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सरोकारवालाह�को सझुावसमेतका आधारमा तयार ग�रएको स��मणकाल�न �यायका स�ब�धमा सव��च अदालत र 

पनुरावेदन अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाह�को काया��वयन अव�था अ�ययन ��तवेदनका �न�कष� तथा 

सझुावह� अ�ययन समूहका हनु।् रा��य �या�यक ��त�ानबाट अ�ययनको संयोजन र ��तवेदनको �काशन ग�रए प�न 

�तनले ��त�ानको ���कोणको है�सयत रा�दैनन।् 



�ा�थन  

 

रा��य �या�यक ��त�ान �याय �शासनमा संल�न जनशि�को काय��मता र �यावसा�यक द�ता अ�भव�ृ� 

गन�, कानून र �यायको �े�मा अ�ययन-अनसु�धान गन� एवम ् �या�यक सूचना �वाह गन� उ�े�यबाट 

�था�पत अ�वि�छ� न उ�रा�धकारवाला �वशा�सत सं�था हो।  

 

�या�यक िश�ाका मा�यमबाट जनशि�को �यावसा�यक �मता र द�ताको अ�भव�ृ� गर� �याय�णाल�ले 

�दान गन� सेवालाइ� �भावकार� बनाउन ु र �यायमा जनताको पहुँचलाइ� स�ुनि� चत गन� सहयोग प�ु याउन ु

��त�ानको दा�य�व हो। अदालत एवम ्�या�यक �नकाय��तको जनताको ब�दो अपे�ालाइ� स�बोधन गन� र 

यस��त जनताको �व� वासलाइ� कायम रा� न �यायाधीशलगायत अ�य �या�यक जनशि�को �मता र द�ता 

बढाउन ुअ�त आव�यक ह�ुछ। जनशि�को �यावसा�यकता र द�ता अ�भव�ृ��वना कुनै प�न साव�ज�नक 

�नकायको �भावका�रता ब�न स�दैन। यो त�यलाइ� मनन गर� ��त�ानले आ�नो �थापनाकालदेिख नै 

�या�यक जनशि�को �ान, सीप र �मता अ�भव�ृ�का ला�ग �िश�ण, �वचन, �काशन एवम ्

अनसु�धानस�ब�धी काय�ह� गद� आएको छ।  

 

नेपालमा भएको दश वष� सश� ���का �ममा मानवअ�धकारको �यापक र ग�भीर उल�न भयो। 

मानवअ�धकार उल�न गन� ती दोषीलाई कारबाई गन� तथा पी�डतलाई ��तपू�त� �दलाउन �व�भ� न 

अदालतमा सय� �नवेदन तथा म�ुाह� दता� भएका �थए। ती म�ुाह�को �न�पणको स�दभ�मा 

�यायपा�लकाबाट फैसला र आदेशह� भएका छन।् �य�ता आदेश वा फैसलाबाट अदालतले 

मानवअ�धकार उल�नका दोषीलाई कारबाई गन�, पी�डतलाई ��तपू�त� �दलाउन, स�यको उजागर गन� तथा 

सं�थागत सधुार गन� �नद�श गरेको पाइ�छ। ती फैसला तथा आदेश काया��वयनको अव�थाको जानकार� 

�लई काया��वयन हनु नसकेका फैसला तथा आदेशह�का स�दभ�मा काया��वयन नहनुाका कारणह� खोजी 

गर� सझुाव ��ततु गन� उ�े�यले यस ��त�ानले यस �वषयमा एउटा �व� समूहबाट अ�ययन अनसु�धान 

गराएको �थयो। अ�ययन समूहबाट �ा� ��तवेदनलाई साव�ज�नक जानकार�मा �याउने अ�भ�ायले ��ततु 

��तवेदन �काशन ग�रएको हो।  

 

यस अ�ययनका �ममा �ा�व�धक तथा आ�थ�क सहयोग गन� इ�टरनेसनल क�मसन अफ ज�ुर�ट (आईसीजे) 

नेपाल तथा �यस सं�थाका व�र� कानूनी स�लाहकार �ी गो�व�द ब�द� तथा सहजकता�को �पमा रह� 

सहयोग तथा प�ृपोषण गन� रा��य कानूनी स�लाहकार �य �ी काशीराम ढु�ाना तथा �ी ल�मी 

पोखरेललाई ��त� ठान ध�यवाद �ापन गद�छ। अ�ययनको �ममा प�ृपोषण गनु�हनेु स��मणकाल�न �याय 

स�ब�धी �वषय �वशेष�‚ फैसला काया��वयनसँग स�बि�धत �नकायह�का ��त�न�ध‚ ��� पी�डत एवम ्

मानव अ�धकारकम�ह�लाई प�न ��त� ठान हा�द�क आभार �य� गद�छ। अ�ययन ��तवेदनलाई अि�तम 

�प �दन आयोजना ग�रएको परामश� वैठकमा आ�नो अमू�य राय सझुाव �दन ुहनेु �व� सहभागीह�लाइ� 

प�न ��त� ठान ध�यवाद �ापन गद�छ। 

 



��ततु अ�ययनका ला�ग अ�ययन समूहमा रह� �व�को है�सयतले प�ु याउनभुएको सहयोगका ला�ग 

काठमाड� िज�ला अदालतका माननीय िज�ला �यायाधीश �ी ऋ�षकेश वा�ले, महा�याया�धव�ाको 

काया�लयका सह�याया�धव�ा �ी स�ीवराज रे�मी, अ�धव�ा �ी राज�ुसाद चापागा�, रा��य �या�यक 

��त�ानका उप�नद�शक �य �ी �ीकृ�ण म�ुमी र �ी पारस पौडेल तथा रा��य �या�यक ��त�ानका 

�यवसाय �वकास �यव�थापक �ी राजनकुमार के.सी. ��त ��त� ठान आभार �कट गद�छ। यसै गर� ��ततु 

अ�ययनको संयोजन गन� ��त� ठानका रिज�ार �ी �वमल पौडेल र ��तवेदनको भाषा स�पादन गन� 

अ�धव�ा रवी�� भ�राईलाइ� समेत ��त� ठान ध�यवाद �ापन गद�छ। 
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प�र�छेद - एक 
 

�ारि�भक 

 
 

१.१ �वषय �वेश 

एक दशक लामो सश� ��� (२०५२-२०६३) को समझदार�पूण� अवतरणप�छ नेपालको स�दभ�मा 

स��मणकाल�न �यायको अवधारणा छलफलमा आएको हो। नेपाल सरकार र नेकपा माओवाद�बीच 

भएको उ� सश� ���मा ते� हजारभ�दा बढ� �यि�को म�ृय‚ु एक हजारभ�दा बढ� �यि� बेप�ा‚ 

ह�जार� यातनापी�डत र �व�था�पत भएका �थए भने लाख� अ�य खालका पी�डत भएका �थए। उि�लिखत 

सश� ���का �ममा भएका मानवअ�धकारको ग�भीर उल�न र �यादतीलाई स�बोधन गर� पी�डतलाई 

�याय �दान गनु�पन� रा�यको दा�य�व �वीकार ग�रएको छ। यसैले रा�यको दा�य�वका आधारबाट यो 

�वषय छलफलमा आएको छ। 

 

सश� ���को �ममा रा�यले �यायबाट कसैलाई वि�त गन� हुँदैन। कानून उल�न गन� जोकोह� 

कारबाईको दायरामा आउनपुद�छ भने पी�डतले �यायको अनभु�ूत‚ ��तपू�त� तथा पनु�थापनाको अ�धकार 

रा�दछन।् यसै स�दभ�मा स��मणकाल�न �याय‚ द�डह�नता तथा जवाफदे�हतासँग जो�डएको म�ुाह�मा 

सव��च अदालत र मातहतका अदालतह�ले केह� मह�वपूण� आदेश अ�न फैसला गरेका छन।् केह� 

फैसलाबाट सश� ���मा भएका घटनाको दोषी �कटान गर� सजायसमेत भएको छ भने क�तपयमा 

घटनाको छान�बन गर� अ�भयोजनका ला�ग आदेश भएको छ। क�तपय �यि�का �नवेदनका हकमा 

स��मणकाल�न �यायका ला�ग संय��को �यव�था गन� र क�तपयका हकमा पी�डतह�लाई ��तपू�त� र 

पनुः�थापनाका ला�ग आव�यक �यव�था गन� आदेश भएको छ।  

 

अदालतले स��मणकाल�न �यायको संय�� स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोग तथा बेप�ा भएका 

�यि�ह�को छान�बन आयोगको गठन तथा �े�ा�धकार स�ब�धमा प�न बोलेको पाइ�छ। सबै फैसला 

�यि�को मानवअ�धकार संर�ण‚ द�डह�नताको अ��य तथा ���का �ममा भएका मानवअ�धकार 

उल�नकता�ह�लाई उ�रदा�य�व बहन गराउन लि�त देिख�छन।् यी ल�य�ा��का �न�म� फैसलाह�को 

काया��वयन आव�यक ह�ुछ। यस अ�ययनमा �तनै फैसलाह�को काया��वयनको अव�था क�तो छ ? 

काया��वयन नभएका फैसलाह� के कारणले काय��वयन नभएका हनु ् ? र वत�मान अव�थाको सधुारका 

ला�ग केकसर� सधुार गन� आव�यक छ भ� ने �वषय समावेश ग�रएको छ।  

 

१.२ अ�ययनको उ�े�य 

स��मणकाल�न �याय‚ द�डह�नता र जवाफदे�हता स�ब�धमा सव��च अदालत र पनुरावेदन 

अदालतह�बाट भएका आदेश एवम ् फैसलाह�को काया��वयनको अव�था अ�ययन ग�रएको यस 

अनसु�धानको उ�े�यह� देहाय बमोिजम रहेका छन ्:  



2      

 

स��मणकाल�न �यायका �वषयमा सव��च अदालत र पनुरावेदन अदालतका  

आदेश तथा फैसलाको काया��वयन अव�था अ�ययन ��तवेदन  २०७३ 

 
 स��मणकाल�न �यायको स�दभ�मा सव��च अदालत र पनुरावेदन अदालतह�बाट भएका �व�भ� 

फैसला तथा आदेशह�को स�लन गर� आदेशको �यहोरा र आदेश काया��वयन गन� �नकाय 

लगायतको �व�षेण गन�, 

 स��मणकाल�न �यायका स�दभ�मा भएका फैसला तथा आदेशह�को काया��वयनको स�दभ�मा सो 

�वषयका �वशेष�‚ स�बि�धत सरकार� तथा गैरसरकार� �नकायका �यि�ह� तथा ���पी�डत तथा 

मानवअ�धकारकम�ह�सँग छलफल गर� आदेश तथा फैसला काया��वयन नहनुकुो कारणह�को 

बारेमा राय स�लन गन�,  

 स��मणकाल�न �यायस�ब�धी नेपाल लगायत अ�तरा���य �तरमा भएको कानूनी �यव�था तथा 

मापद�डको स�दभ�मा नेपाल� अदालतह�ले गरेको आदेश तथा �यसको काया��वयनको �व�षेण 

गन�,  

 स��मणकाल�न �यायको स�दभ�मा सव��च अदालत तथा पनुरावेदन अदालतह�बाट भएका 

फैसलाह�को काया��वयनको अव�था प�हचान गर� सधुारका ला�ग आव�यक �सफा�रसह� ��ततु 

गन�। 

 

१.३ अ�ययनको �व�ध र सीमा 

��ततु अ�ययनमा सै�ाि�तक र अनभुवाि�त �व�ध अपनाइएको छ।यसको आधारसूचनाका �पमा 

स��मणकाल�न �याय स�ब�धमा �वकास भएका अवधारणा‚ रा��य एवम ् अ�तरा���य �यव�थाह�, 

उपल�ध अनसु�धानमूलक लेख तथा ��तवेदनह�मा रहेका वा�यलाइ� �लइएको छ। 

  

सरोकारवाला �नकाय तथा ���पी�डतह�को �यायमा पहुँचको अव�थाको अ�ययनको ला�ग पोखरा, हेटौडा 

र नेपालग�जमा लि�त समूहसँग छलफल ग�रएको �थयो। उ� छलफलमा �यायाधीश, �याय समूहका 

अ�धकृत, सरकार� व�कल, नेपाल सरकारका अ�धकृत, मानवअ�धकार आयोगका अ�धकृत, सामािजक 

काय�कता�, �हर� अ�धकृत र कानून �यवसायीह�को सहभा�गता रहेको �थयो। अ�ययनको �ारि�भक 

चरणमा काठमाड� उप�यकामा �वषय �वशेष�‚ फैसला काया��वयनसँग स�बि�धत �नकायह�का ��त�न�ध‚ 

��� पी�डत एवम ्मानवअ�धकारकम�ह�सँग लि�त समूह छलफल तथा परामश� काय��म आयोजना गर� 

सझुावह� स�लन ग�रएको �थयो। यसर� भएका छलफलमा �ा� जानकार�लाइ� सूचना वा त�या�का 

�पमा अ�ययनमा अवल�बन ग�रएको छ।  

 

काया��वयनको अव�था �व�षेणको �योजनको ला�ग फैसला वा आदेशलाई काया��वयन भएका, आंिशक 

�पमा काया��वयन भएका तथा काया��वयन नभएका गर� तीन �क�समबाट वग�करण गर� अ�ययन ग�रएको 

छ। एउटा फैसला वा आदेशमा एकभ�दा बढ� �वषय काया��वयन गनु�पन� अव�थामा कुनै एउटा मा� 

�वषय काया��वयन भएको अव�थामा वा काया��वयन गनु�पन� सबै आदेशम�ये एउटा मा� आदेश काया��वयन 

नभएको अव�थालाई प�न आंिशक काया��वयन भएको वग�करणमा रािखएको छ। 

 

अ�ययनका केह� सीमा प�न रहेका छन।् स��मणकाल�न �यायस�ब�धी �वषयमा सव��च अदालतबाट 

भएका २१ वटा तथा पनुरावेदन अदालतह�बाट भएका आठ वटा फैसला/आदेशह�को पाठमा मा� यो 
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अ�ययन सी�मत रहेको छ। सव��च अदालतबाट भएका फैसला/आदेशको छनोटमा �तनमा रहेको 

�वषयव�तकुो ग�भीरतालाई आधार बनाइएको छ। पनुरावेदन अदालतबाट भएका फैसला/आदेशम�ये 

स�लन हनु सकेका फैसला/आदेशको अ�ययन मा� यसमा स�भव भएको छ। स��मणकाल�न �यायको 

स�दभ�मा िज�ला अदालतबाट भएका फैसला अ�ययनमा समावेश ग�रएका छैनन।् फैसला तथा 

आदेशह�को पूण�ता अपूण�ता तथा गणु दोषलाइ� यस अ�ययन�भ� �व�षेणको �वषय बनाइएको छैन।  

 

अ�ययनका ला�ग छनोट ग�रएका �थानह�मा यथे� छलफल गर� सझुाव स�लन ग�रएको भए ताप�न 

समय तथा �ोतको सी�मतताको कारण अ�य �थानमा प�ुन स�कएन। जसले गदा� �नवेदन वा उजरु 

नपरेका तथा अदालतस�म नआएका मा�मलाह�को ि�थ�त क�तो छ भ� ने �वषय अ�ययनको पहुँच बा�हर 

रहन पगेुको छ।  

  

१.४ अ�ययन ��तवेदनको �परेखा 

��ततुीको सरलताका ला�ग अ�ययन ��तवेदनलाई पाँच प�र�छेदमा �वभाजन ग�रएको छ। प�र�छेद एकमा 

अ�ययनको उ�े�य‚ �व�ध र सीमाको �ववेचना ग�रएको छ। प�र�छेद दईुमा नेपाल� स��मणकाल�न 

�याय �कृयाको स�दभ� ��ततु ग�रएको छ। प�र�छेद तीनमा फैसलाह�को काया��वयनको अव�था �व�षेण 

ग�रएको छ। प�र�छेद चारमा फैसला काया��वयन नहनुकुा कारणह� स�ब�धमा उ�लेख ग�रएको छ। 

प�र�छेद पाँचमा अ�ययनको �न�कष� तथा त�स�ब�धी सझुावह� र अनसूुचीह� ��ततु ग�रएको छ।  
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प�र�छेद - दईु 

 

स��मणकाल�न �याय र नेपालको स�दभ� 

 
 

२.१ स��मणकाल�न �यायको अवधारणा र अथ�  

सश� ���को समा�� वा स�झौतापूण� अवतरणप�छ प�हले भएका मानवअ�धकारको ग�भीर उल�नउपर 

�याय �दान गन� स�दभ�मा स��मणकाल�न �याय आक�ष�त ह�ुछ। यसको उ�े�य ���को समयमा भएका 

मानवअ�धकारको ग�भीर उल�नलाई स�बोधन गर� पी�डतलाई �याय �दान गनु� हो। यसो भएमा काननुी 

रा�यको सबल�करण र मानवअ�धकारको स�मान गन� शासन �यव�थाको जग ब�लयो बनाउने कुरामा बल 

प�ुदछ। तर, सश� ���बाट भख�रै शाि�त�तर अिघ बढेको समाजले प�हले भएका मानवअ�धकार कानून 

र मानवीय कानूनको उ�ल�नलाई संवोधन गन� आ�थ�क �था�य�वलगायत अनेक क�ठनाइको सामना गनु�पन� 

हनु स�छ। �वशेष गर� प�हले भएका मानवअ�धकारको हननलाई कसर� स�बोधन गन�, पी�डतका ला�ग 

�याय स�ुनि�त गन� र समाजमा �थायी शाि�त तथा मेल�मलापको वातावरण �सज�ना गन� भ� ने नै 

स��मणकाल�न �यायका मूलभतू चनुौती हनु।्  

 

मानवअ�धकार उल�न वा �यादती बेहोरेका पी�डत, �तनका प�रवार वा स�तानले आफूले ख�नपुरेको 

अ�यायको पीडा क�ह�यै �बस�न स�ने कुरा हुँदैन। �यस अथ�मा पी�डत आफूले मा� होइन, उसका स�तान 

दरस�तानले समेत �यायको अपे�ा राखी राखेको ह�ुछ। यसलाई रा�यले प�न �बस�न �म�दैन। जनताको 

कुनै �ह�सा वा समदुाय�वशेषमा अ�याय महससु भइर�ो र �यसको तसु र�हर�ो भने रा�य तथा समाजका 

ला�ग �यो ��य�ुपादक �वषय भइरा�छ। अतः सश� ��� वा य�ुका अवतरणका �ममा रा�य 

मानवअ�धकारमै�ी यगुमा �वेश गरेप�छ पी�डतह�का पीडा तथा अ�यायको स�बोधन गर� रा�य आफैले 

प�न फरकफारक �लनै पछ� भ� ने मा�यताबाट �व�मा स��मणकाल�न �यायको अवधारणाको �वकास र 

अ�यास हुँदै आएको छ।  

 

�वगतमा भएको मानवअ�धकारको ग�भीर उल�नलाई अ�नवाय� �पमा स�बोधन गनु�पद�छ भ� ने मा�यता 

�था�पत भएको भए ताप�न यस स�ब�धी भएका अ�यास र मापद�डह�मा भने एक �पता पाइँदैन। यसले 

�यापक �े�लाई समे�ने हनुाले मापद�डको तजु�मा प�न सहज छैन। संय�ु रा�स�का महासिचवको एक 

��तवेदनमा भ�नएको छ: “[T]ransitional justice… the full range of processes and mechanisms 

associated with a society’s attempts to come to terms with a legacy of large-scale past abuses, in order 
to ensure accountability, serve justice and achieve reconciliation. These may include both judicial and 
non-judicial mechanisms, with differing levels of international involvement (and none at all) and 
individual prosecutions, reparations, truth-seeking, institutional reform, vetting and dismissals, or a 

combination thereof.”1 

 

                                                           
1  Report of the Secretary-General, “The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies Report of 

the Secretary-General” UNDOC S/2004/61623 (Aug 2004). 
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तानाशाह� शासन �यव�था, सै�नक शासन, सश� ��� वा य�ुका अव�थामा हनु स�ने मावनीय कानूनको 

ग�भीर उल�न र मानवअ�धकारको द�ुपयोगबाट सिृजत अव�थालाई स�बोधन गन� रा�य त�काल स�म 

नहनेु स�भावना ह�ुछ। �य�तो अव�थालाई �यान �दई कानून नबनाएको प�न हनु स�छ। तसथ� यस 

अव�थामा रा�यमा रहेको शासन स�ालन एवम ्शाि�त सरु�ाका ला�ग �था�पत �नय�मत संय��ह�को मा� 

अपगु हनेु कारणले स��मणकाल�न �यायका ला�ग �वशेष संय�� �थापना गन� अ�यास �व�भ� न देशह�ले 

गन� गरेका छन।्  

 

स��मणकाल�न �याय�णाल�मा �नय�मत �यायपा�लकाबाट स�पादन ग�रने औपचा�रक �याय �णाल�का 

साथमा केह� थप उपायह� समेत अवल�वन ग�र�छ। ती उपायह�को उ�े�य स�यको उजागर गन�, 

दोषीलाई कारबाई गन�, पी�डतलाई प�रपूरण �दने तथा सं�थागत सधुार गन� हो। तसथ� स��मणकाल�न 

�याय भ�ाले �वगतमा भएको मानवअ�धकार तथा मानवीय कानूनको ग�भीर उल�नका �यादती, अ�याय र 

पीडालाई स�बोधन गन�‚ स�यको उजागर गन�, मानवीय कानूनका उल�नलाई उ�रदायी बनाउने, पीडा 

तथा नो�सानको प�रपूरण गन� र भ�व�यमा �य�तो अपराध वा अ�याय हनु न�दने स�ुनि�त गन� सं�थागत 

सधुार गन� रा�यको सम�ुच उपायलाई �लन स�क�छ।2 व�ततुः स��मणकाल�न �याय �वगतमा भएको 

मानवअ�धकार�व��का �यादतीह�लाई स�बोधन गर� जवाफदेह�को स�ुनि�तता, �यायको ��याभ�ूत र 

पनु�म�लापमा केि��त हनुपुद�छ। यस अथ�मा स��मणकाल�न �यायको दायरा �नय�मत फौजदार� �याय 

�णाल�भ�दा फरा�कलो ह�ुछ।  

 

स��मणकाल�न �यायका संय��ह�मा अदालती र गैरअदालती दवैु हनु स�ने भए ताप�न ती सबै 

संय��ह�मा �न�प�ता, �व�छता, पारदिश�ता एवम ् उ�रदा�य�व रहन ु पन� कुरामा �वम�त छैन। मूलत 

स��मणकाल�न �यायको उ�े�य �वगतमा भएको मानवअ�धकार र मानवीय कानूनको उल�न भ�व�यमा 

दोह�रन न�दई समाज शाि�त र �वकासको पथमा ल�कन सकोस ् र �वगतका घटनाका कारण अ�याय 

महससु गरेका �यि�ले प�न �यायको अनभु�ूत गन� सकून ्भ� ने हो। तसथ� स��मणकाल�न �यायमा बहृत 

�यायको मू�यमा�यता रहेको ह�ुछ। यो ���प�छको �यायस�ब�धी सरोकारलाई स�बोधन गन� संय��ह� 

तथा ���याह�को सम��गत �प हो।  

 

२.२ स��मणकाल�न �यायको अ�तरा���य अ�यास  

अ�तरा���य �तरमा स��मणकाल�न �यायको अ�यास धेरै पूरानो छैन। य�ुमा �यादती गन�ह�लाई सजाय 

गन� अ�यासको स�ुआत दो�ो �व�य�ु प�ात �यूरे�बग� तथा टो�कयो �याया�धकरणको �थापना भएप�छ 

मा� भएको मा�न�छ। स��मणकाल�न �यायको अवधारणा यह� अ�यासबाट �वकास भएको हो।3 यो 

अ�यासले �यादतीमा संल�न जम�नी तथा जापानी सेनाका उ�च �तरका �यि�ह�लाई फौजदार� दा�य�व 

                                                           
2  “Transitional justice refers to the set of judicial and non-judicial measures that have been implemented by different 

countries in order to redress the legacies of massive human rights abuse. These measures include criminal prosecutions, 
truth commissions, reparation programs, and various kinds of institutional reforms.” See at What is Transitional Justice? 
https://www.ictj.org/about/transitional-justice (accessed on Jan, 3, 2016). 

3  गो�व�द शमा� “ब�द�”, सं�मणकाल�न �यायको प�रचय‚ नेपालमा सं�मणकाल�न �याय‚ गो�व�द शमा� “ब�द�”  सं‚ नेपाल बार 

एशो�सएसन �थम सं�करण्‚ २०१३। 
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बहन गराए ताप�न �व�छ सनुवुाइ र कारबाईको ���याबारे ती �याया�धकरणह�को �यापक आलोचना 

भयो। क�तपयले यसलाई �वजेताको �याय (�भ�टस� जि�टस) को सं�ा प�न �दए।4 अ�तत: उ� 

�याया�धकरणबाट �वक�सत काननुी �स�ा�तलाई �यूरे�बग� �स�ा�तको �पमा अ�तरा���य कानून आयोगले 

सं�हताकरण गरेको छ।5 �यसप�छ सन ् १९७५ मा �ीसमा सेनाका सद�य�व�� �तनले गरेको 

�यादतीउपर म�ुा चलाई कारबाई ग�रएको �थयो। 

 

दोषीलाई फौजदार� कारबाई गन� नस�कने अव�थामा समेत स�य आयोगको मा�यमबाट मानवअ�धकारको 

हननको छान�बन गर� स�यत�य जानकार� गराउने अ�यास सन ्१९८३ मा अज�ि�टनाबाट स�ुआत भएको 

हो र प�छ अ�य �या�टन अमे�रक� देशह�ले प�न यसलाई अवल�बन गरेको पाइ�छ। सन ्१९९४ मा 

�थापना ग�रएको दि�ण अ��क� स�य �न�पण तथा मे�ललाप आयोगप�छ स�य आयोग स��मणकाल�न 

�यायको एक अ�नवाय� सं�था ज�तो भएको छ।6 हाल आएर स�य तथा मेल�मलाप आयोग �याय�णाल�को 

प�रपूरक, सहभा�गतामूलक, मेल�मलापपूण� एवम ् शाि�त र �वकासका ला�ग उपय�ु ���याको �पमा 

�वकास भैसकेको छ।  

 

सन ्१९९० को दशकदेिख स��मणकाल�न �यायको �व�भ� न �व�पलाई अ�ीकार गन� था�लयो। �व�मा 

�व�भ� न देशमा भएको सव�स�ावाद शासन �यव�थाबाट �व� राजनी�तक �यव�था लोकताि��क�करण तफ�  

अगा�ड बढेको स�दभ�मा स��मणकाल�न �यायका �व�भ� न �योगह� अ� सघन �पमा गन� था�लयो। पूव� 

सो�भयत स�बाट �वत�� भएका रा�ह�ले प�हलेको शासन�यव�थामा मानवअ�धकार हननमा संल�न 

�यि�ह�लाई साव�ज�नक पदमा रहन नपाउने गर� छटनीको अ�यास गरेका �थए। यो अ�यासलाई नै 

स��मणकालनीन �यायको एउटा थप उपायको �पमा �लइ�छ। 

 

सन ्१९५0 प�छ प�न सश� ���का �ममा तथा �नरंकुश शासन भएका अव�थामा भएका मानवअ�धकार 

कानून र मानवीय कानूनका ग�भीर उल�नकता�ह�लाई फौजदार� उ�रदा�य�व बहन गराउने �यास भए 

प�न शीतय�ुको राजनी�तक र�साक�सीका कारण यसले ठोस �प �लन सकेन। दो�ो �व�य�ुप�ात 

र�सया, �भयतनाम, िचल�, �फ�ल�प�स, क�ो, ब�लादेश, यगुा�डा, इराक, इ�डोने�सया, एल सा�भाडोर, 

ब�ु�डी, अज�ि�टना, सोमा�लयाज�ता देशह�मा मानवअ�धकारको �यापक हनन भए प�न फौजदार� दा�य�व 

बहन गराउने काय� भएन।  

 

शीतय�ुको समा��प�छ मा�ै संय�ु रा�स� सरु�ा प�रष�ले पूव� यगुो�ला�भया7 तथा �वा�डा8मा भएका 

मानवअ�धकारको �यापक हननलाई फौजदार� अ�भयोजन गर� स�बोधन गन� �यव�था गय�। �यसै गर� 

                                                           
4  Is Victor's Justice in Nuremberg Trial Justified or not, Uploaded by Salman Kazmi, Quaid-e-Azam Law College, Lahore , 

Pakistan, International Law, Faculty Member, See at https://www.academia.edu/6881861/Is_Victors_Justice_in_ 
Nuremberg_Trial_Justified_or_not (accessed on Jan, 3, 2016) 

5  The International Nuremberg Principles Academy. See at http://www.nurembergacademy.org/the-nuremberg-legacy/the-
nuremberg-principles/. 

6  Christian Triantaphyllis, TRANSITIONAL JUSTICE: ARE TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSIONS 
WORTH IT? See at http://periodicos.unb.br/index.php/redunb/article/viewFile/7096/5593 (accessed on Jan, 3, 2016). . 

7  International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). 
8  International Criminal Tribunal for the Rwanda (ICTR). 
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अ�तरा���य �तरका एवम ्स�बि�धत देशका �यायाधीश रहने �मि�त �याया�धकरणले फौजदार� अ�भयोजन 

र �याय स�पादन गन� �सरा�लयोन, कोसोभो, पूव� �टमोर तथा क�बो�डयामा अ�यास ग�रएको छ। रोम 

�वधानअनसुार सन ्२००२ मा अ�तरा���य फौजदार� अदालतको �थापना भएप�छ मानवअ�धकार कानून र 

मानवीय कानूनको ग�भीर उल�नका दोषीलाई रा��य �याय �णाल�बाट फौजदार� दा�य�व बहन गराउन 

नस�कएमा वा नचाहेमा अ�तरा���य फौजदार� अदालतमा म�ुा चलाउन र कारबाई गन� स�कने �थायी 

संय��को �यव�था भएको छ।9  

 

२.३ अ�तरा���य कानूनी �यव�थाह� 

संय�ु रा�स�को वडाप� र मानवअ�धकारको �व��यापी घोषणाप�लाई �यायका स�ब�धमा �व��यापी 

अ�तरा���य आधारभतू द�तावेजका �पमा �लन स�क�छ। संय�ु रा�स�को �थापना �व�शाि�त, मानव 

अ�धकारको संर�ण र सरु�ाको उ�े�यले भएको हो। �व� शाि�त र सरु�ाको ला�ग आव�यक परेमा 

संय�ु रा� संघीय सरु�ा प�रष�ले आव�यक उपायह� अवल�बन गन� स�ने �यव�था गरेको छ।10 

बडाप�को धारा १ मा जातजा�त, �ल�, भाषा वा धम�मा भेदभाव नराखी सबैका ला�ग मानवअ�धकार र 

मौ�लक �वत��ता��त स�मानभाव �वकास गन�का ला�ग अ�तरा���य सहयोग प�रचालन हनेु भ� ने उ�लेख 

भएबाट प�न स�को �याय��तको िज�मेवार� �प� ह�ुछ।  

 

सन ् १९४८ मा जार� भएको मानवअ�धकारको �व��यापी घोषणाप�मा मानवलाई मया��दत �यवहार 

गनु�पन�, ��येक �यि�को जीवनको अ�धकार, �वत��ताको अ�धकार, समानताको अ�धकार तथा �यायको 

अ�धकारका स�ब�धमा भएका �यव�थाले गदा� मानवको मह�ालाई �वीकार ग�रएको छ। यस घोषणाप�ले 

गरेका �यव�थालाई आधार �त�भको �पमा �वीकार गर� संय�ु रा�स�को त�वावधानमा 

मानवअ�धकारको स�ुनि�चता गन� तथा मानवअ�धकारको उल�नलाई स�बोधन गन� �व�भ� न अ�तरा���य 

काननुी संय��ह� �वकास भएका छन।् 

 

दो�ो �व�य�ुमा मानवता�व�� भएको �यादती तथा खास गर� �वशेष समूहलाई लि�त गर� भएको 

�यादतीलाई त�काल स�बोधन गन� आव�यकता महससु गर� अ�तरा���य समदुायले आमसंहारको अपराधको 

रोकथाम र सजाय गन� महासि�ध १९४८ जार� गरय्ो।11 रा��य, जातीय, जनजातीय र धा�म�क समदुायलाई 

पूण� वा आंिशक �पमा सखाप गन� मनसायबाट �य�ता समूहका सद�यह�को ह�या गन�‚ समूहका 

सद�यह�लाई भौ�तक �वनाश हनेु खालका अव�थामा मा�नसको समूहको जीउ�यान �लने‚ समूह�भ� ज�म 

रो�ने उ�े�यका साथ ज�म�नरोधका उपाय ला� ने तथा केटाकेट�ह�लाई जबरज�ती एक समूहबाट अक� 

समूहमा सान� काय�लाई यस महासि�धमा आमसंहारको �पमा प�रभा�षत ग�रएको छ। �य�ता काय�ह� 

द�डनीय हनेु‚ प� रा�को सं�वधान तथा कानूनले �भावकार� �नय��ण र सजाय हनेु �यव�था गनु�पन�, 

सजाय गन� स�म �यायालयको �यव�था गनु�पन� र कुनै प�न आधारमा छुट �दन नहनेु रा�का दा�य�वको 

                                                           
9  International Criminal Court. See at https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/Pages/about%20the 

%20court.aspx 

10  संय�ु रा� संघको वडाप�को धारा २४। 

11  Convention on the Prevention and Punishment of Crime of Genocide, 1948 
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�पमा उ�लेख गरेको छ। यसैगर� आम संहारको अ�भयोग लागेका �यि�लाई सपदुग� गनु�पन� �वाधानका 

अ�त�र� संय�ु रा�स�को ह�त�ेपकार� भ�ूमका रहने �यव�था समेत महासि�धले �वीकार गरेको छ।  

 

मानवअ�धकार र मानवीय कानूनको उल�नका दोषीह�लाई कारबाई गन� संय�ु रा�स�को पहलमा 

न�वेको दशकमा पूव� यगुो�ला�भया र �वा�डामा �थापना भएका �याया�धकरणह�ले �य�ता अपराधमा 

�थानीय तहमा कारवाह� नगरेको अव�थामा संय�ु रा�स�ले ह�त�ेपकार� भ�ूमका �नवा�ह गर� �यायको 

स�ुनि�तता गन� उदाहरण कायम गरेको छ।  

 

संय�ु रा�स� �थापना हनुभु�दा अगा�ड नै य�ुमा �योग गन� हातह�तयार र ���याका स�दभ�मा हेग 

महासि�धह�को �वकास भइसकेको �थयो। �तनलाई य�ुरत प�ले आचरणको �पमा पालना गनु�पन� 

�यव�था ग�रएको पाइ�छ। सन ्१९४९ को चारवटा जेनेभा महासि�ध जार� भए। जेनेभा महासि�धमा य�ु 

मैदानमा घाइते र �वरामी सै�नकह�को अव�था सधुारस�ब�धी महासि�ध,12 सम�ुमा घाइते, �वरामी र 

स�ट��त जहाजका सश� सेनाका सद�यह�का अव�थास�ब�धी महासि�ध,13 य�ुको समयमा 

य�ुब�द�ह�को संर�णस�ब�धी महासि�ध14 र य�ुको समयमा गैरसै�नक �यि�ह�को संर�णस�ब�धी 

महासि�ध15 गर� चार वटा महासि�धह� रहेका छन।् जेनेभा महासि�धह�ले गैरसै�नकको अ�धकारको 

र�ास�ब�धी �यव�था गरेको हनुाले यी �यव�थाह� स��मणकाल�न �यायसँग प�न ��य� �पमा स�ब� 

छन।् ती महासि�धह�को साझा धारा ३ ले अ�तरा���य �कृ�तको नभएको सश� ���मा संल�न प�लाई 

प�न �यूनतम �पमा लागू हनेु कुराह�को उ�लेख गरेको छ। 

 

ह�तयार �बसाएका, �वरामी वा घाउचोट, थनुा वा अ�य कारणले ल�न अ�म सै�नक वा लडाइँमा स��य 

सहभागी नरहेका �यि�ह�लाई जा�त, वण�, धम�, �ल� इ�या�द कुनै प�न आधारमा भेदभाव नगर� 

मानवोिचत �यवहार गनु�पन� उ�लेख छ। उनीह�को जीवन र शर�रउपर �हंसा, ह�या, अ�भ� गन�, �ूर 

�यवहार गन�, यातना �दन नपाउने ब�धक बनाउन नपाउने‚ अपमानजनक �यवहार गन� नहनेु तथा �यायका 

आधारभतू मा�यता आधारमा �ा� सबै �या�यक ��याभ�ूतह� �दान गन� एवम ् घाइते र �वरामीह�को 

उपचार र संर�ण गन�ज�ता कुरालाई ���मा संल�न प�ले पालना गनु�पन� दा�य�वको �पमा तो�कएको 

पाइ�छ।  

 

सन ् १९६० को दशकमा मानवअ�धकारका मह�वपूण� प�ह�लाई स�बोधन गन� उ�े�यले केह� 

अ�तरा���य सि�धह� जार� भए। �तनले प�रा�यलाई मानवअ�धकारको संर�ण र संव��न गन� भ�ूमकाका 

ला�ग मह�वपूण� सहयोग गरेका छन।् सन ् १९६५ मा जार� भएको सबै �कारका जातीय भेदभाव 

उ�मूलन गन� अ�तरा���य महासि�धले जातीय भेदभावलाई �नषधे गरेको र मानवअ�धकार र �वत��ताको 

                                                           
12  Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forced in the field, Geneva, 12 

August 1949 
13  Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forced at 

Sea, Geneva, 12 August 1949 
14  Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War, Geneva, 12 August, 1949 
15  Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Times of War, Geneva, 12 August, 1949 
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र�ा गर� उपचार र ��तपू�त�को �यव�था स�ुनि�त हनुपुन� उ�लेख गरेको छ। �यसप�छ सन ्१९६६ मा 

जार� भएको नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�ले �यि�को नाग�रक तथा 

राजनी�तक अ�धकारको स�ुनि�त गद� जीवनको अ�धकार, समानताको अ�धकार, �वत��ताको अ�धकार, 

�यायको अ�धकारलगायतका अ�धकारको बा�यकार� �पमा रा�यह�ले स�ुनि�त गनु�पन� उ�लेख गरेको 

छ।  

 

संय�ु रा�स�ीय मानवअ�धकार स�म�तले ��त�ाप�को धारा ४ अ�तग�त रहेका अ�धकारह�लाई 

स�टकालमा प�न हरण गन� नपाइने गर� समानता, �व�छ सनुवुाइलगायतका अ�धकारह�को स�ुनि�त गन� 

गर� सन ्२००१ मा �ट�पणी गरेको छ। सन ्१९८९ मा जार� भएको बालअ�धकार महासि�ध र �वशेष 

गर� सश� ���मा बालबा�लकाको संल�नता स�ब�धमा �यव�था भएको सन ्२००० को बालअ�धकार 

महासि�धको �वैि�छक आलेखमा ���का समयमा बालबा�लकाको बारेमा गरेको �यव�था मह�वपूण� छ। 

सश� फौजमा रहेका १८ वष� नपगेुका �यि�लाई �व�ोहमा ��य� भाग �लने नपाउने �यव�था स�ुनि�त 

गन� उपायह� प� रा�ह�ले अवल�बन गनु�पन� उ�लेख गरेको छ।  

 

सन ् १९८४ मा जार� भएको यातना तथा अ�य �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा 

सजाय�व��को महासि�धले यातनाको सबै �कृ�तलाई रोक लगाउने उ�े�यले प�रा�ले आ�नो 

�े�ा�धकारअ�तग�तको कुनै इलाकामा कुनै �कारको यातना �दन नहनेु र यातनाको स�भावना हनु स�ने 

अ�य कुनै देशमा पठाउन नहनेु �व�धको स�ुनि�त गनु�पन� समेत �यव�था गरेको छ।16 यातनाबाट पी�डत 

�यि�ले उ�ार पाउने, पनुः�थापना उपायह� अवल�बन गनु�पन�, �याय तथा ��तपू�त�को अ�धकार हनेु 

�वषयसमेतलाई महासि�धले �वीकार गरेको छ। महासि�धले यातनालाई अ�तरा���य अपराधको �पमा 

प�रभा�षत ग�रएको छ।  

 

स��मणकाल�न �यायको स�दभ�मा ��� वा य�ुको �ममा हनेु मानवअ�धकार र मानवीय कानूनको 

ग�भीर उल�न स�ब�धमा �वकास भएका अ�तरा���य फौजदार� �यायका �स�ा�त एवम ्�या�याह� मूलत: 

मा�थ �ववेिचत सि�ध संझौताका आधारमा नै �वक�सत भएकाले �तनीह� प�न मह�वपूण� मा�न�छ। 

अ�तरा���य फौजदार� कानून�वपर�त काय� गन� �यि� सजायको भागीदार हनेु, रा��य कानूनमा �यव�था 

गरेको छैन भ� ने आधारमा मा� फौजदार� दा�य�वबाट उ�मिु� नहनेु, फौजदार� दा�य�वमा पद�य 

है�सयतका कारण कारबाई नरो�कने, मा�थ�लो अ�धकार�को आदेशले घटना भएको भ� ने आधारमा मा� 

सजायबाट उ�मिु� नहनेुज�ता मह�वपूण� �स�ा�तह� �यूरे�बग� �याया�धकरणले नै ��तपादन ग�रसकेको 

�थयो। प�छ�ला अ�तरा���य काननुमा �तनको स�ुप� सं�हताकरण हुँदै आएको छ।  

 

                                                           
16  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Adopted and opened for 

signature, ratification and accession by General Assembly resolution 39/46 of 10 December 1984 entry into force 26 June 
1987, in accordance with article 27 (1)) 
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स��मणकाल�न �यायका �वषयमा सव��च अदालत र पनुरावेदन अदालतका  

आदेश तथा फैसलाको काया��वयन अव�था अ�ययन ��तवेदन  २०७३ 

 
अ�तरा���य अ�यासबाट प�छ�लो समयमा �वकास भएका केह� �स�ा�तह� स��मणकाल�न �यायको 

स�दभ�मा मह�वपूण� मा�न�छन।्17 मानवअ�धकार तथा मानवीय कानूनको उल�नकता�लाई सजायका ला�ग 

म�ुा चलाउन प�हलो �स�ा�तको �पमा जोड �दएको छ। दो�ो �स�ा�तका �पमा स�य �न�पण 

आयोगज�ता सं�थाह�माफ� त स�य जा� न पाउने अ�धकारको संर�ण गन� कुरा उ�च �ाथ�मकता रािखएको 

छ। पी�डतलाई �यायको पहुँचको ��याभ�ूत र प�रपूरणको अ�धकारको स�ुन�ततालाइ� ते�ो �स�ा�तले 

�यव�था गरेको छ। �य�तै �शास�नक मा�यमबाट अपराधमा संल�न �यि�ह�को छनोट गन�, पर��ण 

गन� र पदबाट हटाउने (भे�टङ) ज�ता उपायह� च�थो �स�ा�तको �पमा रहेको पाइ�छ। पाँच� �स�ा�तको 

�पमा पी�डतह�को स�मान र �मरणका ला�ग चेतना जगाउने ऐ�तहा�सक �म�ृतह� �नमा�ण गन� �वषयमा 

�यान �दएको देिख�छ।  

 

मेल�मलाप प��तलाई अ�ीकार गर� समाजको ऐ�तहा�सक, पर�परागत, धा�म�क आ�था एवम ् प��तलाई 

सा�वक अव�थामा �याउने ल�य छैट� �स�ा�तमा रािखएको पाइ�छ। सात� �स�ा�तले कानूनी शासन लागू 

गन� सं�थाह� ��त नाग�रकको �व�ास जगाउने मौ�लक अ�धकारह�को �व��न गन� समावेशी �स�ा�तको 

अवल�बन गन�, असल शासन �थापना गन�ज�ता सं�थागत सधुारह�लाई अवल�बन गनु�पन� �वषयमा जोड 

�दएको पाइ�छ।18  

 

स��मणकाल�न �याय र अ�तरा���य फौजदार� �याय स�ब�ध �नकै निजक ह�ुछ। अ�तरा���य फौजदार� 

अदालत आमसंहार, मानवता�व��को अपराध, य�ुअपराधमा सजाय गन� �े�ा�धकार भएको �थायी �या�यक 

�नकाय हो। कुनै प�न देश प� भएप�छ वा संय�ु रा�स�को सरु�ा प�रषदले अपराधमा कारबाई गन� 

�सफा�रस गरेप�छ वा कुनै देश प� रा� नभए प�न अदालतको �े�ा�धकारलाई �वीकार ग� यो भने 

अदालतअ�तग�त कारबाई च�न स�छ।  

 

रा��य �तरमा हनेु �यायालयको अ�धकार�े�लाई �व�थापन गन� नभई प�रपूरक �पमा मा� यस अदलतले 

काय� गद�छ। प�रा�ले रोम �वधानले कारबाई गनु�पन� भ�नएको आधारमा कारबाई नगरेमा, कारबाई गन� 

�मता नभएमा, कारबाई गन� अ�न�छुक भएमा वा कारबाई देखावट�को ला�ग मा� गरेमा अ�तरा���य 

फौजदार� अदालतले आ�नो अ�धकार�े� �हण गर� म�ुाको कारबाई चलाउन स�छ। तसथ� प� 

रा�ह�लाई कारबाई अगा�ड बढाउन दबाव �दन अ�तरा���य फौजदार� अदालत मह�वपूण� रहेको छ।  

 

�य�तै, अ�तरा���य फौजदार� कानूनको �वकासको स�दभ�मा चचा� गदा� पूव�यगुो�ला�भया �वघटनप�छको 

समयमा मानवअ�धकार तथा मानवीय कानूनका दोषीह�लाई सजाय गन� �था�पत भएको अ�तरा���य 

�याया�धकरणको �वधान र �वा�डामा भएको आमसंहारका दोषीह�लाई कारबाई गन� �था�पत भएको 

                                                           
17  The Chicago Principles on Post-Conflict Justice, A joint project of: International Human Rights Law Institute Chicago 

Council on Global Affairs Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali Association Internationale de Droit Pénal 
2007, See at http://www.concernedhistorians.org/content_files/file/to/213.pdf (accessed on Jan, 3, 2016). 

