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______________________________________________________________________ 

नागरिक तथा िाजनीततक अतिकािसम्बन्िी      सितरणः साधारण 

अन्तिाातरिय अनुबन्ि        ३१ अगस्ट २०१७  

                                  मूल प्रसत: अङ््गरेजी 

__________________________________________________________________________ 

मानव अतिकाि सतमतत  

उजुिी नं २१७०/२०१२ मा ऐतछिक आलेखको िािा ५(४) अन्तगात सतमततले ग्रहण गिेको अतिमत 

*** 

 

िेश गर्ने:   शान्ता न्यौिार्ने र सर्नशा न्यौिार्ने (कार्नरू्नी सल्लाहकार, रयाक इम्प्यूसर्नसट 

अलिेज- रायल (Track Impunity Always, TRIAL) का 

सिसलि रान्टद्वारा प्रसतसर्नसधत्ि गररएको) 

दाबी गररएको िीसितः उजुरीकतााहरू र दण्ििार्नी न्यौिार्ने (क्रमशः उजुरीकतााको िसत र बुिा)  

िक्ष राष्ट्र: र्नेिाल 

उजुरी समसत: १४ सिसेम्पबर २०१२ (शुरुमा िेश गररएको) 

 

सन्दर्ा सामरीहरूः २ अगस्ट २०१२ मा िक्ष राष्ट्रलाई िठाइएको ससमसतको सर्नयम ९७ 

अन्तगातको सर्नणाय (कागजातको रूिमा जारी र्नर्एको) 

असर्मत रहण गररएको समसत: २१ जुलाई २०१७ 

सिषयिस्तु: 

कायासिसधगत सिषय: 

बलिूिाक बेित्ता  

घरेलु उिचारको उिर्ोग 
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सारर्ूत सिषयः जीिर्नको असधकार, यातर्ना, कू्रर र अमार्निीय व्यिहारको सर्नषेध, 

व्यसक्तको स्ितन्रता र सुरक्षाको असधकार, मार्निको अन्तसर्नासहत 

सम्पमार्नको असधकार, कार्नूर्नअर्नसुार मार्निीय व्यिहारको असधकार, 

प्रर्ािकारी उिचारको असधकार 

अर्नुबन्धका धाराहरू: 

 

धारा ६, ७, ९, १०, १६ छुट्टै र संयुक्त रूिमा धारा २(३) 

ऐसछछक आलेखका धाराहरूः ५(२) (ख) 

 

 

*ससमसतको १२० औ बैठकबाट अर्नुमोदर्न गररएको (३-२८ जुलाई २०१७) 

** प्रस्तुत उजुरीको छार्नसबर्नर्न प्रसक्रयामा ससमसतका देहाय बमोसजमका सदस्यहरूको सहर्ासगता रहेको सियो: श्री 

तासर्नया माररया अब्दो रोचोल, श्री यद िेर्न अचौर, श्री इल्ज ब्रान्ि्स केहेररस, श्री अहमद ििल्ला, श्री ओसलिर िे 

फु्रसिले, श्री सक्रस्टोि हेन्स, श्री युजी इसिा, श्री बमररयम कोइता, श्री माससाया र्ी. जे क्रार्न,  श्री ड़न्कर्न लाकी मुहुमुजा, 

श्री िोसतर्नी िाज़सताज़, श्री माउरो िोसलसट, श्री होसे म्पयर्नुिेल सन्तोस िायस, श्री युिल शार्नी,  र श्री मागो िाटरर्ल। 

  



ह्युमन राईट्स एण्ड जस्टिस सेन्िरले गरेको अनौपचाररक अनुवाद 

१. यस उजुरीको उजुरीकतााहरू शान्ता न्यौिार्ने र सर्नशा न्यौिार्ने हरु्न् र उर्नीहरूको जन्म क्रमशः २७ जुर्न १९५५ र १३ 

असप्रल १९८० मा र्एको सियो । उर्नीहरूको दाबीअर्नुसार राज्य िक्षले उर्नीहरूको बेित्ता िसत र बुिा, २६ माचा 

१९४६ मा जसन्मएका र्निेाली र्नागररक श्री दण्ििार्नीको अर्नुबन्धको धारा ६, ७, ९, १०, १६ छुट्टै र संयुक्त रूिमा 

अर्नुबन्धको धारा ७ अन्तगातका असधकारहरू उल्लङ््गघर्न गरेको छ ।१४ अगस्त १९९१ बाट अर्नुबन्ध  र ऐसछछक 

आलेख र्नेिालमा लागू र्एको सियो । उजुरीकतााहरूलाई कार्नरु्नी सल्लाहकारले प्रसतसर्नसधत्ि गदै छर्न् । 

 

उजुिीकतााहरूले पेश गिेको तथ्य 

२.१ १९९६ मा १० िषा लामो र्नेिाल सरकार र र्नेिाल कम्पयुसर्नस्ट िाटी-माओिादीबीच  आन्तररक सशस्त्र युद्धको 

बेला मार्नि असधकारको अिस्िा सबसरएको सियो । स्िेछछाचारी िक्राउ तिा िुर्ना, यातर्ना, गैरकार्नरु्नी हत्या, र 

बलिूिाक बेित्ता िर्नुालगायतका मार्नि असधकार उल्लङ््गघर्नको सङ््ग्या उल्लेखर्नीय रूिमा बढकेो सियो । १९९८ 

र २००४ बीच कम्पयुसर्नस्ट िाटीका सदस्य र समिाकसिरुद्ध सरुक्षाबलले सिद्रोहसिरुद्ध सरुु गरेको असर्यार्नहरूको 

ससलससलामा बेित्ता हरु्नेको सङ््ग्या ठूलो रहकेो छ 1। सिद्यािी, व्यािारी, मजदरु, सकसार्न, िरकार र मार्नि 

असधकारकमीलगायत िीसित र्एका सिए । 

 

२.२ दण्ििार्नी न्यौिार्ने र शान्ता न्यौिार्नेको सर्नशा न्यौिार्नेलगायत तीर्न सन्तार्न सिए । श्री न्यौिार्ने १९८५ बाट 

कम्पयुसर्नस्ट िाटीको ससक्रय सदस्य सिए । उर्नी िक्राउ िरेको बेला उर्नी केन्द्रीय ससमसतको सदस्य र त्यसको प्रकाशर्न 

सिर्ागको प्रमुख सिए । सशस्त्र युद्दको सरुुिाती समयमा श्री न्यौिार्ने र्सूमगत रहेका सिए । उर्नको िक्राउ र लगतै्तको 

उर्नलाई बेित्ता िाररर्नरु्न्दा २ िषाअसघ उर्नी गीता र्नगर गाउँिासलका, सचतिर्न सजल्लाबाट कलङ््गकी ििा र्न ं४, 

काठमािौं सरेका सिए । श्रीमती न्यौिार्ने उर्नको सासू ससुरा र सन्तार्नसँग गीतार्नगरमा बसस्िर्न् ।   

 

२.३ २१ मे १९९९ मा कररब साँझको ५:३० बजे चार जर्ना बदी लगाएका प्रहरीले श्री न्यौिार्नेलाई टेबाहाल र्नसजकै, 

सुन्धारा, काठमािौमँा रोके। उर्नको र्नाम सोधिेसछ उर्नलाई िाँच िा छ जर्ना प्रहरीसँग गािीमा रासखयो र अज्ञात 

ठाउँमा लसगयो । सो बेला श्री न्यौिार्नसेँग कम्पयुसर्नस्ट िाटीको कायाकताा एस.ए सिइर्न्। उर्नले कम्पयुसर्नस्ट िाटीका 

स्िार्नीय कायाकताा बी.जीलाई जार्नकारी गराइर्न् र सो स्िार्नीय कायाकतााले श्रीमती न्यौिार्नेलाई जार्नकारी सदए । 

२.४ २५ मे १९९९ मा श्रीमती न्यौिार्नेले आफ्र्नो िसतको खोजी सरुु गररर्न् । उर्नी हर्नुमार्न् ढोका, काठमािौमँा रहकेो 

सजल्ला प्रहरी कायाालयमा गइर्न् र त्यहाँ उर्नको िसत िुर्नामा र्नरहेको जार्नकारी सदइयो । २६ र ३० मे कोबीच श्रीमती 

न्यौिार्ने काठमािौकँा तीर्न मु्य सहरासत केन्द्रहरूमा गईर्न् – केन्द्रीय कारागार, र्न्खु कारागार र चारखाल कारागार 

र त्यहाँ िसर्न श्री न्यौिार्ने िुर्नामा र्नरहेको जार्नकारी सदइयो ।  

 
1 उजुरीकर्ताहरूले बलपूर्ाक बेपत्तत पतर्ने कतर्ा सम्बन्धी कतर्ा दलको प्रतर्रे्दर्न (हेर्नुाहोस् E/CN.4/2005/65/Add.1.) उले्लख गरेको छ । 
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२.५ २६ मे १९९९ मा श्रीमती न्यौिार्नेले सिोछच अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ररट दताा गराइर्न् । अदालतले 

सजल्ला प्रहरी कायाालयको र्नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर् यो र उक्त सजल्ला प्रहरी कायाालयले श्री 

न्यौिार्नेलाई िक्राउ र्नगरेको र्र्नी जिाि सदयो । तर एस.ए र एम.िीले श्री न्यौिार्नेलाई िक्राउ गरेको उर्नीहरूले देखेको 

र्र्नी अदालतमा बयार्न सदए । १२ जुलाईमा उजुरीकतााले आफ्र्नो िसतलाई िक्राउ गररएको र्र्नी स्िासित गर्ना र्नसकेको 

र िुर्नामा राखेको ठाउँ र्न्र्न र्नसकेको कारण देखाई ररट खारेज गर् यो । 

 

२.६ जुर्न १९९९ मा, अस्िायी रूिमा महाराजगञ्ज, काठमािौकँो र्नेिाल प्रहरी तासलम केन्द्रमा कायारत रहेका 

गीतार्नगरका श्री ए र्नाम गरेका एक प्रहरीले श्री न्यौिार्नेलाई सो तासलम केन्द्रमा सहरासतमा देखेको र्र्नी गीतार्नगरका 

