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संयुक्त राष्ट्र संघ        ससससपपआर/सस/११९/डड/२१८४/२०१२ 

______________________________________________________________________ 

नागररक तथा राजनीततक अधिकार सम्बन्िी     पवतरणः सािारण 

अन्तराास्ष्ट्रय अनुबन्ि       ८ मे २०१७ (२०७४/०१/२५) 

                     मूल प्रतत: अङ्ग्रेजी 

__________________________________________________________________________ 

मानव अधिकार ससमतत  

उजुरी नं २१८४/२०१२ का सम्बन्िमा ऐस्छिक आलेख को िारा ५(४) अन्तगात ससमततले 

रहण गरेको असिमत *, ** 

 

पेश गने:  राम माया नकमी (रयाक इम््यूतनटि अलवेज- रायल 

(Track Impunity Always, TRIAL) का कानूनी सल्लाहकार 

फिसलप रान्िद्वारा प्रतततनधित्व गररएको) 

दाबी गररएको पीडडत: उजुरीकताा, पदम नारायण नकमी (उनका पतत) र लुमन 

नकमी (उनीहरूकी नाबालक िोरी)  

पक्ष राष्ट्र: नेपाल 

उजुरी समतत: ३१ जनवरी (शुरूमा पेश गररएको) 

 

सन्दिा सामरीहरूः ससमततको कायापवधि तनयमावलीको तनयम ९७ तनणाय 

सलइएको, पक्ष राष्ट्रलाई २ अगटि २०१२ (२०६९/०४/१८) मा 

सम्प्रेषण गररएको (दटतावजेको रूपमा जारी नगररएको) 

असिमत रहण गररएको समतत: १० माचा २०१७ (२०७३/११/२७) 
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पवषयवटतु: 

कायापवधिगत पवषय: 

बलपूवाक बेपत्ता पाने काया 

सबै घरेल ुउपचारको उपिोग गररसकेको; पयाा्त मात्रामा 

आरोप पुस्ष्ट्ि गना असिल 

सारिूत पवषयः बााँछन पाउने हक; यातना र कू्रर तथा अमानवीय व्यवहारमा 

प्रततबन्ि; व्यस्क्तको टवतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार; 

मानव व्यस्क्तमा तनटहत मयाादाको सम्मान; कानुनको 

दृस्ष्ट्िमा व्यस्क्तको रूपमा पटहचान; व्यस्क्तको पाररवाररक 

जीवनमा टवेछिाचारी र गैरकानुनी हटतक्षेप हुन नहुने 

अधिकार; प्रिावकारी कानूनी उपचारको अधिकार; बालकको 

सुरक्षाको अधिकार; र प्रिावकारी उपचारको अधिकार 

अनुबन्िका िाराहरू: िारा २(३), ६, ७, ९, १०, १६ र २४ (१) 

ऐस्छिक आलेखका िाराहरूः २ र ५(२) (ख) 

 

 

*ससमततको ११९ औ बैठकमा रहण गररएको (६ माचा – २९ माचा २०१७) (२०७३/११/२३ – २०७३/११/१६) 

** प्रटतुत उजुरीको िानबबन प्रफक्रयामा ससमततका देहाय बमोस्जमका सदटयहरूको सहिाधगता रहेको 

धथयो: श्री तातनया माररया अब्दो रोचोल, श्री यद वेन अचौर, श्री इल्ज ब्रान््स केहेररस, श्री अहमद 

असमन िथल्ला, श्री ओसलवर डे फु्रपवल,े श्री फक्रटिोि हेन्स, श्री युजी इसवा, श्री बमररयम कोइता, श्री 

माससाया िी.जे क्रान, श्री ड़न्कन लाकी मुहुमुजा, श्री फ़ओततनी पाज़तताज़, मउरोपोसलटि, श्री माउरो 
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पोसलटि, श्री होसे म्यनुवेल सन्तोस पायस, श्री अन्जा सैबिा िोह्र, श्री युवल शानी, र श्री मागो 

वािरिल।   
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१. यस उजुरीकी उजुरीकताा राममाया नकमी हुन ्र उनले आफ्नो तिा बाि र आफ्ना पतत पदम 
नारायण नकमी तथा नाबालक िोरी एल.एनको तिा बाि उजुरी पेश गरेकी तिन।् उनीहरू सबै 
नेपाली नागररक हुन ्र उनीहरूको जन्म क्रमशः११ जनवरी १९७७ (२०३३/०९/२८), १७ अपप्रल 
१९७६ (२०३३/०१/०५) र २२ अक्िोबर १९९९ (२०५६/०७/०५) मा िएको धथयो। उजुरीकतााको दाबी 
अनुसार पक्ष राष्ट्रले उनको पततको अनुबन्िको िारा ६, ७, ९, १० र १६ र संयुक्त रूपमा िारा 
२(३) अन्तगातका अधिकारहरू र उनको अनुबन्िको िारा ७ अन्तगातको िुट्िै र संयुक्त रूपमा 
िारा २(३) अन्तगातको अधिकारहरू र उनकी नाबालक िोरीको अनुबन्ि अन्तगात िारा ७ को 
िुट्िै र संयुक्त रूपमा िारा २(३) र २४ (१) अन्तगात का अधिकारहरूको उल्लङ्ग्घन गरेको ि। 
उजुरीकताालाई कानुनी सल्लाहकारले प्रतततनधित्व गदै िन।् अनुबन्ि र ऐस्छिक आलेख पक्ष 
राष्ट्रको लाधग १४ अगटि १९९१ (२०४८/०४/२९) बाि लागू िएको धथयो।  

 

उजुरीकतााद्वारा प्रटतुत तथ्य  

२.१ सन ्१९९६ बाि २००६ सम्म नेपालमा सरकार र नेपाल कम्युतनटि पािीबीच आन्तररक 
सशटत्र द्वन्द्व चलेको धथयो। आतंककारी तथा पवध्वंशात्मक काया अध्यादेशद्वारा 
सुरक्षाकमीहरूलाई बहृत ् अधिकार प्रदान गररएको धथयो। पक्ष राष्ट्रल े लामो अवधिको लाधग 
सङ्ग्किकाल घोषणा गरेको धथयो र पवसिन्न अधिकारहरू तनलस्म्बत गररएको धथयो। प्रहरी र 
शाही नेपाली सेना लगायत द्वन्द्वका दवुै पक्षले अत्याचारका कायाहरू गरेका धथए र बलपूवाक 
बेपत्ता पने कायाहरू व्यापक रूपमा घिाइएका धथए।1 त्यस समयमा र खासगरी सन ्२००३ पति 
काठमाडौंको महाराजगन्जमा रहेको शाही नेपाली सेनाको िैरवनाथ गणको ब्यारेक (महाराजगन्ज 
ब्यारेक पतन ितनने गरेको) माओवादी ितन शंका गररएको व्यस्क्तलाई थुनामा राख्ने, दवु्यावहार 
गने, यातना टदने, बेपत्ता पाने र माने ठाउाँ  ितन कुख्यात रहेको धथयो2। 

  

२.२ श्री नकमी बुंगमती, लसलतपुर, नेपालमा बटथे जहााँ उनको िलामको धरल बनाउने सानो 
व्यवसाय धथयो। उनी पररवारको लाधग आयको एक मात्र श्रोत धथए। उजुरीकतााको दाबी अनुसार 

 
1 उजुरीकर्ताहरूले बलपूर्ाक बेपत्तत पतर्ने कतर्ा सम्बन्धी कतर्ा दलको प्रतर्रे्दर्न (हेर्नुाहोस् E/CN.4/2004/58), अनुछिेद २२७ र A/HRC/13/31, अनुसूची ४ 
(नेपाल सम्बन्िी राि) र Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Conflict-related disappearances in 

Bardiya District” (डिसेम्बर २००८), पषृ्ठ ५ र २७ (http://nepal.ohchr.org मा उपलब्ध) उल्लेख गरेका छन ्। 
2 उजरुीकर्ााले OHCHR, “Report of investigation into arbitrary detention, torture, and disappearance at the 

Maharajgunj RNA barracks, Kathmandu in 2003 and 2004” (मे २००६) उल्लखे गरेका छन ्। 

http://nepal.ohchr.org/
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२३ से्िेम्बर २००३ (२०६०/०६/०६) मा श्री नकमीलाई उनको घरबाि कररब ि जना सादा 
पोसाकमा आएका व्यस्क्तहरूले पक्राउ गरी लगेका धथए। ती व्यस्क्तहरूले आिूलाई शाही नेपाली 
सेनाको िैरवनाथ ब्यारेकबाि खिाइएको ितन आधिकाररक पररचयपत्रसटहत धचनाएका धथए। 
उजुरीकताा, श्री नकमीकी आमा र िाइ लगायत िेरै व्यस्क्तले पक्राउको घिना देखेका धथए। 
 

२.३ आफ्नो श्रीमान ् पक्राउ परेपति उजुरीकताा दईु वषासम्म लगातार िैरवनाथ ब्यारेक र 
लगनखले ब्यारेक िाइन।् उक्त ब्यारेकका अधिकारीहरूले सिैँ श्री नकमीलाई त्यहााँ नराखखएको 
बताउथे। उजुरीकताा काठमाडौंको नक्सालमा रहेको प्रहरी मुख्यालय र हनुमान ढोकामा रहेको 
स्जल्ला प्रहरी कायाालय पतन िाइरटहन ्तर त्यहााँ पतन उनलाई सिैँ उनको पतत त्यहााँ नरहेको 
जानकारी टदइन्थ्यो। तथापप, उनको श्रीमान पक्राउ परेको केही समयपति िैरवनाथ ब्यारेकका 
एक पूवा कैदीले उनलाई उनको श्रीमान ब्यारेकमा रहेको जानकारी टदएका धथए। 

 

२.४ अक्िोबर २००३ मा उजुरीकतााले पािनको स्जल्ला प्रहरी कायाालयमा जाहेरी दरखाटत दताा 
गना प्रयास गररन। जाहेरी दरखाटत सरकारी मुद्दा सम्बन्िी ऐन १९९२ को अनसुूची १ मा 
उल्लेख िएका मुद्दाहरूको लाधग मात्र ैदताा हुने र बलपूवाक बेपत्ता पाने काया सो अनसुूचीमा 
निएको आिारमा प्रहरीले उनको जाहेरी दरखाटत दताा गना इन्कार गरेको उजुरीकतााको दाबी 
रहेको ि। 

