक्त र दक्ष हुनुपन, िनजह
सिु वधाको

यव था

वत त्र र िन पक्ष हुनुपन, सोको लािग आव यक सेवासतर् र

गनुप
र् न, यसमा

मिहला

वा

अ य

जाती

वा

समद
ु ायको

प्रितिनिध व

हुनुपन, आयोगको काम, कतर् य र अिधकार ऐनमा नै तोिकनुपन, सम याका प्रकृित अनस
ु ार कुनै पिन
ोतबाट प्रा त जानकारीको आधारमा
गनुप
र् न

जाँचबुझ गनर् सक्ने, ि थित

प ट नभएस म जाँचबझ
ु िनर तर

यव था, जाँचबझ
ु को लािग मह वपण
ू र् पीिडत, साक्षी, उजरु वाला, विकल र अनुस धानकतार्

सबैलाई अनुस धानमा सहयोगी बिनरहनको लािग िनजह को सरु क्षाको
आ नो सरोकार र भनाई राख्न पाउने अिधकार र अवसरको
सिकने

यव था गनर् ज री हु छ भने

गन, बु नपन दे िखएका

यिक्तह

यव था गन, पीिडतह ले

यव था, िनजह को भनाई गो य राख्न

य ता आयोगलाई आव यक ठाउँ , कायार्लय आिदको िनरीक्षण

बु नेलगायतको सबै अिधकार िदन आव यक हु छ ।

आयोगलाई आ नो तोिकएको कायर्स प न गनर् आव यक

य ता

ोत साधन उपल ध गराउने यव था पिन

सिु नि चत गनर् ज री
हु छ । यी सबै कुराह

िविध िनमार्णको क्रममा िवचार गिरन वा छनीय

२१. कानून

बनाउने

कुरामा

सावर्भौम

नेपाली

हु छ ।

जनताले

सु पेको

िवधाियकी

अिधकारअ तगर्त बिु द्धमानीपूवक
र् िविधिनमार्ण गन िसलिसलामा उपयुक्
र् त कुराह लाई वाि छत

थान

िदएमा यस िकिसमको सम या भोगेका जनता कुनै न कुनै हदस म लाभाि वत हुन सक्ने आशा गनर्
सिक छ ।
२२. यसरी बेप ता पािरएको

यिक्तह को संरक्षणस ब धी ऐन, ितनीह लाई बेप ता

पािरएको कारण र अव थाबारे जाँचबुझ आयोगको यव था कानूनबाटै गरी यापक पमा छानिबन गनर्
अिधकारस प न उपयुक्त आयोग गठन गरी िनवेदनमा उि लिखत यिक्तह को हकमा छानिबन गरी
प्रितवेदन प्र तुत गनर् लगाउने र सो आधारमा फौजदारी अनुस धान पूरा गरी आव यकता र
उपयुक्तता अनुसार स बि धत

यिक्तको हकमा अिभयोजनलगायतको िनणर्य गनुर् गराउनु भनी

िवपक्षी नेपाल सरकार, गह
ृ म त्रालय तथा महा यायािधवक्ताको कायार्लयको नाममा िनदशा मक आदे श
जारी गिरिदएको छ ।
२३. बेप ता

भएको

कारणले

स बि धत

यिक्तले

भोगेको

असरको

अितिरक्त

पिरवारजन बेप ता भएको कारणले पिरवारले िविभ न सामािजक आिथर्क एवम ् मानिसक क्षित

िनर तर पमा भोग्न पिररहे को हु छ । बेप ता भएको मािनसको खोजिबन गनर्को लािग लाग्ने
समय,

म र

यय अिन सो िसलिसलामा आफूले गुमाएको शाि त र

पािरएको भनेको

यिक्तको अनुपि थितले

म उ पादक व तथा सुरक्षालगायतमा परे को असरको

मू याङ्कन गिरयो भने यसको दरू गामी सामािजक तथा आिथर्क पिरणामह
एकाितर बेप ता पािरएको भिनएका

यहोरे को भार साथै बेप ता
दे िखन आउछन ् । रा यले

यिक्तह को ि थित सावर्जिनक गनर् नसकेको र अक ितर

पिरवारजनले सो िसलिसलामा िनर तर क्षित र दािय व यहोनुर् पिररहे को हुँदा बेप ता पािरएको भनेको
यिक्तह को ि थित िनणार्यक पमा
यसको स बोधन पिन कुनै

प ट नभएस म यसबाट िसिजर्त पीडा िनर तर हुने हुनाले

पमा गनर् अिनवायर् दे िख छ ।

२४. जीवनको सुरक्षा र

वत त्रताको अिधकार उ लङ्घनको घटनालाई कुनै मौिद्रक वा

आिथर्क पमा क्षितपूितर् हुनसक्ने अव था नै रह न ।

यसो भए पिन पीिडतको पिरवारलाई िकि चत

भए पिन सहयोग गनर् रा यको उ तरदािय व भएको र अिधकारह

उपचारको प्रभावकारी यव थािबना

अथर्हीन हुने हुनाले उपचार खो ने पीिडतको पिरवारको हकलाई स मान गनर् पिन अ तिरम प्रकृितको
ता कािलक राहत व प सहायता िदनुपन आव यकतालाई यो इजलासले हािदर्क पमा

दयङ्गम गरे को

छ ।
२५. यस अदालतको आदे शबाट गिठत कायर्टोलीको अनुस धानबाट समेत म ृ यु भैसकेको
पिु ट भएको भिनएका

यिक्त चक्रबहादरु कटुवालको हकमा ता कािलक राहतको

निजकको हकवालालाई र अ य मत
ृ घोिषत भएका पिरवारलाई जनही २ लाख

पमा ितनको
पैयाँ क्षितपिू तर्

िदने, यस अदालतको अनुस धान टोलीबाट छानिबन गिरसिकएको सरु क्षाकमीर्ले पक्राउ गरी बेप ता
पािरएको िन कषर् िनकािलएको राजे द्रप्रसाद ढकाल, िबिपन भ डारी र िदलबहादरु राईको हकमा जनही
एक लाख पचास हजार र बाँकी िनवेदनमा उि लिखत ि थित प्र ट नभएका
जनही १ लाख

यिक्तह को हकमा

पैयाँ ता कािलक राहत व प अिवल ब उपल ध गराइ िदनु भनी नेपाल सरकार

प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयको नाममा नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १००
र १०७(२) अनस
ु ार यो आदे श जारी गरी िदएको छ ।
२६. साथै, मािथ िविभ न प्रकरणमा उि लिखत कुराह मा प्रितकूल असर नपन गरी
हालस मको पीिडतह को अव था र यसपिछ पिन बेप ता भएका कारणले िनर तर भोग्नुपरे को क्षित र
असुिवधालाई िवचार गरी आिथर्क शैिक्षक रोजगारीलगायतको िविभ न पक्षह

िवचार गरी उपयुक्त

राहत कायर्क्रम तजुम
र् ा गरी लागू गनुर् भनी नेपाल सरकारका नाममा िनदशना मक आदे श जारी गरी
िदएको छ ।

व

वपीिडत तथा कृषक हकिहत संरक्षण समाज के द्रीय कायार्लय, कैलाली धनगढीका तफर्बाट

अिख्तयारप्रा त भै आ नो हकमा समेत िललाधर भ डारीसमेत िव द्ध नेपाल सरकार, प्रधानम त्री तथा
मि त्रपिरष को कायार्लय िसंहदरबार, काठमाड समेत :
२७. प्र तुत परमादे शको िनवेदनमा सश त्र

व

वको समयमा िनवेदकह को पिरवारको

नाममा रहे को िविभ न चल अचल स पि त, उ योग ध दा कलकारखाना, पेसा यवसाय ज ता िनजी
स पि त

िवपक्षी

पाटीर्

एवम ् पाटीर्का

िबहीन, पेसा िबहीन बनाई क जा
संिवधान, २०६३ मा समेत

भ्रात ृ

सङ्गठनह ले

क जा

गरी

िनवेदकह लाई

घरवार

गरी िव थािपत जीवन िबताउनु परे को, नेपालको अ तिरम

य तो स पि त िफतार् गन स ब धमा शाि त स झौता गन दलह

वारा

गिरएको प्रितबद्धतालाई संिवधान मै उ लेख भएको हुँदा नेपाल सरकार, राजनैितक दल एवम ् मानव
अिधकार आयोगसमक्ष

य तो स पि त घर जग्गा िफतार्को लािग पटकपटक िनवेदन गदार् कुनै पहल

चासो नभएर दे शिभत्रै अनागिरकको

पमा िव थािपत जीवन िबताउनुपरे को हुँदा िवपक्षीह बाट क जा

भएका स पि त अिवल ब िफतार् गरी

यायोिचत क्षितपिू तर्समेत िदनु िदलाउनु भ ने परमादे शको

आदे शसमेत

उक्त

माग

सङ्क्रमणकालीन

गरे को

दे िख छ

।

यायको स ब धमा

िनवेदनमा

यस

अदालतको

संयुक्त

इजलासबाट

याख्या र िववेचना गद क जा गिरएको स पि त िफतार् गनर्को

लािग दे हायबमोिजमको आदे श जारी भएको
पाइ छ

:
सङ्क्रमणकालीन
रणनीितक

यायमा

उपचार

अिभयोजन, स य

व

गन

वकालका
ि टकोण

अ वेषण (Truth

सुधार (Institutional

घटनाह को

समग्रतामा

िलइ छ, यसैले

मू याङ्कन

अपराध

अनुस धान

गरी
र

Seeing), क्षितपिू तर् (Reparation), सं थागत

reforms), परीक्षण (Vetting) लगायतका

िविवध

पक्षह मा

चरणबद्ध िवचार गनुप
र् न ।
व

वकालमा भइरहे का मानवीय कानून िव द्धका वा मानव अिधकार उ लङ्घनका

ग भीर कसुरह

रोक्ने, ती कसुरह

भाव

गराउने, घटनावलीको

उ बोधन

दोहोिरन निदने, पीिडतमा सुरक्षा र आ मस मानको
यथाथर्

अिभलेख

राख्ने, राि ट्रय

मेलिमलापको

वातावरण बनाउने र कानूनी रा यको पुन: थापना गन, अ ततः शाि त बहालीको मागर्मा
योगदान पुरय
् ाउने नै सङ्क्रमणकालीन
िनिवर्वाद स पि तह

यायका मुख्य अभी टह

हुने ।

िनवेदकह ले कानूनबमोिजम भोग िबक्री गनर् पाउने स पि तह

हुँदा

य तो स पि तको संरक्षण गनुर् रा यको पिहलो कतर् य हुन आउने ।
व

वका

कारणह

अनु लङ्घनीय

जे

रह छन ् ।

भए
व

पिन
व

यिक्तको
चिकर्एको

जीउ,

कारणले

यान
मात्रै

र

स पि तको

कसैको

वैयिक्तक

हक
वा

सा पि तक हकमा ह तक्षेप वा उ लङ्घन गरे को कायर्ले वैधता प्रा त गनर् नसक्ने हुँदा

व

वको िसलिसलामा गिरएको भए पिन कानूनप्रद त हक हनन ्को हरे क कायर् गैरकानूनी

नै मािनने ।
संिवधानअ तगर्त

थािपत हकह को प्रयोग

वा

प्रचलनमा

शाि त स झौताले

पिन

प्रितबद्धता जाहे र गरे को हुँदा हक प्रचलन गराउने प्रयोजनको लािग आनुषाङ्िगक पमा
अदालतले शाि त स झौतामा अिभ यक्त मू य वा मा यताको स ब धमा प्रासङ्िगक पमा
रा यको

यानाकषर्ण गराउन िम ने ।

संिवधानले स पि तलाई मौिलक हकको
हुनाले

कानूनबमोिजम

अिधग्रहण

पमा स मानजनक र प्रभावकारी

गरे को

अव थामा

बाहे क

थान िदएको

स पि तको

गैरकानूनी

क जालाई वैध ठहराउने कुनै पिन राजनैितक वा अ य चे टा मा य हुन नसक्ने ।
संिवधानको आधारभूत िसद्धा तको

पमा

वीकृत स पि तको हकसिहतको मौिलक

हक, कानूनी रा य र उ तरदायी सरकारका िसद्धा तह िवपरीत स पि तको वा तिवक
धनीलाई स पि तको उपभोग गनर् वा हक ह ता तरण गनर् निदनु भनेको संवैधािनक
रा यको मौिलक आधारमा नै प्रहार गनुर् ज तो हो । संिवधानिवपरीतको य तो सङ्कोच वा
यवहार
रा य,

कायम
वत त्र

रहन

िदने

हो

भने

कुनै

संिवधान

बनाउनु

वा

यसमा

कानूनी

यायपािलका, मौिलक अिधकार आिदको यव था गनुक
र् ो कुनै अथर् नरहने

।
ठूलो सङ्ख्यामा वा सामुदाियक पमा स पि तको वा

यिक्तगत

वत त्रताको हकको

उ लङ्घन भइरह छ भने रा यले ह तक्षेपकारी भूिमका िनवार्ह गरी कानूनको कायार् वयन
गरी ि थितलाई सामा य बनाउनु अिनवायर् कतर् य हुने ।
व

वकालमा स पि त क जालगायतको मौिलक एवम ् मानव अिधकार उ लङ्घनका

घटनाह लगायतको

सङ्क्रमणकालीन

यायका

सम याह बारे

खास

एवम ् कायर्क्रममाफर्त स बोधन गनुर्पन आव यकतातफर् नेपाल सरकारको

संय त्र
यानाकषर्ण

हुनुपन दे िखयो ।
िनवेदकह ले िनजह को स पि तको अनिधकृत क जा छुटाई हालस मको क्षितपूितर्सिहत
स पि त िफतार् पाउन माग गरे काले सो गनुअ
र् िघ िनवेदकह को खासखास स पि तको दतार्
े ता र भोग तथा ितनको आय उपाजर्नको समीक्षा गरी क्षितसमेतको आँकलन गरी
िन पण गनुप
र् न ि थित दे िखन आयो ।
सो प्रयोजनको लािग िनवेदकह

रहे को तथा िनवेदकह को ज तो स पि त क जाको

सम या भएको िज लाह मा पीिडत समद
ु ायको प्रितिनिध र कानून कायार् वयन िनकायको
प्रितिनिध एवम ् राजनैितक

यिक्तह समेत समावेश भएको बढीमा पाँच सद यीय िज ला

तरीय स पि त िफतार्स ब धी सिमित गठन गरी सो सिमितमाफर्त मािथ उि लिखत
प्रिक्रया पूरा गरी क जा भएको स पि त िफतार् गनुर् गराउनु तथा क जा भएदे िख हालस म
क जा भएको स पि तमा भएको हािन नोक्सानी वा

ास तथा क जा भएको स पि तबाट

आय हुनेमा सो आयमा भएको हालस मको नोक्सानीको मू याङ्कन गरी सो नोक्सानीको
क्षितपिू तर्समेत यो आदे श प्रा त भएको िमितले ३ मिहनािभत्र िनवेदकको मागबमोिजम
स पि तको वा तिवक धनी

यिक्तह लाई िफतार् िदनु, िदलाउनु र स पि त क जाको

कारण भएको क्षितबाट पीिडत हुन पग
् ाउन क्षितपूितर्को लािग एउटा कोष
ु ेकालाई राहत पुरय
खडा गनुर् भनी िवपक्षी प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयसमेतको नाउँ मा नेपालको
अ तिरम संिवधानको धारा १०७(२) बमोिजम परमादे शको आदे श जारी गरी िदएको छ ।

याय तथा अिधकार सं था (जुरी–नेपाल) को तफर्बाट अिधकार प्रा त गरी आ नो हकमा समेत जुरी–
नेपालका महासिचव अिधवक्ता माधवकुमार ब नेतसमेत िव द्ध नेपाल सरकार, प्रधानम त्री तथा
मि त्रपिरष को कायार्लय समेत :
२८. प्र तुत परमादे श माग गरी दायर भएको िरट िनवेदनमा अ य कुराका अितिरक्त
प्र तुत

िरट

िनवेदनमा

छानिबन, स य

िन पण

माग
तथा

गिरए

ज तै

त काल

मेलिमलाप

बहाल

आयोगको

रहे को

स ब धमा

बेप ता

भएका

यव था

गनर्

यिक्तको
बनेको

अ यादे श, २०६९” का दफा १३, २३, २५ र २९ का प्रावधानह उपर आपि त जनाई उक्त दफाह
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(१), १३ (१) र २४(९) समेतको प्रितकूल भएबाट धारा
१०७(१) र (२) बमोिजम उ प्रेषणको आदे श वारा बदर गरी उपयुक्त ढङ्गबाट ती कानूनमा संशोधन
गराउन परमादे शसमेत माग गरे को दे िख छ ।
२९. उक्त िनवेदनमा मुख्यतः बेप ता भएका

यिक्तको हकमा छानिबन गन आयोग र स य

िन पण तथा मेलिमलाप आयोग छुट्टाछुट्टै गठन हुनुपन हो वा दब
ु ैका हकमा एउटै आयोग भए पिन
हुने हो, अ यादे शको दफा २३ मा भएको

यव थाले पीिडतको सहमितबेगर पीडकलाई आयोगले

क्षमादान गनर् सक्ने हो होइन, दफा २५ मा भएको

यव थाले ग भीर अपराधमा संलग्न पीडकले

उ मुिक्त पाउन सक्ने अव था हु छ हुँदैन, दफा २९ मा भएको यव थाबाट महा यायािधवक्ताले मु ा
चलाउन िनणर्य गनर्सक्ने अिधकारको सङ्कुचन भएको छ वा छै न, साथै मु ा चलाउने िनणर्य भएको
िमितले ३५ िदनिभत्र मु ा चलाउन सिकनेछ भ ने

यव था ग भीर प्रकृितका फौजदारी मु ामा

हद याद नलाग्ने सवर्मा य िसद्धा तको िवपरीत छ वा छै न भ नेसमेत प्र नह मा केि द्रत रही यस
अदालतबाट

व

वकालमा घटे का ग भीर प्रकृितका मानवअिधकारका घटनाका स ब धमा नेपालको

अ तिरम संिवधान, बह
ृ त शाि त स झौता, अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार कानून र मानवीय कानून

तथा सङ्क्रमणकालीन

यायका मा य िसद्धा त र अ याससमेतको आलोकमा िवश

िववेचना गद दे हायबमोिजमको आदे श जारी गरे को दे िख छ
३०. बलपूवक
र्

याख्या र

:

यिक्त बेप ता पािरएको घटनालाई मानव अिधकारस ब धी ग भीर अपराधको

पमा िलइने अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार कानूनको

ि टकोण, यही अदालतले राजे द्र ढकालको

मु ामा गरे को िनणर्य र िनदशन अिन नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ एवम ् पूवव
र् तीर् संिवधानले
अङ्गीकार गरे का

यिक्तको जीवन र

वत त्रताको अिधकारसमेतको प्रितकूल हुँदै गई छुट्टै आयोग

गठन गरी राजे द्र ढकालको मु ाको िनणर्य कायार् वयन गनुप
र् नमा सो नगरे को र
यिक्त बेप ता छानिबन आयोगलाई िवशुद्ध फौजदारी कायर्को

यित मात्रै होइन

पमा िलनुपनमा सो अनुसार नगरे को र

मेलिमलापको िवषय बनाउन नहुनेमा समेत सो बनाई स य िन पण एवम ् मेलिमलापको अङ्ग
बनाइएको दे िखएको, सो कानूनसङ्गत नभएकाले
समावेश

भएका

जित

यव थाह

यिक्त बेप तास ब धी िवषय प्र तुत अ यादे शमा

संिवधान, कानून

र

यस

अदालतबाट

प्रितपािदत

कानूनी

िसद्धा तप्रितकूल दे िखएकाले िवपक्षीको नाउँ मा उ प्रेषणको आदे श जारी हुने भई उक्त यव था अमा य
भई अ यादे शबाट हटाउनुपन ठहछर्

र यथाव थामा अ यादे श कायार् वयन गनर् गराउन निम ने ठहछर्

।
३१. उपयुक्
र् त अनुसार बलपूवक
र्
यिक्त बेप ता पान कायर्को छानिबन गनर् र संिवधान, कानन
ू
एवम ् यस

अदालतबाट

राजे द्र

ढकालको

मु ामा

भएको

िनणर्य

एवम ् प्रितपािदत

िसद्धा तबमोिजमसमेत छुट्टै छानिबन आयोग गठन गनर् आव यक कानूनी

कानूनी

यव थासिहत अिवल ब

अक अ यादे श जारी गन वा जो चािहने प्रब ध गनुर् भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादे श जारी हुने
ठहछर् ।
३२. अ यादे शका अ य
याियक प्र नह

यव थाह म ये िन न दफाह मा उ लेख भए झ संवैधािनक एवम ्

समावेश भएको दे िखएको र यथाव थामा अ यादे शको

यव थाह

संिवधान र

यायको िसद्धा तसङ्गत नदे िखएकाले िन नबमोिजम गनुप
र् न दे िखएको हुँदा सोबमोिजम गरी गराई
संशोधन र सुधारको

यव था िमलाईमात्र अ यादे श जारी गनर् वा जो चािहने कानूनी

यव था गरी

लागू गनर् िवपक्षी नेपाल सरकारको नाममा परमादे श जारी गिरिदएको छ ।
(क) अ यादे शको दफा २३ को क्षमादान माफीस ब धी

यव थाले अ यादे शको दफा २(ञ) मा

समावेश भएका कसुरह मा समेत समग्रमा क्षमादानको िसफािरस नगन प्र याभूित िदएको
नदे िखएको र माफीको प्रिक्रयाको िवषय बनाएको एवम ् माफी प्रिक्रयामा पीिडतको सहभािगता
र सहमितलाई अिनवायर् नबनाई गौण बनाएको दे िखएकाले पीिडतको
हकअ तगर्त, जीवन,

वत त्रता, सूचनाको हक, यातना िव द्धको हकलगायत एवम ् यायको

मा य िसद्धा तको िवपरीत दे िखएकाले सो
पिरमाजर्न र संशोधन

यायस ब धी मौिलक

गनुप
र् न ।

यव थालाई पुनरावलोकन गरी उपयुक्
र् तबमोिजम

(ख) दफा २५ र २९ को
दे िखएका

यव थाबाट मानवअिधकारको ग भीर उ लङ्घनको आरोपका दोषी

यिक्तउपरको

फौजदारी

अिभयोजन

िनि चत, सहज

कायर्पािलकाको िववेकाधीन एवम ् अिनि चत पमा रािखएको भई

र

िनबार्ध

नबनाई

यायमा अवरोध पुग्ने

प्रकृितको दे िखएकाले सो यव थालाई संिवधान र कानूनसङ्गत बनाउनुपन ।
(ग)

आयोगले िसफािरस गरे को वा म त्रालयको पत्रानुसार महा यायािधवक्ताले मु ा चलाउनुपन
ठहर गरे पिछ मु ा चलाउँ दा मु ा चलाउने हद याद तोिकएको र हद याद ३५ िदन तोिकएको
कारणबाट

हद यादिभत्र

मु ा

नचलाएमा

यायमा

उ तरदािय वसमेत िकटान गरे को नदे िखएको साथै

पन

प्रभाव

एवम ् सोस ब धी

य तो ग भीर कसुरमा अ प हद याद

तोक्दा मानवअिधकार कानूनको उ लङ्घनको घटनामा द डहीनताको अव था िसजर्ना हुन
सक्ने हुनाले समेत उक्त

यव था संिवधानको मौिलक हक एवम ् यायस ब धी

संिवधानले अङ्गीकार गरे को
संिवधान र
(घ) मािथ

यव था र

यायको मा य िसद्धा तको िवपरीत दे िखएकाले उपयुक्
र् तबमोिजम

यायसङ्गत हुने गरी संशोिधत र पिरमाजर्न गनप
ुर् न ।

उि लिखत

यव थाको

अितिरक्त

स य

िन पण

एवम ् मेलिमलापको

बहृ

यव थापनको लािग ग भीर मानवअिधकार िवरोधी फौजदारी कायर्को अपराधीकरणको लािग
कानन
ू ी

यव था

गनर्, पीिडत

गनर्, मेलिमलापको

एवम ् पीिडतको

यव थासिहत

भावना

पिरवारको

पिरपरू णको

यव था

प्रवद्धर्न

लािग

यथे ठ

गनर्, स य

वा सो िवद्रोहको दमन वा प्रशासनमा संलग्न भई कुनै
यिक्तह

यिक्तह

यापक

व

अिभयान

आिथर्क, कानन
ू ी

िन पण

वाय तता एवम ् िन पक्षताको सिु नि चतताको लािग
भएका

गनर्

स चालन

एवम ् सं थागत

एवम ् मेलिमलाप

आयोगको

वकालमा सश त्र िवद्रोहको पक्षमा

पमा

व

वका पक्षरत वा स बि धत

बाहे कका तथा मानव अिधकार उ लङ्घनको नकारा मक अिभलेख नभएका

सि मिलत हुने गरी अ तरार्ि ट्रय पमा

वीकृत मापद डसमेतको आधारमा

य तो

आयोगको गठन गन, पीिडतह ले आ नो स य भ न सक्ने र प्रभावकारी ढङ्गले प्रितरक्षा गनर्
सक्ने प्रयोजनको लािग पीिडत एवम ् साक्षी संरक्षणस ब धी कायर्क्रम बनाई लागू गनर् र
उनीह को
इजलासबाट

यिक्तगत
सन
ु ुवाइ

पिरचया मक
हुने

वा

य

िववरणको
यको

संरक्षण

मा यमबाट

गन, आव यकता
दरू

अनस
ु ार

सन
ु ुवाइलगायतको

यव थापन गन गरी कानूनको पिरमाजर्न गन र कायार् वयन चरणमा

ब द

उपयुक्त

यावहािरक उपायह

अपनाउने ।
(ङ) आयोगले माफीलगायतको िवषयमा अपनाउनुपन मापद डको लािग कानूनमा नै आधारभूत
कुराको िकटान गनलगायतका

यव था गनर्

व

व िवशेषज्ञ, पीिडत वा पीिडतको िहत

प्रितिनिध व गन सं था, मानवअिधकार कानून िवशेषज्ञ एवम ् सरोकारवाला पक्षह
भएको
।

िवषय

िवशेषज्ञ

टोलीको

सहयोग

िलई

उक्त

अ यादे श

सि मिलत

पिरमाजर्न

गन

३३. यस अदालतबाट नेपालको अ तिरम संिवधान, बहृ

शाि त स झौता, अ तरार्ि ट्रय

मानवअिधकार कानून र मानवीय कानून एवम ् ितनका स दभर्मा संयुक्त रा ट्रसङ्घीय सिमित एवम ्
संयुक्त रा ट्रसङ्घ समिथर्त अ तरार्ि ट्रय अदालतह , क्षेत्रीय मानव अिधकार कानूनह
समिथर्त क्षेत्रीय मानवअिधकार अदालतह , तथा िविभ न मुलुकका सव च
गिरएका

याख्यासमेतको

तल
ु ना मक

िव लेषणका

आधारमा

एवम ् सो

याियक िनकायबाट

सङ्क्रमणकालको

दीघर्कालीन

यव थापनका िनिम त बेप ता छानिबनस ब धी आयोग एवम ् स य िन पण र मेलिमलाप आयोगको
छुट्टै कानूनमाफर्त छुट्टाछुट्टै पमा गठन गन, ती आयोगह को गठन,
र अवल बन गनुप
र् न कायर्िविधको

प टता, पीिडतको

वाय तता, िन पक्षता, क्षेत्रािधकार

वेि छक र सुसूिचत सहभािगतामा आधािरत

मेलिमलाप प्रिक्रया, मानवअिधकारको ग भीर उ लङ्घनका घटनाह का पीडक िव द्ध अिभयोजनको
सुिनि चतता तथा पीिडतको स मान तथा

यायोिचत हािनपूरणसमेतका िवषयह का स ब धमा

रा यले अिख्तयार गनुप
र् न नीितगत र प्रब धकीय कुराह मा रहे का त्रुिटह
िवषयह लाई

याख्याको मा यम वारा प्र

गिरएको तथा प्रितकूल यव थाह

केलाउँ दै अ प ट भएका

याइएको, सुधार गनुप
र् न क्षेत्रह मा आव यक िदशािनदश

बदर गनुक
र् ा साथै नगिरनहुने कुराह मा कानून िनमार्ण वा संशोधन

गनर्को लािग बा या मक प्रकृितको परमादे शसमेत जारी भएको अव था दे िख छ ।
३४. यसैले तल
र् त
ु ना मक िव लेषणका आधारमा यस अदालतबाट भएका उपयुक्
आदे शह ले औँ याएका मख्
ु य िवषयह
र

नै नेपालको सङ्क्रमणकालीन

िविधशा त्रीय आधार त भ हुन ् भ ने कुरामा अझैस म पिन कुनै

यायका मागर्दशर्क िसद्धा त
िविवधा पािलरहनुपन वा

अलमलमा रहनप
ु न अव था छै न ।
३५. अब िनवेदकह ले चुनौती िदएको बेप ता पािरएका

यिक्तको छानिबन, स य

िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ र यसका प्रावधानह ले उपयुक्
र् त िविधशा त्रीय मू य
मा यतालाई आ मसात गनर् सकेको दे िख छ वा दे िखँदैन भ ने िनणर्य िदनुपन हुन आएको दो ो
प्र नका स ब धमा िवचार गनुप
र् न हुन आएको छ ।
३६. िनवेदकह ले मूलतः यस अदालतबाट उपयुक्
र् तबमोिजम पटकपटक आदे शह
हुँदाहुँदै पिन िवपक्षीह बाट

यसको उपेक्षा गरी बेप ता पािरएका

जारी

यिक्तको छानिबन, स य िन पण

तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी गरे को हुँदा सो ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) मा
रहे को “प्रचिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सश त्र

व

वको क्रममा भएका

घटनासँग स बि धत िवषयमा िविभ न अदालत तथा िनकायमा िवचाराधीन मु ाह

स बि धत

अदालत तथा िनकायसँगको परामशर्मा आयोगले छानिबन गनछ” भ ने र दफा १३ को उपदफा (४) मा
रहे को “कुनै घटना सश त्र

व

वको क्रममा भएको हो वा होइन भ ने िववाद भएमा

यसको िनणर्य

आयोगले गनछ” भ ने तथा दफा २६ को उपधारा (२) मा प्रयुक्त “..आयोगको छानिबनबाट क्षमादान
िदन पयार् त आधार र कारण नदे िखएका..” भ ने वाक्याँश संिवधानप्रितकूल रहे काले बदर
हुनुपदर् छ ।
३७. पीिडतको सस
ु िू चत सहमितिबना मेलिमलाप हुन नसक्ने कुराको कानूनी प्र याभिू त
िदन तथा क्षमादानको लािग िसफािरस गनर् पीिडतको सहमितलाई अिनवायर् गनर्, अिभयोजनको लािग
आयोगले सीधै महा यायािधवक्तालाई िसफािरस गन

यव था गनर् एवम ् अिभयुक्तले िवभागीय

कारवाहीका आधारमा फौजदारी दािय वबाट उ मिु क्त नपाउने

यव था गनर् तथा क जा स पि त

स बि धत हकदारलाई िफतार् गनर् सङ्गठनसमेतलाई जवाफदे ही बनाउन िववािदत ऐनका दफा
२२(१), दफा २४, दफा २५(३) (४), दफा २६(५), दफा २९(१) का

यव थाह

संशोधन हुनुपन अव था

छ ।
३८. िनय त्रणमा

िलई

गिरएको

ह या, बला कार, बेप ता, यातना, आमनरसंहार, युद्ध

अपराध, मानवता िव द्धको अपराध, जबजर् ती िव थापनलगायतका मानव अिधकार उ लङ्घनलाई
अ तरार्ि ट्रय

कानून

तथा

मापद ड

नगिरएस म सङ्क्रमणकालीन

अनु प

अपराधीकरण

गरी

पीडकलाई

सजायको

यव था

यायको प्र याभूित हुन नसक्ने हुँदा सव च अदालतका पूवआ
र् दे श

कायार् वयन गराउने गरी पुनः आदे श हुनुपन भ नेसमेत िवषयह

प्रमुख पमा उठाएको

दे िख छ ।

३९. सािवकमा बहाल रहे को बेप ता भएका यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप
आयोगको स ब धमा

यव था गनर् बनेको अ यादे श, २०६९ का स दभर्मा बेप ता पािरएका यिक्तको

छानिबन गन स ब धमा र स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन गनस ब धी
अ यादे शमाफर्त

गिरएको

तथा

अ यादे शका

िसफािरस र मु ा चलाउनेस ब धी यव थाह

प्रावधानह म ये

मेलिमलाप, क्षमादान, कारवाहीको

िववािदत बनेका दे िख छन ् ।

४०. हाल लागू गिरएको ऐनमा पिन दब
ु ै आयोगको गठनस ब धी
समेिटएको कुरामा िभ नता दे िखँदैन ।

यव था एउटै

यव था एउटै कानूनमा

य तै मेलिमलाप, क्षमादान, कारवाहीको िसफािरस र मु ा

चलाउनेस ब धी यव थाह को अ तवर् तु वा सारमा समानता नै रहे को पाइ छ । यिक्त बेप ता पान
िवषयलाई कसुर कायम गरी सजाय गन कानून िनमार्ण हुन नसकेबाट

यसस ब धी आयोगको

िसफािरस कसरी कायार् वयन गन भ ने अ योलता कायमै दे िख छ ।
४१. मूलतः माधवकुमार ब नेतको मु ामा यस अदालतबाट िमित २०७०।९।१८ मा जारी भएको
उपयुक्
र् त आदे शको पिरप्रे यमा नेपाल सरकारबाट बेप ता पािरएका

यिक्तह को छानिबन

एवम ्

स यिन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन
गन दईु अलगअलग म यौदा तयार पान कायार्देशसिहत

व

वपीिडत र िवशेषज्ञसमेत संलग्न एक

कायर्दल गठन गरे को भ ने दे िख छ । सो कायर्दलले यस िवषयमा सरोकारवालाह सँग

यापक

छलफल गराई अ तरार्ि ट्रय मापद डसमेतलाई

ि टगत गरी स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग र

बेप ता पािरएका यिक्तका स ब धमा छानिबन गन आयोगस ब धी ऐन छुट्टाटुट्टै हुनुपन तथा यिक्त
बेप ता पान कायर्लाई कसुर कायम गरी द डनीय बनाउन कानूनको िनमार्ण गनुप
र् नसमेतका
सुझावह सिहत िमित २०७०।१२।१३ मा प्रितवेदन िदएको दे िख छ । साथै प्र तािवत तीनवटै कानूनको
म यौदासमेत सिमितले तयार पारी नेपाल सरकारलाई बुझाएको भ ने दे िख छ ।
४२. तर यस अदालतबाट जारी गिरएका उि लिखत आदे श तथा

वयम ् नेपाल सरकारले

गठन गरे को िवशेषज्ञ कायर्दलको कायार्देश तथा प्रितवेदनमा सुझाइएप्रितकूल बेप ता पािरएका
यिक्तको छानिबन र स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगका स ब धमा दई
ु अलगअलग कानून
बनाउनेतफर् कुनै प्रय न नै नगरी यस अदालतबाट कुनै आदे श नै नभए ज तो स झी प्र यथीर् नेपाल
सरकारले बेप ता पािरएका यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ को
एकीकृत िवधेयक पेस गरी संिवधानसभाको है िसयतमा रहे को यव थािपका संसदबाट पािरत भई िमित
२०७१।२।१८ दे िख प्रार भ भएको दे िखयो ।

यितमात्र नभई िसफािरस सिमितले

कायर्लाई कसुर कायम गनर्को लािग छुट्टै

यिक्त बेप ता पान

म यौदा प्र ताव गरे कोमा क्षमादान िदनै निम ने

मानवअिधकारको ग भीर उ लङ्घनको उक्त घटनालाई कसुर कायम गनर्को लािग बेप ता पान
कायर्लाई कसुर कायम गन

यव था समेिटएको अपराध संिहताको िवधेयक

भएको भ ने भए पिन यसले िवधेयकको
४३. साथै बेप ता पािरएका

यव थािपकासमक्ष पेस

प ग्रहण गनर् पिन सकेको पाइएन ।

यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग

ऐन, २०७१ को यस अदालतले यसअिघ य तै प्रकृितको अ यादे शको स ब धमा मल
ू पमा औँ याइएका
अदालत

र

आयोगबीचको

अ तसर् ब ध, मेलिमलापको

दायरा, क्षमादान

र

माफी

तथा

मु ा

चलाउनेस ब धी सािवक अ यादे शमा भएका यव थाह मा ताि वक िभ नता नआउने प्रायः उही पमा
थािपत गरे को दे िखयो ।
४४. नेपालको अ तिरम संिवधानको प्र तावनामा अ य कुराका अितिरक्त प्रित पधार् मक
बहुदलीय

लोकताि त्रक

शासन

यव था, नागिरक

मतािधकार, आविधक िनवार्चन, पूणर् प्रेस

वत त्रता,

वत त्रता, मौिलक
वत त्र

अवधारणालगायत लोकताि त्रक मू य मा यताप्रित पूणर् प्रितबद्धता
तीनअ तगर्त धारा १२ मा प्र येक

मानव

अिधकार, बािलग

यायपािलका तथा कानूनी रा यको
यक्त गिरएको

छ ।

य तै भाग

यिक्तलाई स मानपूवक
र्
बाँ न पाउने हक हुने र म ृ युद डको

सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छै न भ ने जीवनको अिधकारसँग स बि धत वैयिक्तक
वत त्रताका मौिलक हकह को सुिनि चतता गिरएको पाइ छ ।

य तै धारा १३ ले सबै नागिरकलाई

समान यवहार हुने र कुनै पिन आधारमा भेदभाव गनर् नपाइने समानताको हक, धारा १४ मा छुवाछूत
तथा जातीय भेदभाव िव द्धको हक, धारा १९ मा स पि तको हक, धारा २० मिहलाको र धारा २२ मा
बालबािलकाको हकको प्र याभूित गिरएको पाइ छ ।
अदालत वा

याियक िनकायबाट

य तै धारा २४ ले हरे क

व छ सुनुवाइको हकसिहतको फौजदारी

यिक्तलाई सक्षम

यायस ब धी हक, धारा २६

मा यातना िव द्धको हकलगायत धारा १२ दे िख ३१ स म िविभ न प्रकृितका मौिलक हकह

प्रदान

गनर् रा यले संिवधानमाफर्त नागिरकसमक्ष प्रितबद्धता यक्त गरे को दे िख छ । साथै उक्त मौिलक हक
हनन ्को अव थामा धारा १०७ बमोिजम यस अदालतमा संवैधािनक उपचारको लािग आउन पाउने
हकलाई समेत संिवधानको धारा ३२ मा मौिलक हककै कोटीमा रािखएको पाइ छ ।
४५. सिवधानको

भाग

उपधारा (१) मा नेपालको
अदालत तथा

१०

मा

यायपािलकास ब धी

यव था

यायस ब धी अिधकार संिवधान, कानून र

भई

धारा

१००

को

यायका मा य िसद्धा तअनुसार

याियक िनकायह बाट प्रयोग गिरने उ लेख छ । य तै धारा १०२ को उपधारा (४) मा

संिवधान र कानूनको

याख्या गन अिधकार सव च अदालतमा िनिहत रहने भ ने संवैधािनक

यव था भएको दे िख छ । धारा १०७ को उपधारा (१) ले मौिलकहकउपर अनुिचत ब दे ज लगाइएको
वा अ य कुनै कारणबाट संिवधानसँग बािझएको कानूनलाई प्रार भदे िख वा िनणर्य िमितदे िख बदर गनर्
सक्ने असाधारण अिधकार यस अदालतलाई प्रदान गरे को दे िख छ । सोही उपधारा (२) मा मौिलक
हकको प्रचलनको लािग वा अक उपचारको

यव था नभएको वा भए पिन अपयार् त वा प्रभावहीन

दे िखएको कानूनी हक प्रचलनको लािग वा सावर्जिनक हक वा सरोकारको कुनै िववादमा समावेश
भएको कुनै संवध
ै ािनक वा कानूनी प्र नको िन पणको लािग आव यक र उपयुक्त आदे श जारी गरी
य तो हकको प्रचलन गराउन पूणर्
अिधकार क्षेत्रसमेत

याय गरी उिचत उपचार प्रदान गन असाधारण प्रकृितको िरट

यस अदालतलाई हुने यव था गिरएको छ ।

४६. संिवधानको धारा ११६ को उपधारा (१) मा मु ा मािमलाको रोहमा अदालतले िदएको
आदे श वा िनणर्यको सबैले पालना गनुप
र् न र उपधारा (२) मा मु ा मािमलाको रोहमा सव च अदालतले
गरे को कानूनको

याख्या र प्रितपादन गरे को कानन
ू ी िसद्धा त नेपाल सरकार तथा सबै अ डा

अदालतह ले मा नप
ु न संवैधािनक यव था भएको पाइ छ ।
४७. व तुतः िविधको शासन लोकत त्रको मे द ड हो । िविधको शासनको पालनाबाट नै
लोकत त्रको

थािय व, उ नयन र िवकास हु छ ।

प ृ ठपोषण हुन सक्तैन । लोकत त्रमा
यसैले

लोकत त्रमा

िव वास

गन

याियक

वत त्रता नमा ने कुराले लोकत त्रको

यिक्तको होइन िविधको शासन
सं थाह ले

कानूनको

शासनको

थािपत गन प्रयास गिर छ ।
उपेक्षा

गनर्

सक्तैनन ् ।

िविधभ दामािथ आफूलाई ठा ने स च लोकताि त्रक हुन पिन सक्तैन । रा यका संय त्रह बीचको
प्रित पिधर्ताबाट लोकत त्र फ टाउन सक्तैन । पर पर सहयोग र सहकािरता लोकताि त्रक गुण र
सं कार हो । प्रित पधार् त केवल जनताको िव वास आजर्न गनर् राजनीितक दलह बीच मात्र अपेिक्षत
हु छ यो पिन

व छ ढङ्गको ।

४८. यस अदालतबाट पटकपटक ग भीर मानव अिधकार उ लङ्घनका दोषीह लाई
दायरामा

याई पीिडतलाई

यायको

यायको महसुस गराउन र द डहीनता अ य गनर् रा यका नाममा आदे श

जारी भैरहने तर रा यका िज मेवार िनकायबाट

यसको उपेक्षा र उ लङ्घन गिररहने प्रविृ त र

सं कृितले िविधको शासनको मात्र अवमू यन गरे को होइन

वयम ् लोकत त्रकै िख ली उडाएको छ ।

४९. संिवधानको समग्र अ ययन गन हो भने रा यका िविभ न अङ्ग र िनकायह
कानूनी रा य पी एउटा जीवनको
आआ नो कायर्ह
कायर्

गरे को

पमा प्र तुत गिरएको आभास िम दछ । हरे क अङ्ग प्र यङ्गको

तोिकएका छन ्, ती कुनै पिन एक अकार्का िव द्ध लिक्षत छै नन ् र हरे कले आआ ना
ख डमा

िवधाियका, कायर्पािलका र

मात्र

जीवनको

याय

गन

धमर्

िनवार्ह

हुनसक्तछ

।

रा यका

अङ्गह

यायापािलकाले पिन आआ नो धमर्मा रहनु अपेिक्षत रह छ ।

५०. उपयुक्
र् त उि लिखत संवैधािनक
गरी

सि मिलत

प्रयोजनका

लािग

िनणर्य, आदे श एवम ् िनदशनह

यव थाका अधीनमा रही जनताको हक अिधकारको रक्षा

अदालतबाट

िविभ न

मह वपण
ू र्

अवसरमा

जारी

भएका

यायका सव पिर आव यकता अनु प गिरएका हुँदा ितनको स मान

गनुर् कानन
ू ी रा यको धमर् िनवाहर्को अिभ न अङ्गको

पमा िलनुपन संवैधािनक बा यता हो । ती

िनणर्य, आदे श, िनदशनको उपेक्षा गरी अक अङ्गले बेग्लाबैग्लै वा िवपरीत िदशामा िह ने कोिसस गन
हो भने कानूनी रा य सच
ु ा

हुन स भव हुँदैन ।

यायापािलकाले आ नो

वाथर् वा अहम ्को

प्रितपादनको लािग कुनै ग भीर िनणर्य गनर् सक्तैन र गन अपेक्षा नै गिरएको हुँदैन भने अ य अङ्गले
पिन

याियक िनणर्य वा आदे शह को पूवार्ग्रहसिहत उ लङ्घनको बाटोमा िह ने अपेक्षा गिरएको हुँदैन

। रा यय त्रका सहअङ्गका

पमा

िह ने हो भने जनताको हक र

थािपत सं थाह

वयम ् व

व, उपेक्षा वा उ लङ्घनको िदशामा

याय नै सबैभ दा बढी प्रभािवत हु छ, जुन रा य

पिन अ ततः घातक हुन सक्तछ ।

वयम ्को लािग

य तो द ु कर िकं वा अिप्रय कामकुरा लोकताि त्रक सं थाह को

लािग ग्रा य हुन सक्तैन ।
५१. रा ट्रिहत र जनताको

यायको सव पिरतालाई

दयङ्गम गरे र नै रा यका अङ्गह ले एक

आपसप्रित स मान, मैत्री र सहकािरताको भावनाले ओतप्रोत भएर दै नि दनको कायर् सुचा

गनप
ुर् छर्

भ ने कुरा िवशेष पले मननीय छ ।
५२. यसैले पूवार्ग्रह र जीतहारको भावनाबाट स मुख वा िवमुख नभई संिवधान र

यायका

मू य मा यताबाट अनुप्रािणत हुनु ज री हु छ । िव व यापीकरणको असर र प्रभावबाट आज संसारको
कुनै पिन मुलुक पथ
ृ क रहन स भव छै न । यसैले िव वभर

वीकािरएका

याय र अिधकारका मू य

मा यताको प्रयोग र पालना िभ न तिरकाबाट गनर् खो ने स चले रा ट्रलाई िव व समुदायबाट
अलग्याउने मात्र होइन रा ट्रको अ तरार्ि ट्रय छिव उिजिलन सक्तैन । अ तरार्ि ट्रय समुदायसमक्ष
रा यले यक्त गरे का प्रितबद्धताह को कायार् वयनबाटै रा यले आफूलाई िव वम चमा

थािपत गराउन

सक्तछ । प्रितबद्धता भने गिररहने तर पिछ हिटरहने स चले िव वसनीयताको क्षयीकरण मात्र हु छ ।
५३. गितशील समाजमा

व

वह

कितपय अव थामा सकारा मक पिरणामह

वाभािवक मािन छन ् ।
पिन िसजर्ना गदर् छ ।

व

वले नकारा मकमात्र होइन
यसको लेखाजोखा

व

व

िव लेषकह ले गन नै छन ् । तर

व

वलाई एउटा िनि चत िब दभ
ु दा अगािड ब न िदइरहनु कसैको

पिन िहतमा हुँदैन । यसको लािग

व

वको

हु छ ।

व

यायपूण,र् सवर्मा य र स तुिलत यव थापन अपिरहायर्

वको असरले पीिडत ब न पुगेको समाजको ठूलो वगर्ले उपेिक्षत र अ यायको महसुस

गिररहने अव था कायम गनर् खो नु
आम त्रण गनुस
र् रह नै हो ।

व

व

वको ठीक ढङ्गबाट

वका असर र प्रभावह लाई सही पमा उजागर नगनुर् तथा ितनको

यायोिचत स बोधन गनर् नसक्नुले

व

व पुनराविृ त हुने अव थालाई टे वा प्रदान गदर्छ भ ने कुरा

िबसर्न हुँदैन । रा यको चिरत्र द डहीनतालाई प्रो साहन गन होइन
गरे को पिरणामलाई

यव थापन नगनुर् र पुनराविृ तलाई

यवि थत गद

यायपण
ू र् समाज

मानवअिधकार उ लङ्घनका घटनाह लाई

व

वले उठाएका प्र न र िसजर्ना

थापना गनतफर् अग्रसर हुनुपदर्छ । ग भीर

यायको दायरामा

याउने रा यको राि ट्रय र अ तरार्ि ट्रय

कानून िसिजर्त दािय व नै हो । सारमा भ नुपदार् िववािदत ऐनका प्रावधानह ले सङ्क्रमणकालीन
यायको िविधशा त्रीय मा यतालाई सहज पमा

वीकार गनर् सकेको पाइएन ।

५४. अब िनवेदन मागबमोिजमको आदे श जारी गनुप
र् न हो होइन भ ने िनणर्य िदनुपन
हुन आएको अि तम प्र नका स दभर्मा िवचार गनुप
र् न हुन आएको छ । िनवेदनमा बेप ता पािरएका
यिक्तको

छानिबन, स य

िन पण

तथा

मेलिमलाप

आयोग

ऐन, २०७१

को

दफा

१३

उपधारा (२) मा रहे को “प्रचिलत कानूनमा जन
ु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन सश त्र

व

को
वको

क्रममा भएका घटनासँग स बि धत िवषयमा िविभ न अदालत तथा िनकायमा िवचाराधीन मु ाह
स बि धत अदालत तथा िनकायसँगको परामशर्मा आयोगले छानिबन गनछ” भ ने र दफा १३ को
उपधारा (४) मा रहे को “कुनै घटना सश त्र
यसको िनणर्य आयोगले गनछ” भ ने
पारे को,

याियक अिधकारमा सङ्कुचन र

व

वको क्रममा भएको हो वा होइन भ ने िववाद भएमा

यव थाले नागिरकको
व

याय प्रा त गन हकलाई कुि ठत

व पैदा गरे काले नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को

प्रितकूलको सो यव था अमा य तथा बदर घोिषत गिरपाउँ भ ने माग गिरएको पाइ छ ।
५५. व तुतः
संिवधान, कानून र
यही नै हो ।

अ तिरम

धारा

१००

बमोिजम

नेपालको

याय

प्रणालीमात्र

यायका मू य मा यताबाट िनःसत
ृ हुनसक्तछ । लोकताि त्रक मू य मा यता पिन

याियक अिधकार अ यत्रैबाट िनःसत
ृ हुने अ यास पिर याग गिरसकेको कुरा सबैलाई

हे क्का भएकै हुनुपदर्छ । अक
नेपालको

संिवधानको

श दमा भ नुपदार्

यायस ब धी अविश ट अिधकार संिवधानतः

यायपािलकामा अ तिनर्िहत छ । यसलाई रा यका अ य िनकायले प्रित थापन गनर्

सक्तैनन ् र य तो सोच राख्नु पिन हुँदैन ।
५६. ऐनमा जे ज तो श दावली प्रयोग भए पिन ऐनअ तगर्त गठन भएको आयोगले
सं थालाई िव थापन,

याियक कायर्को प्रित थापन र

कुरा सबैले सं मरण गनुप
र् दर् छ । वा तवमा आयोग

याियक

याियक कायर्को िवक प िदन सक्तैन भ ने
वयम ्मा

याियक प्रिक्रयाको सहयोगी वा

सहायकमात्र हो । यसले उ खनन ् गरे का स य र प्रमाणका आधारमा पिरणामतः ग भीर प्रकृितका

मानवअिधकार उ लङ्घनका मु ाह

अदालतबाटै िन टारा हुने हुँदा

सं थािपत अ थायी प्रकृितको िनकाय र रा यको

थायी संरचना

याियक प्रिक्रयामा सघाउ परु य
् ाउन
यायपािलकाबीचको अ तर छुट्टय
् ाउन

र सोहीअनु प बु न ज री हु छ ।
५७. जहाँस म दफा १३ (२) र १३(४) को वैधताको प्र न छ, उक्त उपदफा १३(४) ले कुनै
घटना सश त्र

व

गन

गरे को

यव था

वको क्रममा भएको हो वा होइन भ ने िववाद आएमा
दे िख छ

।

यसमािथको

उपदफा (२) ले

यसको िनणर्य आयोगले

अदालतमा

िवचाराधीन

मु ाह

स बि धत अदालतको परामशर्मा आयोगले छानिबन गनछ भ ने यव था गरे को दे िख छ ।
५८. आयोग गठन हुनुपव
ू र्
िवषयह

व

वकाल वा तदोपरा त िनयिमत पमा

याय िन पणका

अदालतमा प्र तुत भइरहे का िथए र छन ् । प्रचिलत संिवधान, ऐन कानन
ू बमोिजम ितनको

स बोधन गनुर् अदालतको िनयिमत, अ तिनर्िहत र संवध
ै ािनक कतर् य पिन हो ।

याय िन पणको

िवषय अदालतबाट संिवधानबमोिजम बाहे क बिह कृत गनर् वा अलग्याउन संिवधानसङ्गत हुँदैन र
लोकत त्रको मू य मा यताअनुकूल पिन हुँदैन । अदालतले आफूसमक्ष िवचाराधीन मु ा
क्रममा भएका हुन ् वा होइनन ् भ नुभ दा माग गिरएको दावी
व

वको

यायोिचत हो वा होइन भ ने कुरा

मह वपण
ू र् हु छ । हरे क कसरु वा कायर् कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ढङ्गको
गदर्छ । सश त्र

व

व

वको पिरणाम हुने

वसँग स बद्ध भए पिन संिवधान, मानवािधकार कानून वा मानवतास ब धी

कानन
ू प्रितकूल हु छ भने सोसँग स बि धत प्र नलाई

याययोग्य नबनाउन िम दै न ।

व

वको

राजनीितक स बधको कुरा जे भए पिन ितनको कानूनी पक्षलाई उपेक्षा गनर् िम दै न । कुनै कायर्
राजनीितक

व

वसँग

स बद्ध

भ नु

र

व

वकालसँग
घटनाह

स बद्ध

भ नु

घिटत भएका

पिन

एउटै

होइन

व

वकालिभत्र राजनीितक र आपरािधक अनेक

व

वको क्रममा िवशद्ध
ु राजनीितक पमा भएको घटना र आपरािधक पमा आएको घटनाह

।

हुनसक्छन ् । सश त्र
एकै

वगर्मा राख्न पिन सिकँदै न ।
५९. आपरािधक कायर् गरे को भनी अदालतमा िवचाराधीन रहे को िवषयमा सो कायर् आपरािधक
हो वा होइन भनी िनणयर् िदनु अदालतको कतर् य हु छ । आपरािधक भनेको कायर् िसद्ध हु छ भने
सश त्र

व

वको क्रममा भएको हो वा होइन भनी अदालत

वयम ्ले

यसको दािय वबाट उ मुिक्त

िदन सक्तैन । कुनै कायर् आपरािधक कायर् हो वा होइन भ ने कुरा सबुद प्रमाणको मू याङ्कन गरी
िवशुद्ध पमा

याियक तिरकाले िनणयर् गन कुरा हो ।

यो कायर् आयोग ज तो अधर् याियक प्रकृितको

िनकायले टुङ्गो लगाउन सक्ने िवषय हुँदैन । िवशुद्ध पले

याियक तौरले टुङ्गो लगाउने िवषय

अधर् याियक िनकायले टुङ्गो लगाउन र अदालतले भने यसको िशरोधायर् गन वा सो प्रयोजनको लािग
आ नो अिधकारक्षेत्र समपर्ण गन भ ने कुरा संवैधािनक कानून र
दे िखन आउँ दै न ।

यायको मा य िसद्धा तसङ्गत

६०. दफा १३(२) को संरचना हे दार् अदालतमा िवचाराधीन मु ामा पिन सश त्र
क्रममा भएको भए अदालतको परामशर्मा आयोगले छानिबन गन
स ब धमा हे दार् अदालतको परामशर्मा भ ने श दह

व

वको

यव था गरे को दे िख छ ।

यस

प्रयोग भएको हुँदा अदालतले

समपर्ण गनर् बा य हुने भ ने अथर्मा िलन सिकँदै न । परामशर् भनेको अदालतको

य ता मु ाह
विववेकमा िदइने

परामशर् हो, बा यता होइन । आयोगले अदालतमा िवचाराधीन मु ा आफूसमक्ष पठाउन परामशर् माग
गरे पिन अदालतले सो अनुसार सु पन उपयुक्त नदे खी निदएमा आयोगले छानिबन गनर् नसक्ने
अव था

दे िख छ

।

यस

पूवव
र् त ् अदालतमा नै सुचा

स ब धमा

िववाद

भएमा

अदालतको

क्षेत्रािधकारिभत्रको

मु ाह

रहने दे िख छ ।

६१. दफा १३(२) र (४) को

यव थाअनुसार अदालतसमक्ष िवचाराधीन मु ाह

पिन आयोगले

छानिबन गन कुराले छानिबनको दायरा कित हो भ ने कुरामा थप प्र न उ जाएको दे िख छ ।
आयोगलाई अदालतमा िवचाराधीन मु ाह
रहे को मु ामा िनणर्यह

छानिबन गनर् िदइएको हो भने आयोगले अदालतमा दायर

प्रभाव पान गरी लगत का न लगाउन वा

याियक िज मेवारीबाट मुक्तगनर्

सक्छ िक सक्तैन भ ने प्र न उ छ । तर उपयुक्
र् त प्रावधानले अदालतमा िवचाराधीन मु ा
आयोगसमक्ष सन र अदालतको क्षेत्रािधकार समा त हुने कुराको कुनै उ लेख गरे को छै न । तसथर्
अदालतको क्षेत्रािधकारको िवषयलाई अ यथा प्रमािणत गरे को मा न िम ने दे िखँदैन । व तुतः
अदालतमा िवचाराधीन मु ाह
िवषय वा सामग्रीको

आयोगले अ य

यिक्त वा िवषयको अनुस धानको क्रममा स बद्ध

पमा मात्रै िलन सक्ने दे िख छ ।

६२. व तुतः आयोगले कुनै अक

यिक्त वा िवषयमा छानिबन गनर् सा दिभर्क भई अदालतमा

िवचाराधीन मु ाको पिन अ ययन गनर्पन भएमा सो प्रयोजनको लािग उपयुक्
र् तबमोिजम अदालतसमक्ष
माग गन र अदालतले परामशर्सिहत मु ाको िमिसल पठाएमा
यो नै

यसमा अ ययन गनुर् एउटा कुरा हो र

वाभािवक हो । तर सो बाहे क अदालतमा िवचाराधीन मु ाह को क्षेत्रािधकार नै समा त गन

गरी मु ाह

आयोगले प्रा त गन वा ग्रहण गन र

हुन ् । अदालतको क्षेत्रािधकारिभत्रको मु ाह

यसको िनणर्य गन कुरा सो नै नसिकने कुराह

यसरी ह ता तरण हुन सक्तैन र

अ ले िनणर्य गनर् पिन सक्तैन । तसथर्, दफा १३(४) मा

यसमा अदालतबाहे क

यवि थत भएको घटना सश त्र

व

वको

क्रममा भएको हो होइन भ ने कुराको याख्या गन आयोगको अिधकार अदालतमा िवचाराधीन मु ाको
स ब धमा हुनसक्ने नभै आयोगको आ नै कायर्क्षेत्रमा पनर् आएको िनवेदनका स ब धमा प्रयोग गनर्
सक्ने िवषय दे िख छ । उपयुक्
र् त उपदफा (२) र (४) ले अदालतमा िवचाराधीन िवषयव तुह

यथावत

चालु राख्न कुनै अ यथा यवधान िदएको वा िदन सक्ने प्रकृितको मा न नसक्ने दे िखएकाले उपयुक्
र् त
याख्या र िव लेषणको आधारमा सो यव थाह
अब अक प्र न,

बदरै गिररहनुपरे न ।

६३. य तै ऐनको दफा २२(१) मा गिरएका मेलिमलापस ब धी प्रिक्रयामा पीिडतको

वेि छक

र अिनवायर् सहमित हुनुपन िवषय पिन िरट िनवेदनमा उठाइएको पाइ छ । दफा २२(१) मा पीडक वा
पीिडतले मेलिमलापको लािग आयोगसमक्ष िनवेदन िदएमा आयोगले पीडक र पीिडतबीच एक आपसमा
मेलिमलाप गराउन सक्नेछ भ नेसमेत उ लेख भएको दे िख छ । मेलिमलापको लािग िनवेदन िदने
िवषय आफमा आपि तजनक हुँदैन । तर सहअि त व र समभावमा आधािरत सामािजक ब धन भएको
हुँदा पीिडतलाई उपेक्षा गरी एकतफीर् ढङ्गबाट मेलिमलाप हुनै सक्तैन । यसको लािग दब
ु ै पक्षह को
वत त्र र जाग्रत सहमित आव यक हु छ । मेलिमलाप जबजर् ती ला न सिक न । पीिडतको
आ मस मानमा ठे स लाग्ने वा चोट पुग्ने गरी मेलिमलाप हुनुहुँदैन । यथाथर्मा मेलिमलापको
प्रिक्रयालाई पीिडत

वयम ्ले उ प्रेिरत वा आमि त्रत गरे को अव थामा मात्र यसको साथर्कता िसद्ध

हुनसक्तछ ।
६४. यसका

अितिरक्त

आममाफी िदने मा यमका
अिधकारको

ग भीर

मेलिमलाप

ग भीर

मानवअिधकार

उ लङ्घनका

पमा प्रयोग हुन सक्तैन र हुनुहुँदैन भ ने पिन

उ लङ्घनस ब धी

अपराधमा

संलग्न

भएका

दोषीह लाई

प ट छ । मानव

यिक्तउपर

आयोगले

दफा

२५(१) बमोिजम कारवाहीको िसफािरस गनुप
र् न दे िख छ । साथै आयोगले दफा २६(२) बमोिजम
क्षमादानको िसफािरसमा नपरे का पीडकसँग पीिडतको मेलिमलाप गराउन सक्तैन भ ने दफा २२ को
उपदफा (६) को

यव थाले यसै कुरालाई िदशािनदश गिररहे को पाइ छ । दफा २६(२) मा ग भीर

प्रकृितका अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लािग िसफािरस गनर् नसक्ने

यव था

गिरएको छ । ग भीर प्रकृितका अपराध भ नाले उक्त उपदफामा उ लेख भएको बला कारको अलावा
ऐनको

दफा

२

को

ख ड (ञ) मा

उ लेख

गिरएका

मानव

अिधकारको

अपराधह लाई समेत बु नुपन हु छ, यसस ब धमा पूवव
र् तीर् आदे शह मा पिन

ग भीर

उ लङ्घनका

प ट गिरसिकएको छ

।
६५. िनवेदकह ले दफा २६ को क्षमादानस ब धी

यव थाका स ब धमा समेत ग भीर चासो

र सरोकार दे खाएको पाइ छ । खास गरी उक्त दफाको उपदफा (२) मा उ लेख भएको उपदफा (१) मा
जुनसक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन बला कार र आयोगको छानिबनबाट क्षमादान िदन पयार् त आधार
र कारण नदे िखएका ग भीर प्रकृितका अ य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लािग
िसफािरस गनर् सक्ने छै न भ ने

यव था आपि तजनक दे िख छ । उक्त कानूनी

यव थाको सोझो

अथर् आयोगले चाहे मा ग भीर प्रकृितका अपराधका पीडकलाई समेत क्षमादानको िसफािरस गनर् सक्तछ
भ ने हो । ग भीर प्रकृितका अपराध

वयम ्मा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनसँग स बि धत

अपराध हुन ् । य ता ग भीर अपराधका पीडकलाई

यायको दायरामा

याई सजाय गन आधार खोजी

गनुर् आयोगको दािय व हुने भई संिवधान र कानूनस मत पिन हु छ । अिभयोग नै नलगाई कसरु नै
कायम नगरी आम माफी िदएसरह क्षमादान गन आधार र कारण आयोगले खोजीिहँ डन आव यक
हुँदैन र सो आयोगलाई सुहाउँ दै न पिन ।

६६. नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(१) ले प्र येक
बाँ न पाउने हक प्रदान गरे को दे िख छ ।
भने धारा २४ (९) ले कुनै पिन

यिक्तलाई स मानपूवक
र्

य तै धारा १३ ले समानताको हक प्रदान गरे को पाइ छ

यिक्तलाई अदालत वा

याियक िनकायबाट

व छ सुनुवाइको हकको

प्र याभूित गिरएको पाइ छ । धारा ३२ ले संिवधानप्रद त हकको प्रचलनको लािग कारवाही चलाउन
पाउने गरी संवैधािनक उपचारको हक पिन प्रदान गरे को दे िख छ ।
६७. नेपालले

जातीह या

महासि ध, १९४८, आिथर्क, सामािजक

अपराधको
तथा

रोकथाम

साँ कृितक

र

सजायस ब धी

अिधकारस ब धी

अ तरार्ि ट्रय

प्रितज्ञापत्र, १९६६, नागिरक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय प्रितज्ञापत्र, १९६६, मिहला
िव द्धका

सबै

प्रकारका

भेदभाव

उ मूलन

गनस ब धी

महासि ध

१९७९, यातना

तथा

अ य

क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक यवहार वा द ड िव द्धको महासि ध, १९८४, बाल अिधकारस ब धी
महासि ध, १९८९, संयुक्त

रा ट्रसङ्घको

बडापत्र, मानवअिधकारको

िव व यापी

घोषणापत्रलगायतका

अ य धेरै महासि धह को अनुमोदन गरी पक्ष रा ट्र भएको छ ।
६८. अ तरार्ि ट्रय महासि धका यव थाह
ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा भएको हुँदा

नेपाल कानूनसरह लागू हुने यव था नेपाल सि ध
य ता अ तरार्ि ट्रय कानूनअ तगर्तका अपराधह को

अनस
ु धान गरी स य त य प ता लगाउने, पीडकलाई अिभयोजन गरी

यायको पिरिधिभत्र

याउने र

पीिडतलाई पिरपरू ण गन दािय व रा यको रहे को हु छ । नेपाल पक्ष भएको यातना तथा अ य
क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक

यवहार वा सजाय िव द्धको महासि ध, १९८४ को धारा २(१) मा

प्र येक पक्षरा ट्रले आ नो अिधकारक्षेत्रअ तगर्तको कुनै पिन इलाकामा यातनाका कायर्ह मा रोक
लगाउन प्रभावकारी कानूनी, प्रशासिनक,
party shall take

याियक वा अ य उपायह

effective legislative, administrative,

अवल बन गनछन ् (Each state
judicial or other measures to

prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction) भ ने
साथै धारा १३ मा सक्षम िनकायमा उजुर गरी

यव था रहे को छ ।

याय पाउने हक र धारा १४ मा यातना पीिडत तथा

आि तह ले क्षितपिू तर् पाउने यव था रहे को छ । मानव अिधकारको िव व यापी घोषणापत्रको धारा ८
मा प्र येक

यिक्तलाई संिवधान वा कानून वारा प्रद त मौिलक अिधकारको उ लङ्घन गन कायर्

िव द्ध सक्षम राि ट्रय

यायािधकरणह बाट प्रभावकारी उपचार पाउने अिधकार हुनेछ (Everyone has

the right to an effective remedy by the competent

national tribunals for acts

violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law) भ ने
यव था रहे को छ ।
६९. नागिरक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय प्रितज्ञापत्र, १९६६ को धारा
२(१) मा प्र तुत प्रितज्ञापत्रका पक्ष रा ट्रह

आा ना इलाका तथा क्षेत्रािधकारिभत्र रहे का सबै

यिक्तह लाई जाित, वणर्, िलङ्ग, भाषा, धमर्, राजनीितक वा अ य िवचार, राि ट्रय वा सामािजक
उ पि त, स पि त, ज म वा है िसयतका आधारमा कुनै पिन प्रकारको भेदभाविबना प्र तुत प्रितज्ञापत्रमा

वीकृत अिधकारह को स मान र सुिनि चतता प्रदान गन प्रितज्ञा गदर्छन ् (Each state party to
the present covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within
its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present
covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language,
religion, political or other opinion, rational of social origin, property, birth or other
status) भ ने यव था भएको पाइ छ । यस स ब धमा िवदे शी मानव अिधकारस ब धी अदालतको
फैसला हे दार् अ तरअमेिरकी मानव अिधकार अदालतले (भेलाइ कोइज–रोिड्रगोज िव द्ध हो डुरस २९
जुलाई १९८८) को मु ामा बेप तालगायत मानव अिधकारको उ लङ्घनको घटनाको अनुस धान गरी
दि डत

गन

रा यको

कानूनी

दािय व

हु छ

भनी

उ लेख

गरे को

छ

।

यसैगरी

सोही

अदालतले Barrios Altos VS. Peru को मु ामा १४ माचर् २००१ मा फैसला गदार् पे का दई
ु क्षमादान
कानूनह लाई अमेिरकी मानवअिधकार महासि धिवपरीत ठहर्याउँ दै फौजदारी अिभयोजनलाई उ मूलन
गन तथा द डहीनता

थािपत गन खाले सबै माफी तथा क्षमादानस ब धी उपायह

मानव अिधकारको

ग भीर उ लङ्घनका स दभर्मा अ वीकायर् हु छन ् भनेको दे िख छ ।
७०. उपयुक्
र् त िव लेषणका आधारमा ग भीर प्रकृितका अ य अपराधमा पिन क्षमादान िदन
पयार् त कारण र आधार िकन खो नु पर्यो

यो नै िवड बनापूणर् छ । ग भीर अपराध भइसकेपिछ

यायको प्रिक्रयामा लैजाने एकमात्र बाटो खु छ । ग भीर अपराध भए पिन मु ा नचलाउन सिकने
िसद्धा त खो ने र पयार् त कारण भए क्षमादान िदन सिक छ भ नु

याय र मानवीयताको स दभर्मा

ग भीर चुनौती हुन ् भ ने लाग्दछ ।
७१. तसथर्, उक्त उपदफामा प्रयक्
ु त भएको ...आयोगको छानिबनबाट क्षमादान िदन
पयार् त आधार र कारण नदे िखएका... भ ने वाक्याँश हटाउँ दासमेत सो उपदफाले गनर् खोजेको यव था
बोधग य नै हुने दे िखएकाले ...आयोगको छानिबनबाट क्षमादान िदन पयार् त आधार र कारण
नदे िखएका... भ ने संिवधानप्रितकूल प्रावधान बदरभागी दे िखयो ।
७२. य तै दफा २६ को उपदफा (५) मा उ लेख भएको उपदफा (३) बमोिजम क्षमादानका
लािग कुनै िनवेदन पनर् आएमा आयोगले

य तो पीडकलाई क्षमादान गन स ब धमा पीिडतको

सहमित, असहमित र घटनाको ग भीरतासमेत िवचार गरी क्षमादानको िसफािरस गन िनणर्य गनुप
र् नछ
भ ने प्रावधान पिन िववािदत छ । पीिडतको सहमितपिछ लग तै उ लेख भएको असहमित भ ने
पदावली सँगसँगै प्रयोग भएबाट असहमितको अथर् दोहोरो लाग्नगएको दे िख छ । तर पीिडतको
असहमितमा र ग भीर प्रकृितका अपराधमा क्षमादान हुनै नसक्ने कुरा यसअिघ यस अदालतबाट जारी
भएका आदे शबाट पटकपटक स बोधन भैसकेको हुँदा यसैलाई आयोगले मागर्दशर्न बनाउनुपदर्छ । यस
अदालतबाट भएका आदे शको उपेक्षा आयोगले गनर् सक्तैन ।

७३. ऐनको दफा २९ को

यव थाले आयोगको िसफािरसलाई नेपाल सरकारको अधीन थ

बनाएको र महा यायािधवक्ताको अिभयोजन गनर् पाउने संवध
ै ािनक अिधकारलाई समेत प्रभािवत गरे को
भ ने पिन िनवेदकह को कथन रहे को पाइ छ । उक्त दफा २९ को उपदफा (१) मा मानव अिधकारको
ग भीर उ लङ्घनको आरोपमा दोषी दे िखएको पीडकउपर मु ा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष
िसफािरस

भएमा

म त्रालयले

य तो

पीडकउपर

मु ा

चलाउन

महा यायािधवक्तासमक्ष

लेखी

पठाउनुपनछ भ नेसमेत यव था भएको दे िख छ । नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५
को उपधारा (२) बमोिजम नेपाल सरकारको तफर्बाट मु ा चलाउने वा नचलाउने भ ने कुराको अि तम
िनणर्य गन अिधकार महा यायािधवक्तामा िनिहत रहे को दे िख छ ।
७४. नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५ बमोिजम संिवधानले प्रदान गरे को
अिभयोजनस ब धी अिधकार िविश ट र

वाय त प्रकृितको अिधकार हो । महा यायािधवक्तालाई यो

अिधकार संिवधान वारा सीधै प्रदान गिरनुको पछािड महा यायािधवक्ताको सं था एउटा यावसाियक र
याियक सं थाको

पमा रहे को र

य तो सं थाले कुनै खास राजनैितक उ े यले कसैउपर

दभ
र्
अिभयोजन लगाउन वा कसैउपर मोलािहजावश वा राजनीितक
ु ार्वनापूवक

वाथर्को कारणले

लगाउनपन अिभयोजन नलगाउने अव था आउन निदन र फौजदारी कसुर ज तो िवषय समेिटएको
ग भीर फौजदारी अिभयोग िविश ट कानूनी एवम ् याियक आव यकता अनु प सही र िन पक्ष पमा
हुन सकोस ् भनेर नै य तो सं था खडा गरी अिभयोजनस ब धी स पूणर् िज मेवारी सुि पएको हुँदा
महा यायािधवक्ताको अिभयोजनस ब धी अिधकारलाई सङ्कुचन गनर् िम ने हुँदैन ।
७५. यसरी

संिवधानतः

सरकारवादी

हुने

मु ा

चलाउने

अिख्तयारी

भएको

महा यायािधवक्तासमक्ष आयोगले सोको लािग सीधै िसफािरस गनर् नसक्ने र नगनुप
र् न कुराको कुनै
िववेकस मत आधार दे िखँदैन । छानिबनबाट दोषी दे िखएका

यिक्तलाई मु ा चलाउन आयोगले गन

िसफािरस घुमाउरो बाटोबाट महा यायािधवक्तासमक्ष पठाउने

यव थाले अनाव यक जिटलता र

संशयमात्र पैदा गरे को दे िख छ । यसको परोक्ष अथर् पीडकलाई अिभयोजनबाट उ काउनेमात्र हुन
सक्तछ । यस िवषयमा यसअिघ जारी भएको आदे शमा नै पयार् त याख्या र िव लेषण भैसकेको हुँदा
संिवधानको
दफामा

प ट

यव थासँग असङ्गत र आव यक भ दा अितिरक्त उ लेखन गिरएको उक्त

प्रयुक्त ...नेपाल

सरकारसमक्ष

िसफािरस

भएमा

म त्रालयले

य तो

पीडकउपर

मु ा

चलाउन... भ ने वाक्याँश बदरभागी दे िखयो ।
७६. तसथर् उि लिखत िव लेषणको आधार र कारणबाट बेप ता पािरएका

यिक्तको

छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ को उपदफा (२) मा
प्रयुक्त ...आयोगको छानिबनबाट क्षमादान िदन पयार् त आधार र कारण नदे िखएका... भ ने श दावली
र दफा २९ को उपदफा (१) मा प्रयुक्त ...नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरस भएमा म त्रालयले
पीडकउपर मु ा चलाउन... भ ने यव थाह

य तो

नेपालको अ तिरम संिवधानको धारा १२, १३, २४ र १३५

समेतको िवपरीत बदरभागी दे िखएकाले आजैका िमितदे िख बदर घोिषत हुने ठहछर् ।

७७. िववािदत कानून र

यसमा प्रयुक्त भाषा तथा प्र यथीर्ह को िलिखतजवाफसमेतको समग्र

आसय र भावना हे दार् यस अदालतबाट यसअिघ िविभ न मु ाह मा गिरएको
आदे श िनदशनह को सा दिभर्कता समा त भएको नदे िखई आयोगह
गिरसकेको हालको अव थामा झन ब नगएको दे िख छ । व तुतः

व

याख्या िववेचना र

गठन भई कायर् प्रार भ
वका समयमा मनसायसिहत

गिरएका आपरािधक प्रकृितका घटनाको छानिबन गरी दोषी प ता लगाई कारवाहीको िसफािरस गन र
ग भीर मानव अिधकार हनन ् हुने बाहे क सामा य प्रकृितका घटनाह मा पीिडतसमेतको पण
ू र् सहमितमा
मेलिमलाप गराउने उ े य साथ बेप ता छानिबन र स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग
गिरएको हो । अधर् याियक प्रकृितका य ता आयोगको उक्त कायर्बाट परोक्ष पमा

थापना

याियक प्रिक्रयामै

सहयोग पुग्दछ भ ने यो इजलासको अपेक्षा रहे को छ ।
७८. ऐनको यव था

वयम ्मा पयार् त र

प ट नरहे को कुरा मािथ प्रकरण प्रकरणमा गिरएका

िव लेषणह बाट दे िखएको छ । साथै दब
ु ै आयोगह ले काम गदजाँदाको अव थामा समेत थप जिटलता
वा

िविवधाह

आउन सक्तछन ् । यस ि थितमा रा यको कानूनबाट

थािपत

य ता आयोगह ले

पिन संिवधान, कानून, अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार कानून र मानवीय कानून तथा
िसद्धा तह लाई

यान िदनैपन हु छ । साथै यस अदालतबाट जारी भएका आदे शह ले पिन संवध
ै ािनक

कानूनको अङ्ग र
पमा रहे का

यायका मा य

याियक मू यमा यताकै

य ता आदे शह

थान िलएका हु छन ् ।

यसैले संवध
ै ािनक पर पराको

आयोगह का लािग आ नो कायर्स चालनको मागर्दशर्क िसद्धा तका

पमा रह छन ् । आयोगका कायर्ह ले िसजर्ना गन असर वा पिरणामह

पिन

याियक स परीक्षणको

दायराबािहर रहन सक्तैन ।
७९. ग भीर

मानव

अिधकारको

उ लङ्घन

गन

यिक्त

आफूले

गरे को

कायर्को

उ तरदािय वबाट उ कन सक्तैन भ नुको अथर् यो वा यो बहानामा य ता यिक्तलाई उ काउने चे टा
अ ले पिन गनुह
र् ु ँदैन भ ने हो । यिद दोषीलाई उ काउने प्रयास गिर छ वा
भने िसिजर्त पिरणाम भोग्नसमेत तयार रहनुपदर् छ । कानूनबमोिजम

यसको मितयार बिन छ

थािपत आयोगह ले

य तो

गदनन ् भ ने िव वास यो इजलासले िलएको छ ।
८०. साथै बेप ता पािरएका

यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग

ऐन, २०७१ मा नपरे का वा परे र पिन अ प ट भएका तथा संिवधान, अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार
कानून र मानवीय कानूनसमेतसँग असङ्गत भएको कारणले कायार् वयन गनर् निम ने

यव थाह का

स ब धमा प्र तुत िरट िनवेदन र राजे द्र ढकाल, िललाधर भ डारी र माधवकुमार ब नेतसमेत
िनवेदक भएका मु ाह मा यसअिघ जारी गिरएका आदे श, िदइएका िनदशन र याख्याह प्रितकूल नहुने
गरी

कायर् गनुर् गराउनु भनी स बि धत आयोग तथा नेपाल सरकारसमेतका नाममा नेपालको

अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोिजम यो आदे श जारी गिरिदएको छ । िवपक्षीह को
जानकारीको लािग प्र तुत आदे शको प्रितिलिप महा यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर्त पठाइिदनू ।

प्र तुत िरट िनवेदनह को दायरी तफर्को लगत कट्टा गरी िमिसल िनयमानुसार बुझाइिदनू ।

उक्त रायमा सहमत छ ।
या. बै यनाथ उपा याय
या. चोले द्र शमशेर ज.ब.रा.

इित संवत ् २०७१ साल फागुन १४ गते रोज ५ शुभम ् ।
इजलास अिधकृत : उपसिचव वय िशवप्रसाद खनाल, िव णु प्रसाद गौतम

िनणर्य नं. ९५५१ - उ प्रेषण / परमादे श
भाग: ५८ साल: २०७३ मिहना: असार अंक: ३
फैसला िमित :२०७२/०१/०३

१३२७

सव च अदालत, िवशेष इजलास
माननीय
माननीय
माननीय

यायाधीश
यायाधीश

यायाधीश

ी क याण

े ठ

ी ओमप्रकाश िम
ी दे वे द्र गोपाल

े ठ

आदे श िमित : २०७२।१।३।५
०७०–ws–००५२

िवषय : उ प्रेषण / परमादे श

िनवेदक : काठमाड िज ला का.म.न.पा. वडा नं ११ थापाथली ि थत मिहला, कानून र िवकास
म चको तफर्बाट र आ नै तफर्बाट अिधवक्ता िमरा ढुङ्गानासमेत
िव द्ध
िवपक्षी : प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लय, िसंहदरबार काठमाड समेत

व

वकालमा भइरहे का मानवीय कानून िव द्ध वा मानव अिधकार उ लङ्घनका ग भीर कसुरह

रोक्ने, ती कसुरह

दोहोिरन निदने, पीिडतमा आ मस मानको भाव उ वोधन गराउने राि ट्रय

मेलिमलापको वातावरण बनाउने र कानूनी रा यको पुन थापन गरी शाि त बहालीको मागर्मा योगदान
पुर्याउने नै संक्रमाणकालीन

यायको मुख्य अिभ ट हो । संक्रमणकालीन अविधमा भएका घटनाह को

दोषीलाई मनपरी क्षमादान गदार् िविधको शासन (Rule of law)

कायम रहन सक्दै न । ब

िविधको

शासन (Rule of law) कायम गनर् ग भीर अपराधका पीडकह लाई क्षमादान िदनेसमेतका

यव था

रािखनु हुँदैन ।

व

वकालमा राजनीितक पले मात्र घटना घिटत भएका छै नन ् । अपरािधक पले पिन

घटना भएका छन ् । राजनीितक पले घिटत घटना र अपरािधक पले घिटत घटनालाई एकै
राखेर हे नर् निम ने ।

थानमा

(प्रकरण नं.१२)
मानव अिधकारको

ि टकोणले

व

वकालमा घटे का घटनाह

रा यले स बोधन गनुप
र् न हु छ ।

रा यले कानून बनाए भनेर मात्र हुँदैन । बनेको कानून संिवधान अ तरार्ि ट्रय मापद ड र अदालतबाट
भएको फैसला वा आदे श अनुकूलको भई कायार् वयन योग्य हुनुपदर् छ । संिवधानसमेतको प्रितकूल
कानून बनेमा य तो कानून संवध
ै ािनक परीक्षणको रोहमा कायम रहन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
िविधको शासनको पालनाबाट नै
िवकासको लािग िविधको शासन

थािय व, उ नयन र िवकास हु छ ।

थािय व, उ नयन र

थािपत गिरनु पदर् छ । िविधको शासनमा िव वास गन सं थाह ले

अदालतबाट भएको आदे शलाई उपेक्षा गनर् िम दै न । िविध भ दा मािथ

यिक्त वा सं था कुनै पिन

हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
रा यका हरे क अंगह को आ-आ नो कायर्ह

तोिकएका हु छन । ती कुनै एक अकार्का िव द्ध लिक्षत

छै नन । हरे क अंगले तोिकएको आ-आ नो कायर् गरे को ख डमा मात्र रा य स तुिलत पमा िवकास र
समिृ द्धको पथमा अग्रसर हु छ । रा यका अंगह
आ-आ नो कायर् गरे मा

िवधयाियका, कायार्पािलका र

यायपािलकाले पिन

यो साथर्क र अपेिक्षत हु छ । नीित िनमार्ण गन काम र दे शको प्रशासन

स चालन गन काम कायर्पािलकाको क्षेत्रिभत्र, कानून िनमार्ण गन काम यव थािपका संसदको क्षेत्रिभत्र
र कानूनको

याख्या गन काम

यायपािलकाको क्षेत्रिभत्र पन हुँदा यी ितनै अंगह ले एक अकार्को

अिधकार क्षेत्रमा ह तक्षेप गनर् िम दै न । अदालतबाट भएको आदे श अ यथा भएमा बाहे क कायर्पािलका
र यव थािपकाले मा नुपन ।
(प्रकरण नं.१५)

िनवेदकका तफर्बाट : िव वान ् विर ठ अिधवक्ता सपना प्रधान म ल, िव वान ् अिधवक्ताह
ढुंङ्गाना, सुषमा गौतम र सिवन

े ठ

िवपक्षीका तफर्बाट : िव वान ् सह यायािधवक्ता संिजव रे ग्मी
अवलि बत निजर :
स बद्ध कानून :
आदे श

िमरा

या.क याण

े ठ : नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७ (१) र (२) बमोिजम यस

अदालतमा दायर भई इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्र तुत िरट िनवेदनको सङ्िक्ष त त य एवं आदे श
यस प्रकार छ :
मिहला, कानून र िवकास म च मिहला वगर्को हक िहत, सशिक्तकरण, उ थान र िवकास, कानूनी हक
अिधकार

थािपत गराउने, मानवअिधकारको िवषयमा सरोकार राख्ने हक अिधकारको रक्षा गन,

कायार् वयन गन गराउने र मौिलक हक संरक्षणको लािग वकालत एवं कायर् गद आइरहे को सं था हो ।
मिहला र दे शका स पूणर् नागिरकह को मानव अिधकार र मौिलक हक संरक्षणको लािग वकालत गद
आएका हामी िनवेदकह

सचेत नागिरकको भूिमका िनवार्ह गद जनताको सरोकारसँग गािसएका

िवषयमा, राि ट्रय मह वको िवषयमा, ऐन कानूनको यव था संिवधानसँग बािझएको िवषयमा, नेपाल
पक्ष भएका अ तरार्ि ट्रय सि ध स झौता अनुकूलको कानून िनमार्ण तथा संशोधन हुनुपन िवषयमा िरट
िनवेदन दायर गद आएका छ । हामी िनवेदकह को पहलमा स मािनत सव च अदालतबाट पिन
सरकार, संवैधािनक िनकाय र कायार्लयह को नाममा कानून बनाउन, कानून संशोधन गनर्, नीितगत
सुधार गनर् र नीित िनमार्ण गनर्का लािग आव यक र उपयुक्
र् त आदे श जारी हुँदै आएको छ । यसै
क्रममा हामीले िवक्रम संवत ् २०५२ साल फा गुण १ गते दे िख २०६३ साल मङ्िसर ५ गते स मको
अविधमा सश त्र

व

वको क्रममा भएका मानव अिधकार तथा मानवीय कानून उ लङ्घनका

घटनाको प्र यक्ष पमा महसुस गरे का छ ।
उक्त सश त्र

व

वको क्रममा भएका मानव अिधकार तथा मानवीय कानून उ लङ्घनका घटनाको

स बोधन गन कायर् नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३(थ) र (ध) मा रा यको
दािय वको िवषय बनाइयो ।

यसै अनु प २०६३ साल मङ्िसर ५ गते भएको िव तत
ृ शाि त

स झौताको धारा ५.२.३ र ५.२.५ मा त कालीन ने.क.पा. (माओवादी) ले २०५२ साल फा गुण १
गतेदेिख सु

गरे को सश त्र

व

वकालमा घटे का घटनाह लाई स बोधन गरी द डहीनताको अ य,

स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको गठन र बेप ता पािरएका यिक्तह को बारे मा छानिबन गरी
स य त य प ता लगाउनेलगायतका कायर्ह

गरी संक्रमणकालीन

यायलाई प्रवद्धर्न गन प्रितवद्धता

गरे को िथयो । शाि त स झौता तथा अ तिरम संिवधानका ती प्रावधानह लाई िविभ न मु ाका रोहमा
याख्या गद स मािनत सव च अदालतले संक्रमणकालीन

याय संय त्रको

थापना वारा स य,

याय, पिरपरु ण र सं थागत सध
र् न आव यकता औ याउँ दै आएको छ ।
ु ार गनुप
संिवधानको धारा ३३(थ), (ध) र िव तत
ृ शाि त स झौताको धारा ५.२.३ तथा ५.२.५ को
कायार् वयन गन प्रयोजनाथर् त कालीन सरकारले

यव था

यिक्त बेप ता पान स ब धमा यव था गनर् बनेको

िवधेयक, २०६६ र स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगस ब धी िवधेयक, २०६६ म यौदा गरी २०६६
सालमा

यव थािपका संसदमा पेस गिरयो । उक्त िवधेयकले ग भीर प्रकृितका मानव अिधकार

उ लङ्घनका घटनाह मा क्षमादान हुन नसक्ने गरी गरे को मह वपण
ू र्
शिक्तह ले ती िवधेयकह

यव थाबाट अस तु ट

िफतार् िलन यव थािपका संसदमा प्र ताव पेस गरे को िथयो । तर पिन ती

िवधेयकह

िफतार् नभइ िवचारािधन अव थामा िथए । िमित २०६९।२।१४ गते संिवधानसभा िवघटन

भएप चात ती िवचारािधन िवधेयकह

वतः िनि क्रय हुन पुगे । पिछ त कालीन प्रधानम त्री बाबुराम

भट्टराइको सरकारले िमित २०६९।५।११ गते बेप ता भएको

यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा

मेलिमलाप आयोगस ब धी अ यादे श जारी गनर्का लागी रा ट्रपितसमक्ष पेस गरे को िथयो । सो
अ यादे श पिन िविभ न िवरोधको कारण जारी हुन सकेन । पिछ संिवधानसभाको अक िनवार्चन गनर्
गिठत

प्रधान यायाधीश

िखलराज

रे ग्मीको

सरकारले

िमित

२०६९।१२।१

गते

सरोकारवाला

मिहलालगायत कसैसँग छलफल र परामशर् नगरी घोर अ यायकारी क्षमादानमुखी अ यादे श जारी
गिरयो ।
उक्त अ यादे शमा रािखएका अ यायकारी

यव था बदरको लािग जुरी नेपालको तफर्बाट माधवकुमार

ब नेतले िरट नं. ०६९-ws-००५७ र रामकुमार भ डारीसमेतको तफर्बाट िरट नं ०६९-ws-००५८ का २
वटा िरट िनवेदन दायर गिरएकोमा स मािनत सव च अदालतबाट िमित २०७०।९।१८ मा सो
अ यादे शको दफा २३, २५ र २९ का केही प्रावधानह
अ यादे शको

असंवैधािनक घोषणा गरी त काल सो

यव था पिरमाजर्न र संशोधन गनर् नेपाल सरकारको नाममा परमादे शको आदे श जारी

भएको िथयो ।
पिछ सरकारले यस अदालतबाट सो अ यादे शको दफा २३, २५ र २९ का केही प्रावधानह

असंवैधािनक

घोषणा गरी संशोधनसमेत गनर् परमादे शको आदे श जारी गरे को भए तापिन िमित २०७०।१२।२६ गते
परु ानै अ यादे शलाई सामा य हे रफेर गरी बेप ता पािरएको
मेलिमलाप आयोगको स ब धमा

यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा

यव था गनर् बनेको िवधेयक, २०७०

यव थािपका संसदसमक्ष

प्र तुत गिरयो । मानव अिधकार,

मिहला अिधकारकमीर्, संघ सं था, समद
ु ाय, पीिडत र संयक्
ु त रा ट्र

संघीय िनकायह

यक्त गरे को उक्त िवधेयक राजनीितक सहमतीको नाममा यस

समेतले चासो

अदालतको पव
ू र् आदे श िवपरीत िमित २०७१।१।१२ गते

यव थािपका संसदबाट पािरत भयो । सो

िवधेयक स माननीय रा ट्रपित वारा प्रमाणीकरण भई

२०७१।१।२८ को नेपाल राजपत्र, अितिरक्तांङ्क

२ मा प्रकािशत भएको छ । अब उक्त िवधेयक ऐनको

पमा लागू भएको त यमा िववाद छै न ।

उक्त ऐनमा संक्रमणकालीन

यायको मा य िसद्धा त, संिवधान, स मािनत सव च अदालतको फैसला

पालना गिरएको छै न । यस अदालतबाट ग भीर अपराधमा क्षमादान हुन नसक्ने अथार्त क्षमादान
िनषेध गनुर् पन, क्षमादानको िसफािरस हुन सक्ने अपराधको हकमा पिन पीिडतको अिनवायर् सहमती
िलनु पन, पीडकबाट क्षितपूितर् भराउन सक्षम छै न भने क्षितपूितर्को स ब धमा के हुने ? ग भीर
प्रकृितको

अपराधमा

मेलिमलाप

हुन

महा यायािधवक्तासमक्ष िसफािरस गन

नसक्ने,

अिभयोजन

गनुप
र् न

अपराध

यव था हुनुपन, यौनज य अपराधको हद यादको

गनुप
र् न गरी आदे श भएको छ । दश वषर्को सश त्र
पिन

आयोग वारा
व

वबाट मिहलाह

िसधै

यव था

सबैभ दा बढी पीिडत हुँदाहुँदै

यायको पहुँचभ दा बािहर पािरएका छन । िदगो शाि त र लोकत त्रको िवकासका लािग िवगतमा

मिहलामािथ भएका

यादती, िहंसा र िवशेष गरी यौन िहंसा र शोषणलाई स बोधन गरी पीिडतलाई

यायमा पहुँच र पीडकलाई जवाफदे ही बनाउन संक्रमणकालीन

यायको संरचना बनाइनु पदर् छ । जसले

गदार् भिव यमा य ता मानवअिधकार उ लङ्घनका घटनाह को पन
ु राविृ त नहुने सुिनि चतता गनर्
सकोस ।
सश त्र

व

वकालमा िनय त्रणमा िलई गिरएको ह या, बलपूवक
र् बेप ता यातना तथा जबरज ती

िव थापन सवर् व हरणसिहत घरबाट िनकालाबास, अपहरण, बला कारलगायत यौनज य िहंसा, अंगभंग
ज ता मानवअिधकार उ लङ्घनबाट पीिडत तथा पीिडत पिरवारका सद यह को यस ऐनको स ब धमा
प्र यक्ष सरोकार, चासो र साथर्क स ब ध रहे को छ । ऐनमा गिरएको पिरभाषा अ प ट एवम ् सबै
खाले पीिडतलाई नसमे ने खालको छ । साथै िवगतका
िसद्धा तका आधारमा

यादतीलाई संक्रमणकालीन

यायोिचत ढं गले स बोधन गरी समाजमा िदगो शाि त

यायका मा य

थापना गन कुरा

आफमा ग भीर सावर्जिनक िहत र सरोकारको िवषय हो ।
बेप ता पािरएका यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन,
को उपदफा (३) ले पाँच सद यीय आयोग गठन गन
रहने

यव था गरे को छ । संक्रमणकालीन

मिहलाको

२०७१ को दफा ३

यव था गरे को छ । जसमा एकजना मिहला

यायमा मिहलासँग स बि धत िवषयव तुको ग भीरता र

यायमा पहुँचको लािग मिहलाको समानप
ु ाितक सहभािगताको यव था हुनुपदर् छ । दफा ११

ले आयोगमा रहने कमर्चारीको यव था गरे को छ । आयोगमा आयोग वारा नै गठन गिरएका िविभ न
सिमित, अनस
ु धाना मक कायर्, उजरु ी िलने कायर्, स य त य अ वेषण गन, मेलिमलाप गन कायर्मा
पिन अिधकांश मिहलाको सहभािगता हुनुपदर् छ । मिहला िव द्ध हुने यौनज य िहंसालाई युद्ध
रणनीितको

पमा

घटनाका कुराह
कमर्चारीको

व

वरत दव
ु ै पक्षले प्रयोग गन गरे को पाइ छ । य ता यौनज य िहंसास ब धी

मिहलाले पु ष कमर्चारीसँग भ न गा ो मा ने भएकाले बढीभ दा बढी मिहला

यव था हुनुपनमा ऐनमा

य तो

यव था छै न । ऐनमा बल कारलाई क्षमादान निदने

मु ािभत्र राखेको भए तापिन ऐनमा हद यादस ब धी यव था नगदार् अप्र यक्ष पमा क्षमादान नै िदने
भ ने दे िख छ ।
संक्रमणकालीन

यायको लािग सोही सामा य कानूनमा भएको हद यादलाई नै कायम गदार् कितपय

ग भीर मानव अिधकार उ लङ्घनका मु ाह

हद यादको कारणले गदार् दतार् नहुने अव था आउँ छ ।

जबरज ती करणी मु ामा सामा य कानूनमा ३५ िदनको हद यादको
हद यादस ब धी यव था रािखएको छै न । यसकारण सश त्र

व

यव था छ । तर सो ऐनमा

वको समयमा भएका जबरज ती

करणीका घटना दतार्नै नहुने अव था छ । आयोगले अिभयोजन गन भनी िसफािरस गरे को जबरज ती
करणी मु ामा सामा य कानूनमा भएको हद यादको यव था लागू नहुने र आयोगले िसफािरस गरे को
य तो मु ामा हद याद नलाग्ने भ ने प्र ट यव था हुनुपदर्छ ।
बेप ता पािरएका यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २५
मा

आयोगले

यस

ऐनबमोिजम

छानिबन

गदार्

कुनै

यिक्त

मानव

अिधकारको

ग भीर

उ लङ्घनस ब धी अपराधमा संलग्न भएको दे िखएमा आयोगले

य तो

यिक्तउपर कानूनबमोिजम

कारवाही गनर् नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरस गन छ, दफा २७ उपदफा (२) बमोिजम अ तिरम
प्रितवेदन समावेश गरी नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरस गिरसकेपिछ दफा २९ को उपदफा (१) बमोिजम
मानव अिधकारको उ लङ्घनको आरोपमा दोषी दे िखएका पीडकउपर मु ा चलाउन आयोगबाट नेपाल
सरकारसमक्ष िसफािरस भएमा म त्रालयले पीडकउपर मु ा चलाउन महा यायािधवक्तासमक्ष लेखी
पठाउनु पन छ, दफा २९ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोिजम शाि त तथा पुन िनमार्ण
म त्रालयबाट मु ा चलाउन लेखी आएमा महा यायािधवक्ता वा िनजले तोकेको सरकारी वकीलले
य तो पीडकउपर मु ा च ने वा नच ने स ब धमा िनणर्य गन छ भ ने

यव थाले आयोगले मु ा

चलाउनको लािग िसफािरस गिरसकेपिछ पन
ु ः मु ा चलाउने वा नचलाउने भनी िनणर्य गन
अिधकार रा य पक्षलाई िदइ िसफािरस भएका मु ा पिन च ने नच ने दोधारमा रहे को

विववेकीय

प ट दे िख छ

। िन पक्ष आयोगबाट िसफािरस भई आएका मु ाह को कारवाही हुने यव था ऐनमा िनि चत हुनुपछर्
।
उक्त ऐनको दफा २ को (ज) मा पीिडतको पिरभाषा गिरएको छ । पीिडत भ नाले सश त्र
क्रममा भएका मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको पिरणाम

व

वको

व प म ृ यु भएको वा शारीिरक,

मानिसक, यौनज य वा आिथर्क पमा हािन नोक्सानी पुगेको वा थुनामा रहे को

यिक्त तथा िनजको

पिरवारको सद य स झनु पछर् र सो श दले मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको पिरणाम

व प

मानवीय, सामािजक वा सामुदाियक पमा ग भीर प्रितकूल असर पग्ु न गएको समुदायसमेतलाई
जनाउँ छ भनी पिरभाषा गरे को छ । तर पिन िववािहत छोरीलाई पिरवारको पिरभाषािभत्र समेटेको छै न
। िववािहत छोरी पिन

व

वकालमा पीिडत भएको त यमा िववाद छै न । पीिडतले पिरपुरणसमेत

पाउनु पन हुँदा पिरवारको पिरभाषािभत्र नसमेिटँ दा िववािहत छोरीले पिरपरु ण पाउने अव था छै न ।
यसकारण िववािहत छोरीलाई पिन पिरवारको पिरभाषामा समावेश गरी पिरपुरणको

यव था रािखनु

पदर्छ । िववािहत छोरी पीिडत भएमा पिरपुरणको यव था पिन छै न ।
नेपाल नागिरक तथा राजनैितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय प्रितज्ञापत्र, १९६६, मिहला िव द्ध हुने
सबै प्रकारका भेदभावह
अपमानजनक

उ मल
ू न गन महासि ध, १९७९ र यातना तथा अ य क्रुर, अमानिवय वा

यवहार वा द ड िव द्धको महासि ध, १९८४ लगायत २३ वटा मानव अिधकारस ब धी

द तावेजको पक्ष रा ट्र बनेको छ । यसै गरी नेपाल अ तरार्ि ट्रय मानवीय कानून (जेनेभा महासि ध)
को पिन पक्ष रा ट्र हो । संयक्
ु त रा ट्र संघको सरु क्षा पिरषदबाट पािरत प्र ताव नं. १३२५ र १८२० को
कावार् वयन गनर् नेपाल सरकारले पाँच वष कायर् योजना बनाइ लागू गिरसकेको छ । अ तरार्ि ट्रय
मानव अिधकारस ब धी कानन
ू मा मानव अिधकारको उ लङ्घन भएमा पीिडतले प्रभावकारी उपचार
पाउने यव था छ । मानव अिधकारस ब धी िव व यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ८, नागिरक तथा
राजनैितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय प्रितज्ञापत्र, १९६६ को धारा २, यातना तथा अ य क्रुर,
अमानिवय वा अपमानजनक

यवहार वा द ड िव द्धको महासि ध, १९८४ को धारा १४, बाल

अिधकारस ब धी महासि ध, १९८९ को धारा ३९ र जेनेभा रोम िवधानको धारा ६८ तथा ७५ समेतका
यव थाले मानव अिधकारलाई संरिक्षत गरे को छ । पक्ष रा ट्रले उि लिखत प्रितज्ञापत्र, महासि ध,
घोषणापत्र, िवधान र द तावेजको िनशतर् पालना गनुप
र् दर् छ ।
उि लिखत महासि धसमेतको
अिधकार र

यव थाको आधारमा नेपाल सरकारले नागिरकलाई कुनै नागिरकका

वत त्रता उ लङ्घन भएका छन भने, िनजले प्रभावकारी उपचार पाउने कुरा सुिनि चत

गन, उपचार दाबी गनको अिधकार सक्षम,

याियक, प्रशासिनक वा

यव थािपकीय अिधकारीह

सो रा ट्रको कानून प्रणालीअनुसार सक्षम अिधकारी वारा िनधार्रण गरी पाउने कुरा,
संभावनाह को िवकास गनुप
र् न र उपचार प्रदान गिरएमा सक्षम अिधकारीले

वा

याियक उपचारको

य तो उपचार लागू गन

कुरा सुिनि चत गनुप
र् दर्छ ।
सि ध ऐन, २०४७ को दफा ९(१) बमोिजम नेपाल पक्षरा ट्र भएको कुनै पिन सि धको यव था नेपाल
सरहदिभत्र राि ट्रय कानन
ू सरह लागू हुने हुँदा ती प्रितज्ञापत्र र महासि ध वारा िसिजर्त र प्रद त
दािय वह लाई पिन

वतः

वीकािरएको छ । सि ध र महासि धका

यव था प्रचिलत नेपाल

कानन
ू सँग बािझएमा बािझएको हदस म प्रचिलत कानून अमा य भई सि धको यव था लागू हु छ ।
यस

यव थाको आधारमा पिन प्रितज्ञापत्र, घोषणापत्र, िवधान र महासि धको

यव था प्रभावकारी र

वा यकारी यव था हो । योबमोिजमको कानून िनमार्ण भई कायार् वयन पिन हुनुपदर् छ ।
अतः बेप ता पािरएका
दफा २६ र २९ को

यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ को

यव था नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३, १९, २०, २२, २४ को

उपधारा (९) िवपरीत भई नेपाल पक्ष भएको नागिरक तथा राजनैितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय
प्रितज्ञापत्र, १९६६ को धारा २, यातना तथा अ य क्रुर, अमानिवय वा अपमानजनक

यवहार वा द ड

सजाय िव द्धको महासि ध, १९८४ को धारा १४, बाल अिधकारस ब धी महासि धको धारा ३९
समेतसँग बािझएको हुँदा सो बािझएको हदस म नेपालको अ तिरम संिवधानको धारा १०७(१) को
आधारमा अमा य र बदर घोिषत गिरपाउँ । ऐनको दफा ३ मा आयोगको गठनस ब धी यव था छ ।
गठनमा पाँच सद यीय आयोग हुने, तीम ये एक जना मिहला रहने
व

यव था छ । तर सश त्र

वबाट मिहला बढी पीिडत हुने भएकाले उनीह को पीडा अ वेषण गनर्, उनीह को फरक

आव यकतालाई

स बोधन

समानुपाितक सहभािगताको

गनर् नेपालको अ तिरम संिवधान,

२०६३ को धारा २१

ले

समेत

यव था गरे को हुनाले आयोगमा मिहला आयुक्तको समानुपाितक

सहभािगता आव यक पन हुनाले दफा ३ को उपदफा (२) मा आयोगको आयुक्तमा मिहलाको
समानुपाितक सहभािगता हुनेछ भ ने

यव था र दफा ११ को उपदफा (१) मा रहे को आयोगको

कमर्चारी शीषर्कमा आयोगको कमर्चारीको स ब धमा उपदफा (४) पिछ प्रितब धा मक वाक्यांश थप
गरी समानुपाितक संख्यामा मिहला कमर्चारीको िनयुिक्तको

यव था गिरने छ, दफा २९ बमोिजम

दायर गन मु ाह मा हद याद लागू हुने छै न भ ने र पीिडतको पिरभाषािभत्र िववािहत छोरीलाई पिन
समावेश गनुर् भ नेसमेतका यव थाह

थप गनुर् भनी धारा १०७(२) को आधारमा िवपक्षीह को नाममा

परमादे शलगायत जो चािहने आज्ञा आदे श जारी गिरपाउँ । साथै यो अ य तै संवद
े नशील र सावर्जिनक
सरोकारको िवषयको मु ा भएकोले प्र तुत िरट िनवेदनलाई अग्रािधकार िदई सुनुवाइ गिरपाउँ
भ नेसमेत यहोराको िरट िनवेदन ।
यसमा िनवेदन मागबमोिजमको आदे श जारी हुनु नपन कुनै कारण भए १५ िदनिभत्र िलिखत जवाफ
पठाउनु भनी िवपक्षीह लाई सूचना िदनु । साथै िवषयव तुको प्रकृितबाट प्र तुत िरट िनवेदन चाँडो
िकनारा हुनुपन दे िखँदा िलिखत जवाफ परे पिछ अग्रािधकार िदई पेस गनुर् भ ने

यहोराको यस

अदालतबाट िमित २०७१।३।२२ मा भएको आदे श ।
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा (२) ले कुनै अदालत वा

याियक

अिधकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तफर्बाट मु ा चलाउने वा नचलाउने भ ने कुराको अि तम िनणर्य
गन अिधकार संिवधानले नै महा यायािधवक्तालाई सु पेको अव थामा बेप ता पािरएका

यिक्तह को

छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ दफा २९(२)(३) मा भएको

यव था

संिवधान, कानन
ू का आधारभूत िसद्धा त र मू य मा यता स मत नै हुँदा प्र तुत िरट िनवेदन खारे ज
गिरपाउँ भ नेसमेत

यहोराको िवपक्षी महा यायािधवक्ताको कायार्लयको तफर्बाट पेस भएको िलिखत

जवाफ ।
िनवेदकले बेप ता पािरएका

यिक्तह को छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगमा मिहला

पदािधकारी र मिहला कमर्चारी नै राख्नु पन भनी िजिकर िलएको दे िख छ । मिहला पदािधकारी राख्नु
पन मागका स ब धमा हे दार् बेप ता पािरएका

यिक्तह को छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप

आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ को उपदफा (२) ले आयोगमा एक जना मिहला रहने

यव था गरे को

पाइ छ । आयोगमा बढीमा पाँच जना पदािधकारी रहने भिनएकोमा पाँचै जना मिहला पदािधकारी हुन
सक्ने कुरालाई इ कार गनर् पिन िम दै न । दफा ३ (३) बमोिजम रहने िनयुिक्त िसफािरस सिमितले
संिवधान र प्रचिलत कानूनबमोिजम नै समावेशी पमा िनयुिक्त िसफािरस गन हुँदा आयोग समावेशी
हुने कुरालाई अ वीकार गनर् सिकदै न । यसै गरी आयोगमा कायर्रत कमर्चारी पिन मिहला नै हुनुपन
मागको स ब धमा हे दार् कमर्चारी प्रचिलत कानूनबमोिजम नै समावेशी पमा
प्र तुत िरट िनवेदन खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत

यव था गिरने हुँदा

यहोराको िवपक्षी मिहला, बालबािलका तथा समाज

क याण म त्रालयको तफर्बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।
िनवेदकले िनवेदनमा सभामुखलाई िवपक्षी बनाउनु पनार्को कारण उ लेख गरे को दे िखँदैन । रा यले
आव यक महसुस गरे अनुसारको कानूनी

यव थाका लािग सरकार वारा प्र तुत हुने िवधेयक पािरत

गन प्रिक्रया संिवधानसभा ( यव थािपका संसदको कायर्स चालन) िनयमावली, २०७० ले

प ट गरे कै

छ । सभामुखले पिन सोही िनयमावलीले िदएको अिधकार मात्र प्रयोग गरी काम कारवाही गन हो ।
कानूनमा के क ता

यव था राख्ने भ ने कुरा सभामुखको क्षेत्रािधकारको िवषय होइन । कानूनको

िनमार्णमा सभामुखको कुनै भूिमका हुँदैन । कानूनका

यव था कुन प्रयोजनका लािग रािखएका हुन

भ ने कुरा कानूनमै

प ट हु छ । यव थािपका संसदमा पेस भएको िवधेयक यव थािपका संसदबाट

पािरत भएमा प्रमािणत गरी प्रमाणीकरणको लािग रा ट्रपितसमक्ष पेस गन काम सभामुखको भएको र
कानून िनमार्णमा सभामुखको भूिमका नरहने हुँदा प्र तुत िरट िनवेदन खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत
यहोराको िवपक्षी यव थािपका संसदका सभामुख सुवास च द्र ने वाङको तफर्बाट पेस भएको िलिखत
जवाफ ।
कुनै पिन कानून िनमार्ण प्रिक्रयामा यस सिचवालयको कुनै भूिमका रहँदैन । संिवधानसभा
( यव थािपका संसदको कायर्स चालन) िनयमावली, २०७० ले तोिकएको कायर्िविध अनु पको काममात्र
यस सिचवालयले गरे को हो । के क तो कानूनको आव यकता परे को हो र क तो कानून बनाउने भ ने
कुरामा यस सिचवालयले केही भ न िम ने हुँदैन । तसथर् प्र तुत िरट िनवेदन खारे ज गिरपाउँ
भ नेसमेत यहोराको िवपक्षी संसद सिचवालयको तफर्बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।
बेप ता पािरएका

यिक्तह को छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको काम िविश ट

प्रकृितको भएको हुँदा दफा ११ को उपदफा (२) मा आयोगले िवशेषज्ञ कमर्चारी िनयुक्त गनर् सक्ने
यव था गरे को दे िख छ । आयोगमा जन
ु सक
ु ै वगर् वा क्षेत्रका

यिक्त पिन िनयक्
ु त हुन सक्ने हुनाले

िवशेषज्ञ सेवा िलनुपन प्रकृितको पदमा मिहला कमर्चारीको समानुपाितक प्रितिनिध व रहने गरी कानन
ू ी
यव था हुनुपन िजिकर
िवपक्षी कानून,

यायस मत नहुँदा प्र तत
ु िरट िनवेदन खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत यहोराको

याय, संिवधानसभा तथा संघीय मािमला म त्रालयको तफर्बाट पेस भएको िलिखत

जवाफ ।
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ को ख ड (ध) मा सश त्र

व

वको क्रममा मानव

अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन तथा मानवता िव द्धको अपराधमा संलग्न

यिक्तह को बारे मा

स य अ वेषण गनर् तथा समाजमा मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गनर् उ च तरीय स य िन पण
तथा मेलिमलाप आयोग गठन गन यव था भएकोमा िव तत
ृ शाि त स झौताको दफा ५.२.५ मा पिन
सोही यव था रहे को छ । उक्त मानव अिधकारस ब धी घटनालाई जितसक्दो चाँडो स बोधन हुनुपन
आव यक्ता भएकोले बेप ता पािरएका

यिक्तह को छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग

ऐन, २०७१ जारी भएको हो । सो ऐनको दफा २९ को

यव था बदरको माग गरे को स ब धमा

संिवधानको धारा १३५ को उपधारा (२) मा नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहे को
मु ामा महा यायािधवक्ता वा िनजको मातहतका अिधकृतह बाट नेपाल सरकारको प्रितिनिध व गिरने
छ । यस संिवधानमा अ यथा लेिखएदे िख बाहे क कुनै अदालत वा

याियक अिधकारीसमक्ष नेपाल

सरकारको तफर्बाट मु ा चलाउने वा नचलाउने भ ने कुराको अि तम िनणर्य गन अिधकार
महा यायािधवक्तालाई भएको भए तापिन यो यव था
दफा २९ को उपदफा (१) को

वे छाचारी भने होइन ।

यव थाले आयोगबाट मु ा चलाउनको लागी प्रा त भएको िसफािरस

कायार् वयन गनर् शाि त तथा पुनिनमार्ण म त्रालयले महा यायािधवक्तालाई बा या मक पमा लेखी

पठाउन पन र उपदफा (२) को उपदफा (१) बमोिजम सो म त्रालयबाट लेखी आएमा महा यायािधवक्ता
वा िनजले तोकेको सरकारी वकीलले य तो पीडक उपर मु ा च ने वा नच ने स ब धमा िनणर्य गन
छ भ ने

यव थाले अनुस धानबाट शंिकत

यिक्त दोषी नदे िखएको अव थामा महा यायािधवक्ताको

चाहानाको कारणले मात्र मु ा नच ने गरी िनणर्य हुन सक्छ भनी अथर् गनुर् मनािसब हुँदैन । यस
दफाबमोिजम दायर गिरने मु ाह मा हद याद लागू हुने छै न भ ने
गरे को स ब धमा सश त्र

व

यव था थप गरी पाउन माग

वका क्रममा भएका मानव अिधकारका ग भीर उ लङ्घनका घटनालाई

जितसक्दो चाँडो स बोधन गरी मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन तथा मानवता िव द्धका
अपराधस ब धी अ य घटना र घटनामा संलग्न

यिक्तह को बारे मा स य अ वेषण तथा छानिबन

गरी पीडक र पीिडतिबच मेलिमलाप गराई समाजमा शाि त र मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गनर्
आव यक रहे को अव थामा हद यादको

यव थाको कारणबाट उक्त प्रिक्रयालाई थप ल

याउन

िवधाियकाले उिचत र आव यक नदे खेको अव थामा अदालत यसतफर् प्रवेश गनर् िम दै न ।
आयोगको आयुक्तमा समानुपाितक सहभािगता हुने कुरामा िववाद छै न । तसथर् ऐनको दफा ३ को
उपदफा (२) मा आयोगको आयुक्तमा मिहलाको समानुपाितक सहभािगता हुने कुरा थप गरी रहनु
पदन । आयोगमा िवशेषज्ञ कमार्चारीको पिन आव यक्ता हुने हुँदा समानुपाितक संख्यामा मिहला
कमर्चारीको िनयिु क्त गनुप
र् न छ भ ने

यव था थप गनक
ुर् ो कुनै औिच य छै न । मानव अिधकारको

ग भीर उ लङ्घनअ तगर्त ह या, अपहरण तथा शरीर ब धक,

यिक्त बेप ता पान, अङ्ग भङ्ग वा

अपाङ्ग बनाउने, शारीिरक वा मानिसक यातना, बल कार तथा यौनज य िहंसा,

यिक्तगत वा

सावर्जिनक स पि त लुटपाट, क जा तोडफोड वा आगजनी, घर जग्गाबाट जबरज ती िनकाला वा
अ य कुनै िकिसमको िव थापन र अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार वा मानवीय कानूनिवपरीत भए गरे का
िक्रयाकलाप पदर् छन । यी िक्रयाकलापसँग स बि धत ऐनको यव था अ तरार्ि ट्रय मापद ड अनु पको
हुँदा ऐनको दफा २६ को िवपरीत भई सि ध ऐनको दफा ९ आकिषर्त हुदैन । संिवधानको धारा ३३ को
ख ड (ड) आकिषर्त हु छ ।
ऐनको दफा २६ मा भएको

यव थाले जुनसुकै अपराधको घटनामा संलग्नलाई पिन आयोगले िन:शतर्

क्षमादान (Blanket Amnesty) िदने यव था गरे को होइन । मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका
घटनामा पीडकले आफूले गरे को ग ती प्रित प चाताप गरी पीिडतसँग माफी मागी क्षमादान िदनुपन
पयार् त आधार र कारण रहे मा मात्र आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरस गनर् सक्ने ऐनको दफा
२६ को उपदफा (२) मा यव था छ । सो यव था
प्र तुत िरट िनवेदन खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत

वत त्रता र समानताको हकसँग नबािझएको हुँदा
यहोराको िवपक्षी प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरषदको

कायार्लयको तफर्बाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।
ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) र (२) को

यव थालाई दफा २ को ख ड (ञ) को

यव थासँग

एकैसाथ राखेर हे नुप
र् न हु छ । दफा २६ को उपदफा (१) र (२) ले मानव अिधकारको ग भीर

उ लङ्घनका कायर्मा संलग्न

यिक्तलाई िन:शतर् क्षमादान (Blanket Amnesty) िदन सिकने गरी

यव था गरे को भ नु ऐनको समग्र उ े य र

यव थािवपरीत हुने भएकोले

यसरी अथर् गनर् सिकँदै न

। दफा २६ मा भएको यव थाको स ब धमा ज तो सुकै अपराधको घटनामा संलग्न यिक्तलाई पिन
आयोगले क्षमादान गनर् सक्ने भ ने होइन । मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका घटनाह मा दफा
२६ को उपदफा (४) मा उपदफा (३) बमोिजम िदइने िनवेदनमा पीडकले दे हायका प्रितबद्धता प्रकट
गरे को कुरा उ लेख गनुप
र् नछ । सश त्र
उ लङ्घन भएको कुरा

वीकार गरे को,

व

वको क्रममा आफूबाट मानव अिधकारको ग भीर

य तो कायर्बाट आफूलाई प चाताप भएको

वीकार गरी

आयोगसमक्ष पीिडतसँग िच त बु दो ढङ्गले क्षमायाचना गनर् म जुर गरे को, भिव यमा

य तो

िकिसमको कुनै कायर् नगन प्रितज्ञा गरे को अव थामा पीडकले आफूबाट मानव अिधकारको ग भीर
उ लङ्घन भएको

वीकार गरी सो स ब धमा पीिडतसँग माफी नमागेस म आयोगले पीडकलाई

क्षमादान िदन सक्ने अिधकार ऐनको कुनै पिन दफाले िदएको छै न ।
ऐनको दफा २९ बमोिजम दायर गन मु ाह मा हद याद लागू हुने छै न भ ने यव था थप होस भ ने
माग दावीका स ब धमा िवचार गदार् सश त्र

व

वका क्रममा भएका मानव अिधकारको ग भीर

उ लङ्घनका घटनालाई जितसक्दो चाँडो स बोधन गरी मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन तथा
मानवता िव द्धको अपराधस ब धी घटना र य तो घटनामा संलग्नह को बारे मा स य अ वेषण तथा
छानिबन गरी वा तिवक त य जनसमक्ष

याउन, पीडक र पीिडतिबच मेलिमलाप गराइ पार पिरक

सदभाव तथा सिह णुताको भावना अिभविृ द्ध गद समाजमा शाि त र मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण
गनर् आव यक रहे को अव थामा हद यादको

यव थाको कारणबाट प्रिक्रयालाई ल

याउन आव यक

छै न ।
आयोगको आयुक्तमा समानप
ु ाितक मिहला सहभािगता होस भ ने र मिहला कमर्चारी आव यक छ
भ ने िरट िनवेदकको िजिकर त य परक छै न । दफा २९ को उपदफा (१) को

यव थाले आयोगबाट

मु ा चलाउनको लागी प्रा त भएको िसफािरस कायार् वयन गनर् यस म त्रालयले महा यायािधवक्तालाई
बा या मक पमा लेखी पठाउनु पन र म त्रालयबाट लेखी आएमा महा यायािधवक्ता वा िनजले तोकेको
सरकारी वकीलले य तो पीडकउपर मु ा च ने वा नच ने स ब धमा िनणर्य गन छ भ ने यव थाले
अनस
ु धानबाट शंिकत

यिक्त दोषी नदे िखएको अव थामा महा यायािधवक्ताको चाहानाको कारणले

मात्र मु ा नच ने गरी िनणर्य हुनसक्छ भनी अथर् गनुर् मनािसब हुँदैन । तसथर् प्र तुत िरट िनवेदन
खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत यहोराको िवपक्षी शाि त तथा पन
ु िनमार्ण म त्रालयको तफर्बाट पेस भएको
िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम दै िनक मु ा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्र तुत िरट िनवेदनको िमिसल संलग्न
कागजातह को अ ययन गरी हे िरयो ।

िनवेदकको

तफर्बाट

अिधवक्ताह

उपि थत

िव वान ् विर ठ

ी िमरा ढुंङ्गाना,

अिधवक्ता

ी सुषमा गौतम र

ी सिवन

ी

सपना

प्रधान

े ठले सश त्र

हजारौ नेपाली नागिरक बेप ता भएका छन । यितकै संख्यामा मिहलाह

म ल,
व

िव वान ्

वका समयमा

बला कृत भएका छन । सो

संक्रमणकालीन समयमा भएका ती घटनाह को स बोधन गरी द डहीनताको अ य, स य िन पण
तथा मेलिमलाप आयोगको गठन र बेप ता पािरएका

यिक्तह को बारे मा छानिबन गरी स य त य

प ता लगाउने अहम ् उ े य संिवधानले ग्रहण गरे को छ । िमित २०६३।८।५ गते भएको िव तत
ृ शाि त
स झौताले पिन द डहीनताको अ य गन प्रमुख उ े य राखेको दे िख छ । छानिबनको लागी
उ च तरीय स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन गन भ ने यहोरा उ लेख भएको दे िख छ ।
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ को (थ) ले संक्रमणकािलन समयमा बेप ता पािरएका
यिक्तह को स ब धमा गिठत छानिबन आयोगको प्रितवेदनको आधारमा पीिडत

यिक्तलाई राहत

उपल ध गराउने यव था गरे को छ ।
यसै गरी ख ड (ध) मा सश त्र

व

वको क्रममा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन तथा

मानवता िव द्धको अपराधमा संलग्नह को बारे मा स य अ वेषण गनर् तथा समाजमा मेलिमलापको
वातावरण िनमार्ण गनर् उ च तरीय स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन गन यव था छ ।
तर िवपक्षीह ले त काल उि लिखत
स बोधन गन प्रयास

यव था स बोधन गनर् सकेको अव था िथएन २०६६ सालमा

व प ग भीर प्रकृितका मानव अिधकारका घटनाह मा संलग्नह लाई क्षमादान

हुन नसक्ने गरी स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगस ब धी िवधेयक र

यिक्त बेप ता पान

स ब धमा यव था गनर्समेतका लािग यव थािपका संसदमा िवधेयक पेस भएको िथयो । िवधेयकमा
क्षमादान हुन नसक्ने

यव था प्र तािवत भएको कारण सो िवधेयक पािरत हुन सकेको िथएन ।

िवधेयक िवचाराधीन अव थामा रहे कै समयमा संिवधानसभा िवघटन भएप चात
वतः िबघटन भई िवधेयकह

यव थािपका संसद

िनि क्रय भए । पिछ कोही कसैसँग परामशर् नगरी दलीय भागब डामा

िमित २०६९।१२।१ मा अ यादे श जारी भयो ।
उक्त अ यादे शको दफा २३ को उपदफा (१), (२), (४), (६), र दफा २५ को उपदफा (१) मा भएका
केही प्रावधानह

बदर घोिषत गरी पाउन यस अदालतमा िनवेदक माधवकुमार ब नेतसमेतले ०६९-ws-

००५७ को िरट िनवेदन र दफा १३, २३,

२५ र २९ का प्रावधान बदरको लागी िनवेदक रामकुमार

भ डारीसमेतले ०६९-ws-००५८ को िरट िनवेदन दायर गनभ
ुर् एको िथयो । उक्त दव
ु ै िरट िनवेदनमा यस
अदालतबाट िमित २०७०।९।१८ गते सो अ यादे शको दफा २३, २५ र २९ लगायतका प्रावधानह लाई
असंवध
ै ािनक घोषणा गद अ यादे शका कितपय प्रावधानह लाई िन प्रभावी तु याइ यस िवषयमा िवषय
िवशेषज्ञ टोलीको सहयोग िलई अ तरार्ि ट्रय कानूनी मापद डह

बमोिजम अ यादे शमा पिरमाजर्न र

संशोधन गनर् नेपाल सरकारको नाममा परमादे शको आदे श जारी भएको िथयो । सो आदे शबमोिजम
िवशेषज्ञ टोलीले प्रितवेदनमाफर्त नेपाल सरकारलाई िदएको सुझावह
समावेश गिरएन । अदालतको आदे शबमोिजमको

हाल पािरत भएको ऐनमा

यव था ऐनमा समावेश गनुप
र् न कुरा समावेश

नगिरएबाट उक्त ऐन दोषयुक्त िवधायन भएको

वतः िसद्ध भएको हु छ । दोषयुक्त िवधायन

अि त वमा रही रहन नसक्ने हुँदा यस अदालतबाट बदर हुनुपछर् ।
यस अदालतको िमित २०७०।९।१८ को आदे शलाई प छाइ पुन ऐनको

पमा जारी भएपिछ पिन यस

अदालतमा सुमनकुमार अिधकारीले ०७०-ws-००५० को िरट िनवेदन दायर गरे को िथयो । सो िरट
िनवेदनमा पिन िमित २०७१।११।१४ मा िमित २०७०।९।१८ मा भएको आदे शबमोिजम गराउन पन
ु
िनदशना मक आदे श जारी भएको छ ।
उक्त ऐनको प्र तावना हे दार् सश त्र

व

वका क्रममा भएका मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन

तथा मानवता िव द्धको अपराधस ब धी घटना र

य तो घटनामा संलग्न

अ वेषण तथा छानिबन गरी वा तिवक त य जनसमक्ष

यिक्तह को बारे मा स य

याउनु, समाजमा शाि त र मेलिमलापको

वातावरण िनमार्ण गनु,र् सो घटनाबाट पीिडतलाई पिरपरु ण र ग भीर अपराधमा संलग्न पीडकलाई
कानन
ू ी कारवाहीको दायरामा

याउनु ऐनको मख्
ु य उ े य रहे को छ । तर ऐनमा गिरएको कितपय

यव था अ प ट एवं सबैखाले पीिडतलाई नसमे ने खालको हुनक
ु ा साथै

यिक्त बेप ता पान,

िनय त्रणमा िलएर गिरएको ह या, यातना तथा बला कारलगायत मानवता िव

वको ग भीर

अपराधमा संलग्न कसरु दारह ले समेत अपराधबाट उ मिु क्त पाउने अव था रहे को छ ।
यिक्त बेप ता पान, िनय त्रणमा िलएर गिरएको ह या, यातना तथा बला कारलगायत मानवता
िव

घका ग भीर अपराधह मा क्षमादान तथा माफी गरी द डहीनताबाट उ मुिक्त िदन िम दै न । तर

प्र तुत ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) मा भएको “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
तापिन बला कार र आयोगको छानिबनबाट क्षमादान िदन पयार् त आधार र कारण नदे िखएका ग भीर
प्रकृितका अ य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लािग िसफािरस गनर् सक्ने छै न”
भनी रािखएको प्रावधानमा प्रयुक्त “आयोगको छानिबनबाट क्षमादान िदन पयार् त आधार र कारण
नदे िखएका” भ ने वाक्यांशले मानवता िव

वका ग भीर अपराधका पीडकलाई पिन पयार् त आधार र

कारण दे िखएको भनी आयोगले क्षमादानको लािग िसफािरस गनर् सक्ने तजिवजी अिधकार प्रदान
गरे को छ ।
ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) मा भएको “मानवअिधकारको ग भीर उ लङ्घनको आरोपमा दोषी
दे िखएको पीडकउपर मु ा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरस भएमा म त्रालयले य तो
पीडकउपर मु ा चलाउन महा यायािधवक्तासमक्ष लेखी पठाउनु पनछ” भ ने यव थाले आयोगले मु ा
चलाउन पठाउने िसफािरस मािथ म त्रालयले अंकुश लगाउने ि थित रही महा यायािधवक्ताले
म त्रालयबाट लेखी आएको अव थामा मात्र मु ा च ने वा नचलाउनेस ब धी िनणर्य गनर् सक्ने हुँदा
पीडकले मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनबाट उ मुिक्त पाउने अव थाको िव यमानता छ ।
तसथर्, नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९, २०, २२ र २४(९), जुरी नेपालको
तफर्बाट अिधवक्ता माधवकुमार ब नेतले दायर गरे को िरट नं. ०६९-ws-००५७ तथा

व

व

पीिडतह को तफर्बाट िनवेदक रामकुमार भ डारीले दायर गरे को िरट नं. ०६९-ws-००५८ मा स मािनत
अदालतबाट िमित २०७०।९।१८ गते भएको आदे शको पालना नगरी संक्रमणकालीन

यायको मा यता

प्रितकूल बेप ता पािरएका यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी
भएको र सोउपर सुमन अिधकारीसमेतको तफर्बाट परे को िरट िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित
२०७१।११।१४ गते पिन िमित २०७०।९।१८ गतेको आदे श, राजे द्र ढकाल र माधवकुमार ब नेत िरट
िनवेदनमा भएको आदे शबमोिजम गन गराउने गरी आदे श भइसकेको पिरप्रे यमा प्र तुत िरट
िनवेदनमा पिन मागबमोिजमको आदे श जारी हुनुपदर् छ भनी गनुभ
र् एको बहस सुिनयो ।
िवपक्षी नेपाल सरकारको तफर्बाट उपि थत िव वान ् सह यायािधवक्ता
पािरएका

ी संिजव रे ग्मीले बेप ता

यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ संिवधान, िव तत
ृ

शाि त स झौता र यस अदालतबाट िमित २०७०।९।१८ मा भएको आदे शको िशरोधायर् गरी आएको छ
। कुनै पिन ऐन अथार्त कानूनी रा यको आव यक्ताको आधारमा िनमार्ण हुने हो । उक्त ऐन
व

वकालमा भएका मानव अिधकारका ग भीर उ लङ्घन तथा मानवता िव द्धको अपराधस ब धी

घटना र

य तो घटनामा संलग्न

त य जनसमक्ष
पीिडतलाई

यिक्तह को बारे मा स य अ वेषण तथा छानिबन गरी बा तिवक

याउने, समाजमा शाि त र मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गन र घटनाबाट