आफ्र्ना सछमेकी श्री िीलाई जार्नकारी गराए । श्री िीले श्री न्यौिार्नेलाई व्यसक्तगत रूिमा सचन्िे र उर्नी सर्नशा न्यौिार्नकेा 

सिद्यालयका सािी सिए र उर्नले सर्नशा न्यौिार्नेलाई सो कुराको जार्नकारी सदए । त्यसिश् चात् शान्ता न्यौिार्नेले श्री 

एलाई काठमािौमँा र्टेे र श्री न्यौिार्नकेो तीर्निटा तस्िीर देखाइर्न् । श्री ए ले उर्नलाई धेरै िटक हतकिी लगाएको र 

आँखामा िट्टी लगाएको अिस्िामा शौचालय लासगएको देखेको र्र्नी जार्नकारी सदए । श्रीमती न्यौिार्नेले श्री एलाई 

सलसखत बयार्न सदर्न आरह गररर्न् तर श्री एको सरुिा र्नेिालको िसिमी के्षरसतर र्एका कारण श्रीमती न्यौिार्नेले 

उर्नलाई िेरी सम्पिका  गर्ना िाइर्नर्न् ।  

 

२.७ ६ अगस्ट १९९९ मा र्नागररक समाज संस्िा र मार्नि असधकारकमीहरूले तत्कालीर्न प्रधार्नमन्री श्री कृष्ट्णप्रसाद 

र्ट्टराईलाई र्ेसट बेित्ता र्नातेदारको बारेमा जार्नकारी सदर्न अर्नुरोध गरे । सो र्ेटघाटमा प्रधार्नमन्रीले ‘राज्यले बेित्ता 

िारेका िीसितको िररिार संघ‘ का सदस्यहरूलाई श्री न्यौिार्नसेसहत उर्नीहरूको र्नातेदारको मतृ्यु र्इसकेको जार्नकारी 

सदए ।  

 

२.८ १७ अगस्त १९९९ मा श्रीमती न्यौिार्नेले सिोछच अदालतमा दोस्रो िटक बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ररट दताा 

गराइर्न् । सििक्षीहरू सर्नम्पर्न सिए: (क) गहृ मन्रालय (ख) र्नेिाल प्रहरी मु्यालय, र्नक्साल, काठमािौं (ग) सजल्ला 

प्रसाशर्न कायाालय, काठमािौं (घ) सजल्ला प्रहरी कायाालय, हर्नुमार्न् ढोका काठमािौं । सबै सििक्षीहरूले दण्ििार्नी 

न्यौिार्नेलाई िक्राउ, िुर्ना, यातर्ना, र बेित्ता गरेको इन्कार गरे । 

 

२.९ ३१ अगस्ट १९९९ मा महार्नगर दैसर्नक र्नामक रासष्ट्रय दसैर्नक िसरकामा प्रकासशत खबरअर्नसुार श्री 

न्यौिार्नेससहत ६ जर्ना माओिादी र्र्नी आशङ््गका गरी िक्राउ र बेित्ता िाररएका व्यसक्तहरू सजउँदै र्ेसटएका र 

"उर्नीहरूकै सुरक्षा" का लासग दङ््गगा सर्नयन्रण प्रहरीबल िोखरा, कास्की सजल्लामा रासखएका सिए । सो खबरमा श्री 

न्यौिार्नेलगायतका कैदीहरूलाई यातर्ना सदइएको कुरा िसर्न दाबी गररएको सियो । श्री बी र्नामक एक सेिासर्नितृ्त 

प्रहरीले उर्नको िसतलाई कमलसित्त (जसन्िस) र्एको र सचसकत्सा सेिाको लासग काठमािौ ँलसगएको र्र्नी श्रीमती 
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न्यौिार्नेलाई खबर सदए । श्री न्यौिार्नेलाई सचन्र्ने सचतिर्न सजल्लाका प्रहरी श्री सीले श्री न्यौिार्नेलाई काठमािौं 

ल्याइएिसछ बारम्पबार र्ट्ेर्न ेकोससश गदाा िसर्न सर्नजलाई र्ट्ेर्न र्नसदइएको तर श्री न्यौिार्ने सबरामी र्एको र उर्नको 

उिचार र्इरहकेो जार्नकारी सदइएको सियो ।  

 

२.१०  श्री बी र श्री सीसँग समल्र्ने गरी महार्नगर दैसर्नकमा प्रकासशत खबरको आधारमा श्रीमती न्यौिार्नेले २७ से्टेम्पबर 

१९९९ मा सिोछच अदालतलाई तलाशी आदशे जारी गरी उर्नको िसतको खोजखबर ित्ता लगाउर्न अर्नुरोध गररर्न ्

। २४ जर्निरी २००० मा िसिम के्षरीय प्रहरी कायाालयका प्रहरी उिसर्नरीक्षकले आफ्र्नो कायाकालमा श्री न्यौिार्न े

सहरासतमा रहेको कुरा इन्कार गरे। ११ िेब्रुअरीमा सिोछच अदालतले 15 सदर्नसर्र श्री न्यौिार्ने को हालखबरबारे 

सलसखत जिाि सदर्न प्रहरी महासर्नरीक्षकलाई आदेश सदयो । सलसखत जिाि प्राप्त र्नर्एिसछ, २० माचामा अदालतले 

िुर्नः आदेश जारी गर् यो । २२ माचामा प्रहरी मु्यालयले श्री न्यौिार्नेलाई खोज्र्न असिल र्एको र उर्नी प्रहरी 

सहरासतमा र्नरहकेो र्र्नी जिाि िशे गर् यो । 

 

२.११ ५ जुलाई २००० मा २६ मे १९९९ मा दताा र्एको ररट जस्तै यो ररटको दाबी िसर्न स्िासित हुर्न र्नसकेको र्र्नी 

१७ अगस्त १९९९ मा दताा र्एको दोस्रो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ररट खारेज गर् यो । सबै कायासिसध समाप्त र्एिसछ, 

आशङ््गकाको र्रमा मारै दण्ििार्नी न्यौिार्ने प्रहरी सहरासतमा रहेको र्र्नी स्िासित र्नहुर्ने कुरा अदालतले उल्लेख 

गरेको सियो । 

 

२.१२ उजुरीकतााहरूले संसदमा र प्रधार्नमन्रीलाई िसर्न श्री न्यौिार्नकेो हालखबर ित्ता लगाइसदर्न सलसखत अर्नरोध 

िेश गरेको दाबी गरेका छर्न ्। बलिूिाक बेित्ता िाररएका अन्य िीसितका िररिारसँगै उर्नीहरूले िरकार सम्पमेलर्न गरी 

आम जर्नता र राज्यका सर्नकायहरूलाई आफ्र्नो र्नातेदारको बारेमा जार्नकारी सदर्न अर्नुरोध गरे । अगस्त १९९९ र 

िेब्रुअरी २००० मा अम्पर्नेस्टी इन्टरर्नशे्नलले दइुटा असिल प्रकासर्न गदै श्री न्यौिार्नकेो हालखबर बारे जार्नकारी 

असिलम्पब उिलब्ध गराउर्न अर्नुरोध गर् यो ।2 रासष्ट्रय मार्नि असधकार आयोगले सङ््गकलर्न गरेको द्वन्द्वसम्पबन्धी बेित्ता 

िरेका व्यसक्तको सचूीमा उर्नको र्नाम िसर्न समािेश गररएको सियो ।3 अन्तररासष्ट्रय रेि क्रस ससमसतको बेित्ता व्यसक्तको 

सूचीमा िसर्न श्री न्यौिार्नकेो र्नाम उल्लेख गररएको छ ।4 यी सबै प्रयास गरे तािसर्न श्री न्यौिार्नकेो सकस्मत र हालखबर 

िाहा र्एको छैर्न । २००८ मा श्रीमती न्यौिार्नेले अन्तररम राहत स्िरूि र्न.ेरू १,००,०००5 प्राप्त गर्नुा र्यो । 

 

 
2 उजुरीकर्ताहरूले १३ अगस्त १९९९ र फेब्रुअरी २००० को एमर्नेस्टि इन्टरनेश्नलले प्रकाशित गरेको अतपलको प्रतर्तलतप उपलब्ध गराएका छर्न् । 

3 उजुरीकर्ताहरूले सूतिको प्रतर्तलतप उपलब्ध गराएका छर्न् । 

4 उजुरीकर्ताहरूले डतटतबेसको प्रतर्तलतप उपलब्ध गराएका छर्न् । 

5 उजुरीकर्ताकाअर्नुसतर सतमतर्मत उजुरी पेश गररएको बेलत सो रकम लगभग १२०० अमेररकी डलर बरतबर तिर्ो ।  
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२.१३ श्री न्यौिार्नकेो स्िेछछाचारी िक्राउ र बेित्ता गररएिसछ श्रीमती न्यौिार्नेमासि उत्िीिर्नसमेत र्एको 

उजुरीकतााहरूको दासब रहेको छ । श्रीमती न्यौिार्ने र बेित्ता र्एको व्यसक्तका िररिारका प्रसतसर्नसधहरू समलेर बेित्ता 

िाररएका व्यसक्तको हालखबरको खुलासाका लासग सािाजसर्नक असर्यार्न चलाउर्ने राज्यद्वारा बेित्ता िाररएका िीसित 

िररिार सङ््गघ स्िासित गरेका सिए । सङ््गघ सिुररसचत हुँदै गदाा प्रहरी र शाही र्निेाली सरे्नाका सदस्यहरूले उर्नको 

घरमा सर्नयसमत रूिमा आई खोजतलासी गिे । 

 

२.१४ साि,ै ३१ माचा २००५ मा सर्नशा न्यौिार्नेलाई शाही र्निेाली सेर्नाले िक्राउ गरी सचतिर्न सजल्लाको कसरा 

ब्यारेकमा ३० सदर्नसम्पम िुर्नामा राखेको सियो । त्यसििात् उर्नलाई र्रतिुर, सचतिर्नमा रहेको फ्रस्ट राइिल गणमा 

साररएको सियो र त्यहा ँउर्नलाई 15 सदर्न िुर्नामा रासखएको सियो । त्यसििात् उर्नलाई सजल्ला प्रहरी कायाालय, 

