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संयुक्त राष्ट्र संघ        ससससपपआर/सस/११२/डड/२०६५/२०१३ 

______________________________________________________________________ 
नागररक तथा राजनीततक अधिकारसम्बन्िी      पवतरणः सािारण 

अन्तराास्ष्ट्रय अनुबन्ि        मे १४, २०१८ 

                                 मूल प्रतत: अङ्ग्रेजी  
__________________________________________________________________________ 

मानव अधिकार ससमतत  

उजुरी नं. २२६५/२०१३ का सम्बन्िमा ऐस्छिक आलेखको िारा ५(४) अन्तगात ससमततले रहण 
गरेको असिमत*, ** 

उजुरी पेश गने:   हहमाल र देवी शमाा (प्रतततनधित्व गने, रायल: रयाक 
इम््यूतनहि अलवेज (TRIAL: Track Impunity Always) 
का कानूनी सल्लाहकार फिसलप रान्ि) 

दाबी गररएको पीडडत: उजुरीकतााहरू 

पक्ष राष्ट्र: नेपाल 

उजुरी समतत: अपप्रल २२, २०१३ (२०७०/०१/०९)  
सन्दिा सामरीहरूः ससमततको कायापवधि तनयमावलीको तनयम ९७ बमोस्जम तनणाय 

सलइएको, राज्य पक्षलाई जुलाई ११, २०१३ (२०७०/०३/२७) 
सम्प्रेषण गररएको (दटतावजेको रूपमा जारी नगररएको) 

असिमत रहण गररएको समतत: अपप्रल ६, २०१८ (२०७४/१२/२३) 
पवषयवटतु: 
कायापवधिगत पवषय: 

बलपूवाक बेपत्ता पाने काया 
पयाा्त मात्रामा आरोप पुस्ष्ट्ि गना असिल; सब ै घरेलु 
उपचारको उपिोग गररसकेको 

सारिूत पवषयः बााँछन पाउने हक; यातना र कु्रर तथा अमानवीय 
व्यवहारमा प्रततबन्ि; व्यस्क्तको टवतन्त्रता र सुरक्षाको 
अधिकार; मानव व्यस्क्तमा तनहहत मयाादाको सम्मान; 
कानुनको दृस्ष्ट्िमा व्यस्क्तको रूपमा पहहचान; व्यस्क्तको 
पाररवाररक जीवनमा टवेछिाचारी र गैरकानूनी हटतक्षेप 
हुन नहुने अधिकार; प्रिावकारी कानूनी उपचारको 
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अधिकार  

अनुबन्िका िाराहरू: िारा २(३), ६, ७, ९, १०(१), १६ र १७  

ऐस्छिक आलेखको िाराहरूः २; ५(२) (ख) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

* ससमततको १२२ औ ंसत्रबाि रहण गररएको (माचा १२- अपप्रल ६ २०१८) 
** उजुरीको िानपवनमा ससमततका तनम्न सदटयहरूले सहिाधगता जनाएका धथए: याि देन अचौर, इल्ज़े 
ब्रान््स केहिस, अहमद असमन िथाल्ला, फक्रटिोि हेय्नन्स, युजी इवासावा, इिाना जेसलक, बामेररयम 
कोइता, डंकन लाकी मुहुमुज़ा, िोततनी पजताास्जस, मौरो पोसलहि, खोसे मान्युएल सान्तोस पाइस,् युवल 
श्यानी, र मगो वािरिल 
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१. यस उजुरीको उजुरीकताा अपप्रल २४, १९६९ (२०२६/०१/१२)  मा जस्न्मएका नेपाली नागररक 
हहमाल शमाा र अपप्रल १४, १९७० (२०२७/०१/०१)  मा जस्न्मएकी उनकी पत्नी नेपाली नागररक 
देवी शमाा हुन।् पक्ष राष्ट्रले शमााको अनुबन्िको िारा ६, ७, ९, १०(१) र १६ का साथसाथै िारा 
२(३) अन्तगातको अधिकार तथा उनकी पत्नीको अनुबन्िको िारा ७ का साथसाथै िारा २(३) 
अन्तगातको अधिकार तथा अनुबन्िको िारा १७ अन्तगातको अधिकारको उल्लङ्ग्घन गरेको दाबी 
उनीहरूले सलएका िन।् उजुरीकतााहरूको प्रतततनधित्व कानुतन सल्लाहकारद्वारा गररएको ि। 
 

उजुरीकतााहरूद्वारा प्रटतुत तथ्य 

२.१ सन ्१९९६ िेब्रुअरी (२०५२ िाल्गुन) मा नेपाल कम्युतनटि पािी (माओवादी) ले शासक वगा 
पवरुद्ि “जनयदु्ि” घोषणा गयो र सरकार पवरुद्ि पवद्रोहको सुरुवात गयो। त्यो पवद्रोह द्रतु 
गततमा देशव्यापी रूपमा नै िैसलयो िलटवरूप दश वषा लामो सशटत्र सङ्ग्घषा चल्यो। माओवादील े
गरेका आतंककारी हमलाहरूले गदाा सजृना िएको गम्िीर अवटथाका कारण नोिेम्वर २६, २००१ 
(२०५८/०८/११) देखख अगटि २०, २००२ (२०५९/०५/०४) सम्मका लाधग सङ्ग्किकाल घोषणा गररयो। 
सङ्ग्किकालीन अवटथामा अनुबन्िको िारा ४ बमोस्जम तनलम्बन गना सफकने अधिकारहरू 
तनलस्म्बत गररयो। नोिेम्बर २६, २००१ (२०५८/०८/११) मा नेपाल सरकारले आतंककारी 
गततपवधिमा सलंग्न रहेको शंका लागेको आिारमा नेपाली सेनाले कुनै व्यस्क्तलाई पक्राउ गना र 
ततनलाई असियोगपत्र बबना नै ९० हदनसम्म थुनामा राख्न सक्ने अधिकार हदने गरी आतंककारी 
तथा पवध्वंसात्मक काया (तनयन्त्रण तथा सजाय) ऐन ल्यायो। सङ्ग्किकालीन अवटथा समा्त 
िइसकेपति पतन द्वन्द्वरत ्दवुै पक्षद्वारा टवेछिाचारी रूपमा थुनामा राख्ने, बलपूवाक बेपत्ता पान,े 
यातना हदने तथा गैर-न्यातयक हत्या गने जटता गम्िीर मानव अधिकार उल्लङ्ग्घनका घिनाहरू 
तनरन्तर रूपमा िइरहे। 

 

२.२ बलपूवाक वा अटवेस्छिक रूपमा बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तहरू सम्बन्िी कायादलका अनुसार सन ्
२००३ र २००४ मा कायादललाई सूधचत गररएका बलपूवाक बेपत्ता पाररएकासम्बन्िी केसहरूको 
सङ्ग््या अन्य देशमा िन्दा नेपालमा िेरै धथयो। कायादलले सन ् २००४ को आफ्नो प्रततवदेनमा 
नेपालमा बलपूवाक बेपत्ता पाने काया व्यापक रूपमा िएको र ततनका असियुक्तहरू राजनीततक 
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तथा कानुनी संरक्षण पाउने गरेको िनी उल्लेख गरेको धथयो।1 सन ् २००३ देखख २००६ को 
अवधिमा काठमाडौँको महाराजगन्जमा रहेको नेपाली सेनाको िैरवनाथ गणको ब्यारेक नेपाल 
कम्युतनटि पािी (माओवादी) साँग सम्बद्ि रहेको शंका लागेका व्यस्क्तहरूलाई गैरकानुनी थुनामा 
राख्ने राजिानीको मु्य टथान बनेको धथयो। उक्त ब्यारेकमा बन्दीहरूलाई बलपूवाक बेपत्ता पाने, 
यातना हदने तथा उनीहरूको हत्या गने काया गररयो।2 
 

२.३ यो मुद्दासाँग सम्बस्न्ित घिनाहरू हुाँदा शमाा माओवादीसाँग सम्बद्ि अखखल नेपाल रास्ष्ट्रय 
टवतन्त्र पवद्याथी यूतनयन (क्रास्न्तकारी)का महासधचव धथए। आिूलाई अक्िोबर २१, 
२००३(२०६०/०७/०४)  मा सादा पोशाक लगाएका सतैनक अधिकारीहरूले काठमाडौंबाि पक्राउ गरेको 
उनले बताएका िन।् उनलाई आाँखामा पट्हि लगाएर र हात बााँिेर गैर सैतनक जीपमा राखेर 
सैतनक भ्यानहरूले पहरा हदाँदै महाराजगंजमा रहेको सेनाको ब्यारेकमा लधगएको धथयो।  

 

२.४ अक्िोवर २९, २००३ (२०६०/०७/१२) मा उनलाई टवेछिाचारी ढङ्ग्गले थुनामा राखी बलपूवाक 
बेपत्ता पाररएको दाबी गदै उनकी पत्नील ेनेपालको सवोछच अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ररि 
तनवेदन दायर गरेकी धथइन।् सोही हदन आफ्नो पतत कहााँ र कटतो स्टथततमा रहेको सम्बन्िमा 
सोिपुि गना उनी स्जल्ला प्रशासन कायाालय काठमाडौंमा पतन गएकी धथइन।् प्रमुख स्जल्ला 
अधिकारीले शमााको पक्राउमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको जानकारी हदए र उनको उजुरी सलन 
नमानी उल्िै शमााको स्टथतत र उनी कहााँ र कटतो स्टथततमा रहेको सम्बन्िमा कुनै कारबाही 
अगाडड बढाए उनी र उनको पररवारलाई पक्राउ गने िम्की हदए। शमााकी पत्नीले दायर गरेको ररि 
तनवेदनका सम्बन्िमा तदानसुार अक्िोवर ३० मा सवोछच अदालतबाि शमाा कहााँ र कटतो 
स्टथततमा रहेको सम्बन्िमा सम्पूणा सूचना खलुाउन मुद्दाका पवपक्षी सरकारी तनकायहरूको 
नाउाँमा आदेश जारी ियो। सोही हदन शमााका सम्बन्िमा यातना र अन्य कु्रर, अमानवीय वा 
अपमानजनक व्यवहार वा सजाय सम्बन्िी पवशेष प्रततवेदक र बलपूवाक वा अटवसे्छिक रूपमा 
बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तहरू सम्बन्िी कायादलका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा आपत्कासलन आह्वान 
जारी गरेका धथए। 

 
1 The authors refer to E/CN.4/2005/65/Add.1, paras. 7–9, 25 and 27, and Amnesty International (AI), Urgent 
Appeal, AI Index: ASA 31/03/2000 (February 2000), p. 2.  
2 The authors refer to Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Nepal, “Report of 
investigation into arbitrary detention, torture and disappearances at Maharajgunj RNA barracks, Kathmandu, in 
2003–2004” (May 2006).  



ह्युमन राईट्स एण्ड जस्टिस सेन्िरले गरेको अनौपचाररक अनुवाद 

5 
 

 

२.५ सवोछच अदालतको आदेशको जबािमा नोिेम्बर २००३ (२०६३ मङ्ग्ससर) मा पवपक्षी सरकारी 
तनकायहरूले शमाा बेपत्ता हुनमुा आिूहरूको कुनै संलग्नता निएको तथा सो सम्बन्िमा कुन ै
जानकारी निएको बताएका धथए। सोही महहनामा शमााकी पत्नीले उनको पततलाई पक्राउ गरेको 
तथा बेपत्ता पाररएको सम्बन्िमा काठमाडौं स्जल्ला प्रहरी कायाालयमा उजुरी हदने पुन: प्रयास 
गररन ्तर कायाालयले उनको उजुरी दताा गना इन्कार गयो। नोिेम्बर ३, २००४ (२०६१/०७/१८)  मा 
शमााकी पत्नी आफ्नो पतत बेपत्ता पाररएको सम्बन्िमा जाहेरी हदन जंगी अ्डा (सेनाको 
मु्यालय) गएकी धथइन ्तर उनलाई िवनसित्र पटन हदइएन, उल्िै पक्राउ गने िम्की हदइयो।  

 

