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** प्रस्तुत उजुरीको िानबीन प्रफक्रयामा ससमततका देहाय बमोष्ट्जमका सदस्यहरुको सहभाधगता रहे को
धथयो: श्री तातनया माररया अब्दो रोर्ोल, श्री यद िेन अर्ौर, श्री इल्ज ब्रान््स केहे ररस, श्री अहमद
असमन िथल्ला, श्री ओसलिर िे फ्रुपिले, श्री फक्रस्िोि हे न्स, श्री यज
ु ी इसिा, श्री बमररयम कोइता, श्री
माससाया भी.जे क्रान, श्री ड़न्कन लाकी मुहुमुजा, श्री फ़ओततनी िाज़तताज़, मउरोिोसलटि, श्री माउरो
िोसलटि, श्री होसे म्यनुिल
े सन्तोस िायस, श्री अन्जा सैबिा िोह्र, श्री युिल शानी, र श्री मागो
िािरभल।
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१. उजुरीकतााहरू बबमला, रपिन्र, र मंष्ट्जमा ढकाल, राजेन्र ढकालका क्रमशः ित्नी, भाइ, र िोरी
हुन ् । उनीहरूले आफ्नो र राजेन्र ढकालको िक्षमा उजुरी िेश गरे का िन ् ।उनीहरू नेिालका
नागररक हुन ् र उनीहरूको जन्म क्रमशः २७ अगस्त १९७० (२०२७/०५/११), २५ से्िे म्बर १९७१
(२०२८/०६/०९), २९ से्िे म्बर १९९० (२०४७/०६/१३) र १३ नोभेम्बर १९६८ (२०२५/०७/२५) मा
भएको धथयो । राज्य िक्षले राजेन्र ढकालको िारा ६, ७, ९, १० अन्तगातका िुट्िािुट्िै र सो
को संयुक्त रूिमा िारा २(३) अन्तगातका अधिकारहरू र रपिन्र ढकालको िारा ७ अन्तगातका
िुट्िै र सो को संयक्
ु त रूिमा िारा २(३) अन्तगातका अधिकारहरू; र मंष्ट्जमा ढकालको िारा
७ अन्तगातको िुट्िै र सो को संयुक्त रूिमा िारा २(३) र २४(१) अन्तगातका अधिकारहरू
उल्लङ्घन गरे को भतन दाबी गरे का िन ् । राज्य िक्षको लाधग अनुबन्ि र ऐष्ट्छिक आलेख १४
अगस्त १९९१ (२०४८/०४/२९) बाि लागू भएको धथयो । उजुरीकतााहरूको प्रतततनधित्ि िफकलहरूले
गरे का िन ् ।
उजरु ीकतााहरूले िेश गरे का तथ्यहरू
२.१ राज्य िक्षमा सरकार र नेिाल कम्युतनस्ि िािी बीर् १९९६ बाि शुरु भएको सशस्र
द्िन्द्िको समयमा मानि अधिकारको अिस्थामा उल्लेखनीय ह्रास आएको धथयो । प्रहरी, शाही
नेिाली सेना समेतका द्िन्द्िमा संलग्न िक्षहरूले यातना टदने कायाहरू गरररहे का धथए र
बलिूिाक बेित्ताका घिनाहरू व्यािक रूिमा बटढरहे को धथयो1 ।पिश्िसनीय श्रोतहरूका अनुसार
2
नेिालमा २००३ र २००४ मा बलिि
ू ाक बेित्ताका िेरै घिनाहरू घिे का धथए । यस्ता घिनाका

िीडितहरू मुख्यतः माओिादी प्रतत सहानुभूतत राख्ने िा माओिादीका समथाकहरू धथए जसमा
िेरैजसो पिद्याथी, व्यािारी, फकसान, िरकार, मानिअधिकारकमीहरू धथए3 ।
२.२ राजेन्र ढकाल र मुख्य उजुरीकताा (बबमला ढकाल) का तीन सन्तान िन ् । राजेन्र ढकाल
मानिअधिकारकमी र नेिाल बार एसोससएसनको सदस्य धथए । उनी प्रोग्रेससभ लेगल ससभास
नामक ल िमामा कायारत धथए र िोरम िर प्रोिे कसन ् अि् ह्यम
ु न राइट्सको गोखाा ष्ट्जल्ला

1

उजुरीकतााहरूले बलिूिाक बेित्ता िाने काया सम्बन्िी काया दलको प्रततिेदन (हे नुाहोस ् E/CN.4/2005/65/Add.1.) र यातना तथा अन्य क्रूर, अमानिीय

िा अिमानजनक व्यिहार िा सजाय सम्बन्िी पिशेष प्रततिेदक (हे नुाहोस ् E/CN.4/2006/6/Add.5.) उल्लेख गरेको
2

Human Rights Watch and Advocacy Forum, Waiting for Justice: Unpunished Crimes from Nepal’s Armed Conflict, (न्यु योका, Human Rights

Watch, २००८), ि ृ.११
3

E/CN.4/2005/65/Add.1 हे र्नु होस
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शाखाको अध्यक्ष समेत धथए । उनी १९९५ सम्म पिसभन्न कम्युतनस्ि समूहको िाता संगठन,
यूनाइिे ि िीिल्स फ्रन्िका ष्ट्जल्ला सधर्ि ितन धथए । िेब्रुअरी १९९६ बाि नेिाल कम्युतनस्ि
िािी (माओिादी) ले सशस्र द्िन्द्ि शुरु गरे िति उनले सो िद बाि राजीनामा टदएका धथए ।
मार्ा र जुन १९९६ को बीर्मा उनलाई नेिाल प्रहरीले गैरकानुनी रूिमा थुनामा राखेको धथयो र
जन
ु १९९६ मा ष्ट्जल्ला अदालतको आदे शमा उनलाई थन
ु ा मक्
ु त गररएको धथयो । थन
ु ाको क्रममा
उनलाई यातना टदइएको धथयो र बाटहर दतु नयाँसँग कररब कुनै ितन सम्िका राख्न टदइएको धथएन
। जुन १९९८ मा, तनहुँ ष्ट्जल्ला अदालतमा उनी माधथ ज्यान माने र िकैतीको घिनामा प्रहरीलाई
हमला गरे को, पिस्िोिक िदाथा बोकेको, जथाभाबी गोसल र्लाएको र प्रहरी सहायक तनरीक्षकलाई
मारे को भतन मुद्दा दताा गररएको धथयो । उनको नाममा िक्राउ िुजी र समाह्िान ितन जारी
भएको धथयो । सो समयमा राजेन्र ढकाल राज्यका तनकाय पिरुद्ि यातनाका मद्
ु दाहरूमा
कानुन व्यिसायीको रूिमा कामहरू गदै आएका धथए। िक्राउ िुजी जारी भएिति उनलाई
सुरक्षाकमीहरूबाि ज्यान माने िम्की आउन शुरु भएको धथयो र सोको कारणले उनी अगस्त
१९९८ बाि आफ्नो कानुन व्यिसाय िोिी लुकेर बसेका धथए।
२.३ ८ जनिरी १९९९ (२०५५/०९/२४) मा राजेन्र ढकाल तनहुँ ष्ट्जल्लाको जम्दी गाउँ , खैरेनीिारमा
राजनैततक र्ेतनासम्बन्िी एउिा बन्दसर कायाक्रममा सहभागी हुन गइरहे का धथए। जम्दीमा
खोला नष्ट्जक आइिुग्दा उनलाई प्रहरीले टहरासतमा सलयो । अन्य २ व्यष्ट्क्त, िी.बब.टि र
एन.िी.ए,, जो प्राथसमक तहका सशक्षकहरू धथए, लाई ितन टहरासतमा सलई बेल र्ौतारा क्षेर
प्रहरी कायाालयमा लधगयो। तर टहरासतमा सलइएका अन्य व्यष्ट्क्तहरूबाि िुट्याइ राजेन्र
ढकाललाई एक्लै कैदमा राखखयो । उनलाई अष्ट्न्तम ििक सोही समय दे खखएको धथयो। दई
ु
टदनिति सशक्षकहरूलाई ररहा गररएको धथयो ।
२.४. त्यस िश्र्ात ् िटहलो उजुरीकताा जसले आफ्नो िततलाई अष्ट्न्तम ििक एक मटहना अतघ
धर्तिनमा दे खेकी धथइन ् राजेन्र ढकालको धगरफ्तारीको बारे मा हल्ला सुतनन ् । उनको अनुरोिमा,
दोश्रो उजुरीकताा (रपिन्र ढकाल) ले आफ्नो भाइको खोजी शुरु गरे । १२ र १९ जनिरी १९९९
(२०५५/०९/२८ र २०५५/१०/०५) को बीर्मा, दोस्रो उजुरीकताा तनहुँमा ष्ट्जल्ला प्रहरी कायाालय,
निलिरासीमा ष्ट्जल्ला प्रहरी कायाालय, कास्की िोखरामा ष्ट्जल्ला प्रहरी कायााल य र िोखरामा
सशस्र प्रहरी बिासलयनमा गए । यी सबै ठाउँ का प्रमुख अधिकारीहरूले उनको भाइ अको प्रहरी
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र्ौकीमा सरुिा गररएको जानकारी टदए । िोखरामा सशस्र प्रहरी बिासलयनमा राजेन्र ढकाललाई
गोरखामा ष्ट्जल्ला प्रहरी कायाालयमा लाधगएको जानकारी टदइयो । दोस्रो उजुरीकताा गोखाा
कायाालयमा जाँदा राजेन्र ढकाल त्यही भएको जानकारी टदइयो तर उनलाई भेट्न भने टदइएन
। केही ह्ता िति, दोस्रो उजुरीकतााले आफ्नो भाइसँगै िक्राउ िरे का दई
ु सशक्षकलाई भेिे ।
उनीहरूले राजेन्र ढकाल ८ जनिरी १९९९ (२०५५/०९/२४) मा िक्राउ िरे को र तनहुँ ष्ट्जल्ला प्रहरी
कायाालयमा लधगएको जानकारी टदए । राजेन्र ढकालको त्यसिति हालखबर थाहा भएको िै न।
दोस्रो उजुरीकतााले िटहलो उजुरीकताा र िररिारलाई उनको ितत खोज्न गरे को प्रयासको बारे मा
लगातार जानकारी गराइरहे का धथए ।
२.५. २१ जनिरी १९९९ (२०५५/१०/०७) मा दोस्रो उजुरीकतााले आफ्नो भाइको तिाबाि नेिालको
सिोछर् अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ररि दताा गराए । अदालतले गह
ृ मन्रालय, नक्सालमा
प्रहरी मुख्यालय, गोखाा, कास्की, निलिरासी, र तनहुँमा ष्ट्जल्ला प्रहरी कायाालय, िोखरामा
सशस्र प्रहरी बिासलयनमा र बेल र्ौतारा क्षेर प्रहरी कायाालयलाई कारण दे खाऊ आदे श जारी
गयो ।ती कायाालयहरूले िक्राउ नभएको भतन आदेशको जबाि टदए । ती कायाालयहरूले दोस्रो
उजुरीकताालाई उनको भाइ एक प्रहरी कायाालयबाि अको कायाालयमा लाधगएको भतन जानकारी
टदएको भन्ने आरोि ितन इन्कार गरे । (माधथ िररछिे द २.४. मा हे नाह
ु ोस ्)
२.६. २३ मार्ा १९९९ (२०५५/१२/९) मा, सिोछर् अदालतले राजेन्र ढकाललाई सबै िक्राउ िाररएको
कायाालयमा खोजी गनुा र अदालत समक्ष िेश गनुा भतन प्रहरी मुख्यालयलाई आदे श जारी गयो
। १९ अपप्रल १९९९ (२०५६/०१/०६) मा प्रहरीले सो मुद्दा बारे कुनै जानकारी नभएको र राजेन्र
ढकालको पिरुद्ि तनहुँ ष्ट्जल्ला अदालतमा १९९८ बाि सहायक तनरीक्षकको ज्यान मारे को अिराि
सम्बन्िी मद्
ु दा यथाष्ट्स्थततमा रहे को र प्रहरीले उनको खोजी गरररहे को जानकारी िेश गयो ।
२.७. डिसेम्बर १९९९ मा राजेन्र ढकालसँगै िक्राउ िरे का दई
ु सशक्षकहरूको बकिर सिोछर्
अदालतमा िेश गररयो । ८ जनिरी १९९९ (२०५५/०९/२४) मा राजेन्र ढकाललाई प्रहरी तनरीक्षक
के.बी.आर को नेतत्ृ िमा िक्राउ गररएको र तनहुँ ष्ट्जल्ला प्रहरी कायाालयमा साररएको तथ्य
उनीहरूले िष्ट्ु ष्ट्ि गरे । िति, गह
ृ मन्रालयले राजेन्र ढकाल टहरासतमा नभेटिएको भतन
अदालतलाई जानकारी टदयो ।
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२.८. अगस्त २००० मा गैरकानुनी, संक्षक्ष्त िा स्िेिार्ारी हत्यासम्बन्िी पिशेष Rapporteur
लाई राजेन्र ढकालको मुद्दा बारे जानकारी गराइएको भतन उनले टि्िणी गरे की धथइन ्
(E/CN.4/2001/9/Add.2, पष्ृ ठ 41 मा हे र्नुहोस ्) । २००१ मा एम्नेस्िी इन्िरनेशनलले यो
मुद्दालाई बलिूिाक बेित्ता सम्बन्िी काया समूहलाई िेश गरे को धथयो4 । राजेन्र ढकालको नाम
5
राष्ट्ष्ट्रय मानि अधिकार आयोगको बेित्ता व्यष्ट्क्तहरूको सर्
ू ीमा र अन्तरराष्ट्ष्ट्रय रे ि क्रस