18  Ibid. 
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अ�तरा���य �याया�धकरणको �वधानमा भएको �यव�थाह�का अ�त�र� उि�लिखत �याया�धकरणह�ले 

फैसलाका �ममा ��तपादन गरेका �स�ा�तह� मह�वपूण� छन।्  

 

अ�तरअमे�रक� मानवअ�धकार अदालत, यरुोपेल� मानवअ�धकार अदालतज�ता �े�ीय अदालतलगायत 

���को �ममा भएको मानवअ�धकारको उ�लघनलाई स�बोधन गन� गठन भएको पूव� �टमोरको �मि�त 

�याया�धकरणज�ता �नकायका फैसलाह�को प�न मह�वपूण� �थान छ।  

 

२.३ स��मणकाल�न �याय, जवाफदे�हता र द�डह�नताको अ�तरस�ब�ध  

स��मणकाल�न �याय ��� वा य�ुको �ममा भएका मानवअ�धकार तथा मानवीय कानून ग�भीर 

उ�ल�नकता�ह�लाई सजाय गन� चनुौतीको �वषय भए ताप�न पी�डतको स�त�ु�, �यायको अनभु�ूत लगायत 

द�डह�नताको अ��यको ला�ग दोषीमा�थ अ�भयोजन र कारबाईको �वषय प�न यसमा अ�तर�नहत भएको 

मा�न�छ। यसको उ�े�य भ�व�यमा य�ता अपराध नदोहो�रने स�ुनि�तता गनु� प�न हो। यस कारण 

द�डह�नताको अ��य गर� कानूनको शासन��त स�मान जगाउन,ु पी�डतलाई बदलाको भाव जागतृ हनु 

न�दन,ु उिचत कानूनी ���याको उ�चतम �योग गनु�, पी�डत��त �याय र स�त�ु� �दलाउन‚ु स�मान जाहेर 

गनु�‚ भ�व�यमा मानवअ�धकार उ�ल�नका घटनाह� हनु न�दन �भावकार� उपाय अवल�बन गनु� र 

मानवअ�धकार हनन ्��त रा�यबाटै �न�दा गर� पी�डत��त स�मान र सरु�ाको अनभु�ूत दसा�उन ुरा�यको 

दा�य�व प�न हो।  

 

अ�तरा���य मानवअ�धकार कानून र मानवीय कानूनको ग�भीर उ�ल�नका घटनाह�लाई अ�तरा���य 

समदुायले ग�भीर चासोको �पमा �लएका ह�ुछन।् मानवता�व��को अपराध, य�ु अपराध र आमसंहार 

ज�ता अपराधह�लाई �थागत अ�तरा���य कानूनको �वषयको �पमा �लइ�छ। साथसाथै मानवअ�धकार 

उ�ल�नका अ�य अपराधह� ज�तो यातना, गैर�या�यक ह�या, बेप�ा पान� अपराध, बला�कार, दास 

बनाउने काय�, जा�तभेद भएको अव�थामा अनसु�धान गनु�पन� वा कारबाई अगा�ड बढाउनपुन� लगायतको 

अ�तरा���य समदुायको रा�यमा�थ दबाब रह�छ।  

 

अ�तरा���य �तरमा �वकास भएको �व�धशा�अनसुार उि�लिखत अपराधह�मा रा�यले गं�भीर अनसु�धान 

गर� दोषीलाई कारबाई गनु�पद�छ।19 य�तो अव�थामा अनसु�धान अ�भयोजन नगन�, �य�ता अपराधका 

दोषीह�लाई मिु� �दलाउन कानून बनाएर आम माफ� �दने काय�ले एका�तर पी�डतको भावनामा आचँ 

पयुा�उँछ, अक��तर अ�तरा���य समदुायमा छ�वमा नकारा�मक असर समेत पद�छ। अ�ततः य�तो अव�थाले 

द�डह�नतालाई प�ृपोषण गद�छ। द�डह�नताले भ�व�यका ला�ग खतरापूण� अव�था राखी रा�दछ। 

अ�तरा���य अपराधका दोषीह�लाई "�क म�ुा चलाऊ, �क त सपुदु�गी गर" भ� ने मा�यता भएको हनुाले 

दोषीह��व�� अ�य देशमा प�न कारबाईको स�भावना र�हरह�छ।20 �यसैले �य�ता �कृ�तको अपराधमा 

रा�यले इमा�दा�रताका संबोधन गद�न, रा�य नै अ�न�छुक वा अस�म छ, अ�तरा���य समदुाय वा 

                                                           
19  Ibid. 
20  The obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare), Final Report of the International Law Commission 2014. 

See athttp://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/reports/7_6_2014.pdf 



      13                                                                     

 

स��मणकाल�न �यायका �वषयमा सव��च अदालत र पनुरावेदन अदालतका  

आदेश तथा फैसलाको काया��वयन अव�था अ�ययन ��तवेदन  २०७३ 

 
सव�साधारण जनतालाई देखाउनका ला�ग देखा�सक� अ�भयोजन गद�छ भने प�न वा�त�वक �पमा पनु: 

कारबाई गन� गराउन स�क�छ। दोहोरो खतराको �स�ा�त �वपर�त मा�नदैन।21 यसलाई अ�तरा���य 

फौजदार� कानूनीअ�यास र रोम �वधानले समेत �वीकार गरेको छ।  

 

शाि�तस�झौता वा सहम�तबाट अ�त भएको य�ु वा ���का दोषीह�लाई कारबाई गन� सहज हुँदैन। यो नै 

स��मणकाल�न �यायको ला�ग ठूलो चनुौतीको �पमा रहेको ह�ुछ। ���का प� भएका समूह नेपालमा 

ज�तो शासन स�ामा रहेछन ् भने कारबाईको �वषय झन ् सम�यामूलक हनु ु �वाभा�वक देिख�छ। 

अनसु�धान तथा अ�भयोजनको कारबाईको ���या अगा�ड नब�ने, ब� माफ� �मनाहाको कारबाई अगा�ड 

ब�ने स��मणकाल�न �यायका अ�य उपायह� प�रपूरण तथा सा�े�तक कारबाईमाफ� त उपचार �दान गन� 

ज�ता मा� �यासह� ग�रएको ह�ुछ। अदालतबाट अनसु�धान तथा अ�भयोजनका ला�ग हनेु र भएका 

आदेशको समेत काया��वयन नहनेु खतराको अव�था रहन स�छ।  

 

उपयु�� अव�थामा सबै प�ह� शाि�त स�झौता र सं�वधानमा भएका �यव�थाह�को आधारमा अगा�ड 

ब�न ु उपय�ु उपाय ह�ुछ। तसथ� नेपालमा �वगतमा भएको मानवअ�धकारको ग�भीर उ�ल�नको 

स�दभ�मा दोषीलाई उ�रदायी बहन गराउन �व�ततृ शाि�त स�झौतादेिख अ�हलेस�मको संवैधा�नक �यव�था 

र कानूनमा भएका �यव�थाह�को पालना आव�यक ह�ुछ।  

 

२.४ सश� ���मा स��मणकाल�न �याय र द�डह�नता अ��य गन� स�ब�धमा नेपालको अ�तरा���य 

दा�य�व  

अ�तरा���य कानूनलाई मोटामोट� �पमा �थागत र सि�ध स�झौतामा आधा�रत गर� दईु भागमा �वभाजन 

गरेर हेन� स�क�छ। �यसकारण स��मणकाल�न �याय तथा द�डह�नतालाई स�बोधन गन� नेपालको 

दा�य�वलाई प�न �यसै आधारमा �वभाजन गरेर हेन� स�क�छ। �थागत अ�तरा���य कानून रा�यह�को 

�यवहारबाट �था�पत �नयमह� हनु।् यी �नयमह� स�य रा�यह�वीचको �यवहार स�ालनका �न�म� 

अप�रहाय� ह�ुछन।् �यस कारण य�ता �नयमह� सबै रा�यह�लाई �वतः लागू हनेु मा�न�छ। सि�ध‚ 

स�झौता ज�तो य�ता �नयम पालना गन� रा�यले आ�नो ��तब�ता �य� गरेको हनु आव�यक पद�न।  

 

खासगर� चारवटा जेनेभा महासि�धको �यव�था �थागत कानूनको सं�हताकरण गर� वनाईएको मा�न�छ। 

�थागत �नयमह�लाई एक�करण र सं�हताकरण ग�रएर �नमा�ण ग�रएका कारण ती महासि�धह�का 

�नयमह�लाई �थागत कानूनको भागको �पमा प�न मा�न�छ। �यसकारण नेपालको सश� ���को 

समयमा �य�ता य�ुका �नयमह� दवैु प�लाई �वतः लागू ह�ुछन ्भ� न स�क�छ। �वशेष गर� आ�त�रक 

सश� ���का स�ब�धमा चारवटा जेनेभा महासि�धह�को साझा धारा ३ को �यव�था सि�धकानूनको 

�पमा मा� नभई �थागत कानूनको �पमा प�न मा�न�छ। नेपालको �याय�णाल�मा भने �थागत 

अ�तरा���य कानूनका �नयमको �योग भएको उदाहरण फेला पान� स�कँदैन। �प� �पमा �थागत कानूनको 

                                                           
21  Anthony D'Amato, National Prosecution for International Crimes. See at http://anthonydamato.law.northwestern.edu 

/Adobefiles/National%20 prosecutions-int%20crimes3rd08.pdf 
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बारेमा केह� नबोल�कन सव��च अदालतले उ� महासि�धका �यव�थाह�लाई लागू गन� रा��य कानून 

बनाउन नेपाल सरकारका नाउँमा आदेश जार� ग�रसकेको छ।22 

 

कुनै सि�धको प� बनेप�छ सो सि�धले �सज�ना गरेका दा�य�वह� ज�ताको त�तै �पमा पूरा गनु� स�बि�धत 

प� रा�को दा�य�व हो। �यसकारण नेपाल प� वनेका �बशेष गर� मानवअ�धकार स�ब�धी महासि�धह�ले 

�सज�ना गरेको नेपालको दा�य�व ���कालमा भएका मानवअ�धकारको उल�नको स�ब�धमा मह�वपूण� 

रहेका देिख�छन।् यस स�दभ�मा नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�‚ 

१९६६ को धारा २ को �यव�था प�न मह�वपूण� छ। सो धाराले ��त�ाप�मा ��याभतू ग�रएका 

मानवअ�धकारको उल�न भएका अव�थामा पी�डतले �भावकार� उपचार पाउने हक स�ुनि�त गरेको छ। 

यो हकबाट नै रा�यलाई सश� ���का समयमा भएका मानवअ�धकारको उल�नका घटनामा पी�डतलाई 

उपचार �दान गन� र अ�धकार हन� का दोषीलाई द�ड �दने दा�य�व �सज�ना भएको मा�न�छ। यसो भएमा 

द�डह�नता अ��यका ला�ग आधार �सज�ना ह�ुछ। यसको �वपर�त दोषीलाई काननुी उ�रदा�य�व बहन 

नगराउने र पी�डतलाई उपचार उपल�ध नगराउने अ�यासले द�डह�नता मौलाउने सं�कृ�तको �वकास 

गद�छ। 
 

उ� धाराले �यव�था गरेअनसुार अ�धकार हननका पी�डतले पाउने �भावकार� उपचार अ�तग�त मूलत: 

म�ुयतः स�य, �याय र प�रपूरणको अ�धकार पद�छन।्पी�डतका यी अ�धकारमा आ�ना अ�धकार हनन 

�कन‚ कसर� र कोबाट भएको �थयो भ� ने स�य थाहा पाउने अ�धकार प�न पद�छन।्यी अ�धकारको 

�चलनका ला�ग अ�धकार हननको स�ब�धमा �भावकार� र शी� अनसु�धान गन� र अनसु�धानबाट 

िज�मेवार देिखएका �यि�लाई अ�भयोजन गर� अदालतमा म�ुा चलाउनपुन� कुरा रा�यको दा�य�व �भ� 

पद�छ। यसैगर� नेपाल प� भएको यातना�व��को महासि�ध23 को धारा २ को �यव�थाले प�न यातनाको 

रोकथाम गन� �भावकार� काननुी‚ �शास�नक र �या�यक उपचारको �यव�था गनु�पन� दा�य�व उ�लेख 

ग�रएको छ। यसर� नै धारा ४ ले यातनालाई अपराध घोषणा गर� द�डनीय बनाउनपुन� दा�य�व समेत 

प�रा�लाई तोकेको छ। मा�नसलाई बलपूव�क बेप�ा पान� काय��व��को अ�तरा���य महासि�धको नेपाल 

प� नभएकोले �ा�व�धक �पमा नेपाल यो सि�धले �यव�था गरेका दा�य�वह�लाई पालना गन� बा�य छैन 

भ� न स�क�छ। तर य�तो अव�थामा प�न नेपालको सव��च अदालतले यो सि�धका �यव�थाह� प�न 

नेपाल प� भएका अ�य सि�धकै �यव�थाह�को �नर�तरता भएकाले यो सि�धका �यव�थाह� पालना 

गनु�पन� नेपाल सरकारको दा�य�व हनेु भनी �या�या गरेकाले24 यस सि�धबाट �सज�ना भएका दा�य�वह�को 

पालना गनु� नेपाल सरकारको कत��य भएको छ। मा�नसलाई जबज��ती बेप�ा पान� �व��को महासि�धले 

बेप�ा पान� काय�लाई अपराध घोषणा गनु�पन� र अपराधको ग�भीरताको समानपुा�तक हनेु गर� सजाय तो�ने 

�यव�था हनुपुन� �यव�था गरेको छ।  

 

                                                           
22  राजाराम ढकाल �व. �धानम��ीको काया�लय समेत‚ २०५९ सालको २९४२‚ आदेश �म�त २०६०।०९।२५  

23  मे १४‚ १९९१  

24  राजे�� ढकाल �व॰ नेपाल सरकार‚ २०५९ सालको उ��षेण। परमादेश २९४२‚ आदेश �म�त २०६४।०२।१८। 
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नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा २८ ले मानवअ�धकार स�म�तको 

�यव�था गरेको छ। सो ��त�ाप�को काया��वनको अनगुमन लगायतका काय� गन� यो स�म�तको म�ुय 

काय� हो। यसका अ�त�र� ��त�ाप�को प�हलो ई�छाधीन �लेखको प� बनेका रा�यका हकमा अ�धकार 

हनन भएको अव�थामा �यि�गत उजरु� स�ु ने र �यसमा �नण�य �दने काय� समेत यो स�म�तले गद�छ। 

नेपाल सो �लेखको प� भएकाले मानवअ�धकार स�म�तसम� नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी 

अ�तरा���य ��त�ाप��ारा ��याभतू अ�धकारको हन� बाट पी�डत हनेु �यि�ले उजरु गन� पाउने स�म�तको 

�े�ा�धकारलाई नेपालले �वीकार गरेको छ। यसै आधारमा सश� ���का समयमा भएका 

मानवअ�धकारको हननस�ब�धी केह� उजरु�ह� सो स�म�तमा पगेुका छन।् �य�ता उजरु�ह� म�ये केह� 

�वचाराधीन छन ्भने केह� म�ुामा सो स�म�तले आ�नो �नण�य गर� सकेको छ। यी �नण�यह�बाट नेपालले 

सि�धअ�तग�तको आ�नो दा�य�व पूरा गरेको वा नगरेको भ� ने �वषय हेन� स�क�छ।  
  

सन ्२००८ मा यशोदा शमा�को �नवेदनमा25 ��� कालमा �नवे�दकाका प�तलाई बेप�ा पा�रएको घटनाले 

महासि�धको धारा ७‚ ९ र 1० बाट ��याभतू अ�धकारको हनन भएको देिखयो। तर ती अ�धकार 

हननका स�ब�धमा �भावकार� अनसु�धान नभएका कारण नेपाल रा�यले ��त�ाप�को धारा २ को �करण 

३ अनसुारको दा�य�व पूरा नगरेको भ� ने �नण�य मानवअ�धकार स�म�तले ग� यो। य�तै �कृ�तको राम 

कुमार भ�डार� को �नवेदनमा26 प�न उपरो� धाराह�को उल�न भएकाले �नवेदकलाई देहायबमोिजमको 

उपचार �दान गराउनपुन� रा�यको दा�य�व भएको कुरा �नण�य भएको पाइ�छ। 

(क) �नवेदकका �पता तेजबहादरु भ�डार� बेप�ा भएको स�ब�धमा गहन र �भावकार� अनसु�धान 

गर� अनसु�धानको न�तजाका बारेमा �व�ततृ जानकार� �नवेदकलाई �दने।  

(ख) तेजबहादरु भ�डार�का अवशेष प�ा लगाएर प�रवारलाई ह�ता�तरण गन�। 

(ग) बेप�ा बनाई अ�धकारको हनन गन� िज�मेबारह�लाई अ�भयोजन गन�‚ पपु��मा लैजाने र 

सजाय गन�। 

(घ) अ�धकारको हननको सहन गरे वापत �नवेदकलाई पया�� ��तपू�त� उपल�ध गराउने। 

(ङ) �नवेदकलाई आव�यक र पया�� मनोवै�ा�नक पनुः�थापना र औष�ध उपचार उपल�ध 

गराईएको स�ुनि�त गन�।  
 

यसै गर� केदार चौलागाईको �नवेदनमा27 �नजक� छोर� शभु�ालाई जवज��ती प�ाउ गर� गैर-�या�यक ह�या 

ग�रएको �वषयमा नेपाल रा�यले ��त�ाप�का धारा ६‚ ७‚ ९ र १० तथा �नवेदकका हकमा धारा ७ 

�ारा ��याभतू अ�धकारको हनन गरेको �न�कष�मा मानवअ�धकार स�म�त प�ुयो। यी हक हनन भए बापत 

��त�ाप�को धारा २ को उपधारा (३) को �करण (क) अनसुार �नवेदकलाई �भावकार� उपचारको 

�यव�था गनु�पन� रा�यको दा�य�व भएको �नण�य ग�रयो। यो उपचारमा सो घटनाका स�ब�धमा �भावकार� 

तथा पूण� अनसु�धान गरेर दोषीउपर म�ुा चलाई सजाय गन� लगायत पी�डतलाई पूण� प�रपूरण तथा 

                                                           
25  Human Rights Committee, Communication No. 1469/2006, Yasoda Sharma v Nepal (views adopted on 28 October 2008). 
26  Human Rights Committee, Communication No. 2031/2011, Ram Kumar Bhandari v Nepal (views adopted on 29 October 

2014). 
27  Human Rights Committee, Communication No. 2018/2010, Kedar Chaulagain v Nepal (Views adopted on 20 October 

2014). 
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स�त�ु�को उपायह�को �यव�था समावेश हनेु कुरा उ�लेख छ। यसैगर� भ�व�यमा यस �क�समका 

मानवअ�धकारको उल�न हनुबाट रो�नका ला�ग उपय�ु कदम चा�न समेत रा�यको दा�य�व हनेु कुरा 

स�म�तले उ�लेख गरेको छ। यहा ँछलफल भएका सबै म�ुाह�मा सरकारले १८० �दन�भ� पी�डतलाई 

उपचार �दान गनु�पन� समय सीमासमेत �नधा�रण गरेको छ।    
 

संय�ु रा�स�को महासभाले सन ् २००६ मा पा�रत गरेको अ�तरा���य मानवअ�धकार कानूनको सघन 

उल�न तथा अ�तरा���य मानवीय कानूनको ग�भीर उल�न पी�डतका उपचार तथा प�रपूरणको 

अ�धकारस�ब�धी आधारभतू �स�ा�त र माग� दश�नह�ले28 प�न आ�त�रक सश� ���ज�ता अव�थामा हनु 

स�ने मानवअ�धकार कानून तथा मानवीय कानूनको उल�नका पी�डतका अ�धकारलाई स�बोधन गनु�पन� 

दा�य�व उ�लेख गरेको छ। सो माग� �नद�शनह�ले पी�डतका तीन �क�समका अ�धकार हनेु कुरा उ�लेख 

गरेको छ। प�हलोमा �यायमा सहज र �भावकार� पहुँचको अ�धकार पद�छ। यसमा �या�यक र �शास�नक 

दवैु �क�समका उपचार पाउने अ�धकार पद�छन।् यसको �न�म� रा�यले अ�तरा���य मानवअ�धकार 

कानून�रा �यव�था ग�रएका अ�धकारह� हनन भएका अव�थामा �ा� हनेु उपचारका बारेमा पया�� 

सूचनाह�को सं�षेण गनु�पन� कुरा प�न समावेश ह�ुछ। यसै गर� पी�डत‚ उसको वारेस‚ प�रवारका सद�य 

तथा सा�ी उपचारका ला�ग �या�यक‚ �शास�नक र अ�य कारबाईमा संल�न हुँदा आई पन� 

अस�ुबधाह�लाई कम गन�‚ उनीह�को गोप�नयतामा गैर काननुी �पमा हनेु हनन रोकथाम गन� तथा 

वदलाको भावनाबाट �नजह�को सरु�ामा आई पन� स�ने सम�या समाधान गनु�पन� कुरा प�न पद�छन।् 

दो�ोमा हा�न बेहोनु�परेवापत पया��‚ �भावकार� र शी� प�रपूरण पाउने अ�धकार पद�छन।्प�रपूरणका 

�पमा हक हनन हनु भ�दा प�हलेको अव�थामा पनुः�थापना हनेु कुरा प�न समावेश ह�ुछ।यसैगर� 

��तपू�त� तथा पी�डतको पनुः�थापनाका ला�ग आव�यक स�ुवधाह� प�न पद�छन।् प�रपूरण पाउने 

अ�धकारमा पी�डतको स�त�ु� तथा भ�व�यमा अ�धकार हनन नहनेु कुराको स�ुनि�तता पद�छन।् अ�धकार 

हनन ्गन� िज�मेवार �यि�लाई �या�यक तथा �शास�नक कारबाईबाट िज�मेवार� बहन गराउने काय�लाई 

प�न प�रपूरणको �पमा �लएको पाइ�छ। ते�ोमा, अ�धकारको हनन ् हनुका कारणह� र �यसका 

स�ब�धमा स�य त�य थाहा पाउने अ�धकार पद�छन।्  
 

उि�लिखत अ�तरा���य कानून अनसुारको दा�य�व नेपालले पूरा गरेको छ �क छैन भ� ने त�यको �नधा�रण 

�व�भ� न �माणको स�लन तथा मू�या�न गरेर गनु�पन� ह�ुछ। तर यस अ�ययनमा समावेश ग�रएका 

फैसलाह�को अ�ययनबाट प�न यस �वषयमा �ारि�भक आकँलन भने गन� स�क�छ।  
 

२.५ नेपालमा स��मणकाल�न �यायस�ब�धी काननुी संरचना र �नकायह�  

स��मणकाल�न �याय संय�� र �नय�मत �या�यक संय��ह� एक अका�का प�रपूरक हनु ् �वक�प 

होइनन।् �यसकारण स��मणकाल�न �याय स�ब�धी काननुी �यव�था तथा संय��ह�को उ�लेख गदा� 

सामा�य कानून र �याय संय��ह� प�न समावेश भएकै ह�ुछन।् देशको कुनै काल ख�डमा भएका 

                                                           
28  Resolution adopted by the General Assembly on 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 (21 March 2006).UNDOC, A/RES/60/147.  
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मानवअ�धकारको ग�भीर उल�नलाई त�का�लन समयमा स�बोधन नग�रएका कारण �य�ता हननलाई 

स�बोधन गन� सामा�य �याय संय��का अलावा केह� थप काननुी तथा �याय संय��को �थापना आव�यक 

मा�न�छ। �यसैले नेपालमा प�न स��मणकालको �यव�थापनका ला�ग स�य �न�पण तथा मेल�मलाप 

आयोग र बेप�ा पा�रएका �यि�को छान�बन गन� आयोग �थापना गन� उ�े�य राखेको पाइ�छ। �वगतका 

मानवअ�धकार हननलाई स�बोधन गन� �योजनाथ� बनेको बेप�ा पा�रएका �यि�को छान�बन, स�य �न�पण 

तथा मेल�मलाप आयोग ऐन, २०७१ मा भएका �यव�थाह�का आधारमा देहायका संय��ह� यस �कार 

छन।् 

(क) स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोगः अ�तरा���य अ�यासको सामा�य अवलोकनबाट 

स��मणकाल�न �यायको स�दभ�मा �वगतमा भएका मानवअ�धकारको हननको �व�ततृ छान�बन 

गर� स�य त�यको उजागर गरेर समाजमा मेल�मलापको वातावरण �सज�ना गन�का �न�म� स�य 

�न�पण आयोग गठन गन� �चलन रहेको पाइ�छ।29 यह� अवधारणाबाट ��ेरत भएर नेपालको 

स��मणकालको �यव�थापनको �न�म� स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोगको �थापना 

ग�रएको छ।30  

सश� ���को अव�धमा भएका मानवअ�धकारको हननको अनसु�धान गर� स�यत�य जनसम� 

�याउने यस आयोगको म�ुय काम हो। यसका अ�त�र� पी�डत तथा पीडकबीच मेल�मलाप 

गराउने‚ पीडकलाई �मादानका ला�ग सरकार सम� �सफा�रस गन�‚ सश� ���कापी�डतलाई 

उपल�ध गराउने प�रपूरणको �सफा�रस गन� तथा आफूले गरेका काम तथा भ�व�यमा 

मानवअ�धकारको हनन ् हनु न�दने स�ुनि�तताको �वषय समेटेर ��तवेदन पेश गन� आयोगका 

काय�ह� हनु।् आयोगको काया�व�ध सामा�यतया दईु वष�को ह�ुछ।सो अव�धमा काय� स�प� न हनु 

नसकेमा आव�यकताअनसुार आयोगको अव�ध एक वष� थप हनु स�दछ। एक जना अ�य� र 

चार जना सद�य रहने यो आयोग नेपाल सरकारले २०७१ साल माघ २७ गते गठन गरेको छ। 

(ख) बेप�ा पा�रएका �यि�को छान�बन आयोग: स�य �न�पण तथा मे�लमलाप आयोग ज�तै 

संगठना�मक �व�प तथा काय��े� भएको बेप�ा पा�रएका �यि�को छान�बन आयोगको �यव�था 

प�न बेप�ा पा�रएका �यि�को छान�बन, स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोग ऐन, २०७१ मा 

ग�रएको छ। दवैु आयोगह�को �वषयव�तकुो �े�ा�धकारबाहेक अ�य �यव�थाह� समान छन ्र 

दवैुको गठन प�न नेपाल सरकारले एकै �दनमा गरेको �थयो। स�य �न�पण तथा मेल�मलाप 

आयोगले ���कालमा भएका धेरै �क�समका मानवअ�धकारको हन� को अनसु�धान गद�छ भने 

बेप�ा पा�रएका �यि�को छान�बन आयोगले �यि� बेप�ा पन� काय�को मा� अनसु�धान गद�छ।  

(ग) प�रपूरणः सश� ���का �ममा भएका मानवअ�धकारको हन� का पी�डतलाई उनीह�ले सहन गनु� 

परेको पीडालाई कम गन�का �न�म� उपल�ध गराईने �व�भ� न �क�समका ��तपू�त�‚ सह�ुलयत तथा 

स�ुवधालाई प�रपूरणको �पमा ऐनमा �लइएको छ। आयोगले प�रपूरणका �पमा पी�डतलाई 

उपल�ध गराउने कुराका स�ब�धमा �नजको इ�छा तथा माग समेत बझेुर सरकारलाई �सफा�रस 

                                                           
29  UN Office of the High Commissioner for Human Rights “Rule of Law Tools for Post-Conflict States: Truth Commissions” 

(New York and Geneva, United Nations, 2006). 

30  बेप�ा पा�रएका �यि�को छान�वन, स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोग ऐन, २०७१ को ��तावना।  
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गनु�पन� उ�लेख ग�रएको छ। पी�डत जी�वत भएका अव�थामा प�रपूरण �नजलाई र �नजको म�ृय ु

भएका अव�थामा �नजको निजकका नातेदारलाई उपल�ध गराउने �यव�था रािखएको छ।31  

(घ) मेल�मलापः मेल�मलापलाई अं�जेी भाषाको �रकि�स�लएसन श�दको नेपाल� अनवुादको �पमा 

�लइएको छ। सो अ�तग�त �रकि�स�लएसन भनेको ���मा संल�न दईु प�ह�ले एक अका�को 

अि�त�वलाई स�मान गद� आपसमा �सज�ना हनेु �ववादलाई शाि�तपूण� �पमा समाधान गर� 

समाजनमा व�ने अव�थालाई जनाउँदछ। बेप�ा पा�रएका �यि�को छान�बन, स�य �न�पण तथा 

मेल�मलाप आयोग ऐन, २०७१ को संरचनामा मेल�मलापलाई अ�य�त सी�मत अथ�मा पीडक तथा 

पी�डतबीच अदालतमा ग�रने म�ुाको �मलाप�को �पमा �लइएको छ। यसर� �मलाप� भएका 

अव�थामा �य�ता पीडकउपर म�ुा चलाउन �सफा�रस नग�रने �यव�थाले यसलाई आममाफ�को 

अक� �पमा �लएको ज�तो देिख�छ। 

(ङ) आममाफ� वा �मादानः स��मणकाल�न �यायको एउटा उपायको �पमा �मादानलाई प�न 

�लई�छ।32 तर यसको सीमा र �व�पका हकमा भने �व�भ� न देशको अ�यासमा एक�पता 

पाईदैन। प�छ�ला दईु दशकमा �वक�सत अ�तरा���य फौजदार� कानून तथा रा�यह�को 

अ�यासका आधारमा ग�भीर �क�समका अ�तरा���य अपराधका हकमा �मादान �दन न�म�ने भ� ने 

�व�धशा� �वकास भएको पाइ�छ। समुन अ�धकार�को म�ुामा33 सव��च अदालतले प�न य�ता 

�क�समका अपराधमा आममाफ� �दन न�म�ने भ�दै बेप�ा पा�रएका �यि�को छान�बन, स�य 

�न�पण तथा मेल�मलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ का केह� �ावधान बदर घोषणा गर� 

�मादानको �े� सी�मत गरेको पाइ�छ। प�रणामतः फैसलाले �नधा�रण गरेको सीमा�भ� रह� ऐनले 

तोकेको ���याअनसुार आयोगह�ले �मादानको ला�ग सरकारसम� �सफा�रस गन� स�दछन।् 

(च) फौजदार� अ�भयोजन: स��मणकाल�न �यायको अ�यासमा फौजदार� अ�भयोजनको सी�मतता 

ह�ुछ। आयोगको अनसु�धानबाट ग�भीर अपराधमा संल�न देिखएका पीडकलाई आममाफ� �दन 

न�म�ने भनेर सव��च अदालतबाट फैसला भएको छ।34 आममाफ�को �सफा�रसमा नपरेका र 

पी�डतसँग मेल�मलाप नगरेको �यि�को नाम अ�भयोजन �योजनका ला�ग आयोगले 

महा�याया�धव�ा सम� पठाउनपुद�छ। �यसप�छ महा�याया�धव�ाले म�ुा चलाउने वा नचलाउने 

�नण�य गद�छन।् 

(छ) �वशेष अदालतः आयोगह�को छान�बनबाट ���कालमा भएका मानवअ�धकारको अ�भयोजन गन� 

िज�मेवार देिखएका �यि�ह� उपर लागाईएका म�ुाको कारबाई र �कनारा सामा�य अदालतबाट 

नभई �वशेष अदालतबाट हनेु �यव�था ऐनको दफा २९ ले गरेको छ। यसका �न�म� नेपाल 

सरकारले �बशेष अदालतको स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �वशेष अदालत ऐन‚ २०५९ को 

�ावधान अनसुार �वशेष अदालतको गठन गनु�पन� ह�ुछ। 

                                                           
31  दफा २३(६)। 

32  UN Office of the High Commissioner for Human Rights “Rule of Law Tools for Post-Conflict States: Amnesties” (New 
York and Geneva, United Nations, 2009). 