पिरपुरण

तथा

अपराधमा

संलग्न

पीडकलाई

कानूनी

कारवाहीको

दायरामा

याउन

आव यक्ता परे को हो ।
उि लिखत कानून िनमार्ण गन स ब धमा रा यले पटक-पटक प्रयास गरे को छ । २०६६ सालमा
यव थािपका संसदमा िवधेयक पेस भएको, २०६९ सालमा अ यादे श िवधेयक पेस भएको र
२०६९।१२।१ मा अ यादे श जारी भएको भ ने कुरा िनवेदन लेखबाट नै अवगत भइरहे को छ । २०६६
सालमा र िमित २०६९।५।११ मा पेस भएको िवधेयकले मूतर् प िलन सकेको िथएन । पिछ िमित
२०६९।१२।१ गते राजनीितक दलह को भद्र सहमितमा अ यादे श जारी भयो । सो अ यादे शका केही
प्रावधानह

गैर संवैधािनक भएकाले बदर तथा िन प्रभावी घोषणा गरी पाउन यस अदालतमा

माधवकुमार ब नेतसमेतले दायर गरे का २ वटा िरट िनवेदनमा यस अदालतबाट आदे श जारी
भइसकेको छ ।

यस पिछ सो आदे शसमेतका आधारमा अक िवधेयक पेस भएको हो । सो िवधेयक

पािरत भई िमित २०७१।१।२८ को राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ ।
बेप ता पािरएका

यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ बनेको

त यमा िववाद छै न । उक्त ऐन जारी भएपिछ सुमन अिधकारीले समेत िरट िनवेदक भई यस
अदालतमा उक्त ऐनका दफा २३, २६ र २९ समेतका केही प्रावधानह

बदर माग गरी दायर गरे का

िरट िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित २०७१।११।१४ मा दफा २३, २६ र २९ का प्रावधानह
असंवध
ै ािनक ठहर गद माधवकुमार ब नेत िरट िनवेदक भएका मु ाह मा यस अिघ जारी भएका
आदे श, िनदशन र

याख्याको प्रितकूल नहुने गरी कायर् गनुर् गराउनु भनी आदे श जारी भइसकेको र

उि लिखत िरट िनवेदनमा भएका आदे शबमोिजम नै हुनेहुँदा प्र तुत िरट िनवेदन खारे ज हुनुपदर् छ
भ नेसमेत यहोराको बहस गनुभ
र् यो ।
पक्ष िवपक्षको तफर्बाट उपि थत कानून

यवसायीह ले गनुभ
र् एको उपरोक्त बहससमेत मनन ् गरी िरट

िनवेदन, िलिखत जवाफ, बेप ता पािरएका यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग
ऐन, २०७१, यस अदालतका पूवर् आदे श, िनदशना मक आदे श र

याख्यासमेतका समग्र पक्षमा

यान

िदई प्र तुत िरट िनवेदनमा िनवेदन मागबमोिजमको आदे श जारी हुनुपन हो होइन भ ने स ब धमा
िनणर्य गनुप
र् न दे िखयो ।
२. िनणर्यतफर् िवचार गदार् िनवेदकह ले नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ को ख ड
(थ),(ध) र िव तत
ृ शाि त स झौताको धारा ५.२.३ र ५.२.५ मा भएको

यव थाबमोिजम २०५२

साल फागन
ु १ गते दे िख ०६३ मङ्िसर ५ गतेस मको अविधमा बेप ता भएका

यिक्तको स य

त य प ता लगाउने र मानव अिधकार तथा अ तरार्ि ट्रय मानवीय कानूनको ग भीर उ लङ्घनका
घटनाह मा संलग्न दोषीलाई कानूनी दायरामा
पािरएको

याउने उ े यले िमित २०६९।१२।१ मा बेप ता

यिक्त छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग अ यादे श जारी भएकोमा सो

अ यादे शको दफा १३, २३, २५ र २९ का प्रावधान बदरको लािग िरट िनवेदक माधवकुमार ब नेतले
०६९-WS-००५७ को र िरट िनवेदक रामकुमार भ डारीले ०६९-WS-००५८ को िरट िनवेदन दायर
गरे को र सो िरट िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित २०७०।९।१८ मा उक्त अ यादे शको दफा १३,
२३, २५ र २९ मा समावेश भएका असंगती प्रावधानह

बदर भई कानून संशोधन गनर् सरकारको

नाममा परमादे शको आदे श जारी भएकोमा सो आदे श जारी भइसकेपिछ सो आदे शको अ तरव तु र
अ तरार्ि ट्रय मानवीय कानूनको िसद्धा तसमेतलाई समावेश नगरी प छाई
िवधेयक पेस गरी सो िवधेयक पािरत भई ऐनको

यव थािपका संसदमा

पमा आएको र सो ऐनका प्रावाधानह

पिन

ग भीर मानव अिधकार उ लङ्घन र मानवीय कानून उ लङ्घनका दोषीह लाई कानन
ू को दायरामा
याउन सो ऐनमा रािखएका दफाले वाधा पग
ु ेको हुँदा बेप ता पािरएको

यिक्तको छानिबन, स य

िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ र २९ का यव था बदर गरी दफा ३ को
उपदफा (२) मा आयोगको आयक्
ु तमा मिहलाको समानुपाितक सहभािगता हुनेछ भ ने

यव था,

दफा २ (ज) पिछ दफा २ (ज१) र दफा ११ को उपदफा (१) मा रहे को आयोगको कमर्चारी शीषर्कमा
आयोगको कमर्चारीको स ब धमा उपदफा (४) पिछ प्रितब धा मक वाक्याँश थप गरी समानप
ु ाितक
संख्यामा मिहला कमर्चारीको िनयुिक्तको

यव था गिरने छ भ ने

यव था गनुर् गराउनु भनी

िवपक्षीह को नाममा परमादे शयुक्त िनदशना मक आदे शसमेतको माग गरे को दे िख छ ।
३. िवपक्षीह को िलिखत जवाफमा नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ को ख ड (ध) मा
सश त्र

व

वको क्रममा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन तथा मानवता िव द्धको

अपराधमा संलग्न

यिक्तह को बारे मा स य अ वेषण गनर् तथा समाजमा मेलिमलापको वातावरण

िनमार्ण गनर् उ च तरीय स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन गन

यव था भएकोमा

िव तत
शाि त स झौताको दफा ५.२.५ मा पिन सोही
ृ

यव था रहे कोले बेप ता पािरएका

यिक्तह को छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भएको हो । सो
ऐनको दफा २९ को यव था बदरको माग गरे को स ब धमा संिवधानको धारा १३५ को उपधारा (२)
मा नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहे को मु ामा महा यायािधवक्ता वा िनजको
मातहतका अिधकृतह बाट नेपाल सरकारको प्रितिनिध व गिरने छ । यस संिवधानमा अ यथा
लेिखएदे िख बाहे क कुनै अदालत वा

याियक अिधकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तफर्बाट मु ा चलाउने

वा नचलाउने भ ने कुराको अि तम िनणर्य गन अिधकार महा यायािधवक्तालाई भएको भए तापिन
यो यव था

वे छाचारी भने होइन ।

४. दफा २९ को उपदफा (१) को

यव थाले आयोगबाट मु ा चलाउनको लािग प्रा त भएको िसफािरस

कायार् वयन गनर् शाि त तथा पुनिनमार्ण म त्रालयले महा यायािधवक्तालाई बा या मक पमा लेखी
पठाउन

पन

र

उपदफा

(२)

को

उपदफा

(१)

बमोिजम

महा यायािधवक्ता वा िनजले तोकेको सरकारी वकीलले
स ब धमा िनणर्य गन छ भ ने

सो

म त्रालयबाट

लेखी

आएमा

य तो पीडकउपर मु ा च ने वा नच ने

यव थाले अनुस धानबाट शंिकत

यिक्त दोषी नदे िखएको

अव थामा महा यायािधवक्ताको चाहानाको कारणले मात्र मु ा नच ने गरी िनणर्य हुनसक्छ भनी
अथर् गनुर् मनािसब हुँदैन । यस दफाबमोिजम दायर गिरने मु ाह मा हद याद लागू हुने छै न भ ने
यव था थप गरी पाउन माग गरे को स ब धमा सश त्र

व

वका क्रममा भएका मानव

अिधकारका ग भीर उ लङ्घनका घटनालाई जितसक्दो चाँडो स बोधन गरी मानव अिधकारको
ग भीर उ लङ्घन तथा मानवता िव द्धका अपराधस ब धी अ य घटना र घटनामा संलग्न
यिक्तह को बारे मा स य अ वेषण तथा छानिबन गरी पीडक र पीिडतिबच मेलिमलाप गराई
समाजमा शाि त र मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गनर् आव यक रहे को अव थामा हद यादको
यव थाको कारणबाट उक्त प्रिक्रयालाई थप ल
५. ऐनको दफा २६ मा भएको

याउन िम दै न ।

यव थाले जुनसक
ु ै अपराधको घटनामा संलग्नलाई पिन आयोगले

िन:शतर् क्षमादान (Blanket Amnesty) िदने

यव था गरे को होइन । मानव अिधकारको ग भीर

उ लङ्घनका घटनामा पीडकले आफूले गरे को ग ती प्रित प चाताप गरी पीिडतसँग माफी मागी
क्षमादान िदनुपन पयार् त आधार र कारण रहे मा मात्र आयोगले नेपाल सरकार समक्ष िसफािरस गनर्
सक्ने ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) मा

यव था छ । सो

हकसँग बािझएको छै न । तसथर् िवगतमा चलेका सश त्र
मेलिमलाप र सौहाद्धर् स ब ध कायम गरी िदगो शाि त र

यव था

व

वको

वत त्रता र समानताको
यव थापन गरी समाजमा

थािय वको लािग संिवधान, िव तत
ृ

शाि त स झौता, अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार कानून र मानवीय कानून तथा यस अदालतबाट
भएका आदे शसमेतलाई

ि टगत गरी उक्त कानून बनाइएको हुँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदे श

जारी गनप
ुर् न अव था नरहे को भ नेसमेतको यहोरा उ लेख भएको पाइ छ ।

६. िमित २०५२।११।१ गते दे िख िमित २०६३।८।५ गतेस म अविधका पीिडतलाई राहत, पुन थापना,
संक्रमणकालीन

याय र पिरपुरणसमेतको

यव था गन र संलग्न दोषीलाई कानूनको दायरमा

याउने हे तुले नेपाल सरकार र नेपाल क युिन ट पाटी (माओवादी) िबच २०६३।८।५ गते िव तत
ृ
शाि त स झौता भएको त यमा िववाद छै न । उक्त िव तत
ृ शाि त स झौताको प्र तावनामा अ य
कुराको अितिरक्त "मानव अिधकारको िव व यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अ तरार्ि ट्रय मानवीय
कानून तथा मानव अिधकारस ब धी आधारभूत िसद्धा त र मा यताह

प्रित प्रितवद्ध रहँ दै" भ ने

यहोरा उ लेख भएको दे िख छ । सोबमोिजमको यव था गनुर् रा यको दािय वको िवषयव तु हो ।
िमित २०६३।८।५ मा भएको िव तत
ु ै पक्ष सश त्र
ृ शाि त स झौताको धारा ५.२.५ मा दव

व

वका

क्रममा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन तथा मानवता िव द्धको अपराधमा संलग्नह को
बारे मा स य अ वेषण गनर् र समाजमा मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गनर् आपसी सहमतीबाट
उ च तरीय स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको गठन गन भ ने उ लेख भएको छ । साथै
सो प्रावधानलाई ि थित सामा यीकरणका उपायह को

पमा समेत अवल बन गिरएको छ ।

७. नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ को (ध) मा सश त्र

व

अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन तथा मानवता िव द्धको अपराधमा संलग्न

वको क्रममा मानव
यिक्तह को बारे मा

स य अ वेषण गनर् तथा समाजमा मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गनर् उ च तरीय स य िन पण
तथा मेलिमलाप आयोग गठन गन संवैधािनक

यव था भएको दे िख छ । उक्त संवैधािनक

यव था रा यको दािय वको िवषय भएको त यमा पिन िववाद छै न ।
८. व तुतः मािनस प्राकृितक प्राणी भएको कारण मािनससँग अ यो याि त भएका र अपहरण गन
नसिकने अिधकारह को दायरािभत्र गैरकानन
ू ी तवरले प्रवेश गन वा अितक्रमण गन वा उ लङ्घन
गन छुट रा यका अमुक संगठन वा कुनै यिक्त कसैलाई पिन छै न । य तै मानवीय स वेदनाका
कितपय िवषयह

संकटकालीन अव था वा युद्धका बेलासमेत अनितक्र य र संरिक्षत हुनुपदर् छ ।

नेपाल नागिरक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय प्रितज्ञापत्र र यातना िव द्धको
महासि धलगायत सबैजसो मह वपण
ू र् मानव अिधकारस ब धी महासि धह को पक्ष रा ट्र हो ।
यसका अितिरक्त, अ तरार्ि ट्रय मानवीय कानून (जेनेभा) महासि धह को पिन पक्ष रा ट्र छ ।
अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार कानूनअ तगर्त अिधकार वा

वत त्रताको उ लङ्घनबाट पीिडत

यिक्तको प्रभावकारी कानूनी उपचार पाउने हक सिु नि चत छ । यो अिधकार प्रमुख पमा मानव
अिधकारस ब धी िव व यापी घोषणापत्रको धारा ८, नागिरक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी
अ तरार्ि ट्रय प्रितज्ञापत्रको धारा २, यातना तथा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक

यवहार वा

सजाय िव द्धको महासि धको धारा १४, बाल अिधकारस ब धी महासि धको धारा ३९ र जेनेभा
महासि ध, १९४९ लगायतका
द तावेजले संक्रमणकालीन

यव थाह

अ तगर्त संरिक्षत छ । मानव अिधकारका पिछ ला केही

याय र पिरपरु णको सिु नि चतताको लािग मागर् िनदश गरे को छ ।

९. उि लिखत अ तरार्ि ट्रय कानूनी मा यताह को राि ट्रय कानूनह सँगको स ब धलाई हे नुर् पिन
अपिरहायर् हु छ । नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ (ड) ले रा य पक्ष भएको
अ तरार्ि ट्रय सि ध स झौताको प्रभावकारी कायार् वयन गन संवैधािनक कतर् य रा यको हुने भनी
तोकेको दे िख छ । यसका अितिरक्त नेपाल सि ध ऐन, २०४७ को दफा ९(१) ले पिन नेपाल पक्ष
भएका सि धका प्रावधानसँग बािझने नेपाल कानूनका प्रावधानह

अमा य भई सि धका प्रावधानले

प्राथिमकता पाउने यव था छ ।
१०. मानव अिधकारको उ लङ्घन र

यसका कसुरदारलाई फौजदारी कानूनका

थािपत मू य र

मा यताअनु प फौजदारी दािय व बहन गराउनु आव यक हु छ । कानून मा ने सं कृित
जनसाधारणसँग मात्रै अपेक्षा गिरने होइन, रा यसँग पिन उि तकै अपेक्षा गिर छ । रा यले आफ
कानूनको उिचत स मान गनर् सक्तैन भने रा यले बनाएको कानून अ य जनसाधारणबाट पालनाको
अपेक्षा गनर् किठन हु छ । यस स दभर्मा रा यको चिरत्र द डहीनतालाई प्रो साहन गन होइन ।
व

वले उजागार गरे का प्र न र पिरणामलाई

यवि थत गद

यायपूणर् समाज

अग्रसर हुनुपदर् छ । ग भीर मानव अिधकार उ लङ्घनका घटनाह लाई

थापना गन तफर्

यायको दायरामा

याउने

रा यको राि ट्रय र अ तरार्ि ट्रय कानूनी िसिजर्त दािय व हो ।
११. राि ट्रय कानन
ू का अितिरक्त अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार कानन
ू र मानवीय कानन
ू िवपरीत हुने
मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका घटनाह
दोषबाट उ मुिक्त िलन अव स भव छै न । सश त्र
उ लङ्घनको िवषय हाम्रो दे शको मात्र

व

यस प्रकारको

वका क्रममा मानव अिधकारको ग भीर

वाथर् र चासोको िवषय नभई समग्र िव वजगतको

अिवभा य र अक्षुण एजे डा ब न पग
ु ेको छ ।
पन हु छ । संक्रमणकालीन

अक्ष य र द डनीय छन ।

यसैले य ता िवषयह

यायको दायरामा

याउनै

यायको सबैभ दा ठूलो स ब ध समाज र कानूनसँग रहे को हु छ ।

हाम्रो दे शमा १० वषर् चलेको सश त्र

व

वको क्रममा धेरै नेपाली मािरएका छन ् । धेरै बेप ता

भएका छन र धेरै घरबार िविहन भई िव थािपत भएका छन ् । यही अविधमा िवगतको

यायपण
ू र्

समाज क्षत िवक्षत ब न पग
ु ेको त य सबैको सामू छलर्ङ्ग छ ।

व

वको समयमा भएका

उि लिखत घटनाको स बोधन हुनु नपन कुनै कारण

व

वको समयमा भएका

छै न । रा यले

घटनाको दोषीलाई क्षमादान िदन प्रयास गरे तापिन फौजदारी कानन
ू को
क्षमादान िदन िम दै न । िमित २०५२।११।१ दे िख चलेको सश त्र

व

थािपत मू य र मा यताले

वको अ य िमित २०६३।८।५

को िव तत
ृ शाि त स झौतामा आएर टुङ्िगएको छ । िव तत
ृ शाि त स झौता भएप चात ् शाि त
प्रिक्रयाको थालनी भएको र शाि त प्रिक्रयालाई तािकर्क िन कषर्मा पर्ु याउने प्रमख
अिभभारा
ु
रा यको िज मा आएको छ । शाि त प्रिक्रयालाई िन कषर्मा पर्ु याउने प्रयास

व प नै नेपालको

अ तिरम संिवधानको धारा ३३ मा (ड), (ढ), (त), (थ), (द) र (ध) समेतका

यव था रािखएको

त यमा िववाद छै न ।

१२. सश त्र

व

वकालमा िनय त्रणमा िलई ह या, बलपूवक
र् बेप ता तथा जबरज ती िव थापनसमेत

गरे गराएको भ ने कुरा िनवेदन लेखबाट दे िख छ । बलपूवक
र्
मानव अिधकारस ब धी ग भीर अपराधको
ि टकोण रही आएको दे िख छ ।
अिधकार

उ लङ्घनका

ग भीर

व

यिक्त बेप ता पािरएको घटनालाई

पमा िलइने अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार कानूनको

वकालमा भइरहे का मानवीय कानून िव द्ध वा मानव

कसुरह

रोक्ने,

ती

कसुरह

दोहोिरन

निदने,

पीिडतमा

आ मस मानको भाव उ वोधन गराउने राि ट्रय मेलिमलापको वातावरण बनाउने र कानूनी रा यको
पुन थापन गरी शाि त बहालीको मागर्मा योगदान पुर्याउने नै संक्रमाणकालीन

यायको मुख्य

अिभ ट हो । संक्रमणकालीन अविधमा भएका घटनाह को दोषीलाई मनपरी क्षमादान गदार् िविधको
शासन (Rule of law)

कायम रहन सक्दै न । ब

िविधको शासन (Rule of law) कायम गनर्

ग भीर अपराधका पीडकह लाई क्षमादान िदनेसमेतका

यव था रािखनु हुँदैन ।

व

वकालमा

राजनीितक पले मात्र घटना घिटत भएका छै नन ् । अपरािधक पले पिन घटना भएका छन ् ।
राजनीितक पले घिटत घटना र अपरािधक पले घिटत घटनालाई एकै

थानमा राखेर हे नर् िम दै न

।
१३. मानव अिधकारको

ि टकोणले

व

वकालमा घटे का घटनाह

रा यले स बोधन गनुप
र् न हु छ ।

रा यले कानून बनाए भनेर मात्र हुँदैन । बनेको कानून संिवधान अ तरार्ि ट्रय मापद ड र
अदालतबाट

भएको

फैसला

वा

आदे श

संिवधानसमेतको प्रितकूल कानून बनेमा

अनुकूलको

भई

कायार् वयन

योग्य

हुनुपदर् छ

।

य तो कानून संवध
ै ािनक परीक्षणको रोहमा कायम रहन

सक्दै न । य तै गरी यस अदालतबाट िववािदत िवषयको स दभर्मा नै पिहले आदे श भइसकेको भए
सो आदे शसमेतको पालना गरी कानून िनमार्ण गिरनु पदर् छ । यस स ब धमा यस अदालतबाट
राजे द्र ढकालको हकमा रवी द्र ढकाल िव द्ध गह
ृ म त्रालयसमेत भएको (ने.का.प. २०६४, जे ठ,
िनणर्य नं. ७८१०, प ृ ठ १६९) ब दी प्र यक्षीकरण मु ामा मानव अिधकार तथा मानवीय कानून
उ लङ्घनका घटनामा दोषी प्रमािणत भएकाह लाई न त क्षमादान िदन सिक छ न त माफी िदन
सिक छ भ ने िसद्धा त

थािपत भएको दे िख छ ।

१४. संिवधानको धारा ११६ को उपधारा (१) मा मु ा मािमलाको रोहमा अदालतले िदएको आदे श वा
िनणर्यको सबैले पालना गनप
ुर् न र उपधारा (२) मा मु ा मािमलाको रोहमा सव च अदालतले गरे को
कानन
ू को याख्या र प्रितपादन गरे को कानूनी िसद्धा त नेपाल सरकार तथा सबै अ डा अदालतह ले
मा नप
ु न संवैधािनक

यव था भएको दे िख छ । यो

रहे को दे िख छ । िविधको शासनको पालनाबाट नै
उ नयन र िवकासको लािग िविधको शासन

यव था िविधको शासनको मे द डको

थािय व, उ नयन र िवकास हु छ ।

पमा

थािय व,

थािपत गिरनु पदर्छ । िविधको शासनमा िव वास गन

सं थाह ले अदालतबाट भएको आदे शलाई उपेक्षा गनर् िम दै न । िविधभ दा मािथ यिक्त वा सं था
कुनै पिन हुन सक्दै न ।

१५. रा यका हरे क अंगह को आ-आ नो कायर्ह

तोिकएका हु छन । ती कुनै एक अकार्का िव द्ध

लिक्षत छै नन । हरे क अंगले तोिकएको आ-आ नो कायर् गरे को ख डमा मात्र रा य स तुिलत पमा
िवकास र समिृ द्धको पथमा अग्रसर हु छ । रा यका अंगह
यायपािलकाले पिन आ-आ नो कायर् गरे मा

िवधाियका, कायार्पािलका र

यो साथर्क र अपेिक्षत हु छ । नीित िनमार्ण गन

काम र दे शको प्रशासन स चालन गन काम कायर्पािलकाको क्षेत्रिभत्र, कानून िनमार्ण गन काम
यव थािपका संसदको क्षेत्रिभत्र र कानूनको

याख्या गन काम

यायपािलकाको क्षेत्रिभत्र पन हुँदा

यी ितनै अंगह ले एक अकार्को अिधकार क्षेत्रमा ह तक्षेप गनर् िम दै न । अदालतबाट भएको आदे श
अ यथा भएमा बाहे क कायर्पािलका र

यव थािपकाले मा नुपन हु छ । अतः अदालतबाट िविभ न

मह वपूणर् अवसरमा जारी भएका आदे श, िनणर्य, िनदशनको उपेक्षा गरी अक अंगले िवपरीत
िदशामा िह ने कोिशस गन हो भने रा य सुचा

पले स चालन स भव हुँदैन । अदालतले आ नो

वाथर् वा अिभ टको लािग कुनै िनणर्य वा आदे श गदन । ब

जनताको

यायको सव पिरतालाई

दयंगम गरे र नै आदे श वा िनणर्य गरे को हु छ । यस अव थामा आदे शबमोिजमका कायर्ह
रा यका अंगह ले एक आपसमा एक अकार् प्रित स मान, मैत्री र सहकािरताको भावनाले प्रेिरत
भएर गनुर् वा छनीय हु छ ।
१६. कानून बदर माग गरे को स ब धमा अदालतले आफूसमक्ष आएका िववादको िन पण गदार्
िव याियकी कानूनह

प्रार भमा संिवधानस मत नै भएको अनुमान गदर्छ । प्रारि भक पमा

शंकाको सुिवधा िव याियकी कानूनको पक्षमा नै जा छ । िवधाियकी कानून बदर गदार् अदालतले
आफूलाई संयिमत र आ मिनय त्रणमा राखेको हु छ । कुनै िव याियकी कानून संिवधानको
प्रावधानसँग प्र यक्ष मेल नखाने दे िखएको र संिवधान प्रद त जनताको मौिलक हकमा प्रितकूल
असर परे को दे िखएको अव थामा

यसलाई अ यथा गनुर् अिघ यस अदालतले िव याियकी असल

िनयतको पक्षमा नै आ नो खोजीलाई जारी राख्दछ । तर

यित हुँदाहुँदै पिन िव याियकी कानून

संिवधानिवपरीत भई जनताको मौिलक हकमा अनुिचत ब दे ज लगाउने गरी जारी भई िव याियकी
दभ
ु ार्वना वा

वे छाचािरता ज ता कमी कमजोरीका ग ध आएमा यस अदालतले य तो कानूनलाई

बदर वा संशोधन वा पिरमाजर्न गन गरी आदे श गनर् सक्छ ।
१७.अब

यस

स दभर्मा

यस

अदालतबाट

दोषीह लाई कानूनको दायरमा

पटक-पटक

याई पीिडतलाई

ग भीर

मानव

अिधकारका

उ लङ्घनका

यायको महसस
ु गराउन, पिरपुरणको यव था गनुर्

र मेलिमलापको वातावरण बनाइ द डिहनता अ य गनर् आदे श जारी भइरहने तर रा यका
िज मेवार िनकायबाट यसको उपेक्षा र उ लङ्घन भई रहे मा िविधको शासनको अवमू यन हु छ ।
१८. प्र तुत िववादमा िनवेकह ले बेप ता पािरएका यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप
आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ र २९ संिवधानको धारा १०७(१) बमोिजम बदर गरी धारा १०७(२)
बमोिजम दफा २(ज) पिछ २(ज१), थप गरी ३(२) मा आयोगको आयुक्तमा मिहलाको समानुपाितक
सहभािगताको

यव था र

दफा ११ को उपदफा (४) पिछ प्रितव धा मक वाक्यांश थप गरी

समानुपाितक संख्यामा मिहला कमर्चारीको

यव था होस भ ने माग गरे को स ब धमा हे नुर् पन

दे िखयो ।
१९. िनवेकह ले सो ऐनको दफा २(ज) पिछ दफा २(ज१) र दफा ११ को उपदफा (४) पिछ
प्रितब धा मक वाक्यांश थप गरी पाउन माग गरे को स ब धमा िवचार गदार् नेपालको अ तिरम
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१) अनुसार संिवधान वारा प्रद त हकउपर अनुिचत ब दे ज
लगाएकोले वा अ य कुनै कारणले कुनै कानून संिवधानसँग बािझएमा बािझएको हदस म सो कानून
वा

यसको कुनै भाग बदर घोिषत गिरने हो । संिवधानको अिभभावकीय अिभभारा सव च

अदालतलाई बहन गराएको यो धारा १०७(१) को उ े य संिवधानसँग िव याियकी कानून बािझए
बािझएको हदस म अमा य गन अिख्तयारीसँग स बि धत छ । धारा १०७(१) ले अ ततः
संिवधानको सव चता कायम रहोस भ ने अिभप्राय राखेको हु छ । कानूनको अवैधताको प्र नमा
सव च अदालतको

यानाकषर्ण गराउने िज मेवारी नेपाली नागिरकको हो । नागिरकलाई रा यले

िदएका हकले संिवधानमाफर्त मूतत
र् ा प्रा त गरे का हु छन । संिवधानअ तगर्त ब ने ऐन संिवधानका
प्रावधानअनु प बनेको हुनुपदर् छ । संिवधान प्रितकूल बनेमा संिवधानवादका मू य र मा यता
प्रितकूल बनेको मा नुपन हु छ । तर ब दै नबनेको कानूनलाई अव अमुक दफा थप गरी य तो
कानूनी यव था थप गनुर् वा राख्नु भनी िव याियकी क्षेत्रािधकारमा ह तक्षेप गनर् िमलेन ।
२०. िनवेदकह ले दफा ३ को उपदफा (२) मा आयोगको आयक्
ु तमा समानुपाितक िसद्धा तबमोिजम
आयोगमा

समानुपाितक

मिहला

पदािधकारीको

यव था

हुनुपदर् छ

भ ने

िजिकर

पिन

उठाएको दे िख छ । उक्त दफा ३(२) मा क तीमा एक जना मिहला रहने गरी अ यक्षसिहत पाँच
जना सद यह

रहनेछन भ ने

यव था भएको दे िख छ । नेपालको अ तिरम संिवधानले रा यको

हरे क िनकायमा समानुपाितक प्रितिनिध व हुने कुरालाई िसद्धा तको

पमा

वीकार गिरसकेको छ

।
२१. व तुत: सश त्र

व

वका क्रममा भएका मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनस ब धी घटना र

य तो घटनामा संलग्न
त य

जनसमक्ष

यव थालगायत

यिक्तह को बारे मा स य त य अ वेषण तथा छानिबन गरी वा तिवक

याउन,

पीडक

पीिडतिबच

मेलिमलाप

गराउन,

पीिडतलाई

य तो घटनासँग स बि धत ग भीर अपराधमा संलग्न

पिरपुरणको

यिक्तलाई कानूनी

कारवाहीको लािग िसफािरस गन कामसमेतका लािग उ च तिरय बेप ता पािरएका

यिक्तको

छानिबन आयोग र स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन हुने हो । नेपालको अ तिरम
संिवधान, २०६३ ले सो संिवधान जारी भएको ६ मिहनािभत्र

य ता आयोग गठन गिरसक्नु पन

यव था गरे कोमा त काल आयोग गठन हुन नसकी किरब सात वषर्पिछ आयोग गठन भएको
एकातफर् दे िख छ भने अक तफर् आयोगमा मिहला पदािधकारीको संख्या दफा ३ बमोिजम गिठत
िसफािरस सिमितले गरे को िसफािरसबमोिजम हुने दे िख छ । िवपक्षीह को िलिखत जवाफबाट
िसफािरस सिमितले पाँच जना पदािधकारीम ये परू ै पदािधकारी मिहला रहने गरी वा एक जनाभ दा

बढी संख्यामा पिन िसफािरस गन सक्ने उ लेख भएको दे िख छ । यसलाई िबना आधार र कारण
इ कार गनर् िम दै न । यसमा पिन आयोगमा अ यक्ष तथा सद यह को िनयुिक्त भई सकेबाट सो
िवषयव तुको औिच य र सा दिभर्कता नै समा त भई सकेको दे िख छ । तसथर् िनवेदकह ले दफा
२(ज) पिछ २(ज१), दफा ११ को उपदफा (४) पिछ प्रितब धा मक वाक्यांश र दफा ३(२) मा
संशोधन गरी पाउन माग गरे को तफर् िनवेदन दाबी पुग्न सक्दै न ।
२२. दफा २६ र २९ बदरको माग गरे को तफर् हे दार् बेप ता पािरएको यिक्तको छानिबन, स य िन पण
तथा मेलिमलापस ब धी कानूनको

यव था गनुर् रा यको संवैधािनक दािय व हो । यसलाई मूल

कानून संिवधानले आ मासात गिरसकेको छ । यस क्रममा िमित २०६९।१२।१ मा "बेप ता भएका
यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग अ यादे श, २०६९ जारी भएको दे िख छ
। सो अ यादे शमा रािखएका कानूनी

यव थाम ये दफा १३, २३, २५ र २९ समेतका प्रावधानह

उपर

परीक्षणको

आपि त

जनाई

संवध
ै ािनक

लािग

यस

अदालतमा

िनवेदक

माधवकुमार

ब नेतसमेतले ०६९-WS-००५७ र रामकुमार भ डारीसमेतले ०६९-WS-००५८ को दायर गरे को िरट
िनवेदन (ने.का.प. २०७०, पौष, िनणर्य नं. ९०५१, प ृ ठ ११०१) मा सो अ यादे शको दफा १३, २३,
२५ र २९ बदर गरी िवपक्षी प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयसमेतको नाममा िन न
िलिखत आदे श भएको दे िख छ ।
(क) अ यादे शको दफा २३ को क्षमादान माफीस ब धी

यव थाले अ यादे शको दफा २(ञ) मा

समावेश भएका कसरु ह मा समेत समग्रमा क्षमादानको िसफािरस नगन प्र याभत
ू ी िदएको
नदे िखएको र माफीको प्रिक्रयाको िवषय बनाएको एवं माफी प्रिक्रयामा पीिडतको
सहभािगता

र

सहमतीलाई

अिनवायर्

नबनाई

यायस ब धी मौिलक हकअ तगर्त जीवन,
हकलगायत एवं

गौण

बनाएको

दे िखकोले

पीिडतको

वत त्रता, सच
ू नाको हक, यातना िव द्धको

यायको मा य िसद्धा तको िवपरीत दे िखएकोले सो

यव थालाई

पन
र् न ।
ु रावलोकन गरी पिरमाजर्न र संशोधन गनुप
(ख) दफा २५ र २९ को
दे िखएका

यव थाबाट मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनका आरोपका दोषी

यिक्तउपरको

फौजदारी

अिभयोजन

िनि चत

सहज

कायार्पािलकाको िववेकाधीन एवं अिनि चत पमा रािखएको भई

र

िनवार्ध

नबनाई

यायमा अवरोध पुग्ने

प्रकृितको दे िखएकोले सो यव थालाई संिवधान र कानूनसङ्गत बनाउनु पन ।
(ग) आयोगले िसफािरस गरे को वा म त्रालयको पत्रआनुसार महा यायािधवक्ताले मु ा चलाउनु
पन ठहर गरे पिछ मु ा चलाउँ दा मु ा चलाउने हद याद तोिकएको र हद याद ३५ िदन
तोिकएको कारणबाट हद यादिभत्र मु ा नचलाएमा

यायमा पन प्रभाव एवं सोस ब धी

उ तर दािय वसमेत िकटान गरे को नदे िखएको साथै

य तो ग भीर कसुरमा अ प

हद याद तोक्दा मानव अिधकार कानूनको उ लङ्घनको घटनामा द डहीनताको अव था

िसजर्ना

हुन

सक्ने

यायस ब धी

हुनाले

समेत

उक्त

यव था

संिवधानको

यव था र संिवधानले अंिगकार गरे को

िवपरीत दे िखएकोले उपरोक्तबमोिजम संिवधान र

मौिलक

हक

एवं

यायको मा य िसद्धा तको

यायसङ्गत हुने गरी संशोिधत र

पिरमाजर्न गनुप
र् न ।
(घ)

मािथ

उि लिखत

यव थाको

अितिरक्त

स य

िन पण

एवं

मेलिमलापको

बह
ृ द

यव थापनको लािग ग भीर मानवअिधकार िवरोधी फौजदारी कायर्को अपरािधकरणको
लािग कानूनी

यव था गनर्, मेलिमलापको भावना प्रवधर्न गनर्

यापक अिभयान

स चालन गनर्, पीिडत एवं पीिडतको पिरवारको लािग यथे ठ आिथर्क, कानूनी एवं
सं थागत

यव थासिहत पिरपुरणको

यव था गनर्, स य िन पण एवं मेलिमलाप

आयोगको

वाय तता एवं िन पक्षताको सुिनि चतताको लािग

व

वकालमा सश त्र

िवद्रोहको पक्षमा वा सो िवद्रोहको दमन वा प्रशासनमा संलग्न भई कुनै
पक्षरत वा स बि धत भएका

यिक्तह

नकारा मक अिभलेख नभएका यिक्तह
मापद डसमेतको आधारमा

पमा

व

वका

बाहे कका तथा मानव अिधकार उ लङ्घनको
सि मिलत हुने गरी अ तरार्ि ट्रय पमा

वीकृत

य तो आयोगको गठन गन, पीिडतह ले आ नो स य भ न

सक्ने र प्रभावकारी ढं गले प्रितरक्षा गनर् सक्ने प्रयोजनको लािग पीिडत एवं साक्षी
संरक्षणस ब धी कायर्क्रम बनाई लागु गनर् र उनीह को

यिक्तगत पिरचया मक

िववरणको संरक्षण गन, आव यकता अनुसार ब द इजलासबाट सुनुवाई हुने
य

यको मा यमबाट दरू सुनुवाइलगायतको उपयुक्त

पिरमाजर्न गन र कायार् वयन चरणमा यवहािरक उपायह

वा

यव थापन गन गरी कानूनको
अपनाउने ।

(ङ) आयोगले माफीलगायतको िवषयमा अपनाउनु पन मापद डको लािग कानूनमा नै
आधारभत
ू कुराको िकटान वा पीिडतको िहत प्रितिनिध व गन सं था, मानव अिधकार
कानन
ू िवशेषज्ञ एवं सरोकारवाला पक्षह

सि मिलत भएको िवषय िवशेषज्ञको टोलीको

सहयोग िलई उक्त अ यादे श पिरमािजर्त गनुर् ।
२३. उक्त आदे श भएप चात बेप ता पािरएका

यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप

आयोग ऐन, २०७१, िमित २०७१।१।२८ गते दे िख लागू हुने गरी जारी भएको भ ने कुरा नेपाल
सरकारबाट प्रकािशत राजपत्र, ख ड ६४, वैशाख २८ गते, २०७१ साल (अितिरक्तङ्क २) बाट
दे िख छ । सो ऐनमा उि लखत िनदशना मक आदे शबमोिजम मानव अिधकार र मानवीय कानून
उ लङ्घनका घटनाको स बोधन गनर् नसकेको हुँदा सोमा समावेश गिरएका
२२,

यव था म ये १३,

२३, २४, २५, २६ र २९ लगायतका सम याग्र त प्रावधानह लाई असंवध
ै ािनक घोषणा गरी

िन प्रभावी गराई पाउन िनवेदक सुमन अिधकारीसमेतले यस अदालतमा िनवेदन िदएको दे िख छ
। उक्त िनवेदनमा यस अदालतको िवशेष इजलासबाट िमित २०७१।११।१४ गते िववादको िन पण
गन क्रममा ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) र (४) को

यव था संिवधान र अ य अ तरार्ि ट्रय

मानवीय कानूनका िसद्धा तसमेत प्रितकूल नभई अनुकूल नै रहे को हुँदा बदर घोिषत गनर्
नपनसमेत

यहोरा उ लेख भई दफा २६(२) मा प्रयुक्त...आयोगको छानिबनबाट क्षमादान िदन

पयार् त आधार र कारण नदे िखएका...भ ने श दावली र दफा २९ को उपदफा (१) मा प्रयुक्त...
नेपाल सरकारसमक्ष िसफािरस भएमा म त्रालयले
यव थाह

य तो पीडकउपर मु ा चलाउन... भ ने

नेपालको अ तिरम संिवधानको धारा १२, १३, २४ र १३५ समेतको िवपरीत हुँदा

आजैका िमितदे िख बदर घोिषत हुने ठहर्छ । अब सो ऐनमा नपरे का वा परे र पिन अ प ट भएका
तथा संिवधान, अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार कानून र मानवीय कानूनसमेतसँग असङ्गत भएको
कारणले कायार् वयन गनर् निम ने

यव थाह

राजे द्र ढकाल, िललाधर भ डारी र माधवकुमार

ब नेतसमेत िनवेदक भएका मु ाह मा यस अिघ र प्र तुत िरट िनवेदनमा जारी गिरएका आदे श,
िनदशन र याख्याह

प्रितकूल नहुने गरी कायर् गनुर् गराउनु भनी स बि धत आयोग तथा नेपाल

सरकार समेतका नाममा नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम यो
आदे श जारी गिरिदएको भ ने यहोरा उ लेख भएको दे िख छ ।
२४. उक्त आदे शमा िललाधर भ डारी, राजे द्र ढकाल र माधवकुमार ब नेतले दायर गरे को िरट
िनवेदनमा भएको आदे शसमेतको उ लेख भएको दे िखँदा उक्त िरट िनवेदनह मा भएको आदे शलाई
पिन हे िरनु पन हुँदा राजे द्र ढकाल र माधवकुमार ब नेत िनवेदक भएको िनवेदनमा भएको
आदे शको

यहोरा मािथको प्रकरणमा उ लेख भइसकेको हुँदा थप उ लेख गनुर् आव यक भएन ।

यसमा सोहीबमोिजम हुने हु छ । िललाधर भ डारी िरट िनवेदक भएको िनवेदनमा यस
अदालतको संयुक्त इजलासबाट संक्रमणकालीन

यायको स ब ध (ने.का.प. २०६५, पौष,

िनणर्य

नं. ८०१२, प ृ ठ १०८६) मा याख्या र िववेचना गद दे हायबमोिजमको आदे श जारी भएको पाइ छ
।
(१) संक्रमणकालीन

यायमा

व

वकालका घटनाह को समग्रतामा मू याङ्कन गरी अपराध

अनस
ु धान र अिभयोजन, स य अ वेषण (Truth seeking), क्षितपिू तर् (Reparation),
सं थागत सुधार (Institutional reforms), परीक्षण (Vetting) लगायतका िविवध
पक्षह मा चरणवद्ध िवचार गनुप
र् न ।
(२)

व

वकालमा भएका मानवीय कानून मानव अिधकार उ लङ्घनका ग भीर कसुरह

रोक्ने, ती कसुरह

दोहोिरन निदने, पीिडतमा सुरक्षा र आ मस मानको भाव उदबोधन

गराउने...राि ट्रय मेलिमलापको वातावरण बनाउने र कानूनी रा यको पुन थापना गन,
अ ततः शाि त बहालीको मागर्मा योगदान परु याउने
नै संक्रमणकालीन
्
अिभ टह
(३)

व

हुने ।

वको अव था जे भएपिन

रह छन ् ।

यायका मुख्य

व

यिक्तको जीउ,

यान र स पि तको हक अनु लघङ्नीय

वको कारणले मात्रै कसैको वैयिक्तक वा सा पि तक हकमा ह तक्षेप वा

उ लङ्घन गरे को कायर्ले वैधता प्रा त गनर् नसक्ने हुँदा कानून प्रद त हक हननको हरे क
कायर् गैरकानूनी नै मािनने ।
(४) संिवधानअ तगर्त

थािपत हकह को प्रयोग वा प्रचलनमा शाि त स झौताले पिन

प्रितवद्धता जाहे र गरे को हुँदा हक प्रचलन गराउने प्रयोजनको लािग आनुषांिगक पमा
अदालतले शाि त स झौतामा अिभ यक्त मू य वा मा यताको स ब धमा प्रासंिगक पमा
रा यको

यानाकषर्ण गराउन िम ने ।

(५) संिवधानले स पि तलाई मौिलक हकको
हुनाले

कानूनबमोिजम

अिधग्रहण

पमा स मानजनक र प्रभावकारी

गरे को

अव थामा

बाहे क

थान िदएको

स पि तको

गैरकानन
ू ी

क जालाई वैध ठहराउने कुनै पिन राजनैितक वा अ य चे टा मा य हुन नसक्ने ।
(६) संिवधानको आधारभूत िसद्धा तको

पमा

वीकृत स पि तको हक सिहतको मौिलक हक,

कानूनी रा य र उ तरदायी सरकारका िसद्धा तह

िवपरीत स पि तको वा तिवक

धनीलाई स पि तको उपभोग गनर् वा हक ह ता तरण गनर् निदनु भनेको मौिलक हकमा
नै प्रहार गनुर् हो । संिवधान िवपरीतको य तो
संिवधान बनाउनु वा

यसमा कानूनी रा य,

यवहार कायम रहन िदने हो भने कुनै
वत त्र

यायपािलका, मौिलक अिधकार

आिदको यव था गनुक
र् ो कुनै अथर् नरहने ।
(७) ठूलो संख्यामा वा सामुदाियक पमा यिक्तगत स पि तको

वत त्रताको हकको उ लङ्घन

भइरह छ भने रा यले ह तक्षेपकारी भूिमका िनवार्ह गरी कानूनको कायार् वयन गरी
ि थितलाई सामा य बनाउनु अिनवायर् कतर् य हुने ।
(८)

व

वकालमा...मौिलक एवं मानव अिधकार उ लङ्घनका घटना र संक्रमणकालीन

यायका

सम याह

बारे

खास

आव यकतातफर् नेपाल सरकारको

संय त्र

एवं

कायर्क्रम

माफर्त

स बोधन

गनुप
र् न

यानाकषर्ण हुनुपन दे िखयो ।

(९) सो प्रयोजनको लािग...कानून कायार् वयन िनकायको प्रितिनिध एवं राजनैितक
समेत समावेश भएको बढीमा पाँच सद यीय िज ला

यिक्तह

तरीय स पि त िफतार्स ब धी

सिमित गठन गरी सो सिमितमाफर्त मािथ उ लेिखत प्रिक्रया पूरा गरी क जा भएको
स पि त िफतार् गनुर् गराउनु... स पि तमा भएको हािन नोक्सानी वा

ास तथा क जा

भएको स पि तबाट आय हुनेमा सो आयमा भएको हालस मको नोक्सानीको मू याङ्कन
गरी सो नोक्सानीको क्षितपूितर्समेत यो आदे श प्रा त भएको िमितले ३ मिहनािभत्र
िनवेदकको मागबमोिजम स पि तको वा तिवक धनी यिक्तह लाई िफतार् िदनु, िदलाउनु
र स पि त क जा भएको कारण क्षितबाट पीिडत हुन पुगेकालाई राहत पुरयाउन
्
क्षितपिू तर्को लािग एउटा कोष खडा गनुर् भनी िवपक्षी प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को

कायार्लय समेतको नाउँ मा नेपालको अ तिरम संिवधानको धारा १०७(२) बमोिजम
परमादे शको आदे श जारी गिरिदएको छ ।
२५. सािबकमा बहाल रहे को बेप ता भएका
आयोगको स ब धमा

यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप

यव था गनर् बनेको अ यादे श, २०६९ का स दभर्मा बेप ता पािरएका

यिक्तको छानिबन गन स ब धमा र स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन गनस ब धी
यव था

एउटै

मेलिमलाप,

अ यादे शमाफर्त

क्षमादान,

गिरएको

तथा

अ यादे शका

कारवाहीको िसफािरस र मु ा चलाउनेस ब धी

प्रावधानह म ये
यव थाह

िववािदत

बनेका दे िख छन ् ।
२६. हाल लागू गिरएको ऐनमा पिन दव
ु ै आयोगको गठनस ब धी
कुरामा िभ नता दे िखँदैन ।

यव था एउटै कानन
ू मा समेिटएको

य तै मेलिमलाप, क्षमादान, कारवाहीको िसफािरस र मु ा

चलाउनेस ब धी यव थाह को अ तवर् तु वा सारमा समानता नै रहे को पाइ छ ।
२७. यस अदालतबाट जारी गिरएका उि लिखत आदे शलाई पालना नगरी कुनै प्रय न नै नगरी यस
अदालतबाट कुनै आदे श नै नभए ज तो स झी प्र यथीर् नेपाल सरकारले बेप ता पािरएका
यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ को एिककृत िवधेयक पेस
गरी संिवधानसभाको है िसयतमा रहे को यव थािपका संसदबाट पारीत भई िमित २०७१।१।२८ दे िख
प्रार भ भएको दे िखयो ।
२८. साथै बेप ता पािरएका यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ को
स ब धमा

यस

अदालतले

यसअिघ

य तै

प्रकृितको

अ यादे शको

स ब धमा

मूल पमा

औं याइएका अदालत र आयोगिबचको अ तरस ब ध, मेलिमलापको दायरा, क्षमादान, पिरपुरण
(पीिडतलाई उपल ध गराइने क्षितपिु तर्, सुिवधा वा सहुिलयत) र माफी तथा मु ा चलाउनेस ब धी
सािवक अ यादे शमा भएका

यव थाह मा ताि वक िभ नता नआउने प्राय उही पमा

थािपत

गरे को दे िखयो ।
२९. िनवेदकह ले यस ऐनअ तगर्तको कसुरमा मु ा दायर गन ३५ िदनको हद यादको यव था गरे को
कारण

व

वकालका पीिडतह

याय र पिरपरु णबाट वि चत भएका भ ने िजिकर िलएको

दे िख छ । हाल जारी भएको ऐनमा हद यादको स ब धमा
बेप ता भएका

प ट

यव था भएको दे िखँदैन ।

यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग अ यादे श, २०६९ को

दफा २९ को उपदफा (४) मा ३५ िदनको हद यादको

यव था भएको

दे िख छ । सो

यव थाउपर माधवकुमार ब नेत (ने.का.प. २०७०, पौष, िनणर्य नं ९०५१, प ृ ठ ११०१) िरट
िनवेदक भएको िरट िनवेदनमा यस अदालतबाट ग भीर अपराधमा सीिमत हद याद नहुने भनी
आदे श गिरसिकएको छ ।

३०. अतः बेप ता पािरएका यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ मा
नपरे का वा परे र पिन अ प ट भएका तथा संिवधान, अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार कानून र
मानवीय कानूनसमेतसँग असङ्गत भएको कारणले कायार् वयन गनर् निम ने

यव थाह का

स ब धमा राजे द्र ढकाल, िललाधर भ डारी, सुमन अिधकारी र माधवकुमार ब नेतसमेत िनवेदक
भएका मु ाह मा यसअिघ जारी गिरएका तथा प्र तुत िरट िनवेदनमा भएको आदे श, िदइएका
िनदशन र

याख्याह

प्रितकूल नहुने गरी कायर् गनुर् गराउनु भनी िवपक्षीह को नाममा नेपालको

अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोिजम
जारी

गिरिदएको

छ

।

िवपक्षीह को

जानकारीको

यानाकषर्णसिहतको िनदशना मक आदे श
लािग

प्र तुत

आदे शको

प्रितिलिप

महा यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर्त पठाई प्र तुत िरट िनवेदनह को दायरीको लगत कट्टा गरी
िमिसल िनयमानुसार अिभलेख शाखामा बुझाइ िदनू ।

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।
या. ओमप्रकाश िम
या. दे वे द्र गोपाल

े ठ

इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत ् २०७२ साल वैशाख ३ गते रोज ५ शभ
ु म् ।

िनणर्य नं. ९६१२ - उ प्रेषण / परमादे श
भाग: ५८ साल: २०७३ मिहना: असोज अंक: ६
फैसला िमित :२०७२/०५/०९

९५७

सव च अदालत, संयुक्त इजलास
स माननीय प्रधान यायाधीश
माननीय

यायाधीश

ी क याण

े ठ

ी ओमप्रकाश िम

आदे श िमित : २०७२।५।९।४
०७०-WO-००३२

मु ाः उ प्रेषण / परमादे श

िनवेदक / पक्ष : आतंक पीिडत टुहुरा समाज नेपालका अ यक्ष िज ला, लमजुङ, च द्रे वर गा.िव.स.
वडा नं. ६ ब ने सुमन अिधकारीसमेत
िव द्ध
प्र यथीर् / िवपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लय, िसंहदरबार,
काठमाड समेत

पिरचयपत्र िनदिशका नेपाल सरकारको िनणर्य वारा जारी भएको र

यसको आधारमा

व

वबाट

पीिडत यिक्त वा िनजको पिरवारलाई सुिवधा वा लाभ िवतरण हु छ भने वा यसको आधार बनाइ छ
भने

यसबाट िसिजर्त पिरणामको खराबीको उपचार माग गनर् संिवधानको धारा १०७(२) को सहारा

िलन नसिकने भ ने हुँदैन । प्र तुत िनदिशका धारा ३३ को ख ड (त) सँग र िव तत
ृ शाि त
स झौतासँग स बि धत दे िखएको र िनदिशकाअ तगर्त जारी हुने पिरचयपत्रबाट आिथर्क सेवा सुिवधा
प्रदान गन
।

ि टकोण िलएको र यसबाट हक अिधकारको उपभोगमा प्रमािणत गन

ि टकोण िलइ छ

यसबाट समानतालगायतको हक प्रभािवत हुन सक्ने भई उपचारको िरटमा िवचार गनर् िम दै न

भ न मनािसब हुँदैन । साथै सरकारको िनणर्य एवं काम कारवाही संिवधान एवं प्रचिलत कानूनिवपरीत
हु छ र

यसबाट

यिक्तको हक अिधकारमा प्रितकूल असर पनर् जा छ भने

यस िव द्ध उपचार

खो न निम ने भ न िमलेन । यसकारण प्र तुत िनदिशकाको कानूनी पिरणाम छै न भ ने
िवपक्षीह को िजिकरसँग सहमत हुन नसिकने ।
(प्रकरण नं.३)
िववािदत िनदिशकाले समग्र पमा राजनीितक

व

वको क्रममा म ृ युवरण गरे का वा बेप ता पािरएका

यिक्त भनी उ लेख गरे को दे िख छ । यसैगरी उक्त िववािदत िनदिशकामा
श दले मािरएको भ ने

प ट गन दे िखँदैन । िवगतको सश त्र

व

वको क्रममा सवर्साधारण

नागिरकसमेत मािरएका वा बेप ता पािरएका छन ् । जसअनुसार िनदिशकाले
फरक

यवहार दे खाउन सकेको दे िखँदैन । यसले गदार्

पीडकले समेत प्रा त गन दे िख छ जन
ु

व

प्रयक्
ु त “म ृ युवरण”
पीडक र पीिडतबीचको

व पीिडतलाई िदन लागेको पिरचयपत्र

यायोिचत नहुने ।

युद्धरत पक्ष िवपक्षबाट अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार तथा मानवीय कानूनको

यापक उ लङ्घन वारा

िनद ष पक्षका उपर पुर्याएको शारीिरक, मानिसक, आिथर्क क्षित, मौिलक अिधकारको उ लङ्घन वा
भावना मक पीडा पर्ु याइएका

यिक्तह लाई पीिडत मा न सिक छ । सोअ तगर्त पीडकलाई समावेश

गनर् सिकँदै न । पीडक अथार्त ् मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनकतार्लाई
पन िविधशा त्रीय अवधारणािवपरीत पीिडतसरह नै समान यवहार गिरनु
व

वकालका पीिडतको िविश ट पिहचान गन आधारह

सबैलाई

व

यायको दायरामा

याइनु

यायोिचत नहुने ।

सुिनि चत नगन हो र पीिडत र पीडक

वको नाताले समान यवहार गन हो भने पीिडतप्रितको रा यको यवहार स मानजनक,

यथाथर्परक र

यायोिचत हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.५)

संक्रमणकालीन

यायको सही र इमा दार कायार् वयन गन क्रममा स बद्ध िवषयह को कानूनी,

सं थागत, प्रिक्रया मक, उपचारा मक र राहतमूलक कितपय

यव थाह को एकमु ट तजम
ुर् ा गनुर् र

लागू गनुर् ज री हु छ । बदलाको भाव वा अपराध ढाकछोप गन उ े यले कुनै नीित वा कानूनको
तजुम
र् ा गनुर् वा

सही पमा ब नुपन नीित वा कानूनको िनमार्ण वा कायार् वयनलाई अवरोध गनुर्

िवड बनापूणर् कुरा हु छ । िनता त

याय र िववेकसङ्गत तवरले समाजको चाहनाको स बोधन गन

िहसाबले दीघर्कालीन ल य िलई कानून र
िनर तर
व

व

याय प्रणालीको स चालन गनर् सिकएन भने समाज

वमा फिसरहने हुँदा िवकास र स यताको मागर्मा अग्रसर हुन अस भव हुने ।

वकालमा भएका मानव अिधकार उ लङ्घनका पीिडतह

उपचार पाउने हकदार हुन ् । तसथर् पिन
िनदिशका र

व

व पीिडत

आफूउपर भएको अ याय िव द्धको

यिक्तह को लािग

याइएको भिनएको

यसमा रहे का प्रावधानह लाई पीिडतले सु मै आपि त जनाइसकेको अव थामा

चाहनालाई िसधै इ कार गनर् पिन सिकँदै न । सश त्र

व

य तो

वको क्रममा बेप ता पािरएका वा मािरएका

पीिडतह लाई माओवादी जनयुद्धमा मािरएको भनी पिरचयपत्र िलन बा य पािरने हो भने आ नै
िव द्धको कायर्को गौरवीकरण गनर् पीिडतलाई बा य पािरएको अव था िसजर्ना हुन जाने ।
मुलुकमा भएको सश त्र

व

वका क्रममा मािरएका वा बेप ता पािरएका

यिक्तको निजकको

हकदारको पिहचान गरी स बि धत पिरवारलाई सरकारको तफर्बाट उपल ध हुने िविभ न सेवा सुिवधा
प्रदान गनर् सहज होस ् भ ने उ े यले उक्त िनदिशका बनेको दे िखँदा

व

व पीिडतले अपन व ग्रहण

गन खालको िनदिशका ब नु पन ज री दे िख छ । छुट्टाछुट्टै आ दोलनका पीिडतलाई समे ने गरी
छुट्टाछुट्टै िवषयको छुट्टै पिरचय खु ने गरी िनदिशका जारी गनुर् यावहािरक एवं

यायोिचतसमेत हुने ।
(प्रकरण नं.६)

िवपक्षी नेपाल सरकारले जारी गरे को प्र तत
ु िनदिशकामा प्रयुक्त भाषा नेपालको अ तिरम संिवधान,
२०६३ को भावनाअनुसार भएको दे िखएन । प्र तुत िनदिशकामा सवैधािनक दािय वअनु पको भाषा
तथा उ े य नदे िखएको हुँदा मि त्रपिरष को िमित २०६९।११।४ को िनणर्यबाट जारी भएको उक्त
“राजनीितक

व

वको क्रममा म ृ युवरण गरे का वा बेप ता पािरएका

यिक्त तथा पिरवारलाई प्रदान

गिरने पिरचयपत्रस ब धी िनदिशका, २०६९” सिवधानको भावना तथा ममर्अनु पको र मा य दे िखन
नआउने ।
(प्रकरण नं.७)
िनवेदक / पक्षका तफर्बाट : िव वान ् अिधवक्ताह

ज्ञाने द्रराज आरण, गोिव द व दी, रामच द्र पौडेल

र िशवकुमार यादव
प्र यथीर् / िवपक्षीका तफर्बाट : िव वान ् उप यायािधवक्ता बालकृ ण वाग्ले
अवलि बत निजर :
स बद्ध कानून :
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को प्र तावना, धारा ३३(त)(थ) र (ध) राजनीितक
क्रममा म ृ यव
ु रण गरे का वा बेप ता पािरएका

व

वको

यिक्त तथा पिरवारलाई प्रदान गिरने पिरचयपत्र

िनदिशका, २०६९

आदे श
स.प्र. या.क याण

े ठ : नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम यस

अदालतको अिधकारक्षेत्रअ तगर्त दायर हुन आएको प्र तुत िरट िनवेदनको संिक्ष त त य र आदे श
यसप्रकार छ :

हामी िनवेदकह

त कालीन नेपाल क युिन ट पाटीर् (माओवादी)

स चािलत माओवादी िवद्रोहबाट पीिडत

यिक्तह को हकमा काम गन उ े यले

सं थाका प्रितिनिधह समेत ह । हामी िनवेदकह
अिधकार उ लङ्घनका पीिडत
िवगत सश त्र

व

वारा २०५२ साल फागुन १ दे िख

यिक्तह

िवगत सश त्र

भएकोले नेपाल सरकार र

व

थािपत गै सरकारी

वका क्रममा भएका मानव

यसका मातहतका िनकायह बाट

वसँग स बि धत राहत, क्षितपिू तर्लगायतका िवषयमा भएका काम कारवाहीको

स ब धमा प्र यक्ष सरोकार राख्ने भएकोले हालै सरकारले

व

व पीिडत पिरचय पत्र िवतरणस ब धी

िवषयमा जारी गरे को िनदिशका, २०६९ मा यव था गिरएका िवषयमा हाम्रो चासो र सरोकार रहे को र
यो िवषय सावर्जिनक सरोकारको समेत भएकाले प्र तुत िनवेदन गनर् आएका छ ।
िव तत
ृ शाि त स झौता, नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ र सो संिवधान जारी भएपिछका
िविभ न सहमित र स झौताह मा िवगतमा माओवादी वारा स चािलत िवद्रोहलाई “सश त्र

व

व”

को नामले स बोधन गिरएको छ । िव तत
ृ शाि त स झौताको प्र तावनाको आठ अनु छे दमा “दे शमा
२०५२ सालदे िख च दै आएको सश त्र

व

वलाई शाि तपण
ू र् सहकायर्को नयाँ अ याय प्रार भ भएको

घोषणा गद...” भ ने श दावली प्रयोग गिरएको छ । यसरी नै नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को
धारा ३३(त), (थ), र (ध) मा पिन सश त्र

व

वका क्रममा मानव अिधकारको उ लङ्घन भएका

यिक्तह लाई उिचत राहत, स मान र पुन थार्पनाको

यव था गन भ ने श दावलीको प्रयोग भएको

छ । तर डा.बाबरु ाम भट्टराई प्रधानम त्री भएको बेलाको सरकारले नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३
तथा िव तत
ृ शाि त स झौता, २०६३ को प्रावधान र भावनािवपरीत िवगतको उक्त सश त्र
“राजनीितक

व

वको” नाम िदई

य ता

व

वबाट पीिडत

वलाई

यिक्तलाई रा यबाट प्रदान गन

भिनएको पिरचयपत्रमा माओवादी जनयुद्ध भनी स बोधन गरी “राजनीितक
म ृ युवरण गरे का वा बेप ता पािरएका

व

व

वको क्रममा

यिक्त तथा पिरवारलाई प्रदान गिरने पिरचयपत्रस ब धी

िनदिशका, २०६९” जारी गरी िमित २०६९/११/०१ गते

वीकृत भएको जानकारी प्रा त भयो ।

सोहीअनु प िवपक्षीह बाट काम गनर् लािगएको यहोरा जानकारी हुन आयो ।
उक्त िनदिशकामा रहे का प्रावधानह

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ र िव तत
ृ शाि त स झौता,

२०६३ को प्रावधानसँग बािझएको छ । “राजनीितक

व

वको क्रममा म ृ युवरण गरे का वा बेप ता

पािरएका यिक्त तथा पिरवारलाई प्रदान गिरने पिरचयपत्रस ब धी िनदिशका, २०६९” को नामकरण नै
गलत छ । िवगतको सश त्र

व

वलाई यसले राजनीितक

व

िववािदत िनदिशकाको दफा २ को पिरभाषा ख डमा “राजनीितक
गिरएको छ । जसअनुसार “राजनीितक

व

व भ नु आफमा गलत छ । उक्त
व

व” भ ने श दको पिरभाषा

व” भ नाले माओवादी जनयुद्धसमेतलाई जनाउनेछ भनी

पिरभािषत गिरएको छ । िव तत
ृ शाि त स झौता र नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ ले िवगतको
सश त्र

व

वलाई मात्र िच दछ । माओवादी जनयद्ध
ु लाई िच दै न । िवघिटत संिवधान सभाको

बहुमतसमेतबाट अ वीकृत भइसकेको उक्त जनयुद्ध श दलाई िव तत
ृ शाि त स झौता र नेपालको
अ तिरम संिवधान, २०६३ को ममर् तथा भावनािवपरीत नामकरण गन अिधकार िवपक्षी म त्रालयलाई

छै न । अतः िनदिशकाको नाम र दफा २ को

यव था नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को

प्र तावना र धारा ३३(त)(थ) र (ध) सँग बािझएकाले बदर गिरपाऊँ ।
यसै गरी िववािदत िनदिशकाले पिरचयपत्र िदने गरी पिरभािषत गरे का सबै
पिरभाषािभत्र पदनन ् । पिरचयपत्र प्रा त गन
मािनने भ ने

यिक्त पिन राजनीितक

व

यिक्तह

पीिडतको

वसँग स बि धत भएको

यव था गरे कोले िवगतमा भएका ग भीर अपराधका पीिडतलाई समेत घुमाउरो पाराले

राजनीितक घटनाका पीिडत बनाई प्रकारा तरले सबै ग भीर अपराधलाई राजनीितक घटना बनाउन
षडय त्रमूलक ढं गले िनदिशका जारी गिरएकोले सो िनदिशका
माओवादी जनयुद्ध भनेर िलिखत पमा

वीकायर् हुन सक्दै न ।

यसमा पिन

वीकार गरे पिछ मात्र पिरचय पत्र िदइने गरी बनाइएको उक्त

संवैधािनक प्रावधानिवपरीतको िनदिशकाको ढाँचाले पीिडतलाई झन ् पीडा िदलाउने, अपमािनत र
अपहे िलत गराउने िकिसमको छ ।
अतः िवपक्षीह
पािरएका

वारा तयार पािरएको राजनीितक

व

वको क्रममा म ृ युवरण गरे का वा बेप ता

यिक्त तथा पिरवारलाई प्रदान गिरने पिरचयपत्र िनदिशका, २०६९ को अनुसच
ू ी १ मा

उि लिखत राजनीितक
जनयुद्ध, राजनीितक

व
व

व, म ृ यव
ु रण गरे का तथा अनस
ु च
ू ी ५ मा म ृ युवरण गरे का, माओवादी
वलगायतका श दावलीह

राखी पिरचयपत्र िदने गरी भएका िनणर्यह

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को प्र तावना, धारा १२, १३, ३३, १६६ समेतको िवपरीत भएकोले
उक्त म ृ युवरण गरे का, माओवादी जनयुद्ध, राजनीितक
श दह

उ प्रेषणको आदे शले बदर गिरपाऊँ ।

स झौतामा उि लिखत सश त्र

व

व

व

व र राजनीितक आ दोलन ज ता

वबाट पीिडत पक्षह लाई मा य हुने िव तत
ृ शाि त

वको नाममा पीिडत पिरवारका सद यह लाई पिरचय पत्र बाँ नु

भनी परमादे शलगायत उपयुक्त आज्ञा, आदे श वा पज
ु ीर् जारी गिरपाऊँ । साथै िवपक्षीह बाट िवतरण
गनर् लािगएको पिरचयपत्र नेपालको अ तिरम संिवधान, एवं िव तत
शाि त स झौतासमेतको
ृ
प्रावधानिवपरीत भएकोले