२.६ शमााले आिूलाई महाराजगंज स्टथत िैरवनाथ गण ब्यारेकमा अज्ञात हहरासतमा राखखएको 
बताएका िन।् उनी पक्राउ परेको पहहलो २० हदनसम्म त उनलाई खाना पतन हदइएको धथएन। 
उनी पक्राउ परेको पहहलो महहना उनलाई झ्याल निएको सानो कोठामा थुतनएको धथयो जहााँ उनी 
राम्रोसाँग उसिन र सुत्न पतन सक्दैनथे। त्यसपति उनलाई अको ठूलो कोठामा थुतनयो, तर त्यहााँ 
सरसिाइको अवटथा अत्यन्तै खराब धथयो र उनलाई राम्रोसाँग खान पतन हदइएको धथएन। उनको 
अनहुार हरबखत िोपपएको हुन्थ्यो र हातमा हतकडी हुन्थ्यो। उनलाई अन्य कुनै थुनुवासाँग 
कुराकानी गना हदन ेगरेको धथइएन। नेपाल कम्युतनटि पािी (माओवादी) बारे जानकारी प्रा्त गना 
सुरक्षाकमीहरूद्वारा उनलाई बारम्बार यातना हदने तथा दवु्यावहार गने गररन्थ्यो। यातना र 
दवु्यावहारको रूपमा ्लास्टिकको बारले कुिपपि गने, कोराा हान्ने, िाउको पानीमा डुबाएर यातना 
हदने, पवद्युतीय झ्का हदने तथा नङ्ग्गमा पपन तिराउने जटता काया हुन्थे। शमाा थुनाको 
शुरुवाती समयमा हदनमा १५ पिकसम्म केरकार गने र कुिपपि गने गररन्थ्यो िने तत्पश्चात ्
हदनको दईु वा तीन पिक सो काया गररयो। उनलाई बारम्बार माने िम्की हदइने हुाँदा उनी 
तनरन्तर डर र त्रासको अवटथामा रहन्थे। शमाालाई एक हदन जबरजटती उछच िोल्िेजको 
पवद्युतीय हहिरमा पपसाब गना बाध्य बनाइयो। उनलाई झ्का लाग्यो र उनी बेहोस िए। थुनाको 
अवधिमा उनलाई कुनैपतन औषधि उपचार गररएन। उनको गु्ताङ्ग्गमा झ्का हदएपति मात्र 
उनलाई दखुाइ कम गने औषधि (पेन फकलर) हदइयो। उनलाई गररएको तनमाम दवु्यावहारका कारण 
उनी टथायी रूपमा शाररररक अपाङ्ग्ग िएका िन ् र यौन क्षमता पतन गुमाएका िन।् उनको 
शरीरमा पोषणको कमी िएका बखत िेरै मात्रामा दखुाइ कम गने औषधि हदइएका कारण उनको 
दाहहने समगौला काम नगने िएको ि। 
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२.७ थुनामा रही केरकार, दवु्यावहार तथा यातना िोग्ने क्रममा शमााले आिूलाई पक्राउ गने 
कायामा संलग्न सेनाका पवसिन्न अधिकारीहरूलाई पहहचान गरेका धथए।  

 

२.८ डडसेम्बर २००३ (२०६० मङ्ग्ससर) को अन्त्यततर एक रात उनी र अन्य केही थुनुवाहरूलाई कुनै 
पत्ता नलाग्ने टथानमा लधगने िनी शमाालाई ितनएको धथयो। उनीहरूलाई समूहबाि िुट्िाइएको 
धथयो, तर थोरै समय लगतै्त उनी र केही अन्य व्यस्क्तहरूलाई पुन: ब्यारेकमा नै िकााइएको 
धथयो। पति अन्य थुनुवाहरूलाई जंगलमा गोली हानी हत्या गरी पुरेको बारे उनले जानकारी पाए। 

 

२.९ अक्िोबर १२, २००४ (२०६१/०६/२६) मा आतंककारी तथा पवध्वंसात्मक काया (तनयन्त्रण तथा 
सजाय) ऐनलाई हिाई त्यसको ठाउाँमा सोही नामको अध्यादेश जारी ियो जसले पपुाक्ष अतघ 
थुनामा राख्ने सफकने अवधिलाई बढाएर एक पिक नवीकरण हुनसक्ने गरी ि महहनासम्मको 
बनायो। िेब्रुअरी १, २००५ (२०६१/१०/१९) देखख म े५, २००५ (२०६२/०१/२२) सम्मका लाधग अको 
सङ्ग्किकालीन अवटथाको घोषणा गररयो। त्यसल ेगदाा अनुबन्िको अधिकारहरू पुन: तनलस्म्बत 
िए। 
 

२.१० िेब्रुअरी ४, २००५(२०६१/१०/२२)  मा रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोगलाई शमाालाई बलपूवाक 
बेपत्ता पाररएको सम्बन्िमा अनुसन्िानका लाधग तनदेशन हदन माग गदै शमााको कानुन 
व्यवसायीले सवोछच अदालतलाई अनुरोि गरे। सोही हदन सवोछच अदालतबाि अनुसन्िानका 
लाधग आदेश ियो। 
 

२.११ िेब्रुअरी, २००५(२०५९ माघ)  मा शमाालाई गोरखा स्टथत महेन्द्रदल गणको ब्यारेकमा 
साररयो। माचा ८, २००५ (२०६१/११/२५) मा यातनासम्बन्िी पवशेष प्रततवेदक र बलपूवाक वा 
अटवेस्छिक रूपमा बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तहरू सम्बन्िी कायादलका अध्यक्षले जारी गरेको 
आपत्कासलन आह्वानका सम्बन्िमा नेपाल सरकारले अन्ततः शमाा “िेब्रुअरी १४, २००५ 
(२०६१/११/०३) मा पक्राउ परेको र गोरखा ब्यारेकमा तनवारक नजरबन्दमा रहेको” दाबी सलई 
जबाि हदयो।  
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२.१२ शमाालाई गोरखा स्टथत महेन्द्रदल गण ब्यारेकमा बन्दी बनाइ राखखयो र उनीमाधथ 
सुरक्षाकमीहरूको तनरन्तर रूपमा दवु्यावहार गरररहे। अन्ततः माचा २०, २००५ र माचा २८, २००५ 
(२०६१/१२/१५) मा शमााकी पत्नी र उनका कानुन व्यवसायीले उनीसाँग िेि गना पाए। 
 

२.13 शमाा बेपत्ता परेको सम्बन्िमा अनुसन्िान गना सवोछच अदालतले हदएको आदेशपति मे १९, 
२००५ (२०६२/०२/०५) मा रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोगले शमाा कम्तीमा माचा २५, २००५ 
(२०६२/०२/११) देखख गोरखा स्टथत महेन्द्रदल गण ब्यारेकमा रहेको र थुनाका बखत उनलाई 
तनमाम मानससक तथा शारीररक यातना हदने गरेको कुरा पत्ता लगायो। 

 

२.१४ अगटि, २००५ (२०६२ िदौ) मा शमाालाई काठमाडौं स्टथत पवरेन्द्र सैतनक अटपताल लधगयो 
जहााँ उनलाई औषधि उपचार गनुाको सट्िा आाँखामा पट्हि लगाइएकै अवटथामा कागजातहरूमा 
हटताक्षर गना बाध्य गराइयो। तत्पश्चात ्लगतै्त उनलाई िाउनी स्टथत शाही नेपाली सेनाको प्रथम 
बब्रगेडको जगदल गणको हहरासतमा साररयो जहााँ उनलाई तीन हदनसम्म राखखयो। पहहलो हदन 
उनले केही खाना पाएनन।् जब उनले उजुरी गरे उनलाई तनमाम रूपमा कुिपपि गररयो जसले गदाा 
उनको दाहहने बङ्ग्गारा िााँधचयो र उनको कानको जाली िुट्यो। आजसम्म पतन उनको कानको 
जाली िुिेकै अवटथामा ि।  

 

२.१५ डडसेम्बर ५, २००५ (२०६२/०८/२०) मा स्जल्ला प्रशासन कायाालयले शमाा २००४ को 
आतंककारी तथा पवध्वंसात्मक काया (तनयन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेशको दिा ४ बमोस्जम 
थुनामा रहेको बतायो। उनलाई प्रारस्म्िक रूपमा ि महहनाका लाधग थुनामा राखखएको धथयो र 
उनी िेरर पतन आतंककारी गततपवधिमा सलंग्न हुनसक्ने िनी अगटि, २००५ (२०६२ साउन) मा 
उनको थुनालाई नवीकरण गररएको धथयो। शमााको थुना गैरकानुनी िएको िनी डडसमे्बर १५, 
२००५(२०६२/०८/३०)मा सवोछच अदालतले गरेको आदेशपति डडसेम्बर १९, २००५(२०६२/०८/२६) मा 
शमाालाई ररहा गररएको धथयो। सोही हदन अदालतबाि तनटकाँ दै गदाा सादा पोशाकिारी केही 
व्यस्क्तहरूद्वारा उनलाई पुन: पक्राउ गररयो। उनी र उनकी पत्नीलाई स्जल्ला प्रहरी कायाालयमा 
लधगयो। शमााकी पत्नीलाई लगतै्त ररहा गररयो िने शमाालाई आतंककारी गततपवधिमा संलग्न 
िएको सम्बन्िमा पक्राउ पूजी जारी गरी थुनामै राखखयो। िेब्रुअरी ५, २००६(२०६२/१०/२३) मा 
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उछच अदालतद्वारा शमाालाई पवसिन्न आतंककारी सम्बन्िी कसुरको असियोगपत्र दताा गरी 
काठमाडौँ स्टथत न्खु जेलमा पठाइयो।  

 

२.१६ नोिेम्बर २१, २००६ (२०६३/०८/०५)  मा नेपाल सरकार र नेपाल कम्यतुनटि पािी 
(माओवादी) ले हटताक्षर गरेको बहृत ्शास्न्त सम्झौताका लाधग गररएको समझदारीहरूको पािोको 
रूपमा जुलाई १४, २००६ (२०६३/०३/३०)  मा शमाालाई ररहा गररयो र उनी पवरुद्िको सम्पूणा 
असियोग फिताा सलइयो। शमााले आिूसाँगै ररहा िएका अन्य तीन समकक्षी थुनुवाहरूको साथमा 
जुलाई २७, २००६ (२०६३/०४/११)  मा उनीहरूको पक्राउ, उनीहरूले पाएको यातना तथा बेपत्ता 
पाररएको सत्य तथ्य सावाजतनक रूपमा खलुाई मु्य आरोपपतको नाम उल्लखे गरी सवोछच 
अदालतमा ररि तनवेदन दताा गरेका धथए। जुन १, २००७ (२०६४/०२/१८) मा शमााले दताा गरेको 
ररि तनवेदनलगायत बेपत्ता पाररएका ८३ जना व्यस्क्तहरूको तिा बाि पेश गररएका तनवेदनहरू उपर 
सवोछच अदालतबाि िैसला ियो। सवोछच अदालतले बलपूवाक बेपत्ता गररएको कायालाई 
अपरािीकरण गना र महाराजगंज स्टथत िैरवनाथ गण ब्यारेकमा घिाइएका मानव अधिकार 
उल्लङ्ग्घनका घिनाका सम्बन्िमा िानबबन गना र पीडडतहरूलाई उधचत पररपूरण हदन उछच-
टतरीय आयोग गठन गना सरकारको नाउाँमा तनदेशन हदयो।  

 

२.१७ सवोछच अदालतको िैसलाका अततररक्त शास्न्त सम्झौता र सन ् २००७ को अन्तररम 
संपविान दबुलैे बलपूवाक बेपत्ता पाररएकाका सम्बन्िमा अनुसन्िान गनुा तथा पीडडत तथा ततनका 
पररवारलाई उपचार प्रदान गनुा पक्ष राष्ट्रको काननुी दातयत्व िएको उल्लेख गरेको ि। यद्यपप, 
कुन ै अनुसन्िान प्रारम्ि गररएको िैन र उस्ल्लखखत बलपूवाक बेपत्ता पाररएका काया तथा 
यातनाका घिनामा स्जम्मेवार रहेको िनी पहहचान िएका कसै उपर पतन आपराधिक वा 
अनुसन्िानात्मक कारबाही गररएको िैन। त्यसको पवपरीत अक्िोबर, २००८ देखख सरकारले शास्न्त 
सम्झौताको शता नं. ५(२) (७) अन्तगात िौजदारी मुद्दाहरू फिताा सलने नीतत अवलम्बन गरेको ि 
जुन नीतत अन्तगात हजारिन्दा बढी मुद्दाहरू िौजदारी कारबाही नसफकाँ दै फिताा सलनुपन े
अवटथाको ससजाना ियो।  

 

२.१८ सन ्२०१८ मा शास्न्त तथा पुन: तनमााण मन्त्रालयले अन्तररम राहत कायाक्रमको शुरुवात 
गयो। शमााले “घाउ तथा चोि लागेको” समूह अन्तगातको द्वन्द्व पीडडत िएको िन्ने आिारमा 
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मात्र उक्त कायाक्रमबाि सुपविा सलन पाए। उनले जुन १७, २०११(२०६८/०३/०३) मा अन्तररम राहत 
टवरूप रू. १,००,००० प्रा्त गरेका धथए।3 कायाक्रमको कायाादेश यातना पीडडतका लाधग क्षततपतूता 
प्रदान गने निएको कारणले गदाा उनले आिूले िोगेको सम्पूणा दवु्यावहारको लाधग िने क्षततपूतता 
पाएनन।् अक्िोबर २१, २००३(२०६०/०७/०४) देखख िेब्रुअरी १४, २००५(२०६१/११/०३)   बीचमा 
उनलाई महाराजगंज स्टथत ब्यारेकमा बलपूवाक बेपत्ता पाररएको पवषयलाई टवीकार गना वा त्यो 
समयमा उनको अवटथाको औपचाररक असिलेख प्रदान गना सरकारी तनकायहरू हालसम्म पतन 
इन्कार गिान।्  

 

२.१९ डडसेम्बर २७, २००९ (२०६६/०९/१२)  मा शमाा र उनीसाँगै महाराजगंज स्टथत ब्यारेकमा 
थुनामा रहेका अन्य दईु पूवा थुनुवाहरूले ब्यारेकमा हुने बलपूवाक बेपत्ता पाररने काया तथा 
यातनाको स्जम्मेवार रहेको सैतनक अधिकारीहरूको कमाण्डका उपरथी तोरण जंग बहादरु ससहंको 
बढुवाको पवरुद्ि सवोछच अदालतमा ररि तनवेदन दताा गरेका धथए।4 अक्िोबर १९, 
२०११(२०६८/०७/०२) मा सवोछच अदालतल ेतोरण जंग बहादरु ससहंल ेअवकाश प्रा्त गररसकेको 
हुाँदा उक्त तनवेदनको मूल काननुी प्रश्नमा िैसला गना नसमल्ने िनी िैसला गयो । 
 

