
 

 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल  

प्रसे विज्ञप्ति  

 

१३ माघ २०७७ 

नेपाल : राष्ट्रसङ्घीय मानिअप्तिकार पररषद्को समीक्षाले द्वन्द्वकालीन अपरािमा न्याय प्रदान गननमा 
भएको विफलतालाई दर्ानएको छ 

नेपालको मानिअप्तिकार अिस्थालाई संयकु्त राष्ट्रसङ्घको मानिअप्तिकार पररषद्ले तेश्रोपटक गत हिा समीक्षा गरेको 
सन्दभनमा एम्नेस्टी इन्टरनेसन नेपालले भनेको छ की पप्तछल्लो विश्वव्यापी आिप्तिक समीक्षा भएको पााँच िषन र दर्क 
लामो सर्स्त्र द्वन्द्व अन््य भएको १४ िषन भन्दा बढी समय प्तबप्ततसक्दा पप्तन सर्स्त्र द्वन्द्वका पीप्तितहरू अझै स्य, न्याय 
र पररपूरणको पर्ानइमा रहेका छन ्।  

सन ्२०१५ मा भएको दोश्रो समीक्षा र २०२१ मा भएको तेश्रो समीक्षाका क्रममा नेपालले सङ्क्क्रणकालीन न्यायमा 
उल्लेर्नीय प्रगप्तत भएको दाबी गयो । तथावप, द्वन्द्वपीप्तितका सरोकारलाई गम्भीर ढङ्गमा उपेक्षक्षत गररएको छ र 
उनीहरूलाई स्य, न्याय र पररपूरण प्रदान गने ददर्ामा कुनै साथनक प्रयासहरू भएका छैनन ्।  

“नेपालले बारम्बार अन्तरानवष्ट्रय मञ्चहरूमा अनेक प्रप्ततबद्धताहरू देर्ाउने गरेको छ । तर ती प्रप्ततबद्धताहरूलाई 
िास्तविकतामा रूपान्तरण गने सिालमा भने अवहलेसम्म प्तनकै नै कम मात्र उपलब्िी हााँप्तसल गरेको छ । सन ्२०१५ 
मा भएको दोश्रो समीक्षायता सङ्क्क्रमणकालीन न्यायका सिालमा कुनै उल्लेर्नीय प्रगप्तत भएको छैन भने कप्ततपय 
आिारभतू मानिअप्तिकारका सिालमा स्पष्ट रूपमा प्रप्ततगमन भएको छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका प्तनदेर्क 
प्तनराजन थपप्तलयाले भन्नुभयो ।   

सन ्२०१४ र २०१५ मा सिोच्च अदालतले गरेको आदेर्अनसुार बेपत्ता पाररएका व्यक्षक्तको छानप्तबन,  स्य प्तनरूपण 
तथा मेलप्तमलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संर्ोिन गरी अन्तरानवष्ट्रय मापदण्िबमोक्षजमको बनाउनमा पप्तछल्ला सरकारहरू 
असफल भएका छन ्। 

 

गत हिा भएको समीक्षामा अवहलेसम्म संबोिन हनु नसकेको सङ्क्क्रमणकालीन न्यायका अलािा पररषद्का सदस्य 
राष्ट्रहरूले नेपाललाई अन्य विप्तभन्न मानिअप्तिकार सिालहरूमा पप्तन प्रश्न गरे जसमा अप्तभव्यक्षक्त स्ितन्त्रता, सङ्गठन र्ोल्न 
र र्ाक्षन्तपूणन तिरमा भेला हनु पाउने स्ितन्त्रतामाप्तथ भएको अप्ततक्रमण, रावष्ट्रय मानिअप्तिकार आयोगको स्ितन्त्रता र 
प्रभािकारीतामाप्तथको सङु्कचन, विभेदजन्य नागररकतासम्बन्िी प्राििान, दप्तलत, यौप्तनक अल्पसङ्क््यक र मवहलामाप्तथका 
वहंसा, आप्रिासी श्रप्तमकहरूमाप्तथ भएको र्ोषण र दवु्यनिहार, आददिासी जनजाप्तत समदुायहरूको बवहष्करण र 
सीमान्तीकरण र यातनाको व्यापक अभ्यास आदद रहेका छन ्।  

 



“नेपालले समीक्षाका क्रममा उठाइएका मानिअप्तिकारका सिालहरूलाई संबोिन गनुनपदनछ र काननु, नीप्तत तथा 
व्यिहारमा आिश्यक पररितनन गनुनपदनछ । पवहल्यैदेक्षर् सपु्तनक्षित गररएका मानिअप्तिकारलाई समेत सङु्कचनमा पाने गरी 
कप्ततपय प्रस्तावित काननुहरूमा व्यिस्था गररएका पिगामी प्राििानहरूलाई अप्तिकारीहरूले र्ारेज गनुनपदनछ” थवपलयाले 
भने ।  