य तो गैरकानूनी प्रमाणका आधारमा सश त्र

व

वबाट पीिडत ठूलो

समद
ु ायले रा यबाट प्रा त गन िविभ न सिु वधा एवं पिहचानबाट वि चत हुनुपन र

य तो सिु वधा

प्रा त गनर् अयोग्य यिक्तले समेत प्रा त गन प्रवल स भावना भएकोले पिरचयपत्र बाँ ने कायर् प्र तुत
िरट िनवेदनको अि तम िकनारा नहुँदास म जुन अव थामा छ

यही अव थामा राख्नु भनी

िवपक्षीह का नाममा अ तिरम आदे श जारी गिरपाउँ भ नेसमेत यहोराको िरट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदे श िकन जारी हुन नपन हो ? यो आदे श
प्रा त भएका िमितले बाटाको

यादबाहे क १५ (प ध्र) िदनिभत्र स बि धत िमिसलसमेत साथै राखी

महा यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर्त िलिखत जवाफ पेस गनूर् भनी िवपक्षीह का नाममा सूचना

याद

पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानुसार पेस गनूर् । अ तिरम आदे श हुनुपन
नपन स ब धमा िवपक्षीह

समेतलाई सहभागी गराई छलफल गराउन उपयुक्त हुने हुँदा सोस ब धमा

पेसी तोकी महा यायािधवक्ताको कायार्लय तथा िवपक्षीह लाई जानकारी गराई िनयमानुसार पेस गनूर्
भ ने यस अदालतको िमित २०७०।४।२१ को आदे श ।

अ तिरम आदे श जारी हुने नहुने स ब धमा िवचार गदार्, राजनीितक
गरे का वा बेप ता पािरएका

व

वको क्रममा म ृ युवरण

यिक्तका पिरवारलाई प्रदान गिरने पिरचयपत्र िनदिशका, २०६९ मा

समेिटएका श दावली नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ मा प्रयोग भएदे िख बाहे कका
श दह

प्रयोग भई

व

वका पक्षह

िव यमान रहे को र मि त्रपिरष ले

व

वबाट पीिडतह लाई समग्रतामा नसमेिटएको प्र न

य तो िनदिशका जारी गरी सुिवधा िदनेलगायतका

यव थाह को

िनि चत कानूनी आधार प्र ट गनर् सकेको नदे िखएको, संिवधानबमोिजम िनिवर्वाद पमा वा

याियक

िनरोपण गरे बेगर कुनै पमा पिरचय पत्र िवतरण गनर् तथा कायार् वयन गनर् िदन त काल िम ने
नदे िखएकोले अि तम िनणर्य नभएस म िववािदत िनदिशकाको कायार् वयन जहाँ जे अव थामा छ
सोही अव थामा रोक्न,ु अिघ नबढाउनु भनी िवपक्षीह को नाममा सव च अदालत िनयमावली, २०४९
को िनयम ४१(१) बमोिजम अ तिरम आदे श जारी गिरिदएको छ भ नेसमेत यहोराको यस अदालतको
िमित २०७०/४/२८ को आदे श ।
गह
ृ म त्रालयबाट के कुन िकिसमको गैरकानूनी वा गैरसंवैधािनक कायर् भई िरट िनवेदकह को मौिलक
हकको हनन ् भयो सो िवषयमा िनवेदन

यहोरामा िकटान गरी उ लेख गनर् नसकेको हुँदा यस

म त्रालयलाई िवपक्षी बनाई दायर भएको प्र तुत िरट िनवेदन खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत यहोराको गह
ृ
म त्रालयको िलिखत जवाफ ।
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ को ख ड (त) मा सश त्र

व

वको क्रममा

मािरएकाह को पिरवारलाई तथा यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग र अशक्त भएकाह लाई उिचत राहत,
स मान तथा पन
ु थार्पनाको

यव था गन रा यको दािय व रहने भनी

सोहीबमोिजम नेपाल सरकारले सश त्र

व

वीकार गिरएको र

व पीिडतह लाई राहत प्रदान गद आइरहे को छ ।

जहाँस म िनवेदकह ले उ लेख गनुभ
र् एको िनदिशकास ब धी िवषय छ, मल
ु क
ु मा भएको सश त्र
व

वका क्रममा मािरएका वा बेप ता पािरएका

यिक्तको निजकको हकदारको पिहचान गरी

स बि धत पिरवारलाई सरकारको तफर्बाट उपल ध हुने िविभ न सेवा सिु वधा प्रदान गनर् सहज होस ्
भ ने पिवत्र उ े यले उक्त िनदिशका बनेको दे िख छ ।
राजनीितक
पत्र

व

िनदिशका,

वको क्रममा म ृ युवरण गरे का वा बेप ता पािरएका पिरवारलाई प्रदान गिरने पिरचय
२०६९

वीकृत

गन

िवषयको

शाि त

तथा

मि त्रपिरष को बैठकमा पेस हुँदा मि त्रपिरष ले उक्त प्र ताव

पुनिनर्मार्ण

म त्रालयको

प्र ताव

वीकृत गन िनणर्य गरे को हो । सो

िनदिशका ऐन वा िनयमअ तगर्त बनेको नभई कायर्कािरणीको नीितगत तहबाट बनेको नीितगत
द ताबेज भएको हुँदा संवैधािनक वा कानूनी परीक्षण गनुप
र् न आव यकता नरहे को हुँदा िरट िनवेदन
खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत यहोराको िवपक्षी प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष
।

कायार्लयको िलिखत जवाफ

िवपक्षीह ले दाबी िलएको िनदिशकामा उ लेख भएका श दावलीह
जनयुद्ध र राजनीितक

व

व भ ने

म ृ युवरण गरे का, माओवादी

यव था नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ र िव तत
ृ शाि त

स झौतािवपरीत भएको भनी िजिकर िलनुभएको दे िख छ । उक्त िनदिशकाबमोिजम प्रदान हुने पिरचय
पत्रको ढाँचामा राजनीितक
अव था

व

व र माओवादी जनयुद्ध

छ । पिरचयपत्रको प्रकरण नं. २ मा राजनीितक

भएको र सश त्र

व

भ ने श दावलीह
व

प्रयोग नभएको

वको िववरण भ नेस म उ लेख

वबाट पीिडत यिक्त वा पिरवारले आफू वा पिरवार के कुन अव था, कारण र

पक्षबाट पीिडत हुनु परे को हो सो िववरण िनजह बाट नै प्रा त हुन सकोस ् र सोहीबमोिजम

व

वको

िववरण उ लेख गरी पिरचयपत्र प्रदान गदार् िनजह को पिहचान तथा आ मस मान हुने उ े यले सो
पिरचयपत्र प्रा त गदार् भनुप
र् न फारममा राजनीितक
अनुसूचीका फारामह

रहे का हुन ् । िवपक्षीले सश त्र

व

वको िववरणस म उ लेख गनर्को लािग उक्त
व

वको अव था, कारणबाट पिरचय पत्र िलन

चाहे को भए सोबमोिजम पिरचय पत्र पाउने अिधकार िनजह मा सुरिक्षत नै भएकोमा अ य
राजनीितक

व

यिक्तले

वको अव था, कारण र पक्षको िववरण भरी सो िववरणका आधारमा िनजह ले प्रा त

गन पिरचयपत्रलाई िवपक्षीले अ यथा भ न िम ने होइन ।
िनदिशकाको दफा २ को (क) ले राजनीितक

व

वको पिरभाषा गरे को छ । माओवादी जनयुद्ध,

ऐितहािसक जन आ दोलन, मधेश / तराई, जनजाित, थ हट, दिलत, िपछडा वगर्, चुरेभावर आ दोलन
र अ य समुदायका

यायोिचत मागका लािग भएका िविवध आ दोलनलाई समे ने गरी पिरचय पत्र

प्रदान हुने स दभर्मा िनदिशका जारी भएको हो । नेपालमा भएका िविवध प्रकारका आ दोलनलाई
स बोधन हुने गरी प्रदान हुने पिरचय पत्रलाई केवल राजनीितक

व

व र माओवादी जनयुद्धलाई मात्र

समे ने गरी जारी गनुप
र् न भ ने िनवेदकह को माग गलत छ । उि लिखत िवषयमा स मािनत
अदालतबाट जे ज तो अि तम िनणर्य हु छ यस म त्रालयलाई सवर् वीकायर् हुने नै छ भ नेसमेत
यहोराको शाि त तथा पुनिनर्मार्ण म त्रालयको िलिखत जवाफ ।
िनयमबमोिजम पेसीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्र तत
ु िरट िनवेदनमा िनवेदक तफर्बाट
उपि थत िव वान ् अिधवक्ताह

ी ज्ञाने द्रराज आरण,

ी गोिव द व दी,

ी रामच द्र पौडेल र

ी

िशवकुमार यादवले अ तिरम संिवधानको भावनािवपरीत िनदिशका जारी भएको छ । पीडक नै पीिडत
बनी पिरचयपत्र िलने हो भने पीिडतको क्षितपिू तर् र राहतको सुिनि चतता हुँदैन । राजनीितक श दावली
प्रयोग गरी बनाइएको िनदिशका पीिडतमुखी हुन सकेको छै न । पिरचयपत्र सरकारी सेवा सिु वधा
िलनको लािग हो । यिद पीिडतले सो िलन नमाने कसका लािग यो बनेको हो िवपक्षीह ले प्र ट पानर्
सकेका छै नन ् । यसकारण नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ र यसको अिभ न अंगको
िव तत
ृ शाि त स झौता, २०६३ को ममर्, भावना र प्रावधानिवपरीत “राजनीितक

व

पमा रहे को
वको क्रममा

म ृ युवरण गरे का वा बेप ता पािरएका

यिक्त तथा पिरवारलाई प्रदान गिरने पिरचयपत्रस ब धी

िनदिशका, २०६९” जारी भएको हुँदा

य तो िनदिशका प्रारि भक पमै बदर घोिषत गिरनप
ु दर्छ

भ नेसमेत यहोराको बहस प्र तुत गनुभ
र् यो ।

िवपक्षी नेपाल सरकारको तफर्बाट उपि थत िव वान ् उप यायािधवक्ता

ी बालकृ ण वाग्लेले उक्त

िनदिशका कानूनी शिक्त नभएको द ताबेज हुँदा अदालतले बदर घोिषत गनर् सक्दै न । सश त्र
चाहे

यो माओवादी

व

व होस ्, चाहे

व

व

यो ऐितहािसक जनआ दोलन वा मधेश / तराई आ दोलन,

जनजाित, थ हट, चुरेभावर एवं अ य समुदायले

यायोिचत मागका लािग गिरएका िविवध आ दोलन

िकन नहोस ् य ता आ दोलनको क्रममा म ृ युवरण गरे का वा बेप ता पािरएका यिक्त वा पिरवारलाई
सरकारको तफर्बाट उपल ध हुने िविभ न सेवा सुिवधा प्रदान गनर् सहज होस ् भ ने उ े यका साथ
उक्त िनदिशका जारी गिरएको हुँदा बदर हुनुपन होइन ।

यसमा प्रयुक्त श दकै कारण पीिडत

यिक्तलाई सहयोग पुर्याउने उ े यमािथ आपि त जनाउनु पन िवषय नभएको र रा यले सबै प्रकारका
व

वबाट प्रभािवत

यिक्तह लाई समान

यवहार गनुप
र् न हुँदा िरट जारी हुनुपन अव था छै न

भ नेसमेत यहोराको बहस प्र तुत गनभ
ुर् यो ।
दव
ु ै पक्षह को तफर्बाट प्र तुत बहससमेत सुनी िमिसल

अ ययन गरी हे दार् यसमा

िनवेदन

मागबमोिजमको आदे श जारी हुनु पन हो होइन? सोही िवषयको िन पण गनुप
र् न दे िखंन आयो ।
२. िनणर्यतफर् िवचार गदार् नेपाल सरकार शाि त तथा पन
ु िनर्मार्ण म त्रालयबाट जारी भएको
राजनीितक

व

वको क्रममा म ृ युवरण गरे का वा बेप ता पािरएका पिरवारलाई प्रदान गिरने

पिरचय पत्र िनदिशका, २०६९ नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को प्र तावना, धारा ३३(त)(थ) र
(ध) सँग बािझएको साथै िव तत
ृ शाि त स झौता, २०६३ र संिवधानको भावना र यसले
गरे को सश त्र

व

राजनीितक

व भ नाले माओवादी जनयुद्धलाई जनाउँ छ भनी उ लेख गिरएकोले

व

वलाई राजनीितक

व

वको नाम िदई

वीकार

यसको पिरभाषा गन क्रममा
य तो

िनदिशकाका श दह लाई उ प्रेषणको आदे शले बदर गरी अ तिरम संिवधान र िव तत
ृ शाि त
स झौतामा उि लिखत सश त्र

व

वको नामबाट पीिडत पिरवारका सद यह लाई पिरचयपत्र

बाँ नु भनी परमादे श जारी गिरपाउँ भ ने िनवेदन दाबी रहे को दे िखयो ।
३. उक्त िनदिशकाको कानूनी पिरणाम नभएको हुँदा अदालतले ह तक्षेप गनर् निम ने भनी
िवपक्षीतफर्बाट िजिकर िलएको दे िखयो । िनवेदकले िववाद उठाएको “राजनीितक

व

वको क्रममा

म ृ युवरण गरे का वा बेप ता पािरएका यिक्त तथा पिरवारलाई प्रदान गिरने पिरचयपत्र िनदिशका,
२०६९” मा भएको

यव था हे दार् सश त्र

वा बेप ता पािरएका

व

वलगायतका िविवध आ दोलनको क्रममा मािरएका

यिक्त तथा पिरवारलाई नेपाल सरकारबाट िदन खोिजएको राहतलाई

स बोधन गनर् खोिजएको दे िख छ । पिरचयपत्र बाँ नुको उपादे यता सश त्र
िविवध आ दोलनको क्रममा मािरएका

यिक्त वा बेप ता पािरएका

व

वलगायतका

यिक्तको स मान तथा

िनजका पिरवारह लाई नेपाल सरकारबाट उपल ध हुने िविभ न सेवा सुिवधा प्रा त गनर् सहज होस ्
भ ने रहे को उक्त िनदिशकाको प्रकरण नं. ६ बाट दे िख छ । यसरी पिरचयपत्रको आधारमा
सरकारले

व

वपीिडत यिक्तलाई राहत तथा आिथर्क सहयोगलगायतका सेवा सुिवधा प्रदान गन

उ े यले पिरचयपत्र िवतरण गनर् लागेको दे िखँदा उक्त पिरचयपत्र पीिडत

यिक्त तथा पिरवारलाई

लाभको आधार ब न जाने दे िख छ । मि त्रपिरष ले घोषणा गरे को नीित अथार्त ्
िनदिशका आफमा नीित हुने र
खालको छ भने

वीकृत गरे को

यसको आधारमा क्षितपूितर्, सेवा सुिबधा आिदलाई प्रभािवत गन

यसको पिरणाम छै न भ न िम दै न । मि त्रपिरष ले कुनै िनणर्य गनर् चाहे

प्रशासिनक नै िकन नहोस ् यसले कानूनको सीमालाई

यो

यान राख्नै पछर् । मि त्रपिरष को िनणर्य

वयं पिन कानूनको सीमाबािहर पदन । पिरचयपत्र िनदिशका नेपाल सरकारको िनणर्य वारा जारी
भएको र

यसको आधारमा

िवतरण हु छ भने वा

व

वबाट पीिडत

यिक्त वा िनजको पिरवारलाई सुिवधा वा लाभ

यसको आधार बनाइ छ भने

यसबाट िसिजर्त पिरणामको खराबीको

उपचार माग गनर् संिवधानको धारा १०७(२) को सहारा िलन नसिकने भ ने हुँदैन । प्र तुत
िनदिशका धारा ३३ को ख ड (त) सँग र िव तत
ृ शाि त स झौतासँग स बि धत दे िखएको र
िनदिशकाअ तगर्त जारी हुने पिरचयपत्रबाट आिथर्क सेवा सुिवधा प्रदान गन
यसबाट

हक

अिधकारको

उपभोगमा

प्रमािणत

गन

ि टकोण

ि टकोण िलएको र

िलइ छ

।

यसबाट

समानतालगायतको हक प्रभािवत हुन सक्ने भई उपचारको िरटमा िवचार गनर् िम दै न भ न
मनािसब हुँदैन । साथै सरकारको िनणर्य एवं काम कारवाही संिवधान एवं प्रचिलत कानूनिवपरीत
हु छ र

यसबाट

यिक्तको हक अिधकारमा प्रितकूल असर पनर् जा छ भने

यस िव द्ध उपचार

खो न निम ने भ न िमलेन । यसकारण प्र तुत िनदिशकाको कानूनी पिरणाम छै न भ ने
िवपक्षीह को िजिकरसँग सहमत हुन सिकएन ।
४. िववािदत पिरचयपत्र िनदिशका, २०६९ को नाम

र

यसमा उि लिखत राजनीितक

म ृ युवरण गरे का तथा माओवादी जनयुद्धलगायतका श दावलीह
िनणर्यह

व

व,

राखी पिरचयपत्र िदने गरी भएका

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ र िव तत
ृ शाि त स झौतासमेतको िवपरीत भएकोले

उक्त श दह

उ प्रेषणको आदे शले बदर गिरपाउँ िनवेदकह ले चुनौती िदएको दे िख छ । िमित

२०६९।११।४ मा जारी भएको िववािदत पिरचयपत्र िनदिशका, २०६९ को दफा २ को पिरभाषा
ख डमा “राजनीितक

व

व” भ नाले माओवादी जनयुद्ध, ऐितहािसक जनअ दोलन, मधेश / तराई

आ दोलन, जनजाित आ दोलन, थ हट आ दोलन, दिलत तथा िपछडावगर् आ दोलन, चुरेभावर
आ दोलन र अ य समुदायका
भनी

यायोिचत मागका लािग भएका आ दोलनलाई जनाउनेछ

पिरभािषत गिरएको पाइ छ । यसैगरी पिरचयपत्र िलनका लािग भनुप
र् न िनदिशकाको

अनुसूची २ बमोिजम िनवेदनको ढाँचामा िच न लगाउनका लािग राजनीितक आ दोलनको
िववरणअ तगर्त (क) मा “माओवादी जनयुद्ध” लाई रािखएको दे िख छ । उक्त यव था संिवधानको
भावना अनुकूल छ छै न भनी हे दार् नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ (त)(थ)(द) र
(ध) मा रा यको दािय वस ब धी दे हायको यव था रहे को पाइ छ ।
(त) सश त्र

व

वको क्रममा मािरएकाह को पिरवारलाई तथा यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग र

अशक्त भएकाह लाई उिचत राहत, स मान तथा पन
ु थार्पनाको यव था गन,

(थ) सश त्र

व

वको क्रममा बेप ता पािरएका

आयोगको प्रितवेदनका आधारमा

य ता

यिक्तह को स ब धमा गिठत छानिबन

यिक्तह का पीिडत पिरवारह लाई राहत उपल ध

गराउने,
(द) सश त्र

व

वको क्रममा िव थािपतह को पुन थार्पना गनर्, न ट भएका िनजी तथा

सावर्जिनक स पि तह को हकमा राहत प्रदान गनर् तथा

व त संरचनाह को पुनिनर्माण गनर्

िवशेष कायर्क्रम स चालन गन,
(ध) सश त्र

व

वको क्रममा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन तथा मानवता िव द्धको

अपराधमा संलग्न

यिक्तह को बारे मा स य अ वेषण गनर् तथा समाजमा मेलिमलापको

वातावरण िनमार्ण गनर् उ च तरीय स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन गन ।
५. यसरी संिवधानको उपयुक्
र् त

यव थाबाट सश त्र

व

वको क्रममा बेप ता पािरएका वा मािरएका

यिक्तह को पीिडत पिरवारह लाई राहत िदनुपन रा यउपर दािय व िन िपत गरे को दे िख छ भने
िवगतको सश त्र
व

व

वलाई िववािदत पिरचयपत्र िनदिशकामा उ लेख भएज तै “राजनीितक

व र माओवादी जनयुद्ध” ज ता श दह को प्रयोग गरी स बोधन गरे को पाइँदैन । साथै

िववािदत िनदिशकाले समग्र पमा राजनीितक
पािरएका

व

वको क्रममा म ृ युवरण गरे का वा बेप ता

यिक्त भनी उ लेख गरे को दे िख छ । यसैगरी उक्त िववािदत िनदिशकामा

“म ृ युवरण” श दले मािरएको भ ने

प ट गन दे िखँदैन । िवगतको सश त्र

व

प्रयुक्त

वको क्रममा

सवर्साधारण नागिरकसमेत मािरएका वा बेप ता पािरएका छन ् । जसअनुसार िनदिशकाले पीडक र
पीिडतबीचको फरक

यवहार दे खाउन सकेको दे िखँदैन । यसले गदार्

लागेको पिरचयपत्र पीडकले समेत प्रा त गन दे िख छ जुन
िवपक्षबाट अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार तथा मानवीय कानूनको

व

व पीिडतलाई िदन

यायोिचत हुँदैन । युद्धरत पक्ष
यापक उ लङ्घन वारा िनद ष

पक्षका उपर पुर्याएको शारीिरक, मानिसक, आिथर्क क्षित, मौिलक अिधकारको उ लङ्घन वा
भावना मक पीडा पर्ु याइएका

यिक्तह लाई पीिडत मा न सिक छ । सोअ तगर्त पीडकलाई

समावेश गनर् सिकँदै न । पीडक अथार्त मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनकतार्लाई
दायरामा

याइनु पन िविधशा त्रीय अवधारणािवपरीत पीिडतसरह नै समान

यायोिचत हुँदैन ।

व

वकालका पीिडतको िविश ट पिहचान गन आधारह

र पीिडत र पीडक सबैलाई

व

वको नाताले समान

यवहार स मानजनक, यथाथर्परक र
कालका सबैलाई पीिडत मा ने हो भने
अ ययनबाट सश त्र
।

व

यायको

यवहार गिरनु

सुिनि चत नगन हो

यवहार गन हो भने पीिडतप्रितको रा यको

यायोिचत हुन सक्दै न । िनदिशकाको उ े य

व

व

यो फरक कुरा हो । उि लिखत िनदिशकाको समग्र

वबाट पीिडतले मात्र होइन पीडकले पिन पिरचयपत्र िलन सक्ने दे िख छ

६. संक्रमणकालीन

यायको सही र इमा दार कायार् वयन गन क्रममा स बद्ध िवषयह को कानूनी,

सं थागत, प्रिक्रया मक, उपचारा मक र राहतमूलक कितपय यव थाह को एकमु ट तजुम
र् ा गनुर् र
लागू गनुर् ज री हु छ । बदलाको भाव वा अपराध ढाकछोप गन उ े यले कुनै नीित वा कानूनको
तजम
ुर् ा गनुर् वा

सही पमा ब नुपन नीित वा कानूनको िनमार्ण वा कायार् वयनलाई अवरोध गनुर्

िवड बनापूणर् कुरा हु छ । िनता त

याय र िववेकसङ्गत तवरले समाजको चाहनाको स बोधन

गन िहसाबले दीघर्कालीन ल य िलई कानून र
समाज िनर तर
।

व

व

याय प्रणालीको स चालन गनर् सिकएन भने

वमा फिसरहने हुँदा िवकास र स यताको मागर्मा अग्रसर हुन अस भव हु छ

वकालमा भएका मानव अिधकार उ लङ्घनका पीिडतह

िव द्धको उपचार पाउने हकदार हुन ् । तसथर् पिन
भिनएको िनदिशका र

व

व पीिडत

आफूउपर भएको अ याय
यिक्तह को लािग

याइएको

यसमा रहे का प्रावधानह लाई पीिडतले सु मै आपि त जनाइसकेको

अव थामा य तो चाहनालाई िसधै इ कार गनर् पिन सिकँदै न । सश त्र

व

वको क्रममा बेप ता

पािरएका वा मािरएका पीिडतह लाई माओवादी जनयुद्धमा मािरएको भनी पिरचयपत्र िलन बा य
पािरने हो भने आ नै िव द्धको कायर्को गौरवीकरण गनर् पीिडतलाई बा य पािरएको अव था
िसजर्ना हुन जा छ । सश त्र

व

वबाट पीिडत

यिक्तलाई िनजको इ छा िव द्ध माओवादी

जनयुद्धबाट पीिडत भ नु िवरोधाभाषपण
ू र् हु छ । यसबाट पीिडत झन ् पीिडत ब न जाने दे िख छ ।
माओवादी पक्ष

वयं पीिडत भएको भए यसको लािग उनीह लाई

सक्दछ । नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ ले सश त्र

व

वीकायर् फरक श द प्रयोग हुन
वको कारण

व

वरत पक्षह ,

रा य तथा त कालीन िवद्रोही पक्षबाट पीिडत भएका यिक्तलाई र नेपालको िविभ न आ दोलनमा
संलग्न समूहह लाई एकै

तरमा स बोधन गन भनेको छै न । मुलुकमा भएको सश त्र

क्रममा मािरएका वा बेप ता पािरएका

व

वका

यिक्तको निजकको हकदारको पिहचान गरी स बि धत

पिरवारलाई सरकारको तफर्बाट उपल ध हुने िविभ न सेवा सुिवधा प्रदान गनर् सहज होस ् भ ने
उ े यले उक्त िनदिशका बनेको दे िखँदा

व

व पीिडतले अपन व ग्रहण गन खालको िनदिशका

ब नु पन ज री दे िख छ । छुट्टाछुट्टै आ दोलनका पीिडतलाई समे ने गरी छुट्टाछुट्टै िवषयको छुट्टै
पिरचय खु ने गरी िनदिशका जारी गनुर् यावहािरक एवं

यायोिचतसमेत हुने दे िख छ ।

७. नेपालको अ तिरम सिवधान, २०६३ को धारा ३३(त) मा सश त्र

व

वको क्रममा मािरएकाह को

पिरवारलाई तथा यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग र अशक्त भएकाह लाई उिचत राहत, स मान
तथा

पुन थार्पनाको

यव था

गन,

(थ)

मा

सश त्र

व

वको

क्रममा

यिक्तह को स ब धमा गिठत छानिबन आयोगको प्रितवेदनका आधारमा
पीिडत पिरवारह लाई राहत उपल ध गराउने र (द) मा सश त्र

व

बेप ता
य ता

पािरएका

यिक्तह का

वको क्रममा िव थािपतह को

पुन थार्पना गनर्, न ट भएका िनजी तथा सावर्जिनक स पि तह को हकमा राहत प्रदान गनर् तथा
व त संरचनाह को पुनिनर्माण गनर् िवशेष कायर्क्रम स चालन गनसमेतको सवैधािनक प्रावधान
रािखएको दे िख छ । तर िवपक्षी नेपाल सरकारले जारी गरे को प्र तुत िनदिशकामा प्रयुक्त भाषा

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को भावनाअनुसार भएको दे िखएन । प्र तुत िनदिशकामा
सवैधािनक दािय वअनु पको भाषा तथा उ े य नदे िखएको हुँदा मि त्रपिरष को िमित २०६९।११।४
को िनणर्यबाट जारी भएको उक्त “राजनीितक
पािरएका

व

वको क्रममा म ृ युवरण गरे का वा बेप ता

यिक्त तथा पिरवारलाई प्रदान गिरने पिरचयपत्रस ब धी िनदिशका, २०६९” सिवधानको

भावना तथा ममर्अनु पको र मा य दे िखन आएन ।
८. अतः उक्त “राजनीितक

व

वको क्रममा म ृ युवरण गरे का वा बेप ता पािरएका

यिक्त तथा

पिरवारलाई प्रदान गिरने पिरचयपत्रस ब धी िनदिशका, २०६९” मा पन
ु रावलोकन गरी नेपालको
अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ मा प्रयोग भएका श द र भावनाअनु प जुन आ दोलन वा
संघषर् हो

यसको

प ट िकटान गरी मानव अिधकारको उ लङ्घनबाट पीिडत हुन पुगेको ि थित

दे िखने गरी िनदिशका जारी गरी पिरचयपत्र प्रदान गनुर् भनी िवपक्षीह को नाममा िनदशना मक
आदे श जारी हुने ठहछर्

। प्र तुत आदे शको जानकारी महा यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर्त

िवपक्षीह लाई िदई दायरीको लगत कट्टा गरी िमिसल िनयमानुसार अिभलेख शाखामा बुझाइिदनू
।

उक्त रायमा सहमत छु ।
या.ओमप्रकाश िम

इजलास अिधकृत : सुरेशराज खनाल
इित संवत ् २०७२ साल भदौ ९ गते रोज ४ शभ
ु म् ।

िनणर्य नं. ९६८९ - उ प्रेषण / परमादे श
भाग: ५८ साल: २०७३ मिहना: माघ अंक: १०
फैसला िमित :२०७२/०५/०९

९९६

सव च अदालत, संयुक्त इजलास
स माननीय प्रधान यायाधीश
माननीय

यायाधीश

ी क याण

े ठ

ी ओमप्रकाश िम

आदे श िमित :२०७२।५।९
०७०-WO-००३२

मु ाः उ प्रेषण / परमादे श

िनवेदक/पक्ष : आतंक पीिडत टुहुरा समाज नेपालका अ यक्ष िज ला, लमजुङ, च द्रे वर गा.िव.स. वडा
नं. ६ ब ने सुमन अिधकारीसमेत
िव द्ध
प्र यथीर्/िवपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लय,

िसंहदरबार,

काठमाड ◌ंसमेत

िवगतको सश त्र

व

वको क्रममा

सवर्साधारण नागिरकसमेत मािरएका वा बेप ता पािरएका छन ् ।

जसअनुसार िनदिशकाले पीडक र पीिडतबीचको फरक
व

यवहार दे खाउन सकेको दे िखँदैन । यसले गदार्

व पीिडतलाई िदन लागेको पिरचयपत्र पीडकले समेत प्रा त गन दे िख छ जुन

युद्धरत पक्ष िवपक्षबाट अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार तथा मानवीय कानूनको

यायोिचत नहुने ।

यापक उ लङ्घन वारा

िनद ष पक्षका उपर परु याएको
शारीिरक, मानिसक, आिथर्क क्षित, मौिलक अिधकारको उ लङ्घन वा
्
भावना मक पीडा परु याइएका
्

यिक्तह लाई पीिडत मा न सिक छ । सोअ तगर्त पीडकलाई समावेश

गनर् नसिकने ।
पीडक अथार्त ् मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनकतार्लाई
अवधारणािवपरीत पीिडतसरह नै समान

यवहार गिरनु

यायको दायरामा

यायोिचत

हुँदैन ।

याइनुपन िविधशा त्रीय
व

वकालका पीिडतको

िविश ट पिहचान गन आधारह
समान

सुिनि चत नगन हो र पीिडत र पीडक सबैलाई

यवहार गन हो भने पीिडतप्रितको रा यको

व

वको नाताले

यवहार स मानजनक, यथाथर्परक र

यायोिचत

हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ५)
संक्रमणकालीन

यायको सही र इमा दार कायार् वयन गन क्रममा स बद्ध िवषयह को कानूनी,

सं थागत, प्रिक्रया मक, उपचारा मक र राहतमल
ू क कितपय

यव थाह को एकमु ट तजम
ुर् ा गनुर् र

लागू गनुर् ज री हु छ । बदलाको भाव वा अपराध ढाकछोप गन उ े यले कुनै नीित वा कानूनको
तजम
ुर् ा गनुर् वा

सही पमा ब नप
ु न नीित वा कानूनको िनमार्ण वा कायार् वयनलाई अवरोध गनुर्

िवड बनापण
ू र् कुरा हु छ । िनता त

याय र िववेकसङ्गत तवरले समाजको चाहनाको स बोधन गन

िहसाबले दीघर्कालीन ल य िलई कानन
ू र
िनर तर
व

व

याय प्रणालीको स चालन गनर् सिकएन भने समाज

वमा फिसरहने हुँदा िवकास र स यताको मागर्मा अग्रसर हुन अस भव हुने ।

वकालमा भएका मानव अिधकार उ लङ्घनका पीिडतह

उपचार पाउने हकदार हुन ् । तसथर् पिन
िनदिशका र

व

व पीिडत

आफूउपर भएको अ याय िव द्धको

यिक्तह को लािग

याइएको भिनएको

यसमा रहे का प्रावधानह लाई पीिडतले सु मै आपि त जनाइसकेको अव थामा

य तो

चाहनालाई िसधै इ कार गनर् पिन नसिकने ।
सश त्र

व

वको क्रममा बेप ता पािरएका वा मािरएका पीिडतह लाई माओवादी जनयुद्धमा मािरएको

भनी पिरचयपत्र िलन बा य पािरने हो भने आ नै िव द्धको कायर्को गौरवीकरण गनर् पीिडतलाई बा य
पािरएको अव था िसजर्ना हुन जा छ । सश त्र

व

वबाट पीिडत

यिक्तलाई िनजको इ छा िव द्ध

माओवादी जनयुद्धबाट पीिडत भ नु िवरोधाभाषपूणर् हु छ । यसबाट पीिडत झन ् पीिडत ब न जाने
दे िख छ । माओवादी पक्ष

वयम ् पीिडत भएको भए

यसको लािग उनीह लाई

वीकायर् फरक श द

प्रयोग हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं. ६)

िनवेदकका तफर्बाट : िव वान ् अिधवक्ताह

ज्ञाने द्रराज आरण, गोिव द व दी, रामच द्र पौडेल र

िशवकुमार यादव
िवपक्षीका तफर्बाट : िव वान ् उप यायािधवक्ता बालकृ ण वाग्ले
अवलि बत निजर :
स बद्ध कानून :
नेपालको संिवधानको धारा १०७(२)

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३(त)(थ)(द)(ध)
राजनीितक

व

वको क्रममा म ृ युवरण गरे का वा बेप ता पािरएका

यिक्त तथा पिरवारलाई प्रदान

गिरने पिरचयपत्र िनदिशका, २०६९
आदे श
स.प्र. या. क याण

े ठ : नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम यस

अदालतको अिधकार क्षेत्रअ तगर्त दायर हुन आएको प्र तुत िरट िनवेदनको संिक्ष त त य र आदे श
यसप्रकार छ:
हामी िनवेदकह

त कािलन नेपाल क युिन ट पाटीर् (माओवादी)

स चािलत माओवादी िवद्रोहबाट पीिडत
सं थाका प्रितिनिधह
िवगत सश त्र

व

यिक्तह को हकमा काम गन उ े यले

समेत ह । हामी िनवेदकह

अिधकार उ लङ्घनका पीिडत

वारा २०५२ साल फा गुण १ दे िख

यिक्तह

िवगत सश त्र

भएकोले नेपाल सरकार र

व

थािपत गै सरकारी

वका क्रममा भएका मानव

यसका मातहतका िनकायह बाट

वसँग स बि धत राहत, क्षितपिू तर्लगायतका िवषयमा भएका काम कारवाहीको

स ब धमा प्र यक्ष सरोकार राख्ने भएकोले हालै सरकारले

व

व पीिडत पिरचय पत्र िवतरणस ब धी

िवषयमा जारी गरे को िनदिशका, २०६९ मा यव था गिरएका िवषयमा हाम्रो चासो र सरोकार रहे को र
यो िवषय सावर्जिनक सरोकारको समेत भएकाले प्र तुत िनवेदन गनर् आएका छ ।
िव तत
ृ शाि त स झौता, नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ र सो संिवधान जारी भएपिछका
िविभ न सहमित र स झौताह मा िवगतमा माओवादी वारा स चािलत िवद्रोहलाई “सश त्र

व

व”

को नामले स बोधन गिरएको छ । िव तत
ृ शाि त स झौताको प्र तावनाको आठ अनु छे दमा “दे शमा
२०५२ सालदे िख च दै आएको सश त्र

व

वलाई शाि तपण
ू र् सहकायर्को नयाँ अ याय प्रार भ भएको

घोषणा गद...” भ ने श दावली प्रयोग गिरएको
को धारा ३३(त), (थ) र (ध) मा पिन सश त्र

छ ।
व

यसरी नै नेपालको अ तिरम संिवधान,२०६३

वका क्रममा मानव अिधकारको उ लङ्घन भएका

यिक्तह लाई उिचत राहत, स मान र पन
ु : थापनाको यव था गन भ ने श दावलीको प्रयोग भएको
छ । तर डा.बाबरु ाम भट्टराई प्रधानम त्री भएको बेलाको सरकारले नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३
तथा िव तत
ृ शाि त स झौता, २०६३ को प्रावधान र भावनािवपरीत िवगतको उक्त सश त्र
“राजनीितक

व

वको” नाम िदई

य ता

व

वबाट पीिडत

वलाई

यिक्तलाई रा यबाट प्रदान गन

भिनएको पिरचयपत्रमा माओवादी जनयुद्ध भनी स बोधन गरी “राजनीितक
म ृ युवरण गरे का वा बेप ता पािरएका

व

व

वको क्रममा

यिक्त तथा पिरवारलाई प्रदान गिरने पिरचय पत्रस ब धी

िनदिशका, २०६९” जारी गरी िमित २०६९/११/०१ गते

वीकृत भएको जानकारी प्रा त भयो ।

सोहीअनु प िवपक्षीह बाट काम गनर् लािगएको यहोरा जानकारी हुन आयो ।
उक्त िनदिशकामा रहे का प्रावधानह

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ र िव तत
ृ शाि त स झौता,

२०६३ को प्रावधानसँग बािझएको छ । “राजनीितक

व

वको क्रममा म ृ युवरण गरे का वा बेप ता

पािरएका यिक्त तथा पिरवारलाई प्रदान गिरने पिरचय पत्रस ब धी िनदिशका, २०६९”
नै गलत छ । िवगतको सश त्र

व

वलाई यसले राजनीितक

व

व भ नु आफमा गलत छ । उक्त

िववािदत िनदिशकाको दफा २ को पिरभाषा ख डमा “राजनीितक
गिरएको छ । जसअनुसार “राजनीितक

व

को नामाकरण

व

व” भ ने श दको पिरभाषा

व” भ नाले माओवादी जनयुद्धसमेतलाई जनाउने छ भनी

पिरभािषत गिरएको छ । िव तत
ृ शाि त स झौता र नेपालको अ तिरम संिवधान २०६३ ले िवगतको
सश त्र

व

वलाई मात्र िच दछ । माओवादी जनयुद्धलाई िच दै न । िवघिटत संिवधान सभाको

बहुमतसमेतबाट अ वीकृत भइसकेको उक्त जनयुद्ध श दलाई िव तत
ृ शाि त स झौता र नेपालको
अ तिरम संिवधान, २०६३ को ममर् तथा भावनािवपरीत नामाकरण गन अिधकार िवपक्षी म त्रालयलाई
छै न । अतः िनदिशकाको नाम र दफा २ को

यव था नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को

प्र तावना र धारा ३३ (त) (थ) र (ध) सँग बािझएकाले बदर गिरपाऊँ ।
यसैगरी िववािदत िनदिशकाले पिरचयपत्र िदने गरी पिरभािषत गरे का सबै
पिरभाषािभत्र पदनन ् । पिरचयपत्र प्रा त गन
मािनने भ ने

यिक्त पिन राजनीितक

व

यिक्तह

पीिडतको

वसँग स बि धत भएको

यव था गरे कोले िवगतमा भएका गि भर अपराधका पीिडतलाई समेत घुमाउरो पाराले

राजनीितक घटनाका पीिडत बनाई प्रकारा तले सबै ग भीर अपराधलाई राजनीितक घटना बनाउन
षडय त्रमूलक ढङ्गले िनदिशका जारी गिरएकोले सो िनदिशका
माओवादी जनयुद्ध भनेर िलिखत पमा

वीकायर् हुन सक्दै न ।

यसमा पिन

वीकार गरे पिछ मात्र पिरचय पत्र िदइने गरी बनाइएको उक्त

संवैधािनक प्रावधानिवपरीतको िनदिशकाको ढाँचाले पीिडतलाई झन ् पीडा िदलाउने, अपमािनत र
अपहे िलत गराउने िकिसमको छ ।
अतः िवपक्षीह
पािरएका

वारा तयार पािरएको राजनीितक

व

वको क्रममा म ृ युवरण गरे का वा बेप ता

यिक्त तथा पिरवारलाई प्रदान गिरने पिरचयपत्र िनदिशका, २०६९ को अनुसच
ू ी १ मा

उि लिखत राजनीितक
जनयुद्ध, राजनीितक

व
व

व, म ृ यव
ु रण गरे का तथा अनस
ू च
ू ी ५ मा म ृ युवरण गरे का, माओवादी
वलगायतका श दावलीह

राखी पिरचयपत्र िदने गरी भएका िनणर्यह

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को प्र तावना, धारा १२,१३,३३,१६६ समेतको िवपरीत भएकोले
उक्त म ृ युवरण गरे का, माओवादी जनयुद्ध, राजनीितक
श दह

उ प्रेषणको आदे शले बदर गिरपाऊँ ।

स झौतामा उि लिखत सश त्र

व

व

व

व र राजनीितक आ दोलन ज ता

वबाट पीिडत पक्षह लाई मा य हुने िव तत
ृ शाि त

वको नाममा पीिडत पिरवारका सद यह लाई पिरचय पत्र बाँ नु

भनी परमादे शलगायत उपयुक्त आज्ञा, आदे श वा पज
ु ीर् जारी गिरपाऊँ । साथै िवपक्षीह बाट िवतरण
गनर् लािगएको पिरचयपत्र नेपालको अ तिरम संिवधान, एवं िव तत
शाि त स झौतासमेतको
ृ
प्रावधानिवपरीत भएकोले

य तो गैरकानूनी प्रमाणका आधारमा सश त्र

व

वबाट पीिडत ठूलो

समद
ु ायले रा यबाट प्रा त गन िविभ न सिु वधा एवं पिहचानबाट वि चत हुनुपन र

य तो सिु वधा

प्रा त गनर् अयोग्य यिक्तले समेत प्रा त गन प्रवल स भावना भएकोले पिरचयपत्र बाँ ने कायर् प्र तुत

िरट िनवेदनको अि तम िकनारा नहुँदास म जुन अव थामा छ

यही अव थामा राख्नु भनी

िवपक्षीह का नाममा अ तिरम आदे श जारी गिरपाउँ भ नेसमेत यहोराको िरट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदे श िकन जारी हुन नपन
आदे श प्रा त भएका िमितले बाटाको

हो ? यो

यादबाहे क १५ (प ध्र) िदनिभत्र स बि धत िमिसलसमेत साथै

राखी महा यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर्त िलिखत जवाफ पेस गनुर् भनी िवपक्षीह का नाममा सूचना
याद पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानुसार पेस गनूर् ।अ तिरम आदे श
हुनुपन नपन स ब धमा िवपक्षीह समेतलाई सहभागी गराई छलफल गराउन उपयुक्त हुने हुँदा सो
स ब धमा पेसी तोकी महा यायािधवक्ताको कायार्लय तथा िवपक्षीह लाई जानकारी गराई िनयमानुसार
पेस गनुर् भ ने यस अदालतको िमित २०७०।४।२१ को आदे श ।
अ तिरम आदे श जारी हुने नहुने स ब धमा िवचार गदार्, राजनीितक
गरे का वा बेप ता पािरएका

व

वको क्रममा म ृ युवरण

यिक्तका पिरवारलाई प्रदान गिरने पिरचयपत्र िनदिशका, २०६९ मा

समेिटएका श दावली नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ मा प्रयोग भएदे िख बाहे कका
श दह

प्रयोग भई

व

वका पक्षह

िव यमान रहे को र मि त्रपिरष ले

व

वबाट पीिडतह लाई समग्रतामा नसमेिटएको प्र न

य तो िनदिशका जारी गरी सिु वधा िदनेलगायतका

यव थाह को

िनि चत कानूनी आधार प्र ट गनर् सकेको नदे िखएको, संिवधानबमोिजम िनिवर्वाद पमा वा

याियक

िन पण गरे बेगर कुनै पमा पिरचय पत्र िवतरण गनर् तथा कायार् वयन गनर् िदन त काल िम ने
नदे िखएकोले अि तम िनणर्य नभएस म िववािदत िनदिशकाको कायार् वयन जहाँ जे अव थामा छ
सोही अव थामा रोक्न,ु अिघ नबढाउनु भनी िवपक्षीह को नाममा सव च अदालत िनयमावली, २०४९
को िनयम ४१(१) बमोिजम अ तिरम आदे श जारी गिरिदएको छ भ नेसमेत यहोराको यस अदालतको
िमित २०७०/४/२८ को आदे श ।
गह
ृ म त्रालयबाट के कुन िकिसमको गैरकानूनी वा गैरसंवैधािनक कायर् भई िरट िनवेदकह को मौिलक
हकको हनन ् भयो सो िवषयमा िनवेदन

यहोरामा िकटान गरी उ लेख गनर् नसकेको हुँदा यस

म त्रालयलाई िवपक्षी बनाई दायर भएको प्र तुत िरट िनवेदन खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत यहोराको गह
ृ
म त्रालयको िलिखत जवाफ ।
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ को ख ड (त) मा सश त्र

व

वको क्रममा

मािरएकाह को पिरवारलाई तथा यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग र अशक्त भएकाह लाई उिचत राहत,
स मान तथा पुन थार्पनाको

यव था गन रा यको दािय व रहने भनी

सोहीबमोिजम नेपाल सरकारले सश त्र

व

वीकार गिरएको र

व पीिडतह लाई राहत प्रदान गद आइरहे को छ ।

जहाँस म िनवेदकह ले उ लेख गनुर् भएको िनदिशकास ब धी िवषय छ, मुलुकमा भएको सश त्र
व

वका क्रममा मािरएका वा बेप ता पािरएका

यिक्तको निजकको हकदारको पिहचान गरी

स बि धत पिरवारलाई सरकारको तफर्बाट उपल ध हुने िविभ न सेवा सुिवधा प्रदान गनर् सहज होस ्
भ ने पिवत्र उ े यले उक्त िनदिशका बनेको दे िख छ ।
राजनीितक
पत्र

व

िनदिशका,

वको क्रममा म ृ युवरण गरे का वा बेप ता पािरएका पिरवारलाई प्रदान गिरने पिरचय
२०६९

वीकृत

गन

िवषयको

शाि त

तथा

मि त्रपिरष को बैठकमा पेस हुँदा मि त्रपिरष ले उक्त प्र ताव

पुनिनर्मार्ण

म त्रालयको

प्र ताव

वीकृत गन िनणर्य गरे को हो । सो

िनदिशका ऐन वा िनयमअ तगर्त बनेको नभई कायर्कािरणीको नीितगत तहबाट बनेको नीितगत
द तावेज भएको हुँदा संवैधािनक वा कानूनी परीक्षण गनुप
र् न आव यकता नरहे को हुँदा िरट िनवेदन
खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत यहोराको िवपक्षी प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष

कायार्लयको िलिखत जवाफ

।
िवपक्षीह ले दाबी िलएको िनदिशकामा उ लेख भएका श दावलीह
जनयुद्ध र राजनीितक

व

व भ ने

म ृ युवरण गरे का, माओवादी

यव था नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ र िव तत
ृ शाि त

स झौतािवपरीत भएको भनी िजिकर िलनु भएको दे िख छ । उक्त िनदिशकाबमोिजम प्रदान हुने
पिरचय पत्रको ढाँचामा राजनीितक
अव था

व

व र माओवादी जनयुद्ध भ ने श दावलीह

छ । पिरचयपत्रको प्रकरण नं. २ मा राजनीितक

भएको र सश त्र

व

व

प्रयोग नभएको

वको िववरण भ नेस म उ लेख

वबाट पीिडत यिक्त वा पिरवारले आफू वा पिरवार के कुन अव था, कारण र

पक्षबाट पीिडत हुनु परे को हो सो िववरण िनजह बाट नै प्रा त हुन सकोस र सोहीबमोिजम

व

वको

िववरण उ लेख गरी पिरचयपत्र प्रदान गदार् िनजह को पिहचान तथा आ मस मान हुने उ े यले सो
पिरचयपत्र प्रा त गदार् भनुप
र् न फारममा राजनीितक
अनस
ु च
ू ीका फारामह

व

रहे का हुन ् । िवपक्षीले सश त्र

वको िववरणस म उ लेख गनर्को लािग उक्त
व

वको अव था, कारणबाट पिरचय पत्र िलन

चाहे को भए सोबमोिजम पिरचय पत्र पाउने अिधकार िनजह मा सरु िक्षत नै भएकोमा अ य
राजनीितक

व

यिक्तले

वको अव था, कारण र पक्षको िववरण भरी सो िववरणका आधारमा िनजह ले प्रा त

गन पिरचयपत्रलाई िवपक्षीले अ यथा भ न िम ने
िनदिशकाको दफा २ को (क) ले राजनीितक

होइन ।
व

वको पिरभाषा गरे को छ । माओवादी जनयुद्ध,

ऐितहािसक जन आ दोलन, मधेश / तराई, जनजाित, थ हट, दिलत, िपछडा वगर्, चुरेभावर आ दोलन
र अ य समुदायका

यायोिचत मागका लािग भएका िविवध आ दोलनलाई समे ने गरी पिरचय पत्र

प्रदान हुने स दभर्मा िनदिशका जारी भएको हो । नेपालमा भएका िविवध प्रकारका आ दोलनलाई
स बोधन हुने गरी प्रदान हुने पिरचय पत्रलाई केवल राजनीितक

व

व र माओवादी जनयुद्धलाई मात्र

समे ने गरी जारी गनुप
र् न भ ने िनवेदकह को माग गलत छ । उि लिखत िवषयमा स मािनत
अदालतबाट जे ज तो अि तम िनणर्य हु छ यस म त्रालयलाई सवर् वीकायर् हुने नै छ भ नेसमेत
यहोराको शाि त तथा पुन: िनमार्ण म त्रालयको िलिखत जवाफ ।

िनयमबमोिजम पेसीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्र तुत िरट िनवेदनमा िनवेदक तफर्बाट
उपि थत िव वान ् अिधवक्ताह

ी ज्ञाने द्रराज आरण,

ी गोिव द व दी,

ी रामच द्र पौडेल र

ी

िशवकुमार यादवले अ तिरम संिवधानको भावनािवपरीत िनदिशका जारी भएको छ । पीडक नै पीिडत
बनी पिरचयपत्र िलने हो भने पीिडतको क्षितपिू तर् र राहतको सुनुि चतता हुँदैन । राजनीितक श दावली
प्रयोग गरी बनाइएको िनदिशका पीिडतमुखी हुन सकेको छै न । पिरचयपत्र सरकारी सेवा सुिवधा
िलनको लािग हो । यिद पीिडतले सो िलन नमाने कसका लागी यो बनेको हो िवपक्षीह ले प्र ट पानर्
सकेका छै नन ् । यसकारण नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ र यसको अिभ न अंगको
िव तत
ृ शाि त स झौता, २०६३ को ममर्, भावना र प्रावधानिवपरीत "राजनीितक

व

पमा रहे को
वको क्रममा

म ृ युवरण गरे का वा बेप ता पािरएका

यिक्त तथा पिरवारलाई प्रदान गिरने पिरचय पत्रस ब धी

िनदिशका, २०६९" जारी भएको हुँदा

य तो िनदिशका प्रारि भक पमै बदर घोिषत गिरनु पदर् छ

भ नेसमेत यहोराको बहस प्र तुत गनभ
ुर् यो ।
िवपक्षी नेपाल सरकारको तफर्बाट उपि थत िव वान ् उप यायािधवक्ता

ी बालकृ ण वाग्लेले उक्त

िनदिशका कानूनी शिक्त नभएको द तावेज हुँदा अदालतले बदर घोिषत गनर् सक्दै न । सश त्र
चाहे

यो माओवादी

व

व होस ्, चाहे

व

व

यो ऐितहािसक जनआ दोलन वा मधेश / तराई आ दोलन,

जनजाित, थ हट, चुरेभावर एवं अ य समुदायले

यायोिचत मागका लािग गिरएका िविवध आ दोलन

िकन नहोस ् य ता आ दोलनको क्रममा म ृ युवरण गरे का वा बेप ता पािरएका यिक्त वा पिरवारलाई
सरकारको तफर्बाट उपल ध हुने िविभ न सेवा सुिवधा प्रदान गनर् सहज होस ् भ ने उ े यका साथ
उक्त िनदिशका जारी गिरएको हुँदा बदर हुनुपन होइन ।

यसमा प्रयुक्त श दकै कारण पीिडत

यिक्तलाई सहयोग पुयार्उने उ े य मािथ आपि त जनाउनु पन िवषय नभएको र रा यले सबै प्रकारका
व

वबाट प्रभािवत

यिक्तह लाई समान

यवहार गनुप
र् न हुँदा िरट जारी हुनुपन अव था छै न

भ नेसमेत यहोराको बहस प्र तुत गनभ
ुर् यो ।
दव
ु ै पक्षह को तफर्बाट प्र तुत बहससमेत सन
ु ी िमिसल

अ ययन गरी हे दार् यसमा

िनवेदन

मागबमोिजमको आदे श जारी हुनु पन हो होइन ? सोही िवषयको िन पण गनुप
र् न दे िखन आयो ।
२. िनणर्यतफर् िवचार गदार् नेपाल सरकार शाि त तथा पुनिनर्मार्ण म त्रालयबाट जारी भएको
राजनीितक

व

वको क्रममा म ृ युवरण गरे का वा बेप ता पािरएका पिरवारलाई प्रदान गिरने

पिरचय पत्र िनदिशका, २०६९

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को प्र तावना, धारा ३३ (त)(थ)

र (ध) सँग बािझएको साथै िव तत
ृ शाि त स झौता, २०६३ र संिवधानको भावना र
वीकार गरे को सश त्र
राजनीितक

व

व

वलाई राजनीितक

व

यसले

वको नाम िदई यसको पिरभाषा गन क्रममा

व भ नाले माओवादी जनयुद्धलाई जनाउँ छ भनी उ लेख गिरएकोले

य तो

िनदिशकाका श दह लाई उ प्रेषणको आदे शले बदर गरी अ तिरम संिवधान र िव तत
ृ शाि त
स झौतामा उि लिखत सश त्र

व

वको नामबाट पीिडत पिरवारका सद यह लाई पिरचयपत्र

बाँ नु भनी परमादे श जारी गिरपाउँ भ ने िनवेदन दाबी रहे को दे िखयो ।

३. उक्त िनदिशकाको कानूनी पिरणाम नभएको हुँदा अदालतले ह तक्षेप गनर् निम ने भनी
िवपक्षीतफर्बाट िजिकर िलएको दे िखयो । िनवेदकले िववाद उठाएको "राजनीितक

व

वको क्रममा

म ृ युवरण गरे का वा बेप ता पािरएका यिक्त तथा पिरवारलाई प्रदान गिरने पिरचयपत्र
२०६९" मा भएको

यव था हे दार् सश त्र

वा बेप ता पािरएका

व

िनदिशका,

वलगायतका िविवध आ दोलनको क्रममा मािरएका

यिक्त तथा पिरवारलाई नेपाल सरकारबाट िदन खोिजएको राहतलाई

स बोधन गनर् खोिजएको दे िख छ । पिरचयपत्र बाँ नुको उपादे यता सश त्र
िविवध आ दोलनको क्रममा मािरएका

यिक्त वा बेप ता पािरएका

व

वलगायतका

यिक्तको स मान तथा

िनजका पिरवारह लाई नेपाल सरकारबाट उपल ध हुने िविभ न सेवा सुिवधा प्रा त गनर् सहज होस ्
भ ने रहे को उक्त िनदिशकाको प्रकरण नं. ६ बाट दे िख छ । यसरी पिरचयपत्रको आधारमा
सरकारले

व

वपीिडत यिक्तलाई राहत तथा आिथर्क सहयोगलगायतका सेवा सुिवधा प्रदान गन

उ े यले पिरचयपत्र िवतरण गनर् लागेको दे िखँदा उक्त पिरचयपत्र पीिडत

यिक्त तथा पिरवारलाई

लाभको आधार ब न जाने दे िख छ । मि त्रपिरष ले घोषणा गरे को नीित अथार्त ्
िनदिशका आफमा नीित हुने र
खालको छ भने

वीकृत गरे को

यसको आधारमा क्षितपूितर्, सेवा सुिवधा आिदलाई प्रभािवत गन

यसको पिरणाम छै न भ न िम दै न । मि त्रपिरष ले गनर् कुनै िनणर्य चाहे

प्रशासिनक नै िकन नहोस ् यसले कानूनको सीमालाई

यो

यान राख्नै पछर् । मि त्रपिरष को िनणर्य

वयम ् पिन कानूनको सीमा बािहर पदन । पिरचयपत्र िनदिशका नेपाल सरकारको िनणर्य वारा
जारी भएको र

यसको आधारमा

लाभ िवतरण हु छ भने वा

व

वबाट पीिडत

यिक्त वा िनजको पिरवारलाई सुिवधा वा

यसको आधार बनाइ छ भने

यसबाट िसिजर्त पिरणामको खराबीको

उपचार माग गनर् संिवधानको धारा १०७(२) को सहारा िलन नसिकने भ ने हुँदैन । प्र तुत
िनदिशका धारा ३३ को ख ड (त) सँग र िव तत
ृ शाि त स झौतासँग स बि धत दे िखएको र
िनदिशकाअ तगर्त जारी हुने पिरचयपत्रबाट आिथर्क सेवा सुिवधा प्रदान गन
यसबाट

हक

अिधकारको

उपभोगमा

प्रमािणत

गन

ि टकोण

ि टकोण िलएको र

िलइ छ

।

यसबाट

समानतालगायतको हक प्रभािवत हुनसक्ने भई उपचारको िरटमा िवचार गनर् िम दै न भ न
मनािसब हुँदैन । साथै सरकारको िनणर्य एवम काम कारवाही संिवधान एव प्रचिलत कानूनिवपरीत
हु छ र

यसबाट

यिक्तको हक अिधकारमा प्रितकूल असर पनर् जा छ भने

यस िव द्ध उपचार

खो न निम ने भ न िमलेन । यसकारण प्र तुत िनदिशकाको कानूनी पिरणाम छै न भ ने
िवपक्षीह को िजिकरसँग सहमत हुन सिकएन ।
४. िववािदत पिरचयपत्र िनदिशका, २०६९ को नाम

र

यसमा उि लिखत राजनीितक

म ृ युवरण गरे का तथा माओवादी जनयुद्धलगायतका श दावलीह
िनणर्यह

व

व,

राखी पिरचयपत्र िदने गरी भएका

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ र िव तत
ृ शाि त स झौतासमेतको िवपरीत भएकोले

उक्त श दह

उ प्रेषणको आदे शले बदर गिरपाउँ िनवेदकह ले चुनौती िदएको दे िख छ । िमित

२०६९।११।४ मा जारी भएको िववािदत पिरचयपत्र िनदिशका, २०६९ को दफा २ को पिरभाषा

ख डमा "राजनीितक

व

व" भ नाले माओवादी जनयुद्ध, ऐितहािसक जनअ दोलन, मधेश/तराई

आ दोलन, जनजाित आ दोलन, थ हट आ दोलन, दिलत तथा िपछडावगर् आ दोलन, चुरेभावर
आ दोलन र अ य समुदायका
भनी

यायोिचत मागका लािग भएका आ दोलनलाई जनाउनेछ

पिरभािषत गिरएको पाइ छ । यसैगरी पिरचयपत्र िलनका लािग भनुप
र् न िनदिशकाको

अनुसूची

२बमोिजम

िनवेदनको

ढाँचामा

िच न

लगाउनका

लागी

राजनीितक

िववरणअ तगर्त (क) मा “माओवादी जनयुद्ध”लाई रािखएको दे िख छ । उक्त

आ दोलनको

यव था संिवधानको

भावनाअनुकूल छ छै न भनी हे दार् नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ (त) (थ) (द) र
(ध) मा रा यको दािय वस ब धी दे हायको यव था रहे को पाइ छ ।
(त) सश त्र

व

वको क्रममा मािरएकाह को पिरवारलाई तथा यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग र

अशक्त भएकाह लाई उिचत राहत, स मान तथा पुन थार्पनाको यव था गन,
(थ) सश त्र

व

वको क्रममा बेप ता पािरएका

आयोगको प्रितवेदनका आधारमा

य ता

यिक्तह को स ब धमा गिठत छानबीन

यिक्तह का पीिडत पिरवारह लाई राहत उपल ध

गराउने,
(द) सश त्र

व

वको क्रममा िव थािपतह को पुन थार्पना गनर्, न ट भएका िनजी तथा

सावर्जिनक स पि तह को हकमा राहत प्रदान गनर् तथा

व त संरचनाह को पुन: िनमार्ण

गनर् िवशेष कायर्क्रम स चालन गन,
ध) सश त्र

व

वको क्रममा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन तथा मानवता िव द्धको

अपराधमा संलग्न

यिक्तह को बारे मा स य अ वेषण गनर् तथा समाजमा मेलिमलापको

वातावरण िनमार्ण गनर् उ च तरीय स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन गन ।
५. यसरी संिवधानको उपयुक्
र् त

यव थाबाट सश त्र

व

वको क्रममा बेप ता पािरएका वा मािरएका

यिक्तह को पीिडत पिरवारह लाई राहत िदनुपन रा यउपर दािय व िनरोिपत गरे को दे िख छ भने
िवगतको सश त्र
व

व

वलाई िववािदत पिरचयपत्र िनदिशकामा उ लेख भएज तै “राजनीितक

व र माओवादी जनयुद्ध” ज ता श दह को प्रयोग गरी स बोधन गरे को पाइँदैन । साथै

िववािदत िनदिशकाले समग्र पमा राजनीितक
पािरएका

व

वको क्रममा म ृ युवरण गरे का वा बेप ता

यिक्त भनी उ लेख गरे को दे िख छ । यसैगरी उक्त िववािदत िनदिशकामा

"म ृ युवरण" श दले मािरएको भ ने

प ट गन दे िखँदैन । िवगतको सश त्र

व

वको क्रममा

सवर्साधारण नागिरकसमेत मािरएका वा बेप ता पािरएका छन ् । जसअनुसार िनदिशकाले
पीिडतबीचको फरक

यवहार दे खाउन सकेको दे िखँदैन । यसले गदार्

लागेको पिरचयपत्र पीडकले समेत प्रा त गन दे िख छ जुन
िवपक्षबाट अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार तथा मानवीय कानूनको

व

प्रयुक्त
पीडक र

व पीिडतलाई िदन

यायोिचत हुँदैन । युद्धरत पक्ष
यापक उ लङ्घन वारा िनद ष

पक्षका उपर पुरयाएको
शारीिरक, मानिसक, आिथर्क क्षित, मौिलक अिधकारको उ लङ्घन वा
्

भावना मक पीडा परु याइएका
्

यिक्तह लाई पीिडत मा न सिक छ । सोअ तगर्त पीडकलाई

समावेश गनर् सिकँदै न । पीडक अथार्त ् मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनकतार्लाई
दायरामा

याइनु पन िविधशा त्रीय अवधारणािवपरीत पीिडत सरह नै समान

यायोिचत

हुँदैन ।

व

वकालका पीिडतको िविश ट पिहचान गन आधारह

र पीिडत र पीडक सबैलाई

व

वको नाताले समान

यवहार स मानजनक, यथाथर्परक र
सबैलाई पीडत मा ने हो भने
सश त्र

व

यायको

यवहार गिरनु

सुिनि चत नगन हो

यवहार गन हो भने पीिडतप्रितको रा यको

यायोिचत हुन सक्दै न । िनदिशकाको उ े य

व

वकालका

यो फरक कुरा हो । उि लिखत िनदिशकाको समग्र अ ययनबाट

वबाट पीिडतले मात्र होइन पीडकले पिन पिरचयपत्र िलन सक्ने दे िख छ ।

६. संक्रमणकालीन

यायको सही र इमा दार कायार् वयन गन क्रममा स बद्ध िवषयह को कानूनी,

सं थागत, प्रिक्रया मक, उपचारा मक र राहतमूलक कितपय यव थाह को एकमु ट तजुम
र् ा गनुर् र
लागू गनुर् ज री हु छ । बदलाको भाव वा अपराध ढाकछोप गन उ े यले कुनै नीित वा कानूनको
तजम
ुर् ा गनुर् वा

सही पमा ब नुपन नीित वा कानूनको िनमार्ण वा कायार् वयनलाई अवरोध गनुर्

िवड बनापूणर् कुरा हु छ । िनता त

याय र िववेकसङ्गत तवरले समाजको चाहनाको स बोधन

गन िहसाबले दीघर्कालीन ल य िलई कानून र
समाज िनर तर
।

व

व

याय प्रणालीको स चालन गनर् सिकएन भने

वमा फिसरहने हुँदा िवकास र स यताको मागर्मा अग्रसर हुन अस भव हु छ

वकालमा भएका मानव अिधकार उ लङ्घनका पीिडतह

िव द्धको उपचार पाउने हकदार हुन ् । तसथर् पिन
भिनएको िनदिशका र

व

व पीिडत

आफूउपर भएको अ याय
यिक्तह को लािग

याइएको

यसमा रहे का प्रावधानह लाई पीिडतले सु मै आपि त जनाइसकेको

अव थामा य तो चाहनालाई िसधै इ कार गनर् पिन सिकँदै न । सश त्र

व

वको क्रममा बेप ता

पािरएका वा मािरएका पीिडतह लाई माओवादी जनयुद्धमा मािरएको भनी पिरचयपत्र िलन बा य
पािरने हो भने आ नै िव द्धको कायर्को गौरवीकरण गनर् पीिडतलाई बा य पािरएको अव था
िसजर्ना हुन जा छ । सश त्र