 

२.५ २००५ र २००६ को बीचको समयमा के.के.सी र एच.एस नाम गरेका िैरवनाथ ब्यारेकका 
दईु पूवा कैदीहरूले उनको श्रीमानलाई सो ब्यारेकमा देखेको ितन उजुरीकताालाई िनेको 
उजुरीकतााले दाबी गरेकी तिन।् 

 

२.६ मे २००६ मा नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्िी उछच आयुक्तको कायाालय (OHCHR-
Nepal) ले िैरवनाथ ब्यारेकमा २००३-२००४ मा िएको टवेछिाचारी पक्राउ, यातना र बेपत्ता पाने 
काया सम्बन्िी आफ्नो प्रततवेदन जारी गरेको धथयो3। हालखबर पत्ता नलागेको थुनुवाहरू र पूवा 
थुनुवाहरूले २००४ र २००५ को सुरुमा अस्न्तम पिक देख्दा एकदमै बबरामी रहेका थुनुवाहरूको 
सूचीमा उजुरीकतााको पततको नाम पतन समावेश गररएको धथयो। सो प्रततवेदनका अनुसार सन ्

 
3 Ibid. 
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२००३ को डडसेम्बरको अन्त्यततर आइ पुग्दा श्री नकमीको शरीर िेरै सुस्न्नएको धथयो र उनी 
िेरै कमजोर िइसकेका धथए। २००४ मा उनको मतृ्यु िएको पवश्वास गररन्ि4। सो प्रततवदेनमा 
थुनुवाहरूलाई कू्रर, अमानवीय र अपमानजनक अवटथामा राखखएको िनेर पतन उल्लेख गररएको 
धथयो5। 

   

२.७ आफ्नो पतत बेपत्ता िएको बारेमा जाहेरी दताा गराउन १९ जुन २००६ (२०६३/०३/०५) मा 
आिूले दोस्रो पिक प्रयास गरेको र हनुमान ढोकामा रहेको स्जल्ला प्रहरी कायाालयमा जाहेरी 
दताा िएको उजुरीकतााको दाबी ि। जाहेरीमा उनल ेउनको पततलाई बेपत्ता पाने, यातना टदने र 
सम्िवतः उनको हत्या गने शाही नेपाली सेनाका पााँच सदटयहरूको पररचय उल्लेख समेत गरी 
उक्त व्यस्क्तहरूको तुरुन्त पक्राउ र असियोजनका लाधग अनुरोि गरेकी धथइन।् प्रत्यक्षदशीहरूको 
बयान र नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्िी उछच आयुक्तको कायाालय (OHCHR-Nepal) को 
प्रततवेदनको आिारमा आफ्नो पततलाई िएको घिनाको लाधग उक्त व्यस्क्तहरू स्जम्मेवार रहेको 
ितन उल्लेख गरेकी धथइन।् उनका यी प्रयासहरूका बावजुद कुनै अनसुन्िान गररएन। २५ 
डडसेम्बर २००६ (२०६३/०९/१०) मा काठमाडौंको स्जल्ला प्रहरी कायाालयले उनलाई सेनाका 
अधिकारीहरूलाई कायाालयमा बोलाउन नसकेको र त्यस कारणले गदाा अनसुन्िान हुन नसकेको 
बतायो र िकेर नआउन िन्यो। 
  

२.८ प्रहरीले आरोपपत माधथ कुनै कारबाही गना अटवीकार गरेपति ४ जनवरी २००७ (२०६३/०९/२०) 
मा उजुरीकतााले नेपालको सवोछच अदालतमा आफ्नो पततको गैर न्यातयक हत्यामा संलग्न 
पवसिन्न सरकारी तनकाय र शाही नेपाली सेनाको पवरुद्ि परमादेशको ररि दताा गररन। सो 
प्रफक्रया अन्तगात, हनुमान ढोका काठमाडौं को स्जल्ला प्रहरी कायाालयले उजुरीकतााले जाहेरी दताा 
नै नगराएको ितन जबाि पेश गयो। रक्षा मन्त्रालय, सेना मुख्यालयको मानव अधिकार सलेका 
प्रमुख, िैरवनाथ ब्यारेकका प्रमुख सेनानी, गहृ मन्त्रालय, सेनाका प्रमुख, दईु उछच तहका प्रहरी 
लगायतका अधिकारीहरूले सवोछच अदालतलाई कुनै सान्दसिाक जानकारी प्रदान गरेनन ्र उनको 
पततलाई पक्राउ नगरेको र कटहले नदेखेको ितन जबाि पेश गरे। 

 

 
4 Ibid, पषृ्ठ ६५ 
5 Ibid, पषृ्ठ ६० 
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२.९ १ जुन २००७ (२०६४/०२/१८) मा सवोछच अदालतले ८३ जना बलपूवाक बेपत्ता पाररएका 
व्यस्क्तहरूको हकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ररिमा आदेश जारी गयो। श्री नकमीको पक्षमा बन्दी 
प्रत्यक्षीकरणको ररि दताा निएको िए तापतन एउिा ररिमा उजुरीकतााको पततको िैरवनाथ 
ब्यारेकमा यातनाका कारण मतृ्यु िएको ितन उल्लखे गररएको ितन सवोछच अदालतले टि्पणी 
गरेको धथयो। अदालतले सो ब्यारेकका एक जना पूवा थुनुवाले पुनरावेदन अदालत पािन समक्ष 
तनवेदनमा उल्लखे गररएका व्यस्क्तहरूलाई सो ब्यारेकमा थुनामा राखेको बयान टदएको कुरा 
पतन उल्लेख गरेको धथयो। 
  

२.१० जुन २००९ (२०६६/०२/२७) मा सरकारले टथापना गरेको अन्तररम राहत योजना अन्तगात 
उजुरीकतााले ने.रू १००००० प्रा्त गररन।् 

 

२.११ १८ अगटि २००९ (२०६६/०५/०२) मा सवोछच अदालतले िैरवनाथ ब्यारेकमा िएको 
बलपूवाक बेपत्ता पाने कायाका बारेमा कुनै जानकारी ि वा िैन ितन सोिी मानव अधिकार 
आयोगलाई धचठ्ठी लेखेको धथयो। यसको जबािमा आयोगले पानीमा डुबाउने, करेन्ि लगाउने, 
पवसिन्न वटतुले पपट्ने लगायतका सो ब्यारेकहरूमा प्रयोग हुने पवसिन्न यातनाका प्रफक्रयाहरूको 
व्याख्या गने प्रततवेदन ७ से्िेम्बर २००९ (२०६६/०५/२२) मा अदालतमा पेश गरेको धथयो। सो 
प्रततवेदनमा ब्यारेकमा थुनुवाहरूलाई दरुवटथामा राखखएको र अरू व्यस्क्तलाई यातना टदएको 
आवाज सुन्न बाध्य बनाएको िनेर पतन उल्लेख गररएको धथयो। सो प्रततवेदनमा उनको पततको 
नाम पतन उल्लेख िएको, उनको पततलाई टदएको यातनाको कारण उनी गम्िीर रूपमा बबरामी 
िएको र अन्य थुनुवाहरूको पवचारमा उनलाई िेब्रुअरी २००४ को दोस्रो ह्ताततर िाउनीको श्री 
पवरेन्र सैतनक अटपताल लाधगएको ितन उल्लखे िएको उजुरीकताा औँल्याउाँ तिन ्6। नेपाल रेड 
क्रस7 को बेपत्ता व्यस्क्तको सूचीमा र रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोगको बेपत्ता व्यस्क्तको सूचीमा 
पतन उनको पततको नाम उल्लेख गररएको ि ितन उजुरीकतााले उल्लेख गरेकी तिन ्8। 

 
6 ७ से् िेम्बर २००९ मा सवोछच अदालतको आदेश बमोस्जम पेश िएको रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्िानको 
प्रततवेदन उजुरीकतााले उल्लेख गरेकी तिन ्।  
7 उजरुीकतााले अन्तररास्ष्ट्रय रेड क्रस ससमततको “Missing persons in Nepal: the right to know” उल्लेख गरेकी तिन ्
जसमा उजरुीकतााको पततको नाम पतन समावेश गररएको धथयो । 
8 रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोग, “An Appeal”, बेपत्ता व्यस्क्तको सूची (२०५७-२०६०) जसमा उजरुीकतााको पततको नाम 
पतन समावेश गररएको धथयो । 
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२.१२ सवोछच अदालतले २६ अगटि २०१० (२०६७/०५/१०) मा उनको पततलाई पक्राउ गररएको र 
राज्यको तनकायले हत्या गरेको जनाउने कुन ैप्रमाण निएको आिारमा परमादेशको ररि खारेज 
गररटदयो। सो िैसलामा उल्लेख िए अनुसार उजुरीकतााको दाबी ब्यारेकमा रहेका िौजदारी 
असियोग अन्तगात मुद्दा चलाइएका थुनुवाहरूको बयान र रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोगको 
प्रततवेदनमा मात्र आिाररत धथयो र उनले लगाएका आरोपहरू व्यस्क्तगत िारणा मात्रै धथए। 
उजुरीकतााका दाबीहरू बलपूवाक बेपत्ता पाररएकाका समटयाहरूको समािान गना िपवष्ट्यमा 
सरकारले टथापना गने सत्य तनरूपण तथा मेलसमलाप आयोग द्वारा अनुसन्िान हुनु पने िनी 
अदालतको िैसलामा उल्लेख गररएको धथयो। यस सम्बन्िमा बलपूवाक बेपत्ता पाररएका 
व्यस्क्तहरूको अनुसन्िानको लाधग र पररवारहरूलाई अन्तररम राहत टदनको लाधग सरकारले 
कानुन बनाएको ितन अदालतले टि्पणी गरेको धथयो। 

 