सचतिर्नमा सरुिा गररयो र त्यहाँबाट उर्नलाई सचतिर्नको सजल्ला कारागारमा चार मसहर्ना रासखयो । अगस्ट २००५ 

मा उर्नलाई काठमािौंको केन्द्रीय कारागार लसगयो र आतङ््गककारी तिा सिध्िंसात्मक काया ऐर्नअन्तगात उर्नलाई छ 

मसहर्ना कैद गररयो । उर्नी िुर्नामा रहकेो बेला उर्नलाई सर्नयसमत सोधिुछ गररन््यो, उर्नीमासि कू्रर व्यिहार गररन््यो र 

यातर्नासमेत सदइन््यो र्र्नी उजुरीकतााहरूले दाबी गरेका छर्न् । उर्नलाई सधै ँहतकिी लगाइन््यो र उर्नको खुट्टा बार्नेर 

रासखन््यो ।6 

 

२. १५ १९९२ को सरकारी मुद्दासम्पबन्धी ऐर्नको अर्नसुचूी १ मा उल्लेख र्एको अिराधका लासग मारै जाहेरी 

दरखास्त दताा गर्ना ससकर्न े र्एका जाहेरी दरखास्त र्नसदएको उजुरीकतााहरूको दाबी रहकेो छ । बलििूाक बेित्ता 

कार्नरू्नमा उल्लेख र्नगररएको कारण बलििूाक बेित्ता िाररएका व्यसक्तहरूको िररिारले यी घटर्नाको सिरुद्ध जाहेरी 

दरखास्त दताा गराउर्न असम्पर्ि रहकेो सियो ।  

 

उजुिी 

३.१ उजुरीकतााको दाबीअर्नुसार श्री न्यौिार्ने बलििूाक बेित्ताको िीसित र्एको र राज्य िक्षले उर्नको िसतको 

अर्नुबन्धको धारा ६, ७, ९, १० र १६ र संयुक्त रूिमा धारा २(३) अन्तगातका असधकारहरू र उर्नीहरूको अर्नुबन्धको 

धारा ७ अन्तगातको छुट्टै र संयुक्त रूिमा धारा २(३) अन्तगातको असधकारहरू उल्लङ््गघर्न गरेको छ ।  

 

३.२ श्री न्यौिार्नेलाई २१ मे १९९९ मा स्िेछछाचारी रूिमा िक्राउ गररएको सियो र सिसर्न्र्न प्रयास गदाा िसर्न श्री 

न्यौिार्नेको हालखबर अझै ित्ता लागेको छैर्न । उर्नलाई असन्तम िटक राज्यको सर्नकायको सर्नयन्रणमा देसखएको 

सियो । तर र्नेिाली असधकारीहरूले व्यिसस्ित रूिमा उर्नलाई िक्राउ गरेको र िुर्नामा राखेको इन्कार गदै आएका 

 
6 श्रीमर्ी न्यौपतर्नेको र्नतम बलपूर्ाक र्त अर्नैस्टिक बेपत्ततसम्बन्धी कतर्ासतमतर्को प्रतर्रे्दर्नमत उले्लख गररएको तिर्ो । (E/CN.4/2006/56 र Corr.१, अनुसूची 
४ हेर्नुाहोस)  
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छर्न् ।अगस्ट १९९९ मा प्रधार्नमन्रीले श्री न्यौिार्नेको मतृ्यु र्इसकेको जार्नकारी सदर्नुर्एको सियो र एक िसरकाको 

समाचारअर्नसुार उर्नी र सुरक्षाकमीद्वारा बेित्ता िाररएका अन्य िाचँ जर्ना व्यसक्तहरू सजउँदै र्एको र िोखरामा प्रहरी 

सहरासतमा रहकेो खुलासा र्एको सियो । यी कुर्नै िसर्न जार्नकारी िुसि र्एका छैर्नर्न् । तसिा श्री न्यौिार्नेको 

हालखबरको खुलासा गरी सन्तोषजर्नक र सिश्वस्त स्ििीकरण सदर्ने प्रमाणको र्ार असधकारीहरूमा सर्नसहत रहकेो 

उजुरीकतााको दाबी रहेको छ । असधकारीहरूले यी सबै इन्कार गर्ना र्नसकेको अिस्िामा श्री न्यौिार्नकेो स्ितन्रताको 

हर्नर्न र लगतै्तको उर्नलाई बलििूाक बेित्ता िाररएको कारण राज्यद्वारा उर्नको अर्नुबन्धअन्तगातको धारा ६ को 

उल्लङ््गघर्न र्एको छ । 

 

३.३ र्नेिाली असधकारीहरूले श्री न्यौिार्नेको स्ितन्रताको स्िेछछाचारी ढङ््गगले हर्नर्न गरेका छर्न् र उर्नी मासि कुर्न ै

मुद्दा दताा गररएको छैर्न । १३ िषार्न्दा धेरै समयसम्पम उर्नको हालखबर ित्ता लागेको छैर्न र उर्नको िररिारलाई िसर्न 

उर्नलाई र्ेट्र्न सदइएको छैर्न । सम्पिका सिहीर्न िुर्ना आिैमा अमार्निीय र अिमार्नजर्नक व्यिहार हो ।महार्नगर दैसर्नकमा 

प्रकासशत समाचारअर्नुसार श्री न्यौिार्ने लगायत अन्य िाचँ जर्ना व्यसक्तलाई िोखरामा प्रहरी सहरासतमा यातर्ना 

सदइएको उजुरीकतााहरूले उल्लेख गरेका छर्न् । यस अिामा, श्री न्यौिार्नकेो सहरासतको बेला उर्नीमासि गररएको 

व्यिहार प्रि िार्ने प्रमाणको र्ार राज्यमा सर्नसहत रहेको छ र सो गर्ना असिल हुदँा अर्नुबन्धको धारा ७ को उल्लङ््गघर्न 

हुन्छ ।  

 

३.४ माओिादी र्र्नी आङ््गका गररएका व्यसक्तहरूको बढ्दो िक्राउको सन्दर्ामा श्री न्यौिार्नेलाई िक्राउ गररएको 

सियो र उर्नलाई असन्तम िटक सजउँदो प्रहरीको सहरासतमा काठमािौंको प्रहरी मु्यालय,  र्नक्सालमा दसेखएको 

आरोि रहेका छ। यी िक्षहरूले श्री न्यौिार्नकेो राज्यद्वारा स्ितन्रता स्िेछछाचारी रूिमा हर्नर्न गरेको प्रि हुन्छ । श्री 

न्यौिार्नेको स्ितन्रता हर्नर्नका लासग कुर्नै कार्नुर्नी आधारमा ससद्ध गररएको छैर्न र कुर्नै आसधकाररक दताासकताब िा 

असर्लेखमा उल्लेख गररएको छैर्न। उर्नीमासि कुर्नै मुद्दा दताा गररएको सिएर्न र उर्नलाई कुर्नै न्यायाधीश िा 

न्यायसम्पबन्धी असधकारप्राप्त असधकारीसमक्ष प्रस्तुत गररएको सिएर्न । आफ्र्नो िक्राउ र िुर्नाको िैधासर्नकताका 

सिषयमा उर्नले कुर्न ैअदालतमा उजुर गर्ना िाएर्नर्न ्। यी त्यले अर्नुबन्धको धारा ९ उल्लङ््गघर्न र्एको प्रि हुन्छ र्र्नी 

उजुरीकतााहरूको दासब रहकेो छ ।      

 

३.५ उजुरीकतााहरूको आरोिअर्नसुार लामो समयसम्पम िुर्नामा र सञ् चारबाट िसञ्चत गराउर्नु आिैमा कू्रर र 

अमार्निीय व्यिहार हो र यसले मासर्नसको मार्नससक र र्नैसतक आत्मबलमा हासर्न िुर् याउँछ र िुर्निुाको मार्नि र्एको 

आधारमा रहर्ने सर्नसहत स्िासर्मार्नको सम्पमार्नको असधकार उल्लङ््गघर्न गछा । हालको मुद्दामा श्री न्यौिार्नकेो 

िुर्नासम्पबन्धी िोरै जार्नकारी उिलब्ध र्ए तािसर्न उर्नलाई सम्पिका बाट िसञ्चत हुर्ने गरी िुर्नामा रासखएको, उर्नलाई र 
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उर्नको िररिारलाई कुर्नै कार्नरु्नी उिचार उिलब्ध र्नर्एकाले यसबाट अर्नुबन्धको धारा १० को उल्लङ््गघर्न र्एको 

छ । 

 

३.६ प्रहरीद्वारा श्री न्यौिार्ने िक्राउ गररएको प्रमाण र्ए तािसर्न राज्यका सर्नकायहरूले श्री न्यौिार्नेको िक्राउ र 

त्यसिछीको बलिूका  बेित्ताका सिषयमा संलग्र्नतालाई स्िि रूिमा इन्कार गरेका छर्न् । श्री न्यौिार्नेको िक्राउ दताा 

गर्ने र उर्नलाई न्यायाधीश िा न्यायसम्पबन्धी कुर्न ैअसधकारप्राप्त असधकारीसमक्ष प्रस्तुत र्नगरेको र्निेाली सर्नकायहरू 

असिल र्एकाले उर्नलाई िूणा रूिमा प्रसतरक्षासिहीर्न अिस्िामा कार्नूर्नको संरक्षणको दायरा बासहर राखेको हुँदा 

अर्नुबन्धको धारा १६ को उल्लङ््गघर्न र्एको छ । 

 

३.७ उजुरीकतााहरूको आरोिअर्नुसार र्निेाली असधकारीहरूले श्री न्यौिार्नकेो स्ितन्रता हर्नर्न र्एको कुरा इन्कार 

गरेकाले प्रर्ािकारी उिचार िाउर्ने उर्नको असधकार उर्नले प्रयोग गर्ना िाएर्नर्न।् उजुरीकतााहरूले असधकारीहरूसँग श्री 

न्यौिार्नेको हालखबर ित्ता लगाई सदर्न अर्नुरोध गरे िसर्न राज्य िक्षमा प्रर्ािकारी उिचार िास्तिमा असस्तत्िसिहीर्न 