व

वबाट पीिडत

यिक्तलाई िनजको इ छा िव द्ध माओवादी

जनयुद्धबाट पीिडत भ नु िवरोधाभाषपण
ू र् हु छ । यसबाट पीिडत झन पीिडत ब न जाने दे िख छ ।
माओवादी पक्ष

वयम ् पीिडत भएको भए

यसको लािग उनीह लाई

हुन सक्दछ । नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ ले सश त्र
पक्षह ,,रा य तथा त कालीन िवद्रोही पक्षबाट पीिडत भएका
आ दोलनमा संलग्न समूहह लाई एकै
सश त्र

व

वीकायर् फरक श द प्रयोग
व

वको कारण

व

वरत

यिक्तलाई र नेपालको िविभ न

तरमा स बोधन गन भनेको छै न । मुलुकमा भएको

वका क्रममा मािरएका वा बेप ता पािरएका

यिक्तको निजकको हकदारको पिहचान

गरी स बि धत पिरवारलाई सरकारको तफर्बाट उपल ध हुने िविभ न सेवा सुिवधा प्रदान गनर्
सहज होस ् भ ने उ े यले उक्त िनदिशका बनेको दे िखँदा

व

व पीिडतले अपन व ग्रहण गन

खालको िनदिशका ब नुपन ज री दे िख छ । छुट्टाछुट्टै आ दोलनका पीिडतलाई समे ने गरी

छुट्टाछुट्टै िवषयको छुट्टै पिरचय खु ने गरी िनदिशका जारी गनुर् यवहािरक एवं

यायोिचतसमेत हुने

दे िख छ ।
७. नेपालको अ तिरम सिवधान, २०६३ को धारा ३३ (त) मा सश त्र

व

वको क्रममा मािरएकाह को

पिरवारलाई तथा यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग र अशक्त भएकाह लाई उिचत राहत, स मान
तथा

पुन थार्पनाको

यव था

गन,

(थ)

मा

सश त्र

व

वको

क्रममा

यिक्तह को स ब धमा गिठत छानिबन आयोगको प्रितवेदनका आधारमा
पीिडत

पिरवारह लाई

राहत

उपल ध

गराउने,

र

(द)

मा

सश त्र

बेप ता
य ता
व

पािरएका

यिक्तह का
वको

क्रममा

िव थािपतह को पुन थार्पना गनर्, न ट भएका िनजी तथा सावर्जिनक स पि तह को हकमा राहत
प्रदान गनर् तथा

व त संरचनाह को पन
ु : िनमार्ण गनर् िवशेष कायर्क्रम स चालन गनसमेतको

सबैधािनक प्रावधान रािखएको दे िख छ । तर िवपक्षी नेपालसरकारले जारी गरे को प्र तुत
िनदिशकामा प्रयुक्त भाषा नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को भावनाअनुसार भएको दे िखएन ।
प्र तुत िनदिशकामा सबैधािनक दािय वअनु पको भाषा तथा उदे य नदे िखएको हुँदा मि त्रपिरष को
िमित २०६९।११।४ को िनणर्यबाट जारी भएको उक्त "राजनीितक
गरे का वा बेप ता पािरएका

व

वको क्रममा म ृ युवरण

यिक्त तथा पिरवारलाई प्रदान गिरने पिरचय पत्रस ब धी िनदिशका,

२०६९" सिवधानको भावना तथा ममर्अनु पको र मा य दे िखन आएन ।
८. अतः उक्त "राजनीितक

व

वको क्रममा म ृ युवरण गरे का वा बेप ता पािरएका

यिक्त तथा

पिरवारलाई प्रदान गिरने पिरचय पत्रस ब धी िनदिशका, २०६९" मा पन
ु रावलोकन गरी नेपालको
अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ मा प्रयोग भएका श द र भावनाअनु प जुन आ दोलन वा
संघषर् हो

यसको

प ट िकटान गरी मानव अिधकारको उ लङ्घनबाट पीिडत हुन पग
ु ेको ि थित

दे िखने गरी िनदिशका जारी गरी पिरचयपत्र प्रदान गनुर् भनी िवपक्षीह को नाममा िनदशना मक
आदे श जारी हुने ठहछर्

। प्र तत
आदे शको जानकारी महा यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर्त
ु

िवपक्षीह लाई िदई दायरीको लगत कट्टा गरी िमिसल िनयमानुसार अिभलेख शाखामा बझ
ु ाई िदनू
।

उक्त रायमा सहमत छु ।
या. ओमप्रकाश िम

इजलास अिधकृत:- सरु े शराज खनाल
इित संवत ् २०७२ साल भदौ ९ गते रोज ४ शुभम ् ।

िनणर्य नं. ९७३८ - उ प्रेषण
भाग: ५९ साल: २०७४ मिहना: बैशाख अंक: १
फैसला िमित :२०७२/१२/०२

१३४८

सव च अदालत, संयुक्त इजलास
स माननीय प्रधान यायाधीश
माननीय

यायाधीश

ी क याण

े ठ

ी ओमप्रकाश िम

आदे श िमित : २०७२।१२।०२
०६७-WO-०५८४

िवषय: उ प्रेषण

िनवेदक : ओखलढुङ्गा िज ला रगनी गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ७ ब ने अिनता िघिमरे समेत
िव द्ध
िवपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लय िसंहदरबार, काठमाड समेत

िनवेदकको तफर्बाट : िव वान ् अिधवक्ता वय गोिव द गौतम तथा िव वप्रकाश भ डारी, िव वान ्
अिधवक्तात्रय हिर फुयाल, गोिव द शमार् “ब दी” र िटकारम भट्टराई
िवपक्षीको तफर्बाट : िव वान ् सह यायािधवक्ता संिजव रे ग्मी
अवलि बत निजर :
ने.का.प. २०७१, अंक १२, िन.नं.९३०३, प.ृ २०६९
ने.का.प. २०७०, अंक १२, िन.नं.९०९१, प.ृ १४८४
ने.का.प. २०७१, अंक १२, िन.नं.९३०३, प.ृ २०६९
स बद्ध कानून :
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(१), ३३(थ), (ध)

कानूनी पमा मु ा हे न अिधकारक्षेत्र रहे को अदालतमा िवचाराधीन मु ाका पक्षह

र प्रितवादीलगायतले

वत त्र पमा मु ामा पैरवी एवं साक्षी प्रमाणको परीक्षणमा सहभािगता राखी स य त यको उजागर
गनर् सिकने हु छ । मु ाको सुनुवाइमा स बि धत पक्षको
प्रिक्रयालाई िव वसनीय बनाउन ज री हु छ । तर यो वा
प्रणालीकै समु चा िवक प खो न पन वा गन प्रविृ त राख्नु
याियक प्रणालीप्रित नै मनोगत शंका मात्र
यसबाट आ नो िनिहत

यक्त गरी

यायपण
ू र् सहभािगताबाट
यो कारण दे खाएर फौजदारी

याियक
याय

याय तथा कानूनस मत नहुने ।
याियक प्रिक्रयामा असहयोग जारी रहे मा

वाथर् िसद्ध हुन नसक्ने मनोवैज्ञािनक सोचमा रहे को भ ने अनुमान गनुप
र् न

हु छ । य तो सोच र प्रविृ तलाई कुनै िहसाबले पिन सहयोग गनर् नसिकने ।
(प्रकरण नं. २१)
अदालतबाट

वत त्र पमा कानूनी परीक्षणको मा यमबाट कसुर गरे नगरे को िनणर्य हुने पद्धित हुनाले

पूवार्ग्रहको लेस पिन पिरक पना गनर् सिकँदै न । यसरी स यत यको परीक्षण गन
प्रितवादीसमेतले अवसरको

याियक प्रिक्रयालाई

पमा ग्रहण गरी उपयोग गनुप
र् नमा प्रिक्रयाकै िवक प खो ने, प छाउने वा

प्रित थापन गनर् खो ने गदार् य तो मनोदशाले सहयोग नगन कुरा मननीय छ ।
स पण
ू र् चरणह

र फौजदारी

याियक प्रिक्रयाका

यायमा प्रितवादीलाई प्रा त स पूणर् अिधकारह को उपभोग गन अवसर

बाँकी छँ दै र सो िसलिसलामा आरोपबाट सफाइ पाउन सक्ने अव था बाँकी हुँदाहुँदै अिघ नै दतार् भई
चिलरहे को मु ाको कारवाही नै रोकी पाउन माग गनुर् कानूनस मत र िववेकशीलसमेत दे िखन नआउने
।
(प्रकरण नं. २२)

आदे श
स.प्र. या. क याण

े ठ : नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२)

बमोिजम यस अदालतको असाधारण अिधकार क्षेत्रअ तगर्त दायर हुन आएको प्र तत
ु िरट िनवेदनको
संिक्ष त त य र आदे श यसप्रकार छ :हामी िनवेदकह

ओखलढुङ्गा िज लाबासी ह । त कालीन नेपाल क युिन ट पाटीर् (माओवादी) सँग

वैचािरक तथा सांगठिनक आबद्धता भएको है िसयतले हामी िनवेदकह

उक्त पाटीर्ले तोकेबमोिजमको

आ नो पदीय िज मेवारी र उ तरदािय व वहन गद आएको छ । िवगतको

व

वकालको समय

अथार्त ् िमित २०६०।५।२२ मा गु प्रसाद लुइटे ललाई ज्ञान प्रकाश मा.िव.मा पढाई घरतफर् आउँ दै गदार्
फूलबारी गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ४ ि थत चंखबहादरु थापाको घर छे उबाट अपहरण गरी िमित
२०६०।६।७ मा व णे वर गाउँ िवकास सिमित वडा नं. १ रामपुरको

कूल पि चममा लगी कतर् य गरी

ह याको वारदात घटीत गरे को भ ने कसुर आरोपमा गुणकेशरी लुइटे लबाट िमित २०६०।६।७ मा जाहे री
परे को
रहे छ । उक्त वारदात एवं जाहे रीसँग म अनिवज्ञ िथएँ ।
मल
ु क
ु मा भएको २०६२/६३ को जनआ दोलनप चात ् ने.क.पा. माओवादी र नेपाल सरकारबीच िमित
२०६३।८।५ मा स प न भएको वहृ त ् शाि त स झौता, २०६३ को दफा ५.२.५ ले सश त्र

व

वको

क्रममा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन तथा मानवता िव द्धको अपराधमा संलग्नह को
बारे मा स य त य अ वेषण गनर् र समाजमा मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गनर् स य िन पण तथा
मेलिमलाप आयोग गठन गनर् सहमत भई नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३(ध) मा
सश त्र

व

संलग्न

यिक्तह

उ च

वको क्रममा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन तथा मानवता िव द्धको अपराधमा
बारे मा स य अ वेषण गनर् तथा समाजमा मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गनर्

तरीय स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन गन भ ने

िव तत
ृ शाि त स झौताको दफा ५.२.७ मा सश त्र

व

यव था भएको छ ।

य तै

व कालमा राजनीितक कारणले लगाइएका

सबै आरोप, दाबी, उजरु ी र िवचाराधीन रहे का मु ा मािमला िफतार् िलने र थुनामा रहे का

यिक्तह

िरहाइ गन ग्यारे टी गिरएको छ ।
प्र यथीर् नेपाल सरकारले

व

वकालमा रा यपक्ष र िवद्रोही पक्षबीच एक दो ोउपर परे को आरोप, दाबी,

उजुरी िफतार् गन प्रितबद्धता जनाई सकेपिछ
व

य ता दाबी र उजुरी पुनः िक्रयाशील गनर् िम दै न ।

वकालमा िमित २०६०।६।७ मा वारदात घटे को भिनएको र िमित २०६०।६।७ मा परे को जाहे रीका

आधारमा उक्त घटना घिटत भएको भिनएको ७ वषर्पिछ घटनामा हामीसमेतको संलग्नता रहे को भनी
हामीउपर मुलुकी ऐन,

यानस ब धीको महलको १ नं. तथा १३(३) नं.अ तगर्तको कसुर अपराधमा ऐ.

को १३(३) को सजाय माग गरी ओखलढुङ्गा िज ला अदालतमा अिभयोगपत्र दतार् गरी िमित
२०६७।३।१८ मा सुरेश थापालाई साधारण तारे खमा राखी मु ाको पुपक्ष
र् गराउने र हामी िनवेदकह लाई
वारे टसिहतको ७० िदने

यादी पुजीर् जारी गनुर् भ ने थुनछे कको आदे श भएको रहे छ । हामीलाई

आरोिपत गरी मु ा दायर गरे को कुरा उक्त थुनछे क आदे शसिहतको नक्कल िमित २०६७।८।२ मा
ओखलढुङ्गा िज ला अदालतबाट सारी िलई थाहा जानकारी भएकाले उक्त अनुस धान, अिभयोजन र
मु ाको कारवाही असंवैधािनक हुनुका साथै िव तत
ृ शाि त स झौताको प्रितकूल हुँदा प्र तुत िनवेदन
सावर्जिनक सरोकारसमेतको िवषय भई प्र तुत िरट िनवेदन िलई उपि थत भएका छ ।
हामी िनवेदकह

उपर

यानस ब धी अपराधको कसुर आरोिपत गरी प्र तुत भएको भिनएको जाहे री

दरखा त राजनीितक कारणले लगाइएको मात्र हो । मत
ृ क गु प्रसाद लुइटे लको ह या घटनामा हाम्रो
संलग्नता छै न ।

व

वकालीन घटना भएको हुँदा उक्त वारदातको स ब धमा अनुस धान तहिककात

गरी मु ा दायर गन अिधकार नेपाल सरकारलाई छै न । साथै स य िन पण तथा मेलिमलाप
आयोगबाट िन पण हुने िवषयमा मु ा दतार् गरी िनवेदकह का नाममा वारे टसिहतको

यादी

पुजीर्समेत जारी गरे को ओखलढुङ्गा िज ला अदालतको आदे शसमेत संिवधानको भावनाप्रितकूल हुनुका
साथै गैरकानूनी रहे को छ । यसरी

व

मानवता िव द्धको अपराधमा संलग्न
तथा मेलिमलापस ब धी उ च

वकालमा घटे का मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन तथा
यिक्तह को बारे मा संिवधानले िनिदर् ट गरे को स य िन पण

तरीय आयोग गठन गरी कारवाही अगािड बढाउनु पनमा संिवधान

िनमार्ण भएको ५ वषर् िबितसक्दा पिन संिवधानबमोिजमको उ च

तरीय आयोग गठन नगरी सो

समयमा भएका घटनाको स ब धमा हामीउपर लगाइएको आरोपमा अिभयोग दतार् गरी वारे टसिहत
यादी पुजीर् जारी गन अिधकार ओखलढुङ्गा िज ला अदालतलाई नरहे को हुँदा उक्त अनुस धान
तहिककात र अिभयोग तथा अदालतबाट भएको थुनछे क आदे शलगायतका स पूणर् कारवाही मुलुकी
ऐन, अ.बं. ३५ नं. प्रितकूल रहे को छ । युद्धको समयमा यिद हामी िनवेदकह ले मानव अिधकारको
ग भीर उ लङ्घन हुने कुनै कायर् गरी मानवता िव द्ध अपराधमा संलग्न रहे को भनी आरोिपत भएकै
अव थामा पिन संिवधानको धारा ३३ (ध) ले तोकेको सक्षम िनकायमा सफाइ पेस गन, प्रितरक्षा गन,
सबुद प्रमाण पेस गन र सफाइ िलने संिवधान प्रद त मौिलक हकको उपभोग गनर् पाउनु पछर् ।
व

वकालमा घिटत घटनाका स ब धमा हामीउपर परे को उजुरीलाई आधार िलई कतर् य

यानको

कसुरमा अिभयोग दायर गरे को र स मािनत ओखलढुङ्गा िज ला अदालतबाट मु ा दायर गरी
हामीउपर वारे टसिहतको

यादी पुजीर् जारी गन गरी भएको आदे शले नेपालको अ तिरम संिवधान,

२०६३ को धारा १२(२),(३) को ख ड (ख), (ङ), धारा १३(१),(२), धारा २४, धारा २७, धारा ३३(ध), धारा
३४ र धारा १६६ (३)

वारा प्र याभूत हकसमेतको उ लङ्घन हुन गएको छ । तसथर् अनुस धान

अिधकृतले िमित २०६७।३।७ मा प्रेिषत गरे को प्रितवेदनको आधारमा सरकारी विकलको कायार्लयबाट
िमित २०६७।३।१५ मा ओखलढुङ्गा िज ला अदालतमा दायर भएको अिभयोगपत्र, उक्त अदालतको
िमित २०६७।३।१८ को थुनछे क आदे शलगायतका स पूणर् काम कारवाहीलाई उ प्रेषणको आदे श वारा
बदर गिरपाऊँ । हामी िनवेदकह

उपर उक्त कतर् य

यान मु ाको िवषयलाई िलएर वारे ट जारी गन,

पक्राउ गन, थुनछे क गनलगायतका कुनै पिन असंवैधािनक कायर् नगनुर् नगराउनु भनी िवपक्षीह का
नाममा प्रितषेधको आदे श जारी गिरपाऊँ । साथै शाि त स झौताको दफा ८(४) तथा नेपालको अ तिरम
संिवधान, २०६३ को धारा ३३(ध)

वारा िनिदर् ट स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग अिवल ब

गठन गरी समाजमा मेलिमलापको वातावरण िसजर्ना गनुर् गराउनु भनी नेपाल सरकारका नाममा
परमादे शलगायत अ य उपयुक्त आज्ञा आदे श वा पुजीर् जारी गिरपाऊँ ।
प्र तुत िरटको अि तम टुङ्गो नलागेस म ओखलढुङ्गा िज ला अदालतको िमित २०६७।३।१८ को
थन
ु छे क आदे शानस
ु ार िनवेदकह का नाममा वारे ट,

यादी पुजीर् जारी गन एवं पक्राउ गनसमेतका

काम कारवाही नगनुर् नगराउनु भनी िवपक्षीह का नाममा अ तिरम आदे शसमेत जारी गिरपाउँ
भ नेसमेत यहोराको अिनता िघिमरे समेत जना ६ को संयुक्त िरट िनवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन मागबमोिजमको आदे श िकन जारी हुन नपन हो ? यो आदे श
प्रा त भएको िमितले बाटाका

यादबाहे क १५ िदनिभत्र महा यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर्त िलिखत

जवाफ पठाउनु भनी यो आदे श र िरट िनवेदनको एक प्रित नक्कलसमेत साथै राखी िवपक्षीह लाई
सूचना पठाई िलिखत जवाफ परे पिछ वा सोको अविध नाघेपिछ पेस गनूर् ।
साथै यसमा िनवेदकह ले अ तिरम आदे शको माग गरे को दे िखँदा प्र तुत िनवेदनको िवषयलाई
यथाि थितमा राखी अ तिरम आदे श जारी गनुप
र् न नपन स ब धमा

छलफलको लािग िमित

२०६७।९।२१ को पेसी तोकी उपि थत हुनु भनी िवपक्षीह लाई प्रितिनिध व गन महा यायािधवक्ताको
कायार्लयलाई सूचना पठाई िनयमानुसार गनुर् भ ने िमित २०६७।९।१६ को यस अदालतको आदे श ।
यसमा िरट िनवेदनमा िनवेदकले दाबी िजिकर िलएको िवषय नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को
धारा १६६(३) मा उि लिखत भएको िव तत
ृ शाि त स झौता र धारा ३३(ध) मा उि लिखत स य
िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको गठनस ब धी प्रिक्रयासँग स बद्ध रहे को दे िखयो । साथै य तै
िवषय समावेश भएको िरट िनवेदक केशव राई िव द्ध प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष

कायार्लयसमेत

भएको िरट नं. ०६७-WO-०५३२ को उ प्रेषणसमेतको िरट िनवेदनमा यस अदालतको एक

यायाधीशको

इजलासबाट िमित २०६७।८।२७ मा िलिखत जवाफ परे पिछ पन
ु िवर्चार गन गरी अ तिरम आदे श जारी
भएको समेत पाइयो । अक तफर् िरट िनवेदकले िरट िनवेदनमा उठाएको िवषय अि तम िकनारा हुँदाका
बखत िन पण हुनप
ु न अव थासमेतको दे िखयो । यसथर् हाल ओखलढुङ्गा िज ला अदालतमा चलेको
िनवेदनमा उि लिखत कारवाहीलाई िलिखत जवाफ परी िनणयाथर् पेस हुने अविधस मको लािग
यथाि थितमा राखी िलिखत जवाफ परे वा अविध नाघेको ७ िदनिभत्र िरट िनवेदनमा उि लिखत िरट
नं. ६७-WO-०५३२ को िमिसलसमेत साथै राखी पण
ू र् सन
ु ुवाइको लािग िनयमबमोिजम पेस गनुर् भ ने
यस अदालतको िमित २०६७।१०।४ को आदे श ।
िव तत
ृ शाि त स झौता, २०६३ दे शमा लामो समयस म चलेको सश त्र

व

वको राजनीितक

समाधान गन उ े यबाट गिरएको स झौता हुनुका साथै सो स झौतामा त काल कायम रहे को नेपाल
कानूनको िवपरीत कायर् गन वा नेपाल कानूनको अवज्ञा गन गरी जोसुकै
व

यिक्तह बाट सश त्र

वकालमा भए गरे का कायर्लाई उ मुिक्त िदने यव था भएको पाइँदैन ।

यान ज तो मािनसको

बाँ न पाउने आधारभूत मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन आरोिपत

यिक्त िनवेदकह लाई

िव तत
ृ शाि त स झौता एवं कुनै नेपाल कानूनले उ मुिक्त प्रदान गरे को छै न । कुनै सामा य
यिक्तले

यानस ब धीको महलको १ र १३(३) को कसुर गरे मा ऐ. को १३(३) बमोिजम सजाय हुने

तर कुनै राजनीितक पाटीसँग आबद्ध िवपक्षीह ले सो कायर्बाट उ मुिक्त पाउनु पन कुरा समानताको
िसद्धा त एवं कानूनी रा यको अवधारणा एवं िव तत
ृ शाि त स झौतािवपरीत हो ।

यानस ब धीको

महलको १ र १३(३) नं. को कसुर अिभयोगमा ऐ. १३(३) नं.अ तगर्तको सजाय माग दाबी िलई पेस
भएको अिभयोग र सो आधारमा गिरएको थुनछे क आदे श कानूनबमोिजमको कायर् हुँदा यसलाई
अ यथा भ न िम ने होइन । अत: आधारहीन र कानूनिवपरीतको प्र तुत िरट िनवेदन खारे ज गिरपाउँ
भ नेसमेत यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयको िलिखत जवाफ ।

िरट िनवेदकलाई जारी भएको ७० िदने वारे टसिहतको

यादी पज
ु ीर् ओखलढुङ्गा िज ला अदालतले

जारी गरे को र अदालतबाट भएको आदे शस ब धमा यस म त्रालयलाई िवपक्षी बनाउनु पन होइन ।
यस स ब धमा म त्रालयले कुनै आदे श िनदश नगरे को हुँदा िरट िनवेदन खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत
यहोराको गह
ृ म त्रालयको िलिखत जवाफ ।
िज ला प्रशासन कायार्लयबाट कतर् य

यानस ब धी मु ा नहे न हुँदा िवना सरोकार यस कायार्लयलाई

िवपक्षी बनाइएको प्र तुत िरट िनवेदन खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत यहोराको िज ला प्रशासन कायार्लय,
ओखलढुङ्गाको िलिखत जवाफ ।
गण
ु केशरी लइ
ु टे लको जाहे रीले वादी नेपाल सरकार प्रितवादी िवपक्षी िरट िनवेदकह ले गु प्रसाद
लइ
ु टे ललाई कतर् य गरी मारे को कतर् य

यान मु ामा अनुस धान तहिककातको कारवाहीप चात िज ला

प्रहरी कायार्लय, ओखलढुङ्गाबाट िनवेदकह

समेत उपर मु ा चलाउने रायसिहत िमिसल प्रा त भएको

र उक्त मु ा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनुसच
ू ी १ मा परे को र अनुसच
ू ी १ मा परे को मु ा
च ने नच ने िनणर्य गन र च ने दे िखएमा अिभयोग दायर गन कतर् य स बि धत सरकारी विकलको
भएको हुँदा प्र तुत मु ा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा १७ को उपदफा (२) अनस
ु ार मु ा
च ने

दे िखएकाले

यस

कायार्लयबाट

ऐ

दफा

१८(१)

अनस
ु ार

िवपक्षीह

समेतका

िव द्धमा

कानन
ू बमोिजम अिभयोगपत्र दायर गिरएको हुँदा सो काम कारवाहीबाट िनवेदकह को कुनै कानन
ू ी एवं
संवैधािनक हक अिधकार हनन ् नभएकाले िरट िनवेदन खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत

यहोराको िज ला

सरकारी विकल कायार्लय, ओखलढुङ्गाको िलिखत जवाफ ।
ओखलढुङ्गा िज ला, भदौरे गाउँ िवकास सिमित, वडा नं. २ ब ने ड बरबहादरु भुजेलको जाहे रीले वादी
नेपाल सरकार प्रितवादी सुरेश थापासमेतको नाममा कुटिपट / अङ्गभङ्ग मु ाको जाहे री यस
कायार्लयमा दतार् भई अनुस धानको क्रममा पक्राउ परे का प्रितवादी सुरेश थापा तथा प्र तुत िरट
िनवेदकह

समेतका नाममा कतर् य

यान मु ा दतार् भएको हो । उक्त कतर् य

यान मु ा नेपाल

सरकारले खारे ज गरे को वा िफतार् िलएको स ब धमा यस कायार्लयलाई कुनै िलिखत जानकारी
नआएको अव थामा प्रितवादी पक्राउ परे प चात ् अनुस धान गरी सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को
दफा १७(१) बमोिजम सरकारी विकल कायार्लयमाफर्त िज ला अदालतमा मु ा पेस गनुप
र् न कानूनी
दािय व यस कायार्लयको रहे को हुँदा कानूनबमोिजम रा यले िदएको िज मेवारी बहन गरे को कायर्बाट
िरट िनवेदकह को कुनै संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकार हनन ् नभएको हुँदा प्र तुत िरट िनवेदन
खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत यहोराको िज ला प्रहरी कायार्लय, ओखलढुङ्गाको िलिखत जवाफ ।
िमित

२०६०।६।७

मा

मािरएका

गु प्रसाद

लुइटे लको

म ृ यु

स ब धमा

अिभयोगपत्र िज ला सरकारी विकल कायार्लयबाट यस अदालतमा दतार् गनर्

कतर् य

यान

मु ाको

याएकोमा अिभयोगपत्रका

साथ उपि थत प्रितवादीका हकमा थुनछे क आदे श गरी अ.बं. ४७ नं.बमोिजम तािरखमा रािखएको र
फरार प्रितवादीह का हकमा अ.बं. ९४ नं.बमोिजम वारे टसिहतको ७० िदने

यादी पुजीर् जारी गन

आदे श भएको हो । कानूनबमोिजम दायर भएको अिभयोगपत्रबमोिजम भएको थुनछे क आदे श र फरार
प्रितवादीका हकमा वारे टसिहतको

यादी पुजीर् जारी गन भएको आदे श प्रचिलत कानूनबमोिजम भए

गरे को हुँदा सो कानूनबमोिजमको काम कारवाहीबाट िरट िनवेदकह को कुनै कानूनी र संवैधािनक हक
अिधकार हनन ् नभएकाले िरट िनवेदन खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत

यहोराको ओखलढुङ्गा िज ला

अदालतबाट पेस भएको िलिखत जवाफ ।
प्र तुत िनवेदनमा हामी िनवेदकह को समेत साथर्क स ब ध र सरोकार रहे को हुनाले हामीले िनयुक्त
गरे का कानून

यवसायीह लाई अदालतमा उपि थत भई बहस पैरवी गन गराउने अनुमित पाउँ

भ नेसमेत यहोराको फिड द्र लुइटे ल र सुमन अिधकारीको िनवेदन पत्र ।
प्र तुत िरट िनवेदनको सुनुवाइ हुँदा आ नोतफर्बाट बहस र छलफल गनर् पाउनेस मको प्रयोजनका
लािग सिरक हुन अनम
ु ित प्रदान गिरएको छ भ नेसमेत

यहोराको यस अदालतको िमित २०६८/१/१२

को आदे श ।
यसमा यी िरट िनवेदकह
अदालतमा चलेको कतर् य

संलग्न रहे को भिनएको िनजह

उपर दायर भई ओखलढुङ्गा िज ला

यान मु ाको सक्कल िमिसल उक्त अदालतबाट िझकाई िनयमानुसार पेस

गनुर् भ ने यस अदालतको िमित २०६९।३।२७ को आदे श ।
िनयमबमोिजम दै िनक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्र तत
ु िरट िनवेदनमा
िनवेदकको तफर्बाट उपि थत िव वान ् अिधवक्ता वय
भ डारीले सश त्र

व

ी गोिव द गौतम तथा

ी िव वप्रकाश

वको क्रममा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन तथा मानवता िव द्धको

अपराधमा संलग्नह को बारे मा स य त य अ वेषण गनर् र समाजमा मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण
गनर् स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन गरी छानिबन गिरनु पन भनी त काल

व

वरत

पक्ष ने.क.पा. माओवादी र नेपाल सरकारबीच स प न भएको िव तत
ृ शाि त स झौतामा उ लेख
भएको छ । उि लिखत

यव थालाई नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३(ध) मा समेत

प टसँग उ लेख गरी संवध
ै ािनक मा यता प्रदान गिरएको छ । िव तत
ृ शाि त स झौतालाई
संिवधानको अनुसूचीमा समावेश गरी संिवधानको अिभ न अङ्गको
उि लिखत संवैधािनक

यव थाबमोिजम

व

वकालीन घटनाह

पमा

वीकारसमेत गिरएको छ ।

संक्रमणकालीन

याियक संय त्रबाट

अनुस धान, छानिबन, कारवाही गरी मेलिमलाप गराइने िवषय भई िनयिमत फौजदारी

याय

प्रणालीको क्षेत्रािधकारबाट अलग गिरएको अव था छ ।
उक्त संवध
ै ािनक

यव थाले सश त्र

घटनाह लाई अ य िनयिमत फौजदारी

व

वको क्रममा राजनीितक कारणबाट घिटत हुन गएका
याय प्रणालीअ तगर्त हे िरने आपरािधक घटनाबाट िसिजर्त

मु ाको समान कोटीमा नराखी अलग गरे को छ । संिवधानले नै स बोधन गरे को िवषयमा स य
िन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन नहुँदैको अव थामा

व

वरत पक्ष सामेल भएका घटनाह लाई

अ य पर परागत घटनाह का स ब धमा आकिषर्त हुने िनयिमत फौजदारी

याय प्रणाली प्रयोग तथा

लागू हुनसक्ने अव था नै छै न । प्र तुत िरट दायर हुँदाका बखत उक्त आयोग गठन नभए तापिन
हाल बेप ता पािरएका

यिक्तको छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी

भई आयोग गठन भई कायर् प्रार भसमेत भइसकेको छ । उक्त ऐनले २०५२।११।१ दे िख २०६३।८।५
स म रा य पक्ष र त कालीन ने.क.पा. माओवादीबीच भएको

व

वलाई सश त्र

व

वको

पमा

पिरभािषत गरे को छ । उक्त ऐनले मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको समेत पिरभाषा गरी ऐ.
ऐनको दफा १३(१), (२), (३) र (४) ले

सश त्र

व

वको समयमा भएका घटनाह को स ब धमा

छानिबन गन अिधकार आयोगको क्षेत्रािधकारिभत्र राखेको र सश त्र

व

वको क्रममा कुनै घटना

भएको हो वा होइन भ ने िववादको िन पण गन अिधकार पिन आयोगलाई नै तोकेको हुँदा िमित
२०६२।४।१९ को
व

व

वकालीन घटना िनयिमत फौजदारी

वकालमा घिटत घटनाका स ब धमा िनवेदकह

याियक प्रणालीबाट सुनुवाइ गनर् िम दै न ।
उपर परे को उजुरीलाई आधार िलई कतर् य

यानको कसुरमा अिभयोग दायर गरे को र स मािनत ओखलढुङ्गा िज ला अदालतले मु ा दतार् गरी
िनवेदकह

उपर वारे टसिहतको

संिवधान, २०६३

यादी पज
ु ीर् जारी गन भनी गरे को आदे शले नेपालको अ तिरम

वारा प्रद त िनवेदकह को मौिलक हक हनन ् भएको छ । तसथर्, सरकारी विकलको

कायार्लयबाट िमित २०६७।३।१५ मा ओखलढुङ्गा िज ला अदालतमा दायर भएको अिभयोगपत्र, उक्त
अदालतको िमित २०६७।३।१८ को थुनछे क आदे श एवं िनवेदकह का नाममा वारे टसिहतको ७० िदने
यादी पुजीर् जारी गनलगायतका स पूणर् काम कारवाहीलाई उ प्रेषणको आदे श वारा बदर गरी उक्त
कतर् य

यान मु ाको िवषयलाई िलएर िनवेदकह लाई वारे ट जारी गन, पक्राउ गन, थुनछे क

गनलगायतका कुनै पिन असंवैधािनक कायर् नगनुर् नगराउनु भनी िवपक्षीह का नाममा प्रितषेधको
आदे श जारी हुनुपदर्छ भ नेसमेत यहोराको बहस प्र तुत गनुभ
र् यो ।
नेपाल सरकारको तफर्बाट उपि थत िव वान ् सह यायािधवक्ता
उ लेख भएको कतर् य

ी संिजव रे ग्मीले िरट िनवेदन पत्रमा

यानको अपराधका स ब धमा कानूनबमोिजम जाहे री परी मु ा हे न स बि धत

अिधकारक्षेत्र रहे को अदालतमा अिभयोगपत्र दायर भएको छ ।

व

वकालमा भएका ग भीर प्रकृितका

मानव अिधकार उ लङ्घन तथा मानवता िव द्धको अपराधका पीडकलाई
संक्रमणकालीन

याय

यव थाको उ े य पिन होइन । प्र तत
ु िववादमा उ लेख भएको कतर् य

मु ाको जाहे री परी अिभयोगपत्र दायर हुँदाका बखत संक्रमणकालीन
नसकेको

कुरामा

संक्रमणकालीन

िववाद
याय

यसै उ मिु क्त प्रदान गन

छै न

।

व

वकालीन

घटनाह को

याय

अनस
ु धान

यान

यव थाको प्रब ध भई
र

अिभयोजन

यव थाको प्रब ध भई नसकेको अव थामा िनयिमत फौजदारी

गनर्

याय प्रणाली

थगन वा िनि क्रय भएको स झन निम ने भनी िनयिमत फौजदारी अदालतबाट अनुस धान र
अिभयोजनको कायर् जारी राख्नु पन गरी िनवेदक गोिव दप्रसाद शमार् “ब दी” िव द्ध महा यायािधवक्ता
मिु क्त नारायण प्रधानसमेत (ने.का.प. २०७०, िन.नं. ९०९१) को मु ामा स मािनत अदालतबाट
िसद्धा तसमेत प्रितपािदत भइसकेको छ ।

य तै बेप ता पािरएका

यिक्तको छानिबन, स य िन पण

तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(२) का स ब धमा सव च अदालत िवशेष

इजलासबाट

याख्या

गद

अदालतमा

िवचाराधीन

मु ा

अदालतको

क्षेत्रािधकारबाट

क्षेत्रािधकारमा आउने भ ने होइन तथा अदालतमा िवचाराधीन मु ामा अदालतको
भएकाले

आयोगको

विववेकीय अिधकार

य तो मु ामा अदालतको अनुमितले मात्र आयोगले छानिबन गनर् पाउने हो भनी सुमन

अिधकारीसमेत िव द्ध नेपाल सरकार, प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयसमेत भएको िरट
(ने.का.प.

२०७१

िसद्धा तसमेत

अङ्क

१२

िन.नं.

९३०३)

मा

यस

अदालतको

प्रितपादन भएको छ । प्र तुत िववादका कतर् य

िवशेष

इजलासबाट

यान ज तो फौजदारी कसुरमा

अदालतमा मु ा दायर भई िवचाराधीन अव थामा अदालतको अिधकारक्षेत्रमा नै अंकुश लाग्ने गरी िरट
जारी गनर् निम ने हुँदा प्र तुत िरट खारे ज हुनु पदर् छ भ नेसमेत यहोराको िलिखत बहसनोट पेस गद
इजलाससमक्ष बहससमेत प्र तुत गनुभ
र् यो ।
य तै यस अदालतबाट प्र तुत िरट िनवेदनमा सुनुवाइको क्रममा बहस तथा छलफल गनर् अनुमित
प्रा त गनभ
ुर् एका िनवेदकह

सुमन अिधकारीसमेतको तफर्बाट िव वान ् अिधवक्तात्रय

ी गोिव द शमार् “ब दी” र

ी िटकाराम भट्टराईले सश त्र

ी हिर फुयाल,

व

वको समयमा घटे का गैर

याियक

ह यालगायतका अपराधको अनुस धान, तहिककात, अिभयोजन

याय िन पण फौजदारी

याियक

संय त्रबाट हुने हो । स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग अधर् याियक प्रकृितको िनकाय भएकाले
अदालतमा दायर भई िवचाराधीन मु ामा अधर् याियक िनकायले अदालतको क्षेत्रािधकार िलन सक्दै न ।
अदालतमा िवचाराधीन मु ा आयोगले हे नक
र् ा लािग अदालतको अनुमित आव यक पन भनी सुमन
अिधकारीको मु ामा िसद्धा तसमेत प्रितपादन भएको छ । तसथर् अदालतमा दायर भई िवचाराधीन
मु ाह

अदालतले नै कानूनबमोिजम कारवाही र िकनारा गनर् यथावत ् रहन िदनुपन हुँदा प्र तुत िरट

खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत

यहोराको िलिखत बहस नोट पेस गरी सोही अनु पको बहस प्र तुत

गनुभ
र् यो ।
उि लिखत बहस सन
ु ी िमिसलसमेत अ ययन गरी हे दार् प्र तत
ु िववादमा िनवेदकह ले िरट िनवेदनमा
व

वकालीन घटनाह को अ वेषण गरी समाजमा मेलिमलापको वातावरण बनाउन स य िन पण

तथा मेलिमलाप आयोग गठन गन कुरा नेपाल सरकार र त कालीन नेपाल क युिन ट पाटीर्
(माओवादी) बीच स प न िव तत
ृ शाि त स झौता एवं नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ मा
उ लेख छ । उक्त संवैधािनक

यव थाको प्रितकूल

व

प ट

वकालीन घटनाका स ब धमा जाहे री िलई,

अनस
ु धान गरी ओखलढुङ्गा िज ला अदालतमा िनवेदकह

उपर अिभयोगपत्र दायर भएको र

ओखलढुङ्गा िज ला अदालतले िनवेदकह लाई वारे टसिहत ७० िदने

यादी पज
ु ीर् जारी गनर् आदे श

गरे को कायर्बाट िव तत
ृ शाि त स झौता तथा नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३

वारा प्रद त

िनवेदकह को मौिलक हकमा आघात भएको छ । उक्त कतर् य

यान मु ाको अिभयोग दायर गन

तथा सो अिभयोगको आधारमा िनवेदकह लाई वारे टसिहतको

यादी पज
ु ीर् जारी गन ओखलढुङ्गा

िज ला अदालतको िमित २०६७।३।१८ को आदे शलगायतका स पण
ू र् कायर्ह

उ प्रेषणको आदे शले बदर

गरी उक्त मु ामा िनवेदकह लाई पक्राउ गन, थन
ु छे क गनलगायतका कुनै पिन कायर् नगनुर् नगराउनु

भनी िवपक्षीह का नाममा परमादे शलगायतको आव यक आदे श जारी गिरपाउँ भनी माग गरे को
दे िख छ ।
िवपक्षीतफर्को िलिखत जवाफ हे दार् मत
ृ क गु प्रसाद लुइटे ललाई कतर् य गरी मारे को घटनाका स ब धमा
अनुस धान तहिककात भई िनवेदकह

समेत उपर सजायको मागदाबी गरी स बि धत मु ा हे न

अिधकारक्षेत्र िनिहत ओखलढुङ्गा िज ला अदालतमा कानूनबमोिजम अिभयोगपत्र दायर भएको हो ।
उक्त अदालतबाट पक्राउ परी पेस भएको अिभयुक्तका हकमा थुनछे क आदे श हुँदा फरार प्रितवादी िरट
िनवेदकह का हकमा वारे टसिहतको ७० िदने

यादी पुजीर् जारी गन गरी आदे श भएको हो ।

ओखलढुङ्गा

अिभयोगपत्र

िज ला

अदालतमा

पेस

भएको

र

सो

आधारमा

गिरएको

थुनछे क

आदे शलगायतका काम कारवाही कानूनस मत भएको हुँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदे श जारी हुनुपन
होइन, प्र तुत िरट िनवेदन खारे ज होस ् भ नेसमेत यहोरा उ लेख गरे को पाइ छ ।
यसबाट प्र तुत िववादमा िन न प्र नह का स ब धमा िवचार गरी िनणर्य गनुप
र् न दे िखन आयोः
१. सश त्र

व

वको समयमा घटे का गैर

अनुस धान, अिभयोजन र

याियक ह यासँग स बि धत कतर् य

याय िन पण िनयिमत फौजदारी

यान मु ाको

याियक संय त्रबाट हुन

सक्ने हो वा होइन ?
२. स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको प्रब ध हुनुपूवर् िनयिमत फौजदारी
प्रणालीअ तगर्त अदालतमा प्रवेश भएका

व

याय

वकालीन समयको िववाद िन पण गन

क्षेत्रािधकार अदालतमा िनिहत रहने हो वा पिछ गठन भएको स य िन पण तथा
मेलिमलाप आयोगको अिधकारक्षेत्र आकिषर्त हुने हो ?
३.

व

वकालमा घटे को कतर् य

यान मु ाको अिभयोगपत्र ओखलढुङ्गा िज ला अदालतमा

दायर भएको कायर् तथा अदालतबाट िनवेदकका नाममा वारे टसिहतको ७० िदने

यादी

पुजीर् जारी गनलगायतको काम कारवाही कानूनस मत छ वा छै न ?
४. िनवेदकको मागबमोिजमको आदे श जारी गनुप
र् न हो वा होइन ?

२. िन पण गनुप
र् न पिहलो प्र नका स ब धमा िवचार गदार् िरट िनवेदकह ले सश त्र
समयमा घटे का घटनाका स ब धमा त कालीन

व

व

वको

वरत पक्ष र नेपाल सरकारबीच स प न

िव तत
ृ शाि त स झौता तथा नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३(ध) मा उ लेख
भएबमोिजम स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगले िन पण गन िवषय हुँदा िनयिमत
फौजदारी

याियक संय त्रबाट अनुस धान, अिभयोजन तथा

दाबी िलएको दे िख छ । िवपक्षीतफर्को िलिखत जवाफमा

याय िन पण हुन सक्दै न भ ने

यिक्त ह याका स ब धमा प्रचिलत

कानूनबमोिजम दायर भएको जाहे रीका स ब धमा आव यक अनुस धान गरी अिभयोजन गन

कानूनी

दािय व

स बि धत

िनकायमा

अदालतसमक्ष दतार् हुन आएको मु ाको

रहे को

र

कानूनबमोिजमको

क्षेत्रािधकार

िनिहत

याय िन पणको स दभर्मा भएका काम कारवाहीबाट

िनवेदकह को संिवधान प्रद त हकमा कुनै आघात नभएको भनी उ लेख भएको पाइ छ ।
३. यस स दभर्मा िव तत
ृ शाि त स झौता र नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ मा स य िन पण
तथा मेलिमलाप आयोगका स ब धमा भएको

यव था यहाँ उ लेख हुनु सा दिभर्क रहे को छ ।

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को अनुसूची ४ मा समािव ट नेपाल सरकार र त कालीन
नेपाल क युिन ट पाटीर् (माओवादी) बीच स प न िमित २०६३।८।५ को िव तत
शाि त
ृ
स झौताको दफा ५.२.५ मा दव
ु ै पक्ष सश त्र
उ लङ्घन गन तथा मानवता िव

व

वका क्रममा मानव अिधकारको ग भीर

वको अपराधमा संलग्नह को बारे मा स य अ वेषण गनर् र

समाजमा मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गनर् आपसी सहमितबाट उ च तरीय स य िन पण
तथा मेलिमलाप आयोगको गठन गनर् सहमत छन ् भ ने सारभूत

यव था गरे को दे िख छ ।

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३(थ) मा सश त्र
पािरएका

व

वको क्रममा बेप ता

यिक्तह को स ब धमा गिठत छानिबन आयोगको प्रितवेदनका आधारमा

यिक्तह का पीिडत पिरवारह लाई राहत उपल ध गराउने भ ने
यसैगरी धारा ३३(ध) ले सश त्र

व

य ता

यव था रहे को दे िख छ ।

वको क्रममा मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन तथा

मानवता िव द्धको अपराधमा संलग्न

यिक्तह को बारे मा स य अ वेषण गनर् तथा समाजमा

मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गनर् उ च तरीय स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठन
गन यव था रहे को पाइ छ ।
४. प्र तुत िरटमा िनवेदकह ले उठान गरे को िववादलाई हे दार् नेपाल सरकार र त कालीन नेपाल
क युिन ट पाटीर् (माओवादी) बीच िमित २०६३।८।५ मा भएको िव तत
ृ शाि त स झौता, नेपालको
अ तिरम संिवधान, २०६३, अ तरार्ि ट्रय मानवीय कानून र मानव अिधकारस ब धी आधारभत
ू
िसद्धा त एवं संक्रमणकालीन

यायमा पीिडतको

थानसमेतका आधारमा िवचार गनुप
र् न दे िख छ ।

िव तत
ृ शाि त स झौताको दफा ७ ले मानव अिधकारको िव व यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा
अ तरार्ि ट्रय मानवीय कानून र मानव अिधकारस ब धी आधारभूत िसद्धा त र मा यताह
प्रितबद्धता जनाएको छ । त कालीन अव थामा दे शमा िव यमान दशक लामो सश त्र

व

प्रित
वलाई

अ य गद दे शमा शाि तपण
ू र् सहकायर्का लािग उपयक्
ुर् त िव तत
ृ शाि त स झौता स प न
भएकोमा
व

सो

स झौतासमेतले

व

वकालमा

भएका

घटनाह का

स ब धमा

राजनीितक

वका कारण भएका घटना तथा अ य कारणबाट भएका घटनाका स ब धमा

प ट

िसमाङ्कन गरे को दे िख छ । नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२(१) ले प्र येक
यिक्तलाई स मानपूवक
र् बाँ न पाउने हक प्रदान गरे को छ, धारा १३ ले समानताको हक प्रदान
गरे को छ । य तै धारा २४(९) ले कुनै पिन यिक्तलाई अदालत वा
सन
ु ुवाइको हकको यव था गरे को पाइ छ ।

याियक िनकायबाट

व छ

५.

यिक्तलाई जीवनको अिधकार रह छ । जीवनको अिधकारको संरक्षण कानून वारा गिरने तथा
वे छाचारी पले कसैको पिन जीवनको अिधकारको हरण हुन सक्दै न । जीवनको अिधकारलाई
यिक्तको नैसिगर्क अिधकारका पमा नागिरक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय
अनुब ध, १९६६ को धारा ६ ले िकटान गरी िदएको छ । मानव अिधकारको चचार् गदार् मािनसको
स मानपूवक
र् बाँ न पाउने अथार्त ् जीवनको अिधकार अ य अिधकारभ दा उप लो कोटीमा पदर्छ
। ज तै संकट वा िवपत ् आइपरे को अव थामा समेत नागिरकको जीवनको अिधकार अपहिरत वा
कुि ठत हुन सक्दै न । सश त्र

व

वको क्रममा लागू हुने अ तरार्ि ट्रय कानूनका दईु प्रणालीिभत्र

अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार कानून र अ तरार्ि ट्रय मानवीय कानून पदर् छन ् । यी दव
ु ै एक
अकार्का पिरपूरक हुन ् । मानव अिधकार कानून

व

व र शाि त जुनसुकै अव थामा पिन लागू

हु छ भने मानवीय कानून युद्धको समयमा लागू हु छ । तर यी दव
ु ैको उ े य मानव मयार्दाको
रक्षा वा संरक्षण गनुर् नै हो । मानव अिधकार मािनस मात्रले प्रा त गरे का नैसिगर्क, अहरणीय र
अभे य अिधकार हुन ् । यी अिधकारह को कुनै पिन बहानामा अितक्रमण गन वा उ लङ्घन गन
छुट रा य वा अ य कुनै िनकाय वा
अिधकारह

रा यमा सङ्कटकालीन अव था वा युद्धको अव था आई परे का बेलामा समेत

अनितक्र य भई
द तावेजमा

यिक्त कसैलाई पिन रहे को हुँदैन । कितपय मानव

संरिक्षत रहनुपदर्छ भ ने अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार तथा मानवीय कानूनका

वीकार गिरएका छन ् । अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार कानूनले पक्ष रा ट्रउपर दािय व

तोकेको दे िख छ भने मानवीय कानून

व

वरत सबै पक्षलाई समान पमा लागू हु छ । उक्त

कानूनह ले मुख्यतः मानवता िव द्धको अपराध, आम नरसंहार, जाित ह या, बलपूवक
र् बेप ता
पान, मानव बेचिबखन र बल कार, क्रूर अमानवीय

यवहार, यातना र गैरकानूनी ह या ज ता

अपराधह लाई मानव अिधकार उ लङ्घनका ग भीर घटनाको

पमा िलएको पाइ छ ।

६. मानव अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय कानूनले मानव अिधकारको सूची तय गरी तीम ये के क ता
अिधकारह

युद्ध वा

व

व वा संकटकालको समयमा समेत अहरणीय हुने वा ह तक्षेप गनर्

नहुने भई संरिक्षत गिरनु पछर् भ ने कुराको
कानूनले सश त्र

व

यव था गरे को छ ।

य तै अ तरार्ि ट्रय मानवीय

व वा युद्धको समयमा युद्धमा सामेल नभएका नागिरक वा

यिक्तह

एवं

युद्धरत पक्षसमेतको मानव अिधकारको संरक्षणका लािग युद्धरत पक्ष एवं सरकारी पक्षबाट प्रयोग
र पालना गनुप
र् न िवषयको बारे मा

यव था गरे को पाइ छ । िव व यापीकरण र भूम डलीकरणले

अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकारस ब धी कानून र मानवीय कानूनको उ लङ्घनका िवषयलाई कुनै
एउटा मात्र मुलुकको चासोको िवषयको

पमा सीिमत हुन निदई िव व जगतक
् ै साझा सरोकार,

चासोको िवषय भएको हुँदा य ता िवषयह

यायको दायरािभत्र पन हु छ । मानव अिधकारको

उ लङ्घन एवं मानवता िव द्धको अपराध गन कसुरदारलाई फौजदारी कानूनका
मा यताअनु प फौजदारी दािय व बहन गराउनु आव यक हु छ ।

थािपत मू य र

७.

नेपालले जाितह या अपराधको रोकथाम र सजायस ब धी महासि ध, १९४८ आिथर्क, सामािजक
तथा सां कृितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय प्रितज्ञापत्र, १९६६ नागिरक तथा राजनीितक
अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय प्रितज्ञापत्र १९६६, यातना तथा अ य क्रूर, अमानवीय वा
अपमानजनक

यवहार वा द ड िव द्धको महासि ध, १९८४, संयुक्त रा ट्र संघको बडापत्र, मानव

अिधकारको िव व यापी घोषणा पत्रलगायतका अ य धेरै महासि धह को अनुमोदन गरी पक्ष रा ट्र
भएको छ । अ तरार्ि ट्रय महासि धका

यव थाह

नेपाल कानूनसरह लागू हुने

सि ध ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा भएको हुँदा

यव था नेपाल

य ता अ तरार्ि ट्रय कानूनअ तगर्तका

अपराधह को अनुस धान गरी स य त य प ता लगाउने, पीडकलाई अिभयोजन गरी
पिरिधिभत्र

यायको

याउने र पीिडतलाई पिरपूरण गन दािय व रा यको रहे को हु छ ।

८. व तुतः ग भीर मानव अिधकारस ब धी अपराध र अ य गलत कायर्ह लाई एकै ठाउँ मा राख्न
सिकँदै न । गैर
हु छ र

याियक पमा

यसलाई

यिक्त ह या गन कायर् जोसुकैले गरे को भएपिन आपि तजनक

याय िन पणको प्रिक्रयाबाट नै स बोधन गनुप
र् न हु छ । त काल घिटत

अपराधह का स ब धमा त कालको पिरि थितले अनुस धान हुन नसकेको भएपिन फौजदारी
कानूनले उ मुिक्त िदएको वा समपर्ण गरे को मा न सिकँदै न ।

व

वकालमा

व

वसँग

राजनीितक पले स बद्ध भएको घटना र आपरािधक पले गरे को कसुरको कायर्लाई एकै ठाउँ मा
राखेर हे नर् िम दै न ।
संक्रमणकालीन

व

यायका

घटनाह लाई होइन ।

वसँग स बि धत रहे को दे िखएमा मात्रै फौजदारी कानूनबाहे क वा
अ य

व

उपायबाट

स बोधन

गनर्

िम ने

वकालमा भएको िवशुद्ध कसुरज य कायर्लाई

घटना भनी उ मुिक्त िदन िम दै न

हो,
व

िवशुद्ध

आपरािधक

वको क्रममा भएको

यसलाई प्रचिलत फौजदारी कानूनले स बोधन गनुप
र् न

हु छ ।
९.

व

वकालमा घिटत मानवता िव द्धकै ग भीर कसरु मा प्रचिलत कानून र

मा यताका आधारमा पीिडत पक्षले

थािपत

याियक मू य

यायको अनुभिू त गन गरी अनुस धान, अिभयोजन एवं

याियक कारवाही गिरएन भने समाजमा िदगो शाि त कायम हुन सक्दै न । पीिडतले भोग्नु परे का
सबै प्रकारका आहतह लाई

यायको दायरामा

याउन पीिडतले रोजेको

पाउने अवसरको सुिनि चतता हुनुपदर् छ भने आरोिपत पक्षले पिन
वत त्र र सक्षम
सन
ु ुवाइ वारा
व

यस

प्रा त

गन

अवसर

पाउनु

पदर् छ

।

याय

व छ सन
ु ुवाइको मा यमबाट

याियक िनकायबाट आफू िव द्धका आरोपह को ख डन गन र

याय

यायको

सिु नि चतताका

व छ
लािग

वकालमा भएका मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन एवं मानवता िव द्धका घटनाह लाई

सामा य फौजदारी
१०.

यायप्रणालीमाफर्त

स दभर्मा

याय प्रणालीको दायरािभत्र
िनवेदक

सुमन

याउनुलाई कानूनस मत मा नप
ु न हु छ ।

अिधकारीसमेत

िव द्ध

नेपाल

सरकार,

प्रधानम त्री

तथा

मि त्रपिरष को कायार्लय, िसंहदरबारसमेत भएको ०७०-WS-००५० नं. को िरट िनवेदनमा यस

अदालत िवशेष इजलासबाट िमित २०७१।११।१४ मा आदे श भई ने.का.प. २०७१, अङ्क १२, िनणर्य
नं. ९३०३, प ृ ठ २०६९ मा प्रितपादन भएको िसद्धा त यहाँ उ लेख हुनु सा दिभर्क रहे को छःआयोग गठन हुनुपूवर्

व

वकाल वा तदप
ु रा त िनयिमत पमा

याय िन पणका िवषयह

अदालतमा प्र तुत भइरहे का िथए र छन ् । प्रचिलत संिवधान, ऐन कानूनबमोिजम ितनको
स बोधन गनुर् अदालतको िनयिमत, अ तिनर्िहत र संवध
ै ािनक कतर् य पिन हो ।
िन पणको

िवषय

अदालतबाट

संिवधानबमोिजम

बाहे क

बिह कृत

गनर्

वा

याय

अलग्याउन

संिवधानसङ्गत हुँदैन र लोकत त्रको मू य मा यताअनुकूल नहुने ।
अदालतले आफूसमक्ष िवचाराधीन मु ा
गिरएको दाबी

व

वको क्रममा भएका हुन ् वा होइनन ् भ नु भ दा माग

यायोिचत हो वा होइन भ ने कुरा मह वपण
ू र् हु छ । हरे क कसरु वा कायर् कहीँ

न कहीँ कुनै न कुनै ढङ्गको

व

वको पिरणाम हुने गदर् छ । सश त्र

व

वसँग स बद्ध भए

पिन संिवधान, मानवािधकार कानन
वा मानवतास ब धी कानन
ू
ू प्रितकूल हु छ भने सोसँग
स बि धत प्र नलाई

याययोग्य नबनाउन िम दै न ।

व

वको राजनीितक स ब धको कुरा जे

भए पिन ितनको कानूनी पक्षलाई उपेक्षा गनर् िम दै न । कुनै कायर् राजनीितक
भ नु र

व

वकालसँग स बद्ध भ नु पिन एउटै होइन ।

आपरािधक अनेक

घटनाह

व

घिटत भएका हुनसक्छन ् । सश त्र

राजनीितक पमा भएको घटना र आपरािधक पमा आएको घटनाह

व

वसँग स बद्ध

वकालिभत्र राजनीितक र
व

वको क्रममा िवशद्ध
ु

एकै वगर्मा राख्न नसिकने

।
आपरािधक कायर् गरे को भनी अदालतमा िवचाराधीन रहे को िवषयमा सो कायर् आपरािधक हो वा
होइन भनी िनणयर् िदनु अदालतको कतर् य हु छ । आपरािधक भनेको कायर् िसद्ध हु छ भने
सश त्र

व

वको क्रममा भएको हो वा होइन भनी अदालत

वयमले
्

यसको दािय वबाट

उ मुिक्त िदन सक्तैन । कुनै कायर् आपरािधक कायर् हो वा होइन भ ने कुरा सबद
ु प्रमाणको
मू याङ्कन गरी िवशुद्ध पमा

याियक तिरकाले िनणयर् गन कुरा हुँदा य तो कायर् आयोग ज तो

अधर् याियक प्रकृितको िनकायले टुङ्गो लगाउन सक्ने िवषय नहुने ।
११.

साथै

िनवेदक

गोिव द

शमार्

ब दी

िव द्ध

महा यायािधवक्ता

मुिक्त

नारायण

प्रधान,

महा यायािधवक्ताको कायार्लयसमेत भएको ०६९-WO-०७४० नं. को िरट िनवेदनमा यस अदालत
संयुक्त इजलासबाट िमित २०७०।१२।१९ मा आदे श भई ने.का.प. २०७०, अंक १२, िनणर्य नं.
९०९१, प ृ ठ १४८४ मा प्रितपादन भएको िसद्धा तसमेत यहाँ उ लेख हुनु सा दिभर्क रहे को छःव

वकालमा भएका ह या िहंसालगायतका मानव अिधकार उ लङ्घनका सबै प्रकारका घटनाह

संक्रमणकालीन

याय

यव थापनका मा यमबाट अ य हु छन ् भ ने होइन ।

व

वकालमा

भएका ग भीर प्रकृितका मानव अिधकार उ लङ्घनका घटना र फौजदारी अपराध कसुरह को

अनुस धान र अिभयोजन गनर् संक्रमणकालीन
िनयिमत फौजदारी

यायप्रणाली

याय

यव थाको प्रब ध भइनसकेको अव थामा

थगन वा िनि क्रय भएको स झन निम ने ।

उ च तरीय स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग गठनस ब धी कानूनको अभावमा उक्त
आयोगको कायर्क्षेत्रिभत्र के क ता प्रकृितका घटना वारदात पन भ ने कुराको िकटान हुन सकेको
छै न

।

य तो

अव थामा

व

वकालीन घटना र

वारदातको

स ब धमा कानूनबमोिजम

अनुस धान तथा अिभयोजन गनलगायतका कायर् स पादन गनर् िनयिमत फौजदारी
िनि क्रय भई रहन सक्दै न । लोकताि त्रक मुलुकमा कानून र

याय प्रणाली

याय प्रणाली किह यै सुषु त

हुँदैनन ् । कानून किह यै शू य हुँदैन । फौजदारी अपराधको सूचना प्रा त गन, कानूनबमोिजम
अनुस धान र अिभयोजन गनलगायतका कायर् स प न गरी
िनयिमत फौजदारी

याय प्रणाली

याियक प्रिक्रया अगािड ब दछ ।

थगन नभई गितशील भइरहने ।

पीडकलाई क्षमादान िदने वा निदने भ ने कुरा

व

वका पीिडत पक्षको चाहनामा भरपन िवषय

हो । आफूिव द्ध भएको अ यायको उपचार खो न पीिडत पक्ष पण
ू र् पमा सावर्भौम र
रह छन ् । नागिरकको

य तो नैसिगर्क अिधकारलाई संक्रमणकालीन

वत त्र

यायप्रणालीले संकुचन वा

िनय त्रण गनर् नसक्ने ।
याियक अिधकारको सुिनि चतताका लािग पिन

व

वकालमा भएका फौजदारी कसुर अपराध

तथा ग भीर प्रकृितका मानव अिधकार उ लङ्घनका घटनाह लाई सामा य फौजदारी
प्रणालीको दायरािभत्र
१२.

याय

याउनुलाई अ यथा भ न निम ने ।

यिक्त ह या ज तो ग भीर प्रकृितको फौजदारी मु ाको प्र न मानव अिधकारसँग िसधा
स बि धत हु छ ।

व

वकालमा घिटत घटनास ब धी मु ामा फौजदारी

गनुर् हुँदैन भ नुको अथर् फौजदारी
वा
गनुर्

यायले प्रितवादी वा अ य पक्षलाई

यायको मागर् प्रश त

याय गनर् सक्ने स भावना

य तो पद्धितको क्षमतामा नै अिव वास गरे को भ ने हुन आउँ छ ।

य तो पिरक पनास म

याय प्रणालीलाई नै घातक र चूनौतीपूणर् हु छ । फौजदारी कानून िनि क्रय हुने र

मेलिमलापको प्रिक्रया प्रश त हुने कुरा वैध कानूनले
फौजदारी

याय िन पक्ष र

वीकार नगरे स म मा न सिकँदै न । मु ामा

वत त्र रहनुपन आव यकता रह छ । फौजदारी

यायको प्रिक्रयामा

प्रितवादीको हकको परू ा स मान गनुप
र् न गु जायस पिन रह छ । िनद िषताको अनुमानको
िसद्धा त नै यसको मह वपण
ू र् आधार हो । फौजदारी
प्रभावकारी रहे मा

यायको प्रिक्रया

वत त्र, िन पक्ष र

याय िन पण सही पमा हुनसक्ने अनुमान सहजै गनर् सिक छ । सोअ तगर्त

िनद षले सफाइ पाउने र कसुरदारले द ड पाउने तथा पीिडतले राहत र सुरक्षाको अनुभूित गन
कुरा अ तिनर्िहत रह छ ।
१३. सश त्र

व

वको समयमा घटे का गैर

याियक ह या ज ता मानव अिधकारको ग भीर

उ लङ्घन एवं मानवता िव द्धको कसुरमा पीिडत पक्षले दोषीउपर प्रचिलत फौजदारी

याय

प्रणालीअ तगर्त जाहे री िदन, अनुस धान गन िनकायले अनुस धान गनर्, सरकारी विकल
कायार्लयले अिभयोजन गनर् र अदालतले य ता मु ामा
गदार्

िविधको

संक्रमणकालीन

शासनको

मात्र

होइन

मानवतास ब धी

यायको प्रितकूल हुन जाने, पीिडतले किह यै

िव यमान फौजदारी
कुनै पिन

उपहास

याियक कारवाही गनर् नपाउने भनी अथर्
कानूनको

उ लङ्घन

एवं

यायको अनुभूित नगन र

याय प्रणालीको अि त वमािथ नै प्र न उ ने अव थाको िसजर्ना हु छ ।

यिक्तको गैर याियक पमा ह या हुनुलाई राजनीितक घटना मा न िम दै न । य तो

प्रकारको ह याको कसुर जुनसुकै कालख ड र समयमा भएपिन पीडकलाई सजाय गनुर् र
पीिडतलाई राहत िदई समाजमा शाि त सुरक्षाको अनुभूित िदलाउनु फौजदारी

याय प्रणालीको

उ े य हो । मानवता िव द्ध हुने जघ य अपराधमा कानूनबमोिजम अनुस धान, अिभयोजन र
याियक कारवाही गनलगायतका कायर् स पादन गनर् िनयिमत फौजदारी
िनि क्रय नभई सध सिक्रय रहने हु छ । तसथर् सश त्र
ह यासँग स बि धत कतर् य
फौजदारी

व

याय प्रणाली किह यै

वको समयमा घटे का गैर

यान मु ाको अनुस धान, अिभयोजन र

याियक

याय िन पण िनयिमत

याियक संय त्रबाट हुनसक्ने दे िखयो ।

१४. िन पण गनुप
र् न दो ो प्र न स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको प्रब ध हुनुपूवर् िनयिमत
फौजदारी

याय प्रणालीअ तगर्त अदालतमा प्रवेश भएका

व

वकालीन समयको िववाद िन पण

गन क्षेत्रािधकार अदालतमा िनिहत रह छ वा पिछ गठन भएको स य िन पण तथा मेलिमलाप
आयोगको अिधकारक्षेत्र आकिषर्त हुने हो भ ने स ब धमा िवचार गदार्

व

वकालमा भएका

घटनाह को िविधस मत र तकर्सङ्गत ढं गले स बोधन गनुप
र् न कुरामा कसैको िवमित रहन
सक्दै न । स य समाजमा प्र येक
गराउने कुरा

यिक्तको

यायको हक र आकांक्षालाई नै पिर याग गन वा

यायपण
ू र् हुन सक्दै न । पीिडत वा सरोकारवालाको सम वयमा ितनीह को आ नो

हक वा सरोकारको िवषयमा उनीह को सहमितमा समुिचत िवक प वारा स बोधन गरी िववादको
टुङ्गो लगाउने एउटा पक्ष हुन सक्छ । तर पीिडतको मागमा फौजदारी कानूनको प्रिक्रयाअ तगर्त
मु ा दायर भएको अव थामा
च दा च दै को बीचमा

यसको िविधस मत ढङ्गले स बोधन गिरिदनुपन हु छ । मु ा

याय िन पणको प्रिक्रयामा ह तक्षेप गरी मेलिमलाप वा अ य कुनै

नाममा िदशा तर गनर् मनािसब हुँदैन ।

व

वकालीन घटनाका स ब धमा अदालतमा पनर् बाँकी

मु ाको हकमा अव थाअनुसार स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐनबमोिजमको प्रयोग
हुनसक्ने कुरा एउटा पक्ष हो । तर सो ऐन आउनु अिघ नै प्रचिलत कानूनबमोिजम अिधकारक्षेत्र
िनिहत रहे को अदालतमा दतार् भइसकेको मु ाका हकमा फौजदारी

याय प्रशासन मु तबी गन

सोच राख्न सिकँदै न ।
१५.