ससमततको बेित्ता व्यष्ट्क्तको सूर्ीमा ितन उल्लेख गररएको धथयो ।6
२.९. उजुरीकतााहरूको दाबीअनुसार िटहलो उजुरीकताा थोरै मारामा नेिाल कम्यतु नस्ि िािी
अन्तगात राजनैततक कायामा संलग्न धथइन ्; र राजेन्र ढकाल बेित्ता भएिति उनी र दोस्रो
उजुरीकताा State Enforced Disappearance Family Society नाम गरे को समूहमा सघन रूिमा नै
संलग्न रहे का धथए; र २००१ को शरु
ु ततर माओिादी िािीसँगको सम्बन्िको कारण उनलाई िक्राउ
गररयो। प्रहरीले उनको िततलाई सुरक्षा िौजले माररसकेको बताए र माओिादी गततपिधिहरूमा
संलग्न भइराखेमा उनको ितन हाल त्यस्तै हुने िम्की टदए । उनलाई थुनामा राखखयो र थुनाको
क्रममा उनलाई यातना टदइयो। उनको आँखामा िट्टि लगाई उनलाई लगातार िाउकोमा लट्ठीले
पिटियो । १० टदनिति उनलाई हरे क शतनिार थाष्ट्न्तिोखरी, िालुंगिार गापिस, गोखाा ष्ट्जल्लाको
प्रहरी र्ौकीमा हाष्ट्जर हुने शतामा ररहा गररयो ।
२.१० नेिालमा टहंसाको कारण नेिालको न्यायिासलकामा नराम्रो असर िरे को धथयो र राजेन्र
ढकालको मुद्दामा २००६ मा सशस्र द्िन्द्िको अन्त्य नभएसम्म थि कुनै कायािाही अतघ
बढाइएन । २८ अगस्त २००६ (२०६३/०५/१२) मा, यथाष्ट्स्थततमा रहे का बन्दी प्रत्यक्षकरणीको
सम्बन्िी ररिमा कायािाही गना सिोछर् अदालतले िन
ु रािेदन अदालतको न्यायािीशको नेतत्ृ िमा
राजेन्र ढकाल लगायत र्ार बलिि
ू ाक बेित्ता सम्बन्िी मद्
ु दाको तनरूिण गना बन्दी िानबबन
ससमतत (Detainee Investigation Task Force) गठन गने तनणाय गयो । िानबबनको तनष्ट्कषा
उनलाई प्रहरी तनरीक्षक के.बब.आर को नेतत्ृ िमा रहे का १०-१२ जना प्रहरी िोलीले बेल र्ौतारा,

4

उजुरीकतााहरूले राजेन्र ढकालको मुद्दाको सम्बन्िमा तनम्न सन्दभा सामग्रीहरू उल्लेख गरेका िन ् :

E/CN.4/2002/79 (अनुछिे द २३१), E/CN.4/2003/70 र Corrs. 1 र 2 (अनुछिे द १९८), E/CN.4/2004/58 (अनुछिे द.२२२) and E/CN.4/2005/65 (अनुछिे द २४०)
5

आयोगको सूर्ीको प्रततसलपि उजुरी सँग समािेश गररएको ि ।
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यस उजु री संग ICRC को दस्तािेज, “Missing persons in Nepal: the right to know — updated list २०११ समािेश गररएको ि
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तनहुँबाि िक्राउ गरे को र बेित्ता िारे को भन्ने रहयो ।िानबबन ससमततले अिरािीहरूको पिरुद्ि
िौजदारी असभयोग दायर गना र िीडित िररिारलाई राहत टदन ससिाररस गयो ।
२.११ १ जुन २००७ (२०६४/०२/१८) मा सिोछर् अदालतले ८३ ओिा बेित्ता व्यष्ट्क्त सम्बष्ट्न्ित
बन्दी प्रत्यक्षकरणीको ररिमा िैसला गयो । िानबबन ससमततको तनष्ट्कषालाई अिार सलई राजेन्र
ढकाललाई िक्राउ गररएको र सरु क्षाकमीहरूले बेित्ता िारे को र उनको हालखबर बारे कुनै जानकारी
नभएको भतन टि्िणी गयो।7 अदालतले बलिूिाक बेित्तालाई व्याख्या र अिरािीकरण गना
कानुन बनाउन, अिरािीहरू माधथ कायािाही गना र िीडित र िीडितको िररिारलाई क्षततिूतता
प्रदान गना सरकारलाई आदे श टदयो ।
२.१२ ३ अगस्त २००७ (२०६४/०४/१८) मा िटहलो उजुरीकतााले प्रमुख ष्ट्जल्ला अधिकारी, गोखााबाि
अन्तररम राहत योजना अन्तगात अन्तररम राहत स्िरूि ने.रू १,५०,००० प्रा्त गरे का धथए ।
१४ अपप्रल २००८ (२०६५/०१/०२) मा शाष्ट्न्त तथा िुनतनामााण मन्रालय बाि उनलाई ने.रू
१,००,००० प्रा्त भयो । तर िैसलाको अन्य थि आदे श सरकारले कायाान्ियन गरे न । सिोछर्
अदालतको िैसला कायाान्ियन नभएबाि सङ्केत भएझैँ दे शमा र्सलरहे को दण्िहीनताको कारण
प्रहरी िा न्यातयक तनकाय समक्ष मुद्दा सलएर जानु तनरथाक भएकोले उजुरीकतााहरूले थि
कायािाही अतघ नबढाएको उनीहरूको दाबी रहे को ि ।
२.१३.उजुरीकतााहरुले कानुनी उिर्ारका सम्भि भएसम्मका सबै घरे लु उिायहरू अिनाएको दाबी
गरे का िन ् । जे भएताितन उक्त उिर्ारहरू अप्रभािकारी र अनािश्यक रूिमा लामो र समय
लाग्ने खालका िन ्। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ररिको कायापिधि सात िषा भन्दा लामो समय र्लेको
धथयो र सिोछर् अदालतको १ जन
ु २००७ (२०६४/०२/१८) को अष्ट्न्तम िैसला हालसम्म ितन
कायाान्ियन भएको िै न र यी तथ्यहरूले अनािश्यक पिलम्ब तिा इंधगत गिा न ् जसले गदाा थि
उजुरी गनुा तनरथाक ि । सो आदे श भए ताितन, नेिाली तनकायहरूले कुनै िानबबन गरे का िै नन ्
र राजेन्र ढकाल बेित्ता हुनुको िररष्ट्स्थतत, तथा उनको हालखबर अझैसम्म ितन थाहा भएको
िै न। उजुरीकतााहरूले प्रभािकारी उिर्ार नहुने भएकाले शुरुमा प्रहरीमा जाहे री नटदएको दाबी
गरे का िन ् िौजदारी अनस
ु न्िान सम्बष्ट्न्ित उजरु ी दताा भएिति मारै शरु
ु हुन्ि र सो उजरु ी
7