२.१३ उपलब्ि घरेलु उपचारका सबै उपायहरू प्रयोग गररसकेको ितन उजुरीकतााले दाबी गरेकी 
तिन।् जे िए तापतन िेरै जसो उपायहरू उपलब्ि िैनन ्र उपलब्ि िएका केही सीसमत उपायहरू 
प्रिावकारी िैनन ्र अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइएका िन।् िौजदारी अनुसन्िान जाहेरी दरखाटत 
दताा िएपति मात्रै शुरु हुन्ि तर १९९२ को सरकारी मुद्दा सम्बन्िी ऐन को अनुसूची १ मा 
उल्लेख िएका  अपरािसाँग सम्बस्न्ित पवषयमा मात्रै जाहेरी दरखाटत दताा गना सफकन्ि। 
बलपूवाक बेपत्ता पाने काया राज्यको कानुनमा उल्लेख नगररएको कारण बलपूवाक बेपत्ता पाररएका 
व्यस्क्तहरूको पररवारले यी घिनाको पवरुद्ि जाहेरी दरखाटत दताा गराउन असम्िव रहेको ि। 
सवोछच अदालतले पतन पक्ष राष्ट्रको कानुनमा रहेको यस गम्िीर कमजोरीलाई टवीकारेको ि। 
उजुरीकतााको पततको मुद्दामा, नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्िी उछच आयुक्तको कायाालय 
(OHCHR-Nepal) को २००६ को प्रततवेदन सावाजतनक िएपति मात्रै अधिकारीहरूले जाहेरी दताा 
गराएका धथए। तर जाहेरी दताा िएको केही मटहनापति काठमाडौंको स्जल्ला प्रहरी कायाालयल े
सेनाका अधिकारीहरूलाई बोलाउन नसकेको कारण अनुसन्िान गना नसकेको ितन उजुरीकताालाई 
िकेर नआउन जबाि टदएको धथयो र यस कारण जाहेरी प्रिावकारी हुन सकेन। सरकारले 
रास्ष्ट्रय सशटत्र द्वन्द्वको बेलामा िएको बलपूवाक बेपत्ताको घिनाको अनुसन्िान गना सत्य 
तनरूपण तथा मेलसमलाप आयोग टथापना गन े िन्ने पररस्टथततमा सवोछच अदालतल े
उजुरीकतााको परमादेश ररि खारेज गरेको धथयो। ऐस्छिक आलेखको िारा ५ (२) (ख) अन्तगात 
सङ्ग्क्रमणकालीन न्यायको पद्िततको पररधिमा सम्िापवत तथ्य अनसुन्िान गन े प्रफक्रयाले 
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न्यायमा पहुाँच, गम्िीर मानव अधिकार उल्लङ्ग्घनका पीडडत र पीडडतको पररवारको लाधग 
पररपूरणलाई प्रततटथापन गना नसक्ने र यसलाई प्रिावकारी उपचार मान्न नसफकने उजुरीकतााको 
दाबी रहेको ि। 

 

उजुरी 
३.१ उजुरीकतााको दाबी अनुसार उनको पतत बलपूवाक बेपत्ता पाने कायाको पीडडत िएको र पक्ष 
राष्ट्रले उनको पततको अनुबन्िको िारा ६, ७, ९, १० र १६ र संयुक्त रूपमा िारा २(३) अन्तगातका 
अधिकारहरू र उनको अनुबन्िको िारा ७ अन्तगातको िुट्िै र संयुक्त रूपमा िारा २(३) 
अन्तगातका अधिकारहरू र उनको नाबालक िोरीको अनुबन्िको िारा ७ अन्तगातको िुट्िै र 
संयुक्त रूपमा िारा २(३) र २४ (१) अन्तगात का अधिकारहरूको उल्लङ्ग्घन गरेको ि। 
 

३.२ २३ से्िेम्बर २००३ (२०६०/०६/०६) मा प्रत्यक्षदशीको उपस्टथततमा शाही नेपाली सेनाल े
टवेछिाचारी रूपमा उजुरीकतााका पततको टवतन्त्रता हनन गरेर िैरवनाथ ब्यारेक लगेको धथयो। 
उनलाई अस्न्तम पिक उनको जीवन खतरामा रहेको अवटथामा देखखएको धथयो। पूवा थुनुवाहरूको 
बयान, नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्िी उछच आयुक्तको कायाालय (OHCHR-Nepal) तथा 
रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोगका प्रततवेदनहरू, १ जुन २००७ (२०६४/०२/१८) को सवोछच 
अदालतको िैसला जटता पवसिन्न िरपदो प्रमाणको आिारमा उनको मतृ्यु उनी माधथ गररएको 
कू्रर व्यवहार र यातनाको कारण थुनुवा अवटथामा िएको अनुमान गना सफकन्ि। उनको पततको 
टवेछिाचारी पक्राउ, कू्रर व्यवहार र यातना व्यापक र व्यवस्टथत अभ्यासको पररधिमा िएको 
धथयो। उनले आफ्नो पततको टवतन्त्रताको हननको उजुरी तुरुन्तै गरे तापतन अधिकारीहरूले 
उक्त घिना िएको कुरालाई इन्कार गरे। श्री नकमीको हालखबर पत्ता लगाउन कुनै पवटततृ र 
प्रिावकारी अनुसन्िान िएन। त्यसैगरी, श्री नकमीको िौततक अवशेष पत्ता लगाउने, उत्खनन 
गने र पररवारलाई फिताा टदने काया िएको िैन। यस पररधिमा उनको पततको हालखबर टथापपत 
र खुलासा गरी सन्तोषजनक र पवश्वटत व्याख्या प्रदान गने प्रमाणको िार राज्यमा तनटहत 
रहेको ि। राज्यले यस दाबी पवपरीतको तथ्य टथापपत गना नसकेको अवटथामा उनको पततलाई 
बलपूवाक बेपत्ता पाररएको र सम्िवतः उनको हत्या गरी पक्ष राष्ट्रले अनुबन्िको िारा ६ को 
उल्लङ्ग्घन गरेको उजुरीकतााको दाबी रहेको ि। 
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३.३ उनको पततलाई बलपूवाक बेपत्ता पाररनुले र यस क्रममा बाटहरी दतुनयााँसाँग सम्पका पवहीन 
रूपमा थुनामा राख्नाले िएको पीडाले अनुबन्िको िारा ७ को उल्लङ्ग्घन िएको उजुरीकतााको 
दाबी रहेको ि। पूवा थुनुवाहरूको बयान, नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्िी उछच आयुक्तको 
कायाालय (OHCHR-Nepal) र रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोगका प्रततवेदनहरू जटता समवती 
प्रमाणले उनको पततलाई पक्ष राष्ट्रका अधिकारीहरूले यातना टदएको सङ्ग्केत गिान ्(अनुछिेद 
२.६ र २.९ हेनुाहोस)्। जुन २००७ को सवोछच अदालतको िैसलामा एउिा ररि अनसुार थुनामा 
रहाँदा यातनाको कारण मतृ्यु िएको व्यस्क्तहरूको सूचीमा उनको पततको नाम पतन समावेश 
रहेको ितन टि्पणी गररएको धथयो। 
 

३.४ श्री नकमीलाई िैरवनाथ ब्यारेकमा थुनामा राखखएको अवटथाले अनुबन्िको िारा ७ र १० 
(१) को उल्लङ्ग्घन िएको ि। पूवा थुनुवाहरूको बयान, नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्िी उछच 
आयुक्तको कायाालय (OHCHR-Nepal) र रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोगका प्रततवेदनहरूका 
अनुसार थुनुवाहरूलाई टथायी रूपमा हतकडी लगाइएको, र आाँखामा पट्टि लगाइएको, िेरै िीड 
िएको कोठामा राखखएको, अत्यन्त कम गुणटतरको खाना र त्यो पतन सीसमत मात्रामा टदइएको, 
िोहोर पानी र शौचालय मात्र उपलब्ि गराइएको धथयो। जाडोको मौसममा उनीहरूलाई ससमेन्िको 
िुइाँमा सुत्न बाध्य पाररएको धथयो र गततलो लुगा समेत टदइएको धथएन। रोग र सङ्ग्क्रमणबाि 
पीडडत थुनुवाहरूलाई धचफकत्सा उपचार उपलब्ि धथएन। नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्िी 
उछच आयुक्तको कायाालय (OHCHR-Nepal) को प्रततवेदनमा उल्लेख िएको र पूवा थुनुवाहरूको 
बयान अनुसार उनको पततलाई टवाटथ्य समटया धथयो र धचफकत्सा उपचारको कमीले उनको 
अवटथा झनै बबधरन टदइएको धथयो। 
 

३.५ पक्ष  राष्ट्रले अनुबन्िको िारा ९ को उल्लङ्ग्घन गरेको उजुरीकतााले दाबी गरेकी तिन।् उनको 
पततलाई शाही नेपाली सेनाका सदटयले पक्राउ पुजी बबना र पक्राउ गनुाको कारणको सन्तोषजनक 
टपष्ट्िीकरण बबना पक्राउ गरी  िैरवनाथ ब्यारेकमा अज्ञात टहरासतमा राखेको धथयो। पति 
सेनाले उनलाई पक्राउ गरेको र थुनामा राखेको कुरा इन्कार गरेको धथयो। उनको पक्राउलाई कुनै 
आधिकाररक असिलेख वा दताा फकताबमा प्रपवस्ष्ट्ि गररएको धथएन र उनका आिन्तले उनलाई 
त्यसपश्चात ्देखेका िैनन।् उनी माधथ कुनै मुद्दा चलाइएको धथएन र उनलाई कुनै न्यायािीश 
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वा अधिकार प्रा्त अधिकारी समक्ष प्रटतुत गररएको धथएन। आफ्नो पक्राउको वैिातनकता 
पवरुद्ि उनले कुनै अदालतमा उजुरी गना पाएनन।् 
 