व

वकालीन घटनाका स ब धमा स बि धत मु ा हे न अिधकारक्षेत्र रहे को अदालतमा दायर

भइसकेका मु ाको हकमा अदालतको अिधकारक्षेत्रलाई समथर्न गनुप
र् न िसद्धा त यस अदालतबाट
यसै प्रकृितका िविभ न मु ाह मा फैसला भई कायम भएका निजरले

प ट पािरसकेको छ । सो

स दभर्मा सुमन अिधकारीसमेत िव द्ध नेपाल सरकार, प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लय
िसंहदरबारसमेत भएको ०७०-WS-००५० नं. को िरट िनवेदनमा यस अदालत िवशेष इजलासबाट
िमित २०७१।११।१४ मा आदे श भई ने.का.प. २०७१, अङ्क १२, िनणर्य नं. ९३०३, प ृ ठ २०६९ मा
प्रितपादन भएको िसद्धा त यहाँ उ लेख हुनु सा दिभर्क रहे को छःअदालतमा िवचाराधीन मु ामा पिन सश त्र
आयोगले छानिबन गन
भ ने श दह

व

वको क्रममा भएको भए अदालतको परामशर्मा

यव था गरे को दे िख छ ।

यस स ब धमा हे दार् अदालतको परामशर्मा

प्रयोग भएको हुँदा अदालतले य ता मु ाह

िलन सिकँदै न । परामशर् भनेको अदालतको

समपर्ण गनर् बा य हुने भ ने अथर्मा

विववेकमा िदइने परामशर् हो, बा यता नहुने ।

आयोगले अदालतमा िवचाराधीन मु ा आफूसमक्ष पठाउन परामशर् माग गरे पिन अदालतले
सोअनस
ु ार सु पन उपयुक्त नदे खी निदएमा आयोगले छानिबन गनर् नसक्ने अव था दे िख छ ।
यस स ब धमा िववाद भएमा अदालतको क्षेत्रािधकारिभत्रको मु ाह

पूवव
र् त ् अदालतमा नै सच
ु ा

रहने दे िखने ।
स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(२) र (४) को
अदालतसमक्ष िवचाराधीन मु ाह

यव थाअनुसार

पिन आयोगले छानिबन गन कुराले छानिबनको दायरा कित हो

भ ने कुरामा थप प्र न उ जाएको दे िख छ । आयोगलाई अदालतमा िवचाराधीन मु ाह

छानिबन

गनर् िदइएको हो भने आयोगले अदालतमा दायर रहे का मु ाका िनणर्यह मा प्रभाव पान गरी
लगत का न लगाउन वा

याियक िज मेवारीबाट मुक्त गनर् सक्छ िक सक्तैन भ ने प्र न उ छ

। तर उपयक्
ुर् त प्रावधानले अदालतमा िवचाराधीन मु ा आयोगसमक्ष सन र अदालतको क्षेत्रािधकार
समा त हुने कुराको कुनै उ लेख गरे को छै न । तसथर् अदालतको क्षेत्रािधकारको िवषयलाई अ यथा
प्रमािणत गरे को मा न िम ने नदे िखने ।
१६. यसरी मािथ उ लेख गिरएको िववेचना एवं यस अदालतबाट प्रितपािदत निजर िसद्धा तसमेतका
आधारमा स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको प्रब ध हुनुपूवर् िनयिमत फौजदारी
प्रणालीअ तगर्त अदालतमा प्रवेश भएका

व

याय

वकालीन समयको िववाद िन पण गन क्षेत्रािधकार

अदालतमा िनिहत रहने दे िखन आयो ।
१७. िन पण गनुप
र् न ते ो प्र न

व

वकालमा घटे को कतर् य

यान मु ाको अिभयोगपत्र ओखलढुङ्गा

िज ला अदालतमा दायर भएको कायर् तथा अदालतबाट िनवेदकका नाममा वारे टसिहतको ७०
िदने

यादी पज
ु ीर् जारी गनलगायतको काम कारवाही कानूनस मत छ वा छै न भ ने स ब धमा

िवचार गदार् यी िनवेदकह

अिनता िघिमरे समेतले प्र तुत िरट िनवेदनमा उ लेख गरे को वादी

नेपाल सरकार र प्रितवादी यी िनवेदकह

समेत भएको कतर् य

यान मु ाको अनुस धान,

अिभयोजन र ओखलढुङ्गा िज ला अदालतले िनवेदकह का नाममा वारे टसिहतको ७० िदने
यादी पुजीर् जारी गरे को कायर् कानूनस मत नभएको भ ने दाबी िलएको दे िख छ । िनवेदकह ले

आ नो दाबी पु

याईको आधार हे दार् उक्त मु ा

व

वकालमा घटे को घटनासँग स बि धत

भएकाले अदालतको क्षेत्रािधकारको िवषय नभई स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगबाट हे िरने
िवषय हो भनी िरट िनवेदनमा उ लेख गरे को पाइ छ । मािथ िन पण गनुप
र् न प्र न नं. १ र २
का स ब धमा गिरएको िववेचनाबाट सश त्र
स बि धत कतर् य

व

वको समयमा घटे का गैर

यान मु ाको अनुस धान, अिभयोजन र

याियक ह यासँग

याय िन पण िनयिमत फौजदारी

याियक संय त्रबाट हुनसक्ने र स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको प्रब ध हुनुपूवर् िनयिमत
फौजदारी

याय प्रणालीअ तगर्त अदालतमा प्रवेश भएका

व

वकालीन समयको िववाद िन पण

गन क्षेत्रािधकार अदालतमा िनिहत रहने भनी उ लेख भइसकेको छ ।
१८. िनवेदकह ले कतर् य

यानको िवषयमा परे को जाहे री र सोउपर िनयिमत फौजदारी

याियक

संय त्रबाट भएको अनुस धानमािथ स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको प्रसङ्गबाहे क अ य
कुनै आधार र कारणबाट कानूनप्रितकूल भनी उ लेख गनर् सकेको दे िख न । प्र तुत िरटको
िमिसलसाथ रहे को िववादसँग स बि धत कतर् य

यान मु ाको िमिसल हे दार् िज ला ओखलढुङ्गा,

व णे वर गाउँ िवकास सिमित वडा नं. १ ि थत घटना थलमा मत
ृ क गु प्रसाद लुइटे ललाई
कतर् य गरी मारे को कसुरमा स बि धत क्षेत्रािधकार रहे को िनकाय िज ला प्रहरी कायार्लय
ओखलढुङ्गामा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा ३बमोिजम अपराधको सूचना जाहे री
परे को र सोही ऐनको दफा ७ समेतको कानूनी

यव थाबमोिजम िज ला प्रहरी कायार्लय,

ओखलढुङ्गाले सबद
ु प्रमाण सङ्कलन गरी दफा १७ बमोिजम रायसिहतको प्रितवेदन िज ला
सरकारी विकल कायार्लय ओखलढुङ्गामा पठाएको दे िख छ ।
१९. नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३५(२) मा “नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार
िनिहत रहे को मु ामा महा यायािधवक्ता वा िनजको मातहतका अिधकृतह बाट नेपाल सरकारको
प्रितिनिध व गिरने छ । यस संिवधानमा अ यथा लेिखएदे िख बाहे क कुनै अदालत वा

याियक

अिधकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तफर्बाट मु ा चलाउने वा नचलाउने भ ने कुराको अि तम
िनणर्य गन अिधकार महा यायािधवक्तालाई हुनेछ” भ ने संवध
ै ािनक

यव था रहे को छ । उक्त

यव था वतर्मान नेपालको संिवधानको धारा १५८(२) मा समेत रहे को पाइ छ । संिवधानले प्रदान
गरे को अिभयोजनस ब धी अिधकार महा यायािधवक्ताको िविश ट र
हो । अिभयोजनस ब धी अिधकार संिवधानमा नै

वाय त प्रकृितको अिधकार

प ट गनुक
र् ो पछािड एउटा

याियक सं थाले कसैउपर दभ
र् वा मोलािहजा वा
ु ार्वनापव
ू क

यावसाियक तथा

वाथर्वश अिभयोजन नगरी

याियक

आव यकता अनु प सही र िन पक्ष पमा अिभयोजन होस ् भ नु नै हो । उक्त संवध
ै ािनक
यव थाको कायार् वयनको स दभर्मा थप

प ट

यव थासिहत सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९

को दफा १७(२) मा महा यायािधवक्ता वा िनजले अिधकार प्र यायोजन गरे का सरकारी विकलले
मु ा चलाउने वा नचलाउने िनणर्य गन अिधकारको

यव था भएको पाइ छ । सोही संवध
ै ािनक

तथा कानन
ू ी अिधकारको प्रयोग गरी िज ला सरकारी विकल कायार्लय, ओखलढुङ्गाबाट

अिभयोगपत्र तयार भई स बि धत मु ा हे न अिधकारक्षेत्र रहे को िनकाय ओखलढुङ्गा िज ला
अदालतमा मु ा दायर भएको कायर् गैरकानूनी नभई कानूनस मत नै दे िख छ । साथै आ नो
अिधकार क्षेत्रअ तगर्त दायर हुन आएको मु ाको

याियक िन पणका लािग फरार रहे का

प्रितवादीह लाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरी उक्त मु ामा प्रितवादी रहे का िनवेदकह
नाममा वारे टसिहतको ७० िदने

समेतका

यादी पज
ु ीर् जारी गरे को ओखलढुङ्गा िज ला अदालतको िमित

२०६७।३।१८ को आदे शमा समेत कुनै कानूनी त्रूिट रहे को दे िखएन ।
२०. अब िन पण गनुप
र् न चौथो तथा अि तम प्र न िनवेदन मागबमोिजमको आदे श जारी गनप
ुर् न हो
होइन भ ने स ब धमा िवचार गदार् मािथ िन पण गनुप
र् न प्र न १, २ र ३ उपर गिरएको
िववेचनाबाट

िनवेदकह ले

प्र तुत

िरट

िनवेदनमा

उ लेख

गरे को

कतर् य

यान

मु ाको

अिभयोगपत्र ओखलढुङ्गा िज ला अदालतमा दायर भएको कायर् तथा अदालतबाट िनवेदकह का
नाममा वारे टसिहतको ७० िदने

यादी पुजीर् जारी गनलगायतको काम कारवाही कानूनस मत

रहे को र उक्त काम कारवाहीबाट िनवेदकह को संिवधान प्रद त मौिलक हक एवं कानूनी
अिधकारमा आघात भएको दे िखँदैन । कानूनबमोिजम अिधकारप्रा त िनकायबाट कानूनस मत
पमा भएका काम कारवाहीह
२१.

कानन
ू ी पमा

मु ा

प्रितवादीलगायतले

हे न

बदर गनुर् औिच यपूणर् हुँदैन ।

अिधकारक्षेत्र

रहे को

अदालतमा

िवचाराधीन

मु ाका

पक्षह

वत त्र पमा मु ामा पैरवी एवं साक्षी प्रमाणको परीक्षणमा सहभािगता राखी

स य त यको उजागर गनर् सिकने हु छ । मु ाको सन
ु ुवाइमा स बि धत पक्षको
सहभािगताबाट
दे खाएर फौजदारी

र

यायपण
ू र्

याियक प्रिक्रयालाई िव वसनीय बनाउन ज री हु छ । तर यो वा

यो कारण

याय प्रणालीकै समु चा िवक प खो न पन वा गन प्रविृ त राख्नु

याय तथा

कानन
ू स मत हुँदैन ।
असहयोग जारी रहे मा

याियक प्रणालीप्रित नै मनोगत शंका मात्र यक्त गरी
यसबाट आ नो िनिहत

याियक प्रिक्रयामा

वाथर् िसद्ध हुन नसक्ने मनोवैज्ञािनक सोचमा

रहे को भ ने अनम
र् न हु छ । य तो सोच र प्रविृ तलाई कुनै िहसाबले पिन सहयोग गनर्
ु ान गनुप
सिकँदै न ।
२२. अदालतमा कुनै आरोप पत्र दायर हुनु आफमा कुनै कसुरको िनधार्रण भएको वा िनणर्य भइसकेको
भ ने होइन । कुनै आरोपको स यास यको िन पण गन प्रिक्रया नै
गरे को वा नगरे को जे कुरा हो सोको िजिकर गनर् स बि धत पक्ष

याियक प्रिक्रया हो । कसुर
वत त्र रह छ, र आ नो जो

भएको सबुद प्रमाण पेस गरी र िवपक्षीको प्रमाणको परीक्षण गरी गराई आव यक िजरह
गरे रसमेत सफाइ िलन सक्ने संवध
ै ािनक र कानूनी प्र याभूित प्रितवादी बनाएको
मौजुद रह छन ् । अदालतबाट

यिक्तसमक्ष

वत त्र पमा कानूनी परीक्षणको मा यमबाट कसुर गरे नगरे को

िनणर्य हुने पद्धित हुनाले पूवार्ग्रहको लेस पिन पिरक पना गनर् सिकँदै न । यसरी स यत यको
परीक्षण गन

याियक प्रिक्रयालाई प्रितवादीसमेतले अवसरको

पमा ग्रहण गरी उपयोग गनुप
र् नमा

प्रिक्रयाकै िवक प खो ने, प छाउने वा प्रित थापन गनर् खो ने गदार्

य तो मनोदशाले सहयोग

नगन कुरा मननीय छ ।

याियक प्रिक्रयाका स पूणर् चरणह

र फौजदारी

यायमा प्रितवादीलाई

प्रा त स पूणर् अिधकारह को उपभोग गन अवसर बाँकी छँ दै र सो िसलिसलामा आरोपबाट सफाइ
पाउन सक्ने अव था बाँकी हुँदाहुँदै अिघ नै दतार् भई चिलरहे को मु ाको कारवाही नै रोकी पाउन
माग गनुर् कानूनस मत र िववेकशीलसमेत दे िखन आउँ दै न ।
२३. तसथर्, अदालतमा मु ा परी िवचाराधीन रहे को अव थामा सोको प्रिक्रयालाई अव द्ध गनर् नसिकने
र कानूनस मत
वारे टसिहतको
को

आदे श

पमा दायर हुन आएको कतर् य

यान मु ामा फरार प्रितवादीका नाममा

यादी पुजीर् जारी गनर् ओखलढुङ्गा िज ला अदालतबाट भएको िमित २०६७।३।१८

एवं

सोबमोिजमको

काम

कारवाहीमा

कुनै

कानूनी

त्रूिट

नदे िखँदा

िनवेदन

मागबमोिजमको आदे श जारी गनर् िमलेन । प्र तुत िरट िनवेदन खारे ज हुने ठहछर् । िरट िनवेदन
नै खारे ज भएको हुँदा यस अदालत एक
भएको अ तिरम आदे शसमेत

यायाधीशको इजलासबाट िमित २०६७।१०।४ मा जारी

वतः िनि क्रय हु छ । यो आदे शको जानकारी ओखलढुङ्गा िज ला

अदालतलाई िदनु र प्र तुत िरटको दायरीतफर्को लगत कट्टा गरी िमिसल िनयमानुसार बुझाई िदनू
।

उक्त रायमा सहमत छु ।
या. ओमप्रकाश िम

इजलास अिधकृतः इि दरा शमार्
इित संवत ् २०७२ साल चैत २ गते रोज ३ शभ
ु म् ।

िनणर्य नं. १०००२ - उ प्रेषण / परमादे श
भाग: ६० साल: २०७५ मिहना: भाद्र अंक: ५
फैसला िमित :२०७३/१२/१७

८२४

सव च अदालत, पूणर् इजलास
माननीय
माननीय

यायाधीश
यायाधीश

माननीय

ी दीपकराज जोशी
ी दीपककुमार काकीर्

यायाधीश

ी मीरा ख का

आदे श िमित : २०७३।१२।१७
०७३-WF-०००१

मु ाः उ प्रेषण / परमादे श

िनवेदक : मकवानपुर िज ला बज्रबाराही गा.िव.स. वडा नं.५

थायी घर भई हाल इ हुरेड इ टरनेसनल,

ल.पु.िज, ल.पु.उ.म.न.पा. वडा नं.२ सानेपा लिलतपुरमा वकालत िनदशक पदमा कायर्रत अिधवक्ता
िवदरु प्रसाद अिधकारीसमेत
िव द्ध
िवपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लय, िसंहदरबार, काठमाड समेत

बढुवा ज तो िनता त प्रशासिनक िवषयमा मकार् पन वा सो कायर्बाट हक हनन ् भएको

यिक्त मात्र

बढुवाको िवषयमा चुनौती िदँ दै आउनुपन हु छ । कानूनबमोिजम सेवासँग स बि धत संगठनमा
कायर्रत ् कमर्चारीको पदो नितको िवषयलाई मकार् पन पक्षले बाहे क चुनौती िदने हकदै या अ य
यिक्तमा रहन सक्ने दे िखएन । यसरी िववादको िवषयसँग कुनै पिन प्रकारको स ब ध नरहे को
िवषयव तुलाई सावर्जिनक सरोकारको िवषयको

पमा ग्रहण गनर् िम ने नदे िखने ।
(प्रकरण नं.६)

संक्रमणकालीन

यायमा मु ा अिभयोजनको मा यमबाट मात्र पीिडतले

समान प्रकृितका घटनाह

पुनः दोहोिरन निदन स य अ वेषण गन िनकायको सुधार, प्रभावकारी तथा

पीिडत स तु ट हुने प्रकृितको पिरपूरणको
िज मेवारी संक्रमणकालीन

याय प्रा त गन होइन ।

याय

यव था, ग ती गन

यिक्तको औपचािरक जानकारी र

यव थाका अिनवायर् र िवचारणीय पक्षका

पमा रहे का हु छन ् ।

अिभयोजन मात्रले मानव अिधकार उ लङ्घनका घटनाका पीिडतको मागलाई पूरा गनर् सक्दछ भ न
सिकँदै न ।

यसैले िनणर्य गदार् पीिडत र स बि धत पक्षको चासोलाई के द्रमा राख्नु पदर् छ । स य

उदघािटत नगिरकन र पिरपूरणको प्रयास नगिरकन पीडकको सानो िह सालाई मात्र दि डत गन कायर्ले
राजनीितक प्रितशोधलाई दशार्उने ।
व

वकालमा भएका िविभ न कसुरज य कायर्लाई स बोधन गरी

याय स पादन गदार् संिवधान,

कानून, सेना पिरचालनको अव था, िव तत
ृ शाि त स झौता र यस अदालतबाट िवगतको
स बोधन हुने गरी भएका स पूणर् आदे श तथा फैसलाको समग्र िव लेषण गरी
व

व

वलाई

यायको मा यमबाट

वकालीन घटनाह को सुरिक्षत पमा अ य गनुर् उपयुक्त हुने ।
(प्रकरण नं.११)

सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ३ बमोिजम सैिनक ऐनको क्षेत्रािधकारिभत्र पन यिक्तले कतर् य पालनको
िसलिसलामा कानूनिवपरीतका कायर् गरे को दे िखएमा

य ता कायर्का स ब धमा सैिनक

याय

प्रणालीबाट परीक्षण गनर् नसिकने भ न पिन निम ने ।
(प्रकरण नं.१२)
मानव अिधकारको उ लङ्घनका घटनालाई समयमा स बोधन हुन नसकेमा पीिडतले
गनर् नसक्ने र दोषी दे खाइएका

यिक्तह ले सफाइको उिचत अवसर पाउन नसक्ने र अनाव यक

ला छनाको िशकार ब न पुग्दछ । सावर्जिनक जवाफदे हीको पदमा आिसन
मानव अिधकार उ लङ्घनका घटनाह
टुंगो लगाई पीिडत एवं आरोिपत

यायको अनुभूित

झन बढी संवेदनशील हु छन ् ।

यिक्तका उपर लाग्ने

य ता घटनाह लाई समयमा

यिक्त दव
ु ैको लािग शीघ्र अनुस धान, अिभयोजन र िन पण गनुर्

अ याव यक हुने ।
(प्रकरण नं.१४)
िनवेदकका तफर्बाट : िव वान ् अिधवक्ता

ी िवदरु प्रसाद अिधकारी, अिधवक्ताह

ी एकराज भ डारी,

ी काि तराम ढुङ्गाना
िवपक्षीका तफर्बाट : िव वान ् सह यायािधवक्ता
रे ग्मी र

ी महे द्रजंग शाह

अवलि बत निजर :
ने.का.प. २०७३, अंक ३, िन.नं.९५६०

ी रे वतीराज ित्रपाठी, िव वान ् अिधवक्ताह

ी सरोज

ने.का.प. २०६९, अंक १२, िन.नं.८९२६
ने.का.प. २०६९, अंक १२, िन.नं.८९३३
ने.का.प. २०६८, अंक ९, िन.नं.८६८०
स बद्ध कानून :
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३
नेपालको संिवधान
सैिनक ऐन, २०६३
सैिनक िनयुिक्त, प्रमोशन र अ

िविवध यव था साधारण िनयमह , २०२०

यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला गनः
माननीय
मा.

यायाधीश

यायाधीश

ी गोपाल पराजुली

ी गोिव दकुमार उपा याय

आदे श
या. दीपकराज जोशी : यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय

यायाधीशह बीच िमित

२०७२/०९/०५ मा रायबाझी भई सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(क) बमोिजम पूणर्
इजलासको दायरीमा दतार् भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्र तुत मु ाको संिक्ष त त य एवं
ठहर यसप्रकार रहे को छ ।
िमित २०६९ साल आि वन १९ गतेको काि तपरु मा “ब नेतको सहायक रथीमा बढुवा” शीषर्कमा
समाचार प्रकािशत भएको रहे छ । मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको आरोप खेिपरहे का त कालीन
भैरवनाथ गण महाराजग जमा नेपाली सेनाको सेनानी पदमा कायर्रत राजु ब नेतलाई नेपाली सेनाको
सहायक रथी ज तो अित मह वपण
ू र् पदमा नेपाल सरकारले बढुवा गरे को भ ने समाचारप्रित हामी
मानव अिधकारकमीर् तथा बेप ता पिरएका यिक्तह का आफ तह को ग भीर

यानाकषर्ण भएको ।

िवपक्षी नं. ६ त कालीन अव थामा भैरवनाथ गण महाराज जमा कायर्रत रहँदा अजुन
र् पोखरे ल
(थानापित गा.िव.स. वडा नं. ९ नुवाकोट) लगायत ४३ जना
भ नेसमेतका

आधारमा

राि ट्रय

मानव

अिधकार

यिक्तह लाई बलपूवक
र् बेप ता पािरएको

आयोगले

थालेको

अनुस धानबाट

यिक्तह लाई बेप ता पान कायर्मा भैरवनाथ गणका त कालीन कणल राजु ब नेत, मेजरह

उि लिखत
पदमिसंह

खत्री, राजाराम के.सी., िववेक िव ट, हरे द्रबहादरु िसंह, क्या टे न इ द्रवर राणा र सागर के.सी.,
लेि टने टह

जगनाथ ख का, राजे द्र बोगटी, हिरवोल के.सी. र रामहिर िव ट, हव दारह

ख ग

बहादरु महत, िमनानाथ प त, िदनेश पौडेल, केशव ढकाल, जमदारह
लालबहादरु च द, रणबहादरु बुढाथोकी र शंकर ब नेत, नायकह
िसपाहीह

धनवीर खत्री, वेणु गोपाल

े ठ,

सूयर् के.सी. र िगरीराज िघिमरे तथा

िशव िकरण के.सी., िवनोद थापा, अजन
ुर् सापकोटा, हिरशरण ख का, कुलप्रसाद व जारा,

बाबरु ाम पिरयारसमेतको संलग्नमा रहे को दे िखयो । यित ठूलो संख्यामा सुिनयोिजत

पमा बेप ता पान

कायर्को बारे मा सेनाको १० नं. बािहनीका त कालीन बािहनी एवं उ च तहका सैिनक अिधकारी तथा
त कालीन प्रधान सेनापितसमेत िज मेवार हुनुपन दे िख छ भ ने बेहोराको अनुस धान प्रितवेदनका
आधारमा राि ट्रय मानव अिधकार आयोगको िसफािरस ख डको नं. १ मा उि लिखत नेपाली सेनाका
यिक्तह

समेत मािथ प्रचिलत कानूनबमोिजम कारबाही अगािड बढाउन नेपाल सरकारलाई लेखी

पठाउने भ ने िनणर्यसाथ िमित २०६६।५।२८ मा िवपक्षी नं. १ लगायतलाई आयोगको िनणर्य
कायार् वयन गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउने भ नेसमेत पत्राचार भएको त यह

सावर्जिनक

भएका िथए ।
उि लिखत

यिक्तह

१२ मा उि लिखत

बेप ता पान कायर्बाट त कालीन नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ को धारा
वत त्रताको हक, धारा १४ मा उि लिखत फौजदारी

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १२ मा उि लिखत
उि लिखत

यायस ब धी हक तथा

वत त्रताको हक, धारा २४ मा

यायस ब धी हक तथा धारा २६ मा उि लिखत यातनास ब धी हकसमेत उ लङ्घन

भएको दे िख छ । साथै नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) बीच भएको िव तत
ृ शाि त स झौताको
धारा ५(२)(३), नागिरक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १५, सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा
१४ र १५, यातनास ब धी क्षितपूितर् ऐन, २०५३ को दफा ३, कारागार ऐन, २०१९ को दफा ७,
त कालीन आतङ्ककारी तथा िव वंसा मक कायर् िनय त्रण तथा सजाय ऐन, २०५८ को दफा ९ तथा
सरकारले मानव अिधकार तथा मानवीय कानूनको कायार् वयनमा िमित २०६०।१२।१३ को प्रितबद्धताको
नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, २२ र २३ समेत उ लङ्घन हुन गएको दे िख छ । साथै नेपाल पक्ष
भएको नागिरक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी महासि धको धारा ७, ९, १० यातना र अ य
िनदर् यी अमानवीय अपमानजनकको

यवहार वा द ड सजाय िव द्धको महासि ध १९८४ को धारा १,

२(१) र (२) धारा ४, १०, १२ र १३ तथा जेनेभा महासि धको साझा धारा ३ समेतको उ लङ्घन भएको
हुँदा सि ध ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोिजम बेप ता पान कायर् गैरकानूनी एवं द डनीय कायर् हो ।
यसको िवपरीत िवपक्षी नं. ६ लाई कारबाही हुनुपनमा प्रमोसन गिरनुबाट मािथ उि लिखत राि ट्रय
तथा अ तरार्ि ट्रय कानूनिवपरीतको कायर् हो । िव तत
ृ शाि त स झौताका धारा ५.२.५ र नेपालको
अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ मा बेप ताको अव था सावर्जिनक गनर् बेप ता छानिबन गन
उ च तरको आयोग िनमार्णको

यव था गिरए तापिन हालस म उक्त कायर् नहुनु तथा हाल

यव थािपका संस समेत नरहे को अव थामा िवपक्षी नं. १ ले अ यादे शमाफर्त उक्त आयोगस ब धी
कानूनको

तजुम
र् ा

आममाफीस मको

गन

प्रय न

गरे को

दे िखए

तापिन

उक्त

प्र तािवत

अ यादे शमा

पीडकलाई

यव था गरी िवधेयक तयार गिरएकाले हामी िनवेदक मानव अिधकारकमीर् तथा

पीिडत पिरवारह को असहमित रहे को छ । साथै उक्त कायर्को राि ट्रय तथा अ तरार्ि ट्रय

तरमा

यापक िवरोध हुनुले र स मािनत रा ट्रपितबाट हालस म उक्त अ यादे श जारी नहुनुले बेप ता
छानिबन गन कायर् तथा पीडकलाई
खोजेको त यह

यायको कठघरामा उ याउनु पन दािय वबाट िवपक्षीह

भाग्न

प्रमािणत भएका छन ् ।

यसैबीच बेप तास ब धी छानिबन आयोग िनमार्णको प्रिक्रया रोिकन गएको तथा स मािनत सव च
अदालतबाट िरट नं. ३५७५ समेत ३४ वटा िरट िनवेदनउपर अिधवक्ता राजे द्रप्रसाद ढकालको हकमा
िनजको भाइ रिव द्रप्रसाद ढकालसमेत िनवेदकह

र िवपक्षी नेपाल सरकार गह
ृ म त्रालयसमेत भएको

ब दीप्र यक्षीकरण मु ासमेतका िविभ न मु ाह मा बेप ता तथा स य िन पणस ब धी आयोगका
स दभर्मा नेपाल सरकारका नाममा जारी गिरएका िविभ न िनदशना मक आदे शह
उि लिखत िविभ न
पीिडतह ले

र फैसलामा

याख्या मक िट पणीह को हाल कायार् वयन हुन नसक्ने अव था भएबाट

याय पाउने हक पूणत
र् ः ब द भएकोले स मािनत अदालतबाटै पुनः आव यक प्रभावकारी

कदम चािलनु वा छनीय भएको र िवपक्षीह को गैरसंवैधािनक एवं गैरकानूनी कायर् त काल रोकी
संवैधािनक एवं फौजदारी

याय प्रशासनलाई दिबर्लो बनाउनु पन ट कारो आव यकता छ ।

अतः मािथ प्रकरण प्रकरणमा उि लिखत संवैधािनक एवं कानूनी उ लङ्घनलाई त काल रोकी कानूनी
राजको

थापना गनर् िवपक्षी नं. १ र २ बाट िवपक्षी नं. ६ लाई सहायक रथी पदमा बढुवा गन गरी

गिरएको िमित २०६९।६।१८ को िनणर्य र सोका आधारमा गिरएको पत्राचारह

समेत उ प्रेषणको

आदे श वारा बदर गिरपाउँ तथा िवपक्षी नं. ३ लाई संिवधानको धारा १३२ ले िदएको अिधकार
कायार् वयन स ब धमा िवपक्षीह बाट पटक-पटक उ लङ्घन भइरहे काले संिवधानको धारा १३२ को
अिधकारको बारे मा िव तत
ृ
संवैधािनक र कानन
ू ी

याख्या गरी िवपक्षीह बाट भए / गरे का मानव अिधकार िवरोधी एवं

यव थािवपरीतको कायर् रोक्न उ प्रेषण, परमादे शलगायत जो चािहने आज्ञा

आदे श जारी गिरपाउँ ।
प्र यथीर्ह को कायर् प्राइमाफेसी, सुिवधा स तुलन र अपूरणीय क्षितका िहसाबले समेत गैरकानूनी,
गैरसंवैधािनक र कानूनी शासनको िवपरीत भएकाले प्र यथीर् नं. १

र २ बाट प्र यथीर् नं. ६ लाई

सहायक रथीमा बढुवा गन गरी गिरएको िमित २०६९।६।१८ को िनणर्य तथा सोका आधारमा गिरएका
पत्राचारह समेतका

कायर्ह

त काल

कायार् वयन

नगनुर्

नगराउनु

यथाि थितमा

राख्नु

भनी

प्र यथीर्ह का नाममा सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम अ तिरम आदे श
जारी गिरपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िमित २०६९/६/२८ गतेको िनवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदे श िकन जारी हुन नपन हो ? यो आदे श
प्रा त भएका िमितले बाटाका
जवाफ

पठाउनु

मि त्रपिरष को

भनी

िरट

यादबाहे क १५ िदनिभत्र महा यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर्त िलिखत
िनवेदनको

कायार्लयसमेतका

एकप्रित

सरकारी

नक्कल

साथै

िनकायह लाई

राखी

िवपक्षी

सूचना

पठाई

प्रधानम त्री
सोको

तथा
बोधाथर्

महा यायािधवक्ताको कायार्लयलाई पठाई िदनु र िनवेदकको मागबमोिजमको आदे श िकन जारी हुन
नपन हो ? यो आदे श प्रा त भएका िमितले बाटाका

यादबाहे क १५ िदनिभत्र िलिखत जवाफ िलई

आफ वा आ नो प्रितिनिधमाफर्त उपि थत हुनु भनी िरट िनवेदनको एकप्रित नक्कल साथै राखी अ य
िवपक्षीलाई सूचना पठाई िलिखत जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनूर् ।
प्र तुत िरट िनवेदनमा माग गिरएको अ तिरम आदे श स ब धमा िवचार गदार् अ तिरम आदे श जारी
गनुप
र् न / नपन स ब धमा िवपक्षीलाई समेत राखी छलफल गनुर् उपयुक्त दे िखएकोले सो स ब धमा
छलफलको लािग िमित २०६९।७।१९ को पेसी तोकी सोको सूचना िवपक्षीह लाई िदनू ।
अ तिरम आदे श जारी गनुप
र् न / नपन स ब धमा अि तम िकनारा नभए स म िमित २०६९।६।१८ को
प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयको िवपक्षी राजु ब नेतलाई बढुवा गन िनणर्य जे जो
अव थामा छ सोही

पमा यथाि थितमा राख्नु भनी िवपक्षीह लाई सच
ू ना िदई िनयमानस
ु ार पेस गनुर्

भ ने यस अदालतबाट िमित २०६९।६।२९ गते भएको आदे श ।
िवपक्षी िनवेदकले दाबी िलनु भएको िवषयमा यस कायार्लयको के क तो संलग्नता रहे को हो ? भ ने
स ब धमा कुनै कुरा उ लेख गनभ
ुर् एको छै न । यस कायार्लयलाई िवपक्षी बनाउन पनार्को कुनै कारण र
आधार िनवेदनमा उ लेख गिरएको छै न । िववादको िवषयव तस
ु ँग कुनै स ब ध नै नरहे को र
संिवधान तथा कानूनबमोिजम परू ा गनुप
र् न के, कुन दािय व पूरा नगरे को कारण यस कायार्लयलाई
प्र यथीर् बनाउनु परे को हो? भ ने आधारभूत त य नै

थािपत हुन नसकेको प्र तुत िनवेदन

प्रथम ि टमा नै खारे ज भागी हुँदा खारे ज गिरपाऊँ । जहाँस म िमित २०६९।६।१८ को िनणर्यस ब धी
प्र न छ, सो िनणर्य प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयबाट नभई मि त्रपिरष बाट भएको भनी
िवपक्षीह ले नै िनवेदनमा उ लेख गनुभ
र् एको छ । िनणर्य गन आिधकािरक िनकाय मि त्रपिरष लाई नै
प्र तुत िनवेदनमा िवपक्षी कायम गरे को पाइँदैन । मि त्रपिरष

र प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को

कायार्लय एउटै िनकाय नभई दई
ु बेग्लाबेग्लै िनकाय हुनुका साथै प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को
कायार्लयलाई सो िवषयमा िनणर्य गन अिधकारसमेत प्रा त छै न । साथै मि त्रपिरष को िनणर्यउपर
यस कायार्लयलाई िज मेवार मानी िरट िनवेदन िदन र अदालतबाट आदे श जारी हुन पिन नसक्ने
भएकोले िरट िनवेदन खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िवपक्षी नेपाल सरकार प्रधानम त्री तथा
मि त्रपिरष को कायार्लयको िमित २०६९।७।२७ गतेको िलिखत जवाफ ।
प्र तुत िरट िनवेदनका स दभर्मा िरट िनवेदनको उठान नै आयोगले गरे को िनणर्यको कायार् वयनको
लािग नेपाल सरकार, प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयलाई गिरएको िमित २०६६।५।२८ को
पत्राचारको आधारमा भएको दे िख छ । उक्त पत्राचार आयोगबाट िमित २०६६।५।२६ गते भएको
िनणर्यको आधारमा गिरएको हो । उक्त िनणर्यमा भैरवनाथ गण र युद्ध भैरव गणबाट सुरक्षाकमीर्ले
पक्राउ गरी क तीमा ४३ जनालाई बेप ताको अव थामा राखेको दे िखएकोले िनजह को ि थित
सावर्जिनक गरी कानूनी प्रिक्रयामा लैजान तथा लामो समयस म यिक्तलाई गैरकानूनी पमा बेप ताको

अव थामा राख्ने कायर्मा िज मेवार दे िखएका त कालीन कणल राजु ब नेतसमेतका िज मेवार सैिनक
अिधकारीह

समेत मािथ प्रचिलत कानूनबमोिजम कारबाही त काल अगािड बढाउन नेपाल सरकारलाई

लेखी पठाउने भ नेसमेत रहे को छ । आयोगबाट भएको िनणर्यको प्रभावकारी कायार् वयन गनुर् नेपाल
सरकारको दािय व हो । आयोगको िनणर्य कायार् वयन हुनुपनमा आयोग
आयोगले िविभ न पहलह
यानाकषर्ण गराउँ दै

ढ छ । यसको लािग

समेत गरे को छ । यस क्रममा आयोगको िनणर्य कायार् वयन गनर्

प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयलाई पत्राचार गन, सरोकारवाला

िनकायलाई आयोगमा बोलाई िनणर्य कायार् वयन गनर् आग्रह गनलगायतका कायर् आयोगबाट
पटकपटक भएको छ ।
प्र तुत िरट िनवेदनका स दभर्मा िरट िनवेदनको मुख्य आधार नै आयोगको िनणर्य कायार् वयनको
लािग नेपाल सरकार, प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयलाई आयोगले गरे को पत्राचारको आधार
भएबाट यस आयोगलाई नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३२ तथा अ य प्रचिलत
कानूनले प्रदान गरे को अिधकार, कतर् य र दािय वलाई पूरा गरे को छ । भिव यमा पिन

ढ संकि पत

छ । आयोगले आ नो कतर् य िनवार्ह गदार्गद पिन िनवेदकह ले के क तो कारणले आयोगलाई िवपक्षी
बनाउनु भएको हो,

प ट छै न । अतः िनवेदकह ले आयोगलाई िवपक्षी बनाउनु पन होइन तसथर्

िनवेदकह ले लगाएको आरोपबाट उ मुिक्त पाउँ भ नेसमेत बेहोराको िवपक्षी राि ट्रय मानव अिधकार
आयोगको िमित २०६९।८।१ गतेको िलिखत जवाफ ।
मेरो महासेनानीबाट सहायक रथीमा बढुवा गन गरी नेपाल सरकारबाट िमित २०६९।६।१८ गते भएको
िनणर्य बदर गिरपाउँ भ ने मागदाबी िलई उक्त पदो नितको िवषयलाई सावर्जिनक सरोकारको िवषय
भनी प्र तुत िरट िनवेदन दायर भएको दे िख छ । म सैिनक ऐन लागू हुने सैिनक यिक्त हुँ । सैिनक
ऐन, २०६३ को दफा २१ मा बढुवास ब धी
सैिनक िनयिु क्त, प्रमोसन र अ

यव था तोिकएबमोिजम हुनेछ भ ने उ लेख भएकोमा

िविवध यव था साधारण िनयमह , २०२० को िनयम १६ मा सैिनक

अदालतमा कुनै मु ा परी सफाइ नहु जेल सैिनक

यिक्तको प्रमोसन नसुनाइने

यव था भएको तथा

सैिनक सेवाको पदमा िनयुिक्त र बढुवा गदार् अपनाउनु पन सामा य िसद्धा त, २०६४ को दफा ३९ को
ख ड (घ) मा कोटर् अफ इ क्वायरी वा िवशेष छानिबन सिमितबाट अिभयोग लािग कुनै सैिनक
अदालत वा सैिनक िवशेष अदालतमा मु ा दायर भएको वा हुने क्रममा रिह स बि धत अदालतबाट
सफाइ नपाएस म बढुवाको लािग स भा य उ मेदवार हुन नपाउने भ ने यव था भएको । उि लिखत
सेवास ब धी कानूनअनुसार म बढुवाको लािग योग्य भएको कुरामा कुनै िववाद दे िखँदैन । सैिनक
सेवाको पदमा िनयिु क्त र बढुवा गदार् अपनाउनु पन सामा य िसद्धा त, २०६४ को दफा ३८ बमोिजम
तोिकएको तािलम र सेवा अविध परू ा गरी म जे ठता क्रममा रहे कोले ऐ.को दफा ३७ बमोिजमको बढुवा
सिमितले सहायक रथी पदमा बढुवाको लािग िमित २०६९।३।२२ को िसफािरसमा नेपाल सरकार
मि त्रपिरष को िमित २०६९।६।१८ को िनणर्यले सहायक रथी दजार्मा पदो नित भई िमित २०६९।६।२१
मा द यार्नी िच न ग्रहण गरे को छु । प्रचिलत सेवास ब धी कानूनको आधारमा भएको पदो नितको

िनणर्य के कसरी संिवधान र कानूनिवपरीत भएको हो र उक्त बढुवाको िनणर्यबाट िनवेदकह को के
क तो संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारमा आघात पग्ु न गएको हो ? र य तो िवषय कसरी
सावर्जिनक सरोकारको िवषय भएको हो? िवपक्षीह लाई मेरो बढुवाले के क तो क्षित हुन पग
ु ेको छ र
मेरो बढुवामा िनवेदकह को के साथर्क स ब ध छ भ ने कुरा िरट िनवेदनमा उ लेख नभएबाट मप्रित
पूवार्ग्रह राखी िरट िनवेदन दायर भएको प्र ट नै छ । यस स मािनत अदालतबाट य तै प्रकृितको प्राड
सहायक रथी िवए कुमार शमार्लई प्राड उपरथीमा बढुवा गन गरी नेपाल सरकारले िनणर्य गरे उपर
अिधवक्ता िजतमान ब नेतले यस स मािनत अदालतमा दायर गनर् खोिजएको िरटमा स मािनत
अदालतका त कालीन रिज ट्रार डा. रामकृ ण ितिम सेनाबाट िमित २०६६।३।३१ मा दरिपठ आदे श भई
उक्त आदे श अि तम भएर बसेको अव थासमेतबाट प्र तुत िरटमा मेरो बढुवा स ब धमा Public
Interest Litigation अ तगर्तको हकदै या नै नभएको र िवपक्षीको meaningful relation समेत
नभएकोले प्रथम

ि टमा खारे जभागी छ ।

ी भैरवनाथ गणमा गणपितको

पमा रहँदा ४३ जनालाई बेप ताको अव थामा रािखएको दे िखएकोले

बेप ताह को ि थित सावर्जिनक गरी कानूनी प्रिक्रयामा लैजान तथा उक्त कायर्मा िज मेवार दे िखएका
मलगायतका सैिनक अिधकारीह

समेत मािथ प्रचिलत कानूनबमोिजम कारबाही अिघ बढाउन भनी

राि ट्रय मानव अिधकार आयोगले गरे को िसफािरस कायार् वयन नगरी बढुवा गरे कोले उक्त बढुवा
गैरसंवैधािनक र गैरकानूनी छ भ ने िरट िनवेदकह ले दाबी गरे को स दभर्मा मेरो िमित २०६२।७।३ मा
प्रमुख सेनानीबाट महासेनानीमा पदो नित र िमित २०६७।७।३ मा महासेनानीको पदाविध थप भई हाल
सहायक रथी दजार्मा पदो नितसमेत िववादरिहत ढं गबाट भइसकेको अव था छ । नेपालको अ तिरम
संिवधान, २०६३ को धारा १०० र १०१ बमोिजमको सक्षम अदालत वा िनकायले मात्र कसैलाई दोषी
ठहर गन वा नगन िनणर्य गनर् सक्छ । राि ट्रय मानव अिधकार आयोगले यिक्तलाई गैरकानूनी पमा
बेप ता अव थामा राख्ने कायर्मा िज मेवार दे िखएका भनी मसमेत उपर प्रचिलत कानूनबमोिजम
कारबाही अगािड बढाउन नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने भ ने िसफािरसको आधारमा मेरो बढुवा
िनणर्य बदर हुनुपन होइन । नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३२(२)(क) बमोिजम मानव
अिधकार उ लङ्घनको छानिबन तथा अनुस धान गरी िसफािरस गन, धारा १३२(२)(क) बमोिजम
मानव अिधकार उ लङ्घनको छानिबन तथा अनुस धान गरी िसफािरस गन धारा १३२(२)(ग) बमोिजम
कानूनबमोिजम अदालतमा मु ा दायर गनर् िसफािरस गन कायर्स म राि ट्रय मानव अिधकार आयोगले
गदर्छ । राि ट्रय मानव अिधकार आयोगलाई अिभयोजन गन अिधकार छै न र ठहर कसरी गन ?
आयोगको िसफािरस केवल प्रारि भक प्रितवेदनसरह मात्र हो । अनुस धान प्रितवेदनले सबै दोषी
ठहदन, सफाइ पिन पाउन सक्छ । जहाँस म बेप तास ब धी कसुर सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ६२
बमोिजम पदर् छ, धारा १३२(४) ले आयोगको क्षेत्रािधकारअ तगर्त पदन । धारा २४(५) बमोिजम कसुर
प्रमािणत नभएस म कसुरदार नमािनने िनद िषताको अनुमानको संवध
ै ािनक प्र याभूितसमेत रहे कोमा,
यसरी बढुवा सिमितबाट भएको िसफािरसको आधारमा कानूनबमोिजम गिरएको बढुवा र उक्त बढुवाको

कायार् वयनसमेत भइसकेको अव थामा सुिवधा र स तुलनको

ि टले समेत मेरो बढुवा िनणर्य

िवपक्षीह को िनवेदनको आधारमा बदर हुनुपन अव था नभएकोले स मािनत अदालतबाट िमित
२०६९।६।२९ गते भएको आदे शसिहत प्र तुत िरट खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत बेहोराको नेपाली सेना
जंगी अ डा भद्रकाली काठमाड मा सहायक रथीमा कायर्रत िवपक्षी राजु ब नेतको िमित २०६९।८।१५
गतेको िलिखत जवाफ ।
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३३ को ख ड (घ) र उक्त संिवधानको अनुसूची ४ को
बँुदा नं. ५.२.५ मा रहे को िव तत
शाि त स झौताबमोिजम सश त्र
ृ

व

वको क्रममा मानव

अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन तथा मानवता िव द्धको अपराधमा संलग्नह को बारे मा स य
अ वेषण गनर् र समाजमा मेलिमलापको वातावरण िनमार्ण गनर् उ च तरीय स य िन पण तथा
मेलिमलाप आयोग गठन गन यव था छ । उपयुक्
र् त संवध
ै ािनक यव थाबमोिजम आयोग गठन भई
कुनै पिन पदािधकारी मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन तथा मानवता िव द्धको अपराधमा
संलग्न भएको प्रमािणत भएको अव थामा नेपाल सरकारले प्रचिलत कानूनअनुसार कारबाही हुने
िनिवर्वाद नै छ । कुनै पिन अिभयोग प्रमािणत नभएस म िनद ष मािनने

यायको िसद्धा त रहे को र

सोबमोिजम स मािनत सव च अदालतबाट िसद्धा तसमेत प्रितपादन भएको छ । संवैधािनक
यव थाबमोिजमको

आयोग

गठन

हालस म

नभई

अिभयोग

प्रमािणत

नभएकोले

िनयिमत

प्रिक्रयाअनु प बढुवा भएको हुँदा प्र तुत िरट िनवेदन खारे ज भागी छ भ नेसमेत बेहोराको िवपक्षी
नेपाल सरकार रक्षा म त्रालयको िमित २०६९।८।१३ गतेको िलिखत जवाफ ।
सहायक रथी राजु ब नेत सैिनक ऐन लागू हुने सैिनक
२०६३ को भाग २०, धारा १४४ मा सेनास ब धी
अ य कुरा कानूनमा

यिक्त हुन । नेपालको अ तिरम संिवधान,

यव था गरी धारा १४४(५) मा नेपाली सेनास ब धी

यव था भएबमोिजम हुनेछ भ ने

यव था भएअनस
ु ार सैिनक ऐन, २०६३ को

तजम
ुर् ा भई लागू भएको छ । सैिनक ऐन, २०६३ को दफा २१ मा बढुवास ब धी

यव था

तोिकएबमोिजम हुनेछ भ ने उ लेख भएकोमा सैिनक िनयिु क्त, प्रमोसन र अ

यव था

िविवध

साधारण िनयमह , २०२० को िनयम १६ मा सैिनक अदालतमा कुनै मु ा परी सफाइ नहु जेल सैिनक
यिक्तको प्रमोसन नसन
ु ाइने

यव था भएको तथा सैिनक सेवाको पदमा िनयुिक्त र बढुवा गदार्

अपनाउनु पन सामा य िसद्धा त, २०६४ को दफा ३९ को ख ड (घ) मा कोटर् अफ ई क्वायरी वा िवशेष
छानिबन सिमितबाट अिभयोग लागी कुनै सैिनक अदालत वा सैिनक िवशेष अदालतमा मु ा दायर
भएको वा हुने क्रममा रही स बि धत अदालतबाट सफाइ नपाएस म बढुवाको लािग स भा य
उ मेदवार हुन नपाउने भ ने

यव था छ । िनज राजु ब नेत उि लिखत सेवास ब धी कुनै पिन

कानन
ू ी प्रावधानअनस
ु ार बढुवाको लािग योग्य भएको कुरामा कुनै िववाद दे िखँदैन । नेपालको अ तिरम
संिवधान, २०६३ को धारा १२६(५) बमोिजम लोक सेवा आयोगको परामशर्मा िनमार्ण भएको सैिनक
सेवाको पदमा िनयिु क्त र बढुवा गदार् अपनाउनु पन सामा य िसद्धा त, २०६४ को दफा ३८ बमोिजम
तोिकएको तािलम र सेवा अविध परू ा गरी जे ठताक्रममा रहे का त कालीन महासेनानी राजु ब नेतलाई

ऐ.को दफा ३७ बमोिजमको बढुवा सिमितले नेपाली सेनाको सहायक रथी पदमा बढुवाको लािग िमित
२०६९।३।२२ मा िसफािरस गरे प चात ् त कालीन प्रधान सेनापितबाट िमित २०६९।३।२४ मा बढुवा
सिमितको िसफािरस समथर्नसिहत िसफािरस गरी पदो नितको लािग नेपाल सरकार रक्षा म त्रालयमा
पठाइएकोमा नेपाल सरकार मि त्रपिरष को िमित २०६९।६।१८ को िनणर्यले सहायक रथी दजार्मा
पदो नती भई िमित २०६९।६।२१ मा द यार्नी िच न प्रदान भएको हो । िरट िनवेदकले कानूनबमोिजम
गिठत बढुवा सिमितबाट भएको िमित २०६९।३।२२ गतेको बढुवाको िसफािरसलाई अ यथा भ न
नसकेको अव थामा बढुवा सिमितको िसफािरसको आधारमा भएको पदो नितको िनणर्य के कसरी
संिवधान र कानूनिवपरीत भएको हो र उक्त बढुवाको िनणर्यबाट िनवेदकह को के क तो संवैधािनक
तथा कानूनी हक अिधकारमा आघात पुग्न गएको हो? िरट िनवेदकह को सहायक रथी राजु ब नेतको
बढुवासँग के साथर्क स ब ध छ?

प ट नखुलाई मात्र सावर्जिनक हक र सरोकारको नाममा दायर

गरे को हकदै यािवहीन िरट िनवेदन प्रथम
जहाँस म

ि टमै (Prima facie) खारे जभागी छ ।

ी भैरवनाथ गणमा गणपितको

पमा कायर्रत रहँ दा ४३ जनालाई बेप ताको अव थामा

रािखएको दे िखएकोले बेप ताह को ि थित सावर्जिनक गरी कानूनी प्रिक्रयामा लैजान तथा उक्त कायर्मा
िज मेवार दे िखएका त कालीन प्रमुख सेनानी राजु ब नेतलगायतका सैिनक अिधकारीह

समेत मािथ

प्रचिलत कानूनबमोिजम कारबाही अिघ बढाउन भनी राि ट्रय मानव अिधकार आयोगले गरे को
िसफािरस कायार् वयन नगरी बढुवा गरे कोले उक्त बढुवा गैरसंवैधािनक र गैरकानूनी छ भ ने िरट
िनवेदकह को दाबी रहे को स दभर्मा िनज राजु ब नेत िमित २०६२।७।३मा प्रमुख सेनानीबाट
महासेनानीमा पदो नित र िमित २०६७।७।३ मा महासेनानीको पदाविध थप भई हाल सहायक रथी
दजार्मा पदो नितसमेत िववादरिहत ढं गबाट भइसकेको िव यमान अव था छ । हालस म पिन िनज
राजु ब नेतका िव द्धमा कानूनबमोिजम

याय िन पण गनर् सक्षम कुनै अदालत वा िनकायमा

उि लिखत िवषयमा मु ा दायर भइ दोषी ठहर भएको अव था नरहे को, नभएकोले सहायक रथी पदमा
बढुवा हुनका लािग आव यक स पूणर् योग्यता पूरा गरी प्रचिलत सेवास ब धी ऐन, िनयमअनुसार
बढुवाको लािग योग्य भएका र कुनै कानूनले बढुवाको लािग अयोग्य नठहिरएको
शंका र अनुमान गरी रा ट्र सेवक सैिनक
अिधकारमा

व दे ज

लगाउन

निम ने

यिक्त उपर केवल

यिक्तको विृ त िवकास हुन पाउने संवैधािनक र कानूनी
साथै

बढुवा

सिमितबाट

भएको

िसफािरसको

आधारमा

कानूनबमोिजम गिरएको बढुवा र उक्त बढुवाको कायार् वयनसमेत भइसकेको अव था रहे कोले कायर्
स प न भइसकेको हकमा सुिवधा र स तुलनको

ि टले समेत स मािनत अदालतबाट िमित

२०६९।६।२९ गतेको आदे शसिहत प्र तुत िरट िनवेदन खारे ज गिरपाउँ भ नेसमेत बेहोराको िवपक्षी
नेपाली सेना जंगी अ डा, भद्रकाली काठमाड

र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापित गौरव शमशेर

ज.ब.रा.को तफर्बाट पेस भएको िमित २०६९।८।१४ गतेको िलिखत जवाफ ।
यसमा राि ट्रय मानव अिधकार आयोगबाट िमित २०६६।५।२८ मा प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को
कायार्लयलाई आयोगको िनणर्य कायार् वयन गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउने बारे को पत्र

लेिखएकोमा सोको हालस मको कायार् वयन ि थित

प ट हुने गरी प ध्र िदनिभत्र यस अदालतमा

प्रितवेदन पेस गनुर् भनी िवपक्षी प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयलाई महा यायािधवक्ताको
कायार्लयमाफर्त लेखी पठाई प्रितवेदन प्रा त भएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनुर्
भ ने यस अदालतबाट िमित २०७१।२।२१ गते भएको आदे श ।
भैरवनाथ गण र युद्ध भैरव गणबाट बेप ता पािरएका ४३ जना यिक्तह का स ब धमा छानिबन गनर्
प्रितिनिध सभा पररा ट्र स ब ध तथा मानव अिधकार सिमितबाट नेपाल सरकारलाई आदे श िदएपिछ
रक्षा म त्रालयको िनदशनमा नेपाली सेनाले २०६३ साल जे ठ २ गते त कालीन सहायक रथीको
अ यक्षतामा ५ सद यीय उ च तरीय टाक्स फोसर् गठन गरी छानिबन गन िज मा िदइएको िथयो ।
सश त्र

व

वको क्रममा म ृ यु भएका वा लामो समयस म बेप ता रहे का कारण पीिडत पिरवारजन

एवं िनकटवतीर्

यिक्तह मा पग्ु न गएको पीडाको क्षितपूितर् राहत रकमबाट हुन नसक्ने भए पिन

य तो रकमबाट पीिडत पिरवारको जीिवकाको लािग सघाउ पर्ु याउने नेपाल सरकारको इमा दार
प्रयासलाई पीिडतका पिरवारजनह ले सकारा मक अथर्मा ग्रहण गनुह
र् ु ने अपेक्षा नेपाल सरकारले गरे को
छ । त कालीन राहत व प हाल उपल ध गराइएको रकम “अ तिरम” भएको र िनकट भिव यमा नै
गठन हुने संक्रमणकालीन
राहतका

याकेजह

यायका संय त्रह को िसफािरससमेतको आधारमा पीिडत पिरवारलाई थप

उपल ध गराउन नेपाल सरकार प्रितबद्ध रहे को भ नेसमेत बेहोराको प्रधानम त्री

तथा मि त्रपिरष को कायार्लयको िमित २०७१।३।४ को प्रितवेदन ।
यसमा, २०६३ साल जे ठ २ गते त कालीन सहायक रथीको अ यक्षतामा गठन गिरएको ५ सद यीय
उ च तरीय Task Force सिमितले छानिबन गरी प्रितवेदन िदएको छ, छै न, िदएको छ भने सो
प्रितवेदन पेसीको िदन िवपक्षी नेपाली सेना जंगी अ डातफर्को कानून यवसायीमाफर्त िझकाई पेस गनर्
लगाउनुको साथै प्र तुत मु ाको जिटलता हे री दव
ु ैतफर्का कानन
ू

यवसायीह बाट बहस नोटसमेत

दािखल गनर् लगाई िनयमानस
ु ार पेस गनुर् भ ने यस अदालतबाट िमित २०७२।३।१७ गते भएको आदे श
।
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा २६ को उपधारा (२) ले “यातना िदने कायर्
कानूनबमोिजम द डनीय हुनेछ” भ ने
अपमानजनक

प ट

यव था गरे को छ । यातना तथा क्रूर अमानवीय वा

यवहार वा द ड िव द्धको महासि ध, १९८४ लाई नेपालले १४ मे १९९१ मा अनुमोदन

गरे को छ । उक्त महासि धको धारा १६ मा सरकारी पदमा रहनेले यातना िदने, बेप ता पान कायर्
अपराध हो भिनएको छ । यसको अनुमोदनप चात ् नेपालले २०६३ सालमा सैिनक ऐन जारी गर्यो ।
उक्त महासि धको भावनाअनस
ु ार सैिनक ऐनको दफा ६२ मा बेप ता पान कायर् िवशेष कसरु हो भ ने
उ लेख गिरएको छ । यसैगरी दफा ६८ मा यो अपराध वा कसुर सैिनक अदालतको क्षेत्रािधकारिभत्र
नपन भ ने उ लेख गिरएको छ भने दफा ७१ मा य ता िक्रयाकलापको हद याद पिन नलाग्ने भ ने
उ लेख गिरएको छ । य तै दफा १३ मा मानव अिधकार हननमा
कसुरदार ठहिरएकालाई नेपाली
्
सेनामा िनयुिक्त गनर् निम ने भ ने उ लेख छ । राि ट्रय मानव अिधकार आयोगले दोषी ठहर्याएको

यिक्तले उक्त िनणर्यलाई चुनौती निदएको अव थामा
मा दा

य तो

कानूनले

वीकारोिक्त रहे कोले उक्त िनणर्यलाई आधार

यिक्तलाई नेपाली सेनामा िनयुिक्त, बढुवालगायत गनुर् हुँदैन भ ने िसद्धा त नेपाल

थािपत गिरसकेको मा नुपदर् छ । य तो अव था जा दाजा दै मानव अिधकारको ग भीर

उ लङ्घनको आरोप खेिपरहे का िनज ब नेतको बढुवा सैिनक ऐनसमेतको िव द्ध भई बदर भागी छ
भ नेसमेत बेहोराको िरट िनवेदकह को तफर्बाट अिधवक्ता िवदरु प्रसाद अिधकारीसमेतका कानून
यवसायीह ले िमित २०७२।४।२६ गते पेस गरे को संयुक्त बहसनोट ।
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम सावर्जिनक सरोकारको िववाद बनाई
िरट दायर गनर्को लािग उक्त िवषयसँग प्र यक्ष सरोकार राख्ने यिक्त हुनुपदर् छ तर सहायक रथी राजु
ब नेतको पदो नित कसरी सावर्जिनक सरोकारको िवषय ब न पुग्यो भ ने िनवेदनमा खुलाउन सकेको
दे िखँदैन । सावर्जिनक सरोकारको िववादमा संवैधािनक तथा कानूनी प्र न पिन समावेश भएको
हुनुपनमा य तो संवैधािनक त य कानूनी प्र न समावेश भएको अव था छै न । बढुवा ज तो िनता त
प्रशासिनक प्रकृितको कायर्बाट हुन सक्ने हक हननमा य तो कायर्बाट मकार् पन वा सो कायर्बाट हक
हनन ् भएको

यिक्त उक्त बढुवालाई चुनौती िदई अदालतसमक्ष उपि थत हुनु वा छनीय हुन आउँ छ

भनी ०६७-WO-११९८ को मु ामा सव च अदालतबाट समेत िन पण भइसकेकोले िरट िनवेदन दायर
गनर् हकदै या िनवेदकह मा सवर्था अभाव छ । सहायक रथी राजु ब नेत, बेप ता पान घटनामा संलग्न
भएको भिनएको घटनापिछ िनज अिधकृतको िमित २०६२/७/३ गते प्रमुख सेनानीबाट महासेनानीमा
बढुवा भई िमित २०६७/६/१८ गते सहायक रथीमा बढुवा भइसकेको छ । यसअिघको पदमा बढुवा हुँदा
िनवेदकह ले आपि त नगरे कोले अिहले आपि त गनप
ुर् न कारण खुलाउन सकेको दे िखँदैन भनी
अिधवक्ता सुिनल र जन िसंह िव द्ध कुवेर िसंह रानासमेत भएको मु ामा बोिलएको िवषयसमेत
सा दिभर्क रहे को छ । अनुस धानबाट दोषी दे िखनु र अदालतबाट दोषी ठहर हुनु िभ न अव था हो ।
नेपालको अ तिरम संिवधान २०६३ को धारा २४ (५) मा कुनै अिभयोग लगाइएको
गरे को कसुर प्रमािणत नभएस म कसुरदार मािनने छै न भनी मौिलक हकको
व

यिक्तले िनजले

यव था गिरएको छ ।

वकालीन घटनाह को अनुस धान गरी स य िन पण गन तथा कसुरदारह लाई कारबाहीको

दायरामा

याउने उ े यले "बेप ता पािरएको

यिक्तको छानिबन स य िन पण तथा मेलिमलाप

आयोग ऐन, २०७१" जारी भई ऐनबमोिजम स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग र बेप ता छानिबन
आयोग गठन भई कायर् प्रार भ भइसकेको अव था र सहायक रथी राजु ब नेतले मानव अिधकार तथा
मानवीय कानूनिवपरीत कायर् गरे को दे िखएमा िनजउपर सैिनक अदालतबाट पुपक्ष
र् हुने नै हुँदा उक्त
िवयषव तु

ी सव च अदालतको असाधारण अिधकार क्षेत्रबाट हे नर् िम दै न भ ने नेपाली सेना जङ्गी

अ डा काठमाड समेतको तफर्बाट अिधवक्ता प्राड प्रमुख सेनानी डा. महे द्रजङ्ग शाहसमेतको पेस
गरे को बहसनोट ।
नेपाली सेना कायर्रथीको कायार्लय जङ्गी अ डाले पेस गरे को उ च तरीय टा क फोसर्को प्रितवेदन
िमिसल सामेल रहे छ ।

स य त य प ता लगाई दोषीह लाई कानूनको दायरामा

याउन छुट्टै कानून िनमार्ण गनर् उि लिखत

िर.नं. ३५७५ समेतमा नेपाल सरकारलाई िनदशना मक आदे श जारी गिरसकेको र सोअनु प नेपाल
सरकारले प्रितबद्धता जनाई ऐन जारी गनसमेतको कायर् गरी यस अदालतका पूवर् आदे शह
कायार् वयनको चरणमा प्रवेश गरे को र आदे श कायार् वयनप चात ् िनवेदकको माग स बोधन हुने नै
दे िख छ । यसमा िनवेदकले उठाएका प्र नह

सैिनक अिधकृतको बढुवाबाहे क अ य िवषय मूलत:

यसपूवर् िरट नं. ३५७५ को िरट एवं राममाया नकमीर् िनवेदक र िवपक्षी राजु ब नेतसमेत भएको
परमादे श मु ा (०६३-WO-०६१५) को िरटको सार िवषयव तुभ दा िभ न दे िखन नआएको पिरप्रे य र
िर.नं.