यस उजनरी सँग र्ेपालको सर्वोच्च अदालतको ममतत १ जन र् २००७ (२०६४/०२/१८) को फैसलाको प्रततमलपप र त्यसको अंग्रेजी अर्नर्वाद संलग्र् गररएको

छ ।
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दताा हुन १९९२ को सरकारी मुद्दा सम्बन्िी ऐनको अनुसूर्ी १ मा सो अिराि उल्लेख भएको
हुनु ििा । बलिूिाक बेित्ता िाने काया हालसम्म ितन राष्ट्रको कानुनमा उष्ट्ल्लखखत नभएको
कारण िीडितको िररिारले यी मुद्दाको उजुरी टदनु असम्भि रहे को ि। प्रहरीद्िारा यी मुद्दाहरू
स्िपििेकीय रूिमा इन्कार गररएको हुँदा यस्ता उजुरीहरूको प्रभािकारीता माधथ प्रश्न रहे को ि
। संक्रमणकालीन न्यायको िररधिमा सम्भापित तथ्य अनस
ु न्िान गने प्रफक्रयाले न्यायमा िहुँर्
र मानि अधिकार हननका िीडित र उनीहरूको आिन्तको उिर्ारलाई स्थानिूतता गना सक्दै नन ्
र त्यसैले यसलाई ऐष्ट्छिक आलेखको दिा ५(२)(ख) को अथामा प्रभािकारी उिर्ार मान्न
समल्दैन ।
उजुरी
३.१. उजरु ीकतााहरूको दाबीअनस
ु ार राजेन्र ढकाल बलिि
ू ाक बेित्ता िाररएका धथए र राज्य िक्षले
उनको अनुबन्िको िारा ६, ७, ९, १० अन्तगातको िुट्िािुट्िै र सो को संयुक्त रूिमा िारा २(३)
अन्तगातको अधिकारहरू र दोस्रो उजुरीकतााको िारा ७ अन्तगातको िुट्िै र सोको संयुक्त रूिमा
िारा २(३) अन्तगातको अधिकारहरू; र तेस्रो उजुरीकताा (मंष्ट्जमा ढकालको) िारा ७ अन्तगातको
िुट्िै र सो को संयुक्त रूिमा िारा २(३) र २४(१) अन्तगातका अधिकारहरू उल्लङ्घन गरे को
ि ।
३.२. राजेन्र ढकाललाई नेिाल प्रहरीले ८ जनिरी १९९९ (२०५५/०९/२४) मा स्िेछिार्ारी रूिमा
उनको स्ितन्रताबाि िष्ट्चर्त गरे का धथए र उनलाई अष्ट्न्तम ििक उनको ज्यानलाई खतरा हुने
फकससमको िररष्ट्स्थततमा राज्यका अधिकारीहरूसँग दे खखएको धथयो । उनको स्िेछिार्ारी िक्राउ,
यातना र त्यसिति बेित्ता िाने काया त्यस्ता अभ्यासहरू व्यािक रूिमा र प्रणालीगत रूिमा नै
हुने हुने गरे को िररप्रेक्ष्यमा घिे का धथए। सिोछर् अदालतले आफ्नो १ जन
ु २००७ (२०६४/०२/१८)
को िैसलामा बन्दी िानबबन ससमततको अनुसन्िान तथा खोजलाई स्िीकार गदै राजेन्र
ढकाललाई बेल र्ौतारा इलाका प्रहरी कायाालयले टहरासतमा सलएको र िति बलिूिाक बेित्ता
िारे को भन्ने ठहर गरे को भएताितन अदालतको आदे शको कायाान्ियन भएको िै न र उनको
हालखबर ित्ता लगाउन कुनै प्रभािकारी िानबबन भएको िै न । यस िररप्रेक्ष्यमा, राज्यले आफ्नो
तनयन्रणमा रहे को मातनसको बाँछन िाउने अधिकार सम्बन्िी दातयत्ि िरू ा गरे को देखाउने
प्रमाणको भार राज्यमा रहे को ि । तसथा राज्यले सो ष्ट्स्थतत नरहे को भतन देखाउन नसकेको
कारण राजेन्र ढकाल बलिूिाक बेित्ता िाररनुले उनको अनुबन्िको िारा ६ को अधिकार हनन
भएको ि भतन दाबी गरे का िन ् ।
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३.३ राजेन्र ढकाललाई सम्िका पिहीन थुनामा राखखनु र उनलाई बलिूिाक थुनामा राखखनुले उनी
माधथ उनको अनुबन्िको िारा ७ को पििरीत काया भएको ि । ८ जनिरी १९९९ (२०५५/०९/२४)
बाि उनलाई बाटहरी दतु नयाँसँग सम्िका राख्न नटदई थुनामा राख्दा उनी िूणातः प्रहरीको कृिामा
तनभार धथए । यसको अततररक्त, िटहले आिूले िाएको यातना, आफ्नो नाममा िक्राउ िुजी जारी
भएिति सरु क्षाकमीबाि आउने गरे को ज्यानको िम्की लगायतका िररष्ट्स्थततमा बेित्ता िाररएकाले
सम्भितः उनी मानससक तनािमा ितन धथए ।
३.४. राजेन्र ढकालको स्ितन्रतालाई स्िेछिार्ारी रूिमा हनन गरी उनलाई बेला र्ौतारा क्षेर
प्रहरी कायाालयमा लगी बलिूिाक बेित्ता िाररएको १२ िषाभन्दा िेरै समय बबततसकेको ि ।
उनको लामो अिधिको सम्िका पिहीन थुनाले उनको अनुबन्िको िारा ९ अनुसारको अधिकार
हनन भएको ि । ७ अगस्त १९९८ (२०५५/०४/२२) मा तनहुँ ष्ट्जल्ला अदालतले जारी गरे को
कानुनसम्मत िक्राउ िुजी अनुरूि उनलाई िक्राउ गररएको भए ताितन नेिाली तथा अन्तरराष्ट्ष्ट्रय
कानुनको अनुसार िूरा गनुािने कायापिधि िूरा गररएको धथएन । उनको िक्राउ कुनै आधिकाररक
दताा फकताबमा उल्लेख गररएको धथएन र उनको आिन्तले उनलाई त्यस िश्र्ात ् दे खेका िै नन ्
। उनी माधथ कुनै मुद्दा दताा गररएको िै न र उनलाई कुनै न्यायािीश िा कुनै अधिकार प्रा्त
अधिकारी समक्ष िेश गररएको िै न । उनलाई आफ्नो िक्राउ पिरुद्ि अदालतमा उजरु ी टदने
मौका प्रदान गररएको धथएन ।
३.५. उजुरीकतााहरूको दाबीअनुसार राजेन्र ढकालको स्िेछिार्ारी िक्राउ, सम्िका पिहीन थुना र
उनलाई बलिूिाक बेित्ता िाररनु ले र उनी माधथ गररएको व्यिहारले अनुबन्िको िारा १०
उल्लङ्घन भएको ि ।
३.६. राजेन्र ढकाललाई सम्िका पिहीन थुनामा राख्नु, त्यसिति उनलाई बलिूिाक बेित्ता िाररनु
र उनको हालखबरको प्रभािकारी िानबबन नहुनुले ८ जनिरी १९९९ (२०५५/०९/२४) बाि उनलाई
उनको कानुनप्रदत्त अधिकारबाि िष्ट्चर्त गररएको ि र यसले उनको मानि अधिकार र स्ितन्रता
हनन भएको ि । यस कारण राज्य िक्ष अनुबन्िको िारा १६ उल्लङ्घन गनामा ष्ट्जम्मेिार
रहे को ि ।
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३.७. उजुरीकतााहरूले राजेन्र ढकालको स्िन्रताको स्िेछिार्ारी रूिमा हनन गररएको र उनलाई
बलिूिाक बेित्ता िाररएको कायालाई तत्काल उजुरी गरे ितन र सिोछर् अदालत सोही तनष्ट्कषामा
िुगे ितन कुनै आधिकाररक, र्ुस्त, तनस्िक्ष, र स्ितन्र िानबबन भएको िै न र उनको हालखबर
अझै थाहा भएको िै न । आजसम्म ितन उनको स्िन्रतताको स्िेछिार्ारी रूिमा हनन
गररएकोमा, उनलाई बलिि
ू ाक बेित्ता िाररएकोमा, यातना टदने काया गरे कोमा, सम्भितः हत्या
गररएको र उनको लासलाई लुकाएकोमा कसैको नाममा समाह्िान जारी िा कोही दोषी करार
गररएको िै न। यसरी राज्य िक्षले उनको अनुबन्िको िारा ६,७,९,१०, र १६ को र संयुत रूिमा
हे दाा िारा २(३) को उल्लङ्घन गरे को ि ।
३.८. आफ्नो आिन्तलाई स्िेछिार्ारी रूिमा िक्राउन गरी त्यसिति बलिि
ू ाक बेित्ता िारे कोमा
र राज्यका अधिकारीहरूको यस पिषयसँग सम्बष्ट्न्ित गततपिधि तथा अकमाण्यताका कारणले
गदाा िटहलो र दोस्रो उजुरीकताालाई िेरै िीिा र तनाि भएको ि र यस कारण राज्यले उनीहरूको
िारा ७ र संयुत रूिमा िारा २(३) को उल्लङ्घन गरे को ि । राजेन्र ढकाल बेित्ता हुनल
ु े उनको
िररिारलाई गटहरो मानससक तथा भािनात्मक र्ोि िुगेको ि । यस कारणले िटहलो उजुरीकतााको
िाररिाररक जीिन र आधथाक अिस्थामा नकारात्मक असर िरे को प्रस्ि ि । िटहलो उजुरीकताालाई
आफ्नो बालबछर्ाको जीिनयािन गराउन र उनीहरूको सशक्षाको व्यिस्था गना िेरै गाह्रो भयो ।
उनले आफ्नो व्याकुलता र बेलाबेलामा भइरहने र्रम तनराशाका कारण औषधि सेिन गनुाियो
र आफ्नो ितत बेित्ता भएको घिनाले हालसम्म ितन उनलाई गटहरो असर िारररहे को ि । प्रहरी
प्रशासनको असहयोगले र बारम्बार प्रहरी र्ौकी जाँदा आिू ितन िक्राउ िने हो की भन्ने
धर्न्ताले दोस्रो उजुरीकताा ितन धर्ष्ट्न्तत धथए। गोखाामा सुरक्षक्षत अनुभूतत नभएको कारण उनी
जािान िलायन भए तर िटहलो उजरु ीकताा र उनको िररिारसँग सिैँ सम्िकामा धथए । पिदे श
गएिति ितन आफ्नो भाइले कुिाइ खाएको र आिूले उनको खोजी गरे को जस्तो नराम्रो सिना