३.६ श्री नकमीलाई सम्पका पवहीन थुनामा राखखनु, त्यसपतिको बलपूवाक बेपत्ता पाररनु र उनको 
अवटथा पत्ता लगाउन अधिकारीहरूले कुनै प्रिावकारी अनुसन्िान नगनुाले २३ से्िेम्बर २००३ 
(२०६०/०६/०६) देखख उनलाई कानुनको संरक्षणिन्दा बाटहर राखखएको ि र उनले आफ्नो मानव 
अधिकार र टवतन्त्रता प्रयोग गना पाएका िैनन।् िलटवरूप, पक्ष राष्ट्र अनुबन्िको िारा १६ 
को लगातार उल्लङ्ग्घनको लाधग स्जम्मेवार ि। 
  

३.७ आफ्नो पततको टवतन्त्रताको टवेछिाचारी हननको बारेमा उजुरीकतााली तुरुन्त उजुरी गरेको 
िएतापतन उनको पततको हालको अवटथा पत्ता लगाउन कुनै आधिकाररक, शीघ्र, तनष्ट्पक्ष, पूणा र 
टवतन्त्र अनुसन्िान गररएको िैन। पेश गरेको उजुरीको आिारमा कसैलाई समाह्वान गररएको 
िैन। न त टवेछिाचारी रूपमा टवतन्त्रता हनन, बलपूवाक बेपत्ता पाने काया, सम्िवतः हत्या र 
अवशेष लुकाउने कायाका लाधग कसलैाई दोषी करार गररएको ि। पक्ष राष्ट्रल ेउनको अनुबन्िको 
िारा ६(१), ७, ९, १०(१) र १६ र संयुत रूपमा िारा २(३) को लगातार उल्लङ्ग्घन गरेको ि। 

 

३.८ पक्ष राष्ट्रले उनको पततलाई टवेछिाचारी रूपमा पक्राउ गरेको र अन्ततः बलपूवाक बेपत्ता 
पारेको र अधिकारीहरूको सो मुद्दासाँग सम्बस्न्ित फक्रयाकलाप तथा अकमाण्यताका कारण 
उनलाई पीडा िएकोले उनको अनुबन्िको िारा ७ अन्तगातको िुट्िै र संयुक्त रूपमा िारा २(३) 
अन्तगातको अधिकारहरू पक्ष राष्ट्रले उल्लङ्ग्घन गरेको उनको दाबी रहेको ि। पतत बेपत्ता हुनाले 
उनले आफ्नी िोरीलाई एक्ल ैहुकााउन पयो। आफ्नो पततलाई बलपूवाक बेपत्ता पाररएको घिनाको 
जानकारी, पततको वतामान अवटथासम्बन्िी जानकारी र अनुसन्िानको प्रफक्रया र नततजाको 
जानकारी पाउने उजुरीकतााको अधिकार आजसम्म पतन पक्ष राष्ट्रले लगातार उल्लङ्ग्घन गरररहेको 
ि। 

 

३.९ पक्ष राष्ट्रले उनको िोरीको अनुबन्िको िारा ७ अन्तगातको िुट्िै र संयुक्त रूपमा िारा 
२(३) र २४ (१) अन्तगात का अधिकारहरूको उल्लङ्ग्घन गरेको उजुरीकतााको दाबी ि। आफ्नो 
पपता बेपत्ता हुाँदा उनकी िोरी ३ वषाकी धथइन।् बालकको रूपमा पाररवाररक जीवनको आनन्द 
सलएर हुफका न नपाउाँदा र आफ्नो पपताको बारेमा थाह नहुाँदा र आफ्नो पपता िफका ने हुन ्या 



ह्युमन राईट्स एण्ड जस्टिस सेन्िरले गरेको अनौपचाररक अनुवाद 

12 
 

होइनन ्ितन थाह नहुाँदा उनलाई पवशेष असर परेको ि। उनकी आमाको बबरदो मानससक 
अवटथाले गदाा पतन उनको हुकााइमा नकारात्मक असर पयो। 

  

३.१० उजुरीकतााले पक्ष राष्ट्रलाई देहाय बमोस्जम ससिाररस गना माग गरी ससमतत समक्ष तनवदेन 
गरेकी तिन ् : (क) आफ्नो पततको हालको अवटथा खबर पत्ता लगाउन प्राथसमकताका साथ 
तुरुन्त एउिा तनष्ट्पक्ष अनसुन्िान शुरु गराउन र उनको मतृ्य ुिइसकेको िए उनको अवशेष 
पत्ता लगाई, उत्खनन गरी, पटहचान गरी पररवारलाई फिताा टदने (ख) पीडकहरूलाई सक्षम 
नागररक तनकायद्वारा असियोजन र सजाय गरी सो िैसला सावाजतनक गने (ग) उजुरीकताालाई 
समर पररपूरण तथा शीघ्र, न्यायपूणा र पयाा्त क्षततपूतता उपलब्ि गराउने र (घ) पररपूरणले 
िौततक तथा नैततक क्षतत समावेश गरी पुनवाास, पुनटथाापना, र िपवष्ट्यमा यटता काया नदोहोररने 
प्रत्यािूतत पतन समावेश गरेको सतुनस्श्चत गने। पवशेषगरी, पक्ष राष्ट्रले एउिा सावाजतनक 
समारोहमा अधिकारीहरूको र उजुरीकतााहरूको उपस्टथततमा आफ्नो अन्तररास्ष्ट्रय दातयत्व 
टवीकार गरोस,् र उजुरीकताा तथा श्री नकमीका आिन्तहरूसाँग आधिकाररक रूपमा क्षमा मागोस ्
िन्ने उनीहरूको अनुरोि रहेको ि।पक्ष राष्ट्रल ेआफ्नो पवसशष्ट्िीकृत सटंथाहरूबाि उजुरीकताालाई 
तत्काल तनःशुल्क धचफकत्सा र मनोवैज्ञातनक उपचार तथा टयाहारसमेत उपलब्ि गराउनुपिा र 
उनलाई प्रिावकारी र पयाा्त उपचार उपलब्ि िएको सुतनस्श्चत गना आवश्यक तनःशुल्क कानुनी 
सहायता प्रदान गनुापिा। यटतो घिना पुनः दोहोररन नटदने प्रत्यािूतत टवरूप पक्ष राष्ट्रल े
बलपूवाक बेपत्ता पाने काया र यातना र पवसिन्न तवरले ती अपरािमा सहिागी हुनेलाई आफ्नो 
िौजदारी कानुन अन्तगात िुट्िै अपराि मानी ततनीहरूको गाम्िीयाताको आिारमा उपयुक्त 
सजाय हुने व्यवटथा गनुापिा। 
 

राह्यता सम्बन्िी पक्ष  राष्ट्रको टि्पणी 
४.१ १० अक्िोबर २०१२ (२०६९/०६/२४) मा पक्ष राष्ट्रले उजुरीको राह्यता सम्बन्िी आफ्नो 
टि्पणी पेश गरेको धथयो र सो टि्पणी अनुसार उजुरीकतााले घरेलु उपचारका सबै उपायहरूको 
प्रयोग गररसकेकी िैनन ्र उनका आरोपहरू टथापपत/प्रमाखणत हुन सक्ने अवटथा िैन। 

  

४.२ पक्ष राष्ट्रका अनुसार उजुरीकतााले लगाएको पक्राउ, थुना, बलपूवाक बेपत्ता, यातना र 
गैरकानुनी हत्या सम्बन्िी आरोपहरूलाई कुनै प्रत्यक्ष वा पररस्टथततजन्य प्रमाणले समथान 
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गररएको िैन। शाही नेपाली सेनाले उनको पततको थुनामा राखेको वा उनको हत्या गरेको ितन 
पुस्ष्ट्ि गना नसक्दा २६ अगटि २०१० (२०६७/०५/१०) मा सवोछच अदालतले उनको पततको हकमा 
दताा िएको परमादेश ररि खारेज गरेको धथयो। नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्िी उछच 
आयुक्तको कायाालय (OHCHR-Nepal) र रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोगका प्रततवेदनहरूले र १ 
जुन २००७ (२०६४/०२/१८) को सवोछच अदालतको िैसलाले यी आरोपहरू पुस्ष्ट्ि हुन सक्दैनन।् 
तसथा, अनुबन्िको उल्लङ्ग्घनसाँग सम्बस्न्ित उजुरीकतााको आरोप टथापपत हुन सक्दैन। 

 

४.३ सरकारी मुद्दा सम्बन्िी ऐन १९९२ आवश्यक िए अनसुार उजुरीकतााले प्रहरीमा जाहेरी 
दरखाटत दताा गराएका िैनन।् सो दताा गराएको िए सम्बस्न्ित कायाालयले अनसुन्िान अतघ 
बढाउन सक्ने अवटथा हुन्थ्यो। 

  

४.४ नेपालको अन्तररम संपविान २००७ मा सशटत्र द्वन्द्वको समयमा िएका मानव अधिकारका 
गम्िीर उल्लङ्ग्घनका घिनाहरूको िानबबन गना सत्य तनरूपण तथा मेलसमलाप आयोगको 
टथापना गररने ितन उल्लखे गररएको पक्ष राष्ट्रल ेबताएको ि। सशटत्र द्वन्द्वको समयमा 
िएका मानव अधिकार उल्लङ्ग्घनका घिनाहरूलाई पवशेष अनुसन्िान र उपचारद्वारा अतघ 
बढाइनुपिा। नेपालको सवोछच अदालतले पतन टवीकार गरे जटतै यटता पवषयमा सामान्य 
िौजदारी न्याय प्रणाली लागू हुन सक्दैन। यस आयोगले अनुसन्िान गरी आफ्नो प्रततवेदन 
तयार गरे पश्चात ्अपरािीहरूको िौजदारी न्याय प्रणाली अनसुार असियोजन गररन्ि। यस 
अथामा सङ्ग्क्रमणकालीन न्यायका प्रणालीहरू पवद्यमान िौजदारी न्याय प्रणालीका पूरक र 
पररपूरक हुन।् पक्ष राष्ट्रले सङ्ग्क्रमणकालीन न्यायको प्रणाली टथापना गने प्रयास गरररहेको 
हुनाले ससमततलाई यस पवशेष पररस्टथततलाई बुखझाँटदन पक्ष राष्ट्र अनुरोि गदाि। 

 