३५७५

को

िनदशना मक

आदे श

जारी

भएकोमा

सोअनु प

नेपाल

सरकारले

आ नो

प्रितबद्धतासमेत प्रकट भइरहे को िवषयमा पटक-पटक सोही िवषयमा आधािरत भएर िरट जारी गनुर्
औिच यपण
ू र् हुन सक्दै न । प्र तुत िरट िनवेदन खारे ज हुने ठहछर् । जहाँ उ प्रेषण वारा कुनै िनणर्य
बदर हुँदैन

य तो अव थामा परमादे शको आदे श जारी हुन सक्दै न । माननीय

यायाधीश

ी

गोिव दकुमार उपा याय यूले भइरहे को बढुवालाई उ प्रेषण वारा बदर नगरी परमादे शको आदे श जारी
गन गरे को आदे शमा सहमत नभएकोले सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३ (१) (क)
बमोिजम प्र तुत िरट पूणर् इजलासमा पेस गनुर् भ नेसमेत बेहोराको माननीय

यायाधीश

ी गोपाल

पराजुलीको राय ।
राि ट्रय मानव अिधकार आयोगले िवपक्षी राजु ब नेतलाई कारबाहीको िसफािरस गरे को छ । राि ट्रय
मानव अिधकार आयोगको िसफािरसको ठूलो प्रभाव हु छ । राि ट्रय मानव अिधकार आयोगले दोषी
दे खाएको

यिक्त पदमा रिहरहने वा बढुवा पाउने कुरा सेवा नीितिवपरीत हु छ । य तो िवषयमा

छानिबन हुँदा सो क्रममा रा ट्रसेवक कमर्चारी भए राि ट्रय मानव अिधकार आयोगको िसफािरसपिछ
िनजलाई िनल बन गन र अ ह को हकमा राहदानी जफत, खाता रोक्का आिद गिरने चलन िव वभर
छ । मानव अिधकार आयोग संवध
ै ािनक िनकाय हो । मानव अिधकार आयोग गठन गन

यसलाई

संवैधािनक मा यता िदने अिन उक्त आयोग महज प्रितवेदक हो उसको िसफािरस भएर मात्र पग्ु दै न ।
सक्षम अदालतबाट दोषी ठहर नभएस म य ता यिक्तलाई िसफािरसले केही गनर् सक्तैन भनी मा दा
संिवधानको

यव था दे खावटी मात्र हुन पुग्छ । अ

कानून र िनकायको तुलनामा मानव

अिधकारस ब धी कानून र िनकायको ठूलो मह व र शिक्त हु छ र ितनले overriding effect
पाउँ छन ् भ ने कुरा मानव अिधकारस ब धी िविधशा त्रका अितिरक्त राि ट्रय मानव अिधकार आयोग
ऐन, २०६८ को दफा ३४ बाट पिन प्र ट छ । प्र तुत स दभर्मा भोजबहादरु ऐर स.अ. बुलेिटन वषर् १७
अंक २ प ृ ठ १५ मा मानव अिधकारका स ब धमा िदएका सुझाव, प्रितिक्रया एवं िनदशन पालन गनुर्
सरकारको कतर् य हुन आउँ छ । ...आयोगबाट गिरएको िसफािरस वा सुझाव कायार् वयन गनर् सरकारले
कुनै ifs and buts गनुर् हुँदैन भनी
सरकारको दािय व भएको

प ट

याख्या गिरएबाट आयोगको िसफािरस कायार् वयन गनुर्

प ट दे िखएकोले िवपक्षी राजु ब नेतको हकमा राि ट्रय मानव अिधकार

आयोगको िसफािरस कायार् वयन गनर् गराउन र कानूनबमोिजम उपयुक्त िनणर्य गनर्समेतका लािग

िवपक्षीह को नाममा परमादे शको आदे शस म जारी हुने ठहछर् । िनवेदकले यसबाटै सक्षम उपचार
पाउने अव था रहे कोले उ प्रेषणको आदे श जारी गिररहनु परे न । िरट िनवेदन खारे ज गनुर् भएको
मा. या.

ी गोपाल पराजुलीको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले छुट्टै राय

यक्त गरे को छु । सव च

अदालत िनयमावली २०४९ को िनयम ३(१)(क) बमोिजम िनणर्यको लािग प्र तुत िरट िनवेदनको
िमिसल पूणर् इजलासमा पेस गनुर् भ नेसमेत बेहोराको माननीय

यायाधीश

ी गोिव दकुमार

उपा यायको राय ।
िनयमबमोिजम दै िनक मु ा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्र तुत मु ामा
िनवेदकका तफर्बाट उपि थत हुनु भएका िनवेदकसमेत रहनुभएका िव वान ् अिधवक्ता
अिधकारी, अिधवक्ताह

ी एकराज भ डारी,

ी िवदरु प्रसाद

ी काि तराम ढुङ्गानाले िवपक्षी राजु ब नेत भैरवनाथ

गणमा हुँदा मािनस बेप ता पान कायर्मा सहभागी रहे कोले मानव अिधकार आयोगले कारबाहीको
िसफािरस भएका

यिक्त हुनुहु छ । िनजलाई बरखा त गरी िनयिमत अदालती प्रिक्रयाबाट कारबाही

अगािड बढाउनु पनमा उ टै बढुवा गिरएको छ । यसले पीिडतह

थप पीडामा पद जाने अव था

आएको छ । सैिनक ऐनको दफा ६२ ले पिन यातना र बेप तालाई सैिनक अदालतको क्षेत्रािधकारिभत्र
पारे को छै न । TRC गठन भएन भ दै िनयिमत अदालतमा प्रवेश गरे का मु ामा अदालत चुप लागेर
ब न िम दै न । यसले पीिडतलाई थप पीडामा पाद जाने अव था आउँ छ । यातना िदने र
बेप ता पान कायर् संिवधान र कानूनबमोिजम अपराधज य कायर् हो ।

यिक्त

यिक्त बेप ता पान र यातना

िदने कायर्मा दोषी दे िखएका यिक्तलाई कारबाही गरी सजाय ठहर गनर् सैिनक ऐनको यव थाले पिन
रोक लगाएको छै न । तसथर् िरट िनवेदकको मागबमोिजमको आदे श जारी हुनुपदर् छ भ नेसमेत बेहोराको
बहस िजिकर प्र तुत गनुभ
र् यो ।
िवपक्षी

नेपाली

अिधवक्ताह

सेनाको

तफर्बाट

ी सरोज रे ग्मी र

संयुक्त इजलासका माननीय

िव वान ् सह यायािधवक्ता

ी

रे वतीराज

ित्रपाठी,

िव वान ्

ी महे द्रजंग शाहले उ प्रेषणको आदे श खारे ज हुने भ ने िवषयमा

यायाधीश यूह बीच मतैक्यता रहे कै छ । बढुवाको िवषय पिहले नै

Settle भइसकेको छ । िसफािरसकतार्ले गरे को िसफािरस रायस म हो ।

यसरी िदइएको राय

बा या मक हुन सक्दै न । िसफािरसकै आधारमा दोषी करार गद जाने हो भने अनुस धान र
अिभयोजनको कुनै उपादे यता रहँदैन । Presecution Executive को Sovereign िभत्रको िवषय हो ।
मानव अिधकार आयोग Watch Dog को भिू मकामा रहे को हु छ । उसले आफले कसैलाई दोषी ठहर
गनर् पिन सक्दै न र उसको िसफािरस बा या मक पिन हुँदैन । कुनै पिन
िवषय अदालतबाहे क अ

यिक्तलाई दोषी करार गन

कसैबाट हुन पिन सक्दै न । अदालतले गरे को िनणर्य मात्र अि तम र

बा या मक हु छ । अ य िनकायको िसफािरस त परीक्षण पिन हुन सक्छ बा यकारी र अि तम मा न
सिकँदै न । सैिनक सेवा िनयमावली, २०६९ को िनयम ३६ ले स भा य उ मेदवार हुन नसक्ने
िवषयव तु उ लेख गरे को छ । िनयम ३६ मा उि लिखत िवषयव तल
ु े िनवेदकको बढुवामा कुनै
प्रकारको रोक लगाएको अव था नहुँदा कुवेरिसंह राना, राजे द्रप्रसाद ढकाललगायतको िरटमा स मािनत

अदालतबाट िसद्धा त

थािपत भइसकेको अव था हुँदा िनवेदकको िरट खारे ज गन माननीय

यायाधीश

ी गोपाल पराजुलीले यक्त गनुभ
र् एको राय सदर हुनुपदर् छ भ ने समेत बेहोराको बहस िजिकर प्र तुत
गनुभ
र् यो ।
पक्ष िवपक्षका तफर्बाट रहनुभएका िव वान ् अिधवक्ताह

तथा िव वान ् सह यायािधवक्ताले गनभ
ुर् एको

बहस िजिकरसमेत सुनी िमिसल संलग्न िरट िनवेदन र िलिखत जवाफसिहतका िमिसल कागजातसमेत
अ ययन गरी हे दार् दे हायका िवषयमा केि द्रत रही िनणर्य िदनुपन दे िखयो ।
१) िनवेदकले उठाएको बढुवाको िवषय सावर्जिनक सरोकारको िवषय हो वा होइन ? बढुवाको
िवषयमा उजुरी गन हकदै या िरट िनवेदकमा रहे को छ छै न ?
२) मानव अिधकार आयोगले गरे को िसफािरसको आधारमा दोषी करार गनर् िम छ वा िम दै न
?
३) िरट िनवेदकको माग दाबीबमोिजमको आदे श जारी हुनुपन हो होइन ?
२. मािथ उि लिखत िनणर्याथर् पिहलो प्र नतफर् िवचार गदार्, मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घनको
आरोप खेिपरहे का त कालीन भैरवनाथ गण महाराजग जमा नेपाली सेनाको सेनानी पदमा
कायर्रत राजु ब नेतलाई नेपाली सेनाको सहायक रथी ज तो अित मह वपूणर् पदमा नेपाल
सरकारले बढुवा गरे को भ ने समाचारप्रित हामी मानव अिधकारकमीर् तथा बेप ता पिरएका
यिक्तह का आफ तह को ग भीर
कायर्बाट

त कालीन

नेपाल

यानाकषर्ण भएको छ । उि लिखत यिक्तह

अिधरा यको संिवधान,

वत त्रताको हक, धारा १४ मा उि लिखत फौजदारी
संिवधान, २०६३ को धारा १२ मा उि लिखत

२०४७

को धारा

१२

बेप ता पान

मा

उि लिखत

यायस ब धी हक तथा नेपालको अ तिरम
वत त्रताको हक, धारा २४ मा उि लिखत

यायस ब धी हक तथा धारा २६ मा उि लिखत यातनास ब धी हकसमेत उ लङ्घन भएको
दे िख छ । साथै नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) बीच भएको िव तत
ृ शाि त स झौता
नागिरक अिधकार ऐन, २०१२ सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा १४ र १५,
यातनास ब धी क्षितपूितर् ऐन, २०५३ को दफा ३, कारागार ऐन, २०१९ को दफा ७, त कालीन
आतङ्ककारी तथा िव वंशा मक कायर् िनय त्रण तथा सजाय ऐन, २०५८ को दफा ९ तथा
सरकारले मानव अिधकार तथा मानवीय कानूनको कायार् वयनमा िमित २०६०।१२।१३ को
प्रितबद्धताको समेत उ लङ्घन हुन गएको दे िख छ । साथै नेपाल पक्ष भएको नागिरक तथा
राजनीितक

अिधकारस ब धी

महासि धलगायतका

नेपाल

पक्ष

भएका

सि ध

तथा

महासि धह को यापक उ लङ्घन हुन गएको छ । यसको िवपरीत िवपक्षी नं. ६ लाई कारबाही
हुनुपनमा प्रमोसन गिरनुबाट मािथ उि लिखत राि ट्रय तथा अ तराि ट्रय कानूनिवपरीतको कायर्
भएको छ । बेप ता छानिबन गन कायर् तथा पीडकलाई
दािय वबाट िवपक्षीह

यायको कठघरामा उ याउनु पन

भाग्न खोजेको दे िखएको छ । अिधवक्ता राजे द्रप्रसाद ढकालको हकमा

िनजको भाइ रिव द्र प्रसाद ढकालसमेत िनवेदकह

र िवपक्षी नेपाल सरकार गह
ृ म त्रालयसमेत

भएको ब दीप्र यक्षीकरण मु ासमेतका िविभ न मु ाह मा बेप ता तथा स य िन पणस ब धी
आयोगका स दभर्मा नेपाल सरकारका नाममा जारी गिरएका िविभ न िनदशना मक आदे शह
हाल कायार् वयन हुन नसकेको र पीिडतह ले

याय पाउने हक पूणत
र् ः ब द भएकोले स मािनत

अदालतबाटै पुनः आव यक प्रभावकारी कदम चािलनु वा छनीय भएकोले प्र यथीर् नं. १

र २

बाट प्र यथीर् नं. ६ लाई सहायक रथीमा बढुवा गन गरी गिरएको िमित २०६९।६।१८ को िनणर्य
तथा सोका आधारमा गिरएका पत्राचारह

समेतका कायर्ह

उ प्रेषणको आदे शले बदर गरी

राि ट्रय मानव अिधकार आयोगको िसफािरस कायार् वयन गनर् गराउन र कानूनबमोिजम उपयुक्त
िनणर्य

गनर्समेतका

लािग

िवपक्षीह को

नाममा

परमादे शको

आदे शसमेत

जारी

गिरपाउँ

भ नेसमेत बेहोराको िरट िनवेदनको मुख्य िजिकर रहे को दे िख छ ।
३. िवपक्षीम येका राजु ब नेतको िलिखत जवाफ हे दार् सैिनक सेवाको पदमा िनयुिक्त र बढुवा गदार्
अपनाउनु पन सामा य िसद्धा त, २०६४ को दफा ३८ बमोिजम तोिकएको तािलम र सेवा अविध
पूरा गरी म जे ठता क्रममा रहे कोले ऐ.को दफा ३७ बमोिजमको बढुवा सिमितले सहायक रथी
पदमा बढुवाको लािग िमित २०६९।३।२२ को िसफािरसमा नेपाल सरकार मि त्रपिरष को िमित
२०६९।६।१८ को िनणर्यले सहायक रथी दजार्मा पदो नित भई िमित २०६९।६।२१ मा द यार्नी
िच न ग्रहण गरे को छु । आयोगको िसफािरस केवल प्रारि भक प्रितवेदनसरह मात्र हो ।
संिवधानको धारा २४(५) बमोिजम कसुर प्रमािणत नभएस म कसुरदार नमािनने िनद िषताको
अनुमानको संवैधािनक प्र याभूितसमेत रहे कोमा, यसरी बढुवा सिमितबाट भएको िसफािरसको
आधारमा कानूनबमोिजम गिरएको बढुवा र उक्त बढुवाको कायार् वयनसमेत भइसकेको भ ने
बेहोरा उ लेख भएको दे िख छ भने िवपक्षी नेपाल सरकार रक्षा म त्रालयको तफर्बाट परे को
िलिखत जवाफ हे दार् कुनै पिन पदािधकारी मानव अिधकारको ग भीर उ लङ्घन गन तथा
मानवता िव द्धको अपराधमा संलग्न भएको प्रमािणत भएको अव थामा नेपाल सरकारले
प्रचिलत कानूनअनुसार कारबाही हुने िनिवर्वाद नै छ । कुनै पिन अिभयोग प्रमािणत नभएस म
िनद ष मािनने

यायको िसद्धा त रहे को र संवध
ै ािनक

यव थाबमोिजमको आयोग हालस म

गठन नभई अिभयोग प्रमािणत नभएकोले िनयिमत प्रिक्रयाअनु प बढुवा भएको हुँदा प्र तुत िरट
िनवेदन खारे ज भागी छ भ नेसमेत बेहोरा उ लेख भएको पाइ छ । प्रचिलत सेवास ब धी ऐन,
िनयमअनुसार बढुवाको लािग योग्य भएका र कुनै कानूनले बढुवाको लािग अयोग्य नठहिरएको
यिक्तउपर केवल शंका र अनुमान गरी रा ट्र सेवक सैिनक यिक्तको विृ त िवकास हुन पाउने
संवैधािनक र कानूनी अिधकारमा ब दे ज लगाउन निम ने भ ने प्रधान सेनापित गौरव शमशेर
राणाको िलिखत जवाफबाट दे िखन आएको छ ।
४. िवपक्षीम येका राजु ब नेतलाई नेपाली सेनाको सहायक रथीमा गरे को बढुवा बदरको माग गद
सावर्जिनक सरोकारको िववादको

पबाट पेस हुन आएको दे िख छ । िरट िनवेदकह ले िवपक्षी

राजु ब नेतलाई सहायक रथीमा गिरएको बढुवाको िवषयलाई िलएर यस अदालतको असाधारण
अिधकार क्षेत्रअ तगर्त सावर्जिनक सरोकारको िवषयको मा यमबाट प्रवेश गरे को दे िख छ । बढुवा
सिमितले िमित २०६९।३।२२ मा िवपक्षीम येका राजु ब नेतलाई बढुवा गनर् भनी नेपाल
सरकारसमक्ष िसफािरस गरे को र नेपाल सरकार मि त्रपिरष को िमित २०६९।६।१८ को िनणर्यले
िवपक्षीम येका राजु ब नेत सहायक रथी दजार्मा पदो नित भई िमित २०६९।६।२१ मा द यार्नी
िच न प्रा त गरी कामकाज गरी आएको िरट िनवेदन तथा िलिखत जवाफबाट खु न आएको
दे िख छ । िरट िनवेदकह ले बढुवाको िवषयमा िववाद सज
ृ ना गरे को भएपिन बढुवाको िवषयमा
िनवेदकह

बढुवाको स भा य उ मेदवार रहे को र िनजको बढुवाबाट आफूलाई मकार् परे को भ ने

दे खाउन नसकेको अव था हुँदा िरट िनवेदकह ले उक्त बढुवाको िवषयमा कुनै साथर्क स ब ध
थािपत गराउन सकेको दे िखँदैन ।
५. "सावर्जिनक सरोकारको िवषयमा िनवेदन िदने िनवेदकले िववादको िवषयव तुसँग साथर्क स ब ध र
ताि वक सरोकार (Meaningful Relation and Substantial Interest) रहे को कुरा दे खाउन
सक्नुपदर् छ । अ यथा िनवेदन गन हकदै या

थािपत हुन सक्दै न । सावर्जिनक सरोकारका

िववादह मा हकदै याको सीमालाई बढाइएको हु छ भ दै मा सबैलाई सबै िवषयमा
गन

हकदै या

वतः िनवेदन

हु छ भनी अथर् गनर् निम ने" (ने.का.प. २०७३, अंक: ३ िनणर्य नं. ९५६०,

संयुक्त इजलास), “सावर्जिनक सरोकारको िवषयको पिहचान गदार् कुनै िववाद खास

यिक्त वा

यिक्तह को हक वा सरोकारसँग स बि धत छ वा सवर्साधारण नागिरक वा जनसमुदायको
सामूिहक हक वा सरोकारसँग छ भ ने कुरा हे नप
ुर् न" (ने.का.प. २०६८,

अङ्क ९ िनणर्य नं.

८६८०, संयुक्त इजलास) र "कुनै िववाद सावर्जिनक हक वा सरोकारको हो वा होइन भ ने
कुराको िनणर्य

यो िववाद सवर्साधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूिहक हक वा

सरोकारसँग स बि धत छ वा कुनै खास

यिक्त वा

यिक्तह को हक वा सरोकारसँग मात्रै

स बि धत छ भ ने आधारमा गनुप
र् न " (ने.का.प. २०६९,

अङ्क १२ िनणर्य नं. ८९२६, पूणर्

इजलास) भनी उ लेख भएसमेतका थुप्रै मु ामा यसै अदालतबाट

याख्या भई िसद्धा तसमेत

प्रितपादन भइसकेको छ ।
६. बढुवासँग स बि धत िवषय िवशद्ध
ु
सेवास ब धी कानूनबमोिजम आ नो

पमा सेवास ब धी कानन
ू को प्रशासिनक िवषय हो ।
वाथर् वा सरोकार रहे को

यिक्तले बढुवाको िवषयमा मकार्

परे को कुरामा बाहे क अ ले प्र न उठाउन सक्ने िवषय नै होइन । िवपक्षी राजु ब नेतको बढुवाको
िवषयले िनवेदकह लाई के कुन प्रकारको असर परे को हो सो कुरा

प ट

पमा खल
ु ाउन सकेको

दे िखँदैन । बढुवा ज तो िनता त प्रशासिनक िवषयमा मकार् पन वा सो कायर्बाट हक हनन ्
भएको

यिक्त मात्र बढुवाको िवषयमा चुनौती िदँ दै आउनुपन हु छ । कानूनबमोिजम सेवासँग

स बि धत संगठनमा कायर्रत ् कमर्चारीको पदो नितको िवषयलाई मकार् पन पक्षले बाहे क चुनौती
िदने हकदै या अ य

यिक्तमा रहन सक्ने दे िखएन । यसरी िववादको िवषयसँग कुनै पिन

प्रकारको स ब ध नरहे को िवषयव तुलाई सावर्जिनक सरोकारको िवषयको

पमा ग्रहण गनर्

िम ने दे िखँदैन ।
७. खासगरी मानव अिधकारस ब धी उ लङ्घनको िवषयलाई सावर्जिनक सरोकारको त व िव यमान
रहे कोले बढुवाकै िवषय भए पिन सावर्जिनक सरोकारको िवषयको
भ ने िनवेदकह को प्र नमा िवचार गदार्, िवगतको सश त्र

व

पमा ग्रहण गरी हे िरनुपदर्छ
वको समयमा भएका मानव

अिधकार उ लङ्घनका घटनामा दोषी दे िखएका यिक्तह लाई कारबाही गन संय त्र िनमार्ण गरी
य ता संय त्रमाफर्त कारबाहीको प्रिक्रया अगािड बढाउनुपन हु छ । िवगतको सश त्र

व

वको

समयमा मािनस बेप ता पानस ब धी िवषयको कुरालाई जोडेर बढुवास ब धी िववादमा जो ने
भ ने िवषयलाई मािथको प्रकरणमा िव लेषण गिरसिकएको छ । अक तफर् मानव अिधकारको
उ लङ्घन गरी

यिक्त बेप ता पािरएको भिनएका पीिडत वा िनजको पिरवारको तफर्बाट

िनजह को हकको प्रितिनिध व गन गरी िरट िनवेदन प्र तुत हुन आएको अव थासमेत होइन ।
८. िववादको

पमा आएको बढुवास ब धी िवषयका बारे मा सैिनक ऐनमा के क तो यव था रहे को छ

त भ ने स ब धमा हे दार्, सैिनक ऐन, २०६३ को दफा २१ मा बढुवास ब धी

यव था

तोिकएबमोिजम हुनेछ भ ने उ लेख भएको दे िख छ । सैिनक िनयिु क्त, प्रमोसन र अ

िविवध

यव था साधारण िनयमह , २०२० को िनयम १६ मा सैिनक अदालतमा कुनै मु ा परी सफाइ
नहु जेल सैिनक

यिक्तको प्रमोसन नसुनाइने

यव था रहे को पाइ छ । सैिनक सेवाको पदमा

िनयुिक्त र बढुवा गदार् अपनाउनु पन सामा य िसद्धा त, २०६४ को दफा ३९ को ख ड (घ) मा
कोटर् अफ इ क्वायरी वा िवशेष छानिबन सिमितबाट अिभयोग लागी कुनै सैिनक अदालत वा
सैिनक िवशेष अदालतमा मु ा दायर भएको वा हुने क्रममा रही स बि धत अदालतबाट सफाइ
नपाएस म बढुवाको लािग स भा य उ मेदवार हुन नपाउने भ ने यव था रहे को पाइ छ । ियनै
िनवेदकम येकी राममाया नकमीर् िनवेदक र िवपक्षी राजु ब नेतसमेत भएको परमादे श मु ामा
(०६३-WO-०६१५) भैरवनाथ गणमा भएको ियनै िवपक्षी राजु ब नेतसमेतले यातना िदएको,
बेप ता

पारे को

र

ह या

गरे को

भ ने

स ब धमा

ियनै

िवपक्षीसमेत

उपर

मल
ु क
ु ी

ऐन

यानस ब धीको महलबमोिजम कारबाही हुनका लािग िवपक्षीह लाइर् त काल पक्राउ गरी
जािगरबाट बखार् त गरी अनुस धान कायर् अिवल ब सु

गनुर् भनी िवपक्षीह का नाउँ मा

परमादे शसमेतको आदे श जारी गिरपाउँ भनी परे को िरट िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित
२०६७।५।१० मा िरट िनवेदन खारे ज हुने ठहरी फैसला भएको पाइ छ । उपयुक्
र् त फैसलासमेतका
कुनै पिन िमिसल प्रमाणबाट यी िवपक्षी राजु ब नेत अदालतबाट दोषी ठहिरएको भ ने दे िखन
आउँ दै न

।

साथै

सो

फैसलाले

यी

िवपक्षी

राजु

ब नेतको

सैिनक

अिधकारीको

पदको

िनर तरतालाइर् कुनै असर परे को दे िखँदैन । यी िवपक्षी राजु ब नेत उि लिखत बेप ता पान
घटनामा संलग्न भएको भिनएको घटनापिछ िनज सैिनक अिधकृतको िमित २०६२।७।३ मा
प्रमुख सेनानीबाट महासेनानीमा पदो नित भएको र िमित २०६९।६।१८ मा सहायक रथीमा बढुवा

भएको दे िखएको छ । यसरी सैिनक अिधकारीको पदको िनर तरता कायम रही रहे को अव था र
प्र तुत मु ाको िवषयव तु पिन सश त्र

व

वका क्रममा भएका मानव अिधकारको ग भीर

उ लङ्घन तथा मानवता िव द्धको अपराधस ब धी घटनासँग स बि धत दे िखएको र उनै सैिनक
अिधकारीको उही िवषयसँग जोडी पिछ लो पटक भएको िनज सैिनक अिधकारीको बढुवाको
िवषयलाइर् िलएर प्र तुत िरट िनवेदन परे को दे िख छ ।
९. यसै स दभर्मा िनवेदक अिधवक्ता सुिनल र जनिसंहसमेत िव द्ध िवपक्षी कुवेरिसंह रानासमेत
भएको उ प्रेषण (ने.का.प. २०६९ अंक १२ िनणर्य नं.८९३३, ०६७-WO-११९८) को िरटमा बढुवा
िवशुद्ध सेवास ब धी कानूनको प्रशासिनक िवषय भएकोले सोको स ब धमा सेवास ब धी
कानूनबमोिजम आ नो

वाथर् वा सरोकार रहे को

यिक्तबाहे क अ ले प्र न उठाउन नसक्ने,

िनता त िभ न प्रकृितको सेवास ब धी कानूनबमोिजम गिरने बढुवाको िवषयमा साथर्क सरोकार
नभएको

यिक्तको िनवेदनबाट मागबमोिजम

िसद्धा तसमेत

आदे श जारी गन अव था नदे िखने, भनी

थािपत भइसकेको छ । प्र तुत िरट िनवेदनमा िरट िनवेदकले िवपक्षी राजु

ब नेतको िववािदत बढुवाको िवषयसँग आ नो कुनै साथर्क स ब ध

थािपत गनर् सकेको

दे िखँदैन । िवपक्षी राजु ब नेतका िव द्ध कुनै अिभयोग लागी सैिनक अदालत वा सैिनक िवशेष
अदालतमा कुनै मु ा दायर भएको अव था पिन होइन । कुनै िनयिमत अदालतमा मु ाको
कारबाही चली सजाय पाएका यिक्तसमेत होइनन । िरट िनवेदकह ले बढुवाको िवषयमा िववाद
सज
ृ ना गरे को भएपिन िनवेदक सैिनक अदालत वा सैिनक िवशेष अदालतमा मु ा दायर भएको
वा मु ा दायर गन क्रममा रहे का

यिक्त हुँदा बढुवाको लािग स भा य उ मेदवार हुन नपाउने

यिक्त हुन ् भ नसमेत सिकने अव था नहुँदा सेवास ब धी कानूनबमोिजमको प्रिक्रया पूरा गरी
भएको बढुवाको िवषयमा मकार् पन

यिक्तबाहे क अ ले िदएको िरट िनवेदनका आधारमा

गिरएको बढुवाको िवषय कानूनस मत नै रहे को दे िखयो ।
१०. मानव अिधकार आयोगले गरे को िसफािरसको आधारमा दोषी करार गनर् िम छ वा िम दै न भ ने
दो ो प्र नका स ब धमा िवचार गदार्, त कालीन नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को दफा
२४ को उपधारा ५ र वतर्मान नेपालको संिवधानको धारा २० को उपधारा ५ मा कुनै अिभयोग
लगाइएको

यिक्तलाई िनजले गरे को कसरु प्रमािणत नभएस म कसरु दार मािनने छै न भ ने

संवैधािनक

यव था गरे को पाइ छ । प्र तुत िववादमा िवपक्षी राजु ब नेत सक्षम अदालतबाट

दोषी ठहर भएका यिक्त हुन ् भ नेसमेत िनवेदकह ले प्रमािणत गनर्सकेको अव था पिन छै न ।
सक्षम िनकायबाट अनुस धान गरी दोषी दे िखए अदालतमा अिभयोजन पक्षले अिभयोजन गरी
अदालतबाट दोषी प्रमािणत भएको दे िखनु पदर्छ । मानव अिधकार आयोग सजाय ठहर गन र
दोषी ठहर गन िनकाय नभई कारबाहीको िसफािरसस म गन क्षेत्रािधकार प्रा त िनकायको

पमा

रहे को पाइ छ । मानव अिधकार आयोगले गरे को िसफािरसकै आधारमा कानन
ू बमोिजम
अनस
ु धान र अिभयोजन भई अिधकारप्रा त अदालतबाट दोषी ठहर नभई दोषी करार गन

अव था हुँदैन । राि ट्रय मानव अिधकार आयोगले िववािदत घटनाका बारे मा अपराध अनुस धान
एवं कारबाही गनुप
र् न ठहर्याई सो प्रयोजनको लािग लेखी पठाएको दे िख छ । सोबमोिजम
अपराध अनुस धान गरी अिभयोजन गरे को वा

याियक िनणर्य भएको भ ने अव था भने होइन

। कसुरको अनुस धानका लािग लेखी पठाउने कायर्

वयंमा अिभयोजन वा

याियक िनणर्य हुन

सक्दै न । अनुस धानका लािग लेखी पठाउने कायर् र कसुर ठहर हुनुको बीचमा ठूलो अ तर
रहे को छ । मानव अिधकार आयोगले गरे को कारबाहीको िसफािरस केवल िसफािरसस म हो ।
िसफािरस आफमा आदे श हुन सक्दै न । िसफािरस गरे कै आधारमा दोषी ठहर गनर् पिन िम दै न
।
११. सश त्र

व

वको समयमा भएको मानवीय कानून र मानव अिधकार कानूनको उ लङ्घनमा

संलग्न पीडक र पीिडतबीचको ितक्ततापूणर् स ब धलाई स य
पुन: थापना गन असाधारण समयको िवशेष

यायका

थापना, मेलिमलाप, पिरपूरण र

पमा संक्रमणकालीन

िव वका िविभ न दे शह मा भएको दे िख छ । संक्रमणकालीन
आिथर्क र राजनीितक जवाफदे िहताको लािग

यायले कानूनी, सामािजक,

याियक िनश त्रीकरण, ि थरीकरण र सामािजक

के द्रिव दम
ु ा राखी सदाका लािग शाि त एकता र
नेपालमा संक्रमणकालीन

यायको अ यास

याय

थािपत गदर्छ भ ने मा यताबमोिजम

यायलाई स बोधन गनर् नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा

३३ र िव तत
ृ शाि त स झौताको दफा ५.२.५ बमोिजम बेप ता पािरएका

यिक्तको छानिबन

स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भई सोबमोिजम स य िन पण तथा
मेलिमलाप आयोग र बेप ता पािरएका
दे िख छ तथािप सश त्र

व

वमा भएका आतंककारी वा िव वशं◌ा मक वा अपराधज य कायर्

राजनीितक आवरणमा संक्रमणकालीन
िवषय हुन । संक्रमणकालीन

यिक्तह को छानिबन आयोग गठन भई कायर् भइरहे को
यायको दायरािभत्र पन नभई फौजदारी

यायमा मु ा अिभयोजनको मा यमबाट मात्र पीिडतले

गन होइन । समान प्रकृितका घटनाह

याय प्रा त

पन
ु ः दोहोिरन निदन स य अ वेषण गन िनकायको

सुधार, प्रभावकारी तथा पीिडत स तु ट हुने प्रकृितको पिरपरू णको
यिक्तको औपचािरक जानकारी र िज मेवारी संक्रमणकालीन
िवचारणीय पक्षका

याय प्रणालीका

याय

यव था, ग ती गन
यव थाका अिनवायर् र

पमा रहे का हु छन । अिभयोजन मात्रले मानव अिधकार उ लङ्घनका

घटनाका पीिडतको मागलाई परू ा गनर् सक्दछ भ न सिकँदै न ।

यसैले िनणर्य गदार् पीिडत र

स बि धत पक्षको चासोलाई के द्रमा राख्नु पदर् छ । स य उ घािटत नगिरकन र पिरपूरणको
प्रयास नगिरकन पीडकको सानो िह सालाई मात्र दि डत गन कायर्ले राजनीितक प्रितशोधलाई
दशार्उँछ । यसथर्

व

वकालमा भएका िविभ न कसुरज य कायर्लाई स बोधन गरी

स पादन गदार् संिवधान, कानून, सेना पिरचालनको अव था,
अदालतबाट िवगतको

व

याय

िव तत
ृ शाि त स झौता र यस

वलाई स बोधन हुने गरी भएका स पण
ू र् आदे श तथा फैसलाको

समग्र िव लेषण गरी

यायको मा यमबाट

व

वकालीन घटनाह को सुरिक्षत

पमा अ य

गनुर् उपयुक्त हुने दे िख छ ।
१२. सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ३ बमोिजम सैिनक ऐनको क्षेत्रािधकारिभत्र पन

यिक्तले कतर् य

पालनको िसलिसलामा कानूनिवपरीतका कायर् गरे को दे िखएमा य ता कायर्का स ब धमा सैिनक
याय प्रणालीबाट परीक्षण गनर् नसिकने भ न पिन िम दै न । नेपालको संिवधानको धारा १५२
(२) मा सैिनक अदालतलाई िविशि टकृत अदालतको

पमा

यव था गरे को छ । यातना र

बेप ता स ब धमा यातना तथा क्रूर अमानवीय वा अपमानजनक

यवहार वा द ड िव द्धको

महासि ध, १९८४ लाई नेपालले १४ मे १९९१ मा अनुमोदन गरे पिछ सैिनक ऐन, २०६३ जारी भई
उक्त महासि धको

यव था र भावनाबमोिजम यातना र बेप ता पान कायर्लाई सैिनक ऐनको

दफा ६२ ले सैिनक कसुरको

पमा यव था गरे को छ भने यातना िदने र बेप ता पान कायर्लाई

छानिबन गनर् सैिनक ऐनिभत्रकै अ य कसुरमा हुने छानिबनभ दा िवशेष यव था गरी छानिबन
भई सैिनक िवशेष अदालतमा मु ा दायर गनर् सिकने र सैिनक िवशेष अदालतबाट भएको
फैसलाउपर सव च अदालतमा पन
ु रावेदन लाग्न सक्ने यव थासमेत गरे को दे िख छ । यातना र
बेप ताको कसुरमा अनुस धान, अिभयोजन र पुपक्ष
र्
सैिनक

याय प्रणालीबाट भई अि तम

सुनुवाइ सव च अदालतबाट हुने यव थासमेत भएको दे िख छ ।
१३. जहाँस म

ी भैरवनाथ गणमा गणपितको

पमा कायर्रत रहँ दा ४३ जनालाई बेप ताको अव थामा

रािखएको दे िखएकोले बेप ताह को ि थित सावर्जिनक गरी कानूनी प्रिक्रयामा लैजान तथा उक्त
कायर्मा िज मेवार दे िखएका त कालीन प्रमुख सेनानी राजु ब नेतलगायतका सैिनक अिधकारीह
समेत मािथ प्रचिलत कानूनबमोिजम कारबाही अिघ बढाउन भनी राि ट्रय मानव अिधकार
आयोगले गरे को िसफािरस कायार् वयन नगरी बढुवा गरे कोले उक्त बढुवा गैरसंवध
ै ािनक र
गैरकानूनी छ भ ने िरट िनवेदकह को दाबी रहे को स दभर्मा िनज राजु ब नेत िमित २०६२।७।३
मा प्रमुख सेनानीबाट महासेनानीमा पदो नित र िमित २०६७।७।३ मा महासेनानीको पदाविध थप
भई हाल सहायक रथी दजार्मा पदो नती भएको अव था छ । िवपक्षी राजु ब नेतलाई जुनसुकै
तह वा पदमा रहे पिन कानन
ू बमोिजम अपराध अनुस धान हुनसक्ने नै दे िख छ । कोही यिक्त
कुनै पदमा बहाल रहे को र सो पदमा रहे कै कारणले यिद अपराधको अनुस धानप चात ् दोषी
ठहर भए सजायको भागीदार हुन नसक्ने भ ने दे िखँदैन । िवपक्षी राजु ब नेत सहायक रथीमा
बढुवा पाएको भ ने आधारमा कसुरको दािय वबाट मिु क्त नै पाएका हुन ् भ ने अथर्को

पमा

ग्रहण गनर् िम ने दे िखँदैन ।
१४. मानव अिधकारको उ लङ्घनका घटनालाई समयमा स बोधन हुन नसकेमा पीिडतले
अनुभूित गनर् नसक्ने र दोषी दे खाइएका

यायको

यिक्तह ले सफाइको उिचत अवसर पाउन नसक्ने र

अनाव यक ला छनाको िशकार ब न पग्ु दछ । सावर्जिनक जवाफदे हीको पदमा आिसन यिक्तका
उपर लाग्ने मानव अिधकार उ लङ्घनका घटनाह

झन ् बढी संवद
े नशील हु छन ् ।

य ता

घटनाह लाई समयमा टुंगो लगाई पीिडत एवं आरोिपत

यिक्त दव
ु ैको लािग शीघ्र अनुस धान,

अिभयोजन र िन पण गनुर् अ याव यक हु छ । छानिबन गरी त यगत िन कषर्मा पुग्नुभ दा
आरोप प्र यारोपमा उित्रन सक्ने खतरा भई

यायको िनकास ब द हुन सक्दछ ।

१५. यसै स दभर्मा स मािनत सव च अदालतबाट िरट नं.३५७५ समेत ३४ वटा िरट िनवेदनउपर
अिधवक्ता राजे द्र प्रसाद ढकालको हकमा िनजको भाई रिव द्रप्रसाद ढकालसमेत िनवेदकह
िवपक्षी

नेपाल

सरकार

गह
ृ म त्रालयसमेत

भएको

ब दीप्र यक्षीकरण

मु ासमेतका

र

िविभ न

मु ाह मा जबरज ती बेप ता पान कायर्लाई स बोधन गन गरी िवशेष िकिसमको कानून
बनाउनु, बेप ता पािरएका तथा म ृ यु भएकाको त काल राहतका लािग हकवालालाई एक
लाखदे िख दई
ु लाख

पैयाँस म रकम िदनु भ ने आदे श जारी भएकोमा म ृ यु भएका र बेप ता

पािरएकाको हकवालालाई राहत प्रदान गनर् िनदिशका, २०६५ िनमार्ण गरी एक लाखदे िख दईु लाख
पैयाँस म रकम प्रदान गन यव था भएको दे िख छ । िललाधर भ डारी िव द्ध नेपाल सरकार
प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयसमेत भएको िरट िनवेदनमा अदालतले

व

वको

समयमा िनवेदकह को स पि त क जा गिरएकोमा क जा गिरएको स पि त िफतार् गनर् र
स पि तको अपहरणबाट पनर् गएको क्षितसमेत मू याङ्कन गरी क्षितपिू तर्सिहत स पि त िफतार्
िदन िदलाउन र

यसका लािग पीिडत समुदायका प्रितिनिधसमेत रहे को िज ला

तरीय सिमित

गठन गनर् नेपाल सरकार मि त्रपिरष का नाममा परमादे श जारी भएकोमा सो आदे शानुसार
सश त्र

व

वको क्रममा क जा गिरएका सावर्जिनक तथा िनजी घर जग्गा स पि त

िफतार्स ब धी उ च

तरीय कायर्दल र िज ला कायार् वयन सिमित िमित २०६८/६/१० मा

मि त्रपिरष को िनणर्यबाट गठन भएको दे िख छ । िरट िनवेदक राजे द्र िघिमरे
मि त्रपिरष

िव द्ध

कायार्लयसमेत भएको िरट िनवेदनमा यातना िदने कायर्लाई अपराध घोिषत गरी

यातना पीिडतलाई क्षितपूितर् िदने कानून बनाउनु भनी िमित २०६४/९/२ मा आदे श भएको ...।
यसरी बेप ता तथा स य िन पणस ब धी आयोगका स दभर्मा नेपाल सरकारका नाममा जारी
गिरएका िविभ न िनदशना मक आदे शह

र फैसलामा उि लिखत िविभ न

याख्या मक

िट पणीह को हाल कायार् वयनको क्रममा रहे को भ ने दे िखन आएको छ । नेपाल सरकारका
मुख्य सिचवले िमित २०६७।५।७ मा सव च अदालतको पत्रको जवाफमा लेखेको पत्रमा मानव
अिधकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १३ अनुसार राि ट्रय मानव अिधकार आयोगको िनणर्य
िसफािरस कायार् वयन गनर् नेपाल सरकार प्रितबद्ध छ । तदनुसार पीिडतह लाई
लाख २४ हजार

. ६ करोड ५४

पैयाँ क्षितपूितर् उपल ध गराउन २०६६।८।१६ मा िनणर्य भएको, राि ट्रय मानव

अिधकार आयोगको २०६६।५।३२ को प्रितवेदनबाट बेप ता पािरएका भिनएका ४३ जनाम ये ३८
जनाका हकदारले जनही १ लाखका दरले राहत रकम पाएका, बेप ता पािरएका नाम समावेश
भएका नागिरकका बढीमा ३ स तितलाई १८ वषर् नपुगेस म बेप ता अविधभर प्राथिमक,
िन.मा.िव., मा.िव. र प्रमाणपत्र वा उ.मा.िव. तहमा

१०, १२, १४ र १६ हजारका दरले एकमु ट

वािषर्क छात्रविृ त उपल ध गराउने,
समेतका र िविभ न पीिडतह

व

व पीिडतह को लगत संकलनको काम भइरहे को

ज तो िक सोलुका जीतमान आिदको लािग रकम िनकासा

भइसकेको, राि ट्रय मानव अिधकार आयोगको २०६६।५।२२ को प्रितवेदनमा उ लेख भएका
बेप ता यिक्तह को वा तिवक ि थित प ता लगाउनका लािग िव तत
ृ शाि त स झौताको धारा
५.२.५ एवं अ तिरम संिवधानको धारा ३३ अनुसार भएको सव च अदालतको २०६४।२।१८ को
िनदशना मक आदे शबमोिजम स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग एवं बेप ता ...छानिबन
आयोग गठन गन िदशामा नेपाल सरकार प्रितबद्ध छ । ती िवधेयकह
।

यिक्त बेप ता पानलाई क्षमादान हुन नसक्ने कानूनी

संस समक्ष प्र तुत छन ्

यव था भनी उ लेख भएको कुराबाट

राि ट्रय मानव अिधकार आयोगको िसफािरसलाई कायार् वयन गन िदशातफर् अगािड बढे कै दे िखन
आएको छ ।
१६. िरट िनवेदकको मागबमोिजमको आदे श जारी हुनुपन हो होइन भ ने ते ो प्र नका स ब धमा
िवचार गदार्, िरट िनवेदकह ले बढुवाको िवषयमा िववाद सज
ृ ना गरे को भएपिन बढुवाको िवषयमा
िनवेदकह

बढुवाको स भा य उ मेदवार रहे को र िनजको बढुवाबाट आफूलाई मकार् परे को भ ने

दे खाउन नसकेको उक्त बढुवाको िवषयमा कुनै साथर्क स ब ध

थािपत गराउन सकेको दे िखँदैन

भने बढुवा ज तो िनता त प्रशासिनक िवषयमा मकार् पन वा सो कायर्बाट हक हनन ् भएको
यिक्त मात्र बढुवाको िवषयमा चुनौती िदँ दै आउनुपनमा सोबमोिजम आएको पिन दे िखँदैन ।
मानव अिधकारको उ लङ्घन गरी

यिक्त बेप ता पािरएको भिनएका पीिडत वा िनजको

पिरवारको तफर्बाट िनजह को हकको प्रितिनिध व गन गरी िरट िनवेदन प्र तुत हुन आएको
अव थासमेत होइन । कानूनबमोिजम सेवासँग स बि धत संगठनमा कायर्रत ् कमर्चारीको
पदो नितको
रहन

िवषयलाई

मकार्

पन

पक्षले

बाहे क

चुनौती

िदने

हकदै या

अ य

यिक्तमा

सक्दै न ।

१७. राि ट्रय मानव अिधकार आयोगले िववािदत घटनाका बारे मा अपराध अनुस धान एवं कारबाही
गनप
ुर् न ठहर्याई सो प्रयोजनको लािग लेखी पठाएको दे िख छ । सोबमोिजम अपराध अनस
ु धान
गरी अिभयोजन गरे को वा
लािग लेखी पठाउने कायर्

याियक िनणर्य भएको भ ने अव था छै न । कसुरको अनुस धानका
वयंमा अिभयोजन वा

याियक िनणर्य हुन सक्दै न । मानव अिधकार

आयोगले गरे को कारबाहीको िसफािरस केवल िसफािरसस म हो । िसफािरस आफमा आदे श हुन
सक्दै न । िसफािरस गरे कै आधारमा दोषी ठहर गनर् पिन िम दै न ।
१८.

कोही

यिक्त

कुनै

पदमा

वहाल

रहे को

र

सो

पदमा

रहे कै

कारणले

यिद

अपराधको

अनुस धानप चात ् दोषी ठहर भए सजायको भािगदार हुन नसक्ने भ ने दे िखँदैन । िवपक्षी राजु
ब नेत सहायक रथीमा बढुवा पाएको भ ने आधारमा कसुरको दािय वबाट मुिक्त नै पाएका हुन ्
भ ने अथर्को

पमा ग्रहण गनर् िम ने दे िखँदैन भने राि ट्रय मानव अिधकार आयोगको

िसफािरसलाई

कायार् वयन

गन

िदशातफर्

सरकार

अगािड

बढे कै

दे िखन

आएकोले

िरट

िनवेदकह को मागबमोिजम आदे श जारी गनर् िमलेन प्र तुत िरट िनवेदन खारे ज हुने ठहछर् ।
१९. मािथ उि लिखत केही िरट िनवेदनह मा िवगतमा यस अदालतबाट िदइएका िनदशना मक
आदे शह को कायार् वयन भएको दे िखए पिन यस अदालतबाट िमित २०६५/९/२३ मा िललाधर
भ डारीको िनवेदन तथा सुिनलर जन िसंह िव द्ध कुवेरिसंह रानासमेत भएको िरट िनवेदनमा
िमित २०६९/४/२८ मा िवगतको मानव अिधकार उ लङ्घनको घटनामा संलग्न भए नभएको र
मानव अिधकार एवं कानूनी रा यमा आ था भए नभएको नहे री कुनै सावर्जिनक उ तरदािय व
बहन गन

यिक्तलाई रा यस ताको उपयोग गन िकिसमको खास िज मेवारी िदँ दा रा य र

सवर्साधारण थप संकटमा पनर्सक्ने हुनाले संक्रमणकालीन
सावर्जिनक

पदमा

िनयुिक्त

तथा

बढुवालगायतका

िज मेवारी िदन सावर्जिनक उ तरदािय व बहन गन

यायको

अ य

यव था गनर् र खास गरी

कारबाही

गदार्

उपयुक्
र् तबमोिजम

य तो पदािधकारीले मानव अिधकार

उ लङ्घन गरे नगरे को कुराको परीक्षण गरी िज मेवारी सु पने स ब धमा परीक्षण प्रिक्रया
(Vetting Process) स ब धी खास कानूनको
यस

स ब धमा

आव यक

प्रब ध

गनुर्

यव था हालस म िनमार्ण भएको नदे िखएकोले

भनी

िदएको

आदे श

कायार् वयनका

स ब धमा

तदा खताका साथ काम कारबाही अगािड बढाएको नदे िखँदा मािथ उि लिखत िरट िनवेदनह मा
जारी भएको िनदशना मक आदे शह को कायार् वयन गनतफर् आव यक पहल गनुर् भनी िवपक्षी
नेपाल सरकार प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयका नाममा पुनः यो िनदशना मक
आदे श जारी हुने ठहछर् । उक्त आदे शह को हाल के कित कायर् प्रगित भएको छ भ नेतफर्
सव च अदालत फैसला कायार् वयन िनदशनालयबाट स बि धत क्षेत्रमा पहल गरी प्रा त
प्रितवेदन वा जवाफ ३/३ मिहनामा यस अदालतका मुख्य रिज ट्रारलाई पठाउनू । यस आदे शको
जानकारी महा यायािधवक्ताको कायार्लयमाफर्त प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयलाई
गराउनू । प्र तुत िरट िनवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी िनयमानुसार अिभलेख शाखामा
बुझाई िदनू ।

उक्त रायमा हामी सहमत छ ।
या. दीपककुमार काकीर्
या. मीरा ख का

इजलास अिधकृत: रामप्रसाद ब याल
इित संवत ् २०७३ साल चैत १७ गते रोज ५ शुभम ् ।

सव च अदालत, संवध
ै ािनक इजलास
स माननीय प्रधान
माननीय
माननीय

यायाधीश

यायाधीश

माननीय
माननीय

यायाधीश

ी क याण

े ठ

ी सश
ु ीला काकीर्
ी वै यनाथ उपा याय

यायाधीश गोपाल पराजुली
यायाधीश

ी ओमप्रकाश िम

आदे श

०६८-WS-००२९
िवषयः- उ प्रेषण ।
िज ला रामेछाप, साँगट
ु ार गा.िव.स. वडा नं. ५ घर भै हाल का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ४
ब ने सािवत्री

िनवेदक

े ठ.........................................................................१
िब द्ध

स माननीय प्रधानम त्री बाबरु ाम भट्टराई, प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लय,
िसंहदरबार, काठमाड -----------------------------------------------------------१
मि त्रपिरष ,प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयसमेत िसंहदरबार,काठमाड --१

िबपक्षी

स माननीय रा ट्रपित यक
ू ो कायार्लय, िशतलिनवास काठमाड -----------------------१
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा ३२,१०७-२_ बमोिजम यस अदालतको असाधारण
अिधकारक्षेत्र अ तगर्त दायर हुन आएको प्र तत
ु िरट िनवेदनको संिक्ष त त य र आदे श यसप्रकार छ:
म िनवेिदकाको भाइ भव
ु नकुमार भ ने उ जनकुमार

े ठलाई िमित २०५५।३।१० गतेका िदन किरब

िवहानको ४ बजेको समयमा गोली हानी बालकृ ण ढुंगेलसमेतका अ य प्रितवादीह ले ह या गरे उपर िज ला प्रहरी
कायार्लय ओखलढुंगामा िकटानी जाहे री दरखा त परे को अव थामा उक्त घटनाको िकटानी जाहे री िदने मत
ृ कका
दाजु गणेशकुमार

े ठसमेतलाई सोही कारणले बालकृ ण ढुंगेलसमेतको संलग्नतामा क्रुरतापुवक
र् ह या भएको

िथयो भने सोही ह याको कारणले मानिसक स तल
ु न गम
ु ाएर िनज गणेशकुमारकी छोरी र जनासमेतले
आ मह या गरे प चात बालकृ ण ढुंगेलसमेतको कारणले मेरो पिरवारमा हालस म ितन जनाको
छ भने म िनवेदकसमेतलाई पटकपटक

यान गई सकेको

यान िलने धि क आईसकेको छ।

यसरी मत
ु धानबाट प्रा त त यका आधारमा मल
ु ुकी ऐन
ृ क गणेशकुमारको जाहे री उपर अनस

यान

स ब धी महलको १३(१) नं. अनुसार सवर् वसिहत ज म कैद माग गरी ओखलढुंगा िज ला अदालतमा अिभयोग
पत्र दायर भएकोमा शु

िज ला अदालतले िमित २०६१।१।२८ मा मल
ु क
ु ी ऐन

यान स ब धी महलको १३(१)

बमोिजम बालकृ ण ढुंगेललाई सवर् वसिहत ज म कैद ठहर हुने गरी फैसला गरे को र िज ला अदालतको फैसला

उपर पन
ु रावेदन अदालत राजिवराजमा दोहोरो पुनरावेदन परी पन
ु रावेदन अदालतले िमित २०६३।३।११ मा आंिशक
उ टी गन गरी फैसला गरे कोमा सो फैसला उपर नेपाल सरकारको तफर्बाट परे को पुनरावेदनमा िमित २०६६।९।१९
मा

ी सव च अदालतबाट िनज बालकृ ण ढुंगेललाई सवर् वसिहत ज मकैद गन शु

िज ला अदालतको फैसला

सदर भई उक्त फैसला अि तम भै बसेको छ।
यसरी सव च अदालतको फैसला कायार् वयन गनर् िवपक्षी िनकाय लगायतका अ य िनकायह ले
आनाकानी गरे पिछ सो फैसलाबमोिजम िनज बालकृ ण ढुंगेललाई कैद भक्
ु तान गनर् पक्राउ गरी कारागार
कायार्लयमा पठाउनु पनमा िनर तर

पमा संिवधानसभा सद य र

यव थािपका सद यको

पमा काम गरी

आउनु भएकोले िनजलाई सो है िसयतमा काम गनर् निदनु र पक्राउ गरी कैद भुक्तान गनर् कारागार कायार्लयमा
पठाउने माग गद म िनवेिदकाले िमित २०६८।२।३१ मा यसै स मािनत अदालतमा िरट िनवेदन दायर गरे को
िथएँ।िवपक्षी बालकृ ण ढुंगेललाई समेत पिन सो िरट िनवेदनमा िवपक्षी बनाईएकोमा अदालतको आदे शको अवज्ञा
गद िनज हािजर भएका छै नन।उक्त िरट िनवेदन पिन स मािनत अदालतमा हालस म पिन िवचाराधीन रहे को
छ।िमित २०६८।७।२३ गतेको पेशी तोिकएकोमा सोको अिघ लो िदन तथा २०६८।७।२२ गतेका िदन िनजलाई
माफी िमनाहा िदने िनणर्य भएको भनी नेपाल सरकार मि त्रपिरष को बैठकप चात माननीय म त्री

दयेश

ित्रपाठीले सावर्जिनक संचार मा यममा जानकारी गराउनु भएको र यस स ब धमा िविभ न संघ संगठनह ले
समेत िविभ न प्रितिक्रया जनाएकोले उक्त िनणर्यको यथाथर् जानकारी माग्न म िनवेदकले िवपक्षी म त्री
पिरषदमा िनवेदन दतार् गराउन खो दा िवपक्षी िनकायबाट िनवेदन िलन अ वीकार गरे को र उक्त िनणर्य बदर
गराउने अ य कुनै वैकि पक उपचार नभएकोले स मािनत अदालतसमक्ष यो िरट िनवेदन िलई उपि थत भएकी
छु।
म िनवेिदकाले दोषीलाई जवाफदे ही बनाई

याय प्राि तको लािग िवगत लामो समयदे िख कानन
ू ी बाटोह

खोजी गद भौतारी रहे को अव थामा सव च अदालतबाट दोषी ठहर भएको र अदालतको आदे शको पालना र
िविधको शासनको पालना गनप
ुर् नमा अदालतको आदे श छिलिहडने र अदालतको आदे शलाई अपमान गन िनज
बालकृ ण ढुंगेललाई माफी िदनको लािग िसफािरस गन सरकारको िनणर्यले पीिडतले

याय पाउने हकबाट

बि चत हुन परे को छ भने कानूनको शासनको उपहास भएको छ। यिक्तगत इिवका कारण गरे को ह याको घटना
केवल आ नो दलको राजनीितक कायर्कतार् भएकै कारण माफी िदने कायर् कुनै पिन अथर्मा संिवधान र
कानन
ू स मत हुन सक्दै न।व

य तो िनणर्यले रा यको अ तराि ट्रय दािय व अनस
ु ार पीिडतलाई

याय िदलाउने

प्रितवद्धताको समेत ठाडो उ लंघन हुन पुगेको छ।पीिडत पिरवारलाई वेवा ता गरी पीिडत पिरवारको सहमित िवना
माफी िदनको लािग िसफािरस िदने कायर्

याय र कानन
ू संगत हुन सक्दै न र सरकारको य तो कायर्ले शाि त

प्रकृयामा समेत प्रितकूल असर पानर् जा छ।
तसथर् सव च अदालतको िमित २०६६।९।१९ अि तम फैसलाबाट सवर् वसिहत ज मकैद ठहर भएका र
अदालतको आदे शको अवज्ञा गद, सो फैसलालाई चन
ु ौित िदँ दै

वत त्रपव
र् िहडडुल गिररहे का बालकृ ण ढुंगेललाई
ू क

माफीको लािग स माननीय रा ट्रपित समक्ष िसफािरस गन िवपक्षी नेपाल सरकारको िमित २०६८।७।२२ गतेको
भिनएको िसफािरस िनणर्य अ तिरम संिवधानको प्र तावना, धारा १२, १३, ३२, ३३(ग), १००, ११५, ११६ र १५१,
िव तत
ृ शाि त स झौता र नेपाल पक्ष भएको मानव अिधकार स ब धी अ तराि ट्रय महास धी ICCPR को
धारा २(३) लगायतको िवपिरत रहे कोले िवपक्षी नेपाल सरकारबाट माफी स ब धमा भए गरे का िनणर्य काम
कारवाही पत्राचार लगायत पीिडतको

याय पाउने हक िहतमा असर पन स पूणर् िनणर्यह

अ तिरम संिवधानको

धारा १०७(२) बमोिजम उ प्रेषणको आदे शले बदर गरी सो िनणर्य अनस
ु ार माफी निदनु भनी िवपक्षी रा ट्रपितको
कायार्लयको नाममा प्रितषेधको आदे श र अ य िवपक्षीह को नाममा प्रितषेध, अिधकारप ृ छा र परमादे शसमेतका
अ य उपयक्
ु त आदे शसमेत जारी गरी पाउँ भ नेसमेत बेहोराको िरट िनवेदन।
यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको मागबमोिजमको आदे श िकन जारी हुन नपन हो, यो आदे श प्रा त
भएका िमितले बाटाका

याद बाहे क १५ िदनिभत्र स बि धत िमिसलसाथ राखी महा यायािधवक्ताको कायार्लय

माफर्त िलिखत जवाफ पठाउनु भनी िरट िनवेदनको एक प्रित नक्कल साथै राखी िवपक्षी प्रधानम त्री तथा
मि त्रपिरष को कायार्लयसमेतलाई सच
ू ना पठाई

यसको बोधाथर् महा यायािधवक्ताको कायार्लयमा पठाई िलिखत

जवाफ आएपिछ वा अविध नाघेपिछ िनयमानस
ु ार गरी पेश गन।ुर्
यसका साथै नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को अनुसूची ४ मा रहे को नेपाल सरकार र नेपाल
क यिु न ट पाटीर् (माओवादी) बीच भएको िव तत
ु ै पक्ष िविभ न
ृ शाि त स झौताको धारा ५.२.७ मा रहे को "दव
यिक्तह लाई राजनीितक कारणले लगाइएको आरोप, दावी, उजुरी र िवचाराधीन रहे का मु ा मािमला िफतार् िलन
र थुनामा रािखएका ब दीह को ि थित त कालै सावर्जिनक गरी तु

त िरहा गिरने" भ ने

यव था अ तगर्त

नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १५१ मा भएको सजायलाई माफी, मुलतवी, पिरवतर्न वा कम गनर्
सिकने गरी िनणर्य गनर् सिकने हो वा उक्त धारा १५१ को प्रयोग िव तत
ृ शाि त स झौताको धारा ५.२.७ वा
अ य कानन
ू ी यव थाभ दा
र

वत त्र रहे र गिरने हो तथा अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १५१ को

यसको प्रयोग पण
ू र् पले कायर्पािलकीय िववेकमा िनभर्र रहने हो वा

पिन हुन सक्ने हो, यी सबै कुरा र प्र नह

यो

याियक पन
ु रावलोकनको िवषयव तु

संवैधािनक याख्याका लािग ग भीर एवम जिटल प्र नह

िनवेदनसँग स बि धत रहेको दे िखएकोले य तो जिटल संवैधािनक प्र नह

यव था
यस िरट

िनिहत रहे को यस िरट नवेदनको

सुनव
ु ाई िवशेष इजलासबाट हुन उपयक्
ु त हुने हुनाले यस िरट िनवेदनको सुनव
ु ाई सव च अदालत िनयमावली,
२०४९ को िनयम ४(१)को ख ड (ख)अनस
ु ार िवशेष इजलासबाट हुन स माननीय प्रधान यायाधीशको

यानाकषर्ण

हुनप
ु न अव था दे िख छ।
य तो अव थामा यस िरट िनवेदनमा उठाइएका संवैधािनक र कानूनी प्र नह को जिटलतालाई त काल
स बोधन गनुर् आव यक दे िखएकोले सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४(१) को ख ड (ख) अनुसार
हुने

स ब धमा

स माननीय

प्रधान यायाधीशको

मि त्रपिरषदबाट ०६३ सालको फ .पु. नं. ०३९२ को

यक
ू ो

यानाकषर्ण

गराउँ दै

यसमा

नेपाल

सरकार

यान मु ाका प्रितवादी बालकृ ण ढुंगेललाई यस

अदालतसमेतको फैसला अनस
ु ार भएको कैद सजाय नेपाल सरकार मि त्रपिरष ले माफी िदने भनी गरे को
भिनएको २०६८।७।२२ को िनणर्यको प्रतिलिप यस अदालतमा पठाउनुका साथै अ तिरम आदे श स ब धमा
छलफलका लािग उपि थत हुन िवपक्षी बनाइएका कायार्लयह लाई िमित २०६८।८।५ मा उपि थत हुनु भनी
सूचना पठाइिदन।ु
साथै यस िरट िनवेदनमा उठाइएको संवध
ै ािनक प्र नह मा दव
ु ै पक्षको कुरा सुनी िनणर्य वा आदे श
गनअ
ुर् िघ नै नेपाल सरकार मि त्रपिरष को िमित २०६८।७।२२ को िनणर्य कायार् वयन भएमा यो िरट िनवेदन
प्रयोजनहीन हुन सक्ने अव था दे िखँदा उक्त

यान मु ाका प्रितवादी बालकृ ण ढुंगेलको सजाय माफीको हकमा

मि त्रपिरष को भएको िनणर्य अिहले जन
ु अव थामा छ सोही अव थामा यथाि थितमा राख्नु भनी िवपक्षी
कायार्लयह लाई लेखी पठाई िदनु भ नेसमेत बेहोराको िमित २०६८।७।२७ को यस अदालत एक
इजलासबाट भएको आदे श ।

यायाधीशको

यसमा िनवेदन मागबमोिजम अ तिरम आदे श जारी हुने, नहुने स ब धमा िवचार गदार् प्र तत
ु
िनवेदनमा उ लेिखत फौ.प.ु नं. ०६३-CR-०३९२ को कतर् य
ऐन

यान मु ाका प्रितवादी बालकृ ण ढुंगेललाई मुलुकी

यान स ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम सवर् व सिहत ज मकैद हुने गरी यस अदालतबाट िमित

२०६६।९।१९ मा भएको फैसला अि तम भई बसेकोमा िववाद भएन। सो फैसला कायार् वयन गनप
ुर् नमा सो
नगरे को भनी नेपाल सरकार, प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयसमेतलाई िवपक्षी बनाई परमादे शको
आदे श जारी गिरपाउँ भनी ियनै िनवेिदकाले यस अदालतमा िनवेदन िदई हालस म िवचाराधीन अव थामा रहे को
भ ने िनवेदन बेहोराबाटै दे िखन आएको छ। उक्त िरट िनवेदनमा सो कतर् य
कायार् वयन नरोिकने भ ने आशय

यान मु ामा भएको फैसला

यक्त गरी अ तिरम आदे श जारी नभएको भए पिन सोबमोिजम फैसला

कायार् वयन हुन नसकी फैसला कायार् वयन गन दािय व भएका स बि धत िनकायह बाट प्रा त िलिखत
जवाफमा िनज प्रितवादीको खोजतलास भईरहे को भ ने उ लेख भएको दे िखन आउँ छ। यसैबीच िनज प्रितवादी
बालकृ ण ढुंगेललाई नेपाल सरकार मि त्रपिरष को िमित २०६८।७।२२ को िनणर्यबाट सव च अदालतबाट
ठे िकएको सवर् वसिहतको ज मकैदको द ड सजाय परू ै माफी िदन स माननीय रा ट्रपित समक्ष िसफािरश गन
िनणर्य भएको प्रा त प्रितिलिपबाट दे िखन आएको छ। सोही िसफािरश बदर गिरपाउन अ तिरम आदे शसमेतको
माग भई यस अदालतको िमित २०६८।७।२७ को आदे शबमोिजम यस इजलास समक्ष पेश भएको दे िख छ।
यस अदालतको संयक्
ु त इजलासको िमित २०६६।९।१९ को फैसलाबाट कसरू दार ठहर भई सजाय
तोिकएका प्रितवादी बालकृ ण ढुंगेलको हकमा नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १५१ बमोिजम परू ै
द ड सजायको माफीको लािग स माननीय रा ट्रपितसमक्ष िसफािरश गन िनणर्य भएको र सो स ब धमा
अपनाईएको प्रिक्रयाको बारे मा नेपाल सरकारको तफर्बाट प्रा त सक्कल फाईल अ ययन गरी हे दार् एिककृत नेपाल
क यिु न ट पाटीर् (माओवादी) केि द्रय सिमितले प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयलाई लेखेको िमित
२०६७।५।२३