33  समुन अ�धकार� समेत �व. �धानम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लय समेत ने.का.प. २०७१ अंक १२ �न.नं.९३०३  

34  समुन अ�धकार� समेत �व. �धानम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लय समेत ने.का.प. २०७१ अंक १२ �न.नं.९३०३ 
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प�र�छेद - तीन 

 

स��मणकाल�न �यायसँग स�बि�धत फैसलाह� र �तनको काया��वयनको अव�था 

 

३.१ प�रचय 

नेपालको �यायस�ब�धी अ�धकार सं�वधान र कानूनका मा�य �स�ा�तको आधारमा अदालत र अ�य 

�या�यक �नकायबाट �योग ग�रने संवैधा�नक �यव�था रहेको छ।35 अदालतबाट �ववादको �न�पण हनेु गर� 

ग�रने आदेश वा फैसलाको काया��वयनबाट नै फैसलाले �दएको �यायको साथ�कता रह�छ। फैसलाको 

काया��वयन नभएमा �यायको उ�े�य �ा� हनु स�दैन। नेपालको संवैधा�नक र कानूनी �यव�थाका 

आधारमा हेदा� सामा�यतः �यायपा�लकाले नै फैसला वा आदेशको काया��वयन गन� दा�य�व �लएको 

पाइ�छ। तथा�प सव��च तथा पनुरावेदन अदालतबाट �रट �े�ा�धकारअ�तग�त जार� हनेु आदेश वा 

फैसलाको काया��वयन गन� िज�मेवार� नेपाल सरकार, नेपाल सरकारका �नकाय वा सरोकारवाला 

अ�धकार�मा रहने �यव�था छ।36 यसअ�त�र�, सव��च अदालतबाट म�ुा मा�मलाको रोहमा ��तपा�दत 

कानूनी �स�ा�त वा गरेको कानूनको �या�याको काया��वयन भए वा नभएको अनगुमन गन� वा गराउने 

कत��य महा�याया�धव�ामा रहने �यव�था छ।37 सव��च अदालत तथा पनुरावेदन अदालतबाट सं�वधान र 

कानून �द� �े�ा�धकारअ�तग�त �ववादको �नधा��रत कानूनी ���याअ�तग�त �न�पण ग�र�छ।  

 

३.२. सव��च अदालतको �े�ा�धकार 

नेपालको सं�वधानले सं�वधान र कानूनको �या�या गन� अि�तम अ�धकार सव��च अदालतलाई हनेु �यव�था 

गरेको छ।38 यसका अलावा सं�वधान�ारा �द� मौ�लक हकउपर अनिुचत ब�देज लगाइएको वा अ�य कुनै 

कारणले कुनै कानून सं�वधानसँग बाँिझएकोमा सो बदर गराउन सव��च अदालतमा �नवेदन �दन स�कने र 

सव��च अदालतलाई �य�तो कानून बाँिझएको देिखएमा �ार�भदेिख वा �नण�य भएको �म�तदेिख अमा�य वा 

बदर घो�षत गन� स�ने अ�धकार �े� हनेु �यव�था छ।39 यसैगर� सं�वधान�ारा �द� मौ�लक हकको 

�चलनका ला�ग वा अक� उपचारको �यव�था नभएको वा अक� उपचारको �यव�था भए प�न �य�तो 

उपचार अपया�� वा �भावह�न देिखएको अ�य कुनै कानूनी हकको �चलनका ला�ग वा साव�ज�नक हक वा 

सरोकारको कुनै �ववादमा समावेश भएको कुनै संवैधा�नक वा कानूनी ��को �न�पणका ला�ग उपय�ु र 

आव�यक आदेश जार� गन�, उिचत उपचार �दान गन�, �य�तो हकको �चलन गराउने वा �ववादको टु�ो 

लगाउने असाधारण अ�धकार सव��च अदालतमा �न�हत रहेको छ। य�तो अ�धकार�े�अ�तग�त सव��च 

अदालतले ब�द� ��य�ीकरण, परमादेश, ��तषधे, उ��षेण र अ�धकारप�ृछालगायत उपय�ु आदेश जार� 

                                                           
35  नेपालको सं�वधानको धारा १२६ र नेपालको अ�त�रम सं�वधान २०६३ को धारा १००  

36  नेपालको सं�वधानको धारा १२६ को उपधारा (२) र धारा १२८ को उपधारा (४) 

37  ऐजन धारा १५८ ख�ड (ख) र (घ) 

38  ऐजन धारा १२८ को उपधारा (२) 

39  नेपालको सं�वधानको धारा १३३ को उपधारा (१) 
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गन� स�छ।40 यसबाहेक सव��च अदालतलाई कानूनमा �यव�था भए बमोिजम पनुरावेदन स�ु ने, म�ुा 

दोहो� याउने �नवेदन स�ु ने लगायतको अ�धकार रहेको छ। 

 

सव��च अदालतले गरेको आदेश वा �नण�य सबैले पालना गनु�पछ� भने �य�तो आदेश वा फैसलाको अव�ा 

गरेकोमा कानून बमोिजम अवहेलनामा कारबाई चलाई सजाय गन� स�ने अ�धकार �े� समेत सव��च 

अदालतमा रहेको छ। यस �यव�थाले अदालतको फैसला वा आदेश काया��वयन गनु�पन� कुरालाई जोड 

�दएको देिख�छ। स��मणकाल�न �याय, द�डह�नता र उ�रदा�य�व स�ब�धमा सव��च अदालतले गरेको 

फैसला वा आदेशको पालना गनु�पन� दा�य�व सरकार, सरकारका सरोकारवाला �नकाय, �यि� सबैको रहने 

देिख�छ। 

 

३.३ पनुरावेदन अदालतको �े�ा�धकार 

संवैधा�नक �यव�थाअनसुार पनुरावेदन अदालतलाई कानून�ारा �नधा��रत अ�धकार �े� रहने �यव�था छ। 

जसअनसुार �याय �शासन ऐन, २०४८ ले पनुरावेदन अदालतलाई नाग�रकका कानून�ारा ��याभतू हकको 

�चलनका ला�ग ब�द���य�ीकरण, परमादेश, ��तषधे, अ�धकारप�ृछा, उ��षेण लगायतका �रट तथा 

�नषधेा�ाको आदेश जार� गन� स�ने �यव�था गरेको छ।41 यसअ�त�र�, पनुरावेदन अदालतबाट मातहत 

िज�ला तथा अ�य �या�यक �नकायबाट भएका फैसला उपर पनुरावेदन स�ु ने अ�धकार�े� समेत रहेको 

छ।42 नेपालको सं�वधान (२०७२) ले पनुरावेदन अदालतको स�ामा उ�च अदालत रहने �यव�था गर� 

उ�च अदालतलाई �रट �े�ा�धकार रहने �यव�था गरेको छ। ��ततु अ�ययनको स�दभ�मा पनुरावेदन 

अदालतबाट �च�लत कानूनबमोिजम �ा� अ�धकारअ�तग�त स��मणकाल�न �यायका स�ब�धमा भएका 

आदेश वा फैसलाको काया��वयनको अव�थाबारे अ�ययन ग�रएकाले पनुरावेदन अदालतलाई नै स�दभ�मा 

�लइएको छ। 

 

३.४ स��मणकाल�न �यायस�ब�धी �वक�सत �व�धशा� 

सव��च तथा पनुरावेदन अदालतबाट स��मणकाल�न �याय, द�डह�नता र उ�रदा�य�व स�ब�धमा भएका 

फैसलाह�को �व�षेण र अ�ययनका आधारमा �वक�सत �व�धशा�लाई यस �कार उ�लेख गन� स�क�छ। 

 

क. फौजदार� �याय�णाल�को उ�चता 

स��मणकाल�न �याय�णाल�ले फौजदार� �याय�णाल�लाई �व�था�पत गन� स�दैन भ� ने मा�यता सव��च 

अदालतले �था�पत गरेको छ। देवी सनुवुार,43 पूिण�माया लामा44 र जय�कशोर लाभको45 म�ुामा भएका 

                                                           
40  ऐजन धारा १३३ उपधारा (२) र (३) 

41  �याय �शासन ऐन २०४८ को दफा ८ का उपदफा (३) 

42  ऐजन दफा ८  

43  देवी सनुवुार �व. िज�ला �शासन काया�लय, का�पेला�चेक ने.का.प. २०६४ �न.नं. ७८५७  

44  पूिण�माया लामा �व. िज�ला �शासन काया�लय, का�पेला�चेक समेत स�वत ्२०६३ सालको �रट नं. १२३१, आदेश �म�त 

२०६४।११।२७ 

45  जय�कशोर लाभ �व. िज�ला �शासन काया�लय, धनषुा समेत २०६३ सालको �रट नं. ०६८१ आदेश �म�त २०६५।१०।२० 
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फैसलामा स��मणकाल�न �यायसंय��को �यव�था भइनसकेको अव�थामा सामा�य फौजदार� 

�याय�णाल�का आधारमा कानूनको �योग र फौजदार� �याय�णाल�को ग�तलाई अगा�ड बढाउनपुछ� भ� ने 

मा�यतालाई �वक�सत गरेको देिख�छ। समुन अ�धकार�46 को म�ुामा प�न ���कालमा भएका ग�भीर 

मानवअ�धकार उ�ल�नका घटनामा अनसु�धान गर� फौजदार� अ�भयोजन गन� कुराले मा�ै पी�डतलाई 

�याय �दान गन� र फौजदार� �याय�णाल� सबल ब� न स�छ भ� ने �स�ा�त सव��च अदालतले ��तपादन 

गरेको छ।  

 

ख. ग�भीर �कृ�तका अपराधमा �मादान अ�वीकाय� हनेु  

ग�भीर �कृ�तका अपराधह� �वयंमा मानवअ�धकारको ग�भीर उल�न प�न हनु।् �य�ता ग�भीर 

अपराधका पीडकलाई �यायको दायरामा �याई सजाय गनु�पद�छ। अ�भयोग नै नलगाई वा कसरु नै कायम 

नगर� आममाफ� �दएसरह �मादान गन� आधार र कारण खो�न आव�यक हुँदैन भ� ने मा�यता सव��च 

अदालतले समुन अ�धकार�को म�ुामा47 ��तपादन गरेको छ। मानवअ�धकारको ग�भीर उल�नका स�दभ�मा 

माफ� तथा �मादानस�ब�धी उपायह� अ�वीकाय� ह�ुछन ्भ� ने मा�यता यसै म�ुामा उ�लेख ग�रएका छ।  

 

ग. स�य र प�रपूरणः पी�डतको अ�धकार 

स��मणकाल�न �यायको मह�वपूण� त�व ���को �ममा भएका मानवीय कानून र मानवअ�धकारको 

उ�ल�नका घटनाबाट पी�डतह�ले ��तपू�त� र प�रपूरण पाउने तथा ���का घटनाको स�यत�य खोजी गन� 

वा प�ा लगाउने काय�लाई मा�न�छ। ���का �ममा भएका घटनाको बारेमा आफूलाई जानकार� भएको 

वा थाहा भएको त�य रा�यको स�बि�धत �नकायलाई �दने दा�य�व नाग�रकको हनेु भएप�न स�यत�य प�ा 

लगाउने दा�य�व रा�यको कत��यअ�तग�त पछ�। ���का पी�डतह�लाई आ�थ�क ��तपू�त� र बहृत ्�पमा 

प�रपूरणको �यव�था गनु�पन� कत��य प�न रा�यको रहने �स�ा�त सव��च अदालतले ��तपादन गरेको छ। 

राजे�� ढकाल48 को म�ुामा ���कालका घटनाको स�य थाहा पाउने कुरा मौ�लक हकअ�तग�तको 

जीवनको हक, �वत��ताको हक र �याय पाउने हकको अ�भ� न अ� हो भ� ने �था�पत गरेको देिख�छ।  

 

स�य प�ा लगाउने काय� रा�यको तज�बजी अ�धकारको �वषय नभै अ�नवाय� कत��य हो भ� ने मा�यतालाई 

अदालतले �था�पत गरेको छ। ब�ु�बहादरु �जाको49 म�ुामा मानवीय कानूनको उ�ल�नबाट ह�या भएका 

�नद�ष नाग�रकको हकमा ��तपू�त�को �यव�था गन� छु�ै कानून �नमाण� गन� �नद�शन गरेको छ भने काले 

तामाङ50को म�ुामा मतृकका हकदारलाई ��तपू�त� दाबी गर� �लन स�ने गर� कानून �नमा�ण गनु� भ� ने 

आदेश �दएको देिख�छ। राजे�� ढकाल51 को म�ुामा कानून बनाई पी�डतलाई प�रपूरणको �यव�था गन� 

�नद�शन �दनकुा साथै कानून नबने स�म सरकारले आ�थ�क राहत उपल�ध गराउन ुपन� भ� ने आदेश भएको 

                                                           
46  समुन अ�धकार� समेत �व. �धानम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लय समेत ने.का.प. २०७१ अंक १२ �न.नं. ९३०३ 

47  ने.का.प. २०७१ अंक १२ �न. नं. ९३०३ 

48  ने.का.प. २०६४ अंक २, आदेश �म�त २०६४।२।१८ 

49  स�वत ्२०६३ सालको �न.नं. ३४४८ आदेश �म�त २०६५।१।३० 

50  काले तामाङ �व. नेपाल सरकार समेत स�बत २०६३ सालको �रट नं. ०२३८  

51  ने.का.प. २०६४ अंक २, आदेश �म�त २०६४।२।१८ 
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छ। यसैगर� ल�लाधर भ�डार�52 को म�ुामा अवैधा�नक तवरबाट स�पि� क�जा ग�रएका �यि�ह�लाई 

स�पि� �फता� गनु�का साथै स�पि� क�जाबाट हनु गएको ��तको मू�या�न गर� नो�सानीको ��तपू�त� 

उपल�ध गराउन आदेश भएको छ। यी फैसलाबाट पी�डतको प�रपूरणको अ�धकारलाई मा�यता �दान 

गरेको देिख�छ।  

 

घ. मेल�मलाप र �मादानस�ब�धी ���यामा पी�डतको सहम�त आव�यक हनेु 

स��मणकाल�न �याय अ�तग�त स�य�न�पण तथा मेल�मलाप आयोगले ���को �ममा भएका ग�भीर 

मानवअ�धकार उल�नस�ब�धी घटनामा पीडक र पी�डत बीच गन� गराउने मेल�मलाप स�ब�धी ���यामा 

�य�ता घटनाका पी�डतको �वैि�छक र अ�नवाय� सहम�त हनुपुन� भ� ने �स�ा�तलाई सव��च अदालतले जरु� 

नेपाल53 र समुन अ�धकार�को54 म�ुामा �था�पत गरेको छ। पी�डतलाई उपे�ा गर� एकतफ� ढ�बाट 

मेल�मलाप हनैु नस�ने र यसको ला�ग दवैु प�ह�को �वत�� र जा�त सहम�त आव�यक ह�ुछ। 

मेल�मलाप जबज��ती हनु नस�ने र पी�डतको आ�मस�मानमा ठेस ला�ने वा चोट प�ुने गर� मेल�मलाप हनु 

स�दैन। मेल�मलापको ���यालाई पी�डत �वयंले उ���ेरत वा आमि��त गरेको अव�थामा मा� यसको 

साथ�कता �स� हनु स�दछ। यसका अ�त�र� ग�भीर मानवअ�धकार उल�नका दोषीह�लाई आममाफ� 

�दने मा�यमका �पमा मेल�मलाप �योग हनु स�दैन भ� ने मा�यता �था�पत गरेको छ। 

 

ङ. �यि� बेप�ा पान� काय� अपराधीकरण गनु�पन�  

जबज��ती �यि� बेप�ा पान� काय�लाई अ�तरा���य कानूनमा मानवअ�धकारको ग�भीर उल�नको �पमा 

�लइ�छ। नेपालमा बेप�ास�ब�धी �वषयलाई स�बोधन गन� गर� छु�ै कानून नरहेको हुँदा बलपूव�क 

बेप�ाका घटनाह�लाई छान�बन गन�, ि�थ�त साव�ज�नक गन�, दोषी देिखएकालाई कारबाई गन� समेतका 

काय� गन� �वशेष �क�समको �भावकार� कानूनको �नमा�ण गन� सव��च अदालतले राजे�� ढकालको म�ुामा55 

सरकारलाई आदेश �दएको छ। बेप�ा पा�रएका �यि�को छान�बन तथा स�य �न�पण मेल�पलाप आयोग 

अ�यादेश, २०६९ ले बेप�ा पा�रएका �यि�को छान�बन गन� काय�का ला�ग आयोग गठन हनेु �यव�था 

स�म गरेको तर सो काय�लाई अपराध घोषणा नगरेकोमा सो �वषयमा सव��च अदालतले बेप�ा छान�बन 

आयोग र स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोग अलग अलग गठन गनु�पन� र �यि� बेप�ा पान� काय�लाई 

अपरा�धकरण समेत गन� गर� कानून बनाउन ुभ� ने आदेश गरेको �थयो।56 २०७१ सालमा जार� बेप�ा 

पा�रएका �यि�को छान�बन तथा स�य �न�पण तथा मेल�पलाप आयोग ऐन, २०७१ ले प�न �यि� बेप�ा 

पान� काय�लाई प�रभा�षत स�म गरेको छ तर अपराधीकरण गन� काय� गरेको देिखँदैन।  

 
 
 

                                                           
52  ने.का.प. २०६५ अंक ९, �ललाधर भ�डार� �व. �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय समेत।  

53  ने.का.प., २०७० अंक ९, �न.नं.९०५१ 

54  ने.का.प., २०७० अंक ९, �न.नं.९०५१ 

55  ने.का.प., २०६४ अंक २, आदेश �म�त २०६४।२।१८  

56  जरु� नेपालका तफ� बाट माधवकुमार व�नेत �व. नेपाल सरकार मि��प�रष� ने.का.प. २०७० अंक ९ �न.नं.९०५१ 
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च. द�डह�नतालाई ��य �दन नहनेु मा�यता 

���को समयमा कुनै प�न �यि�को ह�या भएको वा कुनै प�न अपरा�धक घटना भएको भनी जाहेर� 

परेप�छ अि�तयार �ा� �नकाय वा अ�धकार�ले सो वारदातका स�ब�धमा कानून बमोिजम अनसु�धानको 

���या अगा�ड बढाउनपुछ�। रा�यको सरु�ा �नकायमा काय�रत रहेको पदा�धकार� नै भए प�न जाहेर� 

परेप�छ कारबाई हनु ुहुँदैन भनी �व�भ� न बहानामा �य�ता अ�धकार�लाई कानूनी �पमा उ�रदायी नबनाउने 

भ� न �म�दैन। रा�य स�ालनमा रहेका अ�धकार�ह�ले कानूनबमोिजम आ�नो कत��य �नवा�ह गनु�पन� 

ह�ुछ। यो काननुी उ�रदा�य�वको �वषय हो।  

 

सरु�ा �नकायमा रहेका कारण �नजह� �व�� कुनै घटनाको बारेमा कारबाई वा अनसु�धान���या अिघ 

नबढाउने कुराले शाि�त �यव�थामा असर प�ुने र द�डह�नताले ��य पाउँछ। पूण�बहादरु ग�ुङ �व. 

िज.�.का. का�क�समेत भएको म�ुामा सव��च अदालतले रा�यले द�डह�नतालाई ��य �दने गर� कुनै प�न 

काय� गन� नहनेु र अनसु�धानको नाममा झारा टान� खालको अनिुचत �पमा समय �बताउन 

अनसु�धानकता�लाई सहुाउने कुरा हुँदैन भ� ने मा�यता कायम गरेको देिख�छ।57 सो मा�यतालाई 

भ�बहादरु सापकोटाको म�ुामा प�न सव��च अदालतले उ�लेख गरेको छ।58 

 

छ. स��मकणकाल�न �यायस�ब�धी कानूनको संवैधा�नकता पर��ण  

स��मणकाल�न �याय�णाल�लाई �यव�थापन गन� उ�े�यले बनेका स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोग 

अ�यादेश, २०६९ का केह� �यव�था र स�य�न�पण मेल�मलाप तथा बेप�ा पा�रएका �यि�को छान�बन 

आयोग ऐन, २०७१ को केह� �यव�था तथा बेप�ा पा�रएका �यि�का हकदारलाई राहत �दान गन� 

�नद� िशका, २०६८ को दफा १५ को �यव�थालाई चनुौती �दएका �नवेदनह�मा सव��च अदालतले 

संवैधा�नकता पर��ण गरेको छ। 

 

अ�तरा��य मानवअ�धकारस�ब�धी कानून, नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ तथा सव��च अदालतबाट 

स��मणकाल�न �याय स�ब�धमा ��तपा�दत �स�ा�त समेतको अधारमा बेप�ा पा�रएका �यि�का 

हकदारलाई राहत �दान गन� �नद� िशका, २०६८ को दफा १५ को �यव�था पनुरावलाकन गन� सरकारलाई 

�नद�शन �दएको छ। यसैगर� स�य �न�पण तथा मेल�मलाप र बेप�ा पा�रएका �यि�को छान�बन आयोग 

ऐन, २०७१ को दफा २६ को उपदफा २ मा �य�ु "आयोगको छान�बनबाट �मादान �दन पया�� आधार 

र कारण नदेिखएका'' भ� ने श�दावल� र दफा २९ को उपदफा १ मा �य�ु केह� श�दावल� नेपालको 

अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १२, १३, २४ र १३५ समेतको �वपर�त भई बदर घो�षत भएका 

छन।्59  

 

                                                           
57  पूण�बहादरु ग�ुङ �व. .िज�ला �हर� काया�लय का�क� समेत ०६६ सालको �रट नं. ०९०८ फैसला �म�त २०७१।१२।२२ 

58  भ� बहादरु सापकोटा �व. िज�ला �हर� काया�लय धा�दङ ०६१ सालको �रट नं. ०६४ आदेश �म�त २०६७।२।१७ 

59  ने.का.प. २०७१ अंक १२ �न.नं. ९३०३ र राम दलुार� था� समेत �व. नेपाल सरकार मि�� प�रष� समेत . ०६९ को �रट 

न ०७२९ आदेश �म�त २०७१।१०।२१ 
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सव��च अदालतले स��मणकाल�न �यायका स�दभ�मा मानवअ�धकार आयोगको भ�ूमकालाई स�ुिचत पान� 

ग�र मानवअ�धकार आयोग ऐन, २०६८ मा ग�रएका क�तपय �यव�थाह�लाई प�न अमा�य तथा बदर 

घो�षत ग�र�दएको छ। ओम�काश अया�लसमेतको म�ुामा सव��च अदालतले ऐनको दफा १०(४) मा 

ग�रएको मानवअ�धकारको उ�ल�न भएको छ म�हना�भ� आयोगमा उजरु� ग�र स�नपुन� ब�देजा�मक 

हद�यादको �यव�था तथा दफा १७ अ�तग�त आयोगको �सफा�रसबमोिजम अ�भयोजन गन� स�दभ�मा 

महा�याय�धव�ाको तज�बजी अ�धकार अमा�य घो�षत भएको छ। 

 

ज. अ�तरा���य मानवअ�धकार कानूनको उ�लेखन र �भाव  

रा��य कानूनमा अ�तरा���य कानूनको �भाव पन� भए प�न अ�तरा���य कानून नेपालमा सीधै लागू गन� 

स�कने वा नस�कने कुरामा �प�ताको अभाव अ�ा�प छँदैछ। स��मणकाल�न �यायस�ब�धी �ववादको 

�न�पणमा सव��च अदालतले अ�तरा���य मानवअ�धकार र मानवीय कानूनलाई उ�ृत गर� फैसला गरेको 

देिख�छ। मानवअ�धकारको �व��यापी घोषणा, १९४८, नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी 

��त�ाप�, १९६६ जेनेमा महासि�धह�, १९४९ तथा यातना�व��को महासि�ध, १९८४ का 

�यव�थाह�को उ�लेखन यस खालका म�ुामा भएको देिख�छ।60 य�ता मानवअ�धकारस�ब�धी अ�तरा��य 

घोषणाप� तथा महासि�धका �ावधानका आधारमा रा��य कानूनी �यव�था गन� �नद�शन �दएको अव�था 

प�न छ।61 

 

झ. ग�भीर अपराधमा फौजदार� अनसु�धानको अ�नवाय�ता  

�नवे�दका �रता �गर�62 ले धन�य �गर�को ह�या स�ब�धमा, पूिण�माया लामा63 ले अजु�नबहादरु लामाको 

ह�या भएको स�ब�धमा र कण�बहादरु रसाइल�64 ले �रना रसाइल�को ह�या स�ब�धमा �दएको जाहेर� 

दखा��तह� स�बि�धत िज�ला �हर� काया�लयह�ले दता� गर� सरकार� म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 

बमोिजमको ���या अवल�बन गर� अनसु�धान गन� र त�त ्िज�लाका सरकार� व�कलबाट अ�भयोजनबारे 

�नण�य �लई �नय�मत �या�यक कारबाई अगा�ड बढाउन सव��च अदालतबाट �नद�शनय�ु आदेश भएका 

छन।्  

 

यी म�ुाह� ���को �ममा भएका घटना भए प�न स��मणकाल�न �यायसंय��का �पमा स�य�न�पण 

तथा मेल�मलाप आयोग गठन नभएका हुँदा �य�ता ग�भीर अपराधका �वषयमा �नय�मत फौजदार� 

                                                           
60  ने.का.प. २०६५ अंक ९ र १० राजाराम ढकाल �व. �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय समेत। राजे�� िघ�मरे �व. 

�धानम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लय समेत 

61  राजे�� िघ�मरे �व.. �.म. काया�लय समेत ने.का.प. २०६६ अंक ३ र राजे�� ढकाल �व. मि��प�रषद सिचवालय समेत 

ने.का.प. २०६४ अंक २ 

62  �रता �गर� �व. िज�ला पहर� काया�लय, मोरङ २०६४ सालका दे प ुन ०८५२ �नण�य �म�तः २०६७।१।९ 

63  पूिण�माया लामा �व. िज�ला �हर� काया�लय, का�पेपला�ोक समेत स�वत ् २०६३ सालको �रट नं. १२३१, आदेश �म�त 

२०६४।११।२७ 

64  कण�बहादरु रसाइल� �व. िज�ला �हर� काया�लय, का�पेला�ोक समेत स�वत ्२०६४ सालको �रट नं. ०३३९ आदेश �म�त 

२०६६।८।२९ 
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���याबमोिजम नै कानूनी कारबाई अिघ बढाउनपुन� मा�यता सव��च अदालतले ��तपादन गरेको पाइ�छ। 

य�ता म�ुा स�य�न�पण तथा मेल�मलाप आयोग गठन भएप�ात ् आयोगको �े�ा�धकार�भ� पन� कुरा 

सरकारका तफ� बाट उठाइएको भए ताप�न �च�लत कानूनको ���या र कत��यबाट रा�य �वमखु हनु 

न�म�ने �स�ा�त अदालतले ��तपादन गरेको छ। दैलेखका प�कार डेके��राज थापा65 को ह�याको 

घटनामा स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोगको �े�ा�धकार�भ� पन� भनी �हर� अनसु�धान रो�न 

त�काल�न महा�याया�धव�ाले गरेको �नद�शन बदर ग�रपाउनका ला�ग परेको �रट �नवेदनमा सव��च 

अदालतले सो �नद�शनको काया��वयन रोक� �हर� अनसु�धानलाई �नर�तरता �दान गन� २०६९।१०।०२ 

मा अ�त�रम आदेश जार� गरेको �थयो। सव��च अदालतको सोह� अ�त�रम आदेशबमोिजम उ� 

घटनास�ब�धी म�ुामा दैलेख िज�ला अदालतमा अ�भयोगप� दायर भै म�ुा चलाइएको र िज�ला 

अदालतबाट �म�त २०७१।८।२१ मा कसरु ठहर भै सजाय हनेु गर� फैसला समेत भएको छ।66 

 

३.५. फैसला काया��वयनको �ब�ध तथा फैसला काया��वयन गन� �नकायह� 

नेपालको स�वधानको धारा १२६ को उपधारा २ मा म�ुामा�मलाको रोहमा अदालतले �दएको आदेश वा 

�नण�यको सबैले पालना गनु�पन� �यव�था रहेको छ। यसै गर� सं�वधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा 

सव��च अदालतले म�ुा मा�मलाका रोहमा गरेको आदेश वा �नण�य वा ��तपादन गरेका काननुी �स�ा�त 

सबैले पालना गनु�पन� �यव�था छ। उि�लिखत संवैधा�नक �यव�थाअनसुार सव��च अदालत तथा अ�य 

अदालतबाट म�ुामा�मलाको रोहमा भएका आदेश वा फैसलाको पालना गन� तथा काया��वयन गन� गराउने 

दा�य�व नेपाल सरकार र यसका �नकायह�मा रह�छ। 

 

अदालतबाट भएका फैसला वा आदेश पालना गनु�पन� �यव�थाअ�तग�त काया��वयन गन� गराउने काय� प�न 

पद�छ। यसका ला�ग �व�भ� न �नकायह�को �ब�ध ग�रएको पाइ�छ। सव��च अदालत तथा अ�य 

अदालतबाट भएका फैसला काया��वयन गन� गराउने स�ब�धमा देहायका �नकायह� मह�वपूण� छन:् 

 

क) फैसला काया��वयन �नद�शनालय 

सव��च अदालत �नयमावल�, २०४९ मा फैसला काया��वयन स�ब�धमा अनगुमन गन� र के���य �नकायको 

�पमा काय� गन� छु�ै �नद�शनालयको �यव�था ग�रएको छ। उ� �नद�शनालयलाई फैसला काया��वयन गन� 

स�ब�धमा देहायका िज�मेवार� रहेको छः 

 सव��च तथा मातहत अदालतबाट भएका फैसला तथा अि�तम आदेशको काया��वयन तथा 

अनगुमन गन� (सव��च अदालत �नयमावल�, २०४९ �नयम १०५(ङ); 

 फैसला काया��वयनस�ब�धी के���य �नकायको �पमा काय� गन�; 

 फैसला काया��वयन स�ब�धमा अ���या�यक �नकायह�लाई नी�तगत �नद�शन �दने। 

 
 
 

                                                           
65  गो�व�द ब�द� �व. महा�याया�धव�ा समेत �रट नं ०६९ -wo- ०७४० आदेश �म�त २०७०।१२।१९ 

66  अ�पूण� पो� २०७२।६।१ 
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ख) महा�याया�धव�ाको काया�लय 

म�ुा मा�मलाको रोहमा सव��च अदालतले गरेको कानूनको �या�या वा ��तपादन गरेको कानूनी �स�ा�तको 

काया��वयन भए वा नभएको अनगुमन गन� वा गराउने कत��य महा�याया�धव�ामा रहने �यव�था छ।67 यो 

�यव�थाअ�तग�त सव��च अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाको �भावकार� काया��वयन गन� 

महा�याया�धव�ाको काया�लयले स�बि�धत सरोकारवाला �नकायमा आदेश वा फैसला �ा� भएको तीन 

�दन�भ� आदेश/फैसला र स�बि�धत फाइल पठाउनपुन� �यव�था ग�रएको छ।68  

 

सरकार� व�कलस�ब�धी �नयमावल�, २०५५ मा सव��च अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाको 

�भावकार� काया��वयनका गन� गराउन महा�याया�धव�ा काया�लयले स�बि�धत म��ालय, सिचवालय, �वभाग 

वा काया�लयलाई �यानाकष�ण गराउने �ावधान रहेको छ। महा�याया�धव�ा काया�लयमा यो काय� गन� 

िज�मेवार� अनसु�धान, अनगुमन तथा मू�या�न महाशाखामा रहेको छ। स��मणकाल�न �यायस�ब�धी 

सव��च अदालतबाट भएका आदेश वा फैसला काया��वयनको अनगुमन गन� संवैधा�नक िज�मेवार� 

महा�याया�धव�ाको काया�लयको रहेको भए प�न यसको �भावकार� अनगुमन हनु सकेको देिखँदैन।  

 

क�तपय आदेशको काया��वयनमा महा�याया�धव�ाको काया�लयअ�तग�तका िज�ला सरकार� व�कल 

काया�लयको रहने गर� आदेश भएको छ। यस अ�ययन�भ� परेका म�ुाह� पूिण�माया लामा, भ�बहादरु 

सापकोटा, कण�बहादरु रसाइल�, केदार चौलागाईको �नवेदन भएको �रटमा सव��च अदालतले �नवेदनमा 

उि�लिखत घटनाको जाहेर� दखा��त दता� गर� कानूनबमोिजम अनसु�धान गर� म�ुा चलाउने नचलाउने 

�नण�य गन� स�बि�धत �हर� काया�लय तथा िज�ला सरकार� व�कल काया�लयका नाममा आदेश गरेको छ।  

 

ग) नेपाल �हर� 

स��मणकाल�न �यायस�ब�धी सव��च अदालतबाट भएका आदेश वा फैसला काया��वयन गन� मह�वपूण� 

दा�य�व नेपाल �हर�को रहेको छ। ���को �ममा भएका मानवअ�धकारका ग�भीर उ�ल�नका 

घटनाह�को जाहेर� दता� गन�, सो जाहेर� उपर अनसु�धान गन�, �माण स�लन गन� तथा अनसु�धानका 

आधारमा सरकार� व�कलसम� म�ुा च�ने नच�ने �नण�यका ला�ग अनसु�धान �म�सलस�हत राय ��ततु गन� 

िज�मेवार� सरकार� म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ ले नेपाल �हर�लाई �दइएको छ। ह�या लगायतका 

अ�धकांश ग�भीर मानवअ�धकार उल�न भएकोले अनसु�धानका ला�ग जाहेर� �दँदा �हर�ले जाहेर� नै न�लई 

अनसु�धान गन� इ�कार गरेको दाबीसाथ परेका �रटमा सव��च अदालतबाट जाहेर� दता� गर� कानूनबमोिजम 

�भावकार� अनसु�धान गनु�गराउन ुभनी �हर� काया�लयका नाममा आदेशह� भएका छन।् ती आदेशको 

काया��वयन गन� िज�मेवार� स�बि�धत �हर� काया�लयको रह�छ। 

 
 
 
 

                                                           
67  नेपालको सं�वधानको धारा १५८ (६) (ख)  

68  महा�याया�धव�ाको काया�लयको काय� संचालन �नद� िशका, २०६८ को दफा ७ को उपदफा (१७)  
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३.६ फैसला काया��वयनको अव�था  

यस अ�ययनमा स��मणकाल�न �याय स�ब�धमा सव��च अदालतबाट २१ वटा म�ुाह�मा भएका आदेश 

र फैसला तथा पनुरावेदन अदालतबाट भएका आठ वटा आदेशह�को काया��वयनको अव�थाको �व�षेण 

ग�रएको छ। यी आदेश र फैसलाम�ये क�तपय आदेश काया��वयन भएको देिख�छ भने क�तपय आदेश 

आंिशक �पमा काया��वयन भएको देिख�छ। यसै गर� क�तपय आदेश काया��वयन नभएको देिख�छ। 

काया��वयन भएका, आंिशक �पमा काया��वयन भएका तथा काया��वयन नभएका गर� तीन �क�समबाट 

वग�करण गर� काया��वयनको अव�था अ�ययन ग�रएको छ।  

 

अदालतको आदेश वा फैसला बमेिजमको काय� सबै स�प� न भएकोमा �य�ता आदेश वा फैसला 

काया��वयन भएको �ेणीमा रािखएको छ।यसै गर� आदेश वा फैसलाले �नद�श गरेका काय� म�ये केह� 

काया��वयन भएको र केह� काया��वयन नभएको देिखएको वा काया��वयनको ���यामा रहेको आदेश वा 

फैसलालाई आंिशक �पमा काया��वयन भएको �ेणीमा रािखएको छ। साथै आदेश वा फैसलाले �नद�श 

गरेका काय� म�ये केह� प�न काया��वयन नभएकोमा �य�ता आदेश वा फैसला काया��वयन नभएको �ेणीमा 

रािखएको छ। फैसला काया��वयनको अव�था देहायअनसुार उ�लेख ग�रएको छ।  

 

क. काया��वयन भएका फैसला  

१. कण�बहादरु रसाइल� �व. िज�ला �हर� काया�लय का�पेला�ोक समेत 69 कण�बहादरु रसाइल�ले �रना 

रसाइल�को बला�कार गर� ह�या गरेको स�ब�धमा अनसु�धान गर� पाउन �दएको जाहेर� दखा��तअनसुार 

शी� अनसु�धान गन� �दएको आदेश अनसुार अनसु�धान काय� गर� का�पेला�ोक िज�ला अदालतमा �म�त 

२०६७।६।१ मा उपसेनानी सरोज ब�नेत र अ.म. काजीबहादरु काक�समेत उपर �यानस�ब�धी 

महलअनसुार सजाय मागदाबी गर� अ�भयोगप� दायर भएको छ। यस म�ुामा भएको सव��च अदालतको 

आदेश काया��वयन भएको छ। 

 

२. देवी सनुवुार �व. िज�ला �हर� काया�लय, का�पेला� चोकसमेत 70 को म�ुामा मैना सनुारको ह�या भएको 

घटनाका स�ब�धमा सहसेनानी अ�मत पनुसमेत उपर �भावकार� अनसु�धान पूरा गन� आदेश �दएकोमा 

उ� म�ुाको अनसु�धान पूरा भै का�पेला�ोक िज�ला अदालतमा �म�त २०६४।१०।१७ मा सहसेनानी 

अ�मत पनु‚ �नर�जन ब�नेत समेत चार जनाउपर अ�भयोगप� दायर भएको पाइ�छ। सो अ�भयोगप�को 

दायर�बाट सव��च अदालतबाट भएको आदेश काया��वयन भएको �प� ह�ुछ। 

 

३. अ�धव�ा गो�व�द शमा� व�द� �व. महा�याया�धव�ा मिु� �धानसमेत 71 को दैलेखका प�कार 

डेके��राज थापाको ह�यास�ब�धी म�ुामा महा�याया�धव�ाले उ� ह�याको अनसु�धानको कारबाई रो�न 

�म�त २०६९।९।२७ मा सरकार� व�कल र �हर� काया�लयलाई �नद�शन �दएकोमा उ� �नद�शन बदर 

                                                           
69  कण�बहादरु रसाइल� �व. िज�ला �हर� काया�लय, का�पेला�ोक समेत स�वत ्२०६४ सालको �रट नं. ०३३९ आदेश �म�त 

२०६६।८।२९ 

70  देवी सनुवुार �व. िज�ला �शासन काया�लय, का�पेला�चोक ने.का.प. २०६४ �न.नं. ७८५७ 

71  गो�व�द ब�द� �व. महा�याया�धव�ा मिु� �धान समेत �रट नं ०६९-wo-०७४० आदेश �म�त २०७०।१२।१९ 
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गर� अनसु�धानलाई �नर�तरता �दन ुभनी अदालतले गरेको २०६९।१०।०२ को आदेशअनसुार घटनाको 

अनसु�धान काय� स�प� न गर� अ�भयोगप� दायर भएको पाइ�छ। सो म�ुाको दैलेख िज�ला अदालतबाट 

�या�यक �न�पणसमेत भैसकेको छ। यसथ� यो प�न काया��वयन भएको आदेशम�ये एक हो। 

 

४. सकुदेव राय यादव �व. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय समेत 72 भएको म�ुामा 

सरकार� म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को �योग गर� म�ुा �फता� �लने गरेको देिखएको र सो 

�योगमा �व�वधता र पर�पर �वरोधी आधारह� �लने गरेको देिखएकोले ग�भीर �कृ�तका �नयतवश गरेको 

ह�या, रा�य�व��का अपराध, य�ुअपराध, मानवअ�धकार र �ूर तथा अमानवीय �कृ�तका मावता �व��को 

अपराध, स��ठत अपराध, म�हला एवम ् बालबा�लका�व��को अपराध, जा�तह�या, साव�ज�नक हक�व��को 

अपराध लगायतमा म�ुा �फता� �लने �नण�य नगनु�, �फता� गनु�पन� �नण�य गनु�अिघ सो गनु�पन� मनुा�सव कारण 

स�ब�धमा म�ुा चलाउने महा�याया�धव�ा वा अ�तग�तको अ�भयो�ासँग प�न परामश� गर� मा� म�ुा �फता� 

गन� �नण�यको प�रपाट� �वकास गनू� र नेपाल सरकार वाद� भई चलाइएका फौजदार� म�ुाह� �फता� �लने 

स�ब�धमा अपनाउनपुन� मापद�ड र काय��व�धमा आव�यक प�रमाज�न गनू� भनी नेपाल सरकार र 

�वचाराधीन म�ुाको हकमा बारा िज�ला अदालतको नाममा समेत परमादेशको आदेश जार� भएको �थयो। 

सो आदेशअनसुार म�ुा �फता� �लनेस�ब�धी मापद�ड, २०७१ प�रमाज�नस�हत जार� भएको, नेपालको 

सं�वधानमा म�ुा �फता� �लँदा महा�याया�धव�ाको परामश� �लनपुन� �यव�था ग�रएको समेतबाट यो म�ुाको 

आदेश काया��वयन भएको देिख�छ। 

 

५. पवनकुमार पटेलका जाहेर�ले नेपाल सरकार �व. गगनदेव राय यादव समेत 73 भएको म�ुा �फता� �लने 

सरकारको �नण�य बदर भै उ� आदेश काया��वयन भएको छ।  

 

६. राजे�� िघ�मरे �व. �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय समेत 74 भएको म�ुामा यातना �दने 

काय�लाई अपराध घो�षत गर� यातना पी�डतलाई उिचत ��तपू�त� �दने कानून वनाउन ु भ� ने नेपाल 

सरकारको नाममा �म�त २०६४।०९।०२ मा परमादेश जार� भएको �थयो। यातना �दने काय�लाई 

अपराध घो�षत गर� यातना पी�डतलाई उिचत ��तपू�त� �दने गर� नेपाल सरकारले फौजदार� अपराध सं�हता, 

२०७१ (��ता�वत) र यातना �दने तथा �नम�म, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार गन� काय�लाई 

�नय��ण गन� स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �वधेयक, २०७१,75 �यव�था�पका संसदमा पेश गरेको र 

उ� सं�हता र �वधेयक �यव�था�पका संसदमा �वचाराधीन छ। कानून बनी नसकेको भए प�न नेपाल 

सरकारले अदालतको आदेश काया��वयन गरेको देिख�छ। तर यी �वधेयकह�मा ग�रएका �यव�थाले 

�वगत सश� स�ष�को स�दभ�मा भएका यातनाज�य अपराधह�मा अनसु�धान र अ�भयोजन गर� �याय 

                                                           
72  सकुदेव राय यादव �व. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय समेत �र.न. २०६६-wo-१३३३, आदेश 

�म�त २०६९/१/५, नेकाप २०६९, �न.न ८७८९,  

73  पवनकुमार पटेलका जाहेर�ले नेपाल सरकार �व. गगनदेव राय यादव समेत स�वत ्२०६१ सालको फौ.प.ुन. ३३०२, आदेश 

�म�त २०६५/९/२९ 

74  राजे�� िघ�मरे �व. �.म. काया�लय समेत �र.न. २०६६-wo-३२१९, ने.का.प. २०६६ अंक ३, आदेश �म�त २०६४/९/२  

75  फौजदार� अपराध सं�हता, २०७१ (��ता�वत) को दफा १६९ र १७१ 
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आदेश तथा फैसलाको काया��वयन अव�था अ�ययन ��तवेदन  २०७३ 

 
�दलाउनेतफ�  कुनै �यव�था नग�रएकाले नेपालका अ�तरा���य काननुी दा�य�वको �काशमा सधुार हनु 

आव�यक छ। 

(उि�लिखत म�ुा/फैसला वा आदेश सा�द�भ�क अंश अनसूुची -१ मा उ�लेख ग�रएको छ) 

 

ख. आंिशक �पमा काया��वयन भएका फैसला 

१. पूिण�माया लामा �व. िज�ला �हर� काया�लय का�पेला� चोकसमेत 76 को म�ुामा अजु�न लामाको ह�या 

स�ब�धमा जाहेर� दता� गनु� र अनसु�धान कारबाई गर� कानूनबमोिजम म�ुा च�ने नच�ने �नण�य गनु�पन� 

आदेश जार� भएकोमा सो ह�यास�ब�धी पूिण�माया लामाको जाहेर� सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन‚ २०४९ 

बमोिजम िज�ला �हर� काया�लय, का�पेला�ोकले दता� गरेको छ। अनसु�धान कारबाई गर� कानून 

बमोिजम म�ुा च�ने नच�ने �नण�य भएको देिखँदैन।  

 

२. काले तामाङ �व. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय समेत 77 भएको �नवेदनमा 

घटनाबाट मतृकह�को आि�त प�रवारमा प�ुन गएको ��त र असरवापत रा�यप�बाट उिचत र 

स�मानजनक �पमा ��तपू�त� �दने स�ब�धमा र सो घटनाको �वत�� �पमा छानबीन गन� तथा ��तपू�त� 

�नधा�रण गन� �योजनका ला�ग अ�ययन र अनसु�धान गर� आव�यक काय� गन� रा�य प�बाट दईु 

म�हना�भ� �वत�� र �न�प� �यि�को संयोजक�वमा उ�च�तर�य काय�दल गठन गनू� गराउनू र सो 

काय�दलले काय� स�प� न गर� ��तवेदन पेस गरेको �म�तले तीन म�हना�भ� ��तवेदनबमोिजमको ��तपू�त� 

तथा राहत मतृकका आि�त प�रवारलाई रा�य प�बाट उपल�ध गनू�गराउनू भ� ने आदेश �थयो। यस 

स�दभ�मा मतृकका हकदारलाई जनह� एक लाख �पैयाँका दरले चेकमाफ� त रकम भ�ुानी �दई ��तपू�त� 

उपल�ध गराइसकेको देिख�छ। काय�दल गठन गन�तफ�  भएको आदेश भने काया��वयन भएको पाइ�।  

 

३. ल�लाधर भ�डार�समेत �व. �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय समेतको 78 म�ुामा सव��च 

अदालतले ���को समयमा �नवेदकह�को स�पि� क�जा ग�रएकोमा क�जा स�पि� �फता� गन� र 

स�पि�को अपहरणबाट पन� गएको ��त समेत मू�या�न गर� ��तपू�त� स�हत स�पि� �फता� ३ म�हना �भ� 

वा�त�वक धनीलाई �फता� �दन �दलाउन र �यसका ला�ग पी�डत समदुायका ��त�न�ध समेत भएको िज�ला 

�तर�य स�म�त गठन गन� नेपाल सरकार, मि��प�रष�का नाममा परमादेश जार� गरेको �थयो। सो 

आदेशअनसुार सश� ���को �ममा क�जा ग�रएका साव�ज�नक तथा �नजी घरज�गा र स�पि� �फता� 

स�ब�धी उ�च�तर�य काय�दल र िज�ला काया��वयन स�म�त �म�त २०६८।६।१० को मि��प�रष�को 

बैठकको �नण�यबाट गठन भएको स�म देिख�छ।  

 

                                                           
76  पूिण�माया लामा �व. िज�ला �हर� काया�लय, का�पेपला�ोक समेत स�वत ् २०६३ सालको �रट नं. १२३१, आदेश �म�त 

२०६४।११।२७ 

77  काले तामाङ �व. नेपाल सरकार समेत स�बत २०६३ सालको �रट नं. ०२३८, आादेश �म�त २०६६/७/९ 

78  �ललाधर भ�डार� �व. �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय समेत स�बत ् २०६४ �र.न. ०८६३, आदेश �म�त 

२०६५/९/२३, ने.का.प. २०६५ अंक ९,। 
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४. राजे�� ढकाल �व. नेपाल सरकार गहृ म��ालय समेत 79 को म�ुामा जबज��त बेप�ा पान� काय�लाई 