दे खखरहन्थे । यस्ता समस्या बाि ठीक हुन उनले िाक्िरको िरामशा सलए र anti-depressant र
anxiolytic औषधि ितन प्रयोग गरे । हालसम्म ितन राजेन्र ढकालको हालखबर जान्न िाउने,
अनुसन्िानको प्रगतत बारे जान्न िाउने जस्ता उजुरीकतााका अधिकारहरू राज्यले उल्लङ्घन
गरररहे को ि ।
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३.९. तेस्रो उजुरीकतााको अनुबन्िको िारा ७ र संयुत रूिमा िारा २(३) र २४(१) बमोष्ट्जमका
अधिकारहरू उल्लङ्घन भएको ि । उनको पिता बेित्ता हुँदा उनी ९ िषाको धथइन । कटठन
आधथाक िररष्ट्स्थततमा हुफकिँदा र आफ्नो आमालाई िररिार हुकााउन भएको कटठनाइ दे ख्दा उनलाई
िीिा हुन्थ्यो । आफ्नो युिािस्थाको महत्त्ििूणा समयमा उनले लाचिना लागेको िररिारमा हुफकानु
र आफ्नो पिताको मत्ृ यक
ु ो बारे मा सन्
ु नु िने जस्ता भािनात्मक र सामाष्ट्जक भार बोक्नु ियो
। काठमािौंमा िढ्ने उनको योजना आधथाक कारणले िूरा हुन सकेन र २००१ ततर उनी गोखाा
िफकानु ियो ।
३.१० उजुरीकतााहरूले राज्यलाई तनम्न ससिाररस गररटदन ससमततलाई अनुरोि गिा न ्: (क)
राजेन्र ढकालको हालखबर बारे तत्काल प्राथसमकतामा राखेर अनुसन्िान गना, (ख) राजेन्र
ढकाल ष्ट्जउँ दो भए उनलाई ररहा गना र उनको मत्ृ यु भइसकेको भए उनको बाँकी भौततक अिशेष
ित्ता लगाउन र उनको िररिारलाई फिताा गना, (ग) सम्बष्ट्न्ित अिरािीहरू माधथ मुद्दा र्लाउन,
िैसला गना र सजाय टदन उनीहरूलाई कानुनको अगाडि उभ्याउन र सो प्रफक्रयाको नततजा
सािाजतनक गना, (घ) उजुरीकतााहरूलाई तििो, उधर्त र ियाा्त िररिूरण टदन, (ङ) क्षततिूतता
अन्तगात भौततक तथा अभौततक क्षतत, िुनस्थाािना, िदिूतता, सन्तुष्ट्ष्ट्ि र सो काया नदोहोररने
सतु नष्ट्श्र्तता जस्ता आिार समािेश गना। पिशेषगरी, राज्य िक्षले एउिा सािाजतनक समारोहमा
अधिकारीहरूको र राजेन्र ढकालको िररिारको उिष्ट्स्थततमा आफ्नो अन्तरराष्ट्ष्ट्रय दातयत्ि
स्िीकार गरोस ्, र राजेन्र ढकालको िररिारसँग आधिकाररक रूिमा क्षमा मागोस ् भन्ने उनीहरूको
अनुरोि रहे को ि । राज्य िक्षले उजुरीकतााहरूलाई तुरुन्त र ससत्तैमा आफ्ना पिसशष्ट्िीकृत पिशेष
संस्थाहरू मािात मेडिकल तथा मनोिैज्ञातनक उिर्ार तथा स्याहार, र उनीहरूले प्रभािकारी र
ियाा्त राहत तथा क्षततितू ता िाएको सतु नष्ट्श्र्त गना आिश्यकता अनस
ु ार तन:शल्
ु क कानन
ु ी
सहायता ितन प्रदान गनुा िदाि । यस्तो काया नदोहोररयोस भतन सुतनष्ट्श्र्त गना बलिूिाक बेित्ता
िाने, यातना टदने र यस्ता अिरािमा पिसभन्न रूिमा सहभागी हुने कायालाई अिरािको रूिमा
स्थािना गरी यस्ता काया गनेलाई गम्भीरताको आिारमा उधर्त सजाय तोक्ने व्यिस्था राज्य
िक्षले गनुािदाि ।
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उजुरीको ग्राह्यतामा राज्य िक्षको िारणा
४.१ २०१२ अक्िोबर १० (२०६८/०६/२४) मा राज्य िक्षले उजुरीकतााहरूले कानुनी उिर्ारका घरे लु
उिायहरू सबै समा्त गररसकेको भन्ने दाबीलाई र्ुनौती टदँ दै ग्राह्यतासम्बन्िी टि्िणी िेश
गयो।
४.२ राज्य िक्षका अनस
ु ार उजरु ीकतााहरूले ससमतत समक्ष िेश गरे का आरोिहरू सिोछर् अदालतले
दोस्रो उजुरीकतााले दताा गराएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ररि अन्तगात मध्यनजर गररसकेको ि
। उक्त मद्
ु दाको क्रममा सबै अधिकारीहरूले राजेन्र ढकाललाई िक्राउ नगरे को िा थुनामा
नराखेको भतन उत्तर टदएका धथए । सिोछर् अदालतले खोज िुजी ितन जारी गरे को धथयो तर
राजेन्र ढकालको हालखबर बारे ित्ता लाग्न सकेन ।
४.३ उजरु ीकतााहरूले सरकारी मद्
ु दा सम्बन्िी ऐन २०४९ (१९९२) ले व्यिस्था गरे बमोष्ट्जम
प्रहरीमा जाहे री दताा गराएका िै नन ् । सो जाहे री दताा गराएको भए प्रहरीले सो मुद्दाको कानुन
बमोष्ट्जम िानबबन गने धथयो । त्यसैले उजुरीकतााहरूले कानुनी उिर्ारका सबै घरे लु उिायहरू
समा्त गरे का िै नन ् ।
४.४ उजरु ीमा उल्लेख गररएका मानि अधिकारको उल्लङ्घनका आरोिहरू सशस्र द्िन्द्िको
बेला भएको दे खखने भतन राज्य िक्षले टि्िणी गरे को ि । यस्ता बेित्ता िाररएका सम्बन्िी
मुद्दाहरूलाई अनुसन्िान गना एउिा आयोग र अन्तररम संपििान २००७ अनुरूि सत्य तनरूिण
तथा मेलसमलाि आयोग गठन गने तनणाय भएको ि । यस अन्तगात बेित्ता िाररएका सम्बन्िी
मुद्दाहरूलाई अनुसन्िान गने आयोग र सत्य तनरूिण तथा मेलसमलाि आयोग सम्बन्िी
पििेयकहरू संसदमा िेश भइसकेका िन ्। राज्य िक्षले आफ्नो टि्िणी गदाा उक्त पििेयकहरू
िाररत हुन बाँकी धथए। उक्त पििेयकहरू िाररत भएिति स्थािना हुने दई
ु आयोगहरूले द्िन्द्िको
समयमा भएका मुद्दाहरूको अनुसन्िान गनेिन ् र सत्यतथ्य बाटहर ल्याउनेिन ्। यस
िष्ट्ृ ठभूसममा र आिूले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्रहरू पिकास गना इमान्दार प्रयास गरररहे को
अिस्थामा कानुनी उिर्ारका घरे लु उिायहरूमा अनािश्यक पिलम्ब भएको भन्न नसमल्ने राज्य
िक्षको ष्ट्जफकर ि।
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४.५ राज्य िक्षले हरे क ितामान अिस्था ित्ता नलागेका सशस्र द्िन्द्िको प्रत्येक िीडितको
िररिारलाई अन्तररम राहत स्िरूि ने.रु ३,००,००० प्रदान गरे को ि । संक्रमणकालीन न्यायको
प्रणाली स्थािना भए िश्र्ात ् िीडितहरूले राज्यबाि थि राहत प्रा्त गना सक्नेिन ् ।
४.६ पिद्यमान िौजदारी न्याय प्रणालीले राम्रो काम गरररहे को राज्य िक्षको दाबी रहे को ि ।
सरकारी मद्
ु दा सम्बन्िी ऐन २०४९ (१९९२) अन्तगात, नेिाल प्रहरीले सशस्र द्िन्द्िको समयमा
भएका केही अिरािहरूको अनुसन्िान गरे का िन ् ।
ग्राह्यतासम्बन्िी राज्य िक्षको टि्िणी उिर उजुरीकतााहरूको प्रततफक्रया
५.१ २०१२ डिसेम्बर १४ (२०६८/०८/२९) मा उजुरीकतााहरूले ग्राह्यतासम्बन्िी राज्य िक्षको
टि्िणीमा प्रततफक्रया िेश गरी आफ्ना आरोिहरू िुन: दोहोयााएका धथए।
५.२ बन्दी प्रत्यक्षीकरण ररि अन्तगात अधिकारीहरूले सिोछर् अदालतको कारण दे खाऊ आदे शको
उत्तर राजेन्र ढकाललाई िक्राउ नगरे को र थुनामा नराखेको भतन टदएका धथए तर अदालतलाई
उत्तर िेश गनुािूिा उनीहरूले ढकालको अिस्था ित्ता लगाउन कुनै अनुसन्िान गरे को जनाउने
प्रमाण िेश गरे का धथएनन ्। त्यसैगरी, सिोछर् अदालतले अिार सलएको थुना अनस
ु न्िान
ससमततको तनष्ट्कषालाई इन्कार नगरी उनको िक्राउ र थुना बारे उत्तर िेश गररएको धथयो । यस
सम्बन्िमा, बलिि
ू ाक बेित्ता सम्बन्िी काया ससमततका अनस
ु ार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ररिहरूको
सिलता सुरक्षाकमीहरूको ग्राह्यता मारै आिाररत रहे को धथयो र कुनै कानुनी प्राििानले
सुरक्षाकमीहरूलाई सम्िूणा सत्य खुलाउन बाध्य बनाएको धथएन र यस कारण दण्िहीनता रही
रहे को अिस्था धथयो।8
५.३ उजरु ीकतााहरूको दाबी अनस
ु ार उजरु ीकतााहरूले अन्तररम राहतस्िरूि ने.रू ३,००,००० प्रा्त
गरे का िै नन ्। उजुरीमा उल्लेख भए जस्तै िटहलो उजुरीकतााले मारै राहत रकम प्रा्त गरे की
तिन ्। अन्य उजुरीकताा र राजेन्र ढकालले क्षततिूतता प्रा्त गरे का िै नन ् । जे भए ताितन यस्ता
गम्भीर प्रकृततका उल्लङ्घनका हकमा आधथाक राहतलाई मारै अनुबन्िको िारा २(३) को अथामा
प्रभािकारी िररिूरण मान्न समल्दै न ।