र्एको कारण उजुरीकतााहरूको प्रयासलाई व्यिसस्ित रूिमा असिल िाररएको छ । यस कारण प्रर्ािकारी उिचार 

सुसर्नसित गर्ना र्निेाल असिल हुर्नुबाट श्री न्यौिार्नेको अर्नुबन्धको धारा ६, ७, ९, १०, १६ छुट्टै र संयुक्त रूिमा धारा 

२(३) को लगातार उल्लङ््गघर्न र्एको छ । 

 

३.८ उजुरीकतााहरूको िि आरोिअर्नुसार श्री न्यौिार्नेलाई बलिूिाक बेित्ता िाररएको कारण उजुरीकतााहरूको 

जीिर्नमा िसर्न गसहरो प्रर्ाि िरेको छ र हालसम्पम िसर्न असर्नसितता र िीिा जारी छ । श्री न्यौिार्नेको िक्राउको कररब 

तीर्न िषासम्पम सुरक्षाकमीहरू सर्नयसमत रूिमा उर्नीहरूको गीतार्नगर सस्ित घरमा आउिे र्र्नी उर्नीहरूले उल्लेख 

गरेका छर्न् । उजुरीकतााहरू रससत हुन्िे र उर्नीहरूलाई सुरक्षाकमीहरूले शारीररक दवु्यािहार गर्ने िा ज्यार्न र्नै सलर्ने 

िर सियो। सुरक्षाकमीहरूले श्री न्यौिार्नेका छोरीहरूलाई िसर्न सताउिे र ३१ माचा २००५ मा सर्नशा न्यौिार्नेलाई 

सेर्नाले स्िेछछाचारी रूिमा िक्राउ गरी िुर्नामा राखेको सियो र िुर्नामा गम्पर्ीर यातर्ना सदएको सियो । उर्नी श्री 

न्यौिार्नेको छोरी र्एको कारण उर्नलाई स्िेछछाचारी रूिमा िक्राउ उजुरीकतााहरूको दाबी रहेको छ । हालसम्पम िसर्न 

श्री न्यौिार्नेलाई बलिूिाक बेित्ता िाररएको िररसस्िसत, उर्नको हालखबर र कुर्नै अर्नसुन्धार्न र्ए सोको प्रगसत र 

र्नसतजाबारे िाहा िाउर्ने उजुरीकतााको असधकार राज्य िक्षले लगातार उल्लङ््गघर्न गरररहकेो छ। यस सम्पबन्धमा यी 

त्यहरूले उजुरीकतााहरूको अर्नुबन्धको धारा ७ को छुट्ट ै र संयुक्त रूिमा धारा २(३) को राज्यद्वारा उल्लङ््गघर्न 

र्एको उजुरीकतााहरूको दाबी रहकेो छ । 

 

३.९ उजुरीकतााहरूले राज्यलाई सर्नम्पर्न ससिाररस गर्ना अर्नुरोध गछार्न:् (क) श्री न्यौिार्ने बेित्ता हरु्नुबारे तत्कालै 

अर्नुसन्धार्न गर्ना र उर्नको मतृ्यु र्इसकेको र्ए उर्नको िासिाि शरीरको कुर्नै िसर्न अिशेष ित्ता लगाउर्न, गासिएको 
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र्एमा लाश सचहार्नबाट सर्नकाल्र्न, िसहचार्न गर्ना र उर्नको िररिारलाई ससम्पमार्न सिताा गर्ना (ख) अिराधीहरूलाई 

असधकारप्राप्त दक्ष असधकारीसमक्ष उर्नीहरू मासि असर्योजर्न गर्ना, िैसला गर्ना र सजाय सदई सोको र्नसतजा 

सािाजसर्नक गर्ना (ग) श्री न्यौिार्नेलाई बेित्ता िार्नामा संलग्र्न र्एको र्र्नी प्रारसम्पर्क प्रमाण प्राप्त र्एको र्निेाल प्रहरीका 

सबै असधकारीहरूलाई सर्नलम्पबर्न गर्ना (घ) क्षसतिूसताअन्तगात र्ौसतक तिा र्नसैतक क्षसत, िरु्नस्िाािर्ना, सन्तुसि र सो 

काया र्नदोहोररर्ने सुसर्नसितता जस्ता आधार समािशे गर्ना। सिशेषगरी, राज्य िक्षले सािाजसर्नक समारोहको सदर्न 

असधकारीहरू र श्री न्यौिार्नकेो िररिारको उिसस्िसतमा आफ्र्नो अन्तररासष्ट्रय दासयत्ि स्िीकार गरोस्, र श्री 

न्यौिार्नेको िररिारप्रसत आसधकाररकरूिमा मािी िक्तव्य जारी गरोस् र बलिूिाक बेित्ता र्एका िीसितहरूको 

सम्पझर्नामा कुर्नै सिकको र्नामकरण गरी िा कुर्नै मूसता िा स्मारक खिा गर्ना र उजुरीकतााहरूलाई तुरुन्त र आफ्र्ना 

सिशेष संस्िाहरूमािा त स्िास््य र मर्नोिैज्ञासर्नक सिेा तुरुन्त र सर्नःशुल्क सदइयोस्, आिश्यकताअर्नुसार सर्नःशुल्क 

कार्नरु्नी सहायता प्रदार्न गरोस ्र्र्नी उजुरीकतााहरूले अर्नरुोध गरेका छर्न्। यस्तो काया र्नदोहोररयोस र्र्नी सुसर्नसित गर्ना 

बलिूिाक बेित्ता िार्नुा, यतर्ना सदर्नु र यस्ता अिराधमा सिसर्न्र्न प्रकारले संलग्र्न हरु्नु जस्तो कायालाई िौजदारी कार्नूर्नमा 

छुट्टै अिराधको रूिमा स्िािर्ना गरी यस्तो अिराधको गम्पर्ीरता मध्यर्नजर गदै उियुक्त सजाय तिा कारबाही तोक्र्न े

काम राज्य िक्षले गर्नुा िदाछ। शाही र्नेिाल सरे्ना, सुरक्षाकमी र न्यायिासलकाको सबै सदस्यहरूको लासग अन्तररासष्ट्रय 

मार्नि असधकार कार्नरू्न र अन्तररासष्ट्रय मार्निीय कार्नरू्नबारे शसैक्षक कायाक्रम राज्यले यिाशक्य चाँिो स्िािर्ना गर्नुा 

िदाछ । 

 

मुद्दाको ग्राह्यता ि तथ्यसम्बन्िी िाज्यको तिप्पणी 

 

४.१ १३ मे २०१३ मा उजुरीको राह्यता र त्यसम्पबन्धी राज्यले आफ्र्नो सट्िणी िेश गरेको सियो । राह्यताको 

सम्पबन्धमा राज्य िक्षले उजुरीकतााहरूले उिलब्ध घरेलु उिचारको प्रयोग समाप्त र्नगरेको दाबी गरेको छ ।  

 

४.२ यस मुद्दा र्नेिालमा सशस्त्र द्वन्द्वको बेला घटकेो घटर्ना हो र्र्नी राज्य िक्षले बताएको छ । २००७ को र्नेिालको 

अन्तररम संसिधार्न र २००६ को शासन्त सम्पझौतामा द्वन्द्वको समयमा र्एका मार्नि असधकार र मार्निीय कार्नूर्नको 

गम्पर्ीर उल्लङ््गघर्नलाई सम्पबोधर्न गर्नेबारे साधर्न र सिसधहरू उल्लेख गररएका छर्न् । राजेन्द्र प्रसाद ढकाल सिरुद्ध 

र्नेिाल सरकारको मुद्दामा १ जुर्न २००७ मा सिोछच अदालतले गरेको सर्नणाय राज्य िक्षले उल्लेख गरेको छ जसमा 

मार्नि असधकार उल्लङ््गघर्न गर्ने अिराधीहरूलाई न्यायको िररसधमा ल्याउर्न एउटा स्ितन्र, सर्नष्ट्िक्ष र दक्ष 

सङ््गक्रमणकालीर्न न्यायको िद्धसत स्िािर्ना गर्ना सरकारलाई आदेश सदइएको सियो ।  
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४.३ राज्यले गरेको तका अर्नुसार १४ माचा २०१३ मा बेित्ता व्यसक्तको अर्नुसन्धार्न र सत्य सर्नरूिण तिा मेलसमलाि 

आयोग7 सम्पबन्धी अध्यादेश राष्ट्रिसतबाट जारी र्एको सियो जसले बेित्ता व्यसक्तको अर्नुसन्धार्न र सत्य सर्नरूिण 

तिा मेलसमलािसम्पबन्धी उछच स्तरीय आयोग गठर्नका लासग आधार उिलब्ध गरायो। यस अध्यादेशमा “मार्नि 

असधकारको गम्पर्ीर उल्लङ््गघर्न” व्या्या गररएको छ र यसअन्तगात बेित्ता िार्ने काया िसर्न समािेश गररएको छ । 

उजुरीकतााले लगाएका आरोिहरू सो आयोगको के्षरासधकारसर्र िर्ने राज्य िक्षको दाबी रहकेो छ। यस सन्दर्ामा 

उजुरीकतााहरूले उिलब्ध घरेलु उिचारको प्रयोग समाप्त गरेको मान्र्न उियुक्त र्नहरु्ने र यस उजुरी राह्य र्नरहकेो राज्य 

िक्षको दाबी रहेको छ । 

 

४.४ त्यको सम्पबन्धमा बेित्ता व्यसक्तको अर्नसुन्धार्न र सत्य सर्नरूिण तिा मेलसमलाि आयोगसम्पबन्धी आयोग सछट्ट ै

स्िािर्न हरु्ने र सो आयोगले शीघ्र, स्ितन्र, सर्नष्ट्िक्ष र सिश्वसर्नीय अर्नुसन्धार्न गर्नेछ र्र्नी राज्य िक्षले उल्लेख गरेको 

छ । राज्य िक्षको सिचारमा यसबाट उजुरीकतााहरूका लासग व्यािहाररक र िधैासर्नक उिचारको सिसध उिलब्ध हुर्नेछ 

। उजुरीकतााहरूको आरोि स्िासित हुर्न र्नसकेको कारण सिोछच अदालतले खारेज गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको 

ररट िसर्न राज्य िक्षले उल्लेख गरेको छ । अन्तररम राहतको रकम िसर्न उल्ले्य िसृद्ध गरी र्ने.रु. १००००० बाट र्ने.रु. 