उजुरी 
३.१ उजुरीकतााहरूल े शमाालाई अक्िोबर २१, २००३ (२०६०/०७/०४)  देखख िेब्रुअरी १४, २००५ 
(२०६१/११/०३)  सम्म गैरकानुनी पक्राउ गररएको तथा थुनामा सलएको काया बलपूवाक बेपत्ता 
पाररएको काया िएको र यसले नेपाल पक्ष रहेको अनुबन्िको िारा ६(१), ७, ९(१)-(५), १०(१) र 
१६ को उल्लङ्ग्घन िएको आरोप लगाएका िन।् शमााको मुद्दा “जनयुद्ि” का बखत पक्ष राज्यमा 
सुरक्षाबलले व्यस्क्त बेपत्ता पने सम्बन्िमा हाल रहेको व्यवटथा अन्तगात पने र त्यस कारण उक्त 
कसुरलाई कसुरको गम्िीरता बढाउन राज्य स्जम्मेवार रहेको दशााउने गरी मानवता पवरुद्िको 
कसुर मातननुपने िन्ने उजुरीकतााहरूको दाबी रहेको ि।  

 

३.२ अक्िोबर २१, २००३ (२०६०/०७/०४)  देखख माचा ८, २००५ (२०६१/११/२५)  को शमाालाई 
बलपूवाक बेपत्ता पाररएको अवधिमा उनको मतृ्यु िएन तर उनको जीवनलाई ठूलो खतरा हुने गरी 

 
3 Approximately $1,130. 
4 The authors refer to A/HRC/16/48, para. 352, and Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights, Nepal, “Report of investigation into arbitrary detention, torture and disappearances at Maharajgunj RNA 
barracks, Kathmandu, in 2003–2004” (May 2006), p. 66.  
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उनलाई कानुनको संरक्षणिन्दा बाहहर राखखयो।5 तसथा, पक्ष राज्यले अनुबन्िको िारा ६(१) को 
उल्लङ्ग्घन गरेका िन।् डडसेम्बर २००३ को पतिल्लो समय (पररछिेद २.८) हुने गरेको टवेछिाचारी 
हत्याको व्यापक अभ्यासले शमााले िोगेको मतृ्युको त्रासलाई झल्काउने पवषयलाई धचत्रण गदाि।  

 

३.३ उजुरीकतााहरूका अनुसार बलपूवाक बपेत्ता गररने काया आिैँ मा यातनाको गततपवधि हो र 
यटतो कायाले अनुबन्िको िारा ७ को उल्लङ्ग्घन हुन जान्ि।6 शमााले िोग्नुपरेका यातना तथा 
दवु्यावहारका असङ्ग््य घिनाहरूबाि पतन अनुबन्िको िारा ७ को उल्लङ्ग्घन िएको प्रमाखणत हुने 
िन्ने उजुरकतााहरूको स्जफकर ि। साथै, थुनाको समर अवटथा ददुाशापूणा र अपमानजनक रहेको 
तथा यातनाको अवटथा समा्त िइसकेपति टवाटथ्य हेरचाह वा उपचारको पूणा अिाव हुनुल े
पतन अनुबन्िको िारा ७ को उल्लङ्ग्घन िएको प्रमाखणत गने स्जफकर उजुरीकतााहरूको रहेको ि। 

 

३.४ शमाालाई बलपूवाक बपेत्ता पाररएको बखत उनलाई थुनामा सलइनुको कारण खुलाइएको धथएन 
र उनलाई त्यस बखत नेपालको कानुनले तोकेको अधिकतम समय (१८० हदन र गहृ सधचवको 
अनुमततमा थप १८० हदन) िन्दा बढी समय असियोगपत्र बबना नै थुनामा राखखएको धथयो। 
शमाालाई थुनामा सलएको सम्बन्िमा कुनै पतन औपचाररक असिलेखमा दताा गररएको धथएन र 
उनी कहााँ र कटतो स्टथततमा रहेको बारे उनका आिन्त तथा कानुन व्यवसायीलाई जानकारी 
हदइएको धथएन तथा उनलाई िेट्न समेत हदइएको धथएन। शमाालाई न्यायािीश वा कानुन 
बमोस्जमका अन्य कुनै अधिकारी समक्ष पेश गररएको धथएन।उनल ेआफ्नो टवतन्त्रता हननको 
वैिातनकतालाई चुनौती हदने मौका पतन पाएनन।् शमााकी पत्नीले अक्िोबर २९, २००३ 
(२०६०/०७/१२)  मा सवोछच अदालतमा दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ररि तनवेदनको जबाि 
दईु वषापति मात्र आएकाले उक्त ररि तनवेदन प्रिावकारी निएको िन्ने पतन उजुरीकतााहरूको 
स्जफकर रहेको ि। उजुरीकतााहरूका अनुसार यी तथ्यहरूले अनुबन्िको िारा ९ को (१) देखख (४) 
सम्मका प्राविानको उल्लङ्ग्घन गरेको प्रमाखणत हुन्ि। शमाालाई बलपूवाक बेपत्ता पाररएको अवधि 
लगतै्त माचा ८, २००५ (२०६१/११/२५)  देखख डडसेम्बर १९, २००५(२०६२/०९/०४) सम्म उनी थुनामा 
रहे। डडसेम्बर १५, २००५ (२०६२/०५/३०) को सवोछच अदालतको आदेशले गैरकानुनी िनी िैसला 
गरेको उक्त थुनाले पतन अनुबन्िको दिा ९ को उल्लङ्ग्घन गरेको प्रष्ट्ि हुन्ि।  

 
5 The authors refer to Guezout et al. v. Algeria (CCPR/C/105/D/1753/2008). 
6 The authors refer to Mojica v. Dominican Republic (CCPR/C/51/D/449/1991), Grioua and Grioua v. Algeria 
(CCPR/C/90/D/1327/2004) and Celis Laureano v. Peru (CCPR/C/56/D/540/1993).  
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३.५ उजुरीकतााहरूका अनुसार थुनामा शमााले िोगकेो दरुावटथाले उनको प्रततष्ट्ठा र मयाादाहरण 
िएको धथयो जुन अनुबन्िको िारा १०(१) को उल्लङ्ग्घन हो। 
 

३.६ उजुरीकतााहरूका अनुसार शमाालाई बेपत्ता पाररएका बखत राज्यले उनलाई कानुनको 
संरक्षणबाि बाहहर राखी उनी कहााँ र कटतो अवटथामा रहेको िन्ने बारे सूचना प्रदान गना इन्कार 
गरेको कायाले उनलाई कानुनको दृस्ष्ट्िमा व्यस्क्तको रूपमा पहहचान गना असिल िएको बखुझन्ि। 
तसथा, पक्ष राष्ट्रले अनुबन्िको िारा १६ बमोस्जमको शमााको अधिकारको उल्लङ्ग्घन गरेको िन्न े
स्जफकर उजुरीकतााहरूको रहेको ि। 

 

३.७ शमाालाई टवेछिाचारी थुनामा राखखएको, बेपत्ता पाररएको तथा यातना हदइएको कायाको 
आधिकाररक, द्रतुगामी, तनष्ट्पक्ष र टवतन्त्र अनुसन्िान गरी उनलाई उधचत उपचार प्रदान गना 
तथा आरोपपत उपर कारबाही र सजाय गना असिल रहेको कायाले पतन पक्ष राष्ट्रले अनुबन्िको 
िारा २(३) का साथै िारा ६(१), ७, ९ (१) देखख (४), १०(१) र १६ को उल्लङ्ग्घन गरेको प्रमाखणत 
हुन्ि िन्ने स्जफकर उजुरकतााहरूको रहेको ि। 

 

३.८ शमाालाई बेपत्ता पाररएका बखत उनकी पत्नीले िोग्नु परेको गम्िीर मानससक पीडा तथा त्रास 
र त्यस बखत राज्यका तनकायहरूले देखाएको शत्रुतापूणा व्यवहार गदाा उनले महशुस गरेको 
अपमान तथा दवु्यावहारले गदाा अनुबन्िको िारा ७ बमोस्जमको उनको अधिकार उल्लङ्ग्घन िएको 
स्जफकर उजुरीकतााहरूको रहेको ि। उनलाई अझै पतन त्यस बखतको पीडाले झटकाउाँि र तनद्रा 
राम्रोसाँग लाग्दैन र बेलाबलेा िावुक िएर अतासलस्न्िन।्  

 

३.९ गम्िीर रूपमा पवक्षक्ष्त श्रीमती शमााले आफ्ना तीन बालबछचाहरूको पालनपोषण र हेरचाह 
गना तनकै दखु: कष्ट्ि िोग्नुपयो। उनको पततलाई बलपूवाक बेपत्ता पाररएको कायाले उनको 
पाररवाररक जीवनमा गम्िीर असर परेको ि, तसथा यसल ेअनुबन्िको िारा १७ को उल्लङ्ग्घन 
गरेको ि। 

 

३.१० घरेलु कानुनी संरचना अनुसार सम्िव निएको हुाँदा शमााकी पत्नीले कुनै पतन प्रकारको 
क्षततपूतता वा उपचारको दाबी गना सफकनन।् अनुसन्िानको अिाव िएको र शमााकी पत्नीले 
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क्षततपूतता पाउने कुनै व्यवटथा निएको हुाँदा अनुबन्िको िारा ७ का साथसाथै िारा २(३) बमोस्जम 
उनको अधिकारको उल्लङ्ग्घन िएकाले सो बमोस्जम उनी पीडडत िएको प्रमाखणत हुन्ि।   

 

३.११ घरेलु उपचारका सम्बन्िमा शमााकी पत्नीले सवोछच अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ररि 
तनवेदन दायर (पररछिेद २.४ र २.५) गरेपति उनले रास्ष्ट्रय तनकायहरूबाि िोगेको शत्रुवत ्
व्यवहारलाई हेदाा उनले िोगेको अपमान र पक्राउ गने डर िम्कीको बारेमा प्रहरीमा उजुरी गनुा 
प्रयोजनहीन (झनै खतरा िन्न नसमले) रहेको उनको स्जफकर रहेको ि। अन्तररम राहत 
कायाक्रमको प्रयोजनका लाधग उनलाई पीडडत नमातनन े हुाँदा, उनल े सो सपुविाबाि लाि सलन 
सफकनन ्। 
 

३.१२ कुनै पतन घरेलु उपचार उनीहरूलाई उपलब्ि निएको िन्ने थप स्जफकर उजुरीकतााहरूको 
रहेको ि। सन ्१९९६ को यातना सम्बन्िी क्षततपतूता ऐनले क्षततपूतता मात्र प्रदान गदाि, यसले 
आपराधिक दातयत्व सम्बन्िी उपचार प्रदान गदैन र यसले ३५ हदनको मात्र म्यादको व्यवटथा 
गरेको ि। शमाा डडसेम्बर १९, २००५ (२०६२/०८/३०) मा पहहलो पिक ररहा िए लगतै्त उनलाई पुन: 
पक्राउ गरेको हुाँदा उनले सन ् २००३ देखख िोगकेो यातनाको सम्बन्िमा कहीीँ कतै उजुर गने 
अवसर पाएनन।् तनयसमत अदालतले टवतन्त्र अनसुन्िान गराउन वा त्यटतो गम्िीर अपरािका 
लाधग आरोपपतहरूको स्जम्मेवारीका बारेमा कुनै अथापूणा कुरा पत्ता लगाउन सम्िव हुाँदैन। साथै, 
राज्यले बलपूवाक बेपत्ता पाररएका घिनाहरूको अनुसन्िान हुनपुने र पीडडतलाई उधचत उपचार 
प्रदान गनुापने व्यवटथा गन ेशास्न्त सम्झौता, अन्तररम संपविानको प्राविान वा जुन १, २००७ 
(२०६४/०२/१८) को सवोछच अदालतको िैसला कहहले पतन कायाान्वयन गरेन।   

 

३.13 माचा १४, २०१३ (२०६९/१२/०१) मा नेपालका राष्ट्रपततले बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तको 
िानबबन, सत्य तनरूपण तथा मेलसमलाप आयोग सम्बन्िी अध्यादेश, २०६९ (२०१२) जारी गरे। 
तर उक्त आयोग हालसम्म सञ्चालनमा िैन र उक्त आयोगलाई मुद्दाहरूको असियोजनका 
लाधग सरकारबाि तनयुक्त हुने महान्यायाधिवक्ताकोमा पठाउने मात्र अधिकार हुन्ि र 
महान्यायाधिवक्ता कुनै टवतन्त्र संटथा निएकोल े यसलाई प्रिावकारी उपचारका रूपमा सलन 
नसमल्ने स्जफकर उजुरीकतााहरूको रहेको ि। यसका साथै उक्त आयोगलाई मनाससब लागेको 
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अवटथामा मानव अधिकारको उल्लङ्ग्घन गने आरोपपतलाई मागी हदन सक्ने टवपववेकीय अधिकार 
हदइएको ि। 

 