8

उजनरीकताुहरूले बलपूर्वुक बेपत्ता पार्े कायु सम्बन्धी कायु दलको प्रततर्वेदर् (हे र्नुहोस ् E/CN.4/2005/65/Add.1.), अर्नच्छे द ४१-४२ र कायु दलको

फलो-अप को २०१२ को प्रततर्वेदर् , (A/HRC/19/58/Add.4) अर्नच्छे द १००-१०१ उल्लेख गरेका छर् ् ।
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५.४ उजुरीकतााहरूले आफ्नो टि्िणी िेश गरररहे को बेला भपिष्ट्यमा सत्य तनरूिण तथा
मेलसमलाि आयोगको स्थािना तनष्ट्श्र्त धथएन । गैर-न्यातयक तनकायहरूले गने सत्य अनस
ु न्िान
महत्त्ििूणा भए ितन यसले मानि अधिकार उल्लङ्घनका िीडित र िीडित िररिारलाई टदनु िने
न्याय र िररिूरणलाई प्रततस्थािन गना सक्दै न फकनकी िौजदारी न्याय प्रणाली नै तत्काल
अनस
ु न्िान गने र अिरािीहरूलाई सजाय टदने बढी उियक्
ु त माध्यम हो। तसथा, उजरु ीकतााहरूले
प्रभािकारी कानुनी उिर्ारका पिधिहरूमा संक्रमणकालीन न्यायको संयन्र ितन प्रयोग गररसकेको
मान्न सफकँदै न।
५.५ उजुरीकतााहरूले जाहे रीको दताा नगरे को भन्ने राज्य िक्षको दाबीमा

उजुरीकतााहरूले िुन:

आफ्नो िटहलेको आरोिहरू दोहोयााएका िन ् (िररछिे द २.१३ हे नुाहोस ्)। बलिूिाक बेित्ता िाररनु,
यातना टदइनु र गैर न्यातयक हत्या गनाु जस्ता काया राज्य िक्षमा अिरािीकरण नभएकोले यस
घिना बारे जाहे री टदन समल्ने अिस्था रहे को धथएन । १९९९ मा प्रहरीमा उजुरीकतााहरूले िेरै
ििक सोििुि गरे को तथ्य उजुरीकतााहरूले थि प्रस्ट्याएका िन ् । ती सोििुिहरू प्रभािकारी
नभएको कारण १९९९ जनिरी २१ (२०५५/१०/०७) मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ररि दताा गराउनु
िरे को धथयो । त्यसैगरी, २००८ मा भएको सिोछर् अदालतको िैसलाअनस
ु ार भपिष्ट्यमा स्थािना
हुने सत्य तनरूिण तथा मेलसमलाि आयोगको क्षेराधिकारमा िने हुनाले हत्यासम्बन्िी जाहे री
दताा गनुा हुँदैन । यसबाि जाहे रीलाई उिर्ारको रूिमा सलने कुरामा प्रश्न उठे को उजुरीकतााहरूको
तका ि । उजुरीकतााहरूका अनुसार सरकारी मुद्दा सम्बन्िी ऐन, २०४९ (१९९२) मा हत्या र
अिहरणसम्बन्िी कायापिधि उल्लेख भए ितन सो कायापिधि राजेन्र ढकालको मद्
ु दामा उियुक्त
मान्न सफकँदै न फकनकी यस मुद्दामा उनलाई अिहरण होइन तर गैर कानुनी रूिमा थुनामा
राखी त्यसिति बलिि
ू ाक बेित्ता िाररएको धथयो ।
मुद्दाको तथ्यमा राज्य िक्षको टि्िणी
६.१ २०१३ अपप्रल ४ (२०६८/१२/२२) मा राज्य िक्षले मुद्दाको तथ्यमा आफ्नो टि्िणी िेश गरे को
धथयो र उजुरीकतााहरूले कानुनी उिर्ारका सबै घरे लु उिायहरूको प्रयोग नगरे को