३००००० सदइएको राज्य िक्षले उल्लेख गरेको छ । 

 

मुद्दाको ग्राह्यता ि तथ्यसम्बन्िी िाज्यको तिप्पणीसम्बन्िी उजुिीकतााको थप तिप्पणी 

५.१ २५ जुर्न २०१३ मा मुद्दाको राह्यता र त्यसम्पबन्धी राज्य िक्षको सट्िणीसम्पबन्धी उजुरीकतााहरूले िि सट्िणी 

िेश गरेका सिए ।  

 

५.२ घरेलु उिचारको समासप्तको सम्पबन्धमा घरेलु उिचार उिलब्ध मारै र्नर्ई प्रर्ािकारी िसर्न हरु्निुछा र्र्नी यस 

ससमसतले यस आिश्यकताको व्या्या गदै आएको कुरा उजुरीकतााहरूले बताएका छर्न ् । सबैर्न्दा उछचतम 

न्यायासधकरणले मुद्दाको िैसला गरेिसछ अन्य कुर्नै उिचार अिलम्पबर्न गर्ना र्निर्ने र्र्नी ससमसतले राय सदएको कुरा 

उजुरीकतााहरूले िशे गरेका छर्न् । र्नेिालमा उिचारको उिायहरूको प्रयोग समाप्त हरु्ने गरी गरेको प्रयासलाई 

उजुरीकतााहरूले उल्लेख गरेका छर्न् । श्रीमती न्यौिार्ने आफ्र्नो िसतको बारेमा ित्ता लगाउर्न सिसर्न्र्न प्रयास गर्न ेक्रममा 

सजल्ला प्रहरी कायाालय र अन्य िुर्ना केन्द्रहरूमा गएका सिइर्न्। श्री न्यौिार्नकेो िक्षमा श्रीमती न्यौिार्नेले सिोछच 

अदालतमा दईुिटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ररट िसर्न दताा गराएकी सिइर्न्, जसलाई उक्त अदालतले खारेज गररसदएको 

सियो। यसबाहेक उजुरीकतााले संसद र प्रधार्नमन्रीसमेतलाई सलसखत अर्नुरोध गरेको तका  उजुरीकतााको रहेको छ ।  

 
7 उजुरीकर्ताहरूले अध्यतदेशको प्रतर्ललपि िेश गरेकत छन ्। 
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५.३ बलिूिाक बेित्ता िार्नुा र्नेिालमा अिराध र्नर्एको कारण यस मुद्दामा जाहरेी दरखास्त प्रर्ािकारी उिचार र्नहरु्न े

र्एकाले उजुरीकतााले जाहेरी दताा गर्ना प्रयास र्नगरेको उजुरीकतााहरूको दाबी रहकेो छ । जाहेरी दरखास्तको अर्ािले 

िसर्न र्निेाली सर्नकायहरूलाई आफ्र्नै अरसरतामा िौजदारी अर्नुसन्धार्न गर्ना रोक्दरै्न । 

 

५.४  माचा २०१३ को अध्यादेशअर्नसुार स्िािर्ना हरु्ने आयोग न्यासयक सर्नकाय र्नर्एको र यसले  मार्नि असधकारका 

गम्पर्ीर उल्लङ््गघर्न गर्न े असर्युक्तहरूलाई कारबाही गर्ना र्नसक्र्न े हुदँा यो आयोग अन्तररासष्ट्रय मान्यताअर्नसुार 

र्नर्एको र यो प्रर्ािकारी उिचार र्नहुर्न ेउजुरीकतााहरूको दाबी रहकेो छ । २४ माचा २०१३ मा सो अध्यादेश गैर 

संिैधासर्नक र्एको र अन्तररासष्ट्रय कार्नरू्नसम्पमत र्नर्एको दाबी गद ैसिोछच अदालतमा दईुिटा ररट दताा गररएका 

सिए । सम्पर्ासित आयोगद्वारा प्रर्ािकारी उिचार िाउर्ने उसचत सम्पर्ािर्ना र्नरहेको उजुरीकतााको दाबी रहेको छ ।  

 

५.५ राज्य िक्षको त्यसम्पबन्धी सञ्चारमा रह्याताको सिषय दोहोराइएको तर उजुरीकतााको त्यसम्पबन्धी आरोि 

सम्पबोधर्न र्नगररएको र्र्नी उजुरीकतााहरूले सटिोट गरेका छर्न् । 

 

५.६ श्रीमती न्यौिार्नेले अन्तररम राहत स्िरूि र्ने.रु. १,००,००० प्राप्त गरेको; श्री न्यौिार्नेको हालखबर स्िि र्नर्एको 

कारण िि रकमका लासग उर्नी हकदार र्नर्एको र्र्नी उजुरीकतााहरूले दाबी गरेका छर्न् । राज्य िक्षको आफ्र्न ै

अरसरतामा, शीघ्र, स्ितन्र, सर्नष्ट्िक्ष र सिश्वसर्नीय अर्नसुन्धार्न गर्ने र सम्पबसन्धत अिराधका आरोसितलाई िौजदारी 

असर्योजर्न, िैसला र सजाय गर्ने, र िीसितलाई एकीकृत क्षसतिूसता सदर्ने दासयत्ि अन्तररम आसिाक क्षसतिूसताबाट िूरा 

हुर्न सक्दैर्न र्र्नी उर्नीहरूको दाबी रहेको छ । 

 

थप तिप्पणी 

उजुरीकर्ताको थप टिप्पणी 

                

६. २ जर्निरीमा र्निेालको सिोछच अदालतले जर्निरी २ मा बेित्ता व्यसक्त, सत्य सर्नरूिण तिा मेलसमलाि आयोग 

स्िािर्ना गर्न े १४ माचा २०१३ को अध्यादेशलाई गैर सिंैधासर्नक र अध्यादशेको अन्तररासष्ट्रय मान्यताअर्नुरूि 

र्नर्एको घोषणा गरेको र्र्नी उजुरीकतााहरूले १० जर्निरी २०१४ मा यस ससमसतलाई जार्नकारी गराएका सिए । 

अदालतले र्निेाली सर्नकायहरूलाई अकै आयोग गठर्न गर्ना आदेश सदएको छ । कुर्नै िसर्न िररसस्िसतमा सम्पर्ासित 

आयोग प्रर्ािकारी उिचार हुर्न र्नसक्र्ने दाबी उजुरीकतााहरूले दोहोराएका छर्न् । 
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रतज्य पक्षको थप टिप्पणी 

७.१ बलिूिाक बेित्ता िाररएका व्यसक्तको अर्नुसन्धार्न, सत्य सर्नरूिण तिा मेलसमलाि ऐर्न संसदबाट िाररत र्एको 

र्र्नी ११ अगस्ट र ११ सिसेम्पबर २०१४ मा राज्य िक्षले ससमसतलाई जार्नकारी गराएको सियो । सत्य सर्नरूिण तिा 

मेलसमलाि आयोग र बलिूिाक बेित्ता िाररएका व्यसक्तसम्पबन्धी आयोग सछट्टै स्िािर्ना गररर्ने र्र्नी राज्य िक्षको दाबी 

रहेको छ र सो ऐर्नको मु्य प्रािधार्नका बारेमा िसर्न राज्य िक्षले संसक्षप्त रूिमा जार्नकारी गराएको छ । राज्य र गैर 

राज्य िक्षबाट सिगतमा र्एका मार्नि असधकार उल्लङ््गघर्नका काया सम्पबोधर्न गर्ना यो ऐर्न मु्य उिकरण रहकेो राज्य 

िक्षको दाबी रहेको छ । यातर्ना र बलििूाक बेित्तासम्पबन्धी ऐर्नको सिधेयक तयार गररएको र संसदमा िुर्नः िेश गर्न े

तयारी र्इरहेको र्र्नी राज्य िक्षले बताएको छ । यस सन्दर्ामा, उजुरीकतााको दाबीहरू यी संयन्रहरूको 

स्िािर्नामािा त िूण रूिमा सम्पबोधर्न हरु्नेछ र्र्नी राज्य िक्षको दाबी रहेको छ । 

 

७.२ अन्य कुरा जे सुकै र्ए िसर्न , अिहरण र शरीर बन्धकसम्पबन्धी मुलुकी ऐर्नको महल लागू र्इरहेको अिस्िा र्ए 

िसर्न उजुरीकतााहरूले सम्पबसन्धत सर्नकायमा श्री न्यौिार्नेको बलिूिाक बेित्तासम्पबन्धी जाहेरी दरखास्त र्नसदएको राज्य 

िक्षको दाबी रहेको छ । 

 

७.३ राज्य िक्षले श्री न्यौिार्नेको िररिारले अन्तररम राहत स्िरूि र्ने.रु. ३,००,००० प्राप्त गरेको र र्निेालमा 

सङ््गक्रमणकालीर्न न्यायसम्पबन्धी आफ्र्नो ििूा िेशी दोहोराएको छ । 

 

उजुरीकर्ताको थप टिप्पणी 

८. १ से्टेम्पबर २०१४ र १२ जर्निरी २०१५ मा सङ््गक्रमणकालीर्न न्यायको संयन्रका बारेमा आफ्र्नो आरोि 

दोहोर् याउँदै उक्त ऐर्नका धेरै प्रािधार्नहरू मार्नि असधकारसम्पबन्धी अन्तररासष्ट्रय मान्यता8 अर्नुकूल र्नर्एको र सो 

प्रर्ािकारी उिचार र्नहरु्ने र्र्नी तका  गरेका छर्न् । 

 