स�बोधन गन� गर� �वशेष �क�समको कानून बनाउनू, बेप��ा पा�रएका तथा म�ृय ु भएकाको त�का�लक 

राहतका ला�ग हकवालालाई एक लाखदेिख दईु लाख �पैयाँस�म रकम �दनू भ� ने आदेश जार� भएकोमा 

त�का�लक राहतका ला�ग बेप�ा पा�रएका तथा म�य ुभएकाको हकबालालाई बेप�ा पा�रएका �यि�का 

हकदारलाई राहत �दान गन� �नद� िशका २०६५ �नमा�ण गर� एक लाखदेिख दईु लाख �पैयाँस�म रकम 

�दान गन� �यव�था भएको देिख�छ। यसै गर� ���का कारण म�य ुभएका मतृकका निजकका हकदारलाई 

एक लाख �प�या राहत �व�प उपल�ध गराउने गर� मतृकका हकदारलाई आ�थ�क सहायता �दान गन� 

�नद� िशका २०६५ बमािजम एक लाख �प�या उपल�ध गराउने मि��प�रष� �ारा �नण�य भै आदेश 

काया��वयन भएको देिख�छ। �यि� बेपता पान� काय�लाई अपराध घो�षत गर� नेपाल सरकारले फौजदार� 

अपराधस�हता, २०७१ (��ता�वत)80 �यव�था�पका संसदमा पेस गरेको प�न छ। सो �वधेयक 

�यव�था�पका संसदमा अ�ा�प �वचाराधीन छ। तर �वगत सश� स�ष�को स�दभ�मा भएका �यि� बेपता 

पान� अपराधह�मा अनसु�धान र अ�भयोजन गर� �याय �दलाउनेतफ�  �वधेयकमा कुनै �यव�था नग�रएकाले 

नेपालका अ�तरा���य काननुी दा�य�वको �काशमा �यव�था हनु आव�यक छ। 

  

५. ब�ु�बहादरु �जा समेत �व.नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय, �संहदरबार 

काठमाड�को 81 म�ुामा सरकारका िज�मेवार �नकायबाट मानवीय कानूनको उ�ल�न गर� ह�या भएका 

�नद�ष नाग�रकको हकमा ��तपू�त�को �यव�था गन� र यस �कारका �ववादह�मा �न�प� अनसु�धान 

तह�ककात र �भावकार� उपचारका ला�ग स�लाह सझुाव �दन छु�ै �व�तत कानून �नमाण� गन� �नद�शन 

गरेकोमा म�य ुभएका मतृकका निजकका हकदारलाई ता�का�लक राहतका ला�ग एक लाख �प�या राहत 

�व�प उपल�ध गराउने गर� मतृकका हकदारलाई आ�थ�क सहायता �दान गन� �नद� िशका, २०६५ 

मि��प�रष� बाट �वीकृत भएको तर ह�या भएका �नद�ष नाग�रकको हकमा ��तपू�त�को �यव�था गन� र 

यस �कारका �ववादह�मा �न�प� अनसु�धान गन� र �भावकार� उपचारका ला�ग स�लाह सझुाब �दन छु�ै 

�व�ततृ कानून �नमाण� भएको देिखँदैन।  

 

६. बेप�ा छान�बन आयोग र स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोग अलगअलग �पमा गठन गन� कानून 

�नमा�ण गनू� भनी जरु� नेपालका तफ� बाट माधवकुमार व�नेत र ���पी�डतका तफ� बाट रामकुमार भ�डार� 

समेतले दायर गरेको �रट�नवेदन82 �न�टारा गद� सव��च अदालतबाट आदेश भएको �थयो। सो 

आदेशबमोिजम २०७१ सालमा बनेको यसस�ब�धी ऐनले अलगअलग आयोग गठन गन� गर� बेप�ा 

पा�रएका �यि�को छान�बन र स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोग ऐन, २०७१ ले कानूनी �यव�था 

गरेको र सो अन�ुप अलगअलग आयोग गठन भै काय�रत रहेका छन।् उ� म�ुामा पी�डतका सहम�तमा 

                                                           
79  राजे�� ढकाल �व॰ नेपाल सरकार‚ २०५९ सालको उ��षेण/परमादेश �र.न. ३५७५ समेत‚ आदेश �म�त 

२०६४।०२।१८। 

80  फौजदार� अपराध स�हता, २०७१ (��ता�वत) को दफा २०७ ले �यि� बेप�ा पान� काय�लाई कसूर मानेको छ।  

81  स�वत ्२०६३ सालको �न.नं. ३४४८ आदेश �म�त २०६५।१।३० 

82  ने.का.प. २०७० अंक ९ �न.नं.९०५१ 
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मा� माफ� �दइने गर� कानून प�रमाज�न गन�, बेप�ा, यातना, गैर�या�यक ह�या ज�ता काय�लाई द�डनीय 

बनाउने कानून �नमा�ण गन�, ��� पी�डत, ��� �वशेष� समेत सि�म�लत �वशेष� स�म�तले सझुायअन�ुप83 

ग�भीर उ�लंघनलाई अपराधीकरण गन� तथा �मादानका मापद�ड ऐनमा नै �कटान गन�लगायतका 

आदेशह�को काया��वयन भने भएको छैन। 

 

७. समुन अ�धकार�समेत �व. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय समेत 84 को म�ुामा 

बेप�ा पा�रएका �यि�को छान�बन र स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ 

को उपदफा २ मा �य�ु आयोगको छान�बनबाट �मादान �दन पया�� आधार र कारण नदेिखएका भ� ने 

श�दावल� र दफा २९ को उपदफा १ मा �य�ु नेपाल सरकार सम� �सफा�रस भएमा म��ालयले 

�य�ता पीडकउपर म�ुा चलाउन भ� ने �यव�थाह� बदर गर� सव��च अदालतबाट आदेश भएकोमा 

सं�वधानतः ती �यव�थाह� बदर भै �भावशू�य भएकाले फैसला त�ु�त काया��वयनमा आएको छ। सो 

म�ुामा ऐनका केह� �यव�थाह� अ�प� रहेकाले �वगतका य�ता म�ुामा ��तपा�दत �स�ा�त समेतका 

आधारमा आव�यक प�रमाज�न गन� नेपाल सरकारका नाममा आदेश जार� भएकोमा आव�यक प�रमाज�न 

गन� काय� भने भएको पाइँदैन।  

(उि�लिखत म�ुा/फैसला वा आदेश सा�द�भ�क अंश अनसूुची -२ मा उ�लेख ग�रएको छ) 

 

ग. काया��वयन नभएका फैसला  

१. जय�कशोर लाभ �व. िज�ला �हर� काया�लय धनषुासमेत 85 भएको �रटमा �नवेदकको जाहेर� र�तपूव�क 

दता� गर� कानूनबमोिजम अनसु�धानको कारबाई अगा�ड बढाउनपुन�मा सो गरेको नदेिखएको हुँदा 

�नवेदकको जाहेर�लाई �व�धस�मत �पमा दता� गर� कानूनबमोिजम अनसु�धान गनू� भनी �म�त 

२०६५।१०।२० मा आदेश जार� भएको �थयो। सोअनसुार जाहेर� दरखा�त �लई दता� गर� कानून 

बमोिजम अनसु�धान अगा�ड बढाई कारबाई चलाएको पाइँदैन। 

 

२. भीम�साद ओल� समेत �व. �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत 86 भएको �रटमा ���बाट 

पी�डत �यि�ह�लाई रा�यबाट �दान ग�रने सेवा वा सह�ुलयतमा समानता �वपर�त नहनेु गर� �प� कानूनी 

�यव�था गर� उिचत र आव�यक �यव�थापन गनु� भनी �नद�शना�मक आदेश जार� भएको पाइ�छ। 

�नवेदन र अदालतको आदेशअनसुारको कानूनी �यव�था हालस�म गरेको पाइँदैन।  

 

                                                           
83  सव��च अदालतले जरु� नेपालका तफ� बाट माघवकुमार ब�नेतसमेतको म�ुामा �म�त २०७० पौष १८ गते �दएको 

फैसलाबमोिजम बेप�ा पा�रएका �यि�ह�को छान�वन एवं स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोग गठन गन� स�ब�धमा दईु 

अलग अलग �वधेयकको मसौदा तयार गन� �म�त २०७० चै� १३ गते ग�ठत �वषय �वशेष� काय�दलले �म�त २०७० चै� २० 

गते सझुावस�हतको ��तवेदन �दएको �थयो।  

84  समुन अ�धकार� समेत �व. �धानम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लय समेत ने.का.प. २०७१ अंक १२ �न.नं. ९३०३ 

85  जय�कशोर लाभ �व. िज�ला �शासन काया�लय, धनषुा समेत २०६३ सालको �रट नं. ०६८१ आदेश �म�त २०६५।१०।२० 

86  स�बत ्२०६१ सालको �रट नं. ३३९४, आदेश �म�त २०६२।१०।२८ 
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३. भोजराज �तम�सेना �व. नेपाल� का�से पाट� समेत 87 भएको �रटमा ���को �ममा मा�रएका, अ�भ� 

गर� अपा� बनाइएका मा�नसह�को त�या�, नो�सान भएकालाई ��तपू�त�, मआु�जा र क�जा ग�रएका 

स�प�त �फता� गन� पी�डत �यि�को सहभा�गता हनेु गर� उ�च�तर�य छान�बन आयोग गठन गनू�, दोषी प�ा 

लगाई कारबाई चलाउनू, मा�रएका प�रवार र अपा� पा�रएकाह�लाई ��तपू�त� उपल�ध गराउनू, असहाय 

पी�डतह�को जीवन �नवा�ह र रोजगार�समेतका ला�ग यथाशी� कानून बनाउनू भनी परमादेश जार� भएको 

�थयो।सो अनसुार उ�च�तर�य छान�बन आयोग गठन प�न भएको पाइँदैन भने कानून बनेको प�न 

देिखँदैन। 

  

४. पूण�बहादरु चौधर� �व. िज�ला �हर� काया�लय ब�द�यासमेत भएको म�ुामा �म�त २०६३/४/१४ मा दता� 

भएको नेपाल� सेनाले गोल� हानी ह�या गरेको भ� ने आरोपको जाहेर� उपर �भावकार� अनसु�धान गर� म�ुा 

चलाउने वा नचलाउने �नण�यमा प�ुनपुन�मा �यान मान� ज�तो संवेदनशील �वषयमा लामो समयस�म प�न 

अनसु�धान �भावकार� भएको नदेिखँदा �नवेदन मागबमोिजम अ�वल�ब अनसु�धानको काय� पूरा गनू� भनी 

�म�त २०६६/८/३ मा पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट परमादेश जार� भएको �थयो। आदेशअनसुार 

अनसु�धान पूरा गर� म�ुा चलेको अव�था हालस�म देिखँदैन।  

 

५. भ�ूमसरा थापा �व. िज�ला �हर� काया�लय बाँकेसमेत भएको म�ुामा २०६४/४/१९ मा दता� भएको 

नेपाल� सेनाले गोल� हा�न ह�या गरेको भ� ने आरोपको जाहेर� दखा��तका स�ब�धमा दईु वष�भ�दा बढ� 

समय �ब�तस�दा प�न अनसु�धानको काय� स�प� न गरेको देिखएन। कानूनबमोिजम अनसु�धानको काम 

त�कालै अगा�ड बढाई सरकार� म�ुास�ब�धी ऐनले तोकेको स�पूण� ���या पूरा गर� यो आदेश �ा� भएको 

�म�तले तीन म�हना�भ� अनसु�धान पूरा गनू� भ� ने �म�त २०६६/९/२९ को पनुरावेदन अदालत, 

नेपालग�जको परमादेश जार� भएको �थयो। यस �क�समको समयसीमा तोकेर काय� गन� भएको आदेश 

अ�ा�प काया��वन भएको देिख�। अ�हलेस�म प�न अनसु�धान पूरा गर� म�ुा च�न नसकेको अव�था 

देिखएको छ। 

 

६. घमु�नया चौधर� �व. िज�ला �हर� काया�लय ब�द�यासमेत भएको म�ुामा सूय�लाल चौधर�लाई माओवाद� 

नेता भएको आरोपमा सरु�ाकम�ले घर�भ�बाट �लएर गई यातना �दएर गोल� हानी ह�या गरेकोले 

अनसु�धान गर� काननुी कारबाईका ला�ग जाहेर� �दइएको �थयो।यसर� �दएको जाहेर� दता� नभएप�छ 

अदालतमा �नवेदन परेको �थयो। पनुरावेदन अदालत नेपालग�जले जाहेर� दता� गर� कानूनबमोिजम 

कारबाई अगा�ड बढाउनू भनी िज�ला �हर� काया�लय, ब�द�याका नाउँमा २०६७।१।८ मा परमादेश जार� 

गरेको �थयो। अदालतबाट आदेश भए प�न अनसु�धान पूरा गर� म�ुा दायर गन� काय� हनु नसकेकोले 

आदेश काया��वयन नभएको अव�था देिख�छ। 

 

                                                           
87  स�बत ्२०६३ सालको �रट नं. ०९२०, आदेश �म�त २०६४।९।२  
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७. सकुुमराज चौधर� �व. िज�ला �हर� काया�लय ब�द�या समेत भएको म�ुामा ब�द�याका सोहनलाल र 

सूय�लाललाई घरबाट लगी सरु�ाकम�म�ले ह�या गरेकाले अनसु�धान र कारबाईका ला�ग जाहेर ग�रएको 

�थयो। जाहेर� �दँदा दता� नगन� र दरपीठ समेत नगरेकाले जाहेर� दता� गर� कानूनबमोिजम कारबाई अगा�ड 

बढाउन परमादेश माग गर� �नवेदन परेको �थयो। पनुरावेदन अदालत नेपालग�जले िज�ला �हर� काया�लय 

ब�द�याका नाउँमा �म�त २०६७/१/८ मा जाहेर� दता� गर� कानूनबमोिजम कारबाई अगा�ड बढाउनू भनी 

परमादेश जार� गरेको �थयो।जाहेर� दता�स�म भएको तर अनसु�धान कारबाई गर� म�ुा च�ने नच�ने �नण�य 

नभई अ�नण�यको अव�था रहेको पाइ�छ।  

 

८. राम�कसन था� �व. िज�ला �हर� काया�लय ब�द�यासमेत भएको ११ व�ष�य �पा था�लाई सरु�ाकम�ले 

गोल� �हार गर� ह�या गरेकोले अनसु�धान तथा अ�भयोजन गर� पाउन िज�ला �हर� काया�लय, ब�द�यामा 

�म�त २०६४/७/२९ मा जाहेर� दखा��त दता� ग�रएको �थयो। दखा��त परेको एक वष�भ�दा बढ� समय 

�बते प�न अनसु�धानको काम अगा�ड बढेन। �यसप�छ परेको �नवेदनमा �याय �न�पण गद� पनुरावेदन 

अदालत नेपाग�जले कानूनबमोिजम अनसु�धानको काम अ�वल�ब पूरा गनू� भनी �हर� काया�लय, ब�द�या 

समेतका नाममा आदेश जार� गरेको �थयो। अनसु�धानको कारबाई अगा�ड बढाई म�ुा च�ने वा नच�ने 

�नण�य हनु नसकेकोले यो आदेशको प�न काया��वयन भएको पाइँदैन। 

 

९. न�दराम ख�ी �व. िज�ला �हर� काया�लय बाँके समेत भएको म�ुामा बाँके महादेवपरु� गा.�व.स.का 

जयकला ख�ी र �हतकला डाँगीलाई राती सरु�ाकम�ह�ले जबज��ती �लएर गई यौनद�ुय�वहार तथा यातना 

समेत �दई गैर�या�यक ह�या गर� ड�ुीबास खोलाको बगरमा लास फालेको भ� ने �यहोराको जाहेर� 

�नवेदकले िज�ला �हर� काया�लय बाँकेमा �म�त २०६६ मं�सर २५ मा लगेका �थए। सो जाहेर� दता� गन� 

�हर� काया�लयले इ�कार गरेको �थयो। जाहेर� दता� गर� कानूनी कारबाई गन� माग ग�रएकोमा �वषय 

�यादै संवेदनशील भएकाले शी�तासाथ अनसु�धान िज�मेवार�पूव�क तथा �भावकार� त�रकाले हनुपुन� भ�दै 

पनुरावेदन अदालत नेपालग�जले जाहेर� दता� गर� अनसु�धानको काय� पूरा गनू� भ� ने परमादेश िज�ला �हर� 

काया�लय बाकेँलाई �म�त २०६७ जे� १२ गते �दएको �थयो। आदेशअनसुार जाहेर� दता� भए प�न 

अनसु�धान पूरा गर� कानूनबमोिजम म�ुा दायर गन� नगन� �नण�य हनु नसकेको अव�थाबाट आदेशको 

काया��वयन नभएको देिख�छ। 

 

१०. भागीराम चौधर� �व. िज�ला �हर� काया�लय, ब�द�यासमेत। (�न. नं ७५) भएको ब�द�याका क�हैयालाल 

था�लाई िचसापानी ग�ुमबाट आएका सरु�ाकम�को टोल�ले �म�त २०५८/१२/१ गते क�जामा �लई 

यातनापूव�क �नम�म त�रकाले ह�या गरेको र ह�या प�ात लास प�रवारलाई न�दएको समेतको �वषय राखी 

�नवेदक जाहेर� दखा��त �लएर �म�त २०७०/६/१८ गते िज�ला �हर� काया�लयमा पगेुका �थए। �यहाँ 

जाहेर� दखा��त दता� गन� इ�कार ग�रयो। �नवेदकले अदालतमा �नवेदन गरे।अदालतबाट �नवेदकको जाहेर� 

दता� गन� नगन� भ� ने �वषयमा कानूनबमोिजम अि�तयार� िज�ला �हर� काया�लय, ब�द�यामा �न�हत रहेको, 

जाहेर� दता� गराउन आएप�छ दखा��तमा कुनै कुरा नपगेुको भए प¥ुयाई �याउन र दता� गन� न�म�ने भए 

य�त कारणले �मलेन भनी जानकार� गराउनपुन� कुरामा �या�यक �न�पण भयो।पनुरावेदन अदालत 
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नेपालग�जले दता� गनु�पन� देिखन आए दता� गर� र गन� न�म�ने भए यो य�त कारणले दता� गन� �मलेन भनी 

�नवेदकलाई �लिखत जानकार� गराई कानूनबमोिजम गनू� भनी २०७१/७/१९ मा परमादेश �दयो। 

अदालतबाट आदेश जार� भएप�छ प�न िज�ला �हर� काया�लय ब�द�याले जाहेर� दता� गरेन। ब� स�य 

�न�पण तथा मेल�मलाप र बेप�ा छान�वन आयोग ऐेन, २०७१ बमोिजम ���काल�न म�ुा �हर�को 

अ�धकार�े� नपन� भ�न दर�पठ ग�रयो। �नवेदक दो�ो पटक �नवेदन �लएर अदालत गए। अदालतले 

�प� �पमा जाहेर� दता� गर� कानून बमोिजम कारबाह� गनु� भ�े आदेश �दयो। अ�ा�प �हर�ले उ� 

जाहेर� दरखा�त दता� गरेन। �नवेदक अदालतको अवहेलनामा कारवाह�को माग गर� अदालत गएको 

अव�था छ। आदेशको काया��वयन नभएको ि�थ�त छ। 

 

११. भागीराम चौधर� �व. िज�ला �हर� काया�लय, ब�द�या समेत। (�न. नं ७९) ब�द�याका �नश� र 

गैरसै�नक �यि� �डलवहादरु ख�कालाई माओवाद� काय�कता�ह�ले अपहरण गर� ह�या गरेको छान�बन 

तथा अनसु�धानको माग गर� �म�त २०७०/६/१८ मा जाहेर� �लएर िज�ला �हर� काया�लयले दता� गन� 

मानेन। िज�ला �शासन काया�लय ब�द�यामा जाँदा प�न दता� भएन। जाहेर� दता� गर� अनसु�धान तथा 

तह�ककातको काय� पूरा गर� कानून बमोिजमको कारबाई गराई पाउन परमादेशको आदेश माग गद� 

अदालतमा �रट �नवेदन दायर भयो। �नवेदकको जाहेर� दता� गनु�पन� देिखन आए दता� गर� र गन� न�म�ने 

भए यो य�त कारणले दता� गन� �मलेन भनी �नवेदकलाई �लिखत जानकार� गराई कानून बमोिजम गनू� भ� ने 

�म�त २०७१/७/१९ मा परमादेशको जार� भयो। परमादेश जार� भएप�छ प�न िज�ला �हर� काया�लय 

ब�द�याले जाहेर� दता� गरेन। ब� स�य �न�पण तथा मेल�मलाप र बेप�ा छान�वन आयोग ऐेन, २०७१ 

बमोिजम ���काल�न म�ुा �हर�को अ�धकार �े� नपन� भनी दर�पठ ग�रयो। �नवेदक दो�ो पटक �नवेदन 

�लएर अदालत गए। अदालतले �प� �पमा जाहेर� दता� गर� कानून बमोिजम कारबाह� गनु� भ�े आदेश 

�दयो। अ�ा�प �हर�ले उ� जाहेर� दरखा�त दता� गरेन। �नवेदक अदालतको अवहेलनामा कारवाह�को 

माग गर� अदालत गएको अव�था छ। आदेशको काया��वयन नभएको ि�थ�त छ। 

 

१२. अ�धव�ा स�ुनलर� जन �संहसमेत �व. �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय �संहदरबार समेत 88 

को कुवेर �संह रानाको म�ुामा सव��च अदालतबाट छटनी (भे�टङ) स�ब�धी नी�त र कानून बनाउन 

आदेश जार� भएको �थयो। छटनी (भे�टङ) स�ब�धी नी�त र कानून हालस�म बनेको वा बनाउनका ला�ग 

साथ�क काम अगा�ड बढेको पाइँदैन। अतः सो म�ुामा भएको आदेश प�न काया��वयन भएको देिखँदैन।  

 

१३. नेपाल सरकार �व. बालकृ�ण ढु�ेलसमेत 89 रहेको म�ुामा ओखलढु�ाका उ�जनकुमार �े�को 

ह�यास�ब�धी �यान म�ुामा पनुरावेदन अदालत राज�वराजबाट ��तवाद� बालकृ�ण ढु�ेलले सफाइ पाएका 

�थए। पनुरावेदन अदालतको फैसलाउपर परेको पनुरावेदनमा �याय �न�पण गद� २०६६।०९।१९ मा 

सव��च अदालतले ��तवाद� बालकृ�ण ढु�ेललाई सव��वस�हत ज�मकैद ठहर हनेु फैसला गरेको �थयो। सो 

                                                           
88  ने.का.प. २०६९ अंक १२ �न.नं. ८९३३ 

89  २०६३ सालका फै. प.ु नं. ०६३ -CR-०९३२ फैसला �म�त २०६६।९।१९ 
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फैसलाअनसुार ��तवाद� बालकृ�ण ढु�ेललाई ठहर भएको सजाय काया��वयन नग�रएकोले अदालतको 

फैसला काया��वन नभएको अव�था देिखएको छ।  

 

१४. र�ता �गर� �व. िज�ला �हर� काया�लय, मोरङ 90 को म�ुामा जाहेर� दता� नगरेकाले �नवे�दकालाई 

िझकाई जाहेर� दता� गर� अ�वल�ब अनसु�धान काय� गनू� भ� ने आदेश जार� भयो।िज�ला �हर� काया�लय 

�वराटनगरका नाममा जार� भएको सो परमादेश काया��वयन भएको अव�था देिखँदैन।  

 

१५. भ�बहादरु सापकोटा �व. िज�ला �हर� काया�लय धा�दङ २०६१ सालको �रट नं. ०६४ आदेश �म�त 

२०६७।२।१७ को म�ुामा सरला सापकोटाको ह�याका स�ब�धमा स�पूण� अनसु�धान पूरा गर� म�ुा 

च�ने नच�ने स�ब�धमा �नण�य गर� म�ुा च�ने भएमा अ�भयाग प� दायर गनू� भनी �म�त २०६७।२।१७ 

मा परमादेश जार� भयो। परमादेश अनसुार अनसु�धान पूरा गर� म�ुा च�ने नच�ने �नण�य हनुपुन� �थयो। 

सो �नण�य हनेु अव�था नबनेबाट परमादेशको काया��वयन नभएको अव�था देिखएको छ। 
  

१६. पूण�बहादरु ग�ुङ �व. िज�ला �हर� काया�लय का�क� समेत 91 म�ुामा सव��च अदालतले अनसु�धानको 

नाममा झारा टान� खालको काय� गर� अनिुचत �पमा समय �बताउन अनसु�धानकता�लाई सहुाउने कुरा 

हुँदैन भ�े �नचोड �दयो। चा�हने अनसु�धान पूरा गर� सोको न�तजा �रट�नवेदकलाई तीन म�हना�भ� �दनू 

भनेर सो अदालतले िज�ला �हर� काया�लय का�क�का नाममा २०७१।१२।२२ मा परमादेश जार� 

गरेको �थयो। परमादेशअनसुार अनसु�धान पूरा ग�रएन र �नवेदकलाइ� जानकार� प�न �दइएन। अतः जार� 

आदेश काया��वयन भएको देिखँदैन।  

(उि�लिखत म�ुा/फैसला वा आदेश सा�द�भ�क अंश अनसूुची -३ मा उ�लेख ग�रएको छ) 
 

३.७ फैसलाह�को काया��वयनको त�या� �व�षेण 

सव��च अदालतबाट स��मणकाल�न �याय स�ब�धमा परेका �रट �नवेदन तथा म�ुाह�मा भएका आदेश 

र फैसलाह�को काया��वयनको त�या�त अव�था देहायअनसुार छः  

ता�लका नं. १: अ�ययन ग�रएका फैसला /आदेशको स��या�मक �ववरण 

�.सं. अदालत फैसला आदेश ज�मा 

१ सव��च अदालत  २ १९ २१  

२ पनुरावेदन अदालत  ० ८ ८ 

 ज�मा  २ २७ २९ 

 

उि�लिखत २९ वटा म�ुाको काया��वयनको अव�था �न�नानसुार रहेको पाइ�छः  
 
 
 
 
 
 

                                                           
90  २०६४ सालको दे.प.ुनं. ०८५२ �नण�य �म�तः २०६७।१।९ 

91  २०६६ सालको WO ०९०८ फैसला �म�त २०७१।१२।२२ 
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ता�लका नं. २: फैसला /आदेश काया��वयनको ि�थ�त र अव�था 

�.सं. अदालत काया��वयन 

भएका 

आंिशक काया��वयन 

भएका 

काया��वयन 

नभएका 

ज�मा 

१ सव��च अदालत  

 

६ 

(२८.५७ %) 

७ 

(३३.३३ %) 

८ 

(३८.०९ %) 

२१ 

२ पनुरावेदन अदालत  ० ० ८ 

(१००%) 

८ 

ज�मा  ६ 

(२०.६८ %) 

७ 

(२४.१३%) 

१६ 

(५५.१८ %) 

२९ 

 
 

चाट� नं. १: सव��च अदालतको फैसला /आदेश काया��वयनको अव�था 

 
 

स��मणकाल�न �याय स�ब�धमा सव��च अदालतबाट भएका आदेश र फैसलाम�ये २१ वटा म�ुाह�मा 

भएका आदेश र फैसलाह� काया��वयनको अव�था अ�ययन गदा� आठ वटा अथा�त ् २८.५७ ��तशत 

आदेश काया��वयन भएको देिख�छ। यसै गर� सात वटा अथा�त ्३३.३३ ��तशत आदेश आंिशक �पमा 

काया��वयन भएको देिख�छ। �य�तै आठ वटा अथा�त ३८.१० ��तशत आदेश काया��वयन नभएको 

देिख�छ। यता पनुरावेदन अदालतबाट भएका आठ वटा आदेशह�को भने कुनैको प�न काया��वयन भएको 

देिखँदैन। आदेश शत��तशतै काया��वयन नभएको देिख�छ। 
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चाट� नं. २: सव��च अदालत/पनुरावेदन अदालतको फैसला /आदेश काया��वयनको अव�था 

 
 

सव��च अदालत र पनुरावेदन अदालतको फैसला एवम ्आदेश काया��वयन स�ब�धमा कुल २९ आदेश र 

फैसलाको काया��वयनको अव�था हेदा� छ वटा अथा�त ् २०.६८ ��तशत आदेश काया��वयन भएको 

देिखएको छ। सात वटा अथा�त ्२४.१३ ��तशत आदेशको आंिशक काया��वयन भएको देिखएको छ। 

यसैगर� १६ वटा अथा�त ५५.१८ ��तशत आदेश काया��वयन नभएको देिखएको छ।   
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प�र�छेद - चार  

 

आदेश तथा फैसलाह�को प�रपालना नहनुाका कारणह� र �यसले पारेको �भाव 

 

नेपालमा स��मणकाल�न �यायको �वषय सं�थागत हनुमा सव��च अदालत र पनुरावेदन अदालतबाट 

भएका फैसला तथा आदेशबाट �दशाबोध भएको छ। आदेश तथा फैसलाह�ले स��मणकाल�न �यायको 

स�दभ�मा फौजदार� जवाफदेह�ताको अवधारणालाई �प� बनाउने काम गरेका छन।् यस मानेमा 

स��मणकाल�न �याय��तको �या�यक धारणा सम�मा �ववेचनापूण� रहेको पाइ�छ भ� स�क�छ।  

 

आदेशह�बाट फौजदार� अनसु�धान तथा अ�भयोजनको सघन मह�व औ��याइएको देिख�छ। बेप�ा तथा 

यातनालगायतका मानवअ�धकारको ग�भीर उल�नलाई अपराधीकरण गन� कानून �नमा�ण गन� जार� 

आदेशह�ले स��मणकाल�न �यायको वकालतका ला�ग मह�वपूण� आधार �सज�ना गरेको कुरा �न�व�वाद 

छ। तर �य�ता आदेश तथा फैसलाह�को काया��वयन वा प�रपालनामा भने चनुौती रहेको देिख�छ। यस 

ख�डमा �यायपा�लकाको �या�याबाट �था�पत �व�धशा�, प�रपालनाको अव�था तथा प�रपालना नहनुाका 

कारण एवम ्�यसले पारेको �भावको मू�या�न ग�रएको छ।  

 

४.१. स��मणकाल�न �यायस�ब�धी आदेश तथा फैसलाह�को �व�धशा�ीय मह�व 

अ�ययन ग�रएका आदेश तथा फैसलाह�ले स��मणकाल�न �यायका �व�भन ् न प�ह�मा मह�वपूण� 

�व�धशा� �था�पत गरेको पाइ�छ। सो �व�धशा�ले स��मणकाल�न �यायका धेरै अ�प� �वषयह�मा 

स�ुनि�तता �था�पत गरेको पाइ�छ।92 �वशेष गर� �या�यक �या�याको मा�यम�ारा ���को �ममा भएका 

मानवअ�धकार उल�नका घटनाह�को �वत�� तथा �न�प� अनसु�धान एवम ्अ�भयोजन गर� पी�डतको 

�भावकार� �या�यक उपचार �ा� गन� अ�धकार93 को �यावहा�रक संर�ण गनु�पन� दा�य�वबाट रा�य पि�छन 

न�म�ने कुरा �था�पत भएको छ।�यसैगर� ग�भीर अपराधको हकमा �मादान �वीकाय� नहनेु कुरालाई �प� 

ग�रएको छ।94 �यि� बेप�ा पान� काय� लगायतका संगीन अपराधमा हद�याद असा�द�भ�क हनेु कुरा 

                                                           
92  खासगर� ग�भीर अपराधमा �मादान �वीकाय� हनेु वा नहनेु तथा फौजदार� �याय �णाल�सँग सं�मणकाल�न �याय संय��ह�को 

स�ब�ध क�तो हनेु भ�े समेतका �वषयमा देिखएका �ववादह�को �न�पण भएको छ। 

93  अ�तरा���य सि�धसंझौता अ�तग�त मानवअ�धकार वा �वत��ताको उ�ल�नबाट पी�डत �यि�को �भावकार� काननुी उपचार 

पाउने हक अ�तर�न�हत छ। यो अ�धकार �मखु �पमा मानव अ�धकार स�ब�धी �व��यापी घोषणाप�को धारा ८, नाग�रक तथा 

राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा २, यातना तथा अ�य �ुर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा 

सजाय �व��को महासि�धको धारा १४, बाल अ�धकारस�ब�धी महासि�धको धारा ३९, जेनेभा महासि�ध, १९४९ को अ�त�र� 

सि�धप�को धारा ९१ तथा अ�तरा���य फौजदार� अदालतको रोम �वधानका धारा ६८ र ७५ लगायतका �यव�थाह� अ�तग�त 

संरि�त छ। 

94  जरु� -नेपालका तफ� वाट माधब ब�नेत समेत �व. मि��प�रषद समेतको म�ुामा सव��च अदालतले “अ�यादेशको दफा २३ को 

�मादान माफ�स�ब�धी �यव�थाले अ�यादेशको दफा २(ञ) मा समावेश भएका कसरुह�मा समेत सम�मा �मादानको 

�सफा�रस नगन� ��याभ�ूत �दएको नदेिखएको र माफ�को ���याको �वषय बनाएको एवम ्माफ� ���यामा पी�डतको सहभा�गता 

र सहम�तलाई अ�नवाय� नबनाई गौण बनाएको देिखएकोले पी�डतको �यायस�ब�धी मौ�लक हक अ�तग�त, जीवन, �वत��ता, 

सूचनाको हक, यातना �व��को हक लगायत एवम ् �यायको मा�य �स�ा�तको �वपर�त देिखएकोले सो �यव�थालाई 
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�था�पत भएको छ। �य�ता अपराधका पी�डतलाई �याय �दलाउन तथा �य�ता अपराध गन�बाट �न��सा�हत 

गन� अपवादा�मक �पमा प�ातदश� �भाव �दने फौजदार� कानूनको �नमा�ण गर� �वगतका मानवअ�धकारका 

ग�भीर उ�ल�नका घटनालाई स�बोधन गन� स�कने �व�धशा�ले मा�यता पाएको छ।95  

 

फौजदार� �याय र स��मणकाल�न �याय प�रपूरक ह�ुछन ् �क �यनीह�ले एकले अका�लाई ��त�था�पत 

गद�छन ्भन ् ने ��लाई �न�टारा गद� दवैु बीचको प�रपूरकतालाई अदालतको फैसलाले �था�पत गरेको छ।96 

�यसैगर� �मायो�य कसरुमा पीडकलाई �मादान �दनका ला�ग पी�डतको सहम�त अ�नवाय� बनाइएको 

छ।97 अ�भयोजनमा �वल�ब �सज�ना गन� तथा महा�याया�धव�ाको अ�धकारलाई कुि�ठत गन� गर� कुनै प�न 

काय��व�धगत बाधा अवरोध �वीकाय� नहनेु कुरालाई प�न �था�पत गर� �दएको छ।98  

 

सं�ेपमा भन ् न ुपदा� �था�पत �व�धशा�ले अ�योलका बीचमा अ�झेको स��मणकाल�न �याय ���यालाई 

�प� �दशा�नद�श गद� रा�यलाई �याय स�व�धी अ�भभारा यथोिचत �पमा पूरा गन� ठोस �व�धशा�ीय आधार 

खडा गर� �दएको छ। ग�ह�रदै गएको द�डह�नताको सं�कृ�तलाई जबाफदे�हता र कानूनी शासन�ारा 

��त�थापन गन� �दशामा फैसलाह� मह�वपूण� छन।्���ो�र अव�थामा स��मणकाल�न �यायको 

                                                                                                                                                                        
पनुरावलोकन गर� उपरो� बमोिजम प�रमाज�न र संशोधन गनु�पन�” ठहर गरेको छ। �यसै गर� समुन अ�धकार� समेत �व. 