४.५ वतामान अवटथा पत्ता नलागेका व्यस्क्तहरूलाई अन्तररम राहतको टवरूप पक्ष राष्ट्रद्वारा 
हरेक पीडडत पररवारलाई ने.रू ३००००० प्रदान गररएको ि। सङ्ग्क्रमणकालीन न्यायको पद्ितत 
टथापना िएपश्चात ्पीडडतहरूले थप राहत प्रा्त गना सक्नेिन।् 
  

४.६ पवद्यमान िौजदारी न्याय प्रणालीले राम्रो काम गरररहेको पक्ष राष्ट्रको दाबी रहेको ि। 
सरकारी मुद्दा सम्बन्िी ऐन १९९२ को अिीनमा नेपाल प्रहरीले सशटत्र द्वन्द्वको समयमा 
िएका केही घिनाहरूको अनुसन्िान गरेको ि। 
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राह्यता सम्बन्िी पक्ष राष्ट्रको टि्पणी उपर उजुरीकतााको टि्पणी 
५.१ पक्ष राष्ट्रको टि्पणी उपर १४ डडसेम्बर २०१२ (२०६९/१०/२९) मा उजुरीकतााले आफ्नो 
टि्पणी पेश गरेकी तिन।् उनको पततको शाही नेपाली सनेाद्वारा िएको पक्राउ, िैरवनाथ 
ब्यारेकमा रहेका ३ पवसिन्न पूवा थुनुवाको बयानबाि पुस्ष्ट्ि िएको उनको स्जफकर ि। नेपालमा 
मानव अधिकार सम्बन्िी उछच आयुक्तको कायाालय (OHCHR-Nepal) र रास्ष्ट्रय मानव अधिकार 
आयोगका प्रततवेदनहरूले पतन श्री नकमीलाई बलपूवाक बेपत्ता पाररएको पुस्ष्ट्ि गरेका िन।् १ 
जुन २००७ (२०६४/०२/१८) को िैसलामा १ पूवा थुनुवाको बयान सवोछच अदालतले पतन नोि 
गरेको धथयो जसमा ती थुनुवाले उनको पततलाई ब्यारेकमा देखेको र यातनाको कारण उनको 
मतृ्यु िएको ितन उल्लखे गररएको धथयो। िैरवनाथ ब्यारेकको थुनाको स्टथतत अमानवीय धथयो 
र थुनुवाहरूलाई यातना टदइन्थ्यो िन्ने दाबी पतन यस प्रमाणबाि टथापपत हुन्ि। 

  

५.२ बलपूवाक बेपत्ता सम्बन्िी मुद्दाहरूमा, तथ्यको खुलासा अधिकारीहरूसाँग िएको जानकारीमा 
पूणा रूपमा आिाररत हुने हुाँदा प्रत्यक्ष प्रमाणको अिावमा पतन यी आरोपहरूको अनुसन्िान 
असल तनयतल ेगनुा राज्यको दातयत्व हुन्ि। सवोछच अदालतल ेउनको परमादेशको ररि खारेज 
गरेबाि उनलाई प्रिावकारी उपचारबाि वस्चचत गररएको ि र श्री नकमीको बलपूवाक बेपत्ता 
पाररएको घिना सम्बन्िी आधिकाररक, शीघ्र, तनष्ट्पक्ष, पूणा र टवतन्त्र अनुसन्िान गनुापने 
दातयत्वको उल्लङ्ग्घन िएको ि। सवोछच अदालत वा अन्य कुनै तनकायल ेउनको पततको पक्राउ 
वा अन्ततः बेपत्ता पाररएको घिनाको पररस्टथततको प्रिावकारी िानबबन गरेन। 

  

५.३ उजुरीकतााले आफ्नो टि्पणी पेश गदााको समयमा िपवष्ट्यमा टथापपत हुन सक्ने सत्य 
तनरूपण तथा मेलसमलाप आयोग र बेपत्ताको घिना िानबबन आयोगको गठन सुतनस्श्चत धथएन। 
गैर-न्यातयक तनकायले तथ्य खोजी गने काया सत्य तनरूपणका लाधग महत्त्वपूणा िएतापतन 
यसले न्यायमा पहुाँच र गम्िीर प्रकृततका मानव अधिकार उल्लङ्ग्घनका पीडडत र पीडडतका 
पररवारलाई राहत टदने कायालाई प्रततटथापन गना सक्दैन फकनिने शीघ्र अनुसन्िान गरी 
आपराधिक कायालाई दस्ण्डत गना िौजदारी न्याय प्रणाली नै बढी उपयुक्त बािो हुन्ि। त्यसैगरी, 
सङ्ग्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रलाई उजुरीकतााले उपयोग गरी सक्नुपने घरेल ुउपचारका उपायहरू 
अन्तगातको प्रिावकारी उपाय मान्न सफकाँ दैन। 
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५.४ उजुरीकतााले आिूले दईु पिक जाहेरी दरखाटत दताा गराउन प्रयास गरेको कुरा दोहोयााउाँ तिन।् 
अधिकारीहरूले पटहलो पिक दताा गना इन्कार गरे पतन १९ जुन २००६ (२०६३/०३/०५) मा दोस्रो 
पिकमा अन्ततः उनी सिल िएकी धथइन।् पक्ष राष्ट्रको कानुनमा बलपूवाक बेपत्ता, यातना वा 
गैरकानुनी हत्या को अपरािीकरण निएको कारण यी मुद्दामा जाहेरी टदन समल्ने अवटथा 
धथएन र कुनै उपचार उपलब्ि धथएन। उजुरीकतााको थप दाबी अनुसार प्रहरी वा सशटत्र िौजका 
कुनै सदटय सलंग्न िएको मुद्दामा प्रहरीले उजुरी सलन इन्कार गने गरेकोले जाहेरी दरखाटतको 
उपचार प्रिावकारी िैन 9। 

  

५.५ उजुरीकतााले सरकारबाि आिूले अन्तररम राहत टवरूप ने.रू १००००० मात्रै प्रा्त गरेको 
तथ्यलाई जोड टदस्न्िन।् सो रकम उनले िोग्नु परेको िौततक वा नैततक हातनको अनुपातमा 
थोरै रहेको ि र अनुबन्िको िारा २(३) को अथा अनुसार प्रिावकारी उपचार मान्न सफकाँ दैन। 
यस प्रकृततको मानव अधिकार उल्लङ्ग्घनको लाधग आधथाक क्षततपूतता मात्रै पयाा्त हुाँदैन। गम्िीर 
प्रकृततको मानव अधिकारको उल्लङ्ग्घन को मदु्दामा पुनटथाापना, पुनवाास, सन्तुस्ष्ट्ि र सो काया 
नदोहररने प्रत्यािूतत पतन राहतमा समावेश हुनुपिा। 

 

उजुरीको कानुनी प्रश्न माधथ पक्ष राष्ट्रको टि्पणी 
६.१ ५ अपप्रल २०१३ (२०६९/१२/२३) मा पक्ष राष्ट्रले उजुरीको कानुनी प्रश्नसाँग सम्बस्न्ित आफ्नो 
टि्पणी पेश गरेको धथयो जसमा उजुरीको राह्यता सम्बन्िी टि्पणी पक्ष राष्ट्रले िेरर 
दोहोयााएको ि। 

  

६.२ १३ माचा २०१३ (२०६९/११/३०) मा राष्ट्रपततद्वारा बेपत्ता व्यस्क्तको िानबबन सम्बन्िी 
आयोग र सत्य तनरूपण तथा मेलसमलाप आयोग सम्बन्िी अध्यादेश जारी िएको ि र सो 
कायाको लाधग उछचटतरीय आयोग गठन गना राज्यको तनयत रहेको ितन पक्ष राष्ट्रले ससमततलाई 
जानकारी गराएको ि। यस पररधिमा, सङ्ग्क्रमणकालीन न्यायको पद्ितत टथापना हुने क्रममा 
रहेको हुाँदा ससमततले नेपालमा द्वन्द्वको बेला िएको घिनाको मुद्दाहरू तनरूपण गना उपयुक्त 
हुाँदैन।  

 

 
9 उजरुीकर्ााले Human Rights Watch, “Indifference to duty: impunity for crimes committed in Nepal” १४ डिसेम्बर 
२०१० (२०६७/१०/२८) उल्लेख गरेकी छछन ्। 
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उजुरीको कानुनी प्रश्न माधथ पक्ष राष्ट्रको टि्पणी उपर उजुरीकतााको प्रततफक्रया 
७.१ उजुरीको कानुनी प्रश्न माधथ पक्ष राष्ट्रको टि्पणी उपर २४ जुन २०१३ (२०७०/०३/१०) र 
१० जनवरी २०१४ (२०७०/०९/२६) मा उजुरीकतााले आफ्नो प्रततफक्रया पेश गरेकी धथइन।् राज्यले 
मुद्दाको कानुनी प्रश्न सम्बोिन गना नसकेको र यसबाि उनको पीडा प्रतत बेवाटता िएको िनी 
उनले खदे प्रकि गतिान।् उनको पततको वतामान अवटथा बारे राज्यले कुनै जानकारी टदन 
नसकेको कारण यस बारे तथ्य पत्ता लगाउने उनको प्रयास तनरथाक िएको ि। 
  

७.२ २ जनवरी २०१४ (२०७०/०९/१८) मा बेपत्ता व्यस्क्तको िानबबन सम्बन्िी आयोग र सत्य 
तनरूपण तथा मेलसमलाप आयोग सम्बन्िी अध्यादेशलाई सवोछच अदालतले असंवैिातनक र 
अन्तररास्ष्ट्रय मान्यताको पवपरीत िएको िैसला जारी गरेको ि। सवोछच अदालतल े
अधिकारीहरूलाई नयााँ आयोग टथापना गना आदेश जारी गरेको ि तर कुनै तनस्श्चत म्याद 
तोकेको िैन।  

 