३.१४ सम्बस्न्ित तनकायहरूले सङ्ग्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र अन्तगात आफ्नो वचनबद्िताको 
पालना गने पवश्वासमा उजुरीकतााहरू अपेक्षा गदै बसेका धथए तर पति कुनै पतन प्रिावकारी 
उपचार नसमल्ने टपष्ट्ि ियो। उजुरीकताालाई अक्िोबर २००३ देखख माचा २००५ सम्म बलपूवाक 
बेपत्ता पाररएको तथ्यलाई आजका हदनसम्म राज्यका तनकायहरूले इन्कार गरररहेका िन।्  

 

३.१५ उजुरीकतााहरूले पक्ष राष्ट्रलाई देहाय बमोस्जम ससिाररस गना माग गरी ससमतत समक्ष 
तनवेदन गरेका िन:् (क) शमााको टवतन्त्रतापूवाक बााँछन पाउने अधिकारमा टवेछिाचारी ढङ्ग्गले 
प्रततबन्ि लगाउने, उनलाई यातना हदने र बलपूवाक बेपत्ता पाने आरोपपतलाई असियोजन, िैसला 
तथा कारबाहीका लाधग सक्षम गैर-सैतनक तनकायका समक्ष उपस्टथत गराउने र त्यटतो कायाको 
तनष्ट्कषालाई सावाजतनक रूपमा सम्प्रेषण गने; (ख) तत्काल देखखने प्रमाणबाि शमाा पवरुद्िको 
अपरािमा संलग्नता देखखने सबै सतैनक अधिकारीहरूलाई, अनुसन्िान तनष्ट्कषामा नपधुगन्जेल 
सेवाबाि तनलम्बन गने; (ग) यातना, बलपूवाक बपेत्ता पाने काया तथा टवेछिाचारी रूपमा हत्या 
गने लगायतका गम्िीर मानव अधिकारको उल्लङ्ग्घनका घिनाका आरोपपत व्यस्क्तले आफ्नो 
आपराधिक दातयत्वबाि उन्मुस्क्त पाउने गरी मािी सम्बन्िी प्राविानबाि लाि सलन नसक्न े
कुराको सुतनस्श्चत गरी माचा १४, २०१३ (२०६९/१२/०१) मा जारी गररएको बेपत्ता पाररएका 
व्यस्क्तको िानबबन, सत्य तनरूपण तथा मेलसमलाप आयोग सम्बन्िी अध्यादेश संशोिन गने; (घ) 
त्यटता खालका अपराि गरेको शंका िएका व्यस्क्तहरूले उजुरीकतााहरू, साक्षीहरू, ततनका 
पररवारका सदटय, ततनका कानुन व्यवसायी वा अनुसन्िानमा संलग्न अन्य कुनै पतन व्यस्क्तलाई 
दबाब हदन,े डर िम्की हदने वा प्रततशोिको िावना राखी अनुसन्िानलाई प्रिापवत पाना सक्न े
पदमा निएको सतुनस्श्चत गने ; (ङ) उजुरीकतााहरूले हजाानाको पररपूरण तथा तििो र तनष्ट्पक्ष 
रूपमा क्षततपूतता पाउने कुरा सुतनस्श्चत गने ; (च) क्षततपूतताको व्यवटथाले िौततक र नैततक दवुै 
खाले क्षततपूतता पाउने कुरा सुतनस्श्चत गने  र (ि) उजुरीकताालाई पुनवाास, पुन: टथापना, सन्तुस्ष्ट्ि 
हदने तथा त्यटता घिना िेरर नघट्ने प्रत्यािूतत हदने। पवशेषगरी, उनीहरूले राज्य पक्षले एउिा 
सावाजतनक समारोहमा अधिकारीहरूको र उजुरीकतााहरूको उपस्टथततमा आफ्नो अन्तररास्ष्ट्रय 
दातयत्व टवीकार गरोस,् र उजुरीकताासाँग आधिकाररक रूपमा क्षमा मागोस ् िन्ने उनीहरूको 
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अनुरोि रहेको ि। पक्ष राष्ट्रले आफ्नो पवसशष्ट्िीकृत संटथाबाि उजुरीकताालाई तत्काल तनःशुल्क 
धचफकत्सा र मनोवैज्ञातनक उपचार तथा टयाहारसमेत उपलब्ि गराउनुपने र उनीहरूलाई प्रिावकारी 
र पयाा्त उपचार उपलब्ि हुने प्रत्यािूत गना आवश्यक तनःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गनुापिा। 
यटतो घिना पुनः दोहोररन नहदने प्रत्याितूत टवरूप पक्ष राष्ट्रले बलपवूाक बेपत्ता पाने काया र 
यातना र पवसिन्न तवरले ती अपरािमा सहिागी हुनेलाई आफ्नो िौजदारी कानून अन्तगात 
िुट्िै अपराि मानी ततनीहरूको गाम्िीयाताको आिारमा उपयुक्त सजाय हुने व्यवटथा गनुापिा। 
अन्ततः पक्ष राष्ट्रले सेना, सुरक्षा बल र न्यायपासलकाका सदटयहरूको लाधग अन्तराास्ष्ट्रय मानव 
अधिकार र मानवीय कानूनका सम्बन्िमा यथाशीघ्र शैक्षक्षक कायाक्रमहरू सञ्चालन गनुापिा। 
 

उजुरीको राह्यताका सम्बन्िमा पक्ष राष्ट्रको िारणा 
४.१ से्िेम्बर १०, २०१३ (२०७०/०५/२५)   को कुिनीततक पत्र (नोि िबााल) मािा त पक्ष राष्ट्रले 
उक्त उल्लङ्ग्घनको आरोप पुस्ष्ट्ि गना नसकेको तथा घरेलु उपचारको उपिोग नगरेको आिारमा 
उजुरीको राह्यतालाई चुनौती हदएको ि।  

४.२ शमाालाई पक्राउ गरेको र थुनामा सलएको िन्ने उजुरीकतााहरूको आरोपका सम्बन्िमा उक्त 
घिना घिेको िन्ने कुरा कुनै पतन प्रत्यक्ष र पररस्टथततजन्य प्रमाणबाि प्रमाखणत नहुने िनी पक्ष 
राष्ट्रले स्जफकर सलएको ि। शमाालाई सन ् २००४ को आतंककारी तथा पवध्वंसात्मक काया 
(तनयन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेशको दिा ४ बमोस्जम उनलाई हदइएको थुनुवा पुजी बमोस्जम 
थुनामा सलइएको हो। अगटि १७, २००५ मा उक्त आदेश ि महहनाका लाधग थप गररएको धथयो। 
शमाालाई सैतनक ब्यारेकमा थुनामा राखखएको धथयो र उनलाई मानवीय व्यवहार गररएको धथयो। 
उनलाई पवरेन्द्र सतैनक अटपतालमा औषधि उपचारको सुपविा हदइएको धथयो। उनलाई उनका 
मातापपता र आिन्तसाँग िेि गना हदइएको धथयो र राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उछच आयुक्तको 
प्रतततनधिद्वारा पतन िेि गररएको धथयो जसको िेिघािको औपचाररक असिलेख राखखएको ि। 
तसथा, शमाालाई बलपूवाक बेपत्ता पाररएको िन्ने आरोप पुस्ष्ट्ि निएको र झूिो ि। पक्ष राष्ट्रका 
अनुसार शमाालाई पक्राउ गरी थुनामा राखेका बखत सङ्ग्किकालीन अवटथा पवद्यमान धथयो। 
 

४.३ टवेछिाचारी थुना तथा यातनालाई सन ्२००७ को अन्तररम संपविानले अपरािीकरण गरेको 
तथा प्रततबन्ि लगाएको ि। सन ्१९९६ को यातना सम्बन्िी क्षततपतूता ऐनले यातनाको अवटथामा 
क्षततपूतता दाबी गना सफकने व्यवटथा गरेको ि। यो उपचारको व्यवटथा तनकै प्रिावकारी व्यवटथा 
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धथयो तर पवपक्षीले तोफकएको समयसीमा (यातना िए गरेको समततले ३५ हदन) सित्र यस 
व्यवटथा अन्तगात उपचारको माग गरेनन।् शमााले दाबी गरे बमोस्जम घाउचोि लागेको िन्न े
सम्बन्िमा उजुरीकतााहरूले प्रहरीमा कुनै जाहेरी दरखाटत दताा गरेका िैनन।् शमाालाई पक्राउ गने, 
थुनामा सलने, दवु्यावहार गने वा यातना हदने काम कहहल्यै कुनै सरकारी अधिकारीबाि िएको 
धथएन। 

 

४.४ नेपाल सशटत्र द्वन्द्वका बखत घिेका मानव अधिकार उल्लङ्ग्घनका घिनाहरूको सम्बोिन 
गना प्रततबद्ि ि। उक्त अवटथाको सम्बोिन गनाका लाधग नेपालले अन्तररम संपविान अनुरूप 
बेपत्ता पाररएकाहरूको अनुसन्िान गना आयोग गठन गने र सत्य तनरूपण तथा मलेसमलाप 
आयोग टथापना गने तनणाय गरेको ि। यस ैउद्देश्यका लाधग नेपाल सरकारले बेपत्ता पाररएका 
व्यस्क्तको िानबबन, सत्य तनरूपण तथा मेलसमलाप आयोग सम्बन्िी अध्यादेश, २०६९ (२०१२) 
जारी गरेको ि। उक्त आयोगले आरोपपतका पवरुद्ि कारबाही गना महान्यायाधिवक्तालाई 
ससिाररस गना सक्नेि वा असियोजनलाई सुतनस्श्चत गना नेपाल सरकारले आवश्यक कानुन 
बनाउन सक्नेि। आयोगल े क्षततपूतताको ससिाररस गना सक्नेि। आयोग गठन िएपश्चात ्
द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू सङ्ग्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रको मध्यमबाि सम्बोिन गररनेि। 
आयोगले आफ्नो प्रततवेदन पेश गरेपश्चात ्गम्िीर मानव अधिकार उल्लङ्ग्घनका घिनामा सलंग्न 
आरोपपतहरू उपर अदालतमा न्यातयक कारबाहीको थालनी गना सम्िव हुनेि। 
 

४.५ शमााले यसअतघ पतन अन्तररम राहत बापत रू. १,००,०००/- प्रा्त गररसकेका िन।् 
सङ्ग्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रको टथापना िए पश्चात ् अनुसन्िानको तनष्ट्कषाका आिारमा 
उजुरीकतााहरूले क्षततपूतता पाउने िन।् त्यटतै, उजुरीकतााहरूले घरेलु उपचारका सबै उपायहरूको 
उपयोग गररसकेका िैनन।् 
 

पक्ष राष्ट्रको िारणा उपर उजुरीकतााको प्रततफक्रया 
५.१ उजुरीकतााहरूले अक्िोबर १४, २०१३ (२०७०/०६/२८) र जनवरी १०, २०१४ (२०७०/०९/२६) मा 
पक्ष राष्ट्रको िारणा उपर प्रततफक्रया पेश गरे। आिूले लगाएका आरोपहरू झूिो िन्न ेपक्ष राष्ट्रको 
दाबी गलत रहेको र पक्ष राष्ट्रले उक्त दाबीको समथानमा प्रमाण पेश नगरेको  उजुरीकतााहरूको 
हि्पणी ि।  
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५.२ अन्तररम संपविानले यातना तथा दवु्यावहारका घिनालाई प्रततबन्ि लगाएतापतन यटता 
कायाहरूलाई कानुनले उधचत तररकाले पररिाषा नगरेको र त्यटता कायाहरू उपर आपराधिक दण्डको 
व्यवटथा निएको उजुरीकतााहरूको तका  ि। त्यसैगरी, अक्िोबर २१, २००३ (२०७०/०७/०४) देखख 
बलपूवाक बेपत्ता पारी डडसेम्बर १९, २००५ (२०६२/०९/०४) मा पुन: पक्राउ गररएका शमााले उजुरीका 
लाधग कानुन बमोस्जमको ३५ हदने म्यादसित्र उजुरी गना नसक्ने हुाँदा उनको हकमा यातना 
सम्बन्िी क्षततपूतता ऐनले हदने उपचार प्रिावकारी हुाँदैन। उक्त म्याद अन्तररास्ष्ट्रय मापदण्डसाँग 
मेल नखाने िन्ने उजुरीकतााको थप स्जफकर रहेको ि। त्यटतै, ससमततको पवधिशाटत्र अनसुार 
यातना हदने तथा बलपूवाक बेपत्ता पाने जटता गम्िीर प्रकृततका अपरािहरूलाई सम्बोिन गना 
प्रशासकीय, अनुशासनात्मक वा देवानी उपचारहरू पयाा्त हुाँदैनन।्7 
 