 
8 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) ले जतरी गरेको “२१ मे २०१४ मत रतजित्रअङ्ककर् बेित्तत व्यक्तर्को 
अनुसन्धतन, सत्य ननरूपण र्थत मेललमलति आयोग ऐन” सम्बन्धी प्रतपिधधक टिप्पणी र OHCHR को ४ जुलतई २०१४ को ित्रकतर सम्मेलन 
“Nepal: truth-seeking legislation risks further entrenching impunity, alert United Nations rights experts” उल्लेख गररएको ।  
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सतमततले तवचाि गने तववाद ि कायातवति   

ग्रतह्यर्तसम्बन्धी सटिटर्को को टिचतर 

९.१ उजुरीमा उल्लेख गररएको त्यबारे सिचार गर्नुाअसघ, मार्नि असधकार ससमसतले कायासिसध सर्नयमको सर्नयम ९३ 

बमोसजम यस मुद्दा ऐसछछक आलेख बमोसजम राह्य छ िा छैर्न र्र्नी सर्नधाारण गर्नुािर्ने हुन्छ । 

 

९.२ ऐसछछक आलेखको धारा ५(२) (क) मा उल्लेख र्एअर्नसुार यही मुद्दा अन्य कुर्नै अन्तररासष्ट्रय अर्नुसन्धार्न िा 

सर्नरूिण िद्धसतद्वारा सर्नरूिण र्इरहेको छैर्न र्र्नी ससमसतले सुसर्नसित गरेको छ ।  

 

९.३ श्री न्यौिार्नकेो मुद्दा र्नेिालको अन्तररम ससंिधार्न २००७ अन्तगात स्िािर्ना हुर्ने सङ््गक्रमणकालीर्न न्यायका 

िद्धसतद्वारा सम्पबोधर्न हुर्न ेर्र्नी राज्य िक्षले िशे गरेको तका  ससमसतले सटिोट गरेको छ । यस ससमसतले शान्ता न्यौिार्नेले 

आफ्र्नो िसतको खोजखबरका लासग प्रयास िसर्न सटिोट गरेको छ: २५ र ३० मे १९९९ बीच श्रीमती न्यौिार्नेले 

काठमािौंका सिसर्न्र्न िुर्ना केन्द्रहरू भ्रमण गररर्न्, र २६ मे र १७ अगस्ट १९९९ मा उर्नको आफ्र्नो िसतको िक्षबाट 

सिोछच अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको दईुिटा ररट िसर्न दताा गराइर्न ्। दाबी स्िासित हुर्न र्नसकेको र्र्नी दिुै ररट 

खारेज गररएको सियो । आफ्र्नो िसतको खोजखबर गर्न ेप्रयासको क्रममा आफ्र्नो िसतको हालखबर सािाजसर्नक गर्ना 

श्रीमती न्यौिार्नेले ससंदमा र प्रधार्नमन्रीलाई सलसखत अर्नरुोध गररर्न् । बलिूिाक बेित्ता िर्ने काया र्नेिालको 

कार्नरू्नअन्तगात छुट्टै अिराध तोक्र्ने कार्नूर्न र्नर्एको र सो कारण जाहेरी दरखास्त प्रर्ािकारी उिचारको उिाय र्नहुर्न े

र्र्नी उजुरीकतााहरूको तका  िसर्न ससमसतले सटिोट गरेको छ । श्रीमती न्यौिार्नेका प्रयासका बाबजुद, उर्नको िसतको 

बेित्ता १७ िषार्न्दा िसर्न बढी समयदेसख अस्िि रहकेो छ र अर्नुसन्धार्नका लासग कुर्नै प्रयास गररएका छैर्नर्न् । गम्पर्ीर 

उल्लङ््गघर्नको घटर्नाहरूका लासग न्यासयक उिचार आिश्यक हुन्छ र्न्र्ने ससमसतको सिसधशास्त्र िसर्न ससमसत िुर्नः 

स्मरण गदाछ ।9 यस अिामा, बलिूिाक बेित्ता िाररएका व्यसक्तको अर्नुसन्धार्न, सत्य सर्नरूिण तिा मेलसमलाि 

आयोगसम्पबन्धी ऐर्नबाट स्िासित हुर्ने सङ््गक्रमणकालीर्न न्यासयक सर्नकायहरू न्यासयक उिचार सदर्न सक्र्ने न्यासयक 

अङ््गग होइर्नर्न् 
10। राज्यले औलँ्याएको उिायहरू प्रर्ािकारी र्नर्एको र ऐसछछक आलेखको धारा ५(२) अन्तगात 

उजुरीको िरीक्षण गर्ना कुर्नै रोक र्नर्एको सर्नष्ट्कषामा ससमसत िुगेको छ । 

 

९.४ राह्यताका सबै िूिाशताहरू िूरा र्एको अिस्िामा, ससमसत उजुरीलाई राह्य रहेको घोषणा गदाछ र यसका 

त्यको सर्नरूिणतिा  असघ बढ्दछ ।  

 
9 उजुरी नं १७६१/२००८, Giri v. Nepal, २४ मतचा २०११ मत अलिमर् ितररर्, अनुच्छेद ६.३ 

10 उजुरी नं २०३८/२०११, Tharu and Others v. Nepal, ३ जुलतई २०१५ मत अलिमर् ितररर्, अनुच्छेद ९.३; उजुरी नं २१६४/२०१२, Basnet v. Nepal, १२ 
जुलाई २०१६ मा अभिमत पाररत, अनुच्छेद ९.३.; उजुरी नं २१८४/२०१२, Nakarmi v. Nepal, १० माचच २०१७ मा अभिमत पाररत, अनुच्छेद १०.३; र 
उजुरी नं २१८५/२०१२, Dhakal and others v. Nepal, १७ माचच २०१७ मा अभिमत पाररत, अनुच्छेद १०.३ 
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र्थ्यसम्बन्धी टिचतर 

१०.१ ऐसछछक आलेख को धारा ५(१) अर्नुरूि िक्षहरूले प्रदार्न गरेको जार्नकारीको आधारमा ससमसतले उजुरीबारे 

सिचार गरेको छ । 

 

१०.२ श्री न्यौिार्ने बलिूिाक बेित्ता िाररएको िीसित सिए र्र्नी उजुरीकतााहरूको आरोि ससमसतले सटिोट गरेको छ 

र सो आरोिलाई उर्नी िक्राउ हुँदा देखेको दईु जर्ना चस्मदीद गिाहको बयार्नले समिार्न गरेको छ । श्री न्यौिार्नेको 

खोजखबर गर्ना श्रीमती न्यौिार्नेले सिसर्न्र्न प्रयास गरे तािसर्न श्री न्यौिार्नेको हालखबरबारे अझै ित्ता लागेको छैर्न । 

श्रीमती न्यौिार्नेले सिोछच अदालतमा दईुिटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ररट दताा गरे िसर्न शीघ्र, स्ितन्र, सर्नष्ट्िक्ष र 

सिश्वसर्नीय अर्नुसन्धार्न गररएको सिएर्न । सो कायाको लासग कुर्नै व्यसक्तलाई समाह्वार्न गररएको िा कसैलाई दोषी 

करार गररएको छैर्न ।  

 

१०.३ श्रीमती न्यौिार्नेले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ररट दताा गरेििात् श्री न्यौिार्नकेो मुद्दा सिोछच अदालतले दईु िटक 

सुर्नुिाइ गरेको र सो प्रसक्रयाअन्तगात सुरक्षाकमीहरूले श्री न्यौिार्नेलाई िक्राउ र्नगरेको िा िुर्नामा र्नराखेको र्र्नी 

जिाि सदएको र्र्नी राज्य िक्षको तका  ससमसतले सटिोट गरेको छ । त्यसैले उर्नको हालखबर ित्ता लगाउर्न ससकएर्न 

। 

१०.४ राज्य िक्षसँग सम्पबसन्धत मुद्दालगायत यस ससमसतले यस्तै काया संलग्र्न र्एको धेरै मुद्दाहरू िसहलेको 

उजुरीमािा त सरु्नुिाइ गरेको यस ससमसतले सटिोट गरेको छ 11। यी र्नसजरहरूको सन्दर्ामा, उजुरीकताा र राज्य िक्षको 

प्रमाणमा बराबर िहुँच र्नहुर्न ेहुदँा र आिश्यक जार्नकारीमा धेरैजसो राज्य िक्षको मार ैिहुँच हरु्ने हुदँा प्रमाणको र्ार 

उजुरीकताामा मारै रहर्ने कुरा मान्र्न ससकँदरै्न र्र्नी ससमसतले िरु्नः िसुि गरेको छ । ऐसछछक आलेख को धारा ४(२) 

अर्नुसार राज्य र राज्यको प्रसतसर्नसधहरूमासि लागेको अर्नुबन्धको उल्लङ््गघर्नको आरोिहरूको असलसर्नयतका साि 

अर्नुसन्धार्न गर्ने र प्राप्त जार्नकारी ससमसतलाई सदर्ने सजम्पमेिारी हुन्छ । उजुरीकतााले राज्यमासि लगाएको आरोिहरू 

सिश्वसर्नीय प्रमाणद्वारा िुसि हुँदा र िि स्ििीकरण राज्यको हातमा र्एको जार्नकारीमा मार ै सर्नर्ार हुदँा, राज्यले 

सन्तोषजर्नक प्रमाण िा स्ििीकरण उिलब्ध र्नगराएमा ससमसतले उजुरीकतााका आरोिहरू िुसि र्एको मान्र्न सक्छ । 

 
11 उजुरी नं १४२२/२००५, El Hassy v. Libyan Arab Jamahiriya, २४ अतटोबर २००७ मत अलिमर् ितररर्, अनुच्छेद ६.७; १२९७/२००४, Medjnoune v. 