थप टि्पणी 
पक्ष राष्ट्रको थप टि्पणी 
८.१ बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तको िानबबन, सत्य तनरूपण तथा मेलसमलाप आयोग ऐन, संसदल े
अपप्रल २०१४ मा पाररत गरेको ि र तिट्िै , सत्य तनरूपण तथा मेलसमलाप आयोग टथापना 
हुनेि ितन पक्ष राष्ट्रले ११ अगटि र ११ डडसेम्बर २०१४ (२०७१/०४/२६ र २०७१/१०/२५) मा 
ससमततलाई सूधचत गराएको धथयो। सो ऐनको मुख्य प्राविान बारे र सो ऐन राज्य र गैर-राज्य 
पक्षहरूले पटहले गरेका मानव अधिकारको उल्लङ्ग्घनका घिनाहरूलाई सम्बोिन गना एउिा 
ऐततहाससक कदम रहेको जानकारी गराएको धथयो। यातना टदने तथा व्यस्क्तलाई बेपत्ता पाने 
कायालाई अपरािीकरण गने पविेयकको मटयौदा पतन तयार िएको र सो पविेयकलाई पुन: 
संसदमा पेश गने तयारी िइरहेको ि ितन राज्यले जानकारी गराएको धथयो। सङ्ग्क्रमणकालीन 
न्यायको संयन्त्र बबना िौजदारी न्याय प्रणालीले मात्रै पीडडतहरूलाई पूणा उपचार टदन सक्दैन। 
यस अथामा सो संयन्त्रहरू टथापना िएपति उजुरीकतााको दाबीहरू सम्बोिन हुनेिन।् 
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८.२ मुलुकी ऐन अन्तगात अपहरण र शरीर बन्िक बनाउने सम्बन्िी महल लागू अवटथामा 
रहेको िए तापतन उजुरीकतााले उनको पततको बलपूवाक बेपत्ता सम्बन्िी सम्बस्न्ित तनकायमा 
जाहेरी दताा नगराएको पक्ष राष्ट्रले उल्लेख गरेको ि।  

८.३ श्री नकमीको पररवारलाई अन्तररम राहत टवरूप ने.रू ३००००० टदएको ितन सङ्ग्क्रमणकालीन 
न्यायको अवटथा बारे पक्ष राष्ट्रले दोहोयााएको ि।  

 

उजुरीकतााद्वारा थप टि्पणी 
९. बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तको िानबबन, सत्य तनरूपण तथा मेलसमलाप आयोग ऐन अन्तगातका 
पवसिन्न प्राविानहरू अन्तररास्ष्ट्रय मान्यता10अनुसार निएको र यसबाि प्रिावकारी उपचार 
प्रा्त नहुने स्जफकर गदै उजुरीकतााले २ से्िेम्बर २०१४ (२०७१/०५/१७) र १२ जनवरी २०१५ 
(२०७१/०९/२८) मा सङ्ग्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्िी आफ्नो आरोप दोहोयााएकी तिन।्  

 

 

ससमतत सामु रहेको पवषय र कायावाही 
 

राह्यता सम्बन्िी पवचार 

१०.१ सचचारमा उल्लेख गररएको कुनै दाबी उपर पवचार गनुाअतघ, ससमततले कायापवधि 
तनयमावलीको तनयम ९३ बमोस्जम यस मुद्दा राह्य ि वा िैन ितन तनरूपण गनुापने हुन्ि। 
 

१०.२ ऐस्छिक आलेखको िारा ५(२) (क) मा उल्लेख िए अनुसार यही मदु्दा अन्य कुन ै
अन्तररास्ष्ट्रय अनुसन्िान वा तनरूपण पद्िततद्वारा तनरूपण िइरहेको िैन िन्ने ससमततल े
ठहर गरेको ि। 

 

१०.३ घरेलु उपचारका सबै उपायहरू प्रयोग गरेर सक्नुपने तनयमको सम्बन्िमा, उजुरीकतााल े
मुलुकी ऐनको अपहरण र शरीर बन्िक सम्बन्िी महल अन्तगात जाहेरी दताा नगराएको कारण 
घरेलु उपचारको प्रयोगको समास््त नगरेको; र अन्तररम संपविान २००७ अन्तगात टथापना 

 
10 उजरुीकर्ााले OHCHR, “The Nepal Act on the Commission on Investigation of Disappeared Persons, Truth and 

Reconciliation, 2071 (2014) – as gazetted 21 May 2014 (२०७१/०४/०५)”, OHCHR प्राविधधक नोट; र OHCHR “Nepal: 

truth-seeking legislation risks further entrenching impunity, alert United 

Nations rights experts” ४ जलुाई २०१४ (२०७१/०३/२०) मा सम्पे्रषण भएको समाचार । 
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िएको सङ्ग्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रद्वारा यस मदु्दाको तनरूपण हुने िन्ने पक्ष राष्ट्रको दाबी 
नोि गरेको ि। उजुरीकतााले दईु पिक स्जल्ला प्रहरी कायाालयमा जाहेरी दरखाटत दताा गराउन े
प्रयास गरेको र दोस्रो जाहेरी १९ जुन २००९ (२०६६/०३/०५) मा दताा िएको र सरकारी मुद्दा 
सम्बन्िी ऐन १९९२ को अनुसूची १ मा बलपूवाक बेपत्ता, यातना, र गैरकानुनी हत्या उल्लेख 
निएको कारण जाहेरी उपयुक्त उपचार निएको र यातना सम्बन्िी ऐनमा अधिकतम ने.रू 
१,००,००० सम्मको क्षततपतूता को मात्र व्यवटथा िएको र िौजदारी दातयत्वको व्यवटथा निएको; 
र सङ्ग्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले न्यायमा पहुाँचलाई प्रततटथापन गना नसक्ने र यसलाई 
उपयोग गनुापने प्रिावकारी उपचार मान्न नसफकने िन्ने उजुरीकतााको दाबी ससमततले नोि 
गरेको ि। २६ अगटि २०१० (२०६७/०५/१०) मा उजुरीकतााको परमादेश ररि सवोछच अदालतले 
खारेज गरेको कुरा ससमततले नोि गरेको ि। उनले आफ्नो पतत बेपत्ता िएको घिनाबारे तुरुन्त 
उजुरी गरे तापतन हाल १३ वषासम्म पतन उनलाई बेपत्ता पाररएको घिनाको पररस्टथतत टपष्ट्ि 
िएको िैन र यसबारे कुनै अनुसन्िान िएको िैन। गम्िीर उल्लङ्ग्घनको घिनामा न्यातयक 
उपचार आवश्यक हुने आफ्नो पवधिशाटत्र ससमततले टमरण गरेको ि11। यस अथामा, बेपत्ता 
पाररएका व्यस्क्तको िानबबन, सत्य तनरूपण तथा मलेसमलाप आयोग ऐन २०१४ द्वारा टथापपत 
सङ्ग्क्रमणकालीन न्यायका तनकायहरू न्यातयक तनकाय निएको र ततनले न्यातयक उपचार टदन 
नसक्ने ितन ससमततले पवचार गरेको ि 12। त्यसैगरी, पक्ष राष्ट्रले पटहचान गरेको उपचारका 
उपायहरू प्रिावकारी निएको र ऐस्छिक आलेखको िारा ५ (२) (ख) अन्तगात यस मुद्दा 
तनरूपण गना कुनै बािा निएको िन्ने  तनष्ट्कषामा ससमतत पुगेको ि। 
  

१०.४ उजुरीकतााका आरोपहरू टथापपत हुन नसकेको िन्ने पक्ष राष्ट्रको दाबी ससमततले नोि 
गरेको ि। यस मुद्दाको राह्यताको लाधग उजुरीकतााले आफ्नो आरोपहरू युस्क्तसङ्ग्गत तका द्वारा 
पयाा्त मात्रामा टथापपत गरेको िन्ने ससमततको राय रहेको ि। मुद्दाको राह्यताको सबै 
मापदण्डहरू पूरा िएकाल ेयो मुद्दा राह्य रहेको ससमततले घोषणा गरेको ि र यस मदु्दाको 
मूल कानुनी प्रश्न परीक्षण गनेतिा  ससमतत अगाडड बढेको ि।  

 

मूल कानुनी प्रश्न माधथको पवचार पवमशा 

 
11 उजुरी नं १७६१/२००८, Giri v. Nepal, २४ माचा २०११ (२०६७/१२/१०) मा असिमत पाररत, अनछुिेद ६.३ 
12उजरुी नं २०३८/२०११, Tharu et.al v. Nepal, अनछुिेद ९.३. 
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११.१ ऐस्छिक आलेखको िारा ५ (१) अन्तगात यस ससमततले पक्षहरूद्वारा पेश गररएका सबै 
जानकारी माधथ पवचार गरेको ि।  

११.२ उजुरीकतााको पततलाई बलपूवाक बेपत्ता पाररएको िन्ने उजुरीकतााको दाबी ससमततले नोि 
गरेको ि; २३ से्िेम्बर २००३ (२०६०/०६/०६) मा उनको पततलाई सादा कपडा लगाएका आिूलाई 
सुरक्षाकमी ितन धचनाउने शाही नेपाल सेनाका व्यस्क्तहरूले पक्राउ गरी िैरवनाथ ब्यारेक लगेको; 
सो पक्राउको बारेमा उनले तुरुन्त उजुरी गरेको र दईु जाहेरी दरखाटत दताा गराएको र परमादेश 
ररि दताा गराएको िएतापतन अधिकारीहरूद्वारा कुनै शीघ्र, तनष्ट्पक्ष, पूणा र टवतन्त्र अनुसन्िान 
निएको; र बयानहरूको अनुसार उनको पततलाई िैरवनाथ ब्यारेकमा सम्पका पवहीन थुनामा 
राखखएको र थुनाको क्रममा उनीलाई यातना टदइएको कारण उनको मतृ्यु िएको िन्ने  
उजुरीकतााका आरोपहरू ससमततले नोि गरेको ि। आजसम्म पतन उनको हालखबर पत्ता लागेको 
िैन र सो घिनासाँग सम्बस्न्ित कसैलाई समाह्वान गररएको िैन र कसैलाई दोषी करार 
गररएको िैन। 

  

११.३ उजुरीकतााको पततलाई पक्राउ गररएको, थुनामा राखखएको, बलपूवाक बेपत्ता पाररएको, यातना 
टदइएको, र टवेछिाचारी हत्या गररएको िन्ने उजुरीकतााको आरोपको कुनै प्रत्यक्ष र 
पररस्टथततजन्य प्रमाण नरहेको र सो सबै शंका मात्रै रहेको र सोही कारण सवोछच अदालतले 
२६ अगटि २०१० (२०६७/०५/१०) मा िैसला गरी परमादेशको ररि पतन खारेज गरेको िन्ने पक्ष 
राष्ट्रको दाबी नोि गदाि। 
 