अप्तभव्यक्षक्त स्ितन्त्रताको अप्तिकारलाई सङु्कचनमा पाने र्ालका शृ्रङ्खलाबद्ध काननुहरू प्रस्ताि गरेर र सरकारको 
आलोचकका रूपमा रहेकाहरूलाई प्तगरफ्तार गने र दुुःर् ददने जस्ता सरकारद्वारा भएका गप्ततविप्तिका कारण पप्तछल्ला 
केही िषनयता विप्तभन्न स्िरूपका नागररक स्ितन्त्रताका विषयहरू र्तरामा परेका छन ्। आफ्नो काम गरेकै कारण 
पत्रकारहरूलाई प्तगरफ्तार गररएको छ र गायकहरूलाई उनीहरूका गीतमा भएका र्ब्दसामग्रीकै आिारमा कैद गररएका 
छन ्। अनलाइनमा आफ्नो विचारलाई र्ाक्षन्तपूिनक रारे्कै कारण िा अप्तिकारीहरूलाई आलोचना गरेकोमा िेरै 
व्यक्षक्तहरूलाई वहरासतमा प्तलइएको छ ।   

प्तमप्तिया काउक्षन्सल वििेयक, आम सञ्चार वििेयक, सूचना प्रविप्ति वििेयक, नेपाल विरे्ष सेिा वििेयकलगायतका 
सरकारले विगत दईु िषनमा प्रस्ताि गरेका शृ्रङ्खलाबद्ध मस्यौदा काननुहरूमा अप्तभव्यक्षक्त स्ितन्त्रता र व्यक्षक्तको 
गापनीयताको अप्तिकारलाई हदैसम्म सङु्कचन गने र्ालका प्राििानहरू रहेका छन ्।  

सन ्२०१५ मा भएको दोश्रो समीक्षामा नेपालले जातीय विभेदलाई संबोिन गरी यसलाई उन्मूलन गनेसम्बन्िी प्तसफाररसलाई 
स्िीकार गरेको प्तथयो । जातीय विभेदलाई गैरकाननुी बनाउनेगरी काननु लागू गररएको भएतापप्तन दप्तलत समदुाय र 
व्यक्षक्तहरूमाप्तथ विभेद र वहंसा व्यापक छ । यातना र अन्य दवु्यनिहारलाई संबोिन गने प्रप्ततबद्धताका बाबजतु यातना 
व्यापक छ र यातनासम्बन्िी काननु अपयानि छ ।  

आप्रिासी श्रप्तमक, दप्तलत र मवहलाका अप्तिकारहरूको सिालमा भएका केही संरक्षणका उपायसवहतका विद्यमान काननु र 
मलुकुी फौजदारी संवहतामा भएको यातनासम्बन्िी प्राििानहरूलाई पप्तन राम्रोसाँग कायानन्ियन गररएको छैन ।  

सन ्२०१५ मा भएको समीक्षाका क्रममा नेपालले रावष्ट्रय मानिअप्तिकार आयोगलाई विरे्षगरी पयानि आप्तथनक श्रोत 
उपलब्ि गराएर तथा आयोगको आप्तथनक स्िायत्तता र स्ितन्त्रता प्र्याभूत गरेर आयोगले पेररस प्तसद्धान्तअनसुार 
प्रभािकारी रूपमा काम गरेको सपु्तनित गने प्रप्ततबद्धता व्यक्त गरेको प्तथयो । यद्यवप, अन्तरानवष्ट्रय काननुअन्तगनतका 
अपराि र मानिअप्तिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा आयोगले अप्तभयोजनका लाप्तग गरेका प्तसफाररसहरूमा कुनै कारबाहीहरू 
भएका छैनन ्। बरू सन ्२०१९ को अवप्रलमा सरकारले रावष्ट्रय मानिअप्तिकार आयोग ऐन २०६८ मा संर्ोिन 
प्रस्ताि गयो जसले आयोगको स्िायत्तता र स्ितन्त्रतालाई कमजोर बनाउनकुा साथै उसको क्षेत्राप्तिकारलाई समेत सङु्कचन 
गनेछ ।  

जेनेभाको मानिअप्तिकार पररषद्मा भएको तेश्रो आिप्तिक समीक्षामा नेपालको मानिअप्तिकार अिस्थाका बारेमा २०७७ 
साल माघ ८ गते समीक्षा गररएको प्तथयो जसमा नेपालको भच ुनअल प्रप्ततप्तनप्ति मण्िललाई परराष्ट्र माप्तमला मन्त्री प्रददप 

कुमार ज्ञिालीले नेततृ्त्ि गनुनभएको प्तथयो ।  

आिप्तिक समीक्षा हनुपूुिन एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालको मानिअप्तिकार अिस्थाका सिालमा प्तसफाररससवहतको सूची 
बझुाएको प्तथयो । उक्त प्तसफाररसहरूलाई यहााँ हेनन सवकनेछ ।  

 

https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3132172020ENGLISH.PDF