Algeria, १४ जुलतई २००६ मत अलिमर् ितररर्, अनुच्छेद ८.३.; नं १८०४/२००८, Il Khwildy v. Libya, १ नोिेम्बर २०१२ मत अलिमर् ितररर्, अनुच्छेद 
७.२.; Basnet v. Nepal अनुच्छेद १०.३; Nakarmi v. Nepal अनुच्छेद ११.४; Dhakal and others v. Nepal अनुच्छेद ११.४ 
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१०.५ अर्नुबन्धको कुर्न ैधारामा स्िि रूिमा “बलििूाक बेित्ता” र्न्र्ने शब्दािली प्रयोग र्नर्ए तािसर्न बलििूाक 

बेित्ताको बेला सिशेष र ससलससलाससहतका घटर्नाहरू घटकेा हुन्छर्न् जसले अर्नुबन्धले िसहचार्न गरेको सिसर्न्र्न 

असधकारहरूको सर्नरन्तर उल्लङ््गघर्न गदाछ । 12  

 

१०.६ हालको मुद्दामा श्री न्यौिार्नकेो मे १९९९ मा र्एको िक्राउ र बलििूाक बेित्ता िाररएको राज्य िक्षले इन्कार 

गरेको छैर्न ।आफ्र्नो िसतको िक्राउबारे जार्नकारी िाएिसछ, श्रीमती न्यौिार्नेले उर्नलाई खोज्र्ने प्रयासको क्रममा सजल्ला 

प्रहरी कायाालय काठमािौंससहत काठमािौकँो केन्द्रीय कारागार, र्न्खु कारागार, र चारखाल कारागारमा  िुसगर्न्। 

श्री न्यौिार्नेलाई िक्राउ गरेको िा िुर्नामा राखेको कुरा असधकारीहरूले इन्कार गरे । दईु जर्ना चस्मदीद साक्षीले 

सिोछच अदालतमा बयार्न सदए तािसर्न असधकारीहरूले इन्कार गरी रह।ेतसिा, श्रीमती न्यौिार्नेले आफ्र्नो िसतको 

िक्षमा दताा गराएकी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ररट िसर्न खारेज र्यो । प्रधार्नमन्रीले श्री न्यौिार्नकेो मतृ्यु र्इसकेको 

जार्नकारी सदए तािसर्न महार्नगर दसैर्नकको समाचारमा श्री न्यौिार्ने सजउँदै र्एको र िोखराको दङ््गगा सर्नयन्रण प्रहरी 

कायाालयमा रासखएको र्र्नी प्रकाशर्न र्एको सियो । श्री न्यौिार्नेलाई स्िास््योिचारका लासग िोखराबाट काठमािौ ँ

सजल्ला प्रहरी कायाालयमा सझकाइएको जार्नकारी श्रीमती न्यौिार्नेले िाएको कुरा ससमसतले सट्िणी गरेको छ । राज्य 

िक्षले सिस्ततृ र प्रर्ािकारी अर्नसुन्धार्न गर्नाका लासग उठाएको कदम र सोको िररणामबारे ससमसतलाई जार्नकारी 

सदर्न असिल र्एको छ ।श्री न्यौिार्नकेो हालखबर ित्ता लागेको छैर्न र उर्नी सजउँदो र्नर्एको अिस्िामा उर्नको 

अिशेष ित्ता लगाई उर्नको िररिारलाई सदइएको छैर्न । बलििूाक बेित्ताको मुद्दाहरूमा स्ितन्रताको हर्नर्न ििात् 

स्ितन्रताको हर्नर्नको त्य स्िीकार  गर्ना इन्कार गरेबाट िा बेित्ता व्यसक्त अिस्िाबारे जार्नकारी सदर्न इन्कार गरेबाट, 

िीसितलाई कार्नूर्नको संरक्षणबाट हटाउँछ र सर्नजको ज्यार्नमा गम्पर्ीर र सस्िर खतरा र्इरहर्ने हुन्छ र यसको सजम्पमेिार 

राज्य िक्ष हुन्छ र्र्नी ससमसत स्मरण गदाछ । 13 यस मुद्दामा राज्य िक्षले श्री न्यौिार्नेको ज्यार्न जोगाउर्न ेदासयत्ि िूरा 

गरेको र्र्नी िुसि गर्ने कुर्नै प्रमाण िेश गर्ना सकेको छैर्न । तसिा, राज्य िक्षले श्री न्यौिार्नकेो ज्यार्न जोगाउर्न ेदासयत्ि 

िूरा गर्ना असिल र्एकाले अर्नुबन्धको दिा ६(१) को उल्लङ््गघर्न र्एको ससमसतको सर्नष्ट्कषा छ ।   

 

१०.७ श्री न्यौिार्नकेो २१ मे १९९९ मा र्एको स्िेछछाचारी िक्राउ र त्यसलगतै्तको बलिूिाक बेित्ता िाररएकोले 

अर्नुबन्धको धारा ७ को उर्नको असधकार उल्लङ््गघर्न र्एको र्र्नी उजुरीकतााहरूले गरेको दाबी ससमसतले सटिोट 

गरेको छ । बासहर कसैसँग िसर्न सम्पिका  रा्र्न र्नसदई असर्नसित रूिमा िुर्नामा रासखर्नकुो िीिा ससमसतले िसहचार्न 

गदाछ। श्री न्यौिार्नेले र्निेाल प्रहरीले िोखरामा िुर्नामा रा्दा उर्नलाई यातर्ना सदइएको र्र्नी महार्नगर दैसर्नक र्नामक 

 
12  उजुरी नं २०००/२०१०, Katwal v. Nepal, १ अपप्रल २०१५ मत अलिमर् ितररर्, अनुच्छेद ११.३ ; उजुरी नं २१३४/२०१२, Molina Ariasa 
et.al v. Columbia, ९ जुलतई २०१५ मत अलिमर् ितररर्, अनुच्छेद ९.४; Basnet v. Nepal अनुच्छेद १०.४; Nakarmi v. Nepal अनुच्छेद 
११.५; Dhakal and others v. Nepal अनुच्छेद ११.५ 
13 उजुरी नं १९१३/२००९, Aushaala v. Libya, १८ माचच २०१३ मा अभिमत पाररत, अनुच्छेद ६.२.; Basnet v. Nepal अनुच्छेद १०.५; Nakarmi v. Nepal 

अनुच्छेद ११.६; Dhakal and others v. Nepal अनुच्छेद ११.६ 
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िसरकामा श्री न्यौिार्न ेबेित्ता र्एको ३ मसहर्नाििात् प्रकाशर्न र्एको खबरलाई ससमसतले सटिोट गदाछ । श्री न्यौिार्ने 

िुर्नामा हुदँाको बेला उर्नीप्रसत गररएको व्यिहारबारे राज्य िक्षले कुर्नै प्रमाण उिलब्ध र्नगराएकाले िुर्नामा हुदँा 

उर्नीमासि गररएको व्यिहारले अर्नुबन्धको धारा ७ को उल्लङ््गघर्न र्एको ससमसतको सर्नष्ट्कषा रहकेो छ । यस 

सर्नष्ट्कषाििात् यही आधारमा उठाइएको अर्नुबन्धको धारा १० सम्पबन्धी दाबीहरू ससमसतले िरीक्षण गर्ने छैर्न । 

 

१०.८ श्री न्यौिार्ने बेित्ता र्एबाट र बेित्ता िाररर्नकुो िररसस्िसतको जार्नकारीको अर्ािबाट, उर्नको हालखबर ित्ता 

लगाउर्न कुर्नै अर्नुसन्धार्न र्नगररएकोबाट र उर्नको मतृ्यु र्एको र्ए खण्िमा उर्नको अिशेष िररिारलाई र्नसदइएकोबाट 

उजुरीकतााहरूलाई र्एको िीिा र कि ससमसत सटिोट गदाछ । श्री न्यौिार्नेलाई बेित्ता िारेिसछ सुरक्षाकमीहरू सर्नयसमत 

उजुरीकतााहरूको घरमा आउर्न ेगरेको कारण उर्नीहरूलाई िर र कि र्एको र्र्नी उजुरीकतााको आरोि िसर्न ससमसतले 

सटिोट गदाछ। सर्नशा न्यौिार्न े र श्री न्यौिार्नकेो िाररिाररक सम्पबन्धको कारण सर्नशा न्यौिार्नेलाई िसर्न स्िेछछाचारी 

िक्राउ14 र यातर्नाको िीसित बर्नाइएको िसर्न ससमसत सटिोट गदाछ।यस सन्दर्ामा, उजुरीकतााहरूको हकमा यी त्यले 

अर्नुबन्धको धारा ७ को उल्लङ््गघर्न र्एको स्िासित हुन्छ । 

 

१०.९ श्री न्यौिार्नेलाई २१ मे १९९९ मा राज्यको प्रसतसर्नसध र्नेिाल प्रहरीले िक्राउ गरी स्िेछाचारी रूिमा उर्नको 

स्ितन्रता हर्नर्न गरेको र यसबाट धारा ९ को उल्लङ््गघर्न र्एको र्र्नी उजुरीकतााहरूको आरोि ससमसतले सटिोट 

गदाछ। उर्नको िक्राउको कुर्नै कार्नुर्नी आधार उिलब्ध गराइएको सिएर्न । उर्नको िक्राउ कुर्नै आसधकाररक दताा 

सकताबमा उल्लेख गररएको सिएर्न। उर्नलाई कुर्नै न्यायाधीश िा न्यायसम्पबन्धी असधकारप्राप्त असधकारीसमक्ष प्रस्तुत 

गररएर्न र उर्नले आफ्र्नो िक्राउको िधैासर्नकतालाई कुर्नै अदालतसमक्ष उजुर गर्ना िाएर्नर्न् । यस सम्पबन्धमा राज्य 

िक्षको प्रसतसक्रयाको अर्ािमा श्री न्यौिार्नेको िुर्नाले अर्नुबन्धको धारा ९ बमोसजमको उर्नको उल्लङ््गघर्न र्एको 

ससमसतको सर्नष्ट्कषा रहकेो छ । 

 

१०.१० धारा १६ को उल्लङ््गघर्नको सन्दर्ामा, श्री न्यौिार्नलेाई र्नेिाल प्रहरीले िक्राउ गरेको प्रमाण र्ए तािसर्न 

र्नेिाली असधकारीहरूले उर्नको िक्राउमा आफ्र्नो संलग्र्नता स्िि रूिमा इन्कार गरररहकेो उजुरीकतााहरूको आरोि 

ससमसत सटिोट गदाछ। श्री न्यौिार्नकेो हालखबरबारे कुर्नै जार्नकारी सदर्न राज्य असिल र्एको छ र उर्नको हालखबर 