�धानम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लय समेतको म�ुामा सव��च अदालतले बेप�ा पा�रएका �यि�को छान�वन, स�य �न�पण 

तथा मेल�मलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ को उपदफा (२) मा �य�ु “आयोगको छानवीनबाट �मादान �दन पया�� 

आधार र कारण नदेिखएको” भ�े वा�ांशलाई असंवैधा�नक घो�षत गर� ग�भीर अपराधलाई �मादान अयो�य वनाएको छ।  

95 
 

राजे�� ढकाल समेत �व. गहृ म��ालय समेतको म�ुामा, “आयोग गठन गर� �नवेदनमा उ�लेिखत �यि�ह�को हकमा छान�वन 

गर� ��तवेदन ��ततु गन� लगाउने र सो आधारमा फौजदार� अनसु�धान पूरा गर� आव�यकता र उपय�ुता अनसुार स�बि�धत 

�यि�को हकमा अ�भयोजन लगायतको �नण�य गनु� गराउन”ु भनी �नद�शा�मक आदेश �दएवाट ग�भीर अपराधमा �मादनको 

अ�वीकाय�ता �था�पत भएको छ।  

96  समुन अ�धकार�समेत को म�ुामा सव��च अदालतल “वा�तवमा आयोग �वयममा �या�यक ���याको सहयोगी वा सहायक मा� 

हो। यसले उ�खनन ् गरेका स�य र �माणका आधारमा प�रणामतः ग�भीर �कृ�तका मानवअ�धकार उ�लंघनका म�ुाह� 

अदालतबाटै �न�टारा हनेु हुँदा �या�यक ���यामा सघाउ प�ु याउन सं�था�पत अ�थायी �कृ�तको �नकाय र रा�यको �थायी 

संरचना �यायपा�लका बीचको अ�तर छु� याउन र सोह�अन�ुप ब�ुन ज�र� ह�ुछ।” भ�दै सं�मणकाल�न �याय र फौजदार� 

�यायको प�रपरुकतालाई अदालतले ���ाई �दएको छ। 

97  समुन अ�धकार�समेत को म�ुामा सव��च अदालतले “�य�तै दफा २६ को उपदफा (५) मा उ�लेख भएको उपदफा (३) 

बमोिजम �मादानका ला�ग कुनै �नवेदन पन� आएमा आयोगले �य�तो पीडकलाई �मादान गन� स�ब�धमा पी�डतको सहम�त, 

असहम�त र घटनाको ग�भीरता समेत �वचार गर� �मादानको �सफा�रस गन� �नण�य गनु� पन�छ भ�े �ावधान प�न �ववा�दत छ। 

पी�डतको सहम�तप�छ लग�ै उ�लेख भएको असहम�त भ�े पदावल� सँगसँगै �योग भएबाट असहम�तको अथ� दोहोरो ला�न 

गएको देिख�छ। तर पी�डतको असहम�तमा र ग�भीर �कृ�तका अपराधमा �मादान हनैु नस�ने कुरा यसअिघ यस अदालतबाट 

जार� भएका आदेशबाट पटकपटक संबोधन भैसकेको हुँदा �यसैलाई आयोगले माग�दश�न बनाउनपुद�छ।” भनी �या�या गरेकाले 

पी�डतको सहम�तबेगर मेल�मलाप हनु नस�ने कुरा �नि�त भएको छ। 

98 
 सव��च अदालतले “छान�बनबाट दोषी देिखएका �यि�लाई म�ुा चलाउन आयोगले गन� �सफा�रस घमुाउरो बाटोबाट 

महा�याया�धव�ा सम� पठाउने �यव�थाले अनाव�यक ज�टलता र संशय मा� पैदा गरेको देिख�छ। यसको परो� अथ� 

पीडकलाई अ�भयोजनबाट उ�काउने मा� हनु स�दछ” भ�दै ऐनको दफा २९(१)मा �य�ु “नेपाल सरकारसम� �सफा�रस 

भएमा म��ालयले �य�तो पीडकउपर म�ुा चलाउन... भ�े वा�ाशं बदरभा�ग देिखयो” भ�े �यव�थालाई असंवैधा�नक घो�षत 

गरेको छ। 
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�यव�थापनका स�ब�धमा �वक�सत अ�तरा���य कानूनी सझुबझुलाई हा�ो �या�यक �या�याले आ�मसात 

गरेको देिख�छ।99  

  

४.२. आदेश तथा फैसला काया��वयन तथा �था�पत �व�धशा�को प�रपालनाको संवैधा�नक दा�य�व  

�व�धशा�ीय मह�व बोकेका �या�यक फैसलाको प�रपालना वा�यकार� संवैधा�नक दा�य�वको �पमा रहँदै 

आएको छ। नेपालको अ�त�रम सं�वधानले म�ुा मा�मलाको रोहमा अदालतले �दएको आदेश वा �नण�यको 

सबैले पालन गनु�पन� एवम ् सव��च अदालतले गरेको कानूनको �या�या वा ��तपादन गरेको कानूनी 

�स�ा�त नेपाल सरकार तथा सबै अ�ा अदालतह�ले मान ् नपुन� �प� संवैधा�नक दा�य�व तोकेको �थयो।100 

साथै अ�भलेख अदालतको �पमा रहेको सव��च अदालतको फैसला वा आदेशको अव�ालाई अवहेलनाको 

कारबाईको दायरा�भ� �याउन स�ने अि�तयार� प�न �दान गरेको �थयो।101 यसका अ�त�र� म�ुा 

मा�मलाका रोहमा सव��च अदालतले गरेको कानूनको �या�या वा ��तपादन गरेको कानूनी �स�ा�तको 

काया��वयन भए वा नभएको अनगुमन गन� गराउने �वशेष संवैधा�नक िज�मेवार� महा�याया�धव�ालाई 

स�ुपेको �थयो।102 सोह� �यव�थाह�लाई �नर�तरता �दँदै नेपालको सं�वधानले प�न सव��च अदालतबाट 

�था�पत निजर तथा �स�ा�तह�को प�रपालनालाई बा�या�मक बनाएको छ। यस अथ�मा निजरको �पमा 

�या�या भएको �वषय सबैको ला�ग ब�धनकार� हनेु कुरा उ�लेख भएको छ। �या�यक �नण�यह�को 

ब�धनका�रता कानून सरह ह�ुछ।103 कुनै प�न बाहाना बनाएर �य�ता �या�यक �स�ा�त तथा निजरह�को 

प�रपालनाबाट पि�छन स�ने अब�था रहँदैन। फैसलाको जानाजान काया��वयन नगनु� अथवा �य�को अव�ा 

गनु� आफैमा सं�वधान��तको बेइमानी र अपमान ह�ुछ। 

 

४.३. आदेश तथा फैसलाको प�रपालना नहनुाका कारणह�  

स��मणकाल�न �याय ���यालाई अगा�ड बढाउने स�दभ�मा �व�धशा�ीय ���बाट �या�यक फैसलाह� 

उ�लेख�नय भए ताप�न �तनको प�रपालना र काया��वयन चनुौतीपूण� बनेको छ। बेप�ा, यातना तथा य�ु 

अपराधलाई द�डनीय वनाउने गर� हालस�म प�न रा��य कानूनह� नबनाईन,ु ���काल�न ग�भीर 

अपराधस�ब�धी जाहेर� दखा��त उपर �भावकार� फौजदार� अनसु�धान तथा अ�भयोजन गन� तफ�  तदा�कता 

                                                           
99  जरु�—नेपालका तफ� वाट माधब ब�नेत समेत �व. मि��प�रषद समेतको म�ुामा सव��च अदालतले “अ�तरा���य महासि�धका 

�यव�थाह� नेपाल कानूनसरह लागू हनेु �यव�था नेपाल स�धी ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा भएको हुँदा �य�ता अ�तरा���य 

कानून अ�तग�तका अपराधह�को अनसु�धान गर� स�यत�य प�ा लगाउने, पीडकलाई अ�भयोजन गर� �यायको प�र�ध�भ� 

�याउने र पी�डतलाई प�रपूरण गन� दा�य�व रा�यको रहेको ह�ुछ” भनी अ�तरा���य कानूनको प�रपालनामा जोड �दएको पाइ�छ।  

100  नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३। 

101  ऐ. धारा १०२(३): सव��च अदालत अ�भलेख अदालत हनेुछ। यसले आ�नो र आ�ना मातहतका अदालत वा �या�यक 

�नकायह�को अवहेलनामा कारबाह� चलाई कानूनबमोिजम सजाय गन� स�नेछ।  

102  ऐ. धारा १३५ (३)(ख): म�ुा मा�मलाका रोहमा सव��च अदालतले गरेको कानूनको �या�या वा ��तपादन गरेको कानूनी 

�स�ा�तको काया��वयन भए वा नभएको अनगुमन गन� गराउन। 

103  नेपालको सं�वधान, २०७२, धारा १२८(४): म�ुा मा�मलाका रोहमा सव��च अदालतले गरेको सं�वधान र कानूनको �या�या वा 

��तपादन गरेको कानूनी �स�ा�त सबैले पालन गनु� पन�छ। सव��च अदालतले आ�नो वा मातहतको अदालतको 

�यायस�पादनको काय�मा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अव�ा गरेमा कानून बमोिजम अवहेलनामा कारबाह� 

चलाई सजाय गन� स�नेछ। 
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नदेखाइन,ु छटनी (भे�टङ) स�ब�धी कानून नबन ् न,ु �यि�को क�जा स�पि� �फता� नग�रन,ु 

मानवअ�धकारको अ�भलेख रा�ो नभएका �यि�ह�लाई पदोन ् न�त तथा उ�च ओहदामा �नयिु� ग�रन,ु 

फौजदार� अनसु�धान �णाल���त असहयोग ग�रन ुतथा िज�मेवार �नकायबाट नै �यसलाई अवरोध परु ्याउने 

काय� हनु ु र स�य�न�पण आयोग तथा बेप�ा छान�बन आयोग गठन स�ब�धमा बनेको ऐनमा अिघ�लो 

अ�यादेशका ��ुटह� दोहोर ्याउन ुज�ता ��ा�तह�ले �या�यक आदेश, �नण�य तथा �या�याको अव�ा वा 

प�रपालना नभएको अव�थालाई िच��त गरेको छ। �यस �क�समको अप�रपालना तथा अव�ाको पछा�ड 

केके कारण �थए र छन ्भनेर ए�कन �पमा भन ् न गा�ो छ। तथा�प, यसस�ब�धी घटना�मको अ�ययन 

तथा अ�ययनको �ममा �व�भन ् न सरोकारवालाह�बीचको छलफलको आधारमा देहायका कुराह� आएका 

छन।् 

 

नेपालग�ज, पोखरा र हेट�डामा आयोजना ग�रएको अ�तर��यामा दईु जना �यायाधीश, न� जना �याय 

समूहका अ�धकृत, छ जना सरकार� व�कल, एक जना नेपाल सरकारका अ�धकृत, मानवअ�धकार 

आयोगका दईु जना अ�धकृत, चार जना सामािजक काय�कता�, तीन जना �हर� अ�धकृत र ११ जना 

कानून�यवसायीह�को सहभा�गता रहेको �थयो।  

 

ता�लका नं. लि�त समूह छलफलका सहभागी स��याको �ववरण 

� स �थान म�हला प�ुष ज�मा 

१ नेपालग�ज १ १७ १८ 

२ पोखरा १ १४ १५ 

३ हेटौडा २ ३ ५ 

ज�मा ४ ३४ ३८ 

 

लि�त समूह छलफलका सहभागीह�को अनभुवमा स��मणकाल�न अव�थामा अदालतबाट भएका फैसला 

तथा आदेशह�को �भावकार� ढ�ले काया��वयन नहनुमुा देहायका २५ वटा कारणह� बताएका छन।् 

सबैभ�दा धेरै ३३.३३ ��तशत सहभागीह�ले राजनी�तक �भाव वा दबाबका कारण फैसला तथा 

आदेशह� काया��वयन हनु नसकेको बताएका छन।् यसै गर� १५ देिख २५ ��तशत सहभागीह�ले 

िज�मेवार� �े�ा�धकारको अ�प�ता, कानून तथा नी�त �नयमको अ�प�ता, अ�न�छा, डर ध�क� सरु�ा, 

�रटआदेश काया��वयन को छु�ै �नकाय नहनु ुज�ता कारणह� बताएका छन।्  

 

सहभागीह�को अनभुवमा अ�मता, फैसलाको अ�प�ता, काया��वयन गन� नस�कने खालका फैसला, सव� 

साधारणको असहयोग, ��तशोध, भेदभाव, साधान�ोतको अभाव, शाि�त पनुः�थापनाका ला�ग िज�मेवार� 

ह�ता�तरण, एक �नकायले गरेको कामलाई अ�य �नकायले आ�मसात नगन�, पीडकको प�हचान र प�रचय 

नभएको, �माणको अभाव, सहज पहुँच नहनु,ु कारबाईको �यव�था नहनु,ु अनाव�यक आ�ासन, एक�कृत 

योजना र ��तब�ता नहनु,ु स�बि�धत इजलासले ताकेता नगनु�, अनसु�धान गन� �नकाय छु�ै नहनु ु र 

पी�डतको स��यता नहनुलुाई स��मणकाल�न अव�थामा अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेश 
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काया��वयन हनु नसकेका कारणह� बताएका छन।् यसको �व�ततृ �ववरण स�ल�न (चाट� नं. ३) मा 

उ�लेख ग�रएको छ।  

 

चाट� नं. ३: फैसला काया��वयन नहनुाका कारणह� (��तशतमा) 

 
 

उि�लिखत स�ब�धमा सव��च अदालत तथा पनुरावेदन अदालतह�ले आदेश तथा फैसलामा �य� गरेका 

धारणाह� समेतलाई सम��गत �पमा �व�षेण गदा� आदेश तथा फैसलाह�को काया��वयन नहनुकुा पछा�ड 

�न�न कारणह� रहेको देिख�छः 

 

१. राजनी�तक इ�छाशि�को अभाव 

नेपाल सरकार तथा राजनी�तक दलका तफ� बाट औपचा�रक धारणा �य� गदा� द�डह�नताको अ��य गन� 

एवम ् स��मणकाल�न �यायलाई स�ुनि�त गन� ��तब�ता �य� गरेको पाइ�छ। पटकपटकका 
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राजनी�तक स�झौता, सरकारका नी�त तथा काय��म एवम ्नेपाल सरकारले �व�भ� रा�संघीय �नकाय तथा 

संय��ह�मा ��ततु गरेका ��तवेदनह�ले104 प�न �यस �क�समको ��तब�ता अ�ा�प कायमै रहेको 

दसा�उँछन।् यसर� राजनी�तक तहमा द�डह�नता�व�� र उ�रदा�य�वका प�मा रा�यको औपचा�रक 

��तब�ता द�स�एबाट सव��च अदालतबाट ��तपा�दत निजर तथा �स�ा�तह�लाई �वीकार गन�मा �स�ा�ततः 

राजनी�तक इ�छाशि� नरहन ुपन� कुनै कारण र अव�था देिखँदैन।  

 

तर �यावहा�रक �पमा �य�ता ��तब�ता पालना गन� स�दभ�मा भने �वगतदेिख नै ��िच� खडा हुँदै आएको 

पाइ�छ। �या�यक �नण�यह�ले पथ�दश�न गरेअन�ुप स��मणकाल�न �याय स�ुनि�त गन�तफ�  राजनी�तक 

नेत�ृवको इ�छाशि� छ भन ् ने कुरा �यावहा�रक �पमा प�ु� हनु सकेको छैन। यस स�दभ�मा फैसला 

काया��वयन हनु नस�नमुा त�यतः ���का �ममा घटेका ग�भीर उल�नका घटनाह�मा फौजदार� 

जवाफदेह�ता स�ुनि�त गन� राजनी�तक इ�छाशि�को अभावले मूल कारणको �पमा काम गरेको देिख�छ। 

अ�ययन�ममा छलफलमा सहभागी लि�त समूह/सरोकारवालाह�ले प�न राजनी�तक दबाब तथा 

�भावलाई �मखु कारणको �पमा औ��याएका छन।्105 सहभागीम�ये ३३% भ�दा धेरैले राजनी�तक 

�भावलाई आदेश तथा फैसला काया��वयन नहनुाको �मखु कारणको �पमा ��ततु गरेका छन।्  

 

बहृत शाि�तस�झौता र अ�त�रम सं�वधान, २०६३ ले �नद�श गरेकै कारण आयोगह� गठन गरेर आयोग 

गठनको �वषयलाई शाि�तस�झौता काया��वयनको अि�तम काय� मानी अ�य �वषयह� काय�सूचीबाट हटाउने 

उ�े�यस�म राखेको देिख�छ। �यसबाहेक सव��च अदालतका फैसलाह�ले मागेअन�ुप र पी�डतले महससु 

गन� गर� �मखु राजनी�तक दल तथा सरकारको तफ� बाट स��मणकाल�न �यायलाई �मखु एजे�डा 

बनाएको देिखँदैन।�याय र जवाफदेह�ताको �वषयलाई प�छाएर प�रपूरण तथा मेल�मलापको �वषयलाई 

�धानता �दने उ�े�यले मा�ै स��मणकाल�न �याय ���यालाई अगा�ड बढाउने �ची दलह�ले �कट 

गरेको पाइ�छ।106  

 

नेपालको सं�वधान (२०७२) को धारा २० मा “त�काल �च�लत कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम 

गरेबापत कुनै �यि� सजायभागी हनेुछैन र कुनै प�न �यि�लाई कसरु गदा�को अव�थामा कानूनमा 

तो�कएभ�दा बढ� सजाय �दइनेछैन” भन ् ने �यव�था गर� अतीत�भावी कानून�व��को ��याभ�ूतलाई �नरपे� 

बनाइएको छ। अ�तरा���य मानवअ�धकार कानून तथा तलुना�मक संवैधा�नक अ�यासअन�ुप अपवादा�मक 

�यव�था रािखएको छैन।107  

                                                           
104 उदाहरणको ला�ग नेपाल सरकारले संय�ु रा�संघको मानवअ�धकार प�रषदमा प�हलो र दो�ो मानवअ�धकारको �व��यापी 

स�म�ाको स�दभ�मा ��ततु गरेका ��तवेदन र �सफा�रसह�को �वीकारोि�ले प�न �प� पाद�छ।  

105 यस अ�ययनका ला�ग नेपालग�. पोखरा र हेटौडामा आयोजना ग�रएको लि�त समूह छलफल  

106  रा��य �या�यक ��त�ान�ारा आयोिजत सं�मणकाल�न �यायस�ब�धी फैसला काया��वयनका चनुौ�तह� �वषयक परामश� 

काय��ममा सरोकारवालाह�ले राजनी�तक ई�छा शि�को अभावलाई �मखु कारणको �पमा औ�ंयाएका �थए। 

107  नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तररा���य ��त�ाप�को धारा १५(२) ले अपबादा�मक �यव�था गरेको छ। 

जसअनसुार कुनै काय� गदा�को समयमा रा��य कानूनमा अपराध मा�नएको नभएप�न “रा�ह�को समदुायबाट मा�यता �दईएका 

काननुी �स�ा�त” अन�ुप भतु�भावी फौजदार� कानून लागू गन� स�क�छ। सन ्२००८ को कासोभोको सं�वधानको धारा १२मा 
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यसबाट अ�तरा���य मानवअ�धकार कानून अनसुारको दा�य�व तथा सव��च अदालतबाट �था�पत 

�व�धशा�को मम� अनसुार नयाँ सं�वधानले स��मणकाल�न �यायलाई माग��श�त गन� गर� ग�भीर 

अपराधको हकमा अतीत�भावी फौजदार� कानूनको अपवादा�मक �यव�थालाई मा�यता �दनपुन� र ग�भीर 

अपराधमा �मादान, माफ� तथा म�ुा �फता�लाई ब�देज लगाइनपुन� लगायतका नाग�रक समाज, पी�डत 

समदुाय तथा अ�तरा���य मानवअ�धकार स�सं�थाह�को मागलाई स�बोधन गन� �मखु दल र �तनको 

राजनी�तक नेत�ृव तयार नभएबाट उ�रदा�य�व ि�वकान�मा रहेको राजनी�तक अ�न�छा �प�ै देिखएको छ।  

 

दलह��भ� �व�भन ् न मतह� रहे प�न सम�मा �मखु राजनी�तक दलह�का बीचमा एक खालको सहम�त 

बनेको देिख�छ। केह� दल�भ�का केह� नेताह�बाट �या�यक �नण�य तथा �स�ा�तह�ले मागे बमोिजम 

स��मणकाल�न �यायलाई अगा�ड बढाउने �यास हुँदै नभएको अव�था प�न देिखँदैन। तथा�प, ती 

�यासह� मूल�वाह हनु नसक� दल�भ�ै प�न सीमा�तकृत मतका �पमा रहेको पाइ�छ। राजे�� ढकालको 

म�ुामा सव��च अदालतले बार�बार बेप�ालाई आपराधीकरण गन� गर� अ�तरा���य मापद�डअन�ुपको 

फौजदार� कानून �नमा�ण गन� �दएको आदेशका बाबजदु प�न �यस �वषयलाई हालस�म प�न प�छाउने काम 

भएको छ। बेप�ालाई अपराधीकरण गन� गर� २०६६ सालमा नै �वधेयक संसदमा ��ततु भए प�न 

�यसलाई �फता� �लइयो र बेप�ा अपराधीकरणको �वषयलाई थाँती राखेर स��मणकाल�न �याय स�बोधन 

गन� अ�यादेश जार� ग�रएको �थयो। 

 

बेप�ा पान� काय�लाई अपराधीकरण गन� तथा स��मणकाल�न �याय संय�� �थापना गन� कानूनलाई 

सँगसँगै तजु�मा गनु�पन� आव�यकता औ��याइएको108 भए ताप�न बेप�ा छान�बन एवम ्स�य�न�पण तथा 

मेल�मलाप आयोग गठनस�ब�धी कानून मा�ै �नमा�ण ग�रएको छ। यता सव��च अदालतको आदेश 

काया��वयनका ला�ग िज�मेवार सरकारले नै �या�यक फैसलाका क�तपय प�मा िच� नबझुाएर 

पनुरावलोकन हनु �नवेदन गरेको अव�था प�न छ। यसले उ�रदा�य�व स�ुनि�त गन� स�दभ�मा राजनी�तक 

इ�छाशि�को अभाव �थयो र छ भ�े त�यको खलुासा गरेको छ। यसबाट ग�भीर अपराधमा संल�नलाई 

फौजदार� उ�रदा�य�व बहन गराउने रा�यको अ�वि�छन ् न दा�य�व रहने �न�कष�को �या�यक ���कोण��त 

राजनी�तक नेत�ृव तथा सरकारको असहम�त रहेको अव�था झि�कएको पाइ�छ।  

 
 
 
 

                                                                                                                                                                        
अ�तरा���य कानून अनसुार अपराध ज�नने कुरामा भतु�भावी रा��य कानून बनाई अ�भयोजन गन� स�कने �यव�था छ। दि�ण 

अ��क� सं�वधान, १९९६ को धारा ३५मा प�न रा��य वा अ�तरा���य कानूनअनसुार कसरु नज�नएका �वषयमा अ�भयोजन 

नग�रने भ�े �यव�था छ।  

108  सव��च अदालतको आदेश बमोिजम नेपाल सरकार�ारा ग�ठत �वषय �वशेष� काय�दलको ��तवेदनले प�न वेप�ालाई फौजदार� 

कसरुको �पमा द�ड�नय घो�षत गन� अल�गै �वधेयकको मसौदा तजु�मा गर� बझुाएको �थयो। साथै नेपालको सि�ध ज�नत 

दा�य�वअन�ुप यातना तथा यू� अपराधलाई द�ड�नय घो�षत गन� कानून प�न संगसंगै तजु�मा गन� सरकारलाई सझुाव �दएको 

�थयो।  
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२. वहृत शाि�तस�झौताको बझुाइमा आफूअनकूुल �या�या  

बहृत ् शाि�तस�झौताले द�डह�नताको अ��य,109 काननुी शासनको पनुः�थापना तथा मानवअ�धकारको 

संर�ण110 ��तको ��तब�तालाई मखु�रत गरेकोमा �ववाद छैन। नेपालका राजनी�तक शि�ह� भने 

शाि�तस�झौतालाई द�डह�नताको प�मा �या�या गरेर अगा�ड बढे। सव��च अदालतले ल�लाधर भ�डार�111 

लगायतका फैसलामाफ� त शाि�तस�झौताको काननुी तथा संवैधा�नक है�सयतको बारेमा �या�यक �या�या 

गर ्यो। शाि�तस�झौतालाई एका�ी �पमा नहेरेर अ�त�रम सं�वधान तथा अ�तरा���य सि�धस�झौताह�को 

आलोकबाट हेन� माग��नद� िशत प�न गर ्यो। तथा�प, राजनी�तक नेत�ृव शाि�तस�झौताको आफूअनकूुल 

�या�याबाट बा�हर आउन चाहेन। प�रणाम�व�प, सव��च अदालतका फैसलाह�को काया��वयन��त 

�यसको ��तकूल �भाव पन� गयो।  

  

“दवैु प� �व�भन ् न �यि�ह�लाई राजनी�तक कारणले लगाइएका आरोप, दाबी, उजरु� र �वचाराधीन रहेका 

म�ुामा�मला �फता� �लन र थनुामा रािखएका ब�द�ह�को ि�थ�त त�कालै साव�ज�नक गर� त�ु�त �रहा ग�रने 

�यारे�ट� गद�छन”्112 भनी शाि�त स�झौतामा ग�रएको �यव�था सबैभ�दा अप�या�याको �सकार भयो। यो 

�ावधानले �वश�ु “राजनी�तक कारणले” लगाइएका म�ुाको कुरा गदा�गद� यसलाइ� ���को �ममा संल�न 

राज�न�तक दलस�ब� पीडकलाई फौजदार� जवाफदेह�बाट उ�मिु� �दलाउनका ला�ग �योग ग�रयो। अझ 

यसलाई बा�या�मक संवैधा�नक �यव�थासरह जबज��ती काया��वयनमा �याउने को�सस ग�रयो। अ�न, 

�यवहारमा यसबाट राजनी�तक दलका नेता�व��का म�ुा �फता� �लएर फौजदार� दा�य�वबाट उ�मिु� �दान 

गन� काम भयो। ���कालका ग�भीर मानवअ�धकारको उल�नका घटनामा प�न फौजदार� उ�रदा�य�व 

होइन मेल�मलाप मा�ै भ�े मा�यतालाइ� राजनी�तक मू�य �दँदै स�झौताको के���यतालाइ� अ�य�ै मो�डयो। 

यसर� शाि�तस�झौताको बझुाइको पाि�क तथा एका�ी �या�याले स��मणकाल�न �यायलाई �व��न गन� 

गर� ग�रएका �या�यक फैसलाको काया��वयनमा बाधा �सज�ना हनु प�ुयो।  

 

                                                           
109 वहृत शाि�त स�झौताको धारा ७.१.३: दवैु प� स�झौता प�मा उ�लेख भएका अ�धकारको उपभोगमा बाधा प¥ुयाउने 

िज�मेवार �यि�ह� मा�थ कानून अनसुार �न�प� छानवीन तथा कारवाह� हनेुछ भनी ��तव�ता जाहेर गद�छन ्र द�ड�हनतालाई 

��य न�दने स�ुनि�तता �दान गद�छन।् यसका साथै ��� र यातना पी�डत तथा वेप�ा पा�रएकाह�को प�रवारको राहत �ा� 

गन� अ�धकारलाई समेत स�ुनि�त गद�छन।् 

110  वहृत शाि�त स�झौताको धारा ३.४: �व��यापी �पमा �वीकृत आधारभतू मानव अ�धकार, वहदुल�य ��त�पधा��मक 

लोकताि��क �णाल�, जनतामा �न�हत साव�भौमस�ा र जनताको सव��चता, संवैधा�नक स�तलुन र �नय��ण, �व�धको शासन, 

सामािजक �याय र समानता, �वत�� �यायपा�लका, आव�धक �नवा�चन, नाग�रक समाजको अनगुमन, पूण� �से �वत��ता, जनताको 

सूचनाको अ�धकार, राजनी�तक दलह�का ��याकलापह�मा पारदिश�ता र जवाफदेह�ता, जनसहभा�गता, �न�प�, स�म तथा 

�व�छ �शासनत��का अवधारणाह�को पूण� प�रपालना गन� राजनी�तक �णाल� अवल�वन गन�। 

111  �ललाधर भ�डार� समेत �व. नेपाल सरकार (२०६४ सालको �रट न. ०८६३)। सव��च अदालतले शाि�त संझौताका 

�यव�थाह� सं�वधान वा कानूनमा �पा�तरण नभैकन कानून सरह लाग ु हनु नस�ने कुरालाई �या�याको मा�यामवाट �प� 

पारेको छ। 

112  हेनु�होस ्OHCHR-Nepal, Legal Opinion "Remedies and Rights Revoked: Case Withdrawals for Serious Crimes in, June 

2011. Page 1, 16& 17. Available at: http://nepal.ohchr.org/en/resources/publications/2011/2011_06_23_Case_ 
Withdrawals_for_Serious_Crimes_in_Nepal_E.pdf. [ I THINK TO PUT THE CITATION OF THE COURCE OF CPA. 
THEN GIVE NEW CITAION NUMBER AT THE END OF THE SENTENCEOF THE TEXT AND PUT THIS SOURCE 
THERE.] 
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३. फौजदार� र स��मणकाल�न �याय�णाल�बीचका अ�तरस�ब�धको अवधारणागत अ�प�ता  

स�ुको समयमा स��मणकाल�न �याय र फौजदार� �यायबीचको स�ब�धको बारेमा अ�प�टता रहन 

प�ुयो। यस बारेमा आआ�नै अनकुुलको �या�या गन� �विृ� देखा पर ् यो। अ�त�रम सं�वधानको 

स�य�न�पण आयोग गठनस�ब�धी �यव�थालाई देखाएर �च�लत कानूनअ�तग�त पी�डतले �या�यक उपचार 

�ा� गन� हकलाई नै इ�कार गन� हदस�म यो अगा�ड ब�ो। स��मणकाल�न �यायका संय��ले 

फौजदार� �यायको �वक�प �दने अथ�मा �योग भयो। सोह� तक� का आडमा मानवअ�धकार आयोगका 

अनसु�धानका �यासह�को अव�ा गन� काम भयो। केह� म�ुामा �वयं �या�यक �नकायबाट प�न �यसबाट 

�भा�वत भएर फौजदार� अनसु�धान र अ�भयोजनलाई थाँती रा� लगाउने उदे�यले आदेशह� प�न जार� 

हनु पगेु।113 �या�यक �नकायमा �वचाराधीन म�ुाह�लाई गैर�या�यक �कृ�तको (अ�भयोजन तथा 

�याय�न�पण गन� स�ने अ�धकार नभएको) स�य आयोगमा ह�ता�तरण गन� गर� स��मणकाल�न 

�यायस�ब�धी ऐनमा �यव�था ग�रयो। 

 

सव��च अदालतले गो�व�द ब�द� तथा समुन अ�धकार� समेतको म�ुामा �या�याको मा�याम�ारा �� पारेको 

भए प�न �यस��त अस�त�ु� जनाउँदै सव��च अदालतमा सरकारले पनुरावलोकनको �नवेदन �दएको छ। 

उ� �वचाराधीन �नवेदनमा मह�वपूण� सवालको �पमा अदालतमा �वचाराधीन ���काल�न म�ुाह� 

आयोगमा नसन� भन ् ने �या�या रहेको छ। फौजदार� र स��मणकाल�न �याय�णाल�बीचको 

अ�तरस�ब�धको गलत बझुाइका आडमा प�न �या�यक �नण�यह�को काया��वयन अव�� भएको �प�ै 

देिख�छ।  

 

४. स��मणकाल�न �याय राजनी�तक �भावको �वषयव�त ुबन ् न ु 

�वगतमा स��मणकाल�न �यायलाई �यायभ�दा राजनी�तको �वषयका �पमा बढ� हे�रयो। स�ासमीकरण, 

सेना समायोजन र सं�वधानमा न�मलेका �वषयसँगै स��मणकाल�न �यायलाई प�न राजनी�तक आलोकबाट 

हे�रयो। स��मणकाल�न �याय सध�जसो राजनी�तक सौदाबाजीको काय�सूची ब� प�ुयो। प�रणाम�व�प 

फैसलाह�को काया��वयनमा बाधा उ�पन ् न हनु गयो। फैसला काया��वयनको िज�मेवार� रहेका सरकार� 

�नकाय सो राजनी�तक सौदाबाजीबाट �भा�वत भए। �याकेजको राजनी�तक सहम�तका बहानामा 

स�य�न�पण आयोग तथा बेप�ा छान�बन आयोग गठनका ला�ग अप�रहाय� कानून �नमा�णको �या�यक 

आदेशको काया��वयनमा अलमल ग�रँदै ल�गयो। मानवअ�धकार उ�लघनका पी�डतह�ले �याय �ा� गन� 

�वषयलाई राजनी�तभ�दा मा�थको �वत�� काय�सूची नै मा�नएन र �याय�ा��को सवाललाइ राजनी�तक 

�भावको सौदाबाजीमा ब�धक बनाइन प�ुयो।  

 
 
 
 

                                                           
113  हेनु�होस ्OHCHR Nepal's Legal Opinion, "The relationship between Transitional Justice mechanisms and the Criminal 

Justice system: Can conflict-related human rights and humanitarian law violations and abuses be deferred or suspended on 
the basis of commitments to establish a Truth and Reconciliation Commission?", March 2011. Page 3. Available at: 
http://nepal.ohchr.org/en/resources/publications/2011_03_29_Legal_Opinion_E.pdf 
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५. नाग�रक समाज तथा पी�डत समदुायको सश� भ�ूमकाको कमी 

बहृत ् शाि�तस�झौताप�छ स��मणकाल�न �यायको अ�नवाय�ताले �यापकता पाए मलुकु�भ�को 

मानवअ�धकार आ�दोलनको साझा काय�सूची ब� सकेन। नाग�रक समाजले यसलाई साझा काय�सूची 

बनाएर मूल�वाह�करण गरेन। �या�यक �न�पण भैसकेका �वषयमा काया��वयनका ला�ग साझा नाग�रक 

दबाब र जाग�कता पया�� �सज�ना हनु नस�दा �न�पण भएका �या�यक �वषय प�न ओझेलमा परे। यसले 

अदालतका आदेश तथा फैसलाह�को प�रपालनालाई उपे�ा गन� �विृ�लाई नै मलजल हनु प�ुयो। अझै 

प�न नाग�रक समाज�भ� �या�यक �नण�यको ब�धनका�रताको मा�यतालाई आ�मसात ्गन� गराउने कुरामा 

नाग�रक समाज तथा मानवअ�धकार स�सं�थाह� एकजटु हनु नसके �याय�न�पणका �वषयको काया��वयन 

र प�रपालना कमजोर हनेु �प�ै छ।  

 

६. मानवअ�धकार आयोगको भ�ूमकाको अपया��ता 

स��मणकाल�न �यायको �वषयमा नाग�रक समाज तथा पी�डत समदुायको वकालत तथा पैरवीका ला�ग 

ठोस आधार �दान गन� तथा सकारा�मक �या�यक भ�ूमकालाई �व��न गन� रा��य मानवअ�धकार आयोगको 

भ�ूमका मह�वपूण� रहेकोमा �ववाद छैन। स��मणकाल�न �यायबारे अदालतका आदेश र फैसलाह�को 

�यावहा�रक काया��वयनमा रा�यका �नकायह�लाई जवाफदेह� बनाउने स�दभ�मा प�न आयोगको सश� 

भ�ूमका अपेि�त �थयो। अनेक कारणले यसमा आयोगबाट पया�� �यास हनु सकेन। आयोगका 

�सफा�रसलाई नै टेकेर भएका आदेश वा फैसलाह�को काया��वयनका ला�ग त मानवअ�धकार आयोगको 

रणनी�तक भ�ूमका नै आव�यक हनेु भए प�न तदअन�ुप आयोगबाट काम हनु सकेको देिखएन।  

 

७. �प� काया��वयनकार� �नकाय तथा अनगुमन संय��को कमी 

फैसला काया��वयन �नदा�शनालयले �भावकार� �पमा फैसला काय��वयन गन� नसकेको भन ् ने गनुासो 

अ�भ�य� हनेु गरेको छ। राजनी�तक तहमा धेरै चाँसो र सरोकार �य� भएका �वषयका फैसलाको 

काया��वयनको �वषयमा पथृक ���कोण रा�,ु पथृक �व�ध तथा रणनी�तको अि�तयार गनु� र �विश��कृत 

संय��को �यव�था हनु ुआव�यक ठा�नएन। महा�या�धव�ाको भ�ूमका प�न यस �क�समका फैसला तथा 

निजरको प�रपालना गराउने कुरामा �वत�� र �भावकार� हनु सकेन। फैसला काया��वयन तथा �या�यक 

निजर र �स�ा�तको प�रपालना गराउने �वषयलाई आ�नो दा�य�वको �पमा �वीकान� सँ�थागत �विृ� 

�वकास हनु सकेन। साथै अ�भयोजना�मक �वत��ताको संवैधा�नक ��याभ�ुत प�न स��मणकाल�न 

�यायको स�दभ�मा �फका हनु प�ुयो। राजनी�तक �भावका कारण सव��च अदालतले अनसु�धान र 

अ�भयोजन गन� भनेका �वषयह� काया��वयन हनु सकेनन।्  

 

८. अव�ा गन�लाइ� जवाफदेह� बनाउने प�रपाट�को कमी 

फैसलाको अव�ा गदा� वा प�रपालना नगदा� कसैले प�न कुनै प�रणाम भो�न ु पन� अव�था देिखएन। 

जवाफदेह� नब�दा प�न कुनै द�डभार बेहोनु�पन� प�रपाट� नभएप�छ अदालतको आदेश वा फैसलाको 

प�रपालना नगन� �विृ�लाई ��य �म�यो। अदालतको अवहेलनाबाहेक अ�धकार�लाई उ�रदायी बनाउने 

�णाल� स�ुनि�त गन� काननुी �यव�था भएन। आदेश/फैसलाको अव�ा भएको �वषय अदालतको �� 
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जानकार�मा हुँदाहुँदै अदालतले प�न स��य �पमा अवहेलनाको कारबाई अगा�ड बढाएर प�रपालना नगन� 

�विृ��व�� पाइला चा�न सकेको पाइँदैन।  

 

९. संरचनागत तथा �यावहा�रक सम�याह� 

सरोकारवालाह�ले फैसला प�रपालना नहनुकुो पछा�ड बहधुा कारणह� रहेको औ��याएका छन।् 

समूहकेि��त छलफलमा संरचनागत तथा �यावहा�रक कारण औ��लएका छन।् य�ता सम�यामा फैसलामा 

ग�रएको �या�यामा अथ���ताको कमी, फैसलाको पूण� पाठ समयमा नआउन,ु पूण� पाठ आए प�न �यसलाई 

स�बि�धत सरोकारवाला �नकायमा प�ुनमा �ढलाइ, �यसप�छ ताकेता नहनु,ु �नवेदकले प�न फैसलाको 

काया��वयन ��त चाँसो नदेखाउन ुज�ता कुरा देिखएका छन।्  

 

४.४. फैसला काया��वयन नहनुाको प�रणाम 

�या�यक �नकायबाट हनेु कुनै प�न फैसला काया��वयन हनुपुद�छ। फैसलाको �भावकार� काया��वयन भएमा 

मा� उ�रदा�य�वको प�रपालना भएको अनभु�ूत जनसाधारणले गद�छन।् यसले �याय��तको जन�व�ास 

अ�भव�ृ� हनुकुा साथै कानूनी शासन स�ुढ�करणका ला�ग म�त प�ुदछ। फैसला काया��वयन नहुँदा य�तो 

प�रणाम आउन स�छः  

 

१. नेपालको स��मणकाल�न �यायको ब�दो अ�तरा���यकरण 

रा��य मानवअ�धकार आयोग र संय�ु रा�संघीय मानवअ�धकार उ�चाय�ुको काया�लयले सन ्२०११ 

जनुमा एक ��तवेदन माफ� त नेपालमा म�ुा �फता� �लने काय� राजनी�तक स�ब�ध भएका �यि�ह�लाई 

फौजदार� जवाफदे�हताबाट उ�मिु� �दनको ला�ग द�ुपयोग भएको र यसले �यावहा�रक �पमा 

द�डह�नताको ि�थ�त �सज�ना गद� लगेको तफ�  �यानाकष�ण गरायो।114 अदालतको फैसला�वपर�त भएका 

म�ुा �फता� �लने काय�ह�ले मानवअ�धकार हनन गन� दोषीह�ले फौजदार� उ�रदा�य�व बहन गनु� नपन� 

सं�कारको �वकास भएको कुरामा अ�तरा���य समदुायको चासो ब�दै गयो। यसैगर� सन ्२०११ संय�ु 

रा�संघीय मानवअ�धकार प�रष�  मा भएको नेपालको मानवअ�धकारको ि�थ�तको �थम स�म�ा हुँदा प�न 

अदालतको आदेशको प�रपालना नभएको तथा ग�भीर अपराधमा म�ुा �फता�को �विृ� लगायतका �वषयलाई 

जोडदार �पमा उठाइएको �थयो।115  

 

                                                           
114  National Human Rights Commission and OHCHR, Remedies and Rights Revoked: Case Withdrawals for Serious Crimes 

in Nepal, 2011 हेनु�होस ् ��तवेदनको पेज २ -Case withdrawals have effectually served to protect politically connected 

individuals from criminal accountability, promoting a policy of de facto impunity_ Available at: 
http://nepal.ohchr.org/en/resources/publications/2011/2011_06_23_Case_Withdrawals_for_Serious_Crimes_in_Nepal_E.p
df 

115  हेनु�होस ्UPR Report : Its Recommendations, Action Plan and Implementation Status, Government of Nepal, Office of the 

Prime Minister and Council of Ministers, page, 70 (e.g. Recommendation no 106.8: Ensure that all decisions from the 
judiciary, regarding those presumed responsible for serious human rights violations during and after the conflict, are fully 
respected by all concerned institutional actors, particularly by the army and the police forces (France); Tackle impunity by 
investigating and prosecuting human rights violations and abuses committed by state and non-state actors during and 
since the conflict, implementing court orders including on the Nepal Army, and ending political interference (United 
Kingdom)). Available at: ;http://www.opmcm.gov.np/uploads/resources/file/UPR%201st%20Report_201503 23070658.pdf 
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मानवअ�धकार उ�चाय�ुको काया�लयले सन ्२०१२ मा साव�ज�नक गरेको नेपाल ��� ��तवेदन116 एवम ्

मानवअ�धकार प�रष�  मा हालै भएको नेपालको �व��यापी मानवअ�धकार ि�थ�तको समी�ा, २०१५ मा 

�या�यक �नण�यको अव�ा लगायतका �वषय मह�वका साथ उ�न ुर �तनको प�रपालनाको ला�ग मह�वपूण� 

�सफा�रस हनुलेु प�न �यापक अ�तरा���यकरण हुँदै गएको देखाउँछ।  

 

२. पी�डतले मानवअ�धकार स�म�तलगायतका संय�� गहुान� �व�ृतमा ब�ृ� 

नेपालको कानून �णाल�बाट काननुी उपचार इ�कार ग�रएको वा �भावकार� नभएका कारण रा�संघीय 

मानवअ�धकार स�म�तमा म�ुा पगेुका र �यहाँबाट रा�यलाई जवाफदेह� बनाउने काय� भएको उदाहरणह� 

छन।् उदाहरणको �पमा स�म�तले यशोदा शमा� �व. नेपाल सरकार (८ अ�टोवर २००८), यवुराज �गर� 

�व. नेपाल सरकार (२४ माच� २०११) र देवबहादरु महज�न �व. नेपाल सरकार (२७ जलुाई २०१२) 

लगायतका म�ुाह�मा117 नेपालले बेप�ा तथा यातना लगायतका मानवअ�धकार उल�नको अनसु�धान गर� 

िज�मेवार �यि�लाई �या�यक कारबाईमाफ� त पी�डतलाई �भावकार� कानूनी उपचार �दान गनु�पन� दा�य�व 

स�झाएको पाइ�छ।118 

 

३. �व��यापी �े�ा�धकार��तको आकष�ण 

ग�भीर मानवअ�धकार उल�नमा फौजदार� उ�रदा�य�व बहन गराउने �वषय रा�यका कुनै �नकायको 

तज�बजको �वषय होइन र बनाउन स�कँदैन। य�ता अपराधह� पी�डतका �व�� मा�ै लि�त नभई �स�ो 

मानवसमाज र मानवता�व�� लि�त हनेु हनुाले पी�डत मा�को इ�छाले प�न फौजदार� दा�य�वबाट 

उ�मिु� पाउने �वषय ब� स�ैनन।् य�ता अपराधह�मा �मादान, माफ��मनाहा, म�ुा �फता� वा हद�याद 

स�ुचन (म�ुा दायर गन� समयसीमा) ज�ता द�डह�नता बढाउने कुनै कुरा लागू हुँदैनन।् कुनै �वशेष 

प�रि�थ�त फौजदार� उ�रदा�य�वलाई बाहेक गन� वा प�छाउने आधार हनु स�दैन। मलुकु�भ� �यनको 

उिचत स�बोधन नभएमा य�ता अपराधह�मा �व��यापी �े�ा�धकारको �योगका ला�ग दबाब ब�दै 

जा�छ। 

 

नेपाल रा�स�को सद�य रहेको र थ�ु ैअ�तरा���य मानवअ�धकार सि�धस�झौताको प�रा� हनुकुो नाताले 

यो अ�तरा���य कानून �णाल�बाट प�न �न�द�� छ। अ�तरा���य कानूनमा आमसंहार, मानवता�व��को 

अपराध, य�ुअपराध, यातना तथा बेप�ा लगायतका ग�भीर उल�नह� कठोर फौजदार� कसरु मा�नएका 

                                                           
116  रा� संघीय मानवअ�धकार उ�चायू� काया�लयको नेपाल ��� ��तवेदन २०१२ (�व.सं २०६९), पेज १९८ देिख २०० 

स�म। उदाहरणको ला�ग ��तवेदनले र�ा म��ालयलाई �या�यक आदेश अनसुारका �हर� अनसु�धान तथा भावी 

स��मणकाल�न �यायस�ब�धी संय�� लगायत�ारा ग�रएका कारबाह�मा पूण� �पमा सहयोग गन� �सफा�रस गरेको पाइ�छ। 

117  मानवअ�धकार स�म�तवाट भएका �नण�यह� तथा �तनको काया��वयन अव�थाको व�ततृ �ववरणका ला�ग Advocacy Forum, 

Nepal, JuRI-Nepal, TRAIL र REDRESS नामक सं�थाह�ले संयू� �पमा स�ालनमा �याएको वेबसाई�ट हेनु�होसः 

http://realrightsnow.org/en/   
118  Shanta Sedhai, Ram Kumar Bhandari, (represented by counsel, Track Impunity Always-TRIAL), Kedar Chaulagain 

(represented by counsel, Advocacy Forum-Nepal, and Carla Ferstman, Redress Fund) Jit Man Basnet and Top Bahadur 
Basnet (represented by counsel, Track Impunity Always-TRIAL) Sharmila Tripathi (represented by counsel, Track 

Impunity Always-TRIAL) मा प�न मानव अ�धकार स�म�तले नेपालको दा�य�वको बारेमा बोल� सकेको छ। 
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छन।् य�ता अपराधको हकमा अ�भयोजन नगरे ह�ता�तरण गर भ�े अ�तरा���य �थागत कानूनको 

सव�मा�य �स�ा�त छ। यसैले य�ता कसरुमा नेपालमा उ�मिु� �दइए ताप�न अक� मलुकुमा हनु स�ने 

अ�भयोजन रो�न रा�यले स�दैन।  

 

बेलायतको फौजदार� �याय ऐन, १९८८ को दफा १३४ अ�तग�त यातनास�ब�धी कसरुमा नेपाल� सेनाका 

महासेनानी कुमार लामा�व�� चलाइएको कारबाई119 यसको उदाहरण छँदैछ। यो कारबाई अ�तरा���य 