५.३ जाहेरी हदन समल्ने अपरािहरू सरकारी मुद्दा सम्बन्िी ऐन, २०४९ (१९९२) को अनुसूची १ 
मा सूचीकृत अपरािहरूमा सीसमत िन ्जसमा यातनालाई समावेश गररएको िैन। तसथा, यातना 
हदने तथा बलपूवाक बेपत्ता पाने सम्बन्िी पवषय जाहेरी दरखाटत हदएर उपचारको माग गने खाले 
अपराि होइनन।् उजुरीकतााहरूले िोगेको आपराधिक घिनािन्दा सिन्न अपरािको जाहेरी हदनुपने 
ितन उजुरीकतााहरूबाि अपेक्षा गररन नहुने स्जफकर उजुरीकतााहरूको रहेको ि। त्यसमाधथ पतन 
शमााकी पत्नीले दताा गना प्रयास गरेको जाहेरी दरखाटत प्रहरीले दताा गना इन्कार गरेको धथयो 
(पररछिेद २.४ र २.५)। उजुरीकतााहरूका अनुसार ऐस्छिक आलेखको िारा ५(२) को प्रयोजनका 
लाधग जाहेरी दरखाटत प्रिावकारी उपचार निएको कुरा ससमततले ध्यानमा राखेको ि।8 त्यटतै, 
पक्ष राष्ट्रले सत्य तनरूपण आयोगले आफ्नो प्रततवेदन पेश गरेपश्चात ्मानव अधिकार उल्लङ्ग्घन 
गने आरोपपतहरू उपर अदालतमा मुद्दा चलाउन सफकन े ितन बताउाँदा उजुरीकतााहरूले दईु 
प्रकारका उपचारहरू मध्ये कुनै उपचारको माग गना नसमल्ने कुरा टवीकारेको उजुरीकतााहरूको तका  
ि। 

 

५.४ उजुरीकतााहरूले जाहेरी दरखाटत वा उजुरी दताा नगरेको िएतापतन न्यायको याचनाका लाधग 
उनीहरूले अन्य उपायहरू अवलम्बन गरेको (पररछिेद २.१६ र २.१९) कुरा उल्लेख गरेका िन।् 

 
7 The authors refer to Benaziza et al. v. Algeria (CCPR/C/99/D/1588/2007), para. 8.3, among others. 
8 The authors refer to Sharma and Prasad Sharma v. Nepal (CCPR/C/94/D/1469/2006), para. 6.3.  
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तापतन राज्यले आिैँ ले अनसुन्िान गना सक्ने अधिकारको प्रयोग फकन नगरेको हो िन्ने बारे 
टपष्ट्ि पाना सकेको िैन।  

 

५.५ उजुरीकतााहरूले जनवरी २, २०१४ (२०७०/०९/१८) मा नेपालको सवोछच अदालतले बेपत्ता 
पाररएका व्यस्क्तको िानबबन, सत्य तनरूपण तथा मेलसमलाप आयोग सम्बन्िी अध्यादेश, २०६९ 
(२०१२) लाई असंवैिातनक घोषणा गरेको कुरा ससमततलाई सूधचत गरेका िन।् अदालतले नेपालका 
अधिकारप्रा्त तनकायहरूलाई बबना कुन ै हढलाई नयााँ आयोग गठन गना आदेश हदएको धथयो। 
साथै, िौजदारी न्याय प्रणाली आपराधिक कायाहरूको तत्काल अनुसन्िान तथा सजायका लाधग 
सबैिन्दा उपयुक्त मागा िएका कारण गैर-न्यातयक तनकायहरूले सत्य तथ्य पत्ता लगाउन 
अपनाउने कायापवधि तथ्य प्रमाखणत गना महत्वपूणा िएतापतन त्यटता कायाले गम्िीर मानव 
अधिकार उल्लङ्ग्घनका पीडडतहरूको न्यायमा पहुाँच तथा क्षततपूतताको पवषयलाई प्रततटथापन गना 
कदापप सक्दैन। सोही अनरुूप, सम्िापवत आयोग उजुरीकतााहरूले उपिोग गना सक्ने प्रिावकारी 
उपचार मान्न सफकाँ दैन।  

 

५.६ उजुरीकतााहरूका पवरुद्ि पक्ष राष्ट्रले जुनसुकै दाबी सलएको िएतापतन उजुरीकतााहरूले आिूल े
लगाएको आरोपलाई पुस्ष्ट्ि गने थुप्रै कागजातहरू पेश गरेको कुरा उल्लेख गरेका िन।् शमाासाँगै 
थुनामा रहेका उनका िूतपूवा थुनुवा समकक्षी स्जतमान बटनेतले रास्ष्ट्रय मानव अधिकार 
आयोगमा हदएको बयानल े उजुरीकतााको आरोपहरूलाई पुस्ष्ट्ि गदाि। राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार 
उछचायुक्तको नेपाल स्टथत कायाालय (ओ.एच.्सी.एच.्आर.- नेपाल) को प्रततवेदनले नोिेम्बर, 
२००३ को अन्त्यदेखख डडसेम्बर, २००३ को मध्येताकाको समयमा थुनामा पने थुनुवाहरूको मध्ये 
शमाा पतन एक रहेको िनी टपष्ट्ि उल्लेख गरेको ि।9 सेनाका अधिकारीहरूले शमाालाई बलजफ्ती 
िायरसित्र तिराएर खखचेको तस्टवर  पतन उजुरीकतााले संलग्न गरेका िन।् बन्दीप्रत्यक्षीकरणको 
ररि तनवेदन उपरको कारवाहीमा अपनाइएको प्रफक्रयाले पतन अधिकारप्रा्त तनकायहरूले शमााको 
थुनालाई इन्कार गरी सो बारेको तथ्य लुकाएको कुरा चररताथा हुने िन्ने स्जफकर उजुरीकतााहरूको 
रहेको ि। कुनै व्यस्क्तको टवतन्त्रताको अधिकारमा प्रततबन्ि लगाई सोका बारेमा जानकारी हदन 
इन्कार गने कायाले बलपूवाक बेपत्ता परेको कायालाई देखाउने हुाँदा, शमाालाई टवेछिाचारी रूपमा 

 
9 “Report of investigation into arbitrary detention, torture and disappearances at Maharajgunj RNA barracks, 
Kathmandu, in 2003–2004” (May 2006). p. 52 
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पक्राउ गरी बलपूवाक बपेत्ता पाररएको प्रमाखणत हुने स्जफकर उजुरीकतााहरूको रहेको ि। 
माओवादीसाँग सम्बद्ि अखखल नेपाल रास्ष्ट्रय टवतन्त्र पवद्याथी युतनयन (क्रास्न्तकारी) का 
सदटयहरू पवरुद्ि व्यापक रूपमा त्यसबेला िइरहेको यातना तथा बलपूवाक बेपत्ता पने कायाको 
सन्दिामा उजुरीकतााहरूका यी आरोपहरू सान्दसिाक देखखन्िन।् अस्न्तममा, ससमततको पवधिशाटत्र 
अनुसार उजुरीकतााका आरोपहरूका सम्बन्िमा प्रमाणको स्जम्मेवारी पूणा रूपमा उजुरीकताामा 
नरहने स्जफकर उजुरीकतााहरूले सलएका िन।्10 
 

५.७ उजुरीकतााहरूले िेब्रुअरी २००५ मा शमाा पक्राउ हुनपुूवा उनलाई थुनुवाको आदेशपत्र थमाइएको 
धथयो िन्न ेपक्ष राष्ट्रको दाबीलाई इन्कार गदािन ्र शमाालाई सवाप्रथम बलपूवाक बेपत्ता पाररएको 
र त्यसपति माचा ८, २००५ (२०६१/११/२५) देखख डडसेम्बर १९, २००५(२०६२/०९/०४) सम्म 
टवेछिाचारी रूपमा थुनामा सलइएको स्जफकर उजुरीकतााले सलएका िन।् थुनामा सलने काया रास्ष्ट्रय 
कानुन उल्लङ्ग्घन निएको िन्ने तथ्यले अन्तररास्ष्ट्रय मानव अधिकार सम्बन्िी कानुनको पालना 
गरेको देखाउाँ दैन िन्ने स्जफकर उजुरीकतााहरूले सलएका िन।् यस मुद्दाका सन्दिामा यी दईु 
अवधिहरूमा शमाा उपर कुनै प्रकारको असियोग लगाइएको धथएन; उनलाई थुनामा सलएको काया 
कानुनी िए वा निएको िन्ने सम्बन्िमा चुनौती हदने मौका उनलाई हदइएको धथएन। साथै, 
अक्िोबर २९, २००३ (२०६०/०७/१२) मा उनकी पत्नीले दायर गरेको ररि तनवेदनले उनका ररहाइ 
गराउन सकेको धथएन र डडसेम्बर १९, २००५ (२०६२/०९/०४) मा मात्र उनी ररहा िएका धथए। 

 

५.८ उजुरीकतााहरूले शमााकी पत्नीलाई पक्राउ गररएको, थुनामा सलइएको, उनी उपर दवु्यावहार 
गररएको वा उनलाई यातना हदइएको िन्ने आरोप नलगाई, उनको पतत बेपत्ता िएका कारण 
उनले उत्पीडन, वेदना र मानससक तनाव िोग्नु परेको िन्ने दाबी सलएको उल्लेख गरेका िन ्। 
 

मूल कानुनी प्रश्नका सम्बन्िमा पक्ष राष्ट्रको िारणा 
६.१ माचा ५, २०१४ (२०७०/११/२१)को आफ्नो रायमा उजुरीकतााहरूले शमाालाई टवेछिाचारी ढङ्ग्गले 
थुनामा राखखएको िन्ने सम्बन्िमा प्रमाण पेश गना नसकेको स्जफकर पक्ष राष्ट्रको रहेको ि। पक्ष 
राष्ट्रले शमाालाई थुनामा सलाँदा ररतपूवाक थुनाको आदेश थमाइएको र थुनाको अवधिमा उनीप्रतत 
मानवीय व्यवहार गररएको कुरा दोहोयााएको ि। िेब्रुअरी २६, २००१ (२०५७/११/१५)मा 

 
10 The authors refer to Sharma and Prasad Sharma v. Nepal (CCPR/C/94/D/1469/2006), para. 7.5.  
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सङ्ग्किकालीन अवटथा अनुबन्ि बमोस्जम नै घोषणा गररएको कुरा उल्लेख गररन्ि। शमाालाई 
थुनामा सलइएको काया नेपालको प्रचसलत कानुन बमोस्जम नै रहेको धथयो र त्यो बलपूवाक बेपत्ता 
पाने काया धथएन। 
 

६.२ उजुरीकतााहरूले लगाएको यातना सम्बन्िी आरोपलाई पुस्ष्ट्ि गने प्रमाण पेश गना नसकेको 
िन्ने स्जफकर पक्ष राष्ट्रले सलएको ि। त्यसगैरी, प्रहरी र सेनाले आधिकाररक रूपमा र व्यवस्टथत 
रूपमा नै यातना हदने काया गने गरेको िन्ने यातना सम्बन्िी पवशेष प्रततवदेक तथा बलपूवाक वा 
अटवेस्छिक रूपमा बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तहरू सम्बन्िी कायादलको दाबीलाई पतन पक्ष राष्ट्रले 
अटवीकार गरेको ि। शमाा यातनाबाि पीडडत िएका िए उनले यातनाको क्षततपूतता सम्बन्िी ऐन 
बमोस्जम उपचार माग गनुापदाथ्यो वा रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोगमा तनवेदन पेश गनुापदाथ्यो, 
जुन रास्ष्ट्रय मानवअधिकार संटथाहरू मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्ािनका लाधग रास्ष्ट्रय 
संटथाहरूको हैससयत तथा सञ्चालनसाँग सम्बस्न्ित ससद्िान्तहरू (पेररस ससद्िान्त) अनुसार 
टथापपत एक टवतन्त्र र टवायत्त संटथा हो। आयोग समक्ष यातना सम्बन्िी मदु्दाहरू पेश गना 
कानुनले हदम्याद तोकेको िैन। 
 

६.३ पक्ष राष्ट्रले आिू सङ्ग्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र टथापपत गना प्रततबद्ि रहेको कुराको 
स्जफकर सलएको ि। नेपाल सरकारले बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तको िानबबन, सत्य तनरूपण तथा 
मेलसमलाप आयोग सम्बन्िी अध्यादेश जारी गरेको तर जनवरी २, २०१४ (२०७०/०९/१८) मा 
सवोछच अदालतले यसलाई कायाान्वयन नगना र यसलाई संशोिन गरी संपविान तथा न्यायका 
ससद्िान्त अनुकूल बनाउन आदेश हदयो। उक्त प्रफक्रयालाई नवतनवााधचत सपंविानसिाले पतन 
तनरन्तरता हदनेि। ससमततको उजुरी संयन्त्रको उद्देश्य घरेल ुव्यवटथालाई तनष्ट्प्रिावी पाने निई 
सोको पूरक हुने रहेको हुाँदा ससमततले उक्त उजुरी उपर पवचार गरररहनु उपयुक्त हुाँदैन िन्ने 
िारणा पक्ष राष्ट्रको रहेको ि। सङ्ग्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र टथापना गने तिा  नेपालले 
गरेको प्रगततलाई मूल्याङ्ग्कन गदाा नेपालमा पवद्यमान अ्ठेरो पररस्टथततलाई पतन पवचार 
गररनुपदाि। यातना तथा बलपूवाक बेपत्ता पाने कायालाई अपरािीकरण गना हाल सरकारले पविेयक 
मटयौदा तयार गदैि। 
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६.४ पक्ष राष्ट्रका अनुसार उजुरीकतााहरूले घरेल ुउपचारका सबै उपायहरू उपिोग गररसकेका िैनन ्
र उठान िइरहेको पवषयवटतु सङ्ग्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रबाि सम्बोिन गना सफकन्ि। 
 

मूल कानुनी प्रश्नका सम्बन्िमा पक्ष राष्ट्रको िारणा उपर उजुरीकतााहरूको प्रततफक्रया  