र

सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रणाली पिकास भइरहे को भतन टि्िणी गरे को धथयो ।
६.२ २०१३ मार्ा १३ (२०६८/११/३०) मा राज्य िक्षले ससमततलाई जानकारी गराएअनुसार बेित्ता
व्यष्ट्क्तहरूको अनुसन्िान गना आयोग गठन गने र सत्य तनरूिण तथा मेलसमलाि आयोग
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गठन गने अध्यादे श राष्ट्रिततद्िारा िाररत भएको ि र राज्य िक्षले सो कायाान्ियन गना
उछर्स्तरीय आयोग गठन गने योजना गदै धथयो । यस िष्ट्ृ ठभूसममा, सङ्क्रमणकालीन न्यायको
प्रणाली कायाान्ियन हुन लागेको अिस्थामा ससमततले नेिालको सशस्र द्िन्द्िसँग सम्बष्ट्न्ित
मुद्दामा पिर्ार गनुा उियुक्त हुँदैन ।
तथ्यसँग सम्बष्ट्न्ित राज्य िक्षको टि्िणीमा उजरु ीकतााको टि्िणी
७.१ २०१३ जुन २४ (२०७० असार १०) मा उजुरीकतााहरूले तथ्यसँग सम्बष्ट्न्ित राज्य िक्षको
टि्िणीमा आफ्नो टि्िणी सम्प्रेषण गरे का धथए। राज्य िक्षले मुद्दाको तथ्यलाई सम्बोिन
गनाबाि र्ुकेको जसले गदाा उनीहरूको िीिालाई बेिास्ता गररएको भतन उनीहरूले खेद प्रकि गरे
। राज्य िक्षले राजेन्र ढकालको अिस्था बारे कुनै जानकारी प्रदान गना नसकेको र उनीहरूको
सम्िण
ू ा प्रयास तनरथाक बनाएको ि।
७.२ ऐष्ट्छिक आलेखको िारा ५ (२) (ख) अनुसार मुद्दाको ग्राह्यताको लाधग जाहे री आिैँमा
उिर्ारको रूिमा सलन नसफकने उजुरीकतााहरूको दाबी रहे को ि।२००७ जुन १ (२०६४/०२/१८) मा
भएको सिोछर् अदालतको िैसलामा राजेन्र ढकाललाई बलिूिाक बेित्ता िाररएको र यसबारे
अनुसन्िान गनुा भतन उल्लेख भए ितन उनको ितामान अिस्था अझै थाहा भएको िै न।
७.३ राजेन्र ढकाललाई बलिि
ू ाक बेित्ता िाररए बाित िटहलो उजरु ीकतााले अन्तररम राहत स्िरूि
२००७ अगस्त ३ (२०६४/४/१८) मा ने.रु. १,५०,००० र २००८ अपप्रल १४ (२०६५/०१/०२) मा ने.रु.
१,००,००० प्रा्त गरे को भतन उजुरीकतााहरूले िुन: उल्लेख गरे का िन ् । अनुबन्िको िारा २ (३)
अनुसार आधथाक क्षततिूतता मारै यस्तो प्रकृततको उल्लङ्घनको प्रभािकारी िररिूरण हुन सक्दै न
।
७.४ ससमततमा उजुरीकतााहरूको टि्िणी िेश भएको बेलासम्म बेित्ता व्यष्ट्क्तहरूको अनुसन्िान
गना आयोग र सत्य तनरूिण तथा मेलसमलाि आयोग स्थािना हुने सम्भािना रहे को धथएन।
अध्यादे श तत्काल लागू भएको भएताितन त्यसको कानुनी कायाान्ियन सिोछर् अदालतद्िारा
तनलष्ट्म्बत गररएको धथयो ।
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िक्षहरूको थि िेशी
८.१ २०१३ अक्िोबर १० (२०७०/०६/२४) मा राज्य िक्षले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणाली सम्बन्िी
आफ्नो राय दोहोयााउँदै उजुरीकतााहरूले कानुनी उिर्ारका घरे लु उिायहरू सबै प्रयोग गरे र
नसकेको आफ्नो दाबी दोहोयाायो।
८.२ राजेन्र ढकालको िररिारलाई अन्तररम राहत स्िरूि ने.रु. ३,००,००० टदएको भतन राज्य
िक्षले िेश गरे को ि । सो रकम प्राथसमक राहतको टहस्सा धथयो र िूरा क्षततिूतता होइन ।
मुद्दाको अनुसन्िान िति िीडितलाई ियाा्त क्षततिूतता प्रा्त गने अधिकार रहे को धथयो।
८.३ अिहरण र शरीर बन्िकको महल मुलुकी ऐनमा उल्लेख भए ितन उजुरीकतााहरूले सम्बष्ट्न्ित
तनकायहरूमा राजेन्र ढकाललाई बलिूिाक बेित्ता िाररएको आरोिको जाहे री दताा गराएका िै नन ्
|
९. २०१३ नोभेम्बर ६ (२०७०/०७/२०) र २०१४ जनिरी १० (२०७०/०९/२६) मा उजुरीकतााहरूले
ससमततलाई जानकारी गराएअनुसार २०१४ जनिरी २ (२०७०/०९/१८) मा सिोछर् अदालतले बेित्ता
व्यष्ट्क्तहरूको अनुसन्िान गना आयोग गठन गने र सत्य तनरूिण तथा मेलसमलाि आयोग
गठन गने २०१३ मार्ा १४ (२०६८/१२/०१) को अध्यादे श संपििानको पििरीत र अन्तरराष्ट्ष्ट्रय
मान्यता अनस
ु ार नभएको भतन िैसला गरे को ि । सिोछर् अदालतले नयाँ आयोग गठन गना
आदे श टदएको ि तर यसको लाधग समय सीमा भने तोकेको िै न ।
ससमतत समक्ष पिर्ाराधिन प्रश्नहरू र कायापिधि
उजुरीको ग्राह्यताको सम्बन्िमा
१०.१ उजरु ीमा रहे को कुनै दाबी माधथ पिर्ार गनाु िूिा ससमततले आफ्नो कायापिधिको तनयमािली
तनयम ९३ बमोष्ट्जम अनुबन्िको ऐष्ट्छिक आलेख अन्तगात उक्त मुद्दा ग्राह्य ि िा िै न भतन
तनरूिण गनुा िने हुन्ि ।
१०.२ ऐष्ट्छिक आलेखको िारा ५(२) (क) मा उल्लेख भएको प्राििानअनुसार यही मुद्दा अन्य
कुनै अन्तरराष्ट्ष्ट्रय अनुसन्िान िा तनरूिण िद्िततद्िारा तनरूिण भइरहे को िै न भतन ससमततले
ठम्याएको ि। २०११ मा राजेन्र ढकालको मद्
ु दा सम्बन्िी प्रततिेदन बलिि
ू ाक बेित्ता सम्बन्िी
काया ससमततमा टदइएको भतन ससमततले टि्िणी गरे को ि । तर तनष्ट्श्र्त दे श िा क्षेरको मानि
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अधिकारको अिस्थाको िा मानि अधिकारको पिश्िव्यािी उल्लङ्घनका घिनाहरूको िरीक्षण गने
र सािाजतनकीकरण गने कायाादेश िाएका मानि अधिकार आयोग िा मानि अधिकार िररषदले
स्थािना गरे का अनुबन्िबाहे कका अततररक्त कायापिधि िा संयन्रहरूमा सािारणतया ऐष्ट्छिक
आलेखको िारा ५(२) अन्तगात को अनुसन्िान िा मेलसमलाि निने भतन ससमततले टि्िणी
गरे को ि।9 सोही अनुरूि उजरु ीको िरीक्षण गनाबाि ससमततलाई रोक नलगाइएको भन्ने ससमतत
तनष्ट्कषामा िुगेको ि ।
१०.३ कानुनी उिर्ारका घरे लु उिायहरू सबै प्रयोग गरे को भन्ने बारे मा पिर्ार गदाा,
उजुरीकतााहरूले मुलुकी ऐनको अिहरण तथा शरीर बन्िक सम्बन्िी महल अन्तगात जाहे री
दरखास्त नटदएको र यस मुद्दाको तनरूिण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीद्िारा हुने भतन
राज्य िक्षले गरे को दाबी ससमततले पिर्ार गरे को ि। राजेन्र ढकाल बेित्ता भएको घिना
प्रहरीसटहत अन्य अधिकारीहरूलाई िेरै ििक जानकारी गराएको; सरकारी मुद्दा सम्बन्िी ऐन
२०४९ (१९९२) को अनुसूर्ी १ मा बलिूिाक बेित्ता र यातना उष्ट्ल्लखखत नभएको कारण जाहे री
दरखास्त प्रभािकारी उिर्ार नभएको; र सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रणालीले न्यायमा िहुँर्लाई
प्रततस्थािन नगने हुँदा यसलाई उियोग गनुा िने प्रभािकारी उिर्ार मान्न नसफकने भतन
उजरु ीकतााहरूले गरे को उजरु ी ितन ससमततले पिर्ार गरे को ि। दोस्रो उजरु ीकतााले नेिालको
सिोछर् अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दताा गरे को र सो को िैसला २००७ जुन १
(२०६४/०२/१८) मा भएको भतन ससमततले पिर्ार गरे को ि। यस िैसलामा राजेन्र ढकाललाई
बलिूिाक बेित्ता िाररएको तनष्ट्कषामा िुगी उनको हालखबरको अनुसन्िान गनुा भतन आदे श भएको
धथयो । सो िैसला र उजुरीकतााहरूको प्रयासका बािजुद १७ िषासम्म ितन राजेन्र ढकालको
िक्राउ र बेित्ता हुनक
ु ो िररष्ट्स्थतत बारे थाहा भएको िै न र यस बारे कुनै अनस
ु न्िान भएको
िै न । गम्भीर उल्लङ्घनको घिनाहरूमा न्यातयक उिर्ार आिश्यक ि10, र २०७१ (२०१४) को
ऐनले स्थािना गरे को सङ्क्रमणकालीन न्यातयक तनकायहरूलाई न्यातयक तनकाय मान्न नसमल्ने
पिधिशास्र ससमततले िुन नोि गरे को ि11 । राज्यले औँल्याएको उिायहरू प्रभािकारी नभएको

9

उजनरी र्ं १८७४/२००९ हे र्नु होस ् , Milhoubi v. Algeria, १८ अक्टोबर २०१३ (२०७०/०७/०१) मा अमिमत पाररत, अर्नच्छे द ६.२; र्ं १८८२/२००९, Al.

Daquel v. Libya, २१ जनलाई २०१४ (२०७१/०४/०५) मा अमिमत पाररत, अर्न च्छे द ५.२, र र्ं २०३८/२०११, Tharu et.al v. Nepal, अर्नच्छे द ९.३.
10

उजनरी र्ं १७६१/२००८, Giri v. Nepal, २४ माचु २०११ (२०६७/१२/१०) मा अमिमत पाररत, अर्नच्छे द ६.३

11 Tharu et. al v. Nepal, अर्नच्छे द ९.३.
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र ऐष्ट्छिक आलेखको िारा ५(२) अन्तगात उजुरीको िरीक्षण गना कुनै रोक नभएको तनष्ट्कषामा
ससमतत िुगेको ि।
१०.४ ग्राह्यताका सबै मािदण्िहरू िरू ा भएकाले, ससमतत उजरु ी ग्राह्य भएको घोषणा गदाि र मल
ू
कानुनी प्रश्नतिा पिर्ार गना अतघ बढे को ि।