को पत्र र प्रितवादी

बालकृ ण ढुंगेलले

संिवधानसभाका सभास को है िसयतले स माननीय

प्रधानम त्रीलाई स बोधन गरी संिवधानसभाको अ यक्षलाई बोधाथर् िदइएको िनवेदनको आधारमा कारवाही
चलाएको दे िख छ भने स बि धत म त्रालयको हैिसयतमा गह
ु को समयमा
ृ म त्रालयले िसफािरस गदार् जनयद्ध
पाटीर्को काममा खिटएको अव थामा कतर् य

यानको अिभयोग लगाईएको र उक्त घ ना राजनीितक घ ना

हुनक
ु ो साथै राजनीितक प्रितशोधको आधारमा मु ा लगाईएको भ ने कारण खुलाईएको दे िख छ।
प्रितवादीले अि तम भएको कतर् य

यान मु ाको फैसला

आउँ दै न।उपयक्
ुर् त उ लेिखत िनवेदन एवं पत्र बाहे क सो कतर् य
एवं अ य पक्षह

वीकार गरे को भ ने िनवेदन पत्रबाटै दे िखन

यान मु ामा सव च अदालतबाट भएको फैसला

बु ने लगायतको कायर् गरे को दे िखन आउँ दै न।संिवधानमा समावेश भएको िव तत
ृ शाि त

स झौताको धारा ५.२.७ बमोिजमको अव था उ लेख गिरएको दे िखँदैन।साथै अि तम रहे को फैसलाबमोिजम
भएको कुरामा राजनीितक आधारमा अिभयोग लगाईएको भ ने आधार

प ट गिरएको दे िख न।अ तिरम

संिवधानको धारा १५१ बमोिजम माफीको लािग िसफािरस गिरएको भए पिन उक्त धाराको प्रयोगबाट
सवर्साधारणको पहुँच हुन सक्ने,

याियक

यायमा

व छता र समानताको भावना अनक
ु ू ल बनाउन कायर्िविध तोकेको

अव थासमेत दे िखएन।
अ तिरम संिवधानको धारा ११६ बमोिजम अि तम रहेको फैसला सबैले मा नप
ु न र धारा १०४(४)
बमोिजम संिवधान र प्रचिलत कानन
ू को

याख्या गन अि तम अिधकार सव च अदालतमा िनहीत रहे को

पिरप्रे यमा संिवधानको धारा १५१ को प्रयोगको लािग गिरएको िसफािरस स ब धमा

याियक पुनरावलोकनको

ि थित िव यमान दे िखएकोले फैसलाबमोिजम कायार् वयन स ब धी िनवेदकको िनवेदनसमेत िवचाराधीन रहे को
अव थामा नै माफी िदने िसफािरस कायार् वयन गनर् िदँ दा
अव था िसजर्ना हुने हुनाले सिु वधा र स तल
ु नको

याियक पद्धितको कायार् वयनमा असुिवधाजनक

ि टकोणसमेतबाट उक्त िसफािरस कायार् वयन गनर् बाँकी

कारवाही पूरा गनर् त काल िदन निम ने भई प्र तुत िरट िनवेदनको अि तम टुंगो नलागेस म उपरोक्त परू ै द ड
सजाय माफी िदन रा ट्रपित समक्ष िसफािरस गन िवपक्षी प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयको िमित
२०६८।७।२२ को िनणर्य हाल जे ज तो अव थामा छ सोही अव थामा रोक्नु, अिघ नबढाउनु भनी सव च
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम िवपक्षीह को नाउँ मा अ तिरम आदे श जारी गिरिदएको
छ।सोको सच
ू ना िवपक्षीह लाई िदनु भ नेसमेत बेहोराको िमित २०६८।८।७ को यस अदालतको आदे श।
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १५१ मा मि त्रपिरष को िसफािरसमा रा ट्रपितले जुनसक
ु ै
अदालत, िवशेष अदालत, सैिनक अदालत वा अ य कुनै

याियक, अधर्

याियक वा प्रशासिकय पदािधकारी वा

िनकायले गरे को सजायलाई माफी, मुलतवी, पिरवतर्न वा कम गन सक्ने
कायर्कारी अिधकारसँग स बि धत संिवधानको िवशेष
िव व यापी

यव था रहे को छ। प्र तत
ु

यव था

यव था हो। रा ट्रा यक्षबाट माफी, िमनाहा िदने

यव था

पमा रहे को पाइ छ। हाम्रो कानून प्रणालीले पिन यसलाई आ मसात गद आएको छ।वतर्मान

संिवधानको धारा १५१ यसैको िनर तरता हो।
िवपक्षी िनवेिदकाले दावी िलनु भएको बालकृ ण ढुंगेल लामो समयदे िख ने.क.पा. एमाओवादीसँग आवद्ध
हुनह
ु ु छ। नेपाल क यिू न ट पाटीर् एमाओवादीबाट घोषणा भएको जनयद्ध
ु को समयमा उक्त पाटीर्का नेता बालकृ ण
ढुंगेल पाटीर्को काममा खिटएको समयमा कतर् य

यानको अिभयोग लगाइएको र उक्त घटना राजनीितक घटना

हुनक
ु ा साथै उहाँमािथ राजनीितक प्रितशोधका आधारमा उक्त मु ा लगाइएकोले नेपालको अ तिरम संिवधान,
२०६३ को धारा १५१ मा रा ट्रपितले सजाय माफी िदनसक्ने

यव था भएबमोिजम द ड सजाय माफी िदने

(बालकृ ण ढुंगेललाई) िवषयको गह
ृ म त्रालयको नं. ६।२६-०६८।२।२७ को प्र ताव मि त्रपिरष को बै.सं. ४५।०६८
िमित २०६८।७।२२ को मि त्रपिरष
नं. ०६३-CR-०३९२ कतर् य

बैठकमा पेश हुँदा बालकृ ण ढुंगेललाई स वत २०६३ सालको फौ दारी मु ा

यान मु ामा सव च अदालतबाट ठे िकएको सवर् वसिहत ज मकैदको द ड सजाय पूरै

माफी िदन रा ट्रपित समक्ष िसफािरश गन िनणर्य भएको बेहोरा स मािनत अदालतलाई अवगत गराउँ दछु। नेपाल
सरकार, मि त्रपिरष

एवं म िलिखत जवाफ प्र तत
ु कतार्

याियक

वाय तता सव चता एवं कानन
ू को शासनप्रित

पूणत
र् ः प्रितवद्ध रहेको बेहोरा स मािनत अदालतलाई अवगत गराउँ दै मि त्रपिरष को उक्त िनणर्य संिवधानको
धारा १५१, कानन
ू र
आधािरत रहे कोले

यायका मा य िसद्धा त (प्राङ् याय, दोहोरो खतराको िसद्धा त), अदालती अ याससमेतमा

वे छाचारी,

याियक

वाय तता र कानन
ू को शासन िवपिरत रहे को भ ने िवपक्षी िनवेिदकाको

भनाई स य होइन।संिवधानको धारा १५१ मा माफी िदने स ब धमा कुनै िकिसमको शतर् र ब दे ज नरहे को
अव थामा रा ट्रपितबाट जन
ु सक
ु ै िकिसमको मु ामा सजाय पाएका

यिक्तको सजाय माफी िदन सिकने

हु छ।सजाय माफी िदने अिधकार कायर्कािरणीको एकलौटी (Absolute) अिधकार हो।साथै, प्र तुत िवषय
कायर्कािरणीको नीितगत िवषय पिन हो।यसमा

याियक परीक्षण हुन सक्तैन।तसथर् उपरोक्त आधार र

कारणसमेतबाट बालकृ ण ढुंगेललाई सव च अदालतबाट ठे िकएको सवर् वसिहत ज मकैदको द ड सजाय परू ै
माफी िदन रा ट्रपित समक्ष िसफािरश गन गरी नेपाल सरकार, मि त्रपिरष बाट भएको िमित २०६८।७।२२ को
िनणर्य संिवधान, कानन
ू एवं प्रितपािदत िसद्धा तसमेतको अनक
ु ू ल रहे कोले बदर हुनप
ु न होइन।िवपक्षीको िरट

िनवेदन खारे ज गरी पाउँ भ नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, मि त्रपिरष

एवं आ नो हकमा समेत प्रधानम त्री

डा. बाबुराम भट्टराईको तफर्बाट परे को िलिखत जवाफ।
वादी नेपाल सरकार र प्रितवादी िनज बालकृ ण ढुंगेलसमेत भएको २०६३ सालको फौ.मु.नं. ०६३-CR०३९२ नं. को कतर् य

यान मु ामा सव च अदालतबाट भएको सवर् वसिहत ज मकैदको सजाय माफी िदने

िवषयमा गह
ृ म त्रीबाट िमित २०६८।२।२६ मा मि त्रपिरषदमा प्र ताव पेश गन गरी

वीकृित भई सो िवषयमा

गह
ृ म त्रालयको २०६८।२।२७ को प्र तावमा नेपाल सरकार मि त्रपिरष बारा "प्र तावमा लेिखएबमोिजम
स माननीय रा ट्रपित समक्ष िसफािरस गन" भनी िमित २०६८।७।२२ गते िनणर्य भई मि त्रपिरषदको उक्त
िसफािरस िमित २०६८।७।२४ गते यस कायार्लयमा प्रा त भएको र िरट िनवेदक सािवत्री

े ठ बारा यस

कायार्लयसमेतलाई प्र यथीर् बनाई मि त्रपिरष को उक्त िसफािरस कायार् वयन नगनर् नगराउनका लािग स मािनत
सव च अदालतसमक्ष दायर उ प्रेषणसमेतको िरट िनवेदनका स ब धमा स मािनत सव च अदालतको एक
यायाधीशको इजलासबाट िमित २०६८।७।२७ गते भएको आदे श र िवशेष इजलासबाट भएको िमित २०६८।८।७
गतेको आदे शबमोिजम मि त्रपिरष को सो िसफािरस यथाि थितमा रािखएको बेहोरा सादर अनरु ोध छ भ नेसमेत
बेहोराको रा ट्रपितको कायार्लयको तफर्बाट परे को िलिखत जवाफ।
यसमा फौ.पु.नं. ०६३-CR-०३९२ को कतर् य

यान मु ाको रोहमा यस अदालतबाट प्रितवादी बालकृ ण

ढुंगेललाई सवर् व सिहत ज मकैदको सजाय हुने गरी िमित २०६६।९।१९ मा भएको फैसला कायार् वयन समेतको
माग गरी ियनै िनवेिदकाले दायर गरे को िरट नं. ०७६-WO-११४८ को िरट िनवेदन यस अदालतमा िवचाराधीन
रहे को भनी प्र तत
ु िनवेदनमा उ लेख भएको र उक्त कतर् य

यान मु ाका प्रितवादी बालकृ ण ढुंगेललाई

ठे िकएको सजाय माफी िदन स माननीय रा ट्रपित समक्ष िसफािरस गन गरी नेपाल सरकार मि त्रपिरषदबाट
िमित २०६८।७।२२ मा िनणर्य भएको भनी सो िनणर्यलाई चुनौती िदई प्र तुत िरट िनवेदन दायर हुन आएको
स दभर्मा प्र तत
ु मु ाको पेशीका िदन नेपाल सरकार मि त्रपिरष को िमित २०६८।७।२२ को िनणर्य सिहतको
फाईल समेत िलई उपि थत हुनु भनी महा यायािधवक्ताको कायार्लयलाई लेखी पठाई िरट नं ०६७-WO-११४८ को
िमिसल समेत अवलोकन िनिम त संलग्न राखी िनयमानुसार गरी पेश गनुर् भ ने समेत बेहोराको िमित
२०६९।१।२८ को यस अदालतको आदे श।
अदालतको ठहरः

िनयम बमोिजम दै िनक मु ा सुिचमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्र तुत मु ामा िनवेदकका
तफर्बाट उपि थत हुनु भएका िव वान अिधवक्ताह

ी िटकाराम भट्टराई,

ी हिर फुयाल,

ी भोजराज आचायर्, ी

पु पराज पौडेल, ी िशवकुमार यादव, ी िसताशरण म डल, ी ज्ञाने द्रराज आरणले समग्र सबै फैसलाले यो मु ा
राजनीितक प्रकृितको हो भ ने किहँबाट दे िखँदैन।लखेटी लखेटी िलँ खु खोलामा िजउँ दै फािलएको छ ।अिघ लो
संिवधान

वतर्मान

संिवधानले

खारे ज

गिरसकेको

हुँदा

अिहले

स माननीय रा ट्रपितले

उक्त

काम

गनर्

िम दै न। य तो िबषयमा अदालतले ह तक्षेप गनर् सक्छ। कारागार िनयमावली२०२० को िनयम २९ बमोिजम
असल आचरणमा ब ने कैदीका हकमा कैद घटाउनका लािग िसफािरस गनर् सक्ने

यव था रहे को पाई छ।

प्र तत
ु मु ामा प्रितवादी बालकृ ण ढुंगेलले िसधै प्रधानम त्री कायार्लयमा िनवेदन गरे को अव था छ। कारागार
िनयमावलीको

यव थाले प्रितवादीलाई िसधैप्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयमा िनवेदन िदन सक्ने

यव था गरे को दे िखएको छै न।अक तफर् य तो सिु वधा िलनका लािग उक्त यिक्त कारागारमा बसेको हुनप
ु दर् छ
। अदालतको फैसला बमोिजम कैद भुक्तानीका लािग समपर्ण गरे को अव थामा उक्त कारागार िनयमावलीको

यव थाबमोिजम छुट पाउन सक्ने हु छ। असल आचरणको आधारमा उक्त िनयमावलीको सिु वधा पाउने हो ।
प्र तुत मु ामा बालकृ ण ढुंगेल कारागार िनयमावलीको प्रावधानबमोिजम सुिवधा पाउनका लािग कैदमा बसेको र
यो पिन आचरणिभत्र बसेको हुनप
ु दर् यो।
अक तफर् उक्त मु ामा कैद सजाय ठहर भएका अ य प्रितवादीह म ये कसैले कैद भक्
ु तान गिरसकेका
छन ् कसैले कैद भोिगरहे को अव था छ भने सोही मु ामा कैद सजाय ठहर भएका बालकृ ण ढुँगेलले यिक्तगत
पहुँचका आधारमा िसधै मि त्रपिरषद समक्ष िनवेदन िदई त कािलन संिवधानको धारा १५१ को सिु वधा िलन
खोजेको दे िख छ। द ड सजायको ११ नं. मा भएको कानूनी
हुनप
ु दर् छ भ ने

यव था गरे को पाइ छ।अदालतले समानह को बीचमा असमान

भ नेसमेत िवचार गनप
ुर् दर् छ। एउटै मु ामा कुनै
र अक

यव थाले समेत कैदको हकमा कैदमा बसेको
यवहार गरे को छ छै न

यिक्त यिक्तगत पहुँच नभएको आधारमा कारागारमा ब नुपन

यिक्त सोही मु ामा यिक्तगत पहुँच नभएको कारणले कैदमा ब नप
ु न भ ने हुन सक्दै न। लागेको कैद

भक्
ु तानीका लािग अदालतमा समपर्ण पिन नगन र उ टै राजनीितक पहुँचका आधारमा िसधै मि त्रपिरषद्मा
िनवेदन िदई त कािलन संिवधानको धारा १५१ मा यव था भएबमोिजमको सुिवधा पाउने अव था हुँदैन। य तो
अव था भयो भने कानूनको शासन र संिवधानवादको ममर् र भावना िवपिरत हु छ। जसको पिरणाम मािनसह
अदालती प्रिक्रयालाई छ दै जाने र राजनीितक पहुँचको पछािड लाग्दै जाने अव था उ प न हु छ जन
ु

वत त्र

यायपािलकाको विखर्लापसमेत हुन पग्ु दछ भ नेसमेत बहस िजिकर प्र तत
ु गनभ
ुर् यो।
िवपक्षी नेपाल सरकारको तफर्बाट उपि थत िव वान सह यायािधवक्ता

ी संजीवराज रे ग्मीले प्र तत
ु िववादको

िबषय कायर्पािलका (Executive)को कायर्पािलिकय क्षेत्रािधकार िभत्रको िवषय हो। त कािलन नेपालको अ तिरम
संिवधान २०६३ को धारा १५१ मा भएको संवैधािनक
िदएको पाई छ।वतर्मान संवध
ै ािनक

यव थाबमोिजम कानन
बनाएर मात्र उक्त माफी स ब धी
ू

कायार् वयन हुन सक्ने गरी बा या मक
िसफािरशलाई रा ट्रपितले

यव थालाई वतर्मान संिवधानको धारा २७६ ले िनर तरता
यव था

यव था गरे को छ। यस स ब धमा कानन
ू बनेकै छै न।मि त्रपिरष को

वीकार (Accept)गिरसकेको अव था छै न।पिरपक्व (Maturity)न नभएको िवषयमा

अदालत प्रवेश गरी बो नु पन अव था उ प न भएकै छै न।यो िसफािरस मात्रै हो ।वतर्मान संिवधान अनस
ु ार
कानन
ू बनेको अव था छै न। कानन
ू नबनी कायार् वयन गनर् िम ने दे िखंदैन।आ नो कायर्कतार् बचाउन िफतार्
िलएको भ ने िनवेदकको भनाई गलत छ।अ य

यिक्तले माफीका लािग िनवेदन िदएको अव था न छै न ।

असमान भयो भ न पिन िम दै न ।तसथर् झठ्ठ
ु ा िरट िनवेदन खारे जभागी छ भ ने समेत बहस प्र तुत गनभ
ुर् यो।
पूवर् प्रधानम त्री बाबुराम भट्टराईको तफर्बाट िव वान विर ठ अिधवक्ता ी मुिक्तनारायण प्रधान,अिधवक्ताह

ी

िव वप्रकाश भ डारी, ी गोिव द गौतमर ी तल
ु सीराम ितिमि सनाले िरट िनवेदनले उठाएको धारा १५१ को
प्रयोगमा

याियक पुनरावलोकन (Judicial Review)हुन सक्छ िक सक्दै न भ ने िबषयमा िवचार गनप
ुर् दर् छ।धारा

१५१ को Provision कायर्पािलकाको क्षेत्रािधकार (Domain)को िबषय हो।संिवधानको उ लंघन (Violation)भएको
अव थामा मात्र अदालत प्रवेश गनर् सिक छ। यो िबषय पर परागत अपराध (Traditional Crime) को िबषय
पिन होइन। यसलाईराजनीितक उ मिु क्त (Political Immunity)सँग जोडेर हे नप
ुर् दर् छ । अदालतले राजनीितक
उ मिु क्त

(political

Immunity)

मि त्रपिरष (Cabinet)बाहे कअ

को

िवषय

मा

प्रवेश

गनर्

िम दै न

।धारा

१५१

को

प्रयोग

कसैले प्रयोग गनर् सक्दै न र गरे को भए मात्र अदालतलेप्रवेश गन हो।फेिर

योकायर्िविधगत िबषय (ProceduralMatter) पिनहो।संिवधानमा रा ट्रपितको यो अिधकार "सक्नेछ" भ ने
उ लेख गरे कोले

विववेकीय अिधकार हो।रा ट्रप्रमख
ु (Head of the State)ले अिधकार (Authority) प्रयोग गनर्

बाँकी न छ र य तो पिरपक्व (Maturity) न नभएको िवषयमा अदालतले प्रवेश गनर् िम दै न भ नेसमेत बहस
िजिकर प्र तुत गनभ
ुर् यो।
उक्त वहस समेतलाई सुनी प्र तत
िरट िनवेदनको िमिसल अ ययन गरी हे दार् िरट िनवेदकको
ु
मागबमोिजमको आदे श जारी हुने हो वा होइन भ ने िनणर्य िदनप
ु न दे िखन आएको छ ।
िनणर्यतफर् िवचार गदार्, प्र तत
ु िरट िनवेदनमा बालकृ ण ढुंगेलउपर अदालतको अि तम फैसलाबाट ठहर
भएको सजाय त काल बहाल रहे को नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १५१ बमोिजम माफीको लािग
रा ट्रपितसमक्ष िसफािरस गन िनणर्यलाई चन
ु ौित िदई प्र तत
ु िनवेदन परे को दे िख छ।
मु ाको संिक्ष त त य िसँहावलोकन गदार् िनवेदक सािवत्री
े ठलाई पािरवािरक र

े ठका भाई भव
ु न भ नेउ जनकुमार

यिक्तगत रीसइवीका कारणबाट िमित २०५५।३।१० मा गोली हानी ह या गरे को

अिभयोगमा बालकृ ण ढुंगेललाई सु

ओखलढुङ्गा िज ला अदालतबाट मल
ु क
ु ी ऐन

यान स ब धी महलको १ र

१३(३) नं. बमोिजम कसरू दार ठहर्याई सवर् वसिहत ज मकैदको सजायहुने गरी िमित २०६१।१।२८ मा फैसला
भएको रहे छ।
उक्त फैसला आंिशक उ टी गरी पन
ु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित २०६३।३।११ मा िनजलाई सफाई
िदइएकोमा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परी यस अदालतबाट िमित २०६६।९।१९ मा पुनरावेदन अदालतको
फैसला उ टी भई सु

अदालतकै फैसला सदर भएको रहे छ। यस अदालतको उक्त फैसला

याय प्रशासन ऐन,

२०४८ को दफा ११ बमोिजम पुनरावलोकन गरी हे री पाऊँ भनी िनज बालकृ ण ढुंगेलको यस अदालतमा िनवेदन
परे को भ ने दे िखन आएको छै न।

य तै अदालतको फैसलाअनु प िनजले समपर्ण गरी वा पक्राउमा परी कैदमा

बसेको भ नेसमेत दे िखँदैन।
यस अदालतको उक्त अि तम फैसलाबमोिजम ठहर भएको सजाय परु ै माफी िदनको लािग रा ट्रपितसमक्ष
िसफािरश गन गरी नेपाल सरकार, मि त्रपिरष बाट िमित २०६८।७।२२ मा गिरएको िनणर्य उ प्रेषणको
आदे श वारा बदर गरी पाऊँ भनी मत
ृ ककी िददी सािवत्री

े ठको प्र तुत िनवेदन परे को रहे छ।

िनवेदनमा मूलतः बालकृ ण ढुंगेलसमेतको संलग्नतामा आ ना भाईको क्रुरतापूवक
र् ह या गरे को, घटनाको
स ब धमा िकटानी जाहे री िदने मत
ृ कका दाजु गणेशकुमार

े ठको पिन जाहेरी िदएकै भरमा ह या गिरएको र

सोही कारणबाट मानिसक स तुलन गम
ु ाएर गणेशकी छोरी रं जनाले आ मह या गरे को, कुनै राजनीितक कारणबाट
नभई

यिक्तगत िरसइवीबाट ह या गिरएको हुँदा अदालतबाट भएको फैसला कायार् वयन नहुँदै माफीको लािग

िसफािरश गिरएबाट आफूह को

याय प्रा त गन संवध
ै ािनक र कानन
ू ी हक हनन ् भएको र द डहीनताले प्र य

पाएको हुँदा उक्त िनणर्य उ प्रेषणको आदे श वारा बदर गनर् माग गरे को पाइयो।
िवपक्षी प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लय र प्रधानम त्री समेतको िलिखत जवाफमा बालकृ ण
ढुंगेल लामो समयदे िख ने.क.पा. माओवादीसँग आबद्ध रहे को, सो पाटीर्बाट घोषणा भएको जनयद्ध
ु को समयमा
पाटीर्को काममा खिटएको, सोही समयमा कतर् य

यानको अिभयोग लगाइएको, उक्त घटना राजनीितक हुनक
ु ा

साथै राजनीितक प्रितशोधका आधारमा मु ा लगाइएको हो। नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १५१ मा
रा ट्रपितले सजाय माफी िदन सक्ने

यव था भएबमोिजम द ड सजाय माफी िदने िवषयको गह
ृ म त्रालयको

नं.६।२६-२०६८।२।२७ को प्र ताव मि त्रपिरष को बै. सं. ४५।०६८ िमित २०६८।७।२२ को बैठकमा पेश हुँदा
बालकृ ण ढुंगेललाई संवत २०६३ सालको फौजदारी मु ा नं. ०६३-CR-०३९२ को कतर् य

यान मु ामा सव च

अदालतबाट ठे िकएको सवर् व सिहत ज म कैदको सजाय परु ै माफी िदन रा ट्रपित समक्ष िसफािरस भएको हो
भ नेसमेत िजकीर िलएको पाइ छ।
उपरोक्त प ृ ठभूिममा मुख्यतः माफी स ब धी अवधारणा र यसको िवकासक्रम, अ तरार्ि ट्रय मा यता र
अ यास, नेपालको संवैधािनक र कानन
ू ी

यव था तथा िवपक्षी मि त्रपिरष बाट बालकृ ण ढुंगेललाई माफी िदन

िसफािरस गिरएको िनणर्यको औिच यताका स ब धमा िव लेषण गरी िववादको िन कषर्मा पग्ु न वा छनीय
दे िख छ।
व तत
ु ः माफी (Pardon) भ ने श दले दया, क्षमा, सहानभ
ु िू त (mercy, forgiveness, clemency) आिद
भाव वा अथर्ह लाई उ वोिधत गिररहे को दे िख छ। िविभ न क्षेत्र र िवधामा माफीका िविभ न अथर् वा भावह
रहे का हुन सक्दछन ्। तर

याियक प्रिक्रयमा माफीलाई अदालतबाट ठहर भएको द ड सजायबाट कसरू दारलाई

उ मुिक्त िदने वा ठे िकएको सजाय भोिगरहन नपन अव था बु नु पन हु छ।
माफीस ब धी अ यासको शु वात किहलेदेिख भएको हो भ ने स ब धमा यकीन
आधार भेिटँ दैन। तर

पमा भ न िम ने खास

याय र नागिरकको जीवन नै शासकको िनगाहामा भरपन यग
ु मा शासक वा राजाबाट

यसको शु वात भएको अनम
ु ान गनर् सिक छ। यस

ि टकोणबाट कानूनको िवकास क्रमसँगै माफीस ब धी

अ यास पिन आर भ भएको हुनप
ु दर् छ। म य युगमा बेलायती राजत त्रबाट माफीको अ यास गिरएका
पाइ छ। खासगरी

टा तह

याियक अिधकार समेत राजाबाटै िनः त
ु िू त
ृ हुने त कालीन समयमा राजाले दया वा सहानभ

व प अदालतबाट दोिष ठहर भएका कसरू दारलाई क्षमा िदने प्रचलनको िवकास भएको भ ने दे िख छ।
य यिप माफी िदने अिधकारको प्रयोग अपिरिमत

पमा

वे छाचारी ढं गबाट हुन सक्ने ि थित यस वखत

पिन िथएन। माफीका िनणर्यह मा बेलायती अदालतह ले अंकुश लगाउने कायर्को सु वात समेत सन ् १६७३ बाटै
भैसकेको दे िख छ। खास गरी पीिडतलाई पुगेको हानी नोक्सानीलाई पुरै वेवा ता गरी राजाले कुनै
िवशेषको पक्षपोषण गनर् सक्दै नन ् भ ने मा यता Thomas v.Sorrel को मु ादे िख नै

यिक्त

थािपत भैसकेको

पाइ छ।1
िलिखत संिवधानको िवकासक्रमसँगै िविधको शासन, लोकत त्र र गणताि त्रक मू य मा यता अबल बन
गरे का संिवधानह ले समेत माफी स ब धी अ यासलाई चटक्कै छो न सकेको पाइँदैन। पिहलो िलिखत
संिवधानको

पमा पिरिचत संयुक्त रा य अमेिरकाको संिवधानको धारा २ को उपधारा (२) तथा संसारको ठूलो

लोकत त्र भिनने िछमेकी भारतको संिवधानको धारा ७२ र १६१ मा समेत माफी स ब धी यव थाह

समेिटएको

दे िख छ।
संयक्
ु त रा य अमेिरकाको सव च अदालतले संिवधानको माफी स ब धी

यव थालाई

याख्या गद यो

कायर्कारी प्रकृितको कायर् भएको हुँदा फौजदारी कानन
ू को कायार् वयनमा प्र यक्ष त्रट
ु ी वा अनिु चत तवरले हैरानी
िदने उ े यबाट अिभयोजन गिरएको कायर्बाट जोगाउने उ े यबाट मात्र यसको प्रयोग हुन सक्दछ भ ने
2

गिरएको दे िख छः

1

“Non potest rex gratiam facere cum injuria et damno aliorum.”

2

Ex parte Philip Grossman(69L.Ed.527)

याख्या

“Executive clemency exists to afford relief from undue harshness or evident
mistake in the operation or the enforcement of the criminal law. The administration
of justice by the courts is not necessarily always wise or certainly considerate of
circumstances which may properly mitigate guilt. To afford a remedy, it has always
been thought essential in popular governments, as well as in monarchies, to vest in
some other authority than the courts power to ameliorate or avoid particular criminal
judgments.”
यसै गरी Biddlev.Perovich 3 को मु ामा संयक्
ु त रा य अमेिरकाको सव च अदालतका

यायाधीश

Justice Holmes ले अिभ यक्त गरे को राय उद्धृत गनुर् सा दिभर्कै हुने दे िख छः“A pardon in our days is not a private act of grace from an individual
happening to possess power. It is a part of the constitutional scheme. When
granted, it is the determination of the ultimate authority that the public welfare will
be better served by inflicting less than what the judgment fixed.”
अमेिरकन सव च अदालतबाट भएका उपरोक्त फैसलाह लाई भारतीय सव च अदालतबाट समेत
अनुसरण गन गरे को दे िख छ।4
िवपक्षी नेपाल सरकार प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को िलिखत जवाफ तथा सो तफर्बाट उपि थत िव वान
सह- यायािधवक्ता संिजवराज रे ग्मीले बालकृ ण ढुंगेल त कालीन नेपाल क यिू न ट पाटीर्को नेता रहेको र उक्त
पाटीर्ले िवगतमा घोषणा गरे को जनयद्ध
ु को क्रममा घटे को घटनाका स ब धमा राजनीितक प्रितशोधका आधारमा
िनजमाथी झूठा अिभयोग लगाइएको भ ने पिन िजकीर िलइएको पाइ छ। तर
भने प्र तत
ु गनर् सकेको दे िखँदैन । उपरोक्त उ लेिखत

य तो धारणा बनाउने आधार

यायको वा तिवक ममर्को संरक्षणको लािग सीिमत

प्रयोजनको लािग माफीको प्रयोग भएको भएपिन यस स दभर्मा थप
प्रकृितका मानवअिधकार उ लंघनका घटनालाई हे न अ तरार्ि ट्रय

प ट हुन

व

वका क्रममा घटे का ग भीर

ि टकोणका बारे मा पिन केही पिरचचार् हुन

आव यक दे िखयो।
संयक्
ु त रा ट्रसंघको

थापनाको प्रमुख उ े य िव व शा ती र

यायपण
ू र् समाज कायम गन समेत िथयो।

संयक्
ु त रा ट्रसंघीय प्रणाली अ तगर्त अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार कानन
ू र मानवीय कानन
ू ह को एक स बद्ध
ृ
कानन
ू सिहतको िविधशा त्रीय अबधारणा वा मापद ड िवकिसत गिरएको पाइ छ। िव वका प्रायः सबै मुलक
ु
सद य रहे को यो िव व सं थामाफर्त िवकिसत गिरएका

याय स ब धी अवधारणा र अ यासह को प्रभाव पिन

िव व यािप हुनु अपेिक्षत नै छ। यसको असरबाट आज िव वको कुनै पिन मुलक
ु वा यसको
एकांगी

3
4

याय प्रणाली मात्र

पमा अछुतो रहन स भव छै न।

[71 L.Ed.1161 at 1163]

Maru Ram v. Union of India (1981) 1 SCC 107, Kuljit Singh v. Lt. Governor of Delhi
[1982(1) SCC 417], Kehar Singh v. Union of India [1989(1) SCC 204]

जेनेभा महासि ध, १९४९ र यससँग स बद्ध साझा महासि धह बाट अ तरार्ि ट्रय मानवीय कानन
ू को
बह
ृ

व प िनमार्ण भएको छ। यसै अ तगर्त पन मुख्य चार महासि धलाई नेपालले िमित २०२०।१०।२४ मा नै

अनम
ु ोदन गिरसकेको दे िख छ। यी कानन
ू ह सँग प्रथाजिनत अ तरार्ि ट्रय मानवीय कानन
ू ह

पिन अ यो याि त

पमा लागू हुने मा यता िवकिसत भएको पाइ छ।
य तै जातीय िवभेद उ मूलनस ब धी महासि ध, १९६५, नागिरक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी
अनब
ु ध, १९६६ र ऐजनको पिहलो र दो ो

वेि छक प्रोटोकल, आिथर्क, समािजक तथा साँ कृितक

अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय अनुब ध, १९६६ र यसको अनब
ु ध, मिहला िव द्ध हुने सबै प्रकारका िवभेदको
उ मूलनस ब धी महासि ध, १९७९ र ऐजनको
अपमानजनक

वेि छक प्रोटोकल, यातना तथा अ य क्रूर, अमानवीय वा

यवहार वा सजायस ब धी महासि ध, १९८४,

बालअिधकार महासि ध, १९८९ र यसका दईु वटा

वेि छक प्रोटोकलसमेतलाई अ तराि ट्रय मानव अिधकार सि ध वा कानन
(The Core International
ू
Human Rights Treaties) का

पमा िलने गिर छ। नेपाल उपरोक्त सबै सि ध, महासि ध वा अनव
ु धको

पक्ष भैसकेको पिरप्रे यमा नेपाल सि ध ऐन, २०४७ को धारा ९ ले उक्त सि धका प्रावधानह

नेपाल कानून सरह

िक्रयाशील हुने अव था रहे को पाइ छ।
उपरोक्त अ तराि ट्रय मानवीय कानन
ू र मानवअिधकार कानून र ित को

यवहािरक अ यासबाट

मुख्यतः गि भर प्रकृितका अपराधमा संलग्न रहेकालाई दि डत नगरी पक्ष रा ट्रह ले माफी वा क्षमा िदन नहुने
िविधशा त्रीय मा यता कायम भएको दे िख छ। ग भीर प्रकृितका फौजदारी कसरू गन यिक्तलाई माफी वा क्षमा
िदने कायर्बाट द डिहनताले प्र य पाउने र िविधको शासन कमजोर हुने कुरामा जोड िदइएको पाइ छ। साथै
य तो कायर् अ तराि ट्रय कानन
ू को बा या मक िनयम (JUS COGENS)

िवपरीत हुने मा यता समेतकायम

छ।
नेपाल पक्ष भएको यातना तथा अ य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक

यवहार वा सजाय िव द्धको

महासि ध, १९८४ को धारा २(१) मा प्र येक पक्षरा ट्रले आ नो अिधकारक्षेत्र अ तगर्तको कुनै पिन इलाकामा
यातनाका कायर्ह मा रोक लगाउन प्रभावकारी कानूनी, प्रशासिनक,
गनछ भ ने

याियक वा अ य उपायह

5

यव था गरे को दे िख छ। य तै धारा १३ मा सक्षम िनकायमा उजरु गरी

अवल बन

याय पाउने हकलाई

प्र याभूत गिरएको पाइ छ।
मानव अिधकारको िव व यापी घोषणापत्रको धारा ८ मा प्र येक
प्रद त मौिलक अिधकारको उ लङ्घन गन कायर् िव द्ध सक्षम राि ट्रय

यिक्तलाई संिवधान वा कानून वारा
यायािधकरणह बाट प्रभावकारी उपचार

6

पाउने अिधकार हुनछ
े भ ने समेत यव था रहे को छ।

नागिरक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अ तराि ट्रय प्रितज्ञापत्र, १९६६ को धारा ६ ले जीवनको
अिधकारको सुिनि चतता खोजेको छ। यस स ब धमा उक्त प्रितज्ञापत्र अ तगर्तको मानव अिधकार सिमितले
समा य िट पणी नं. ६ र १४ जारी गरे को

पाइ छ। उक्त दब
ु ै िट पणीको बदलामा ३६ औं समा य िट पणीको

5

Each state party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in
any territory under its jurisdiction.
6

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts
violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

म यौदा भइरहँदा म ृ यद
ु डको सजाय िव द्ध माफीको कारवाही चलाउन पाउने कुरालाई अिधकारको

पमा

थािपत गनतफर् पहल भएको भ ने दे िख छ। यसबाट म ृ यद
ु ड ज तो ग भीर प्रकृितको सजायका हकमा मात्र
माफीको सा दिभर्कता बढी हुन सक्ने कुरा वोधग य नै छ।
नागिरक तथा राजनीितक अिधकारस ब धी अ तरार्ि ट्रय प्रितज्ञापत्र, १९६६ को धारा १४ को उपधारा (६)
मा अ य कुराका अितिरक्त फैसला भैसकेपिछ प ता लागेको कुनै नयाँ त य जसबाट िनणर्य वा फैसला गलत
प्रमाणमा आधािरत रहेको पाइएमा मात्र माफी िदन सिकने प्रावधान रहे को दे िख छ।7
अ तराि ट्रय फौजदारी अदालतको रोम िवधान, १९९८ को प्र तावनाको चौथो याराग्राफमा मा पिन ग भीर
प्रकृितका अपराधह मा दि डत नगरी यितकै उ मुिक्त िदने नहुने िवषयमा अ तरार्ि ट्रय समूदायको

यानाकषर्ण

8

गराइएको पाइ छ।

अ तर अमेिरकी मानव अिधकार अदालतलेBarrios Altos VS. Peru को मु ामा पे का दईु क्षमादान
कानन
ू ह लाई अमेिरकी मानवअिधकार महासि धिवपरीत ठहर्याउँ दै फौजदारी अिभयोजनलाई उ मूलन गन तथा
द डहीनता

थािपत गन खाले सबै माफी तथा क्षमादानस ब धी उपायह

मानव अिधकारको ग भीर

9

उ लंङ्घनका स दभर्मा अ वीकायर् हु छन ् भनेको दे िख छ।
नेपालको स दभर्
यायको दायरामा

ि टगत गदार्,

व

वकालमा भएका ग भीर मानव अिधकार उ लंघनका घटनाह लाई

याई दि डत गनप
ुर् न र पीिडतको

याय प्रा त गन हकमा असर पन गरी माफी वा मेलिमलाप

स ब धी यव था गनर् निम ने भनी यस अदालतबाट यस अिघ नै पटक-पटक िवपक्षी नेपाल सरकारका नाममा
आदे श जारी भैसकेको पिन दे िख छ।10
िनवेदकले नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ अ तगर्त प्र तत
ु िरट िनवेदन दायर गरे कोमा हाल अ तिरम
संिवधानलाई िव थािपत गरी नेपालको संिवधान जारी भएको अव था छ। यस ि थितमा दब
ु ै संिवधानमा भएका
माफी स ब धी यव थाह को तल
ु ना मक अ ययन हुनु वा छनीय दे िखएको छ।
नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १५१ मा दे हायबमोिजम उ लेख भएको पाइयोः-

१५१. माफीः मि त्रपिरष को िसफािरसमा रा ट्रपितले जन
ु सक
ु ै अदालत, िवशेष अदालत, सैिनक
अदालत, वा अ य कुनै

याियक, अधर् याियक वा प्रशासकीय पदािधकारी वा िनकायले गरे को

सजायलाई माफी, मल
ु तवी, पिरवतर्न वा कम गनर् सक्नेछ।
यसैगरी हाल प्रचिलत नेपालको संिवधानको धारा २७६ मा दे हायबमोिजम यव था रहे को पाइयोः-

7

When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his
conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact
shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a
result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved that the non‐disclosure of
the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him.

Affirming that the most serious crimes of concern to the international community as a whole
must not go unpunished and that their effective prosecution must be ensured by taking
measures as the national level and by enhancing international cooperation.
9
IACtHR, Barrios Altos v.Peru, Judgment 14 may 2001.
8

10

सुमन अिधकारी िव द्ध नेपाल सरकार, प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरषदक
् ो कायार् लयसमेत, ने.का.प.२०७१ अंक १२ िन. नं.९३०३।

२७६.माफीःरा ट्रपितले

कुनै अदालत,

याियक

वा

अधर् याियक

िनकाय

वा

प्रशासकीय

पदािधकारी वा िनकायले गरे को सजायलाई कानन
ू बमोिजम माफी, मल
ु तवी, पिरवतर्न वा कम
गनर् सक्नेछ।
उपरोक्त दव
ु सक
ु ै अदालत वा
ु ै संवैधािनक प्रावधानह ले नेपालको रा ट्रपितलाई जन

याियक वा

अधर् याियक िनकाय वा प्रशासकीय पदािधकारीले गरे को सजायलाई माफी, मु तवी, पिरवतर्न वा कम गनर् सक्ने
अिधकार प्रदान गरे को पाइँदा सारभत
ू

पमा उक्त प्रावधानह मा िभ नता रहे को पाइएन।

सािवक र हाल प्रचिलत संिवधानमा माफीस ब धमा भएको
मि त्रपिरष को

िसफािरसमा

य तो

अिधकार

प्रयोग

हुने

यव था

यव थाको तल
ु ना गदार् सािवकमा
भएकोमा

हाल

कसको

िसफािरसमा

रा ट्रपितबाट सो अिधकारको प्रयोग हुने हो भ ने कुरा उ लेख भएको दे िखएन। तर हाल प्रचिलत संिवधानको
धारा ६६ को उपधारा (२) मा संिवधान र संघीय कानन
ू बमोिजम कुनै िनकाय वा पदािधकारीको िसफािरसमा
गिरने भनी िकटानीसाथ यव था भएको बाहे क अ य जन
ु सुकै कायर् मि त्रपिरष को िसफािरस र स मितबाट हुने
यव था रहे को दे िखँदा रा ट्रपितले कसैको िसफािरस िवना संवैधािनक कायर् स पादन गनर् सक्ने अव था
दे िखँदैन।साथै सािवकमा उक्त अिधकारको प्रयोग के कसरी हुने हो भ ने स ब धमा कुनै कुरा उ लेख नभएकोमा
हालको संवध
ै ािनक प्रावधानअनुसार कानन
ू बमोिजम मात्र सो अिधकार प्रयोग हुनप
ु न दे िख छ। यसबाट हालको
पिरवितर्त संवध
ै ािनक स दभर्मा माफी स ब धी छुट्टै कानन
ै ािनक
ू को अभावमा सो संवध

यव था िक्रयाशील हुन

सक्ने अव था नै दे िखएन।
यसरी हेदार् सािवकमा माफी स ब धी अिधकारको प्रयोगमा कुनै शतर् ब दे ज नरहेको र कुनै प्रिक्रया नै
पुरा गनर् नपन हो की ज तो प्रितत हुन आउँ दछ। तर माफी िदने अिधकारको प्रयोग अिनयि त्रत, अपिरिमत र
वे छाचारी ढं गबाट हुनसक्ने कुराको पिरक पना गनर् सिक न। संिवधानबमोिजम स पादन गिरने जन
ु सक
ु ै
कायर्ह मा संिवधानवादका आधारभत
ू िसद्धा त र मू य मा यताह लाई अनुसरण गन पन हु छ।

यसमा पिन

अदालतको अि तम फैसलाबाट ठहरे को द ड सजायलाई माफी िदने ज तो ग भीर िवषयमा िवशेषािधकार प्रयोग
गदार्

यादै सचेत र स वेदनशील ब नु पदर् छ। कानन
ू र

यायका मा य िसद्धा तह को िकं ि च

मात्र पिन उपेक्षा

गरी माफीको अिधकार प्रयोग हुन सक्दै न।
माफी स ब धमा अ तराि ट्रय अ यासह को स दभर्मा माथी केही चचार् भैसकेको छ।

यो बाहे क

माफीसँग जोिडएको संिवधानवादको पाटोमा समेत केही िव लेषण हुन यहाँ आव यक दे िख छ।
याियक र कायर्कारी कायर् बीच संिवधानतः आधारभत
ू िभ नता रहे को हु छ। कुनै पिन कसूरको आरोप
लागेको

यिक्त दोिष हो वा होइन भनी ठहर गन र दोिष ठहिरएको अव थामा िनजलाई हुने द ड सजाय

िनधार्रण गन कुरा पूणत
र् ः

याियक अिधकारक्षेत्रिभत्रको िवषय हो। यसको प्रयोग रा यको

वत त्र

याियक

िनकाय बाहे क अ यत्रबाट हुन सक्दै न। फैसला अि तमताको िसद्धा त (Finality of the judgment) अनुसार
अदालतबाट भएको फैसलाको अ तवर् तुिभत्र प्रवेश गरी रा यका अ य िनकाय वा पदािधकारीबाट पुनरावेदन सुने
जसरी जाँ न र पुनरालोकन गरी अ यथा गनर् िम दै न। य तो अ यासलाई वै यता िदन खोिज छ भने

याियक

वत त्रता, िविधको शासन र लोकत त्रको अि त व समा त भएको स झनु पन हु छ।
याियक प्रिक्रयाका आ नै संवैधािनक, कानन
ू ी र

थािपत मू य, मा यता तथा अ यासह

हु छन ्। प्रचिलत कानन
ू बमोिजम कसरू नमािनने िवषयमा कुनै

रहे का

यिक्तउपर अिभयोजन गनर् सिकँदै न भने

कानन
ू ले तोके भ दा बढी सजाय िदन पिन िम दै न। रा यले िवना कारण कसैलाई पक्राउ गनर् सक्दै न र पक्राउ
गनअ
ुर् िघ सोको मनािसव कारण सिहतको पज
ू ीर्समेत िदनप
ु छर् । पक्राउ गिरएको मािनसलाई बाटाका
२४ घ टािभत्र मु ा हे न अिधकारीसमक्ष पेश गनप
ुर् छर् र
थुनामा राख्न िम दै न। थुनामा रहे को

याद बाहे क

य तो अिधकारीको आदे शले बाहे क सोभ दा बढी अविध

यिक्तलाई यातना िदन वा दव
ु र् यवहार गनर् पाइँदैन। कुनै कुराको आरोप

लागेको यिक्तलाई आ नो िव द्ध बो न वा साक्षी ब न बा य पानर् सिकँदै न। कानन
यवसायीसँगको परामशर् र
ू
प्रितिनिध व, असमथर् पक्षलाई कानन
ू ी सहायता,
मौिलक हकको

व छ र िशघ्र सन
ु ुवाई आिद िवषयह

फौजदारी

याय स ब धी

पमा नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धरा २४ र हाल प्रचिलत नेपालको संिवधानको

धारा २० ले नै प्र याभत
ू गरे को छ।
संिवधान, कानन
ू र

यायका मा य िसद्धा तभ दा बािहर गई

याियक अिधकार प्रयोग हुन नसक्ने

कुराको सिु नि चतता नेपालको अ तिरम संिवधानको धारा १०० र हालको नेपालको संिवधानको धरा १२६ ले
प्र याभूत गरे को छ।

यसैले

याियक प्रिक्रया सबैको लािग समान, िन पक्ष, पारदशीर्, िनि चत, अनम
ु ानयोग्य र

पहुँचयोग्य रहे को हु छ। पात्रभ दा प्रविृ त र घटना वा िवषयव तु के द्रीत रहनु

याियक प्रिक्रयाको िवशेषता हो।

मनोगत आवेग र संवेगभ दा पथ
ृ क रही व तिु न ट िव लेषणबाट िन कषर्मा पुग्ने प्रिक्रयाबाटै

यायप्रित

नागिरकको िव वास िटकेको हु छ।
य तै अदालतबाट अि तम भएको फैसला कायार् वयको सुिनि चतता

याियक प्रिक्रयाको अक

मह वपण
ू र् पाटो हो। अदालतबाट फैसला भैरहने तर अनेक वहानामा यसको कायार् वन नहुने हो भने अदालतको
उपि थित र

याियक प्रिक्रयाको औिच य रहँदैन। त काल प्रचिलत नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा

११६ र हाल प्रचिलत नेपालको संिवधानको धारा १२६ को उपधारा (२) तथा धारा १२८ को उपधारा (४) ले फैसला
कायार् वयनको संवैधािनक सुिनि चतता खोजेको छ।
त काल प्रचिलत नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३ र हालको संिवधानको धरा १८ मा
अ य कुराका अितिरक्त सबै नागिरक कानन
ू को

ि टमा समान हुने र कसैलाई पिन कानन
ू को समान संरक्षणबाट

बि चत नगिरने भ ने समानताको स ब धी मौिलक हकको यव था भएको दे िख छ। यिद यिक्तको सामािजक,
राजनीितक, आिथर्क र पदीय है िसयत वा शिक्तको आडमा फैसला कायार् वयन हुने र नहुने अव था िसजर्ना
गिर छ भने यसलाई संिवधान प्रद त समानताको हक प्रितकूल नागिरक नागिरक बीच भेदभावको आधार खडा
गरे को मा नु पन हु छ। सामा य नागिरकले अदालतको अि तम फैसला बमोिजम ठहर भएको सजाय भुक्तान
गनप
ुर् न तर उ च प्रशासक, राजनीितक दलका नेता, सभासद वा म त्रीलाई सो गनर् नपन छुट हु छ भ ने हो भने
घोर असमानताको ि थित िसजर्ना भई कानन
ू ी रा यको उपहास मात्र हुन पुग्दछ। यसबाट ठूलालाई चैन र
सानालाई ऐन भ ने लोकोिक्त चिरताथर् ब न पुग्दछ र समाज पुनः
भेदभावपण
ू र् अव थालाई प्रो सािहत गिररहँदा

व

वमा धकेिल छ।

य तो असमान र

यायपूणर् समाज िनमार्णको जग नै भ कन सक्नेतफर् स बि धत

सबै स वेदनशील ब नु पदर् छ।
व तुतः
भैरह छ वा

याय स पादन मानवीय कायर् हो। मानवीय कायर् भएको हुँदा

याय स पादन सदै व त्रुिटरिहत

यसमा सुधारको कुनै गु जाइस नै रहँदैन भ न खोिजएको होइन। तर

य तो स भािवत त्रट
ु ी

यिू नकरण वा िनराकरण अ यत्रबाट खो ने नभई

याियक पद्धित अ तगर्त नै रही खो नप
ु न हु छ। अदालतको

तहगत संरचना र पुनरावेदन सु नेखिचर्लो पद्धित

याय स पादनमा रहन जाने त्रट
ु ी स याउने प्रयोजनकै लािग

हुन ् भ ने कुरा वोधग य नै छ। नत्रभने तहतह

याियक संरचना खडा गरी एउटै मु ाको पटकपटक सन
ु व
ु ाई

गिररहनु पन लामो र झ झिटलो प्रिक्रयाको औिच य सािवत गनर् सिक न।

यसैले

वत त्र र सक्षम

यायपािलका, िविधको शासन र उ तरदायी एवम ् गितशील लोकत त्र (Functional democracy) भएको
मल
ु क
ु मा तहतह हुँदै अि तम भएको फैसला कायार् वयनमा रा यकै तफर्बाट यावधान खडा गनर् िम दै न।
नेपालको संिवधानको भाग ६ मा अ य िवषयका अितिरक्त रा ट्रपित स ब धी

यव था समेिटएको

पाइ छ। संिवधानको धारा ६१ को उपधारा (१) बमोिजम नेपालमा एक रा ट्रपित रहने दे िख छ भने सोही उपधारा
(२) बमोिजम िनजलाई संिवधान र कानन
ू बमोिजम कायर् स पादन गन गरी रा ट्रा यक्षको भिू मकामा पदािसन
गराइएको छ। उपधारा (३) ले रा ट्रपितलाई नेपालको राि ट्रय एकताको प्रवद्धर्न गन िज मेवारी समेत प्रदान
गरे को छ। साथै उपधारा (४) बमोिजम संिवधानको पालना र संरक्षण गनुर् रा ट्रपितको प्रमख
ु कतर् य तोिकएको
दे िख छ।
संिवधानको धारा ६६ मा रा ट्रपितको काम, कतर् य र अिधकारका बारे मा उ लेख गद उपधारा (१) मा
रा ट्रपितले यो संिवधान वा संघीय कानून बमोिजम िनजलाई प्रा त अिधकारको प्रयोग र कतर् यको पालना गनछ
भिनएको पाइ छ। साथै सोही उपधारा (१) बमोिजमको अिधकारको प्रयोग वा कतर् यको पालन गदार् संिवधान र
संघीय कानून बमोिजम कुनै िनकाय वा पदािधकारीको िसफािरसमा गिरने भनी िकटानीसाथ

यव था भएको

बाहे क अ य जुनसक
ु ै कायर् मि त्रपिरष को िसफािरस र स मितबाट हुने कुरा सोही उपधारा (२) मा िनिदर् ट
गिरएको पाइ छ।
अक तफर् संिवधानको धारा ७५ को उपधारा (१) बमोिजम नेपालको कायर्कारीणी अिधकार संिवधान र
कानन
ू बमोिजम मि त्रपिरष मा िनिहत हुने
कानन
ू को अधीनमा रही नेपालको शासन

यव था भएको छ।

य तै उपधारा (२) बमोिजम संिवधान र

यव थाको समा य िनदशन, िनय त्रण र स चालन गन अिभभारा

समेत मि त्रपिरष मा िनिहत गिरएको पाइ छ।
रा ट्रपितको काम, कतर् य र अिधकार तथा कायर्कारी अिधकारको प्रयोग स ब धी दब
ु ै
अिनयि त्रत नराखी

संिवधान

र

कानन
ू को अधीन रािखएको

कुरा

मरणीय छ।

रा यका

यव थालाई
िनकाय वा

पदािधकारीह लाई संिवधान र कानन
ू को अिधन थ राख्ने पद्धित िविधको शासन र संिवधानवादको आधार त भ
पिन हो। य को उपेक्षा रा यको जुनसुकै पदमा बसेको पदािधकारी होस ् वा ज तोसुकै अिधकार स प न िनकाय
होस ् गनर् िम दै न। अझ राि ट्रय एकताको प्रितकको
गन गु

पमा रहे को रा ट्रपितलाई त संिवधानको पालना र संरक्षण

तर दािय व समेत संिवधानले सिु पएको हुँदा

य तो स मािनत सं थाबाट संिवधान िवपिरतको कुनै

कायर् हुने क पनास म पिन गनर् िम दै न।
अदालतबाट भएको फैसला कायार् वयन गन िवषय कायर्कारी वा प्रशासकीय हो। अदालतबाट भएको
फैसलाको कायार् वयन रा यको कायर्कारी अंगले गनुर् पदर् छ। अदालतबाटै फैसला कायार् यन हुने कानन
ू ी
गिर छ भने पिन कायर्पािलकाको सहयोग िवना

यव था

यो स भव हुन सक्दै न। संिवधानको संरक्षक र पालनकतार्को

पमा रहे को रा ट्रप्रमुखबाट संिवधान र कानन
ू बमोिजम अदालतबाट भएको फैसलाले ठहर भएको सजाय कानन
ू ी
आधार वेगर माफी हुन सक्दै न।
िनि चत र

थािपत

िव लेषण भैसकेको छ।

य तो

याियक प्रिक्रयाबाट कसरु र सजाय िनधार्रण गिर छ भ ने िवषयमा मािथ
याियक प्रिक्रयामाफर्त ् प्रचिलत फौजदारी कानून उ लंघन गन

कानन
ू बमोिजम दि डत गनुर् रा यको िनयिमत कायर् वा दािय व हो। तर संिवधानमा

यिक्तलाई

यव था रहे कै भए पिन

सजाय माफी िदने िवषय दल
र् पिरि थितमा प्रयोग हुन सक्ने अपवादा मक प्रावधान मात्रै हो। यो भेदलाई
ु भ
रा यका िज मेवार िनकायमा रहने पदािधकारीले हे क्का राख्नै पन हु छ। िवशेष पिरि थितमा
संयिमत र िज मेवार

यादै सजग,

पमा प्रयोग हुनप
ु न य तो अपवािदत िवषयलाई मल
ू ज तो ठानी कसरु दारलाई दि डत

गनप
ुर् न रा यको मख्
ु य दािय व नै अ यथा गन प्रयास गिर छ भने

याियक सिक्रयता अपेिक्षत हु छ।

बालकृ ण ढुंगेललाई यस अदालतको अि तम फैसलाबाट ठहर भएको सजाय माफीको लािग िसफािरस
गनुर् पन के य तो िवशेष कारण वा पिरि थित िवपक्षी नेपाल सरकारलाई परे को रहे छ भ ने स ब धमा िवचार
गदार् मि त्रपिरष को िमित २०६८।७।२२ को िनणर्यमा

य तो कुनै ठोस र व तुिन ट आधार खल
ु ेको पाइँदैन।

सजाय ठहर भएका िनज बालकृ ण ढुंगेलको िनवेदन तथा िनजस बद्ध राजनीितक दलको िसफािरस मात्रलाई टे की
गह
ृ म त्रालयबाट मि त्रपिरष मा प्र ताव गएको र

यसैलाई मि त्रपिरष को बैठकले अनम
ु ोदनस म गरे को

दे िख छ । िनजसँगै कसरू दार ठहिरएका र सजाय भोिगरहे काह को हकमा िकन केिह पिन िवचार गनर् परे न सो
पिन

प ट गिरएन। एउटै वारदातमा कसरू दार ठहिरएकाह को बीचम पिन भेदभाव हुने क तो

यवहार हो सो

पिन बु न सिकने अव था छै न।
यस अदालतबाट अ तिरम आदे श जारी भएको कारण रा ट्रपितबाट त काल माफी स ब धी कुनै िनणर्य
भैसकेको दे िखएन। साथै हालको पिरवितर्त संवैधािनक ि थितमा माफी स ब धी कानन
ू नबनाई उक्त िसफािरस
कायार् वयन हुन सक्ने अव था हुँदैन।
यसको लािग प्रथमतः के क ता कसरु मा माफी िदन िम ने हो र के क ता कसरु मा माफी िदन निम ने हो
भ ने

यव था सिहतको कानून ब नु पन हु छ। साथै के क तो अव था र पिरि थितको िव यमानतामा

प ट

माफीको लािग कारवाही चलाउन पाउने हो भ ने आधारह

पिन कानन
ू मा नै यवि थत हुनु पदर् छ।

भिव यमा ब ने माफी स ब धी कानन
ू पिन संिवधानले अंिगकार गरे को िविधको शासन र
िसद्धा त िवपरीत हुन सक्दै न। जसरी कुनै पिन
थािपत
कानन
ू र

यायका मा य

यिक्तलाई कसरु दार घोिषत गरी सजाय िदने कुरा कानन
ू र

याियक मा यताअनु प मात्र हुन सक्दछ

यसरी नै ठहर भएको सजाय अ यथा गन िवषय पिन

यायका मा य िसद्धा तभ दा बािहर गई खो न िम दै न। कुनै अमक
ु दलको सद य हुनु वा कुनै

है िसयत वा भिू मकामा रहनु

याियक प्रिक्रयालाई िव थापन गन,द डलाई

यूिनकरण गन वा माफी िदने आधार

ब न सक्दै न।
माफी स ब धी य तो कानन
ू मा के क ता िवषय समेिटनु पदर् छ भ ने कुरा रा यको नीित र िवधाियिक
बुिद्धम ता वा िववेकमा िनभर्र हुने हुँदा यस अदालतले िनदिशत गनर् िम ने ि थित रहँदैन। तर िनमर्म वा
आततायी ढं गबाट वारदात नघटाइएको,
पालनाको िसलिसलामा पयार् त

प ट मनसाय नदे िखएको, पूवर् योजना वा तयारी नभएको, कतर् य

यान पग्ु न नसकी घटना घटे को, पीिडत पक्षलाई परे को हानी नोक्सानी पिरपरू ण

हुन सक्ने प्रकृितको भएको वा कसूरदारका तफर्बाट सो गिरएको, सजाय माफी िदनमा पीिडत पक्षको समेत
सहमित रहे को, कसरु दारप्रित आि त िनजको पिरवारका सद यह को अव था, कसरु ठहर भएको
िकशोर वा बद्ध
ृ ाव थाको भएको तथा गि भर प्रकृितको रोगबाट
र चालचलन राम्रो भएको, अदालतको फैसलालाई
कारणह

यिक्त अित

वयम ् ग्रिसत भएको, कसुरदारको पूवर् अिभलेख

वीकार गरी समपर्ण गरे को वा सजाय भोिगरहे को आिद

सजाय माफीका आधार ब न सक्ने अपेक्षा गनुर् अ यथा हुँदैन।

िनवेिदकाका भाई भव
ु न भ ने उ जनकुमार

े ठलाई ह या गरे को कसरू ठहरी यस अदालतबाट सवर् व

सिहत ज म कैदको सजाय तोिकएका बालकृ ण ढुंगेलका स ब धमा मािथ उि लिखत कुनै पिन आधार वा
अव थाको िव यमानता रहे को पाइँदैन। िनज उक्त फैसला हुँदाका अव थामा संिवधान सभाको सद य रहे को
भ ने दे िख छ। रा यको मह वपूणर् िनकायको िज मेवार पदमा आिसन भएको

यिक्तले अदालतको अि तम

फैसलाप्रित स मान दे खाई त काल आ मसमपर्ण गनुर् पनमा सावर्जिनक पद र है िसयतको आडमा रा यकै अक
िनकायको खल
ु ेआम

पमा उपेक्षा गिरिहडनु उिचत मा न सिक न। अदालतको फैसला

वीकार गरी आ मसमपर्ण

नगन यिक्तका स ब धमा कानन
ू बनाएरसमेत रा यले सजाय माफीको कारवाही अिघबढाउन िम दै न।
सारमा, यस अदालतबाट बालकृ ण ढुंगेलले भुवन भ ने उ जनकुमार
कारण गोली हानी ह या गरे को भ ने िन कषर्मा पुगी मल
ु ुकी ऐन

े ठलाई

यिक्तगत िरसइवीका

यान स ब धी महलको १३ (३) न बर

बमोिजम िनजलाई सवर् वसिहत ज म कैद सजाय हुने ठहरी िमित २०६६।९।१९ मा फैसला भएको त यमा िववाद
छै न।

याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को (१) मा सव च अदालतबाट प्रितपािदत िसद्धा त प्रितकूल भई

वा फैसला भैसकेपिछ प्रा त भएको नयाँ प्रमाणबाट िनणर्य अ यथा हुनसक्ने अव थामा यस अदालतसमक्ष
पुनरावलोकन गरी हेरी पाऊँ भ ने िनवेदन लाग्ने यव था भैरहे को दे िख छ। िवपक्षी बालकृ ण ढुंगेल िब द्ध कसूर
र सजाय ठहर भएको फैसला अ यथा हुने कुनै नयाँ प्रमाण मु ामा फैसला भैसकेपिछ प ता लागेको अव था भए
िनजले सोही कानन
ू ी उपचारको मागर् अबल बन गरी आफू िव द्ध भएको फैसला पन
ु रावलोकन गराउन सक्नु
कानन
ू स मत हुनेमा सो गनर् सकेको अव था समेत दे िखएन।
साथै बालकृ ण ढुंगेलको सजाय माफीको लािग रा ट्रपितसमक्ष िसफािरस गन मि त्रपिरष को िनणर्यमा
समेत िनज उपर गलत तिरकाले अिभयोजन भएको वा कुनै गलत त यका आधारमा उक्त फैसला भएको वा
फैसला भैसकेपिछ कुनै नयाँ त य वा प्रमाण पाइएको जसले गदार् उक्त फैसला त्रुिटपण
ू र् हुन पुगेको भ ने उ लेख
गरे को दे िख न।
अतः राजनीितक पव
ू ार्ग्रहबाट मु ा चलाइएको भ ने गो वारा र अमूतर् आधार िलई बालकृ ण ढुंगेललाई
अदालतबाट ठहर भएको सजाय माफीको लािग रा ट्रपित समक्ष िसफािरस गन गरी िवपक्षी नेपाल सरकारको
मि त्रपिरष बाट िमित २०६८।७।२२ को िनणर्य र सो सँगस बि धत स पण
ू र् काम कारवाहीह

मािथ प्रकरण

प्रकरणमा गिरएको िव लेषणका आधारमा त काल बहाल रहे को नेपालको अ तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १३,
२४, १०० र १५१ िवपिरत भई सोही प्रकृितको यव था गिरएको हाल प्रचिलत नेपालको संिवधानको क्रमशः धारा
१८, २०, १२६ र २७६ बमोिजम कायम रहन सक्ने नदे िखएको हुँदा िनवेदन माग बमोिजम उ प्रेषणको
आदे श वारा बदर गिरिदएको छ। साथै नेपालको संिवधानको धारा २७६ बमोिजमको कानन
ू िनमार्ण नभएस म
अदालतको अि तम फैसलाबाट ठहर भएको सजाय माफी िदन िम ने ि थित नदे िखएकोले कानून नबनेस म
यस प्रकारको िसफािरस वा िनणर्य नगनूर् नगराउनू भनी िवपक्षीह का नाममा िनदशना मकआदे श समेत जारी
हु छ।
यो आदे शको कायार् वयनको लािग आदे शको जानकारी िवपक्षी महा यायािधवक्ताको कायार्लय माफर्त
नेपाल सरकार प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लयलाई िदई दायरी लगत कट्टा गरी िमिसल िनयमानुसार
बझ
ु ाई िदनु ।

प्रधान

यायाधीश

उक्त रायमा हामी सहमत छ ।

यायाधीश

इितसंवत ् २०७२ साल पष
ु मिहना २३ गते रोज ६ शभ
ु म ् ..........................
इजलास अिधकृतः िव वनाथ भट्टराई र रामप्रसाद ब याल
क
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