७.१ अपप्रल १०, २०१४ (२०७०/१२/२७)मा उजुरीकतााहरूले मूल प्रश्नका सम्बन्िमा पक्ष राष्ट्रको 
िारणा उपर प्रततफक्रया पेश गरेका धथए। घरेल ु उपचारका सबै उपायहरू उपिोग नगरेको िन्न े
पवषयमा उनीहरूले अक्िोबर १४, २०१३ (२०७०/०६/२८) मा सलएको स्जफकरहरूलाई नै दोहोयााए। 
 

७.२ शमााकी पत्नीले िोगेका उल्लङ्ग्घनका घिनाहरूको आरोपमा पक्ष राष्ट्रले कुनै चुनौती नहदएको 
पवषयलाई उजुरीकतााहरूले हिपोि गरेका िन ् र यसले िारा ७ का साथसाथै िारा २(३) तथा िारा 
१७ अन्तगातको उनको अधिकारहरू उल्लङ्ग्घन िएको बारे उनीहरूल ेजानकारीमा सलएको देखखन्ि। 
 

७.३ उजुरीकतााहरूल े शमाालाई बलपूवाक बेपत्ता पाररएको िन्ने आफ्नो दाबी (५.६ र ५.७) पुन: 
दोहोयााएका िन।् उजुरीकतााहरूका अनुसार शमााको टवतन्त्रताको अधिकार अक्िोबर २१, २००३ 
(२०६०/०७/०४)मा तितनएको धथयो र सो काया सन ्२००४ मा मात्र जारी िएको आतंककारी तथा 
पवध्वंसात्मक काया (तनयन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश बमोस्जम कदापप हुन सक्दैन।् उनलाई 
कहहले पतन थुनुवा आदेश थमाइएन र पक्ष राष्ट्रले यटतो कागजात सम्बन्िी कुनै प्रमाण पतन 
पेश गना सकेको िैन। शमाालाई टवेछिाचारी रूपमा थुनामा राखेको कुरा नेपालको सवोछच 
अदालतले डडसमे्बर १९, २००५ (२०६२/०९/०४)मा पुस्ष्ट्ि गररसकेको ि। 
 

७.४ शमाालाई पवरेन्द्र सैतनक अटपताल लगेतापतन त्यहााँ उनले उधचत हेरचाह उपचार वा सहयोग 
पाएनन ्र सोही कारण उनलाई टथायी टवाटथ्य समटया आएको ि। 

 

७.५ शमाालाई यातना तथा दवु्यावहार गररएको र पक्ष राष्ट्रल े ती आरोपहरूलाई चुनौती हदन 
नसकेको स्जफकर उजुरीकतााहरूले सलएका िन।् उजुरीकतााहरूले यातनापतिको समयमा सलइएको 
एउिा तस्टवर प्रमाण टवरूप पेश गरेको कुराको हिपोि गरेका िन ् र शमाालाई १७ हदनसम्म 
कसैसाँग िेिघाि गना नहदई थुनामा राखखएको तथ्यलाई पक्ष राष्ट्रल ेचुनौती हदएका िैनन ्िन्न े
स्जफकर उजुरीकतााहरूले सलएका िन।् अज्ञात हहरासतमा राख्ने काया र दवु्यावहारबीच सम्बन्ि रहने 
तथा लामो समयसम्म कसैसाँग ििेघाि गना नहदई थुनामा राख्ने कायाल ेगदाा त्यहााँ यातना िएको 
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िनी टवतः मान्न सफकने िनी पवधिशाटत्रमा उल्लखे गररएको िन्न े समेतको स्जफकर 
उजुरीकतााहरूको रहेको ि।11  

 

७.६ नेपालमा यातनाको घिना व्यापक र आधिकाररक/व्यवस्टथत रूपमा न ै हुने कुरा यातना 
सम्बन्िी पवशेष प्रततवदेक, बलपूवाक वा अटवेस्छिक रूपमा बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तहरू सम्बन्िी 
कायादल तथा यातना पवरुद्िको ससमततको जानकारीमा रहेको कुरा उजुरीकतााहरूले हिपोि गरेका 
िन।्12 यातना सम्बन्िी क्षततपूतता ऐन अन्तगात दाबी प्रटतुत गने म्याद ३५ हदनको हुन ु
“आपराधिक गम्िीरताको दृस्ष्ट्िबाि बबल्कुलै असगंत” िएको िनी मानव अधिकार ससमततल े
तनष्ट्कषा तनकालेको धथयो।13  

७.७ शमााले अन्तररम राहत प्रा्त गरेका िन ्तर उनले गम्िीर मानव अधिकारको उल्लङ्ग्घनबाि 
िोगेको हातनको अगाडी त्यो उधचत र पयाा्त क्षततपूतता हुन सक्दैन। उजुरीकताालाई पुनवाास, पुन: 
टथापना, सन्तुस्ष्ट्ि हदन े तथा त्यटतै घिना िेरर नघट्न े प्रत्याितूत हदन पतन उक्त अन्तररम 
राहत पयाा्त हुन सक्दैन। नेपालको सन्दिामा शमााको मुद्दा अपवाद निएको ससमततले पतन 
हिपोि गरेको ि।14 
 

७.८ उजुरीकतााहरूले उनीहरूको उजुरी रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोगमा पतन पेश गरेको तर 
उक्त उजुरीले उनीहरूलाई न्यायमा पहुाँच हदन वा उपचार प्रा्त गना सहयोग नगरेको पुस्ष्ट्ि गरेका 
िन।् साथै, ससमततका अनुसार15 रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोगलाई न्यातयक तनकायको रूपमा 
सलइनु हुाँदैन।  

 

७.९ सङ्ग्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र अझै अस्टतत्वमा िैन र उजुरीकतााहरूलाई अस्टतत्वमा 
नरहेकोले प्रा्त नै हुन नसक्ने उपचारको अवलम्बन गनुा िन्न समल्दैन िन्ने स्जफकर 
उजुरीकतााहरूले सलएका िन।् पक्ष राष्ट्रले उजुरीकतााहरूलाई न्याय तथा क्षततपूतता हदनुपने अवटथा 
ससजाना िएको तनकै लामो अवधि िइसकेको उजुरीकतााहरूको िनाइ रहेको ि। 

 
11 The authors refer to G.K. v. Switzerland (CAT/C/30/D/219/2002), para. 6.3, and Sedhai et al. v. Nepal 
(CCPR/C/108/D/1865/2009), para. 8.3.  
12 The authors refer to Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 44 
(A/67/44 (2012), annex XIII. 
13 The authors refer to Maharjan et al. v. Nepal (CCPR/C/105/D/1863/2009), para. 7.6. 
14 See CCPR/C/NPL/CO/2, para. 5 (b). 
15 The authors refer to Giri et al. v. Nepal (CCPR/C/101/D/1761/2008), para. 6.3.  
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पक्ष राष्ट्रका तिा बाि थप स्जफकरहरू 

८. जुन २४, २०१४ (२०७१/०३/१०) र डडसेम्बर ११, २०१४ (२०७१/०८/२५)को कुिनीततक पत्रहरू 
मािा त पक्ष राष्ट्रल ेससमततलाई संसदल ेअपप्रल, २०१४ मा बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तको िानबबन, 

सत्य तनरूपण तथा मेलसमलाप आयोग सम्बन्िी ऐन, २०७१ (२०१४) पाररत गरेको र केही 
समयपति सत्य तनरूपण तथा मेलसमलाप आयोग र बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तको िानबबन आयोग 
गठन गने कुराको जानकारी हदएको धथयो। त्यसमा ऐनको मु्य व्यवटथाहरूको िोिो व्या्या 
गररएको धथयो र यो राज्य तथा गैर-पक्ष राष्ट्रहरूद्वारा पवगतमा घिाएका मानव अधिकार 
उल्लङ्ग्घनका घिनाहरूको सम्बोिन गनाका लाधग ऐततहाससक संयन्त्रको रूपमा रहने कुरा उल्लखे 
गरेको धथयो। त्यटतै, यातना तथा बलपूवाक बेपत्ता पाने कायालाई अपरािीकरण गने पविेयकको 
मटयौदा िएको र त्यसलाई ससंदमा पुन: प्रटतुत गने प्रफक्रयामा रहेको पतन बताइएको धथयो। 
सङ्ग्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र टथापना निई िौजदारी न्याय प्रणालीले सशटत्र द्वन्द्वका 
पीडडतहरूलाई पूणा उपचार प्रदान गना सक्दैन। तसथा, त्यटता संयन्त्रको टथापनापश्चात ्
उजुरीकतााहरूको दाबीको पूणा रूपमा सम्बोिन हुनिेन।् 

 

ससमततसमक्ष पवचारािीन प्रश्न र कायापवधि 

उजुरीको राह्यताका सम्बन्िमा  

 

९.१ उजुरीमा उल्लेख कुनै पतन दाबी उपर पवचार गनुा िन्दा पहहले ससमततले आफ्नो कायापवधि 
सम्बन्िी तनयमको तनयम ९३ बमोस्जम उक्त उजुरी ऐस्छिक आलेख अनुरूप रहणयोग्य िए 
निएको तनणाय गनुा अतनवाया हुन्ि। 

 

९.२ ऐस्छिक आलेखको को िारा ५(२)(क) को शता अनुसार प्रटतुत उजुरी अको कुनै अन्तररास्ष्ट्रय 
अनुसन्िान वा पववाद समािान गने सम्बन्िी प्रफक्रया अन्तगात परीक्षणको लाधग पवचाराधिन 
नरहेको ससमततले ठहर गरेको ि।  

 

९.३ घरेलु उपचारका सबै उपायहरूको उपयोगका सम्बन्िमा उजुरीकतााहरूले प्रहरीमा जाहेरी 
दरखाटत दताा नगरेको वा यातनाको क्षततपतूता सम्बन्िी ऐन, १९९६ बमोस्जम उजुरी नगरेको तथा 
उक्त मुद्दा अन्तररम संपविान, २०६३ बमोस्जम टथापना हुने सङ्ग्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र 
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मािा त सम्बोिन हुनुपने िन्ने पक्ष राष्ट्रको स्जफकरहरूलाई ससमततले हिपोि गरेको ि। त्यटतै, 
सरकारी मुद्दा सम्बन्िी ऐन, २०४९ (१९९२) को अनुसूची -१ मा सूचीकृत कसुरहरूको सम्बन्िमा 
मात्र जाहेरी दरखाटत दताा गररन्ि र त्यसमा यातना तथा बलपूवाक बेपत्ता पने कायालाई समावेश 
नगररएकाले प्रटतुत मुद्दाका सम्बन्िमा जाहेरी दरखाटत दताा गने काया उधचत उपचार नहुने; 
यातना सम्बन्िी क्षततपूतता ऐनले िौजदारी दातयत्वका सम्बन्िमा व्यवटथा नगरेको; ऐनको म्याद 
सम्बन्िी व्यवटथाले गदाा उक्त ऐनमा उल्लेख गररएको व्यवटथाबाि उपचार पाउनबाि वस्ञ्चत 
िएको तथा सङ्ग्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रल े न्यायको पहुाँचलाई प्रततटथापन नगने हुनाले 
यसलाई प्रिावकारी उपचारको रूपमा उपिोग गना नसफकने िन्ने उजुरीकतााका स्जफकरहरूलाई पतन 
ससमततले हिपोि गरेको ि। शमााकी पत्नीले काठमाडौं स्जल्ला प्रहरी कायाालयमा उजुरी दताा गन े
प्रयास गरेको तर कायाालयले उक्त उजुरी दताा गना इन्कार गरेको कुरालाई ससमततल ेजानकारीमा 
सलएको ि। अक्िोबर २९, २००३ (२०६०/०७/१२)मा शमााकी पत्नील े सवोछच अदालतसमक्ष 
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ररि तनवेदन दताा गरेको तर त्यसल ेबेपत्ता परेका उनका पतत कहााँ र कटतो 
अवटथामा रहेको िन्ने पवषयमा कुनै प्रकाश नपारेको कुरालाई पतन ससमततले हिपोि गरेको ि। 
िेब्रुअरी ४, २००५ (२०६१/१०/२२) मा शमााका कानुन व्यवसायीले पतन शमाा बेपत्ता िएको पवषयमा 
अनुसन्िान गना माग गदै सवोछच अदालतमा तनवेदन दताा गरेका धथए। ससमततले आफ्नो 
पवधिशाटत्रमा यातना हदन े तथा बलपूवाक बेपत्ता पाने काया जटता गम्िीर मानव अधिकार 
उल्लङ्ग्घनका मदु्दाहरूमा न्यातयक उपचार आवश्यक हुने िन्न े िारणा सलएको ि।16 बेपत्ता 
पाररएका व्यस्क्तको िानबबन, सत्य तनरूपण तथा मेलसमलाप आयोग सम्बन्िी ऐन, २०७१ (२०१४) 
अन्तगात टथापपत सङ्ग्क्रमणकालीन न्यातयक तनकायहरू न्यातयक अङ्ग्ग निएको व्यहोरा ससमततल े
जानकारीमा सलएको ि।17 यातना सम्बन्िी क्षततपूतता ऐन, १९९६ अन्तगातको उपचारका 
सम्बन्िमा, ऐनको दिा ५ को उपदिा (१) बमोस्जम यातनाको घिना घिेको वा थुनुवा थुनाबाि 
ररहा िएको समततले ३५ हदनको समय जुन आपराधिक गम्िीरताको दृस्ष्ट्िबाि आिैमा बबल्कुल ै
असंगत ि, त्यटतो समयसित्र क्षततपूतताको दाबी सलनुपने व्यहोरा ससमततले जानकारीमा सलएको 
ि। ऐन अन्तगात यातनाको दाबी सलन ३५ हदनको म्याद िएको हुाँदा उजुरीकताालाई यो उजुरी 
उपलब्ि निएको कुरालाई ससमततले पवचार गरेको ि।18 उजुरीकतााहरूको अधिकारको उल्लङ्ग्घन 