काननुी दा�य�वअन�ुपको रा��य फौजदार� अ�धकार�े�को �योग नगर� द�डह�नतालाइ� �नर�तरता �दनकुो 

प�रणाम�व�प हनु पगेुको कुरा �न�व�वाद छ। अतः ���कालमा भएका मानवअ�धकार उल�नका �वषयमा 

सव��च अदालत र मातहत अदालतह�ले गरेका फैसला/आदेशह�को प�रपालना नहनेु हो भने ���का 

�ममा मानवअ�धकारको ग�भीर उल�न वा �यादतीमा संल�न नेपाल� नाग�रक�व�� अ�य देशमा 

फौजदार� कारबाई च�ने �ास अझ बढेर जाने देिख�छ।  

                                                           
119  International Commission of Jurists (ICJ), Nepal: the Case of Colonel Kumar Lama The Application of Universal 

Jurisdiction, Questions and Answers, Available at: http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp- content/uploads/2013/09/ 
LAMA-leaflet-print-final.pdf 
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प�र�छेद - पाँच 

 

�न�कष� तथा �सफा�रसह� 

 

अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशको यथासमयमा पालना गनु� सरकार तथा नाग�रक सबैको कत��य 

हो। फैसलाको काया��वयनमा नै अदालतबाट �दान ग�रने उपचारको �ा�� ह�ुछ। यसको अभावमा 

�या�यक उपचारको कुनै मह�व रहँदैन। अदालतका फैसला काया��वयन नहुँदाका अव�थामा कानूनी 

शासनको कुनै स�भावना नै रहँदैन। फैसला काया��वयन नहनुलेु अ�ततः रा�यले अगँालेको लोकताि��क 

शासन �णाल�का आधारभतू �त�भहर नै खलवल�लन प�ुदछन।्यस अ�ययनले फैसला वा आदेशह�को 

सा�द�भ�क �व�षेणबाट �न�न अनसुार �न�कष� �नका�दै खासखास सझुाब प�न �सफा�रस गरेको छः 

 

५.१ �न�कष�  

सव��च अदालत र पनुरावेदन अदालतबाट भएका फैसलाह�को काया��वयनको अव�थाको यस अ�ययनमा 

ग�रएको त�यगत �व�षेण तथा लेखाजोखाको प�रणामले नेपालमा स��मणकाल�न �यायको ि�थ�त पूण�तः 

सकारा�मक भएको देखाउँदैन। मा�थ ��ततु �ववरण तथा �व�षेणका आधारमा अ�ययनकता�को �न�कष� 

�न�नानसुार छः 

क. अ�ययनमा समावेश ग�रएका २९ फैसलाह�म�ये १६ वटा फैसलाह� काया��वयन भएको 

नदेिखँदा पी�डतले फैसला अनसुार �याय नपाएको ज�तो देिख�छ। य�तो अव�था यस अिघ 

साव�ज�नक सरोकारका �ववादमा सव��च अदालतले गरेका आदेशह�को काया��वयनको 

अव�थासँग प�न सा�म�यता रा�दछ।120  

ख. अ�ययनमा समावेश ग�रएका फैसलाह�म�ये काया��वयन भएका फैसलाह�को स��या छ वटा 

रहेको देिखयो। सात वटा म�ुा आंिशक �पमा काया��वयन भएको देिखयो। तलुना�मक �पमा 

काया��वयन नभएका आदेशह�को बाह�ुयता रहेको देिखयो।  

ग. नेपालमा सश� ���को अ��य भई �जाताि��क प��तको �पमा रहेको �नवा�चनमा बहमुत �ा� 

गन� दलले सरकारको नेत�ृव गन� अ�यास भए ताप�न यसको अक� पाटोको �पमा रहेको 

अदालतको फैसलालाई सस�मान पालना गन� अ�यास सकारा�मक �पमा अवल�वन भएको 

देिखएन।  

 

                                                           
120  रा��य �या�यक ��त�ान, नेपालले अ�ययनको �ममा संकलन ग�रएका २०० वटा �नद�शना�मक आदेशह�म�ये ७२ वटा 

आदेश पूण� �पमा काया��वयन भएको उ�लेख गरेको छ। न� वटा आदेश आंिशक �पमा काया�नवयन भएका र ६७ वटा 

आदेशह� काया��वयनको ���यामा रहेका र २२ वटा काया��वयन नै नभएका र ३० वटा आदेशको काया��वयनको अव�था 

स�ब�धमा कुनै जानकार� �ा� हनु नआएको उ�लेख छ। हेनु�होस ्�यामकुमार भ�राई र उमेश कोइराला, सव��च अदालत�ारा 

जार� ग�रएका �नद�शना�मक आदेशह�को काया��वयनको अव�था: अनसु�धानमूलक अ�ययन ��तवेदन, २०७२, रा��य �या�यक 

��त�ान, नेपाल। 
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घ. फैसला काया��वयन नहनुाको म�ुय कारण राजनी�तक तहबाट भएको ह�त�ेप हो भन ् ने 

अनसु�धानकता�ह�को बझुाइलाई अ�धकांश सरोकारवालाह�को भोगाइसँग �म�न आएको देिखयो। 

सरोकारवालाह�ले य�तो ह�त�ेप नी�तगत �पमा के��बाट स�ु हनेु र काया��वयनका �ममा 

�थानीय तहस�म प�न कायम रहने गरेको बताएको पाइ�छ।  

ङ. �रट �े�ा�धकार अ�तग�त भएका आदेश काया��वयन नहनुमुा हाल �व�मान संरचना �या� भएको 

र भएको संरचनामा प�न कानूनी अ�धकारको अभाव रहेको पाइयो। महा�याया�धव�ाको 

संवैधा�नक दा�य�व पालनाको �नि�त चा�हने ऐन �नयम वा संरचनाको अभाव देिख�छ। 

च. यस अ�ययनबाट क�तपय चाखला�दा त�यह� प�न उजागर भएका छन।् फैसला काया��वयनका 

स�ब�धमा सरोकारवालाह�सँग ग�रएको छलफलमा सश� ���का समयका क�तपय पी�डतले 

दोषीलाई कारबाई गन� अदालतले �दएको आदेश काया��वयन नहनु ु प�न रा�ो हो भन ् ने धारणा 

�य� गरेको पाईयो। उनीह�को �वचारमा समाजमा व�दै गएको मेल�मलाप तथा शाि�तको 

अव�थालाई कायम गर� पनुः�थापना तथा पनु�नमा�णको काय� अिघ बढाउन ला�ग फौजदार� 

कारबाईले नकारा�मक �भाव पान� स�ने भ�े रहेको पाई�छ। 

छ. स��मणकाल�न �याय स�ब�धमा अदालतबाट भएका फैसलाह�को काया��वयन नहनुाका ग�भीर 

प�रणामह� देखा प�रसकेका छन।् आ�त�रक �पमा यसले मानवअ�धकारको ग�भीर उल�नमा 

संल�न �यि�लाई काननुी उ�रदा�य�व बहन गन�बाट उ�मिु� �दान गरेको पाइयो। अ�ततः 

यसले द�डह�नतालाई मलजल गरेको छ। प�रणामतः सरकार� पदा�धकार�‚ कुनै दलका नेता वा 

काय�कता� तथा कुनै कुनै समूहका तफ� बाट भएका फौजदार� अपराधलाई रा�यले द�ड �दन 

स�दैन भन ् ने सं�कारले जरो गा�दै गएको पाइ�छ। य�ता अपराधबाट पी�डत लगायत सबै 

�यि�को रा�य संय����त �व�ास ग�ुदै जाने अव�था प�न �सज�ना भएको भ�े पाइयो। 

ज. फैसला काया��वयन नहनुाको कारण बा� �भाव प�न हो भ�े पाइयो। �यसको एउटा �व�प 

सश� ���का अव�धमा नेपालमा भएका मानवअ�धकार हननका स�ब�धमा अ�य देशले 

�व��यापी �े�ा�धकारका आधारमा अ�धकार�े� �हण गर� नेपाल� सरु�ा �नकायका 

पदा�धकार�ह� उपर कारबाई चलाउन ु हो। यो अ�यास ब�दै जाने स�भावना देिख�छ। 

मानवअ�धकार स�म�तमा नेपालका �व�� परेका �यि�गत उजरु�ह�को अ�धकांश स��या सश� 

���का अव�धमा भएका मानवअ�धकार हननका स�ब�धमा परेको देिख�छ।  

झ. अ�तरा���य समदुाय खासगर� संय�ु रा�स�को नेपालका स�ब�धमा रहेको म�ुय सरोकार 

�वगतमा भएका मानवअ�धकार हननको स�बोधनमा रहेको उदासीनता प�न रहेको देिख�छ। 

�वशेष गर� अदालतबाट आदेश हुँदा प�न �यि� बेप�ा पन� काय�लाई अपराध घोषणा गर� कानून 

�नमा�ण तथा संशोधन नभएका कारणले बेप�ा �यि� छान�बन आयोग र स�य�न�पण तथा 

मेल�मलाप आयोगलाई उ� सं�थाले सहयोग गन� नस�ने जनाएको पाइ�छ।121  

 
 

                                                           
121  Nepal: OHCHR position on UN support to the Commission on Investigation of Disappeared Persons and the Truth and 

Reconciliation Commission (16 February 2016). 
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५.२ �सफा�रसह� 

यस अनसु�धान अ�ययनले स��मणकाल�न �याय स�ब�धमा अदालतबाट भएका फैसला काया��वयनलाई 

�भावकार� बनाई काननुी रा�यको अवधारणालाई �यवहारमा उतान�, पी�डतलाई उपचार �दान गन� तथा 

अ�तरा���य तहमा नेपालमा मानवअ�धकारको संर�णका स�ब�धमा सकारा�मक स�देश �वाह गन�का ला�ग 

देहायका �सफा�रसह� औ��याएको छ।  

क. फैसला काया��वयनको आव�यकता र फैसला काया��वयन नहुँदा पन� स�ने ग�भीर नकारा�मक 

असरका वारेमा राजनी�तक नेत�ृव सचेत भएको देिखएन। यस �वषयमा राजनी�तक नेत�ृवलाई 

जानकार� गराउने काय��म सरकारका तफ� बाट स�ालन गन� आव�यक देिख�छ।  

ख. फैसला काया��वयनको अभावले �जाताि��क �यव�था��त जनताको नकारा�मक धारणा �वकास 

हनेु र सरकारको काया��मक वैधा�नकतामा समेत �यीकरण हनेु अव�था �सज�ना ह�ुछ। 

�जाताि��क प��तको स�ुनि�तताको �न�म� सरकारले अदालतको फैसला काया��वयनलाई उ�च 

�ाथ�मकता �दई काया��वयन गन� आव�यक संय��को �थापना गन� उपय�ु देिख�छ। 

ग. ��तपू�त� वा राहत उपल�ध गराउन ु पन� गर� भएका फैसलाह� अ�धकांश काया��वयन भएको 

देिखएका छन।् तर फौजदार� कारबाई अिघ वढाउन ुपन� भनी भएका फैसलाको काया��वयनमा 

�यूनता देिख�छ। फौजदार� कारबाईलाई ��याशील बनाउनका ला�ग अनसु�धानकता�‚ 

अ�भयोजनकता� र अदालत समेतको �मता अ�भव�ृ� गन� अ�नवाय� देिख�छ। 

घ. फैसला काया��वयन �नद�शनालयलाई अझै �भावकार� बनाई स��मणकाल�न �यायका स�दभ�मा 

भएका फैसला काया��वयन गन� सो �नद�शनालयमा छु�ै शाखाको �थापना गर� अ�भयानको �पमा 

काया��वयन गन� आव�यक देिख�छ। हाल यस महाशाखालाइ भएको अ�धकारमा व�ृ� गर� 

अदालतको आदेश काया��वयन नगन� अ�धकार�लाई जवाफदेह� वनाउन �वभागीय कारवाह� गन� 

स�ने अ�धकार यो शाखालाइ �दन उपय�ु ह�ुछ।  

ङ. �रट �े�ा�धकारअ�तग�त भएका आदेशको काया��वयनमा कानूनी र संरचनागत अभाव देिखएकाले 

�य�तो संरचना वनाउन ुपन� देिख�छ।  

च. महा�याया�धव�ाको काया�लयले फैसला काया��वयनलाई आ�नो िज�मेवार�को �पमा �हण गन� 

आव�यक देिख�छ। स��मणकाल�न �यायका स�दभ�मा भएका फैसलाह�को काया��वयनको 

अनगुमन गन� गराउन �वशेष संय�� बनाउन ुआव�यक देिख�छ।  

छ. बेप�ा पा�रएका �यि�को छान�बन आयोग र स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोगले काय� 

स�पादन गदा� समेत फैसलाबाट भएका माग��नद�शनलाई काय� स�ालन �नयमावल�मा नै समावेश 

गर� काया��वयन गन� आव�यक देिख�छ। स��मणकाल�न �यायस�ब�धी फैसलाह�को आफू 

प�न पालना गन� र अ� �नकायले प�न पालना गरे नगरेको अनगुमन गन� िज�मेवार� �नवा�ह गरेमा 

मा�ै आयोगह�को वैधतामा प�न अ�भव�ृ� हनु जाने देिख�छ। 

ज. सश� ���का अव�धमा भएका मानवअ�धकार हननका �वषयमा मानवअ�धकार आयोगबाट भएका 

छान�बन समेतका �न�कष� र अदालतबाट भएका फैसलाह�को प�न सामा�ज�यपूण� काया��वयनको 
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आव�यकता छ। यसका ला�ग महा�याया�धव�ाको काया�लयले सम�वयकार� भ�ूमका �नवा�ह गन� 

आव�यक देिख�छ।  

झ. �वगतमा भएका मानवअ�धकारको उल�नमा अ�तरा���य समदुायको चासो ग�भीर �पमा 

र�हआएको देिख�छ। उ� समदुायले सो चासोलाई �यवहारमा उतान�का �न�म� फैसला 

काया��वयनमा संल�न हनेु �नकायह�को �मता बढाउनका ला�ग सहयोग गन� आव�यक 

देिख�छ। 

ञ.  यस अ�ययनमा म�ुालाई अ�ययनको एकाइ मानी �व�षेण ग�रएको छ। आदेशअनसुार गनु�पन� 

कामलाई एकाइ मानी थप फैसलासमेत समावेश गर� �व�ततृ अनसु�धान गन� स�क�छ।  

  



अनसूुची -१ 
 

फैसला वा आदेश पूण��पमा काया��वयन भएका म�ुाह�को �ववरण  

 

�.सं प�/ �वप�ी संि�� त�य आदेशको �यहोरा 
काया��वयन 

गन� �नकाय 

काया��वयनको अव�था 

र ि�थ�त 
कै�फयत 

१ कण�बहादरु 

रसाईल� �व. 

िज�ला �हर� 

काया�लय 

का�पेलाञ्  चो

क समेत  

�रना रसाइल�को बला�कार गर� ह�या 

गरेको स�ब�धमा अनसु�धान गर� पाउन 

�दएको जाहेर� दखा��त अनसुार िश� 

अनसु�धान गन� सव��च अदालतले �दएको 

आदेश अनसुार अनसु�धान काय� गर� 

का�पेला�ोक िज�ला अदालतमा �म�त 

२०६७।६।१ मा उपसेनानी सरोज 

ब�नेत र अ.म. काजीबहादरु काक� समेत 

उपर �यान स�ब�धी महल अनसुार 

कण�बहादरु रसाइल�ले सजाय माग दावी। 

जाहेर� दरखा��त उपर अनसु�धान 

तह�ककातका काय�लाई उ� �हर� 

काया�लयले िज�मेवार� पूव�क �भावकार� 

ढ�ले अगा�ड बढाई कानूनी कत��य 

पूरा गरेको नदिखँदा उ� जाहेर� 

दरखा��त अन�ुप शी� अनसु�धान 

तह�ककात पूरा गनु� भनी �वप�ीह�का 

नाममा परमादेश जार�। 

िज�ला �हर� 

काया�लय 

का�पेलाञ्  चोक 

समेत 

अदालतको आदेश 

काया��वयन भएको। 

 

२ देवी सनुवुार 

�व. िज�ला 

�हर� 

काया�लय, 

का�पेलाञ्  चो

क समेत 

�म�त 2060।११।५ गते �वहानको ६ 

बजेको समयमा वीरे�� शाि�त ताल�म के�� 

पाँचखालबाट सेनाका पोशाक लगाएका 

त�काल�न सेनाका मा�नसह� घरमा गई 

वष� १५ �क मैना सनुवारलाई प�ाउ गर� 

पाँचखाल सेनाको �यारेकमा यातना 

�दएको। त�काल�न सेनाको पाँचखाल 

�ा�पमा काय�रत रहेका महासेनानी बबी 

ख�ी, ऐ. मा काय�रत सहसेनानी अमतृ पनु, 

ऐ. मा काय�रत सहसेनानी स�ुनल अ�धकार� 

मतृक मैना सनुवुारको म�ृय ु नेपाल� 

सेनाको सोधपछुको �ममा अपनाएको 

गलत ���या एवम ् ��व�धसमेतको 

कारण भएको त�य सै�नक अदालतको 

फैसला समेतबाट �प� भै रहेको 

अव�थामा म�ृय ु जे ज�तो अ�धकार�को 

कारणबाट भएको भए ताप�न म�ृय ु

अपराधज�य कृयाकलापबाट भए 

नभएको र म�ुा च�ने अव�था रहे 

नरहेको भ� े कुराको स�ब�धमा 

िज�ला �हर� 

काया�लय 

का�पेलाञ्  चोक 

काया��वयन भएको  
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समेतको कामकारबाईले मैनाको म�ृय ु

भएकोले �नजह�उपर सै�नक अदालतबाट 

जंगी कारबाई ग�रएको भनी सेनाको 

म�ुयालयले साव�ज�नक गरेको।  

य�तो अपराधज�य काय�को स�ब�धमा 

�नण�य गन� �े�ा�धकार सै�नक अदालतलाई 

��सँग Exclude गरेको छ। यस ि�थ�तमा 

�य�ता म�ुाको सनुवुाइ सामा�य 

अदालतबाट सामा�य म�ुासरह हनुपुन� �� 

छ। कत��यपूण� ढ�बाट ह�या गन� काय� 

मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको १ नं. 

�वपर�त भै सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, 

२०४९ को अनसूुची १ �भ� पद�छ। 

दोषीउपर कानूनबमोिजम कारबाई गर� 

पाउन घटनाको उजरु� गरेकोमा लामो 

समयस�म प�न दोषी उपर कारबाई नगरे 

प�न कानूनबमोिजमको कारबाई गर� पाऊ 

भनी का�त�क २७, २०६२ का �दन 

िज�ला �हर� काया�लय का�पेलाञ्  चोकमा 

म सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ को 

दफा ३(१)(२) बमोिजम दरखा�त गन� 

जाँदा ऐ. दफा ३(४) बमोिजम तो�कएको 

दता� �कताबमा दता� गनु�पन�मा सै�नकह� 

�व�� जाहेर� दता� गन� �हर� कम�चार�ले 

इ�कार गरेकोले ऐ. दफा ३(५) बमोिजम 

सोह� �दन िज�ला �शासन काया�लयमा सो 

िज�मेवार र �भावकार� �पबाट 

अनसु�धान तह�ककात गर� म�ुा च�ने 

अव�था भए सरकार� म�ुा स�ब�धी 

ऐन, २०४९ ले गरेको उि�लिखत 

�यव�था बमोिजम म�ुा चलाउन ु पन�मा 

२०६२।७।२७ को जाहेर�को 

स�ब�धमा हाल य�त लामो समय �व�त 

स�दा प�न अनसु�धान तह�ककात 

�भावकार� �पमा भएको नदेिखँदा यो 

आदेश �ा� भएको �म�तले ३ म�हना 

�भ� अनसु�धान पूरा गनु�। 
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जाहेर� दरखा�त गराएको।  

��ततु जाहेर� दरखा�तका आधारमा कानून 

बमोिजमको अनसु�धानको काम त�कालै 

अगा�ड बढाई यथाशी� अ�भय�ुलाई 

प�ाउ गर� अ�भयोग दावी दायर गनु� भनी 

तथा सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ 

ले तोकेको कत��य पूरा गनु� भनी �वप�ी 

�नकायह�को नाउँमा सं�वधानको धारा 

८८(२) बमोिजम परमादेश लगायत जो 

चा�हने आदेश जार� गर� अनसु�धानको 

काम यथाशी� अगा�ड बढाउने �यव�था 

�मलाई पाऊ। 

३ अ�धव�ा 

गो�व�द शमा� 

व�द� 

�व. 

महा�या�धव

�ा मिु� 

�धान समेत  

���कालमा दैलेखमा मा�रएका प�कार 

डेके�� थापाको ह�या स�ब�धमा 

अनसुा�धान भई केह� ��तवाद�ह� प�ाउ 

पर� अदालतबाट �याद थप भएको 

अव�थामा महा�याया�धव�ाले �हर� �धान 

काया�लयलाई अनसु�धान ���या रो�न ु

भनी �दएको �नद�शन बदर गर� पाउन 

माग।  

सव��च अदालत �नयमावल�‚ २०४९ 

को �नयम ४१(१) बमोिजम अ�त�रम 

आदेश जार� गर� अनसु�धानको ���या 

जार� रा� �नद�शन। 

नेपाल �हर� र 

सरकार� 

व�कल।  

काया��वयन भई म�ुा 

िज�ला अदालतमा 

दायर भएको र फैसला 

समेत भएको।  

काय��वयन 

भएको। 

४ सकुदेव राय 

यादव �व. 

नेपाल 

सरकार, 

�धानम��ी 

तथा 

जाहेर�बमोिजम कारबाई च�लरहेको 

अव�थामा �वप�ी नेपाल सरकार 

मि��प�रष�को काया�लयसमेतबाट �म�त 

२०६७।३।१६ मा कत��य �यान म�ुा 

�फता� �लने �नण�य भएकाले �बप�ीह�को 

म�ुा �फता� गन� �नण�य गैरसंवैधा�नक, 

मि��प�रष�  बाट सरकार� म�ुा स�ब�धी 

ऐन, २०४९ को दफा २९ को �योग 

पटकपटक गर� म�ुा �फता� �लने गरेको 

देिखएको र सो �योगमा �व�वध र 

पर�पर �वरोधी आधारह� �लने गरेको 

देिखएकोले �न�न कुराह�मा �यान 

नेपाल सरकार, 

मि��प�रष�, 

गहृ 

म��ालय। 

नेपाल सरकारवाद� भई 

चलाएका म�ुाह� 

�फता� �लने स�ब�धी 

काय��व�ध, २०७१ को 

दफा ३ ले जा�त 

ह�या, य�ु अपराध 

आदेशले माग 

गरे अनसुार 

क�तपय 

कुराह�लाई 

म�ुा �फता� 

स�ब�धी 
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मि��प�रष

�को 

काया�लय 

समेत। 

गैरकानूनी एवम ् मौ�लकहकसमेतको हनन 

भएकोले सो �नण�य वदर गर� पाउन आदेश 

जार� भएको। 

�दएर मा�ै उ� दफा २९ को 

�योगतफ�  �वचार गनु� भनी नेपाल 

सरकार र �वचाराधीन म�ुाको हकमा 

बारा िज�ला अदालतको नाममा समेत 

परमादेशको आदेश जार� भएकोः—  

 फौजदार� म�ुाह� �फता� �लन े

स�ब�धमा अपनाउन ु पन� नी�तगत 

मापद�ड र काय��व�ध २०५५ को 

मापद�डको �करण ४ मा 

उि�लिखत अपराधह�का अ�त�र� 

ग�भीर �कृ�तका �नयतवस गरेको 

ह�या, रा�य �व��का अपराध, य�ु 

अपराध, मानवअ�धकार र �ूर र 

अमान�वय �कृ�तका मानवता 

�व��को अपराध, संगठ�त अपराध, 

म�हला एवम ्बालबा�लका �व��को 

अपराध, जा�त ह�या, साव�ज�नक हक 

�व��को अपराध लगायतमा म�ुा 

�फता� �लने �नण�य नगनु�,  

 �फता� गनु�पन� �नण�य गनु�अिघ सो 

गनु�पन� मनुा�सव कारण स�ब�धमा 

म�ुा चलाउने महा�याया�धव�ा वा 

अ�तग�तको अ�भयो�ासँग प�न 

परामश� गर� मा� म�ुा �फता� गन� 

�नण�यको प�रपाट� �वकास गनु�  

 पी�डतले ��तपू�त�समेत पाउने 

तथा मानवता 

�व��को अपराध 

लगायतका म�ुा �फता� 

गन� नस�कने गर� 

�यव�था गरेको 

पाइ�छ। �यसैगर� 

दफा ७ मा 

सरकारवाद� म�ुा 

�फता� �लन अ�नवाय� 

�पमा 

महा�याय�धव�ा 

काय�लयसंग परामश� 

गनु�पन� �यव�था गरेको 

छ।�यसै गर� 

नेपालको सं�वधान 

२०७२ को धारा 

१५८ (३) ले नेपाल 

सरकारको तफ� बाट 

दायर भएको म�ुा 

�फता� �लँदा 

महा�याया�धव�ाको 

राय �लनपुन� �यव�था 

छ। 

 

काय��व�ध 

एवम ् नया ँ

सं�वधानमा 

�यव�था 

गरेको 

पाइ�छ। 

�यवहारमा 

तीनको 

प�रपालना 

कुन�पमा 

ह�ुछ हेन� 

वाँक� छ। 

सामा�यतया 

राजनी�तक 

�भाव तथा 

शाि�त 

स�झौताको 

गलत 

�या�याको 

कारण नै 

�वगतमा म�ुा 

�फता�ले ��य 

पाएको 

देिख�छ। 
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काननुी �यव�था रहेकोमा म�ुा 

�फता� �लँदा सो ��तपू�त� पाउने 

कुरामा ��तकूल असर नपन� 

�यव�थामा �वचार परु ् याउन,ु  

 ज�को हकमा म�ुा �फता� �लने हो 

सो �यि�ले अदालतबाट जार� 

भएको �यादमा हािजर नभई फरार 

रहेको अव�थाको ��तवाद�को 

हकमा �फता� स�ब�धी �बचार नगनु�,  

 जाहेरवाला वा पी�डतलाई म�ुा 

�फता�को सनुवुाइ ���यामा सहभागी 

हनु स�ने गराउन सूचना �दई 

�नजलाई आ�नो कुरा भन ् न े मौका 

�दान गनु�,  

 उि�लिखत काय�को �भावकार� 

काया��वयनको ला�ग नेपाल सरकार 

मि��प�रष�  बाट �म�त 

२०५५।५।१ मा �वीकृत नेपाल 

सरकार वाद� भई चलाइएका 

फौजदार� म�ुाह� �फता� �लन े

स�ब�धमा अपनाउनपुन� मापद�ड र 

काय��व�धमा आव�यक प�रमाज�न 

गनू�। 

५ नेपाल 

सरकार �व. 

गगन देव 

�म�त २०५६/१०/९ को वारदातमा 

जाहेर� प�र रौतहट िज�ला �पप�रहा 

गा.�व.स. वाड� नं. २ घर भएका गगनदेव 

पनुरावेदनको रोहमा �वचारा�धन रहेको 

अव�थामा �म�सलमा रहेको त�य 

अ�ययन गदा� वारदात राजनी�तक 

�धानम��ी 

तथा 

म��ीप�रष�को 

काया��वयन भएको  

 

काया��वयन 

भएको  
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राय 

यादवसमेत 

 

राय यादव समेत ६ जना ��तवाद� भएको 

कत��य �यान म�ुा रौतहट िज�ला अदालत 

र पनुरावेदन अदालत हेटौडाबाट समेत 

फैसला भई पनुरावेदनको �पमा सव��च 

अदालतमा �वचाराधीन रहेको ��ततु म�ुामा 

��तवाद�ह�लाई माओवाद� जनय�ुको 

�ममा राजनी�तक �शोधनका कारण उ� 

म�ुा लगाइएकोले नेपालको अ�त�रम 

सं�वधान, २०६३ को धारा १६६ को 

उपधारा ३ सँग स�बि�धत अनसूुची ४ मा 

उ�लेख भएको �व�ततृ शाि�त स�झौताको 

बुदँा नं. 5.2.7 बमोिजमको आधारबाट 

म�ुा �फता� �लने र सो �यहोरा 

महा�याया�धव�ा माफ� त सव��च अदालतमा 

अनरुोध गन� �धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को काया�लयको �म�त 

2065/9/2 को �नण�य र सो �यहोराको 

महा�याया�धव�ाको प� सव��च अदालतमा 

पेश भएको। 

कारणबाट सिृजत भएको भन ् न ेव�त�ुन� 

�पमा प�ु� नभएको अव�थामा कानून 

र सं�वधानको म�ुा �फता� �लने �यव�था 

उ�लेख भएकै आधारमा मा� 

��तवाद�ह�लाई द�ड सजाय श�ुय 

बनाउन म�ुा नै �फता� �लने आधार 

स�तोष�द नदेिखएको हुँदा मागबमोिजम 

��ततु म�ुा �फता� गन� मञ्  जरु� �दन 

�मलेन। 

 

काया�लय  

 

६ राजे�� 

ढकाल �व. 

नेपाल 

सरकार गहृ 

म��ालय 

समेत। 

सश� ���का समयमा रा�यका तफ� बाट 

पग�रएका भन ् न े �व�भन ् न ८० जना 

�यि�ह�का तफ� बाट परेका फरक फरक 

व�द���यि�करणका म�ुाह�मा सरकारका 

तफ� बाट प�ाउ नग�रएको भन ् न े �लिखत 

जवाफ परेको थयो। सव��च अदालतले 

�य�ता �नवेदनह�लाई एकैसाथ लगाउमा 

�हरासतमा म�ृय ुहनु गएको च�बहादरु 

कटुवालको हकमा अपराध अनसु�धान 

गर� म�ुा चलाउन स�बि�धत काया�लय 

�मखु तथा कम�चार� लगायतलाई 

�वभागीय कारबाई र सजायको ���या 

चलाई टु�ो लगाई �दन।ु  

हालस�म ि�थ�त अ�ात रहेको भनी 

नेपाल सरकार 

मि��प�रष�, 

गहृ म��ालय, 

महा�याय�धव

�ाको 

काया�लय, 

कानून 

पी�डतलाई 

केह�हदस�म रहात 

�दान ग�रएको छ। 

राहत र ��पप�ुत�का 

स�ब�धमा �नयम तथा 

�नद� िशकाह� वनाएर 

लागगुरेको देिख�छ। 

शाि�त 

स�झौताको 

आ-आ�नो 

�हत 

अनसुारको 

वझुाई, 

जवाफदे�हता 
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राखी हेन� आदेश �दयो। साथै �नवेदनको 

�कृ�तका आधारमा मा�ै कारबाई अिघ 

बढाउन उपय�ु नहनुे हुँदा �यस �वषयमा 

छान�बन गन� पनुरावेदन अदालतका म�ुय 

�यायाधीशको अ�य�तामा ब�द� छान�बन 

स�म�त गठन ग�य�।सो स�म�तले �दएको 

��तवेदनलाई अदालतले �हण गर� सो 

समेतका आधारमा अि�तम आदेश जार� 

गरेको �थयो।  

प�हचान ग�रएका राजे�� ढकाल, �व�पन 

भ�डार� र �दलबहादरु राईको हकमा 

अनसु�धान गर� म�ुा चलाई �याय �दन 

आव�यक कानून �नमा�ण, बेप�ा पान� 

काय� गन� िज�मेवारलाई म�ुा चलाउने 

र स�ब�धी �यि� तथा पी�डत 

प�रवारलाई कानून बमोिजमको ��तपू�त� 

�दन।े 

प�ाऊ गर� प�छ अ�ात अव�थामा 

परु ् याउने काय�मा संल�न स�बि�धत 

�नकायको �मखु तथा अ�य 

कम�चार�ह�लाई �वभागीय कारबाई गर� 

सजायसमेत गनु�। 

बेप�ा पा�रएका सबै �यि�ह�को 

संर�ण स�ब�धी अ�तरा���य 

महासि�धलाई माग��नद�शकको �पमा 

�हण गर� कानून वनाउने।122 

म��ालय। बेप�ा भएका 

�यि�को छान�बन, 

स�य�न�पण तथा 

मेल�मलाप आयोगको 

स�ब�धमा �यव�था 

गन� बनेको ऐन, 

२०७१ को �नमा�ण 

बेप�ा नाग�रको 

छान�बन आयोग गठन 

भएको छ। तथापी 

फैसलाले माग गरेको 

बेप�ालाई 

आपरा�धकरण 

गन�स�ब�धी कानून 

�नमा�ण हनु सकेको 

छैन। फैसलाले 

चाहेज�तो पी�डत मै�ी 

स�ुनि�त गन� 

राजनी�तक 

ई�छा 

शि�को 

अभाव, फैसला 

काया��वयन 

अव�थाको 

अनगुमन 

नहनु।ु 

                                                           
122  �य�तो कानूनमा प�न,े थ�ु,े व�धक रा�,े थ�ुदाको वापतमा अपनाउनपुन� सतक� ता र �यव�था पी�डत �यि� तथा �नजको प�रवारजनको अ�धकार, �नजह�ले �ा� गन� स�न ेउपचार, �नजह�को 

स�ब�धमा ग�रन े �भावकार� अनसु�धान ज�ता �वषयह�मा संवोधन ग�रएको अभावलाई पू�त� गन� वेप�ा पान� काय�लाई कसूर कायम गन�, बलपूव�क वेप�ा पा�रएको कुरालाई वेप�ा 

पा�रएकाह�को संर�ण स�ब�धी महासि�ध, २००६ मा समावेश ग�रएको प�रभाषा अन�ुप प�रभा�षत गन�, थनुवुाको अ�धकार, थनुामा रा�केो दा�य�व, थनुामा रा� ेठाउंको �कटान र थनुामा 

रहनेसंग नीजको व�कल र प�रवारजनको स�ब�ध र पहुंचको �यव�था, थनुवुालाई थनुाको कारण स�हत सूचनाको हक, थनुवुाका �या�यक उपचारको हकको �यव�था, गैरकानूनी थनुामा राखेको 

अव�थाको थनुवुा तथा �नजलाई थनुामा रािखएबाट वा वेप�ा पा�रएबाट पी�डत भएका स�बि�धत �यि� तथा प�रवारको ��तपू�त�लगायतको उपचारको हक, अनसु�धान �कृयालाई �भावह�न हनु 

नपाउने गर� लिचलो हद�याद स�ब�धी �यव�था, गैरकानूनी थनुामा राखेको वा वेप�ा गय� भ� ेस�ब�धी उजरु� स�ु े �नकाय र �तनको उ�रदा�य�व, थनुामा रा�दा थनुवुाको �योजनको ला�ग 

औपचा�रक व�द� गहृको �यव�था गर� �य�तोमा मा�ै थनुामा रा�,े थनुामा रा�दा मानवीय �यवहार गन�, थनुवुाको ला�ग थनुामा रा�दाको समय, अव�था, थनुामा रा� आदेश �दन ेअ�धकार�को 

नाम नामेसी र ठेगाना लगायतका �ास��क �ववरणह� र थनुा ह�ता�तरण गदा� प�न तदन�ुपको �यव�था गनु�पन� दा�य�व, थनुवुाका सबै अव�थाबारे प�रवारजनले थाहा पाउने अ�धकार र सो 

सहज सा�य गन� �कृयाको �वकास, थनुावाट म�ु गदा� प�न वा�तवमा मिु� पाएको ि�थ�त झि�कने शत�ह�को �यव�था र �नजको शार��रक एवं मान�सक अव�थाको अ�भलेख रा�,े सजाय 

तो�कएका �यि�ह�लाई माफ� �दन न�म�ने गर� �यव�था गनु�पन� गर� फैसलाले माग� �नद� िशत गरेको पाइ�छ। 



64 

 

स��मणकाल�न �यायका �वषयमा सव��च अदालत र पनुरावेदन अदालतका  

आदेश तथा फैसलाको काया��वयन अव�था अ�ययन ��तवेदन  २०७३ 

 
संय�ु रा�स�को मानवअ�धकार 

उ�चाय�ुको काया�लयको त�वावधानमा 

�वक�सत वलपूव�क बेप�ा पा�रएका 

�यि�ह�को स�ब�धमा जाँचवझु गन� 

आयोगको आधारह� (Criteria for 

Commission on Enforced 

Disappearance) अन�ुप123 बेप�ा 

छान�बन आयोगको गठन गन� उपय�ु 

काननुी �ब�ध गन�।  

 

काननुी �यव�था अन�ुप छान�बन गन� 

अ�धकार स�पन ् न उपय�ु आयोग 

गठन गर� �नवेदनमा उि�लिखत 

�यि�ह�को हकमा छान�बन गर� 

��तवेदन ��ततु गन� लगाउने र सो 

आधारमा फौ�दार� अनसु�धान पूरा गर� 

आव�यकता र उपय�ुताअनसुार 

स�बि�धत �यि�को हकमा अ�भयोजन 

लगायतको �नण�य गनु� गराउन।ु 

 

कानूनबमोिजम �दइने उपचारमा असर 

���या�ारा आयोगको 

गठन हनु नसकेको 

गनुासो पी�डत तथा 

नाग�रक समाजको 

छ। फैसलामा आदेश 

ग�रएअनसुार फौजदार� 

अनसु�धान तथा 

अ�भयोजन हनु सकेको 

वा �वभा�गय कारबाई 

ग�र गैरफौजदार� 

जवाफदे�हता बहन 

गराउन सकेको 

देिखदैन। 

                                                           
123  फैसलामा मा�यता �दईएका �य�ता आधारह�मा वेप�ा पान� काय� स�बि�ध सबै घटनाह�को जाँचवझु गन�, आयोगको काय��े� �प� गन�, �य�तो जाचँवझुले अदालतको ��त�थापन नगन�, 

आयोगमा मनो�नत �यि� सो कामको ला�ग उपय�ु र द� हनुपुन�, �नजह� �वत�� र �न�प� हनुपुन�, सोको ला�ग आव�यक सेवा शत� र स�ुवधाको �यव�था गनु�पन�, �यसमा म�हला वा अ�य 

जा�त वा समदुायको ��त�न�ध�व हनुपुन�, आयोगको काम कत��य र अ�धकार ऐनमा नै तो�कनपुन�, सम�याका �कृ�तअनसुार कुनै प�न �ोतबाट �ा� जानकार�को आधारमा जाँचबझु गन� स�ने, 

ि�थ�त �प� नभएस�म जाँचवझु �नर�तर गनु�पन� �यव�था, जाँचवझुको ला�ग मह�वपूण� पी�डत, सा�ी, उजरुवाला, व�कल र अनसु�धानकता� सबैलाई अनसु�धानमा सहयोगी बनी रहनको ला�ग 

�नजह�को सरु�ाको �यव�था गन�, पी�डतह�ले आ�नो सरोकार र भनाई रा� पाउने अ�धकार र अवसरको �यव�था, �नजह�को भनाई गो�य रा� स�कने �यव�था, आयोगलाई आव�यक ठाउँ, 

काया�लय आ�दको �नर��ण गन�, ब�ुनपुन� देिखएका �यि�ह� व�ुने लगायतको सबै अ�धकार �दने कुराह� पद�छन। 
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नहनु ेगर� हाललाई पी�डत प�रवारलाई 

�यायमा पहुंच खो�दा �यहोनु� परेको 

दा�य�व बहन गन� सघाउने सी�मत 

उ�े�यले ता�का�लक राहतको �पमा 

मतृ घो�षत भएका प�रवारलाई जनह� 

२ लाख, सरु�ाकम�ले प�ाऊ गर� 

बेप�ा पा�रएको �न�कष� �नका�लएको 

हकमा जनह� एक लाख पचास हजार 

र वांक� �नवेदनमा उि�लिखत ि�थ�त 

�� नभएका �यि�ह�को हकमा जनह� 

एक लाख �पैया ता�का�लक राहत 

अ�वल�व उपल�ध गराइ �दन।ु 

पी�डतह�को ला�ग उपय�ु राहत 

काय��म तजु�मा गर� लागू गनु�। 
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अनसूुची -२ 

 

फैसला वा आदेश आिंशक�पमा काया��वयन भएका म�ुाह�को �ववरण 

 

� 

सं 
प�/ �वप�ी संि�� त�य आदेशको �यहोरा 

काया��वयन गन� 

�नकाय 

काया��वयनको 

अव�था र 

ि�थ�त 

कै�फयत 

१ पूिण�माया 

लामा �व. 