ित्ता लगाउर्न कुर्नै अर्नसुन्धार्न र्एको छैर्न र जसले उर्नलाई कार्नरु्नी संरक्षणर्न्दा बासहर राखेको सियो । यस ससमसतको 

धारणाअर्नसुार जार्नाजार्नी कुर्नै व्यसक्तलाई कार्नरू्नको संरक्षणबाट िसञ्चत गर्नााले सो व्यसक्तको मार्नि र्र्नेर िसहचार्न 

गररर्ने असधकार हर्नर्न हुन्छ खासगरी यसद प्रर्ािकारी उिचार िाउर्ने उक्त व्यसक्तको िररिारको असधकार व्यिसस्ित 

रूिमा कुसण्ठत बर्नाइएको अिस्िामा ।15 तसिा श्री न्यौिार्नेलाई बलिूिाक बेित्ता िाररर्नुले उर्नलाई कार्नूर्नको संरक्षण 

 
14 E/CN.4/2006/56 र Corr.१, अनुसूची ४ हेनुाहोस  
15 उजुरी नं २१६४/२०१२, Basnet v. Nepal, १२ जुलतई २०१६ मत अलिमर् ितररर्, अनुच्छेद १०.९; उजुरी नं २०३८/२०११, Tharu and Others v. Nepal, ३ 
जुलतई २०१५ मत अलिमर् ितररर्, अनुच्छेद १०.९; उजुरी नं २१८४/२०१२, Nakarmi v. Nepal, १० मतचा २०१७ मत अलिमर् ितररर्, अनुच्छेद ११.१०; र 



ह्युमन राईट्स एण्ड जस्टिस सेन्िरले गरेको अनौपचाररक अनुवाद 

र कार्नूर्न बमोसजम व्यसक्तको िसहचार्न िाउर्ने असधकार हर्नर्न गरी अर्नुबन्ध को धारा १६ को उल्लङ््गघर्न र्एको 

सर्नष्ट्कषामा ससमसत िुगेको छ । 

 

१०.११ उजुरीकतााहरूले अर्नुबन्ध को धारा २(३) लागू गर्ना अर्नुरोध गरेका छर्न् जसअर्नुसार कुर्नै व्यसक्तको 

अर्नुबन्धअर्नुसार प्राप्त असधकार हर्नर्न र्एमा सो व्यसक्तलाई प्रर्ािकारी उिचार सदर्न ुराज्यको दासयत्ि हुन्छ। यस्ता 

असधकार हर्नर्नको मुद्दाहरूलाई सम्पबोधर्न गर्ना राज्यहरूले न्यासयक र प्रशाससर्नक सर्नकायहरू स्िािर्ना गर्नुालाई 

ससमसतले महत्त्िको साि हेरेको छ ।यसले अर्नुबन्धअर्नसुार राज्यहरूको सामान्य कार्नुर्नी दासयत्िसम्पबन्धी सामान्य 

सट्िणी र्नं ३१ (२००४) लाई उल्लेख गरेको छ जसअर्नुसार, अन्य कुरामध्ये, उल्लङ््गघर्नका आरोिहरूको 

अर्नुसन्धार्न गर्ना र्नसक्र्नुबाट अर्नुबन्धको छुट्टै उल्लङ््गघर्न र्एको मान्र्न ससकन्छ । हालको मुद्दामा आफ्र्नो िसतको 

िक्राउको जार्नकारी िाएििात् श्रीमती न्यौिार्नेले तुरुन्त सजल्ला प्रहरी कायाालयलगायतको काठमािौंका अन्य िुर्ना 

केन्द्रहरूमा उर्नको िक्राउबारे जार्नकारीका लासग श्रीमती न्यौिार्ने गएकी सिइर्न् र्न्र्ने कुरा यस ससमसतले सटिोट गरेको 

छ। उर्नले सिोछच अदालतमा दईुिटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ररट िसर्न दताा गराएकी सिइर्न्।आफ्र्ना िसतको खोजखबर 

गर्ने प्रयास गदाा िसर्न श्री न्यौिार्ने िुर्ना, सस्िसत र हालखबरसम्पबन्धी िररसस्िसतलाई प्रकाश िार्ने गरी राज्यले कुर्न ै

स्ितन्र र प्रर्ािकारी अर्नुसन्धार्न गरेको छैर्न। उजुरीकतााहरूले प्राप्त गरेको आसिाक अन्तररम राहत गम्पर्ीर 

उल्लङ््गघर्नको हकमा ियााप्त र्नरहकेो दसेखन्छ । ससमसतको जार्नकारीमा आएको त्यअर्नसुार श्री न्यौिार्नकेो 

सम्पबन्धमा धारा २(३) को र संयुक्त रूिमा धारा ६(१), ७, ९, र १६ को उल्लङ््गघर्न र्एको र उजुरीकतााहरूको 

सम्पबन्धमा धारा २(३) को र संयुक्त रूिमा धारा ७ को उल्लङ््गघर्न र्एको ससमसतको सर्नष्ट्कषा रहेको छ ।    

 

११. ऐसछछक आलेखको धारा ५(४) अन्तगात कायारत ससमसत, राज्यले दण्ििार्नी न्यौिार्नकेो सम्पबन्धमा अर्नुबन्धको 

धारा ६, ७, ९ र १६ को र संयुक्त रूिमा धारा २(३) को उल्लङ््गघर्न गरेको सर्नष्ट्कषामा िुगेको छ । प्राप्त त्यले 

उजुरीकतााहरू शान्ता न्यौिार्ने र सर्नशा न्यौिार्नेको धारा ७ र धारा २(३) बमोसजमको असधकारहरू िसर्न उल्लङ््गघर्न 

र्र्नेको प्रि िारेको छ । 

 

१२. अर्नुबन्ध को धारा २(३)(क) अन्तगात, उजुरीकतााहरूलाई प्रर्ािकारी उिचार उिलब्ध गराउर्नु राज्य िक्षको 

दासयत्िअन्तगात िदाछ । यसका लासग, अर्नुबन्धअन्तगातका असधकारहरू उल्लङ््गघर्न र्एका व्यसक्तहरूलाई िणूा 

क्षसतिूसता प्रदार्न गर्नुा िदाछ । राज्य िक्षको सर्नम्पर्न िि दासयत्िहरू िसर्न रहकेा छर्न् : (क) श्री न्यौिार्ने बेित्ता हुर्नुको िूणा 

र प्रर्ािकारी अर्नुसन्धार्न गर्न ेर उजुरीकतााहरूलाई अर्नुसन्धार्नको र्नसतजाका बारेमा िूरा जार्नकारी उिलब्ध गराउर्न े

(ख) श्री न्यौिार्नकेो मतृ्यु र्इसकेको र्ए उर्नको अिशेषबारे ित्ता लगाई उर्नको िररिारलाई सजम्पमा लगाउर्ने (ग) 

 
उजुरी नं २१८५/२०१२, Dhakal and others v. Nepal, १७ मतचा २०१७ मत अलिमर् ितररर्, अनुच्छेद ११.१०; उजुरी नं २१३४/२०१२, Molina Ariasa et.al 

v. Columbia, ९ जुलतई २०१५ मत अलिमर् ितररर्, अनुच्छेद ११.१०  



ह्युमन राईट्स एण्ड जस्टिस सेन्िरले गरेको अनौपचाररक अनुवाद 

उल्लङ््गघर्नमा संलग्र्न व्यसक्तहरूलाई असर्योजर्न गर्न,े उर्नीहरूलाई सजाय सदर्ने र सो को िररणाम सािाजसर्नक गर्ने (घ) 

उजुरीकतााहरूलाई आिश्यक र ियााप्त कुर्नै मर्नोिैज्ञासर्नक र स्िास््योिचार सर्नःशुल्क उिलब्ध गराउर्न े (ङ्ग) 

उजुरीकतााहरू र सजउँदो र्ए श्री न्यौिार्नेलाई ियााप्त क्षसतिूसता प्रदार्न गर्ने र सचत्त बुझ्दो स्ििीकरण सदर्न े। यस्ता घटर्नाहरू 

र्सिष्ट्यमा हुर्न र्नसदर्ने दासयत्ि िसर्न राज्य िक्षको रहेको छ । राज्य िक्षले सर्नम्पर्न कुराहरू िसर्न सुसर्नसित गर्नुा िदाछ: (क) 

यातर्ना, गैरन्यासयक हत्या, र बलिूिाक बेित्ता जस्ता मार्नि असधकारको उल्लङ््गघर्न गर्ने काया गर्नेलाई िौजदारी 

असर्योग लगाउर्न ेकार्नरू्न राज्यसँग रहकेो र (ख) बलिूिाक बेित्ता िररएका कुर्नै िसर्न घटर्नाहरूको सम्पबन्धमा शीघ्र, 

सर्नष्ट्िक्ष र प्रर्ािकारी अर्नसुन्धार्न हुर्ने अिस्िा बर्नाउर्न े। 

 

१३. ऐसछछक आलेखको िक्ष र्एसँगै राज्य िक्षले यस ससमसतको अर्नुबन्धको उल्लङ््गघर्नको सर्नरूिण गर्ने क्षमता 

स्िीकार गरेको छ र अर्नुबन्धको धारा २ अन्तगात राज्यले आफ्र्नो सीमासर्र रहेका हरेक व्यसक्त िा आफ्र्नो 

के्षरासधकारसर्रको हरेक व्यसक्तको अर्नुबन्धमा उल्लेख र्एको असधकार सुसर्नसित गर्ने दासयत्ि िहर्न गरेको छ र सो 

असधकार उल्लङ््गघर्न र्एमा प्रर्ािकारी र कायाान्ियर्न गर्ना समल्र्ने उिचार सदर्ने दासयत्ि िसर्न िहर्न गरेको छ । तसिा 

राज्य िक्षबाट १८० सदर्नसर्र ससमसतको राय कायाान्ियर्न गर्ना राज्यले उठाएका कदमबारे जार्नकारी प्राप्त गर्ने इछछा 

ससमसतले व्यक्त गरेको छ । यस राय राज्यको आसधकाररक र्ाषामा सािाजसर्नक गररयोस् र्र्नी ससमसतले राज्यलाई 

अर्नुरोध गदाछ ।                    

         

 

    