मूल कानुनी प्रश्न उिर पिर्ार पिमशा
११.१ ऐष्ट्छिक आलेख को िारा ५(१) अनुरूि िक्षहरूले प्रदान गरे को सबै जानकारीको आिारमा
ससमततले उजुरीबारे पिर्ार गरे को ि ।
११.२ १९९९ जनिरी ८ (२०५५/०९/२४) मा राजेन्र ढकाललाई गैर कानुनी रूिमा प्रहरीले जम्दी गाउँ मा
िक्राउ गरर बेल र्ौतारा क्षेर प्रहरी र्ौकीमा लगेको, सम्िका पिहीन थुनामा राखेको रत्यसिति
बलिि
ू ाक बेित्ता िारे को र िटहलो उजरु ीकतााको अनुरोिमा दोस्रो उजरु ीकतााले सो िक्राउ ररिोिा गरे को
भतन उजुरीकतााहरूको आरोि नोि गरे को ि । अधिकारीहरुले कुनै अनुसन्िान नगरे िति दोस्रो
उजुरीकतााले सिोछर् अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ररि दताा गराएका धथए । उजुरीकतााहरुले यी
प्रयास गरे ताितन अधिकारीहरूद्िारा कुनै शीघ्र, तनष्ट्िक्ष, र स्ितन्र अनुसन्िान भएको िै न र
आजसम्म ितन राजेन्र ढकालको अिस्था ित्ता लागेको िै न र कसैलाई ितन समाह्िान गररएको िा
दोषी करार गररएको िै न ।
११.३ उजुरीकतााको आरोिहरू सिोछर् अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ररिको सुनिाइ गदाा तनरूिण
गरे को भतन राज्य िक्षको दाबी ससमततले नोि गरे को ि; र सो प्रफक्रया अन्तगात राजेन्र ढकाललाई
िक्राउ नगरे को िा थुना मा नराखेको भतन अधिकारीहरूले उत्तर टदएको र सिोछर् अदालतले खोज
िज
ु ी जारी गरे ितन उनको अिस्था ित्ता नलागेको भतन ससमततले नोि गरे को ि।
११.४ प्रमाणमा उजरु ीकताा र राज्य िक्षको बराबर िहुँर् नहुने र आिश्यक जानकारीमा िेरै जसो
राज्य िक्षको मारै िहुँर् हुने हुँदा प्रमाणको भार उजुरीकताामा मारै हुने भतन मान्न सफकँदै न भतन
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ससमततले िुन िष्ट्ु ष्ट्ि गरे को ि12 । ऐष्ट्छिक आलेख को िारा ४(२) अनुसार राज्य माधथ असल
तनयतको साथ राज्य र राज्यको प्रतततनधिहरू माधथ लागेको अनुबन्िको उल्लङ्घनको आरोिहरूको
अनुसन्िान गने र प्रा्त जानकारी ससमततलाई टदने ष्ट्जम्मेिारी हुन्ि । उजुरीकतााले राज्य माधथ
लगाएका आरोिहरू पिश्िसनीय प्रमाण द्िारा िुष्ट्ष्ट्ि हुँदा र थि स्िष्ट्िीकरण राज्यको हातमा हुँदा,
राज्यले सन्तोषजनक प्रमाण िा स्िष्ट्िीकरण नटदए ससमततले उजरु ीकतााहरूले लगाएका आरोिहरू
िुष्ट्ष्ट्ि भएको मान्न सक्ि।
११.५ अनुबन्िको कुनै िारामा स्िष्ट्ि रूिमा “बलिूिाक बेित्ता” भन्ने शब्द प्रयोग नभए ताितन
बलिूिाक बेित्ता िाररएको कुनै घिनामा पिशेष र शंख
ृ लाबद्ि रूिमा अनुबन्िले िटहर्ान गरे का
पिसभन्न अधिकारहरूको तनरन्तर उल्लङ्घन हुने घिनाहरू भएको हुन्ि13।
११.६ हालको मद्
ु दामा, उजरु ीकतााले राजेन्र ढकाल बेित्ता भएको बारे तरु
ु न्त जनिरी १९९९ मा
अधिकारीहरूलाई उजुरी गरे को र दोस्रो उजुरीकतााले सिोछर् अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ररिको
प्रफक्रया अतघ बढाएको र गह
ृ मन्रालय, नक्सालको प्रहरी मुख्यालय, गोखाा, कास्की, निलिरासी र
तनहुँ को ष्ट्जल्ला प्रहरी कायाालय, िोखरा, कास्कीमा सशस्र प्रहरी बिासलयन, बेल र्ौतारा क्षेर प्रहरी
कायाालय सबैले िक्राउ िा थुना इन्कार गरे को अिस्था ि। तर बन्दी अनुसन्िान काया ससमततको
तनष्ट्कषा अनस
ु ार उनलाई १०-१२ जना प्रहरीहरूले िक्राउ गरर बेल र्ौतारा क्षेर प्रहरी कायाालय लगेका
धथए। सिोछर् अदालतले १ जुन २००७ (२०६४/०२/१८) को िैसलामा ितन यसै तनष्ट्कषालाई सदर
गरे को धथयो र राजेन्र ढकाल बेित्ता हुनुको िररष्ट्स्थतत बारे अनुसन्िान गना आदे श जारी गरे को
धथयो । राज्य िक्षले सिोछर् अदालतको िैसलालाई नकाने कुनै प्रमाण िेश नगरे को तथ्य ससमततले
नोि गरे को ि। बरु सिोछर् अदालतले खोज िुजी जारी गरे को भए ताितन राजेन्र ढकालको अिस्था
ित्ता लागेको िै न। राज्य िक्षले आिूले िण
ू ा र प्रभािकारी अनस
ु न्िान गरे को भन्ने िा सोबाि कुनै
नततजा आएको कुनै प्रमाण ससमतत समक्ष िेश गरे को िै न । राजेन्र ढकालको अिस्था अझैसम्म
ितन ित्ता लागेको िै न र उनको मत्ृ यु भइसकेको भए उनको अिशेष िेला िरे को िै न । बलिूिाक

12

उजनरी र्ं १४२२/२००५, El Hassy v. Libyan Arab Jamahiriya, २४ अक्टोबर २००७ मा अमिमत पाररत, अर्च्
न छे द ६.७; र्ं

१२९७/२००४, Medjnoune v. Algeria, १४ जल
न ाई २००६ (२०६३/०३/३०) मा अमिमत पाररत, अर्नच्छे द ८.३. र र्ं १८०४/२००८, Il

Khwildy v. Libya, १ र्ोिेम्बर २०१२ (२०६८/०७/१६) मा अमिमत पाररत, अर्च्न छे द ७.२.
13

उजनरी र्ं २०००/२०१०, Katwal v. Nepal, १ अपप्रल २०१५ (२०७१/१२/१८) मा अमिमत पाररत, अर्नच्छे द ११.३ ; र र्ं २१३४/२०१२, Serna et.

al v. Columbia, ९ जनलाई २०१५ (२०७२/०३/१६) मा अमिमत पाररत, अर्नच्छे द ६.२.
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बेित्ता िाररएका मुद्दाहरूमा स्ितन्रताको हनन गरे िश्र्ात ् स्ितन्रता हनन गरे को कुरा इन्कार
गनााले िा बेित्ता व्यष्ट्क्तको अिस्था बारे मा जानकारी टदन इन्कार गनााले उक्त व्यष्ट्क्त कानुनको
संरक्षणबाि िष्ट्चर्त हुन्ि र िीडितको ज्यानमा गम्भीर र ष्ट्स्थर खतरा भइरहने हुन्ि र यसको
ष्ट्जम्मेिार राज्य िक्ष हुन्ि भतन ससमततले टि्िणी गरे को ि14 । यस मुद्दामा राज्य िक्षले राजेन्र
ढकालको ज्यान जोगाउने कुनै प्रयत्न गरे को भतन कुनै प्रमाण िेश गना सकेको िै न । राज्य िक्षले
राजेन्र ढकालको ज्यान जोगाउने दातयत्ि िूरा गना नसकी राज्य को अनब
ु न्िको दिा ६(१) को
दातयत्ि उल्लङ्घन गरे को ससमततको तनष्ट्कषा ि ।
११.७ राजेन्र ढकाल को १९९९ जनिरी ८ (२०५५/०९/२४) बाि भएको सम्िका पिहीन थुना र त्यसिति
उनलाई बलिूिाक बेित्ता िाररएकोबाि िारा ७ को उल्लङ्घन भएको भतन उजुरीकतााहरूको आरोि
ससमततले नोि गरे को ि। बाटहर दतु नयाँसग
ँ कुनै ितन सम्िका राख्न नटदई अतनष्ट्श्र्त रूिमा थन
ु ामा
राखखनुको िीिाको स्तर ससमततले मनन गरे को ि। यातना, क्रूर र अमानिीय व्यिहार िा सजायको
तनषेि सम्बन्िी सामान्य टि्िणी नं २० ले राज्य िक्षले सम्िका पिहीन थुना तनषेि गनुा िने भतन
प्राििान गरे को ि। हालको मुद्दामा राज्यबाि सन्तोषजनक स्िष्ट्िीकरणको अभािमा, राजेन्र
ढकालको बलिूिाक बेित्ताले अनुबन्िको िारा ७ को उल्लङ्घन गरे को भन्ने तनष्ट्कषामा ससमतत िुगेको
ि। यस तनष्ट्कषा िश्र्ात ् यही आिारमा उठाएको अनब
ु न्िको िारा १० सम्बन्िी दाबीहरू ससमततले
िरीक्षण गने िै न ।
११.८ राजेन्र ढकाल जनिरी १९९९ मा बेित्ता भएबाि तीन उजुरीकतााहरूलाई भएको िीिा र कष्ट्ि
ससमततले मनन गरे को ि। उनीहरूको प्रयास र सिोछर् अदालतको २००७ जुन १ (२०६४/०२/१८) को
िैसला िति ितन उनीहरूले राजेन्र ढकाल बेित्ता हुनुको िररष्ट्स्थतत बारे सन्तोषजनक स्िष्ट्िीकरण
िाएनन ् र उनको मत्ृ यु भइसकेको भए ितन उनको अिशेष उनको िररिारलाई टदइएको िै न।
राज्यबाि सन्तोषजनक स्िष्ट्िीकरणको अभािमा उजुरीकतााहरूसँग सम्बष्ट्न्ित यी तथ्यहरूले
अनुबन्िको िारा ७ को उल्लङ्घन प्रस्ि िािा भन्ने तनष्ट्कषामा ससमतत िग
ु ेको ि। यस तनष्ट्कषा
िश्र्ात ् यही आिारमा उठाएको अनुबन्िको िारा २४ (१) सम्बन्िी दाबीहरू ससमततले िरीक्षण गने
िै न।
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उजनरी र्ं १९१३/२००९, Aushaala v. Libya, १८ माचु २०१३ (२०६८/१२/०५) मा अमिमत पाररत, अर्न च्छे द ६.२.
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११.९ राजेन्र ढकाललाई िक्राउ िुजी बबना िक्राउ गररएको र यसबाि िारा ९ को उल्लङ्घन भएको
भतन उजुरीकतााहरूको आरोि ससमततले मनन गरेको ि। उनको िक्राउ तनहुँ ष्ट्जल्ला अदालतले
१९९८ अगस्त ७ (२०५५/०४/२२) मा जारी गरे को िक्राउ िुजी जस्तो मान्य िक्राउ िुजी टदएर भएको
भए ताितन नेिाली तथा अन्तरराष्ट्ष्ट्रय मान्यता अनुसारको कुनै कायापिधि िूरा गररएको िै न ।
उनलाई कुनै न्यायािीश िा अधिकार प्रा्त अधिकारी समक्ष प्रस्तुत गररएन र उनले आफ्नो
िक्राउको िैिातनकतालाई कुनै अदालत समक्ष उजरु गना िाएनन ्। यसअनरू
ु ि सिोछर् अदालतको
२००७ जुन १ (२०६४/०२/१८) को िैसलालाई राज्य िक्षले खण्िन गरे को िै न । राज्य िक्ष बाि
उधर्त स्िष्ट्िीकरणको अभािमा तथ्यहरूको अनुसार अनुबन्िको दिा ९ को उल्लङ्घन भएको
ससमततको तनष्ट्कषा रहे को ि ।
११.१० दिा १६ को उल्लङ्घनको आरोिको सम्बन्िमा, राजेन्र ढकाललाई प्रहरीले िक्राउ गरे को;
उजुरीकतााले प्रयास गरे ताितन राज्यले उनी बेित्ता हुनुको बारे मा ियाा्त जानकारी नटदएको; र
सिोछर् अदालतको २००७ जुन १ (२०६४/०२/१८) को आदे शका बािजुद उनको अिस्था ित्ता लगाउन
कुनै प्रभािकारी अनुसन्िान नभएको र यसबाि उनलाई १९९९ जनिरी ८ (२०५५/०९/२४) बाि
कानुनको संरक्षणबाि िष्ट्चर्त गररएको भतन उजुरीकतााहरूले लगाएको आरोिहरू ससमततले मनन
गरे को ि। कुनै व्यष्ट्क्तलाई तनयतिश कानन
ु को संरक्षणबाि िष्ट्चर्त गनााले कानन
ु का अगाडि
व्यष्ट्क्तको रूिमा धर्तनन िाउने सो व्यष्ट्क्तको अधिकार हनन हुन्ि पिशेषगरी जब प्रभािकारी
उिर्ार िाउने सो व्यष्ट्क्तको र उनको िररिारको अधिकारलाई व्यिष्ट्स्थत रूिमा कुष्ट्ण्ठत गररन्ि
भन्ने िारणा ससमततको रहे को ि15। तसथा, राजेन्र ढकाललाई बलिूिाक बेित्ता िाररनुले उनलाई
कानुनको संरक्षण र कानुन बमोष्ट्जम व्यष्ट्क्तको िटहर्ान िाउने अधिकार हनन गरी अनुबन्िको
िारा १६ को उल्लङ्घन भएको ि भन्ने तनष्ट्कषामा ससमतत िग
ु ेको ि।
११.११ उजुरीकतााहरूले अनुबन्िको िारा २(३) लागू गना अनुरोि गरे का िन ् जसअनुसार
अनुबन्िअनुसार प्रा्त अधिकार हनन भएमा सो व्यष्ट्क्तलाई प्रभािकारी उिर्ार टदनु राज्यको
दातयत्ि हुन्ि । यस्ता अधिकार हननको मुद्दाहरूलाई सम्बोिन गना राज्यहरूले न्यातयक र
प्रशासतनक तनकायहरू स्थािना गनल
ुा ाई ससमततले महत्त्िको साथ हे रेको ि । अनुबन्िअनुसार
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उजनरी र्ं २१६४/२०१२, Basnet v. Nepal, १२ जनलाई २०१६ (२०७३/०३/२८) मा अमिमत पाररत, अर्न च्छे द १०.९; Tharu et. al v. Nepal, अर्न च्छे द १०.९