 
16 See Giri et al. v. Nepal (CCPR/C/101/D/1761/2008), para. 6.3. 
17 See Tharu et al. v. Nepal (CCPR/C/114/D/2038/2011), para. 9.3. 
18 See Maharjan et al. v. Nepal (CCPR/C/105/D/1863/2009), para. 7.6.  
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िएको पवषयमा उजुरी गना सवोछच अदालतमा मुद्दा दायर गने लगायत गना थुप्रै तनरथाक 
प्रयासहरू गरेको कुरालाई ससमततले हिपोि गरेको ि। सोही अनरुूप, उजुरीकतााहरूले उपलब्ि 
िएसम्म सम्पूणा घरेलु उपचारहरूको उपिोग गरेको र ऐस्छिक आलेखको िारा ५(२)(ख) अन्तगात 
उजुरीको िानबबन गना कुनै बािा अ्चन निएको कुरालाई ससमततले पवचार गरेको ि। 

 

९.४ उजुरीकतााहरूको आरोपहरू पुस्ष्ट्ि हुन नसकेको िन्ने पक्ष राष्ट्रको रायलाई ससमततले हिपोि 
गरेको ि । तथापप, उजुरीको राह्यताको प्रयोजनका लाधग उजुरीकतााहरूले आफ्नो आरोपहरूलाई 
पयाा्त रूपमा पवश्वसनीय तका हरूसहहत पुस्ष्ट्ि गरेको िन्ने कुरालाई ससमततले पवचार गरेको ि। 
उजुरीको राह्यताका लाधग आवश्यकताहरू पूरा िएको हुाँदा ससमततले उजुरीलाई राह्य मानी मूल 
कानुनी प्रश्न उपर कारबाहीका लाधग अगाडड बढेको ि। 

मूल कानुनी प्रश्न उपरका सम्बन्िमा 
 

१०.१ ससमततले पक्षहरूद्वारा ससमततलाई उपलब्ि गराइएको सम्पूणा सूचनाको आिारमा ऐस्छिक 
आलेखको िारा ५ को प्रकरण १ को प्राविान अनुरूप उजुरी उपर जााँचबुझ र पवचार गरेको ि। 

 

१०.२ शमाालाई अक्िोबर २१, २००३(२०६०/०७/०४) देखख माचा ८, २००५ (२०६१/११/२५) सम्म 
बलपूवाक बेपत्ता पाररएको िन्ने उजुरीकतााहरूको आरोपलाई ससमततले हिपोि गरेको ि। 
उजुरीकतााहरूको आरोप पुस्ष्ट्ि हुन नसकेको र शमाालाई आतंककारी तथा पवध्वंसात्मक काया 
(तनयन्त्रण तथा सजाय) ऐनको दिा ९ अन्तगात िेब्रुअरी १४, २००५ (२०६१/११/०३)मा मात्र पक्राउ 
गरेको गररएको िन्ने पक्ष राष्ट्रको स्जफकरलाई पतन ससमततले हिपोि गरेको ि। 
 

१०.३ ससमततले यो मुद्दासाँग समल्दोजुल्दो प्रकृततका थुप्रै मुद्दाहरू हेरेको र केही मुद्दामा पक्ष 
राष्ट्र नै संलग्न िएको पवषयलाई ससमततले हिपोि गरेको ि। यटता नस्जरहरूका अनुसार 
उजुरीकताा र पक्ष राष्ट्रसाँग प्रमाणको पहुाँच सदैव बराबर हुने नहुने तथा प्राय: पक्ष राष्ट्रसाँग मात्र 
आवश्यक सूचनाको पहुाँच हुने हुाँदा उजुरीको प्रमाणको िार केवल उजुरीकतााहरू उपर नै रहनु 
नपने कुरालाई ससमततले प्रष्ट्ि पारेको ि।19 ऐस्छिक आलेखको िारा ४(२) मा अनुबन्िको 
उल्लङ्ग्घन गरेको पवषयमा पक्ष राष्ट्र वा यसको प्रतततनधिहरू पवरुद्ि लगाइएको सम्पूणा आरोपहरू 

 
19 See El Hassy and El Hassy v. Libyan Arab Jamahiriya (CCPR/C/91/D/1422/2005), para. 6.7; Medjnoune v. Algeria 
(CCPR/C/87/D/1297/2004), para. 8.3; Il Khwildy and Il Khwildy v. Libya (CCPR/C/106/D/1804/2008), para. 7.2; and 
Tripathi et al. v. Nepal (CCPR/C/112/D/2111/2011), para. 7.2.  
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उपर असल तनयतले अनुसन्िान गनुा र सो सम्बन्िमा आिूसाँग उपलब्ि सूचना ससमततलाई 
प्रदान गनुा पक्ष राष्ट्रको दातयत्व रहेको कुरा प्रष्ट्ि उल्लखे ि। उजुरीकतााहरूले पवश्वासयोग्य 
प्रमाणका साथ पक्ष राष्ट्र उपर आरोप पेश गरेकोमा तथा सो सम्बन्िमा थप प्रष्ट्िीकरणको पवषय 
केवल पक्ष राष्ट्रसाँग िएको सूचनामा आिाररत हुने िएकोमा, पक्ष राष्ट्रले ती आरोपहरूको 
पवपरीत कुनै सन्तोषजनक प्रमाण प्रटतुत नगरेको अवटथामा ससमततले उजुरीकतााहरूका आरोपहरू 
पुस्ष्ट्ि िएको मान्न सक्ि। 
 

१०.४ प्रटतुत मुद्दामा शमाालाई अक्िोबर २१, २००३ (२०६०/०७/०४) मा पवना पुजी पक्राउ 
गररएको, महाराजगंज स्टथत िैरवनाथ गण ब्यारेकमा अज्ञात हहरासतमा राखखएको तथा न्यातयक 
शस्क्तको उपयोग गना कुन ै न्यायािीश वा कानुनले अस््तयारी प्रदान गरेको कुन ै अन्य 
अधिकारीसमक्ष पेश नगररएको; डडसेम्बर १५, २००५ (२०६२/०८/३०) मा सवोछच अदालतले 
उजुरीकताालाई थुनामा राखखएको काया गैरकानुनी िएको िैसला नगदाासम्म उजुरीकतााले आिू 
थुनामा परेको पवषय कानुनी ि वा िैन िन्ने पवषयलाई कुनै अदालत समक्ष चुनौती हदन सक्ने 
अवटथा पतन नरहेको कुराहरूलाई ससमततले हिपोि गरेको ि । शमाा सम्पका पवहीन िएको केही 
समयपश्चात ्अक्िोबर, २००३ मा आफ्नो पततको खोजी गदै शमााकी पत्नी काठमाडौं स्जल्ला प्रहरी 
कायाालय पुगेको तथा अक्िोबर २१, २००३ (२०६०/०७/०४) मा सवोछच अदालतमा 
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ररि तनवेदन गरेको कुरालाई ससमततले जानकारीमा सलएको ि। यस 
सम्बन्िमा नोिेम्बर, २००३ को अन्त्यदेखख डडसेम्बरको मध्येसम्ममा थुनामा पनेहरू मध्ये शमाा 
पतन एक रहेको िन्ने राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उछचायुक्तको कायाालय- नेपालको प्रततवेदनलाई 
ससमततले जानकारीमा सलएको ि।20 सवोछच अदालतमा हालेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ररि 
तनवेदनका सन्दिामा शमाालाई पक्राउ गरेको वा प्रहरीले थुनामा राखेको िन्ने पवषयलाई सबै 
सरकारी तनकायहरूले इन्कार गरेको कुरालाई पतन ससमततले हिपोि गरेको ि। माचा ८, २००५ 
(२०६१/११/२५) मा आएर मात्र शमाा १४ िेब्रुअरी, २००५ (२०६१/११/०३) देखख थुनामा रहेको िन्ने 
जानकारीका साथ उनको स्टथतत र उनी रहेको टथानको बारेमा अधिकारीहरूले खुलासा गरेको 
ससमततले मनन गरेको ि। शमाा १४ िेब्रुअरी, २००५(२०६१/११/०३) सम्म पक्राउ नपरेको तथा 
उनलाई थुनुवा पुजी हदइएको िन्ने पक्ष राष्ट्रको कथनलाई ससमततले हिपोि गरेको ि । तथापप, 

 
20 “Report of investigation into arbitrary detention, torture and disappearances at Maharajgunj RNA barracks, 
Kathmandu, in 2003–2004” (May 2006), p. 52.  
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पक्ष राष्ट्रले १४ िेब्रुअरी, २००५ (२०६१/११/०३)  िन्दा पहहले शमााको स्टथतत र उनी रहेको टथान 
तथा थुनुवाको आदेशका बारेमा कुनै प्रमाण पेश गरेका िैनन।् तसथा, शमाालाई टवतन्त्रताबाि 
वस्ञ्चत गररएको, तत्पश्चात ्अधिकारीहरूले यसबारे जानकारी हदन इन्कार गरेको तथा शमााकाबारे 
सूचना लुकाएको जटता कायाहरूले उनलाई बलपूवाक बेपत्ता पाररएको मान्न समल्ने िन्ने िारणा 
ससमततले सलएको ि। 
 

१०.५ अनुबन्िले कुनै पतन िारामा “बलपूवाक बेपत्ता पाररएको” िन्ने शब्द टपष्ट्ि रूपमा प्रयोग 
गरेको निएतापतन उक्त सस्न्िल ेपहहचान गरेको पवसिन्न अधिकारहरू तनरन्तर रूपमा उल्लङ्ग्घन 
गरेको देखाउने बेग्लै तथा अन्तरसम्बस्न्ित कायाहरूले बलपूवाक बेपत्ता पाररएको अवटथाको 
ससजाना गदाि िन्ने कुरालाई ससमततले मनन गरेको ि।21 
  
१०.६ बलपूवाक बेपत्ता पाने सम्बन्िमा टवतन्त्रताबाि वस्ञ्चत गरेको अवटथा, तत्पश्चात ्
टवतन्त्रताबाि वस्ञ्चत गरेको बारे जानकारी हदन इन्कार गने अवटथा वा बेपत्ता परेको व्यस्क्तको 
बारेमा सत्य तथ्य लुकाउने कायाले त्यटतो व्यस्क्तलाई कानुनको संरक्षणिन्दा बाहहर राख्ने तथा 
उसलाई वा उसको जीवनलाई गम्िीर तथा तनरन्तर जोखखममा राख्ने र त्यसको स्जम्मेवार पक्ष 
राष्ट्र िएको िन्ने कुरालाई ससमततले टमरण गरेको ि।22 प्रटतुत मुद्दामा राज्यले अक्िोबर २१, 
२००३ (२०६०/०७/०४) देखख माचा ८, २००५ (२०६१/११/२५) सम्म शमााको जीवनको रक्षा गन े
आफ्नो दातयत्व पूरा गरेको िन्ने देखखने कुनै प्रमाण पेश गरेको िैन । सोही अनुरूप, अनुबन्िको 
िारा ६(१) को पवपरीत शमााको जीवन रक्षा गने दातयत्व पूरा गना पक्ष राष्ट्र असिल िएको 
ससमततको तनष्ट्कषा रहेको ि।23 
 
१०.७ शमाालाई थुनामा सलई तत्काल बेपत्ता पाररएको काया आिैँ मा अनुबन्िको िारा ७ को 
पवपरीत ि िन्ने उजुरीकतााहरूको आरोप िएको कुरा ससमततले हिपोि गरेको ि। बाहहरी 
दतुनयााँबाि सम्पका पवहीन राखी अतनस्श्चतकालसम्म थुनामा रा्दा हुने पीडालाई ससमततले मनन 
गरेको ि। ससमततले यातना वा अन्य कु्रर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार वा सजायमा 