िज�ला �हर� 

काया�लय 

का�पेलाञ्  चो

क समेत 

अजु�नबहादरु लामा �ीकृ�ण 

मा�या�मक �व�ालयमा 

२०६२।१।१६ गते �वागत 

काय��ममा भाग �लई रहेको 

अव�थामा माओवाद�को एक समूह 

आई तपाईसँग केह� कुरा गनु�छ 

भनी काय��म �थलबाटै अपहरण 

गर� �लई गएका �थए। यसर� 

�लएर गएप�छ माओवाद�ह�ले 

का�पेलाञ्  चोक िज�लाकै �व�भ� 

गा�वसह� घमुाउदै बढुाखानी 

गा�वसको चार �क�ला �े�मा 

परु ् याई २०६२ साल आषाढको 

दो�ो ह�ामा ह�या गरेका �थए। 

यसर� गैरकाननुी �पमा ह�या गन� 

काय� मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी 

महलको १ नं. �वपर�त भएको र 

िज�ला �शासन काया�लयले �वप�ी 

िज�ला �हर� काया�लय 

का�पेलाञ् चोकलाई च. नं. ३४५८ �म�त 

२०६४।३।२४ मा लेखेको प� र 

सोह� आधारमा दरपीठ गर� 

२०६४।३।२६ को प��ारा 

�नवे�दकालाई जानकार� �दएको �य�तो 

कानून �वपर�तको �नण�य तथा काम 

कारबाई कायम रहन नस�ने हुँदा 

उ��षेणको आदेश�ारा बदर हनुे ठहछ�। 

यी �नवे�दकाले २०६४।३।२१ मा 

�दएको जाहेर� दरखा�त सरकार� म�ुा 

स�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ३ 

अन�ुप दता� गर� कानून बमोिजम अ� 

कारबाई गनु� भनी �वप�ी िज�ला �हर� 

काया�लय का�पेलाञ्  चोक समेतका 

नाममा परमादेशको आदेश समेत जार�।  

िज�ला �हर� 

काया�लय 

का�पेलाञ्  चोक 

समेत 

आिंशक 

काया��वयन 

भएको 
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अपराधीह� सोह� महलको 

१३(३) नं बमोिजम सजायको 

भा�गदार भएकोले आव�यक 

कारबाई गर� पाउन सरकार� म�ुा 

स�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 

३ बमोिजम �कटानी जाहेर� दता� 

गन� �म�त २०६४।३।२१ मा 

िज�ला �हर� काया�लयले उ� 

ऐनको दफा ३(४) बमोिजम 

तो�कएको दता� �कताबमा दता� 

गनु�पन�मा दता� र दरपीठ गन� 

�हर� कम�चार�ले इ�कार गरेकोले 

दफा ३(५) बमोिजम �वप�ी 

िज�ला �शासन काया�लयमा 

�नवेदन �दन गरेको। िज�ला 

�शासन काया�लयले 

२०६४।३।२४ को लामाका 

आफ�तलाई बोधाथ� प� पठाई 

जाहेर� �यहोराको बारेमा जानकार� 

गराई िज�ला �हर� काया�लयलाई 

दरपीठ ग�र�दन अनरुोध 

ग�रएबमोिजम २९६४।३।२६ 

मा �नवेदन दरपीठ गरेको �यहोरा 

समेतको जानकार� गराएको।  
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�हर� काया�लयले र�तपूव�कको 

जाहेर� दता� नग�रकन �वप�ी 

िज�ला �शासनको काया�लयको 

२०६४।३।२४ को �नद�शन 

बमोिजम २०६४।३।२६ मा 

दरपीठ गन� गर� भएको �वप�ी 

िज�ला �हर� काया�लयको आदेश 

सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, 

२०४९ को दफा ३ तथा 

अ�त�रम सं�वधानको धारा १३ 

समेत �वपर�त हुँदा सं�वधानको 

धारा ३२ र १०७(३) बमोिजम 

सो आदेश र सो स�ब�धमा भए 

गरेका अ�य काम कारबाईह� 

उ��षेणको आदेश�ारा बदर गर� 

सो जाहेर� दता� गर� कानून 

बमोिजम �भावकार� अनसु�धान 

गनु� भनी �वप�ीह�को नाममा 

परमादेशको आदेश समेत जार� 

गर� पाऊ। 

२ काले तामाङ 

�व. नेपाल 

सरकार, 

�धानम��ी 

�म�त २०५९।०८।११ गते 

राती घरतफ�  फक� दै गरेका 

अव�थामा नवुाकोट िज�ला, काहलेु 

गा.�व.स. वडा नं. ४ बाल गाउँमा 

मतृकह�लाई रा�य प�ले गैरकाननुी 

ढगंले गोल� हा�न ह�या गरेको हुँदा सो 

घटनाबाट मतृकह�को आि�त प�रवारमा 

प�ुन गएको ��त र असर वापत 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लय। 

नेपाल सरकार, 

�म�त 

२०६०।०१।

०२ मा जनह� 

एक लाखका 
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तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लय 

समेत 

सरु�ा फौजले गैरकाननुी ढ�ले 

गोल� चलाई �नद�ष प�रमान 

तामाङ, समेत ५ जनाको ह�या 

गरेको हदुा ं उ� घटनाको 

छान�बन गर� �यायोिचत ��तपू�त� 

�दलाई गैरकाननुी ढ�ले �यान 

�लने काय�मा संल�न सरु�ा 

अ�धकार�लाई द�ड सजाय गर� 

पाउँन आदेश माग गद� �रट 

�नवेदन दायर भएको 

स�ब�धमा पी�डतलाई ��तपू�त� उपल�ध 

गराउन र सो घटनाको �वत�� �पमा 

छान�बन गन� तथा ��तपू�त� �नधा�रण गन� 

�योजनका ला�ग अनसु�धान गर� 

आव�यक काय� गन� �वत�� र �न�प� 

�यि�को संयोजक�वमा एउटा 

उ�च�तर�य काय�दल गठन गनु� गराउन ु

र ��तवेदन पेश गरेको �म�तले ३ 

म�हना�भ� ��तवेदनमा उ�लेख भए 

बमोिजमको ��तपू�त� तथा राहत मतृकका 

आि�त प�रवारलाई उपल�ध गनु� 

गराउन।ु ��तपू�त� दावी गर� �लन स�ने 

गर� ��तपू�त� स�ब�धी कानून �नमा�ण गनु� 

गराउन।ु 

गहृ म��ालय। दरले ��तपू�त� 

उपल�ध 

गराईएको। सो 

स�वि�ध 

उपय�ु काननुी 

�यव�था 

हालस�म 

नभएको।  

३ �ललाधर 

भ�डार� समेत 

�व. 

�धानम��ी 

तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लय 

समेत। 

२०६३ सालमा �व�ततृ शाि�त 

स�झौता प�ात जार� नेपालको 

अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को 

अनसूुची ४ र ऐ को दफा ५.१.८ 

मा सश� ���को �ममा क�जा 

ग�रएका स�पि� �फता� हनुे कुरा 

उ�लेख ग�रए प�न क�जा 

ग�रएका स�पि� �फता� नग�रएबाट 

�नवेदकह�को स�प�तको हक र 

वाँ�न पाउने जीवनको हकबाट 

�नवेदकह�को स�पि�को अना�धकृत 

क�जा छुटाई हाल स�म ��तपू�त�स�हत 

स�प�त �फता� गन� �नवेदकह�को 

खासखास स�पि�को दता� �े�ता र भोग 

तथा �तनको आय उपा�जनको समी�ा 

गर� ��त समेतको आकँलन गर� �न�पण 

गन� स�पि� क�जाको सम�या भएका 

िज�लाह�मा �नवेदकह� रहेको र पी�डत 

समूदायह�को ��त�न�ध र कानून 

काया��वयन �नकायको ��त�न�ध एवम ्

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लय 

महा�याया�धव

�ाको 

काया�लय 

भ�ूमसधुार तथा 

�यव�था 

म��ालय र सो 

अ�तगत�का 
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वंिचत हनु ुपरेकोले सश� ���को 

�ममा क�जा ग�रएका 

�नवेदकह�का घर, ज�गा, कल 

कारखाना, उ�ोग ध�दा �फता� गनु� 

गराउन,ु क�जा ग�रएको �म�तदेिख 

हालस�मको सरकार� मापद�ड 

अनसुारको ��तपू�त� समेत �दन ु

�दलाउन ु भन ् ने �वप�ी नेपाल 

सरकारसमेतका नाममा परमादेश 

जार� गर� पाउं। 

राजनी�तक �यि�ह� समेत समावेश 

भएको वढ�मा पांच सद�यीय िज�ला 

�तर�य स�प�त �फता� स�ब�धी स�म�त 

गठन गर� सो स�म�त माफ� त क�जा 

भएको स�प�त �फता� गनु� गराउन ु तथा 

क�जा भएदेिख हाल स�मको स�प�तमा 

भएको हा�न नो�सानी वा हस तथा 

क�जा स�प�तबाट आय हनुेमा सो आयमा 

भएको नो�सानीको मू�या�न गर� सो 

नो�सानीको ��तपू�त� समेत आदेश �ा� 

भएको �म�तले ३ म�हना�भ� वा�त�वक 

धनीलाई �फता� �दन ु �दलाउन ुर ��तपू�त� 

कोष खडा गनु� भनी मि��प�रष� 

काया�लय समेतका नाममा परमादेशको 

आदेश। 

�वभाग र 

काया�लयह�। 

४ राजे�� ढकाल 

�व. नेपाल 

सरकार गहृ 

म��ालय 

समेत। 

सश� ���का समयमा रा�यका 

तफ� बाट पग�रएका भन ् ने �व�भन ् न 

८० जना �यि�ह�का तफ� बाट 

परेका फरक फरक 

व�द���यि�करणका म�ुाह�मा 

सरकारका तफ� बाट प�ाउ 

नग�रएको भन ् ने �लिखत जवाफ 

परेको थयो। सव��च अदालतले 

�य�ता �नवेदनह�लाई एकैसाथ 

�हरासतमा म�ृय ु हनु गएको च�बहादरु 

कटुवालको हकमा अपराध अनसु�धान 

गर� म�ुा चलाउन स�बि�धत काया�लय 

�मखु तथा कम�चार� लगायतलाई 

�वभागीय कारबाई र सजायको ���या 

चलाई टु�ो लगाई �दन।ु  

 

हालस�म ि�थ�त अ�ात रहेको भनी 

प�हचान ग�रएका राजे�� ढकाल, �व�पन 

नेपाल सरकार 

मि��प�रष�, गहृ 

म��ालय, 

महा�याय�धव

�ाको 

काया�लय, कानून 

म��ालय। 

पी�डतलाई 

केह�हदस�म 

रहात �दान 

ग�रएको छ। 

राहत र 

��तपू�त�का 

स�ब�धमा 

�नयम तथा 

�नद� िशकाह� 

शाि�त 

स�झौताको 

आ-आ�नो 

�हत 

अनसुारको 

वझुाई, 

जवाफदे�ह

ता 

स�ुनि�त 
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लगाउमा राखी हेन� आदेश �दयो। 

साथै �नवेदनको �कृ�तका 

आधारमा मा�ै कारबाई अिघ 

बढाउन उपय�ु नहनुे हुँदा �यस 

�वषयमा छान�बन गन� पनुरावेदन 

अदालतका मू�य �यायाधीशको 

अ�य�तामा व�द� छान�बन स�म�त 

गठन गय�। सो स�म�तले �दएको 

��तवेदनलाई अदालतले �हण गर� 

सो समेतका आधारमा अि�तम 

आदेश जार� गरेको �थयो।  

भ�डार� र �दलबहादरु राईको हकमा 

अनसु�धान गर� म�ुा चलाई �याय �दन 

आव�यक कानून �नमा�ण, बेप�ा पान� 

काय� गन� िज�मेवारलाई म�ुा चलाउने र 

स�ब�धी �यि� तथा पी�डत प�रवारलाई 

कानून बमोिजमको ��तपू�त� �दने। 

प�ाऊ गर� प�छ अ�ात अव�थामा 

परु ् याउने काय�मा संल�न स�बि�धत 

�नकायको �मखु तथा अ�य 

कम�चार�ह�लाई �वभागीय कारबाई गर� 

सजायसमेत गनु�। 

बेप�ा पा�रएका सबै �यि�ह�को संर�ण 

स�ब�धी अ�तरा���य महासि�धलाई 

माग��नद�शकको �पमा �हण गर� कानून 

वनाउने।124 

वनाएर 

लागगुरेको 

देिख�छ। 

बेप�ा भएका 

�यि�को 

छान�बन, 

स�य�न�पण 

तथा मेल�मलाप 

आयोगको 

स�ब�धमा 

�यव�था गन� 

बनेको ऐन, 

२०७१ को 

�नमा�ण बेप�ा 

नाग�रको 

गन� 

राजनी�तक 

ई�छा 

शि�को 

अभाव, 

फैसला 

काया��वयन 

अव�थाको 

अनगुमन 

नहनु।ु 

                                                           
124  �य�तो कानूनमा प�न,े थ�ु,े व�धक रा�,े थ�ुदाको वापतमा अपनाउनपुन� सतक� ता र �यव�था पी�डत �यि� तथा �नजको प�रवारजनको अ�धकार, �नजह�ले �ा� गन� स�न ेउपचार, �नजह�को 

स�ब�धमा ग�रन े �भावकार� अनसु�धान ज�ता �वषयह�मा संवोधन ग�रएको अभावलाई पू�त� गन� वेप�ा पान� काय�लाई कसूर कायम गन�, बलपूव�क वेप�ा पा�रएको कुरालाई वेप�ा 

पा�रएकाह�को संर�ण स�ब�धी महासि�ध, २००६ मा समावेश ग�रएको प�रभाषा अन�ुप प�रभा�षत गन�, थनुवुाको अ�धकार, थनुामा रा�केो दा�य�व, थनुामा रा� ेठाउंको �कटान र थनुामा 

रहनेसंग नीजको व�कल र प�रवारजनको स�ब�ध र पहुँचको �यव�था, थनुवुालाई थनुाको कारणको सूचनाको हक, थनुवुाका �या�यक उपचारको हकको �यव�था, गैरकानूनी थनुामा राखेको 

अव�थाको थनुवुा तथा �नजलाई थनुामा रािखएबाट वा वेप�ा पा�रएबाट पी�डत भएका स�बि�धत �यि� तथा प�रवारको ��तपू�त�लगायतको उपचारको हक, अनसु�धान �कृयालाई �भावह�न हनु 

नपाउने गर� लिचलो हद�याद स�ब�धी �यव�था, गैरकानूनी थनुामा राखेको वा वेप�ा गय� भ� ेस�ब�धी उजरु� स�ु े �नकाय र �तनको उ�रदा�य�व, थनुामा रा�दा थनुवुाको �योजनको ला�ग 

औपचा�रक व�द� गहृको �यव�था गर� �य�तोमा मा�ै थनुामा रा�,े थनुामा रा�दा मानवीय �यवहार गन�, थनुवुाको ला�ग थनुामा रा�दाको समय, अव�था, थनुामा रा� आदेश �दन ेअ�धकार�को 

नाम नामेसी र ठेगाना लगायतका �ास��क �ववरणह� र थनुा ह�ता�तरण गदा� प�न तदन�ुपको �यव�था गनु�पन� दा�य�व, थनुवुाका सबै अव�थाबारे प�रवारजनले थाहा पाउने अ�धकार र सो 

सहज सा�य गन� �कृयाको �वकास, थनुावाट म�ु गदा� प�न वा�तवमा मिु� पाएको ि�थ�त झि�कने शत�ह�को �यव�था र �नजको शार��रक एवमम ्मान�सक अव�थाको अ�भलेख रा�,े सजाय 

तो�कएका �यि�ह�लाई माफ� �दन न�म�ने गर� �यव�था गनु�पन� गर� फैसलाले माग� �नद� िशत गरेको पाइ�छ। 
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संय�ु रा�स�को मानवअ�धकार 

उ�चाय�ुको काया�लयको त�वावधानमा 

�वक�सत वलपूव�क बेप�ा पा�रएका 

�यि�ह�को स�ब�धमा जाचँवझु गन� 

आयोगको आधारह� (Criteria for 

Commission on Enforced 

Disappearance) अन�ुप125 बेप�ा 

छान�बन आयोगको गठन गन� उपय�ु 

काननुी �ब�ध गन�।  

 

काननुी �यव�था अन�ुप छान�बन गन� 

अ�धकार स�पन ् न उपय�ु आयोग गठन 

गर� �नवेदनमा उि�लिखत �यि�ह�को 

हकमा छान�बन गर� ��तवेदन ��ततु गन� 

लगाउने र सो आधारमा फौ�दार� 

अनसु�धान पूरा गर� आव�यकता र 

उपय�ुताअनसुार स�बि�धत �यि�को 

हकमा अ�भयोजन लगायतको �नण�य गनु� 

गराउन।ु 

छान�बन 

आयोग गठन 

भएको छ। 

तथापी फैसलाले 

माग गरेको 

बेप�ालाई 

आपरा�धकरण 

गन� स�ब�धी 

कानून �नमा�ण 

हनु सकेको 

छैन। फैसलाले 

चाहेज�तो 

पी�डत मै�ी 

���या�ारा 

आयोगको गठन 

हनु नसकेको 

गनुासो पी�डत 

तथा नाग�रक 

                                                           
125  फैसलामा मा�यता �दईएका �य�ता आधारह�मा वेप�ा पान� काय� स�बि�ध सबै घटनाह�को जाँचवझु गन�, आयोगको काय��े� �प� गन�, �य�तो जाचँवझुले अदालतको ��त�थापन नगन�, 

आयोगमा मनो�नत �यि� सो कामको ला�ग उपय�ु र द� हनुपुन�, �नजह� �वत�� र �न�प� हनुपुन�, सोको ला�ग आव�यक सेवा शत� र स�ुवधाको �यव�था गप�न�, �यसमा म�हला वा अ�य 

जा�त वा समदुायको ��त�न�ध�व हनुपुन�, आयोगको काम कत��य र अ�धकार ऐनमा नै तो�कनपुन�, सम�याका �कृ�तअनसुार कुनै प�न �ोतबाट �ा� जानकार�को आधारमा जाँचबझु गन� स�ने, 

ि�थ�त �प� नभएस�म जाँचवझु �नर�तर गनु�पन� �यव�था, जाँचवझुको ला�ग मह�वपूण� पी�डत, सा�ी, उजरुवाला, व�कल र अनसु�धानकता� सबैलाई अनसु�धानमा सहयोगी बनी रहनको ला�ग 

�नजह�को सरु�ाको �यव�था गन�, पी�डतह�ले आ�नो सरोकार र भनाई रा� पाउने अ�धकार र अवसरको �यव�था, �नजह�को भनाई गो�य रा� स�कने �यव�था, आयोगलाई आव�यक ठाउँ, 

काया�लय आ�दको �नर��ण गन�, ब�ुनपुन� देिखएका �यि�ह� व�ुने लगायतको सबै अ�धकार �दने कुराह� पद�छन। 
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कानूनबमोिजम �दइने उपचारमा असर 

नहनुे गर� हाललाई पी�डत प�रवारलाई 

�यायमा पहुंच खो�दा �यहोनु� परेको 

दा�य�व बहन गन� सघाउने सी�मत 

उ�े�यले ता�का�लक राहतको �पमा मतृ 

घो�षत भएका प�रवारलाई जनह� २ 

लाख, सरु�ाकम�ले प�ाऊ गर� बेप�ा 

पा�रएको �न�कष� �नका�लएको हकमा 

जनह� एक लाख पचास हजार र वांक� 

�नवेदनमा उि�लिखत ि�थ�त �� नभएका 

�यि�ह�को हकमा जनह� एक लाख 

�पैया ता�का�लक राहत अ�वल�व 

उपल�ध गराइ �दन।ु पी�डतह�को ला�ग 

उपय�ु राहत काय��म तजु�मा गर� लागू 

गनु�। 

समाजको छ। 

फैसलामा 

आदेश 

ग�रएअनसुार 

फौजदार� 

अनसु�धान तथा 

अ�भयोजन हनु 

सकेको वा 

�वभा�गय 

कारबाई ग�र 

गैरफौजदार� 

जवाफदे�हता 

बहन गराउन 

सकेको 

देिखदैन। 

५ ब�ु�बहादरु 

�जा समेत �व. 

नेपाल सरकार 

�धानम��ी 

तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लय, 

�संहदरबार 

�म�त २०५८।११।१२ मा 

त�काल�न शाह� नेपाल� सेना�ारा 

आतंककार�सँगको मठुभेडको 

हवाला �दई का�लकोट कोटवाडा 

�वमान�थलमा काय�रत हामी 

�नवेदकका आफ�त �नद�ष 

�यि�ह�को गैरकानूनी ढ�ले 

गोल� हा�न साम�ुहक ह�या 

मानवीय कानूनको उल�न गर� �नद�ष 

नाग�रकह�को ह�याको स�ब�धमा पी�डत 

शा�ीय ���कोणबाट पी�डतको ला�ग 

उिचत ��तपू�त�को �यव�था गर� 

द�डह�नताको अ�य गनु�को साथै यस 

�कृ�तका �ववादह�मा �न�प� 

अनसु�धान, तह�ककात र �भावकार� 

उपचारको ला�ग आव�यक स�लाह 

नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 

म��ी प�रष�को 

काया�लय 

आंिशक 

काया��वयन 

भएको 
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काठमाड�। ग�रयो।  

आि�त प�रवारमा प�ुन गएको 

��त वापत �वप�ीह�बाट उिचत 

��तपू�त� भराई कानूनले तोकेको 

�यूनतम शत� र मापद�डको समेत 

कुनै वा�ता नगर� �वे�छाचार� 

ढ�ले बल �योग गर� �नद�ष 

नाग�रक उपर जथाभावी गोल� 

चलाउने र �य�तो आदेश �दने 

सरु�ा अ�धकार�लाई हदैस�मको 

सजाय गर� पी�डतलाई भएको 

��त भराई�लन स�ने स�ब�धी 

छु�ै कानूनको �नमा�ण समेत गनु� 

भनी �वप�ीह�को नाउँमा 

परमादेशको आदेश जार� ग�रपाँउ 

भ�े समेत �यहोराको �नवेदन माग 

दावी। 

सझुाव �दान गन� �नकायको �यव�था 

समेत गन�को ला�ग छु�ै �व�ततृ कानून 

बनाउने तफ�  यथाशी� पहल गनु� भनी 

�वप�ीको नाममा परमादेश जार� हनुे 

ठहछ�। 

६ जरु�–नेपाल 

समेत �व. 

मि��प�रष� 

समेत। 

बेप�ा भएका �यि�को छान�बन, 

स�य�न�पण तथा मेल�मलाप 

आयोगको स�ब�धमा �यव�था गन� 

बनेको अ�यादेश, २०६९ को 

संवैधा�नक वैधतालाई चनुौती �दई 

जरु�–नेपालको तफ� बाट एउटा र 

पी�डत समदुाय तथा 

 अ�यादेशमा समावेश भएका 

बेप�ास�ब�धी �वषय �यव�थाह� 

सं�वधान, कानून र यस अदालतबाट 

��तपा�दत कानूनी �स�ा�त ��तकूल 

देिखएकोले �वप�ीको नाउँमा 

उ�पेर्षणको आदेश जार� हनुे भई 

उ� �यव�था अमा�य भई 

नेपाल सरकार 

मि��प�रष�, गहृ 

म��ालय, 

महा�याय�धव

�ाको 

काया�लय, कानून 

म��ालय। 

फैसलाअन�ुप 

बेप�ा र 

स�य�न�पण 

स�ब�धी दईु 

अलग अलग 

आयोग गठन 

गन� �यव�था 

शाि�त 

स�झौताको 

आ-आ�नो 

�हत 

अनसुारको 

वझुाई, 

जवाफदे�ह
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मानवअ�धकारक�म�ह�को तफ� बाट 

अक� गर� दईु अलग–अलग म�ुा 

दायर ग�रएको �थयो। 

�नवेदकह�ले अ�यादेशको दफा 

२३(२) मा ग�भीर अपराधमा 

�मादान �दन स�कने गर� ग�रएको 

�यव�था खारेजी, ग�भीर अपराधमा 

प�न मेल�मलाप हनु स�ने 

�यव�था तथा मेल�मलाप तथा 

�मादानको �न�म� पी�डतको 

सहम�त अ�नवाय� नभएको 

�यव�थालाई समेत अ�तरा��य 

कानून अनसुार वनाउन माग 

गरेका �थए।  

अ�यादेशबाट हटाउन ु पन� ठहछ� र 

यथाव�थामा अ�यादेश काया��वयन 

गन� गराउन न�म�ने।बलपूव�क 

�यि� बेप�ा पान� काय�को छान�बन 

गन� र सं�वधान, कानून एवम ् यस 

अदालतबाट राजे�� ढकालको 

म�ुामा भएको �नण�य एवम ्��तपा�दत 

कानूनी �स�ा�त बमोिजम समेत छु�ै 

छान�बन आयोग गठन गन� 

आव�यक कानूनी �यव�थास�हत 

अ�बल�ब अक� अ�यादेश जार� गन� 

वा जो चा�हने �ब�ध 

गनु�।अ�यादेशको दफा २३ को 

�मादान माफ�स�ब�धी �यव�थाले 

अ�यादेशको दफा २(ञ) मा 

समावेश भएका कसरुह�मा समेत 

सम�मा �मादानको �सफा�रस नगन� 

��याभ�ूत �दएको नदेिखएको र 

माफ�को ���याको �वषय बनाएको 

एवम ् माफ� ���यामा पी�डतको 

सहभा�गता र सहम�तलाई अ�नवाय� 

नबनाई गौण बनाएको देिखएकोले 

सो �यव�थालाई पनुरावलोकन गर� 

उपरो� बमोिजम प�रमाज�न र 

गरेर बेप�ा 

भएका 

�यि�को 

छान�बन, 

स�य�न�पण 

तथा मेल�मलाप 

आयोगको 

स�ब�धमा 

�यव�था गन� 

बनेको ऐन, 

२०७१ �नमा�ण 

ग�रयो। 

आदेशको 

पालनाका ला�ग 

�वधेयक तजु�मा 

गन� �योजनको 

ला�ग पी�डत 

तथा 

मानवअ�धकार 

कानून �व�लाई 

समावेश गर� 

�वषय �व� 

काय�दलको 

गठन ग�रयो 

ता 

स�ुनि�त 

गन� 

राजनी�तक 

ई�छा 

शि�को 

अभाव, 

फैसला 

काया��वयन 

अव�थाको 

अनगुमन 

नहनु।ु 
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संशोधन गनु�पन�। 

 दफा २५ र २९ को �यव�थाबाट 

मानवअ�धकारको ग�भीर उ�ल�नको 

दोषी देिखएका �यि�उपरको 

फौजदार� अ�भयोजन �नि�त, सहज र 

�नबा�ध नबनाई काय�पा�लकाको 

�ववेकाधीन एवम ् अ�नि�त �पमा 

रािखएको कारण �यायमा अवरोध 

प�ुने �कृ�तको देिखएकोले सो 

�यव�थालाई सं�वधान र कानूनस�त 

बनाउनपुन�। 

 आयोगले �सफा�रस अनसुार म�ुा 

चलाउन ३५ �दन हद�याद 

तो�कएको कारणबाट मानवअ�धकार 

कानूनको उल�नको घटनामा 

द�डह�नताको अव�था �सज�ना हनु 

स�ने हनुाले उपरो� बमोिजम 

सं�वधान र �यायस�त हनुे गर� 

संशोधन र प�रमाज�न गनु�पन�।मा�थ 

उि�लिखत �यव�थाको अ�त�र� 

स�य �न�पण एवम ् मेल�मलापको 

बहृत ् �यव�थापनको ला�ग कानूनको 

तर काय�दलले 

�दएको 

सझुावलाई 

प�रपालना 

गरेको 

देिखएन। 

बेप�ा, यातना 

तथा मान�वय 

कानून उल�न 

�व��का 

अपराधह�को 

अपराधीकरण 

स�ब�धी 

कानूनको 

�नमा�ण हनु 

सकेको छैन। 

काननुी 

�र�ताको 

अब�था कायमै 

छ।  
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प�रमाज�न गन� र काया��वयन चरणमा 

�यावहा�रक उपायह� अपनाउने।126 

 आयोगले माफ� लगायतको �वषयमा 

अपनाउन ु पन� मापद�डको ला�ग 

कानूनमा नै आधारभतू कुराको 

�कटान गन� लगायतका �यव�था गन� 

��� �वशेष�, पी�डत वा पी�डतको 

�हत ��त�न�ध�व गन� सं�था, 

मानवअ�धकार कानून �वशेष� एवम ्

सरोकारवाला प�ह� सि�म�लत 

भएको �वषय �वशेष� टोल�को 

सहयोग �लई उ� अ�यादेश 

प�रमाज�न गनु�। 

 
 

७ समुन 

अ�धकार� 

समेत �व. 

नेपाल सरकार, 

बेप�ा छान�बन, स�य�न�पण एवम ्

मेल�मलाप आयोग गठन स�ब�धी 

ऐन, २०७१ का क�तपय 

�ावधानह�को वैधा�नकतालाई 

ऐनको दफा २६ को उपदफा २ मा 

�य�ु “....आयोगको छान�बनबाट 

�मादान �दन �या� आधार र कारण 

नदेिखएका....” भन ् ने वा�ांशलाई अमा�य 

मि��प�रष�, 

�धानमि�� तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लय, 

अदालतको 

�या�या अन�ुप 

बेप�ा छान�बन, 

स�य�न�पण 

शाि�त 

स�झौताको 

आ-आ�नो 

�हत 

                                                           
126  ग�भीर मानवअ�धकार �वरोधी फौजदार� काय�को अपराधीकरणको ला�ग कानूनी �यव�था गन�, मेल�मलापको भावना �ब��न गन� �यापक अ�भयान स�ालन गन�, पी�डत एवम ्पी�डतको प�रवारको 

ला�ग यथे� आ�थ�क, कानूनी एवम ्सं�थागत �यव�थास�हत प�रपूरणको �यव�था गन�, स�य �न�पण एवम ्मेल�मलाप आयोगको �वाय�ता एवम ् �न�प�ताको स�ुनि�तताको ला�ग ���कालमा 

सश� �व�ोहको प�मा वा सो �व�ोहको दमन वा �शासनमा संल�न भई कुनै �पमा ���का प�रत वा स�बि�धत भएका �यि�ह� बाहेकका तथा मानव अ�धकार उ�ल�नको नकारा�मक 

अ�भलेख नभएका �यि�ह� सि�म�लत हनु ेगर� अ�तरा���य �पमा �वीकृत मापद�डसमेतको आधारमा �य�तो आयोगको गठन गन�, पी�डतह�ले आ�नो स�य भ� स�ने र �भावकार� ढ�ले 

��तर�ा गन� स�ने �योजनको ला�ग पी�डत एवम ्सा�ी संर�णस�ब�धी काय��म बनाई लागू गन� र उनीह�को �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको संर�ण गन�, आव�यकताअनसुार ब�द 

इजलासबाट सनुवुाई हनुे वा ��य ��यको मा�यमबाट दूर सनुवुाईलगायतको उपय�ु �यव�थापन गनु�पन� गर� माग� �नद� िशत गरेको पाइ�छ। 
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�धानम��ी 

तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लय 

समेत। 

चनुौती �दंदै २३४ जना 

पी�डतह�ले साव�ज�नक 

सरोकारको �ववाद दायर गरेको। 

जरु�–नेपाल समेत �व�� नेपाल 

सरकारको म�ुामा �था�पत निजर 

तथा काननुी �स�ा�त ��तकुल 

�मादान, मेल�मलाप, अ�भयोजन 

तथा आयोग र अदालत बीचको 

अ�तस��ब�धलाई �नद�शीत गन� गर� 

ऐनमा रािखएका �ावधानह� 

अ�त�रम सं�वधान तथा सव��च 

अदालतकै २०७० पौष १८ को 

फैसला ��तकुल भएकोले तीनको 

खारेजी वा प�रमाज�न हनु ु पन� 

दावी �लईएको। 

घो�षत ग�रएको प�रणाम �व�प फैसलाले 

ग�भीर अपराधमा �मादानलाई 

अ�वीकाय� वनाई �दएको छ। वला�कार, 

बेप�ा, गैर�या�यक ह�या तथा 

यातनालगायतका ग�भीर अपराधह� कुनै 

प�न वहानामा �मादानको �वषय वन ् न 

स�ने अव�था छैन। फैसलाका कारण 

दफा २६ को उपदफा २ को �ावधान 

�न�नानसुार कायम रहन गएको छः—

“उपदफा १ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको 

भए ताप�न बला�कार र ग�भीर �कृ�तका 

अ�य अपराधमा संल�न पीडकलाई 

आयोगले �मादानका ला�ग �सफा�रस 

गन� स�ने छैन”। �यसैगर� �मायो�य 

अपराधमा प�न पी�डतको सहम�त वेगर 

�मादान हनु नस�ने �नयम बाँधी �दएको 

कारण �मादानको स�ब�धमा पी�डतलाई 

�भटो �ा� भएको छ। अदालतले ऐनको 

दफा २२ को �या�या गद� सहअि�त�व र 

समभावमा आधा�रत पी�डतको �वत�� र 

जा�तृ सहम�त�वना मेल�मलाप प�न 

अस�भव हनुे कुरालाई थप �प� पारेको 

छ।  

ऐनको दफा १३(२) र (४) मा अदालत 

महा�याया�धव

�ाको 

काया�लय, कानून 

म��ालय, 

शाि�त तथा 

पनुः�नमा�ण 

म��ालय, 

स�य�न�पण 

तथा मेल�मलाप 

आयोग, बेप�ा 

छान�बन 

आयोग। 

एवम ्

मेल�मलाप 

आयोग गठन 

स�ब�धी ऐन, 

(२०७१) मा 

आव�यक 

समायोजन र 

प�रमाज�नको 

काम हनु 

सकेको छैन। 

�या�या�ारा 

�था�पत काननुी 

�स�ा�त तथा 

निजरको 

प�रपालनामा 

नेपाल 

सरकारको 

��तब�ता 

देिखएको छैन। 

फैसला ��त 

अस�त�ु भएर 

अि�तम 

फैसलाको 

पनुरावलोकनका

अनसुारको 

वझुाई, 

जवाफदे�ह

ता 

स�ुनि�त 

गन� 

राजनी�तक 

ई�छा 

शि�को 

अभाव, 

फैसला 

काया��वयन 

अव�थाको 

अनगुमन 

नहनु।ु 
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तथा अ�य �नकायमा �वचारा�धन रहेका 

म�ुाह� स�बि�धत अदालत वा �नकायको 

परामश�मा आयोगमा �थाना�तरण हनु े

एवम ्कुनै घटना सश� ���को �ममा 

भएको हो वा होईन भन ् ने �न�ोल गन� 

अ�धकार आयोगमा रहने �ावधानह�लाई 

अदालतले �या�या�मक पनुरावलोकन 

गरेको छ। उ� �ावधानह�को आडमा 

स�य �न�पण आयोगले �या�यक 

�नकायको �े�ा�धकारलाई �व�था�पत गन� 

गर� म�ुा ह�ता�तरण हनु नस�ने 

कुरालाई �या�याको मा�याम�ारा �था�पत 

ग�र�दएको छ। अदालत र आयोग 

बीचको प�रपूरकताको �� टंुगो लगाउँदै 

�या�यक �नकायअ�तग�त �वचारा�धन 

रहेका स�पूण� म�ुाह�को अि�तम �न�टारा 

�या�यक ���यावाटै हनुे कुरालाई 

स�ुनि�त ग�र�दएको छ। साथै अदालतमा 

�वचारा�धन �वषयका स�ब�धमा ���को 

�ममा भएको घटना हो होईन भनेर 

�नण�य गन� अ�धकार प�न अदालतमा नै 

�न�हत रहने कुरालाई �� पा�र�दएको 

छ। साथै दफा २९(१)मा अ�भयोजनका 

ला�ग नेपाल सरकारसम� �सफा�रस गन� 

ला�ग सव��च 

अदालतमा 

�नवेदन दायर 

गरेको अब�था 

छ। उ� 

पनुरावलोकनको 

�नवेदन 

�वचारा�धन छ। 
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र म�ुा चलाउन स�बि�धत म��ालयले 

महा�याया�धव�ा सम� लेखी पठाउने 

�यव�थाले महा�याय�धव�ाको संवैधा�नक 

अ�धकारमा अंकुश लागेको ठहर गद� 

�या�यक पनुरावलोकन माफ� त सं�याई 

�दएको छ। अब आयोगले अ�भयोजनको 

�सफा�रस �सधै महा�याय�धव�ा सम� 

पठाउन ुपन�छ। 

यसका अ�त�र� सव��च अदालतले 

यसअ�ध �व�भन ् न म�ुाह� माफ� त 

��तपा�दत निजर तथा �स�ा�तह�लाई 

नेपाल सरकार र आयोगह�ले यथोिचत 

प�रपालनाका ला�ग समेत आदेश �दएको 

छ। “ग�भीर मानवअ�धकार उल�न गन� 

�यि� आफूले गरेको काय�को 

उ�रदा�य�वबाट उ�कन स�दैन भ�ुको 

अथ� यो वा �यो वहानामा �य�ता 

�यि�लाई उ�काउने चे�ा अ� कसैले 

प�न गनु� हुँदैन भन ् ने हो। य�द दोषीलाई 

उ�काउने �यास ग�र�छ वा �यसको 

म�तयार ब�न�छ भने �सिज�त प�रणाम 

भो�न समेत तयार रहनपुद�छ। 

कानूनबमोिजम �था�पत आयोगह�ले 

�य�तो गद�नन ् भन ् ने �व�ास यो 
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ईजलासले �लएको छ” भ�दै अदालतले 

ग�भीर अपराधका िज�मेवारलाई 

जवाफदेह� वनाउने �वषयलाई �नता�त 

ग�भीरताका साथ �लनका ला�ग सचेत 

समेत गराएको छ। 
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अनसूुची -३  

 

फैसला वा आदेश काया��वयन नभएका म�ुाह�को �ववरण  
 

� 

सं 
प�/ �वप�ी संि�� त�य आदेशको �यहोरा 

काया��वयन गन� 

�नकाय 

काया��वयनको 

अव�था र ि�थ�त 
कै�फयत 

१ जय�कशोर 

लाभ �व. 

िज�ला �हर� 

काया�लय 

धनषुा समेत 

�म�त २०६०।०६।२१ गते 

�वहान १० वजेको समयमा 

जनकपरु न.पा. वडा नं. ५ ि�थत 

कटैया चौरबाट �हर� टोल�ले 

प�ाउ गरेका शैले�� यादव, िजते�� 

झा, �मोदनारायण साउत, दगु�श 

कुमार लाभ र संिजव कुमार 

झालाई वेलकुा �हर�ले आम� 

�यारेक, �भमानमा वझुाई फक� को 

भन ् ने विुझएको। प�छ खोजबीन 

गन� र साव�ज�नक गन� अनरुोध गदा� 

सेनाको काय�रथी �वभाग, 

मानवअ�धकार शाखाबाट फ�ाउ 

परेका संिजव कुमार कण�लगायत 

पाँचै जनाको �म�त 

२०६०।०६।२१ गते प�ाउ 

परेकै �दन �हर� कारबाईमा 

जनकपरु इलाकामा म�ृय ु भएको 

संजीवकुमार कण� र अ�य पाँच 

जनालाई प�ाउ गर� स�ुनयोिजत 

तवरबाट �वना आधार ह�या 

गर� लाश समेत बेप�ा पारेको 

भनी मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी 

महलबमोिजम कारबाई गर� 

पाउन �दएको जाहेर� �रतपूव�क 

दता� गर� कानूनबमोिजम 

अनसु�धान तथा तह�ककातको 

कारबाई अगा�ड वढाउन ु भन ् ने 

परमादेश जार�। 

िज�ला �हर� 

काया�लय, धनषुा 

िज�ला सरकार� 

व�कल काया�लय, 

धनषुा  

�हर� �धान 

काया�लय 

िज�ला �हर� 

काया�लय‚ 

धनषुा।  

कारवाह� 

अिघ वढेको 

नापाईएको। 
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जानकार� गराइएको। यसर� �नद�ष 

�यि�लाई गैर�या�यक तथा 

कत��यपूण� ढ�बाट ह�या भएको 

हुँदा ह�यामा संल�न �यि�ह�लाई 

कत��य �यानको अपराधमा मलुकु� 

ऐनको �यान स�ब�धी महलको १ 

नं. �वपर�त कसरुमा प�ाउ गर� 

अनसु�धानको काय� गन� जाहेर� 

�दएकोमा �वप�ी िज.�.का., 

धनषुासमेतका �नकायको नाममा 

परमादेश जार� गर� स.म.ुस.ऐन, 

२०४९ बमोिजम अनसु�धानको 

काम अगा�ड वढाई 

अ�भय�ुह�लाई प�ाउ गर� 

कानूनी कत��य पूरा गनु� भन ् ने 

परमादेश जार� गर� पाउँ। 

२ �भम �साद 

ओल� समेत 

�व. 

�धानम��ी 

तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लय 

समेत 

���का कारण �व�था�पत भै 

काठमा�डौमा आई आफ�तको 

घरमा वसोवास गर� आएका 

���बाट पी�डत नाग�रकह�लाई 

राहत �दान गन� स�ब�धमा कानूनी 

र संरचनागत �यव�थासमेत 

नभएको हुँदा के�� देिख �थानीय 

�तरस�म स�म एवम ् सश� 

���बाट पी�डत �यि�ह�लाई 

रा�यबाट �दान ग�रने सेवा वा 

सह�ुलयतमा समानता �वपर�त 

नहनुे गर� �प� कानूनी 

�यव�था गर� उिचत र 

आव�यक �यव�थापन गनु� भनी 

�नद�शना�मक आदेश जार�। 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लय 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लय।  

यस 

�योजनको 

ला�ग काननु 

हालस�म 

वनेको 

नपाईएको। 
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सं�थागत संरचनाको �यव�था समेत 

गन� वोधग�य काननुी �यव�था गनु� 

भनी �वप�ीको नाममा परमादेश 

जार� गर� पाउ। 

३ भोजराज 

�तम�सेना �व. 

नेपाल� का�से 

पाट� समेत 

माओवाद� सश� ���को �ममा 

मा�रएका, अ�भ� गर� अपा� 

वनाइएका मा�नसह�को ला�ग 

��तपू�त�, मआु�जा र क�जा 

ग�रएका स�प�त �फता� गन� पी�डत 

�यि�को सहभा�गता हनुे गर� 

उ�च�तर�य छान�बन आयोग गठन 

गनु�, दोषी प�ा लगाई कारबाई 

चलाउन,ु असहाय पी�डतह�को 

जीवन �नवा�ह र रोजगार� समेतका 

ला�ग यथािश� कानून वनाउन 

परमादेश जार� गर� पाउ। 

लामो समय देिख ���बाट 

पी�डत नाग�रकह�को सम�या 

समाधानका ला�ग स�म�त गठन 

भई काम थालेको �म�तले छ 

म�हना�भ� न�याएमा �याद थप 

गन� स�ने गर� वा�त�वक 

�व�थापीतह�को ि�थ�त प�ा 

लगाई राहात �दान गन� सझुाव 

�दन पाचंवटै �वकास �े�को 

��त�न�ध�व हनुे गर� ��येक 

�वकास �े�बाट एक एक जना 

राजनी�तक ��त�न�ध, �नवेक ��� 

पी�डतह� म�येबाट एक जना 

��त�न�ध तथा अ�य बांक� 

सद�य तथा अ�य�को हकमा 

नेपाल सरकारले उपय�ु 

ठानेका �यि�ह� रहेको एउटा 

स�म�त गठन गर� सो स�म�तको 

�सफार�स बमोिजम �नवेदक 

लगायत ��� कारबाई गनु� भनी 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लय 

 �धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लय।  

हालस�म 

स�म�त गठन 

नभएको 
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�धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लयका नाममा 

�नद�शाना�मक आदेश . 