र Serna et al. v. Columbia अर्न च्छे द ९.५
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राज्यहरूको सामान्य कानुनी दातयत्ि सम्बन्िी सामान्य टि्िणी नं ३१ (२००४) लाई ससमततले
उल्लेख गरे को ि जसअनुसार उल्लङ्घनका आरोिहरूको अनुसन्िान गना नसक्नूबाि अनुबन्िको
िुट्िै उल्लङ्घन भएको मान्न सफकन्ि (िष्ट्ृ ठ 15)। हालको मद्
ु दामा राजेन्र ढकालको िक्राउ लगत्तै
दोस्रो उजुरीकतााले पिसभन्न कायाालयमा जानकारी माग गरे का धथए र िति बन्दी प्रत्यक्षीकरण
सम्बन्िी ररि ितन दताा गराएका धथए। २००७ जन
ु १ (२०६४/०२/१८) मा अदालतले राजेन्र ढकाललाई
प्रहरीले बलिूिाक बेित्ता िाररएको ठहर गरे को धथयो र यसबारे अनुसन्िान गना अधिकारीहरूलाई
आदे श समेत टदएको धथयो। उजुरीकतााहरूले प्रयास र सिोछर् अदालतको िैसलाका बािजुद घिना
भएको १७ िषा बबततसक्दा ितन राज्यले राजेन्र ढकाल बेित्ता िाररएको सम्बन्िी िा सोबारे घिना
स्िष्ट्ि िाना िा अिरािीलाई सजाय टदन कुनै िूणा र प्रभािकारी अनुसन्िान गरे को िै न। सिोछर्
अदालतले २००७ जन
ु १ (२०६४/०२/१८) मा आदे श गरे बमोष्ट्जम अधिकारीहरूले गरे का अनस
ु न्िानको
प्रभािकाररता र िूणाता बारे मा र राजेन्र ढकाल बेित्ता िाररएको सम्बन्िी घिना स्िष्ट्ि िाना राज्यले
सलएको ठोस कदम बारे मा राज्यले स्िष्ट्िीकरण टदन सकेको िै न। उनको मत्ृ यु भइसकेको भएमा
राज्यले उनको अिशेष उनको िररिारलाई फिताा टदनबाि ितन र्ुकेको ि। तसथा, राजेन्र ढकाल
बेित्ता िाररएको सम्बन्िी शीघ्र, िूणा र प्रभािकारी अनुसन्िान राज्यले गना नसकेको भतन ससमतत
तनष्ट्कषामा िग
ु ेको ि । राजेन्र ढकालको िररिारले प्रा्त गरे को आधथाक अन्तररम राहत ियाा्त
नभएको र गम्भीर उल्लङ्घनअनस
ु ारको रहे को िै न। ससमततमा जानकारी टदइएको तथ्य अनस
ु ार
राजेन्र ढकाल को सम्बन्िमा िारा २(३) को र संयक्
ु त रूिमा िारा ६(१), ७, ९, र १६ को उल्लङ्घन
भएको र उजुरीकतााहरूको सम्बन्िमा िारा २(३) को र संयुक्त रूिमा िारा ७ को उल्लङ्घन भएको
ससमततको तनष्ट्कषा रहे को ि।
१२. ऐष्ट्छिक आलेखको िारा ५(४) अन्तगात रहे र ससमततले, राज्यले राजेन्र ढकालको सम्बन्िमा
अनुबन्िको िारा ६, ७, ९ र १६ को र संयुक्त रूिमा िारा २(३) को उल्लङ्घन गरे को भन्ने
तनष्ट्कषामा िुगेको ि। प्रा्त जानकारीको आिारमा उजुरीकतााहरूको िारा ७ र िारा २(३) बमोष्ट्जमको
अधिकारहरू ितन उल्लङ्घन भनेको प्रस्ि भएको ि।
१३. अनुबन्िको िारा २(३)(क) अन्तगात, अनुबन्ि अन्तगातका अधिकारहरू उल्लङ्घन भएको
व्यष्ट्क्तहरूलाई िरू ा राहतको रूिमा प्रभािकारी उिर्ार प्रदान गनाु राज्यको दातयत्ि रहे को ि । राज्य
िक्षको तनम्न थि दातयत्िहरू ितन रहे का िन ् : (क) राजेन्र ढकाल बेित्ता हुनुको िूणा र प्रभािकारी
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अनुसन्िान गनुा र उजुरीकतााहरूलाई अनुसन्िानको िूरा जानकारी उिलब्ि गराउनु (ख) राजेन्र
ढकालको मत्ृ यु भइसकेको भए उनको अिशेष बारे ित्ता लगाई उनको िररिारलाई हस्तान्तरण गनुा
(ग) उल्लङ्घनमा सामेल व्यष्ट्क्तहरू माधथ मुद्दा र्लाउनु, उनीहरूलाई कारिाही गनुा र सोको
िररणाम सािाजतनक गनुा, (घ) उजुरीकतााहरूलाई मनोिैज्ञातनक िुनस्थाािना सेिा तथा औषधि उिर्ार
तन:शल्
ु क उिलब्ि गराउनु, (ङ) उजरु ीकतााहरू र ष्ट्जउँ दो भए राजेन्र ढकाललाई ियाा्त क्षततितू ता
प्रदान गनुा र धर्त्त बुझ्दो स्िष्ट्िीकरण टदनु। यस्ता फकससमका उल्लङ्घनहरू भपिष्ट्यमा हुन नटदने
दातयत्ि ितन राज्य िक्षको रहे को ि । यातना, गैरकानुनी हत्या, बलिूिाक बेित्ता िाने जस्ता मानि
अधिकारको उल्लङ्घन गने काया गनेलाई िौजदारी असभयोग लगाउने कानुन बनाउनु र बलिूिाक
बेित्ता िाररएकाहरूको सम्बन्िमा शीघ्र, तनष्ट्िक्ष र प्रभािकारी अनुसन्िान गनुा ितन राज्यको दातयत्ि
रहे को ि।
१४. ऐष्ट्छिक आलेखको िक्ष राष्ट्र भए सँगै राज्य िक्षले यस ससमततको अनुबन्िको उल्लङ्घनको
तनरूिण गने क्षमता स्िीकार गरे को ि र अनुबन्िको िारा २ अन्तगात राज्यले आफ्नो सीमासभर
रहे का हरे क व्यष्ट्क्त िा आफ्नो अधिकारक्षेर सभरको हरे क व्यष्ट्क्तको अनुबन्िमा उल्लेख भएको
अधिकार सुतनष्ट्श्र्त गने दातयत्ि िहन गरे को ि र सो अधिकार उल्लङ्घन भएमा प्रभािकारी र
कायाान्ियन गना समल्ने उिर्ार टदने दातयत्ि ितन िहन गरे को ि । तसथा राज्य िक्षबाि १८० टदन
सभर ससमततको राय कायाान्ियन गना राज्यले सलएको कदमबारे जानकारी प्रा्त गने इछिा ससमततले
व्यक्त गरे को ि । यस रायलाई राज्यको आधिकाररक भाषामा सािाजतनक गररयोस ् र व्यािक
रूिमा सम्प्रेषण गररयोस ् भतन राज्यलाई अनुरोि गररन्ि।
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