 
21 Katwal and Katwal v. Nepal (CCPR/C/113/D/2000/2010), para. 11.3; and Serna et al. v. Colombia 
(CCPR/C/114/D/2134/2012), para. 9.4.  
22 Abushaala et al. v. Libya (CCPR/C/107/D/1913/2009), para. 6.2.  
23 Il Khwildy and Il Khwildy v. Libya (CCPR/C/106/D/1804/2008), para. 7.12. 
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प्रततबन्ि लगाउने आफ्नो सामान्य हि्पणी नं. २०(१९९२) मा अज्ञात हहरासत पवरुद्ि व्यवटथा 
गना ससिाररस गरेको ि। प्रटतुत मुद्दामा शमाालाई अक्िोबर २१, २००३ (२०६०/०७/०४) देखख 
माचा ८, २००५ (२०६१/११/२५) सम्म अज्ञात हहरासतमा सलएको कुरालाई ससमततले हिपोि गरेको 
ि। शमाालाई पवशेषगरी महाराजगंज स्टथत ब्यारेकमा २० हदनको अवधिमा यातना हदइएको िन्न े
उनको आरोप तथा सोको दाबीको समथानमा उजुरीकतााहरूले तस्टवरजन्य प्रमाण पेश गरेको 
कुरालाई ससमततले हिपोि गरेको ि। शमााल े टथायी शारीररक अपाङ्ग्गता िोग्नु परको ि। यस 
सम्बन्िमा पक्ष राष्ट्रको सन्तोषजनक टपष्ट्िीकरणको अिावमा शमाालाई बलपूवाक बेपत्ता पाररएको 
काया तथा तत्पश्चात ् उनलाई हदइएको यातनाका काया अनुबन्िको िारा ७ को पवपरीत रहेको 
ससमततको तनष्ट्कषा ि। ससमतत उक्त तनष्ट्कषामा पुगेको हुाँदा िारा १०(१) को उल्लङ्ग्घन िएको 
िन्ने केही तथ्यमा आिाररत उजुरीकतााको दाबीलाई ससमततले जााँच गने िैन।  

 

१०.८ शमाालाई बेपत्ता पाररएको काया अनुबन्िको िारा ९ अन्तगातको उनको अधिकारको 
उल्लङ्ग्घन हुन जान्ि िन्ने कुरालाई ससमततले पवचार गरेको ि। 

 

१०.९ कुनै व्यस्क्तलाई कानुनको संरक्षणबाि तनयोस्जत रूपमा वस्ञ्चत गने कायाले र साथमा 
तनजको वा तनजको आिन्तजनको प्रिावकारी उपचार खोज्ने प्रयासलाई तनयोस्जत रूपमा अवरोि 
पुयााउने कायाल ेउक्त व्यस्क्तलाई कानुनको अगाडड व्यस्क्तको रूपमा पहहचान गना इन्कार गरेको 
बुखझने ससमततको िारणा रहेको ि।24 तसथा, शमाालाई बलपूवाक बेपत्ता पाररएको कायाले कानुनी 
संरक्षण पाउन ेतथा कानुनको अगाडड व्यस्क्तको रूपमा पहहचान हुन पाउन ेउनको अधिकारबाि 
वस्ञ्चत गरेको हुाँदा उक्त काया अनुबन्िको िारा १६ को पवपरीत िएको ससमततको तनष्ट्कषा ि। 
 

१०.१० आफ्नो पतत बेपत्ता िएका कारण उनी पक्राउ परेको समयदेखख अधिकारीहरूले उनको 
स्टथतत र उनी रहेको टथान बारे जानकारी हदएको समय माचा ८, २००५ (२०६१/११/२५) सम्म 
शमााको पत्नीले िोगेको दखु र तनावलाई ससमततले हिपोि गरेको ि। त्यस समयावधिमा आफ्ना 
तीन बालबछचाहरूलाई शमााकी पत्नीले एक्लैल े पालनपोषण र हेरपवचार गनुापरेको कुरालाई 
ससमततले जानकारीमा सलएको ि। शमाा बेपत्ता िएलगतै्त शमााकी पत्नीले आफ्नो पततको अवटथा 
र उनी रहेको टथानबारे पत्ता लगाउन थुप्रै प्रयास गरेको र अस््तयारप्रा्त अधिकारीहरूले 

 
24 See Basnet and Nepali v. Nepal (CCPR/C/117/D/2164/2012), para. 10.9; and Tharu et al. v. Nepal 
(CCPR/C/114/D/2038/2011), para. 10.9. 
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थुनुवालाई इन्कार गरेको तथा उनलाई शत्रुवत व्यवहार देखाएको कुराको पतन जानकारी ससमततल े
सलएको ि। अधिकारीहरूले शमााकी पत्नीलाई पक्राउ गरेको, थुनामा राखेको यातना हदएको तथा 
दवु्यावहार गरेको कुरा पक्ष राष्ट्रले इन्कार गरेको तर उजुरीकतााले यटता प्रकारका व्यवहार िोगेको 
िन्ने आरोप कहहले पतन नलगाएको िन्ने पतन ससमततले हिपोि गरेको ि। अधिकारीहरूद्वारा 
शमााकी पत्नीलाई शत्रुवत व्यवहार गररएको आरोपलाई पक्ष राष्ट्रले इन्कार नगरेको तथा उनको 
पतत बेपत्ता िएका कारण उनले दखु पीडा िोग्नुपरेको कुरालाई अन्यथा िन्न नसकेको कुरा पतन 
ससमततले हिपोि गरेको ि। शमााकी पत्नीका सम्बन्िमा प्रटतुत मदु्दाको अवटथाहरूलाई हेदाा 
मुद्दाको तथ्यकै आिारमा पतन अनुबन्िको िारा ७ को उल्लङ्ग्घन िएको देखखने िनी ससमततल े
पवचार गरेको ि।25 माधथ उस्ल्लखखत तनष्ट्कषाहरूका सन्दिामा, अनुबन्िको िारा १७ अन्तगातको 
उजुरीकतााको अधिकार उल्लङ्ग्घन गरेको िन्ने आरोपलाई ससमततले िुट्िै रूपमा जााँच गने िैन।26  

 

१०.११ अनुबन्ि अन्तगातको अधिकार उल्लङ्ग्घन िएको सम्बन्िमा सम्पूणा व्यस्क्तहरूलाई 
प्रिावकारी उपचारको सुतनस्श्चतता गने दातयत्व पक्ष राष्ट्रको रहेको िन्ने अनुबन्िको िारा २(३) 
सम्बन्िी उजुरीकतााहरूको आरोपका सम्बन्िमा मानव अधिकार उल्लङ्ग्घनका दाबीहरूलाई 
सम्बोिन गना पक्ष राष्ट्रले उधचत न्यातयक तथा प्रशासतनक संयन्त्रको टथापना गनुापने महत्त्व 
िएको कुराको हिपोि ससमततल ेगरेको ि। ससमततले अनुबन्िमा पक्ष राष्ट्रहरूको सामान्य कानुनी 
दातयत्वहरूको प्रकृततका सम्बन्िमा आफ्नो सामान्य हि्पणी न. ३१(२००४) मा उल्लङ्ग्घनका 
असियोगको अनुसन्िान गना पक्ष राष्ट्र असिल िएमा सो बाि अनुबन्िको िुट्िै उल्लङ्ग्घन 
िएको हुनेि ितन ससमततल ेउल्लेख गरेको ि। प्रटतुत मुद्दामा, शमाा थुनामा रहाँदा वा थुनामुक्त 
िइसकेपति पतन उनलाई प्रिावकारी उपचारको पहुाँच निएको कुरा ससमततले जानकारीमा सलएको 
ि। शमाा थुनामा परेका बेला उनको बारेमा जानकारी सलन शमााकी पत्नी प्रहरी कायाालय गएकी 
धथइन।् पति उनले सवोछच अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ररि तनवेदन दायर गररन र रास्ष्ट्रय 
मानव अधिकार आयोगमा उजुरी पतन हदइन।् उजुरीकतााको प्रयास, अनुसन्िान गना आयोगको 
ससिाररस, शमााको थुना उनलाई बलपूवाक बेपत्ता पारेको तथा उनलाई उधचत क्षततपूतता हदने 
सम्बन्िमा अनसुन्िान गना सवोछच अदालतल े हदएको तनदेशन आहदले कुन ै उपलस्ब्ि िएन। 
शमाा पहहलो पिक थुनामा परेको ११ वषािन्दा बढी समय िइसक्दा पतन शमााको थुना तथा 

 
25 See El Abani (El Ouerfeli) et al. v. Libyan Arab Jamahiriya (CCPR/C/99/D/1640/2007), para. 7.5.  
26 See Mandić v. Bosnia and Herzegovina (CCPR/C/115/D/2064/2011), para. 8.6. 
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उनलाई बेपत्ता पाररएको सम्बन्िमा पक्ष राष्ट्रबाि कुनै पवटततृ वा प्रिावकारी अनुसन्िान िएको 
िैन तथा शमाा पीडडत बनेको कसुरको आरोपपतलाई न्यायको दायरामा ल्याउन कुनै िौजदारी 
अनुसन्िान गरेको िैन। शमााले अन्तररम राहतको रूपमा प्रा्त गरेको रू. १,००,००० उनी र 
उनकी पत्नीले िोग्नु परेको अधिकारको उल्लङ्ग्घनको अनुपातमा उधचत उपचार होइन। सोही 
अनरुूप, ससमततसमक्ष प्रटतुत तथ्यका आिारमा शमााको सम्बन्िमा अनुबन्िको िारा २(३) का 
साथसाथै िारा ६(१), ७, ९ र १६, त्यटतै शमााकी पत्नीका सम्बन्िमा अनुबन्िको िारा २(३) का 
साथसाथै िारा ७ को उल्लङ्ग्घन िएको िन्ने ससमततको तनष्ट्कषा ि।  

 

११. ऐस्छिक आलेखको िारा ५(४) अन्तगात रही ससमतत आिूसमक्ष प्रा्त जानकारीले पक्ष राष्ट्रले 
श्री शमााको हकमा िारा ६,७,९ र १६ साथै िारा २(३) र श्रीमती शमााको हकमा िारा (७) र साथै 
िारा २(३) को उल्लङ्ग्घन गरेको तनष्ट्कषा तनकालेको ि । 

१२. अनुबन्िको िारा २(३)(क) को प्राविान अनुसार उजुरीकतााहरूलाई प्रिावकारी कानुनी 
उपचारको व्यवटथा समलाउनु पने पक्ष राष्ट्रको दातयत्व हो। यस अन्तगात, अधिकार उल्लङ्ग्घन 
िएका व्यस्क्तलाई पक्ष राष्ट्रले पूणा क्षततपूतता हदनु आवश्यक हुन्ि। सोही अनुरूप, पक्ष राष्ट्रले 
(क) शमााको थुनामा िोगेका व्यवहारसाँग सम्बस्न्ित तथ्यको पवटततृ र प्रिावकारी अनुसन्िान 
गने; (ख) उल्लङ्ग्घनमा स्जम्मेवार िएकाहरूलाई असियोजन, मुद्दाको कारबाही र सजाय हदएर 
सोको जानकारी सावाजतनक गने; (ग) उजुरीकताालाई सो अनुसन्िानको पवटततृ पववरण उपलब्ि 
गराउने: (घ) उजुरीकतााहरूलाई आवश्यक र पयाा्त मनोवैज्ञातनक पुनटथाापना र धचफकत्सा 
उपचारको प्रत्यािूतत गने र (ङ) उजुरीकतााले िोगेको पीडा बापत पयाा्त क्षततपूतता र सन्तुस्ष्ट्िका 
उपयुक्त उपाय लगायतको प्रिावकारी पररपूरण गररहदने। यस प्रकारका उल्लङ्ग्घनका घिनाहरू 
िपवष्ट्यमा नघिुन ्िनी रोक्ने दातयत्व पतन पक्ष राष्ट्रको हुन्ि। पक्ष राष्ट्रले आफ्नो कानुनद्वारा 
पवशेष गरी तनम्न बमोस्जम कुराहरू सुतनस्श्चत गनुापने  - (क)  यातना, गैर न्यातयक हत्या तथा 
बलपूवाक बेपत्ता पाने काया जटता गम्िीर मानव अधिकार उल्लङ्ग्घनमा स्जम्मेवारहरू उपर 
िौजदारी आसियोग गराउने व्यवटथा गने; (ख) बपेत्ता पाररएको घिनाका सम्बन्िमा द्रतु, तनष्ट्पक्ष 
तथा प्रिावकारी उपचारको प्रत्यािूतत गने, (ग) यातनालाई पररिाषा गने र अपरािीकरण गने 
तथा कसुरको गम्िीरताको अनुपातमा सजाय तथा उपचारको व्यवटथा गने; (घ) यातनाको 
घिनामा ३५ हदनको म्यादलाई अन्तररास्ष्ट्रय मापदण्ड बमोस्जम संशोिन गने।   
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१३. ऐस्छिक आलेखको पक्ष राष्ट्र हुाँदा पक्ष राष्ट्रले अनुबन्िको उल्लङ्ग्घन िए निएको यफकन 
गने ससमततको सक्षमता टवीकार गरेको कुरालाई ध्यानमा रा्दै अनुबन्िको िारा २ बमोस्जम 
पक्ष राष्ट्रल े आफ्नो इलाकासित्र वा आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तगात रहेका सबै व्यस्क्तलाई 
अनुबन्िमा उस्ल्लखखत अधिकार सतुनस्श्चत गने कुरा र उक्त अधिकार उल्लङ्ग्घन िएको टथापपत 
िएमा प्रिावकारी र कायाान्वयनयोग्य उपचार उपलब्ि गराउने दातयत्व टवीकार गरेको ि।तसथा, 
ससमततले हदएको राय कायाान्वयन गने सम्बन्िमा पक्ष राष्ट्रबाि अपनाइएका उपायहरूको बारेमा 
१८० हदन सित्र जानकारी प्रा्त गने अपेक्षा गरेको ि। साथै, यी पवचारहरूलाई प्रकाशन गना र पक्ष 
राष्ट्रका आधिकाररक िाषाहरूमा व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गना/गराउन पतन पक्ष राष्ट्रलाई ससमतत 
अनुरोि गदाि। 
 
 
 