११.४ प्रमाणमा उजुरीकताा र पक्ष राष्ट्रको बराबर पहुाँच नहुने, र िेरै जसो पक्ष राष्ट्रको मात्र ै
आवश्यक जानकारीमा पहुाँच हुने हुाँदा प्रमाणको िार उजुरीकताामा मात्रै हुने ितन मान्न सफकाँ दैन 
ितन ससमततले आफ्नो तका  माधथ पुन: जोड टदएको ि13। ऐस्छिक आलेख को िारा ४(२) 
अनुसार राज्य माधथ असल तनयतका साथ राज्य र राज्यका प्रतततनधिहरू माधथ लागेको 
अनुबन्िको उल्लङ्ग्घनको आरोपहरूको अनुसन्िान गने र आिूसाँग िएको जानकारी ससमततलाई 
टदने स्जम्मेवारी हुन्ि। उजुरीकतााहरूले पवश्वसनीय प्रमाणका साथ पक्ष राष्ट्र उपर आरोप पेश 

 
13 उजरुी नं १४२२/२००५, El Hassy v. Libyan Arab Jamahiriya, २४ अक्टोबर २००७ (२०६४/०७/०७) मा अभभमर् पाररर्, 
अनुच्छेद ६.७; नं १२९७/२००४, Medjnoune v. Algeria, १४ जलुाई २००६ (२०६३/०३/३०) मा अभभमर् पाररर्, अनुच्छेद 
८.३. र नं १८०४/२००८, Il Khwildy v. Libya, १ नोभेम्बर २०१२ (२०६९/०७/१६) मा अभभमर् पाररर्, अनुच्छेद ७.२ 
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गरेकोमा तथा सो सम्बन्िमा थप प्रष्ट्िीकरणको पवषय केवल पक्ष राष्ट्रसाँग िएको सूचनामा 
आिाररत हुने िएकोमा, पक्ष राष्ट्रल ेती आरोपहरू खण्डन गने कुन ैसन्तोषजनक प्रमाण वा 
टपष्ट्िीकरण नटदए ससमततले उजुरीकतााका आरोपहरू पुस्ष्ट्ि िएको मान्न सक्ि।  

 

११.५ अनुबन्िले कुनै पतन िारामा “बलपूवाक बेपत्ता पाररएको” िन्ने शब्द टपष्ट्ि रूपमा प्रयोग 
गरेको निएतापतन उक्त सस्न्िले पटहचान गरेको पवसिन्न अधिकारहरू तनरन्तर रूपमा उल्लङ्ग्घन 
गरेको देखाउने बेग्लै तथा अन्तरसम्बस्न्ित कायाहरूले बलपूवाक बेपत्ता पाररएको अवटथाको 
ससजाना गदाि िन्ने कुरालाई ससमततले मनन गरेको ि14। 

 

११.६ हालको मुद्दामा, उजुरीकतााले आफ्नो पततको हालखबर थाहा पाउन शाही नेपाली सेनाको 
िैरवनाथ ब्यारेक र लगनखेल ब्यारेक र नक्सालको प्रहरी मुख्यालय र हनुमान ढोका, 
काठमाडौंको स्जल्ला प्रहरी कायाालय समेत गएको िन्ने उजुरीकतााको दाबी पक्ष राष्ट्रले इन्कार 
नगरेको ससमततल ेमनन गरेको ि। तथापप, अधिकारीहरूले श्री नकमी पक्राउ िएको कुरा िेरै 
पिक इन्कार गरेका धथए। सवोछच अदालतमा परमादेशको ररिको ससलससलामा पतन 
अधिकारीहरूले सोही कुरा िनेका धथए। नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्िी उछच आयुक्तको 
कायाालय (OHCHR-Nepal) र रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोगको क्रमशः २००६ र २००९ का 
प्रततवेदनहरू अनसुार र िैरवनाथ ब्यारेकमा रहेका पूवा थुनुवाहरूको बयान अनुसार उजुरीकतााको 
पततलाई अस्न्तम पिक डडसेम्बर २००३ र िेब्रुअरी २००४ को बीच ब्यारेकमा सेनाको टहरासतमा 
देखखएको धथयो र सोही क्रममा उनी बबरामी िएको र उनी माधथ िएको यातनाको कारण उनको 
मतृ्यु िएको पवश्वास गररएको कुरा ससमततले नोि गरेको ि। त्यसैगरी, ८३ जना बेपत्ता व्यस्क्तको 
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ररि सम्बन्िी १ जुन २००७ (२०६४/०२/१८) मा िएको सवोछच अदालतको 
िैसलामा, एक ररि तनवेदकका अनुसार उजुरीकतााको पततलाई यातना टदइएको कारण उनको 
मतृ्यु िएको धथयो ितन टि्पणी गररएको धथयो। रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोग र रेड क्रसको 
अन्तररास्ष्ट्रय ससमततको द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पाररएका र हराएको व्यस्क्तको नामको 
सूचीमा श्री नकमीको नाम उल्लखे ि। उजुरीकतााले पेश गरेका दटतावेजका आिारमा, 
उजुरीकतााको पततलाई बलपूवाक बेपत्ता पाररएको सम्बन्िमा पक्ष राष्ट्रल े पयाा्त र ठोस 

 
14 उजुरी नं २०००/२०१०, Katwal v. Nepal, १ अवप्रल २०१५ (२०७१/१२/१८) मा अभभमर् पाररर्, अनुच्छेद ११.३; र नं २१३४/२०१२, Serna et. 
al v. Columbia, ९ जुलाई २०१५ (२०७२/०३/२४) मा अभभमर् पाररर्, अनुच्छेद ९.४ 
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टपष्ट्िीकरण नटदएको ससमततको राय रहेको ि। बलपूवाक बेपत्ता पाने सम्बन्िमा टवतन्त्रताबाि 
वस्चचत गरेको अवटथा, तत्पश्चात ्टवतन्त्रताबाि वस्चचत गरेको बारे जानकारी टदन इन्कार 
गने अवटथा वा बेपत्ता परेको व्यस्क्तको बारेमा सत्य तथ्य लुकाउने कायाले त्यटतो व्यस्क्तलाई 
कानुनको संरक्षणिन्दा बाटहर राख्ने तथा उसलाई वा उसको जीवनलाई गम्िीर तथा तनरन्तर 
जोखखममा राख्ने र त्यसको स्जम्मेवार पक्ष राष्ट्र िएको िन्ने कुरालाई ससमततले टमरण गरेको 
ि। प्रटतुत  मुद्दामा पक्ष राष्ट्रले श्री नकमीको जीवनको रक्षा गने आफ्नो दातयत्व पूरा गरेको 
िन्ने देखखने कुनै प्रमाण पेश गरेको िैन15। श्री नकमीको जीवनको रक्षा गने आफ्नो दातयत्व 
तनवााह गना पक्ष राष्ट्र असिल िएको र अनुबन्िको िारा ६(१) को उल्लङ्ग्घन गरेको ससमततको 
तनष्ट्कषा रहेको ि। 
 
११.७ से्िेम्बर २००३ (२०६०/०५/२१) देखख उजुरीकतााको पततलाई सम्पका पवहीन थुनामा राखखएको 
र अन्ततः उनलाई बलपूवाक बेपत्ता पाररएकोल े अनुबन्िको िारा ७ को उल्लङ्ग्घन िएको; 
नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्िी उछच आयुक्तको कायाालय (OHCHR-Nepal) र रास्ष्ट्रय मानव 
अधिकार आयोगका प्रततवेदनहरू अनुसार उनलाई थुनामा रहेको बेला यातना टदइएको जसका 
कारण उनको टवाटथ्यमा नकारात्मक असर परी सम्िवतः उनको मतृ्यु िएको िन्ने 
उजुरीकतााका आरोपहरू ससमततले मनन गरेको ि। बाटहरी दतुनयााँबाि सम्पका पवहीन राखी 
अतनस्श्चतकालसम्म थुनामा राख्दा हुने पीडालाई ससमततले मनन गरेको ि। ससमततले यातना 
वा अन्य कू्रर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार वा सजायमा प्रततबन्ि लगाउने सम्बन्िी 
आफ्नो सामान्य टि्पणी नं. २०(१९९२) मा अज्ञात टहरासत अथवा सम्पका पवहीन थुना पवरुद्ि 
व्यवटथा गना पक्ष राष्ट्रहरूलाई ससिाररस गरेको ि। यस मुद्दामा पक्ष राष्ट्रको सन्तोषजनक 
टपष्ट्िीकरणको अिावमा उजुरीकतााको पततलाई बलपूवाक बेपत्ता पाररनुले र थुनामा हुाँदा उनी 
माधथ गररएको व्यवहारले अनुबन्िको िारा ७ को उल्लङ्ग्घन िएको ससमततको तनष्ट्कषा रहेको 
ि। यस तनष्ट्कषा पश्चात ्यही आिारमा उठाइएका अनुबन्िको िारा १०(१) सम्बन्िी दाबीहरू 
ससमततले परीक्षण गने िैन। 
 

११.८ श्री नकमीलाई बेपत्ता पाररनुले र सो सम्बन्िी पररस्टथततको जानकारीको अिावले उजुरीकताा 
र उनको नाबालक िोरीलाई पुगेको पीडा र यातना ससमततल ेमनन गरेको ि। उनको वतामान 

 
15 उजुरी नं १९१३/२००९, Aushaala v. Libya, १८ माचा २०१३ (२०६९/१२/०५) मा असिमत पाररत, अनुछिेद ६.२. 
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अवटथा पत्ता लगाउन कुनै अनसुन्िान िएको िैन र उनको मतृ्यु िएको िए उनको अवशेष 
उनको पररवारलाई फिताा गररएको िैन। यी तथ्यहरूले उजुरीकताा र उनको नाबालक िोरीको 
हकमा अनुबन्िको िारा ७ को उल्लङ्ग्घन िएको ससमततको राय रहेको ि। यस तनष्ट्कषापश्चात ्
यही आिारमा उठाइएका अनुबन्िको िारा २४ (१) सम्बन्िी दाबीहरू ससमततले परीक्षण गन े
िैन। 