४ पणु� वहादरु 

चौधर� �व. 

िज�ला �हर� 

काया�लय 

व�द�या समेत 

व�द�याका मौना था�लाई माओवाद� 

भएको आशंकामा नेपाल� सेनाले 

गोल� हा�न ह�या गरेको भन ् ने 

आरोप लगाएर जाहेर� दता� गरेको। 

जाहेर� दता� भएको तीन वष�स�म 

प�न फौजदार� अनसु�धानको 

कारबाई अगा�ड नवढाएकाले 

जाहेर�उपर फौजदार� अनसु�धानका 

ला�ग परमादेशको माग गद� 

पनुरावेदन अदालत नेपालग�जमा 

�रट दायर भएको। अ�भय�ु 

नेपाल� सेनाका भएको र जंगी 

अ�ासमेतलाई प�ाचार गदा�समेत 

आरो�पतह� उपि�थत हनु नआएको 

र प�ाउ प�न हनु नसकेको र 

प�ाउ भएप�छ अनसु�धानको काम 

स�पन ् न ग�रने भन ् ने �यहोराको 

िज�ला �हर� काया�लयको 

�लिखतजवाफ रहेको। अनसु�धान 

भएर ��तवेदन पेश भएप�छ 

कानूनबमोिजम अ�भयोजनको 

�म�त २०६३-४-१४ मा दता� 

भई सकेको जाहेर� उपर 

�भावकार� अनसु�धान गर� म�ुा 

चलाउने वा नचलाउने �नण�यमा 

प�ुनपुन�मा �यान मान� ज�तो 

संवेदनशील �वषयमा लामो 

समयस�म प�न अनसु�धान 

�भावकार� भएको नदेिखंदा 

�नवेदन मागबमोिजम अ�वल�व 

अनसु�धान तह�ककातको काय� 

पूरा गनु� भनी �म�त २०६६-८-

३ मा परमादेश जार� ग�रएको। 

िज�ला �हर� 

काया�लय र िज�ला 

सरकार� व�कलको 

काया�लय व�द�या। 

अ�हलेस�म प�न 

अनसु�धान पूरा 

भएर म�ुा च�न 

नसकेको 

अव�था। 

घटनाका 

आरोपी 

�यि�को 

��ाउ गन� 

नेपाल� सेनाले 

सहयोग 

नगरेको 

कारण 

अनसु�धान 

�भा�वत हनु 

गएको। 
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कारबाई अगा�ड वढाउने भन ् ने 

सरकार� व�कल काया�लयको जवाफ 

रहेको। 

५ भ�ूमसरा थापा 

�व. िज�ला 

�हर� 

काया�लय वाँके 

समेत। 

आ�नै घरको कोठामा स�ुतरहेको 

अव�थामा सच�मा आएका 

सरु�ाकम�ले छोरा र वहुार�लाई 

गोल� हा�न ह�या गरेको र 

ना�तनीलाई घाईते बनाएको 

घटनाको छान�बनका ला�ग 

�दईएको जाहेर� अदालतको 

आदेशबमोिजम �म�त २०६४-४-

१९ मा दता� इलाका �हर� 

काया�लय, कोहलपरुमा दता� ग�रएको 

भए प�न लामो समयस�म 

अनसु�धानको कारबाई अगा�ड 

नवढेकाले जाहेर� दखा��तका 

आधारमा यथा�स� अ�भय�ुलाई 

��ाउ गर� तीन म�हना�भ� 

अ�भयोगप� दायर गनु� भन ् ने 

परामादेश माग गद� �रट �नवेदन 

दायर हनु आएको। अनसु�धान 

काय� भैरहेको भन ् ने िज�ला �हर� 

तथा ईलाका �हर� काया�लयको 

जवाफ तथा अनसु�धान भै �म�सल 

�म�त २०६४-४-१९ मा दता� 

भएको जाहेर� दखा��तका 

स�ब�धमा दईु वष�भ�दा वढ� 

समय �व�त स�दा प�न 

अनसु�धान तह�ककातको काय� 

स�पन ् न गरेको नदेिखंदा कानून 

बमोिजम अनसु�धान 

तह�ककातको काम त�कालै 

अगा�ड वढाई सरकार� म�ुा 

स�ब�धी ऐनले तोकेको स�पूण� 

���या पूरा गर� यो आदेश 

�ा� भएको �म�तले तीन 

म�हना�भ� अनसु�धान पूरा गनु� 

भन ् ने �म�त २०६६-९-२९ को 

नेपालग�ज पनुरावेदन 

अदालतको परमादेश।  

फैसला गदा� मानवअ�धकारको 

�व��यापी घोषणप�, नाग�रक 

तथा राजनी�तक अ�धकार 

��त�ाप�अ�तग�त संरि�त 

�भावकार� काननुी उपचारको 

िज�ला �हर� 

काया�लय वाँके। 

िज�ला सरकार� 

व�कलको कया�लय 

वाँके। 

अनसु�धान पूरा 

गर� म�ुा दायर 

गन� काय� 

स�पन ् न हनु 

नसकेको।  

आरो�पत 

�यि�ह� 

सरु�ाकम� 

रहेको र 

उनीह� 

�व��को 

अनसु�धानमा 

उदासीनताको 

अव�था। 
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स��मणकाल�न �यायका �वषयमा सव��च अदालत र पनुरावेदन अदालतका  

आदेश तथा फैसलाको काया��वयन अव�था अ�ययन ��तवेदन  २०७३ 

 
�ा� नभएकाले अ�भयोजनको 

कारबाई अगा�ड व�न नसकेको 

भन ् ने सरकार� व�कल काया�लयको 

जवाफ। 

हकको स�दभ� तथा सव��च 

अदालतले मैना सनुवुारको 

घटना स�ब�धमा गरेको 

आदेशसमेतको स�दभ� उ�लेख 

ग�रएको। साथै अनसु�धान 

���या अगा�ड नवढाईदा 

अदालत��तको जनआ�था 

समेतमा आचँ प�ुन गई 

प�वष�य रणनी�तक योजना 

समेत असफल हनुे उ�लेख 

ग�रएको।  

६ घमु�नया 

चौधर� �व. 

िज�ला �हर� 

काया�लय 

ब�द�या समेत। 

सूय�लाल चौधर�लाई माओवाद� नेता 

भएको आरोपमा सरु�कम�ले 

घरबाट �लएर गई यातना �दएर 

गोल� हा�न ह�या गरेको स�ब�धमा 

�दएको जाहेर� िज�ला �हर� 

काया�लयबाट दता� गन� ई�कार 

गरेकाले िज�ला �शासन 

काया�लयमा जाँदासमेत दता� 

नगरेकाले जाहेर� दता� गनु� भन ् ने 

परमादेश माग गद� �रट �नवेदन 

दायर ग�रएको। �कटानी जाहेर� 

�लएर नआएको र िज�ला �हर� 

काया�लयका �मखुउपर नै 

अपराधवारेको सूचना दता� 

गनु�पन� सरकार� म�ुा स�ब�धी 

ऐन, २०४९ को दफा ३(५) 

अ�तग�तको काननुी कत��य 

�वप�ीबाट पालना भएको 

नदेिखएको भ�दै जाहेर� दता� 

गर� कानूनबमोिजम कारबाई 

अगा�ड वढाउन ु भनी पनुरावेदन 

अदालत नेपालग�जले िज�ला 

�हर� काया�लय व�द�याका 

नाउँमा �म�त २०६७-१-८ मा 

परमादेश जार� गरेको। 

िज�ला �हर� 

काया�लय व�द�या। 

जाहेर� दता� 

भएको तर 

अनसु�धान पूरा 

गर� म�ुा दायर 

गन� काय� 

स�पन ् न हनु 

नसकेको। 

आरो�पत 

�यि�ह� 

सरु�ाकम� 

रहेको र 

उनीह� 

�व��को 

अनसु�धानमा 

उदासीनताको 

अव�था। 
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स��मणकाल�न �यायका �वषयमा सव��च अदालत र पनुरावेदन अदालतका  

आदेश तथा फैसलाको काया��वयन अव�था अ�ययन ��तवेदन  २०७३ 

 
कपो�कि�पत जाहेर� �दएकाले दता� 

नगरेको भन ् ने िज�ला �हर� 

काया�लयको जवाफ रहेको। 

काया�लयमा आई मौिखक �पमा 

घटना �ववरण बताएको स�म हो। 

घटना भएको दईु वष�प�छ जाहेर� 

दता� गन� �म�ने न�म�ने बारेमा 

वझु�ला भनेर पठाएको र �यसप�छ 

जाहेरवाला आएनन ्भन ् ने �यहोराको 

िज�ला �शासन काया�लयको 

जवाफ। 

७ 

 
 

सकुुमराज 

चौधर� �व. 

िज�ला �हर� 

काया�लय 

व�द�या समेत। 

ब�द�याका सोहनलाल र 

सूय�लाललाई घरबाट समातेर 

िघसाद� लगी कुट�पट गर� यातना 

�दई को�ठयाघाट नद� �कनारामा 

लगी सरु�ाकम�ले ह�या गरेकाले 

जाहेर� दता� गन� �म�त २०६६ 

मंसीर २५ गते िज�ला �हर� 

काया�लयमा जाँदा दता� प�न नगन� र 

दरपीठसमेत नगरेकाले िज�ला 

�शासन काया�लयमा जाँदासमेत दता� 

हनु नसकेको हुँदा जाहेर� दता� गनु� 

भन ् ने परमादेश माग गर� �रट 

�नवेदन परेको। जाहेर� दखा��त 

जाहेर� दता�पूव� नै अनसु�धान 

तह�ककात नै नगर� मलुकु� ऐन 

�यान स�ब�धीको २० नं को 

�या�या गन� �वषयव�तमुा �वेश 

गन� �म�ने अब�था ह�ुछ भन ् न 

�म�दैन भ�दै िज�ला �हर� 

काया�लय र िज�ला �शासनले 

सररकार� म�ुा स�ब�धी ऐनको 

दफा ३ अ�तग�तको दा�य�व 

उल�न गरेको ठहर गद� जाहेर� 

दता� गरेर कानून बमोिजम 

अनसु�धान तह�ककातको काय� 

पूरा गनु� भन ् ने पनुरावेदन 

िज�ला �हर� 

काया�लय व�द�या। 

िज�ला सरकार� 

व�कलको 

काया�लय, व�द�या। 

जाहेर� दता� 

भएको तर 

अनसु�धान पूरा 

गर� म�ुा दायर 

गन� काय� 

स�पन ् न हनु 

नसकेको। 

आरो�पत 

�यि�ह� 

सरु�ाकम� 

रहेको र 

उनीह� 

�व��को 

अनसु�धानमा 

उदा�सनताको 

अव�था। 
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स��मणकाल�न �यायका �वषयमा सव��च अदालत र पनुरावेदन अदालतका  

आदेश तथा फैसलाको काया��वयन अव�था अ�ययन ��तवेदन  २०७३ 

 
�लएर दता� गराउन नआएको भन ् ने 

िज�ला �हर� काया�लयको र “�यान 

स�ब�धी महलको दफा २० 

अ�तग�त २ वष�को हद�याद 

�य�तत” भएप�छ जाहेर� दता� गन� 

�म�ने हो वा होईन बझुौला भनी 

पठाएकोस�म हो भन ् ने िज�ला 

�शासन काया�लयको जवाफ। 

अदालत नेपालग�जबाट �म�त 

२०६७ वैशाख ८ मा परमादेश 

जार� ग�रएको। 

८ 

 

राम�कसन 

था� �व. 

िज�ला �हर� 

काया�लय 

व�द�या समेत। 

घर�भ� प�स ११ वष�य �पा 

था�लाई स�ुतरहेको अब�थामा 

ह�तयारधार� सरु�ाकम�ले आखँामा 

प�� बाधँी लताद� लगेर गोल� �हार 

गर� �नम�मतापूव�क ह�या गरे। 

ईलाका �हर� काया�लय मैना 

पोखराबाट लास विुझ �लय�। 

ह�याको अनसु�धान तथा अ�भयोजन 

गर� पाउँ भनी िज�ला �हर� 

काया�लयमा �म�त २०६४-७-२९ 

मा जाहेर� दखा��त दता� ग�रएकोमा 

एक वष�भ�दा वढ� समय �व�तस�दा 

प�न अनसु�धानको काम अगा�ड 

नवढाएकाले ऐनबमोिजम 

अनसु�धानको काम पूरा गर� ३ 

म�हना�भ� अ�भयोगप� दायर गनु� 

�यान मान� अपराध गरेको भन ् ने 

�वषय �यादै स�वेदनशील 

भएकाले य�तो �वषयमा 

अनसु�धान �यादै शी�ताका 

तथा िज�मेवार� र �भावकार� 

त�रकाले हनुपुन�मा �म�त 

२०६४-७-२९ मा दता� भएको 

जाहेर�उपर लामो समय 

�व�तस�दा प�न अनसु�धान 

तह�ककातको काय� �भावकार� 

भएको नदेिखंदा �नवेदक 

मागबमोिजम अनसु�धान तथा 

तह�ककातको काम अ�वल�ब 

पूरा गनु� भनी िज�ला �हर� 

काया�लय तथा िज�ला सरकार� 

व�कल काया�लय व�द�याको 

िज�ला �हर� 

काया�लय व�द�या। 

िज�ला सरकार� 

व�कलको 

काया�लय, व�द�या। 

जाहेर� दखा��त 

दता� भएर 

सामा�य 

अनसु�धानको 

काय� अगा�ड 

वढेको भए प�न 

अनसु�धान 

तह�ककातको 

काय� पूरा गरेर 

अ�भयोजन गन� 

काय� स�पन ् न 

हनु नसकेको। 

आरो�पत 

�यि�ह� 

नेपाल� सेना 

स�व� 

भएको र 

�तनीह�लाई 

प�ाउ गर� 

अनसु�धानको 

दायरामा 

�याउन 

नेपाल� 

सेनाको ज�ी 

अ�ाको 

सहयोग 

नभएको 

कारणले 



 91 

 

स��मणकाल�न �यायका �वषयमा सव��च अदालत र पनुरावेदन अदालतका  

आदेश तथा फैसलाको काया��वयन अव�था अ�ययन ��तवेदन  २०७३ 

 
भनी �वप�ीको नाउँमा परमादेश 

माग गद� �रट �नवेदन दता� 

ग�रएको। अनसु�धान भै �हर�बाट 

�म�सल �ा� भएप�छ 

आव�यकताअनसुार कारबाई अगा�ड 

वढाईनेछ भन ् ने �यहोराको िज�ला 

सरकार� व�कल काया�लयको जवाफ 

तथा जाहेर� दता� गर� अनसु�धानको 

काय� जार� रहेको, “अ�भय�ुह� 

सरु�ाकम� देिखएकाले 

अनसु�धानका ला�ग �नजह�लाई 

उपि�थत गराई �दन भनी स�बि�धत 

काय�लय तथा नेपाल� सेनाको ज�ी 

अ�ालाईसमेत प�ाचार गरेकोमा 

हालस�म उपि�थत हनु नआएको” 

एवम ् अ�भय�ुह� प�ाउ परेप�छ 

वा उपि�थत हनु आएप�छ 

कानूनबमोिजम हनुेछ भन ् ने 

�यहोराको िज�ला �हर� 

काया�लयको जवाफ। 

 

नाउँमा �म�त २०६६-८-३ गते 

परमादेश जार�। 

अनसु�धान 

अगा�ड व�न 

नसकेको। 

९ न�दराम ख�ी 

�व. िज�ला 

�हर� 

वाँके महादेवपरु� गा.�व.स.का 

जयकला ख�ी र �हतकला 

डाँगीलाई गोठमा स�ुतरहेको 

�यान मान� अपराध गरेको भन ् ने 

�वषय �यादै स�वेदनशील 

भएकाले य�तो �वषयमा 

िज�ला �हर� 

काया�लय वाँके। 

जाहेर� दता� भए 

प�न अनसु�धान 

पूरा गर� म�ुा 

आरो�पत 

�यि�ह� 

सरु�ाकम� 
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स��मणकाल�न �यायका �वषयमा सव��च अदालत र पनुरावेदन अदालतका  

आदेश तथा फैसलाको काया��वयन अव�था अ�ययन ��तवेदन  २०७३ 

 
काया�लय वाँके 

समेत। 

अव�थामा राती सरु�ाकम�ह�ले 

जवज��ती �लएर गई यौन द�ुय�वहार 

तथा यातनासमेत �दई ह�या गर� 

ड�ुीवास खोलाको वगरमा लास 

फाल� गैर�या�यक ह�या गरेको 

भन ् ने �यहोराको �म�त २०६६ 

मंसीर २५ को जाहेर� दता� गन� 

ई�कार ग�रएको। रा��य 

मानवअ�धकार आयोगमा समेत 

उजरु� ग�रएको। सोह� आधारमा 

आयोगले ��तपू�त� �दन एवम ्

फौजदार� अनसु�धान र अ�भयोजन 

हनुपुन� गर� सरकारलाई �नद�शन 

�दएको। 

जाहेर� दता� ला�ग िज�ला �शासनमा 

जाँदा िज�ला �शासन काया�लयले 

�रतपूव�कको जाहेर� �लई आएमा 

दता� गर��दन ु भन ् ने �यवहोराको 

प�ाचार गरेको भएप�न �यसको 

पालना नभएकाले �वपि�का नाउँमा 

जाहेर� दता�गर� जाहेर� उपर 

अनसु�धान गनु� भन ् ने परमादेश 

माग गर� �रट �नवेदन दायर 

भएको। जमहेर� दखा��त उपर 

अनसु�धान �यादै शी�ताका 

साथ िज�मेवार� तथा �भावकार� 

त�रकाले हनुपुन� ह�ुछ भ�दै 

जाहेर� �याएप�छ दता� गर� 

अनसु�धान काय� अगा�ड बढाउन ु

पन�मा सो नगरेकाले अ�बल�ब 

दता� गर� अनसु�धान 

तह�ककातको काय� पूरा गनु� 

भन ् ने िज�ला �हर� काया�लय 

बाँकेको नाउँमा �म�त २०६७ 

जे� १२ गते परमादेश जार�।  

दायर गन� काय� 

स�पन ् न हनु 

नसकेको। 

रहेको र 

उनीह� 

�व��को 

अनसु�धानमा 

उदा�सनताको 

अव�था। 
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आदेश तथा फैसलाको काया��वयन अव�था अ�ययन ��तवेदन  २०७३ 

 
अनसु�धान जार� रहेको भन ् ने 

�लिखत जवाफ।  

१० भागीराम 

चौधर� �व. 

िज�ला �हर� 

काया�लय 

व�द�या समेत। 

(�न. नं ७५) 

व�द�याका क�हैयालाल था�लाई 

िचसापानी ग�ुमबाट आएका 

सरु�ाकम�को टोल�ले �म�त 

२०५८-१२-१ गते �दउँसो १२ 

वजे आ�नो क�जामा �लएर 

यातनापूव�क �नम�म त�रकाले ह�या 

गरेको, ह�या प�ात ् लास 

प�रवारलाई न�दएकोसमेतको 

�वषयमा जाहेर� दखा��त �लएर �म�त 

२०७०-६-१८ गते िज�ला �हर� 

काया�लयमा जाँदा दता� गन� ई�कार 

ग�रएको, िज�ला �शासनमा 

जाँदासमेत दता� नग�रएकाले जाहेर� 

दता� गर� अनसु�धान तथा 

तह�ककातको काय� पूरा गर� कानून 

बमोिजमको कारबाई गराई पाउन 

परमादेशको आदेश माग गद� �रट 

�नवेदन दायर भएको। घटनाका 

स�ब�धमा केवल जाहेर� मा�ै 

�याएको र घटनाका स�ब�धमा 

अ�य �माण कागज केह� 

न�याएकाले�वना कुनै कागज �माण 

जाहेर� दता� गन� नगन� भन ् ने 

�वषयमा कानूनबमोिजम 

अि�तयार� िज�ला �हर� 

काया�लय व�द�यामा �न�हत 

रहेको, जाहेर� दता� गराउन 

आएप�छ दखा��तमा कुनै कुरा 

नपगुेको भए प�ु याई �याउन र 

दता� गन� न�म�ने भए य�त 

कारणले �मलेन भनी जानकार� 

गराउन ुपन�, दता� गनु�पन� देिखन 

आए दता� गर� र गन� न�म�ने 

भए यो य�त कारणले दता� गन� 

�मलेन भनी �नवेदकलाई �लिखत 

जानकार� गराई कानूनबमोिजम 

गनु� भन ् ने �म�त २०७१-७-१९ 

मा परमादेशको आदेश जार� 

भएको। 

िज�ला �हर� 

काया�लय, व�द�या। 

िज�ला �शासन 

काया�लय, व�द�या। 

परमादेश जार� 

भएप�न िज�ला 

�हर� काया�लय 

ब�द�याले जाहेर� 

दता� गरेन। ब� 

स�य �न�पण 

तथा मेल�मलाप 

र बेप�ा 

छान�वन आयोग 

ऐेन, २०७१ 

बमोिजम 

���काल�न 

म�ुा �हर�को 

अ�धकार �े� 

�भ� नपन� भ�न 

दर�पठ ग�रयो। 

�नवेदक दो�ो 

पटक �नवेदन 

�लएर अदालत 

गए। अदालतले 

�प� �पमा 

जाहेर� दता� गर� 

आरो�पत 

�यि�ह� 

सरु�ाकम� 

रहेको र 

उनीह� 

�व��को 

अनसु�धानमा 

उदा�सनताको 

अव�था। 
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आदेश तथा फैसलाको काया��वयन अव�था अ�ययन ��तवेदन  २०७३ 

 
म�ुा दता� गन� नस�कने र अ�य 

कुनै ��तपू�त�का ला�ग भए िज�ला 

�शासन काया�लय जान ु भनी 

पठाएको भन ् ने �यहोराको िज�ला 

�हर� काया�लयको जवाफ। 

कानून बमोिजम 

कारबाह� गनु� 

भ�े आदेश 

�दयो। अ�ा�प 

�हर�ले उ� 

जाहेर� दरखा�त 

दता� गरेन। 

�नवेदक 

अदालतको 

अवहेलनामा 

कारवाह�को माग 

गर� अदालत 

गएको अव�था 

छ। आदेश 

काया��वयन 

नभएको। 

११ भागीराम 

चौधर� �व. 

िज�ला �हर� 

काया�लय 

व�द�या समेत। 

(�न. नं ७९) 

व�द�याका �नश� र गैरसै�नक 

�यि� �डलवहादरु ख�कालाई 

माओवाद� काय�कता�ह�ले अपहरण 

गर� ह�या गरेको छान�बन तथा 

अनसु�धानको माग गर� �म�त 

२०७०-६-१८ मा �कटानी जाहेर� 

�लएर जाँदा दता� गन� ई�कार 

ग�रएको, िज�ला �शासनमा 

जाहेर� दता� गन� नगन� भन ् ने 

�वषयमा कानूनबमोिजम 

अि�तयार� िज�ला �हर� 

काया�लय व�द�यामा �न�हत 

रहेको, जाहेर� दता� गराउन 

आएप�छ दखा��तमा कुनै कुरा 

नपगुेको भए प�ु याई �याउन र 

दता� गन� न�म�ने भए य�त 

िज�ला �हर� 

काया�लय व�द�या। 

िज�ला �शासन 

काया�लय व�द�या। 

परमादेश जार� 

भएप�न िज�ला 

�हर� काया�लय 

ब�द�याले जाहेर� 

दता� गरेन। ब� 

स�य �न�पण 

तथा मेल�मलाप 

र बेप�ा 

आरो�पत 

�यि�ह� 

माओवाद�का 

काय�कता� 

रहेको र 

राजनी�तक 

सेर�णका 

कारण 
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आदेश तथा फैसलाको काया��वयन अव�था अ�ययन ��तवेदन  २०७३ 

 
जाँदासमेत दता� नग�रएकाले जाहेर� 

दता� गर� अनसु�धान तथा 

तह�ककातको काय� पूरा गर� 

कानूनबमोिजमको कारबाई गराई 

पाउन परमादेशको आदेश माग 

ग�द� �रट �नवेदन दायर भएको। 

घटनाका स�ब�धमा केवल जाहेर� 

मा�ै �याएको र घटनाका 

स�ब�धमा अ�य �माण कागज 

केह� न�याएकाले �वना कुनै कागज 

�माण म�ुा दता� गन� नस�कने र 

अ�य कुनै ��तपू�त�का ला�ग भए 

िज�ला �शासन काया�लय जान ुभनी 

पठाएको भन ् ने �यहोराको िज�ला 

�हर� काया�लयको जवाफ। 

कारणले �मलेन भनी जानकार� 

गराउन ुपन�, दता� गनु�पन� देिखन 

आए दता� गर� र गन� न�म�ने 

भए यो य�त कारणले दता� गन� 

�मलेन भनी �नवेदकलाई �लिखत 

जानकार� गराई कानूनबमोिजम 

गनु� भन ् ने �म�त २०७१-७-१९ 

मा परमादेशको आदेश जार� 

भएको। 

छान�वन आयोग 

ऐेन, २०७१ 

बमोिजम 

���काल�न म�ुा 

�हर�को 

अ�धकार �े� 

�भ� नपन� भ�न 

दर�पठ ग�रयो। 

�नवेदक दो�ो 

पटक �नवेदन 

�लएर अदालत 

गए। अदालतले 

�प� �पमा 

जाहेर� दता� गर� 

कानून बमोिजम 

कारबाह� गनु� 

भ�े आदेश 

�दयो। अ�ा�प 

�हर�ले उ� 

जाहेर� दरखा�त 

दता� गरेन। 

�नवेदक 

अदालतको 

अवहेलनामा 

उनीह� 

�व��को 

अनसु�धानमा 

उदा�सनताको 

अव�था 

रहेको। 
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कारवाह�को माग 

गर� अदालत 

गएको अव�था 

छ। आदेश 

काया��वयन 

नभएको। 

१२ अ�धव�ा 

स�ुनल रञ्  जन 

�संह समेत 

�व�� 

�धानम��ी 

तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लय 

�संहदरबार 

समेत  

 
 

माओवाद� ���कालमा धनषुाको 

�हर� उपर��क (SP) रह� कानून 

बमोिजम पद�य दा�य�व अनसुार 

आफूले तोकेको िज�मेवार� पूरा 

नगर� गैर�या�यक ज�तो जघ�य 

अपराधमा संल�न रहेको कुरा 

रा��य मानवअ�धकार आयोगको 

�म�त 2064/10/25 मा 

�धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लयलाई गरेको �सफा�रस, 

जनकपरुको कटैया चौर�बाट 

माओवाद� पाट� ��त आ�था राखेकै 

भरमा प�ाउ गर� बेप�ा पा�रएको 

भन ् ने त�काल�न �हर� नायब 

महा�नर��क �दपे��बहादरु �व�को 

अ�य�तामा ग�ठत ५ सद�यीय 

स�म�तको ��तवेदन पी�डतह�को 

जाहेर� समेतको आधारमा आरो�पत 

साव�ज�नक पदमा �नयिु� र 

वढुवा लगायतका अ�य कारबाई 

गदा� �य�तो पदा�धकार� 

�वगतको मानवअ�धकारको 

उ�ल�नको घटनामा संल�न 

भएको नभएको तथा 

मानवअ�धकार एवम ् कानूनी 

रा�यमा आ�था भए नभएको 

हेर� सो कुराको प�र�ण गर� 

िज�मेवार� स�ुपने स�ब�धमा 

प�र�ण ���या (Vetting 

Process) �यव�था गन� 

आव�यक कानून एवम ्मापद�ड 

तोक� सोको काया��वयनको 

�यव�था �मलाउन �नद�शना�मक 

आदेश जार�। 

 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लय। 

 

काया��वयन 

नभएको 
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�नज कँुवेर �संह राणा पदमा 

�नर�तर रह� रहने हो भने �माणको 

लोप गन�, पदको द�ुपयोग गर� 

�हर� उपर अनिुचत �भाव पान� र 

आफू अनकुुल �नण�य गराउन स�ने 

र पी�डतले �याय पाउँने हकबाट 

वि�त हनुपुन� अव�था हनुे भएकोले 

उ� �ववादको टंुगो नलागेस�मको 

ला�ग ए.आई.जी. को हौ�सयतले 

कुनै प�न काम गन� नगराउन ुभनी 

अ�त�रम आदेश समेतको ला�ग �रट 

�नवेदन। 

१३ नेपाल सरकार 

�व. बालकृ�ण 

ढुगेल समेत 

 

रामेछाप िज�लाका उ�वन �े�को 

ह�या गरेका हदुा मलुकु� ऐन, �यान 

स�ब�धी महलको १३(१) न. 

बमोिजम सजाय गर� पाउ भन ् ने 

अ�भयोग 

उ�वन �े�को ह�यामा संल�न 

रहेको प�ुी भएको हदुा मलुकु� 

ऐन, �यान स�ब�धी महलको 

१३(१) न. बमोिजम 

सव��वस�हत ज�म कैद ठहर 

गरेको रामेछाप िज�ला 

अदालतको फैसला सदर हनुे। 

फैसला काय��वयन 

�नद�शनालय‚ नेपाल 

�हर� 

 

हालस�म फैसला 

काय��वयन 

नभएको 

 

१४ र�ता �गर� �व. 

िज�ला �हर� 

काया�लय, 

मोर� समेत 

मेरो प�त धनज�य �गर�लाई �म�त 

२०६१।९।३ गतेका �दन पूव� 

पतृना सै�नक म�ुयालय अ�तग�त 

भवानी दल गण, इटहर�बाट 

ग�तीमा गएको सरु�ा फौजले 

जाहेर� दखा��त �दन पाउने र 

�वप�ीह�ले दखा��त दता� गर� 

अनसु�धान तह�ककात गनु�पन�मा 

सो गरेको नदेिखँदा �यस 

काया�लयबाट �नवे�दका र�ता 

िज�ला �हर� 

काया�लय, मोर� 

आदेश 

काया��वयन 

भएको देिखएन। 
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आदेश तथा फैसलाको काया��वयन अव�था अ�ययन ��तवेदन  २०७३ 

 
पथर� गा.�व.स.को वडा नं. ३ र ४ 

को �समाना ि�थत मायाल ु चौकको 

केह� पि�मबाट प�ाउ गर� यातना 

�दई गोल� हानी ह�या गरेको र 

पो�माट�मको ला�ग मंगलबारे 

�वा��य के��मा राखेकोमा 

�याहाँबाट शव बझेुक� �थए।ँ �म�त 

२०६४।२।२२ तगे िज�ला �हर� 

काया�लय, मोर�मा अपराध 

अनसु�धान काय� त�काल �ार�भ 

गर� दोषीलाई हदैस�मको सजाय 

गर� �याय �दलाई पाउँ भनी 

�कटानी जाहेर� दखा��त �दई 

गएकोमा उ� काया�लयका �मखु 

समेतले यस �कृ�तका घटना दता� 

गन� मा�थबाट केह� �नद�शन 

नआएकोले दता� गन� सि�दन 

अ�य�ै कानूनी ���या बढाउनहुोस ्

भनी जाहेर� दता� गन� र दरपीठ गन� 

समेत नमानेकोले सोह� �यहोराको 

जानकार� स�हतको �नवेदन �लई 

सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, 

२०४९ को दफा ३(५) बमोिजम 

िज�ला �शासन काया�लय, मोर�मा 

�गर�लाई िझकाई �नजको जाहेर� 

दखा��त दता� गर� अ�वल�ब 

अनसु�धानको काय� �ार�भ गनु� 

भनी �वप�ीह�को नाममा 

परमादेशको आदेश। 
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जाँदा �याहाँबाट प�न जाहेर� दखा��त 

दता� गन� र दरपीठ गन� इ�कार 

गरेकोले नाग�रक अ�धकार ऐन, 

२०१२ को दफा १३ को समेत 

उल�न भएकोले �नवेदकले दता� 

गन� �याएको जाहेर� दरखा�त दता� 

गनु� भन ् ने परमादेशको आदेश जार� 

गर� पाउँ भन ् ने र�ता गीर�को 

�नवेदन प�। 

१५ भ�बहादरु 

सापकोटा �व. 

िज�ला �हर� 

काया�लय, 

धा�दङ समेत  

 
 
 

�म�त २०६१।३।३१ गते राती 

११:०० बजेको समयमा लगभग 

१२ जनाको स��यामा नेपाल 

आम�का ह�तयार बोकेका कालो 

बषा�द� लगाएका त�का�लन शाह� 

नेपाल� सेनाका सेनाह� हामी वैरेनी 

�यारेकबाट आएका शाह� नेपाल� 

सेना ह�। ढोका खोल भनी ढोका 

खो�न लगाई स�ुतरहेक� छोर� 

सरला सापकोटालाई उठाई 

ना�लोले बाँधी लान खो�दा बबुा 

समेत भै प�ाउ गना�को कारण 

खो�दा �नजसँग केह� ब�ुन ुछ, २-

३ �दन प�छ �फका�ई �दने भनी 

�लई गएका �थए।  

जाहेर� दखा��तमा त�ु�त 

अनसु�धान काय� �ार�भ गर� 

सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, 

२०४९ ले तोकेका स�पूण� 

अनसु�धान पूरा गर� म�ुा च�ने 

नच�ने स�ब�धमा �नण�य गर� 

म�ुा च�ने भएमा त�ु�त 

अ�भयोग प� दायर गनु� भनी 

�वप�ीह�का नाममा 

परमादेशको आदेश जार� 

ग�र�दएको छ। 

िज�ला �हर� 

काया�लय, धा�दङ 

समेत  

काया��वयन 

नभएको 
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�म�त २०६१।४।१ मा �ी न�बर 

६ बा�हनी अ�ा वैरेनी �यारेक, 

धा�द�मा छोर� खो�न जाँदा �यस 

काया�लयमा न�याएको भन ् ने जवाफ 

�दइयो।  

छोर�को खोजी गन� �ममा �म�त 

२०६२।८।२२ गते �वहान मेरो 

गाँउ निजकैको अक� गाउँ केवलपरु 

वडा नं. ८ मैदानचौतारा निजकैको 

काँडाघार�मा धेरै अगा�ड नै लाशको 

ग�ध आएकोले सो लाश सरलाको 

पनी हनु स�छ भनी गाउँलेह�ले 

भनेका ठाउँमा ICRC का ��त�न�ध 

र गाउँलेह�का रोहवरमा लाशका 

�न�म� ख�दा सो �थानमा छोर� 

सरलाको अि�थप�र र प�ाउ 

परेका �दन लगाएको कपडा फेला 

परेको �थयो। 

मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी 

महलको १ नं. को कसरुमा सोह� 

महलको १३(३) नं बमोिजम 

सजाय ग�रपाउँ भनी �म�त 

२०६३।३।१४ मा �वप�ी 

िज�ला �हर� काया�लय, धा�द�मा 
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वैरेनी �यारेक माफ� त जाहेर� दता� 

गरेको �थए।ँ  

अत : सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, 

२०४९ का मा�थ उि�लिखत 

दफाह�ले तोकेको कानूनी कत��य 

पूरा गर� मैले �दएको जाहेर� 

दखा��त अनसुार म�ुाको अनसु�धान 

काय� त�कालै अगा�ड बढाई 

यथािश� अ�भय�ुलाई प�ाउ गर� 

कानूनी कत��य पूरा गनु� भनी 

�वप�ीह�का नाममा परमादेश 

लगायत अ�य उपय�ु आ�ाआदेश 

जार� ग�रपाऊँ।  

१६ पूण�बहादरु 

ग�ुङ �व. 

िज.�.का. 

का�क� समेत  

 सव��च अदालतले अनसु�धानको 

नाममा झारा टान� खालको काय� 

गर� अनिुचत �पमा समय 

�वताउन अनसु�धानकता�लाई 

सहुाउने कुरा हुँदैन भनी जे 

चा�हने अनसु�धान ���या पूरा 

गर� न�तजा �रट �नवेदकलाई ३ 

म�हना�भ� �दनू भनी िज�ला 

�हर� काया�लय का�क�का 

नाममा २०७१।१२।२२ मा 

परमादेश जार� 

िज�ला �हर� 

काया�लय 

का�क�समेत 

आदेश 

काया��वयन 

भएको देिखएन। 
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अनसूुची -४ 

 

लि�त समूह छलफलका सहभागीह�को नामावल� 

 

काय��म  : लि�त समूह छलफल 

�म�त  : २०७२ साल भा� ३१ गते  

�थान  : हेट�डा  

सहभागी नामावल� 

 

�. सं. नाम पद काया�लय 

१ �ी इ�र अ�धकार� अ�धव�ा मकवानपरु िज�ला बार इकाइ 

२ �ी च� बहादरु काक�   िज�ला �हर� काया�लय, मकवानपरु 

३ �ी �दपे�� ढकाल सामािजक 

काय�कता� 

शाि�त स�म�त, मकवानपरु 

४ �ी माया लामा सामािजक 

काय�कता� 

माई�त नेपाल 

५ �ी तेज�साल चौलागाई पी�डत मकवानपरु 

६ �ी स�झना अ�धकार� सामािजक 

काय�कता� 

शाि�त स�म�त, मकवानपरु 

 

काय��म  : लि�त समूह छलफल 

�म�त  : २०७२ साल भा� २५ गते  

�थान  : पोखरा  

सहभागी नामावल� 

 

�.सं. नाम पद काया�लय 

१ �ी नारायण�साद पि�डत  शाखा अ�धकृत पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय, पोखरा 

२ �ी �दनब�ध ुबराल �े�तेदार का�क� िज�ला अदालत 

३ �ी महे���साद अया�ल �े�तेदार गोरखा िज�ला अदालत 

४ �ी गणेशबाब ुअया�ल सह 

�याया�धव�ा 

पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय, पोखरा 

५ �ी यगुनाथ ढकाल िज�ला 

�याया�धव�ा 

िज�ला सरकार� व�कल काया�लय, का�क� 

६ माननीय �ी �काशकुमार �यायाधीश मनाङ िज�ला अदालत 
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का�ले  

७ �ी नारायणबहादरु थापा िज�ला 

�याया�धव�ा 

िज�ला सरकार� व�कल काया�लय, लमजङु 

८ �ी राजे�� अ�धकार�  �हर� �नर��क िज�ला �हर� काया�लय, लमजङु 

९ �ी मकुु�द आचाय� �े�तेदार �या�जा िज�ला अदालत 

१० �ी धम�राज पौडेल  िज�ला 

�याया�धव�ा 

िज�ला सरकार� व�कल काया�लय, �या�जा 

११ �ी नारायण�साद रे�मी  अ�धव�ा �या�जा िज�ला बार इकाइ 

१२ �ी सरला पा�डे  अ�धव�ा ए�भोकेसी फोरम का�क� 

१३ �ी �तथ�बहादरु भ�डार� अ�धव�ा लमजङु िज�ला बार इकाइ 

१४ �ी शैलेस रे�मी �हर� नायव 

�नर��क 

�े��य �हर� काया�लय, पोखरा 

१५ �ी अ�नता ग�ु� अ�धव�ा पनुरावेदन बार इकाई, पोखरा 

 

काय��म  : लि�त समूह छलफल 

�म�त  : २०७२ साल असोज ११ गते  

�थान  : नेपालग�  

सहभागी नामावल� 

 

�.सं. नाम पद काया�लय 

१ �ी शा�लकराम सापकोटा अ�धव�ा बाँके िज�ला बार इकाइ 

२ �ी ह�र�साद जोशी सह 

�याया�धव�ा 

पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लय, 

नेपालग� 

३ �ी स�ुनता शमा� अ�धव�ा बाँके िज�ला बार इकाइ 

४ �ी रामे�र रे�मी  रिज�ार पनुरावेदन अदालत, नेपालग� 

५ �ी स�ुनल �े� अ�धव�ा पनुरावेदन बार इकाइ, नेपालग� 

६ �ी द�डपाणी ला�मछाने �े�तेदार बाँके िज�ला अदालत 

७ �ी �व�िजत �तवार� अ�धव�ा पनुरावेदन बार इकाइ, नेपालग� 

८ �ी कण� महत सहायक 

�याया�धव�ा 

िज�ला सरकार� व�कल काया�लय, बाँके 

९ �ी केवल �संह था� अ�धव�ा पनुरावेदन बार इकाइ, नेपालग� 

१० माननीय �ी दलबहादरु के.सी. �यायाधीश बाँके िज�ला अदालत 

११ �ी �वकास सापकोटा अ�धव�ा बाँके िज�ला बार इकाइ 



105 

   

 

स��मणकाल�न �यायका �वषयमा सव��च अदालत र पनुरावेदन अदालतका  

आदेश तथा फैसलाको काया��वयन अव�था अ�ययन ��तवेदन  २०७३ 

 
१२ �ी िखमबहादरु थापा उप रिज�ार पनुरावेदन अदालत, नेपालग� 

१३ �ी िखमनाथ काक�  तह�सलदार बाँके िज�ला अदालत 

१४ �ी लोकबहादरु शाह अ�धव�ा पनुरावेदन बार इकाइ, नेपालग� 

१५ �ी िखमराज �गर� अ�धव�ा बाँके िज�ला बार इकाइ 

१६ �ी �ह�मतबहादरु बोहरा  िज�ला �हर� काया�लय, बाँके 

१७ �ी बस�त गौतम सामािजक 

काय�कता� 

कानून अ�वेषण तथा �ोत �वकास के��, 

नेपालग� 

१८ �ी मरुार��साद खरेल  ��त�न�ध मानव अ�धकार आयोग 

 
 

 

 