   

११.९ उजुरीकतााको पततलाई शाही नेपाली सेनाका सदटयले पक्राउ पुजी बबना पक्राउ गरेको र 
उनलाई कुनै न्यायािीश वा अधिकार प्रा्त अधिकारी समक्ष प्रटतुत नगररएको र उनलाई आफ्नो 
पक्राउको वैिातनकता कुनै अदालत समक्ष उजुर गना नटदइएको िन्ने िारा ९ अन्तगातका 
उजुरीकतााका आरोपहरू ससमततले नोि गदाि। यस सम्बन्िमा पक्ष राष्ट्रको प्रततफक्रयाको अिावमा 
उजुरीकतााको पततको पक्राउले अनुबन्ि को िारा ९ अन्तगात उनको अधिकारको उल्लङ्ग्घन 
िएको ससमततको राय रहेको ि। 

 

११.१० िारा १६ को कधथत उल्लङ्ग्घनको सम्बन्िमा, उजुरीकतााको पततलाई शाही नेपाली सेनाका 
सदटयले उजुरीकताा र श्री नकमीको आमा र िाइ लगायत पवसिन्न प्रत्यक्षदशीको अगाडड पक्राउ 
गररएको; र त्यसपश्चात ्पक्ष राष्ट्रले उनको पततको अवटथा बारे कुनै जानकारी नटदएको; र 
उनको अवटथा पत्ता लगाउन कुनै अनुसन्िान नगरी उनलाई कानुन संरक्षणबाि बाटहर राखेको 
उजुरीकतााको आरोप ससमततले नोि गदाि। कुन ै व्यस्क्तलाई तनयोस्जत रूपमा कानुनको 
संरक्षणबाि वस्चचत गनााले सो व्यस्क्तको कानुनका अगाडड व्यस्क्तको रूपमा पटहचान हुन पाउन े
अधिकार हनन हुन्ि खासगरी जब प्रिावकारी उपचार पाउने सो व्यस्क्तको र उनको पररवारको 
अधिकारलाई व्यवस्टथत रूपमा कुस्ण्ठत गररन्ि िन्ने िारणा ससमततको रहेको ि16। तसथा, श्री 
नकमीलाई बलपूवाक बेपत्ता पाररनुले उनलाई काननुको संरक्षण र कानुन बमोस्जम व्यस्क्तको 
पटहचान पाउने अधिकार हनन गरी अनुबन्िको िारा १६ को उल्लङ्ग्घन िएको ि िनी ससमतत 
तनष्ट्कषामा पुगेको ि। 
११.११ उजुरीकतााले अनुबन्िको िारा २(३) उद्ितृ गरेकी तिन ्जस अनुसार अनुबन्ि अन्तगात 
प्रा्त अधिकार हनन िएमा सो व्यस्क्तलाई प्रिावकारी उपचार टदनु पक्ष राष्ट्रहरूको दातयत्व 

 
16 उजरुी नं २१६४/२०१२, Basnet v. Nepal, १२ जलुाई २०१६(२०७३/०३/२८) मा असिमत पाररत, अनुछिेद १०.९; Tharu et. 

al v. Nepal, अनुछिेद १०.९ र Serna et al. v. Columbia अनुछिेद ९.५ 
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हुन्ि। यटता अधिकार हननको मुद्दाहरूलाई सम्बोिन गना पक्ष राष्ट्रहरूले न्यातयक र प्रशासतनक 
तनकायहरू टथापना गनुालाई ससमततल ेमहत्त्वको साथ हेरेको ि। अनुबन्ि अनुसार राज्यहरूको 
सामान्य काननुी दातयत्व सम्बन्िी सामान्य टि्पणी नं ३१ (२००४) को पषृ्ट्ठ 15 लाई ससमततल े
उल्लेख गरेको ि जस अनसुार उल्लङ्ग्घनका आरोपहरूको अनुसन्िान गना नसक्नूबाि 
अनुबन्िको िुट्िै उल्लङ्ग्घन िएको मान्न सफकन्ि। हालको मुद्दामा उजुरीकतााको पततको 
पक्राउ लगतै्त उनले शाही नेपाली सेनाको पवसिन्न ब्यारेकहरूमा र प्रहरीमा सोिपुि गरेको र 
पति परमादेशको ररि समेत दताा गरेको ितन ससमततले नोि गदाि। उजुरीकतााले यी प्रयासहरूका 
बावजुद, उनको पतत बेपत्ता िएको १३ वषा बबततसक्दा पतन, उनको पततको थुना सम्बन्िी 
पररस्टथतत थाहा पाउन, उनको हालखबर पत्ता लगाउन र पीडकहरूलाई न्यायको पहुाँचमा 
ल्याउनका लाधग कुनै प्रिावकारी अनुसन्िान गररएको िैन। तसथा, श्री नकमी बेपत्ता पाररएको 
सम्बन्िमा शीघ्र, गहन र प्रिावकारी अनुसन्िान गना पक्ष राष्ट्र असिल िएको ससमततको 
तनष्ट्कषा रहेको ि। यसको अततररक्त, उजुरीकतााले प्रा्त गरेको आधथाक अन्तररम राहत पयाा्त 
िैन र उल्लङ्ग्घनको गम्िीरता अनुसारको िैन। श्री नकमीको सम्बन्िमा िारा २(३) को र 
संयुक्त रूपमा िारा ६(१), ७, ९, र १६ को उल्लङ्ग्घन िएको र उजुरीकताा र उनकी नाबालक 
िोरीको सम्बन्िमा िारा २(३) को र संयुक्त रूपमा िारा ७ को उल्लङ्ग्घन िएको ससमततको 
तनष्ट्कषा रहेको ि।  

१२. ऐस्छिक आलेखको िारा ५(४) अन्तगात रही ससमतत आिू समक्ष प्रा्त जानकारीले पक्ष 
राष्ट्रले श्री नकमीको हकमा एकल रूपमा िारा ६,७,९ र १६ तथा िारा ६,७,९ र १६ साँग संयुक्त 
रूपमा िारा २ (३) र श्रीमती नकमी र उनकी नाबालक िोरीको हकमा िारा (७) र साथै संयुक्त 
रूपमा िारा (७) र िारा २(३) को उल्लङ्ग्घन गरेको तनष्ट्कषा तनकालेको ि । 

१३. अनुबन्िको िारा २(३)(क) अन्तगात, उजुरीकताालाई प्रिावकारी उपचार प्रदान गनुा पक्ष 
राष्ट्रको दातयत्व हो। अनुबन्ि अन्तगातका अधिकारहरू उल्लङ्ग्घन िएका व्यस्क्तहरूलाई पक्ष 
राष्ट्रले पूणा पररपूरण टदनुपिा। पक्ष राष्ट्रको देहाय बमोस्जमका थप दातयत्वहरू पतन रहेका िन ्
: (क)श्री नकमी बेपत्ता हुनुको पूणा र प्रिावकारी अनुसन्िान गनुा र उजुरीकतााहरूलाई 
अनुसन्िानको पूरा जानकारी उपलब्ि गराउनु; (ख) श्री नकमीको मतृ्यु िइसकेको िए उनको 
अवशेष बारे पत्ता लगाई उनको पररवारलाई हटतान्तरण गनुा; (ग) उल्लङ्ग्घनमा सामले व्यस्क्तहरू 
माधथ मुद्दा चलाउन,ु उनीहरूलाई कारबाही गनुा र सोको पररणाम सावाजतनक गनुा; (घ) उजुरीकताा 
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र उनकी नाबालक िोरीलाई आवश्यक र पयाा्त मनोवैज्ञातनक पुनटथाापना र धचफकत्सा उपचारको 
प्रत्यािूतत गने;  (ङ) उजुरीकताा, उनकी नाबालक िोरी, र स्जउाँदो िए श्री नकमीलाई पतन 
पयाा्त क्षततपूतता प्रदान गनुा र सन्तुस्ष्ट्िको उधचत प्रबन्ि गनुा। यस प्रकारका उल्लङ्ग्घनका 
घिनाहरू िपवष्ट्यमा नघिून ्िनी रोक्ने दातयत्व पतन पक्ष राष्ट्रको हुन्ि। पक्ष राष्ट्रले आफ्नो 
कानुनद्वारा पवशेषगरी तनम्न बमोस्जम कुराहरू सुतनस्श्चत गनुापने हुन्ि - (क)  यातना, गैर 
न्यातयक हत्या तथा बलपूवाक बेपत्ता पाने काया जटता गम्िीर मानवअधिकार उल्लङ्ग्घनमा 
स्जम्मेवारहरू उपर िौजदारी असियोग गराउने कानुनी व्यवटथा गने; (ख) बेपत्ता पाररएको 
घिनाका सम्बन्िमा रतु, तनष्ट्पक्ष तथा प्रिावकारी अनुसन्िानको प्रत्यािूतत गने। 
   

१४. ऐस्छिक आलेखको पक्ष राष्ट्र हुाँदा पक्ष राष्ट्रल ेअनुबन्िको उल्लङ्ग्घन िए निएको यफकन 
गने ससमततको सक्षमता टवीकार गरेको कुरालाई ध्यानमा राख्दै अनुबन्िको िारा २ बमोस्जम 
पक्ष राष्ट्रले आफ्नो इलाकासित्र वा आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तगात रहेका सबै व्यस्क्तलाई 
अनुबन्िमा उस्ल्लखखत अधिकार सतुनस्श्चत गन े कुरा र उक्त अधिकार उल्लङ्ग्घन िएको 
टथापपत िएमा प्रिावकारी र कायाान्वयनयोग्य उपचार उपलब्ि गराउने दातयत्व टवीकार गरेको 
ि।तसथा, ससमततले टदएको राय कायाान्वयन गने सम्बन्िमा पक्ष राष्ट्रबाि अपनाइएका 
उपायहरूको बारेमा १८० टदन 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। 
 


