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संयुक्त राष्ट्र संघ       ससससपपआर/सस/१२२/डड/२३६४/२०१४ 

____________________________________________________________________ 

नागररक तथा राजनीततक अधिकार सम्बन्िी      पवतरणः सािारण 

अन्तराास्ष्ट्रय अनुबन्ि             अपिल ६, २०१८ 

                     मूल ितत: अङ्ग्रेजी  

____________________________________________________________________ 

मानवअधिकार ससमतत  

ससमततद्वारा उजुरी नं:२३६४/२०१४ का सम्बन्िमा ऐस्छिक आलेखको िारा ५(४) अन्तगात ससमततले 

रहण गरेको असिमत *, ** 

पेश गने:  सररता देवी शमाा, पवजया शमाा पौडेल र बसन्त शमाा पौडेल 

(रयाक इम््यूतनटि अलवेज- रायल (Track Impunity 

Always, TRIAL )का कानुनी सल्लाहकारद्वारा 

ितततनधित्व िएको) 

दाबी गररएको पीडडत: उजुरीकतााहरू 

पक्ष राष्ट्र: नेपाल 

उजुरी समतत: डडसेम्बर २०, २०१३ (२०७०/०९/०५) 

सन्दिा सामरीहरूः ससमततको कायापवधि तनयमावलीको तनयम ९७ बमोस्जम 

तनणाय सलइएको, पक्ष राष्ट्रलाई माचा २१, २०१४ 

(२०७०/१२/१५) मा सम्िेषण गररएको 

असिमत रहण गररएको समतत: अपिल ६, २०१८ (२०७४/१२/२३) 

पवषयवटतु: बलपूवाक बेपत्ता पाने काया 
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कायापवधिगत पवषय: आरोपहरू पयाा्त मात्रामा पुस्ष्ट्ि गना असफल; सबै घरेलु 

उपचारको उपिोग गररसकेको 

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

िततबन्ि; 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; पररवारको रूपमा सुरक्षक्षत हुन पाउने अधिकार; 

नाबालकको पवशेष सुरक्षाको अधिकार; ििावकारी कानुनी 

उपचारको अधिकार  

अनुबन्िका िाराहरू: २(३), ६ ७, ९(१-४), १०(१), १६, १७, २३(१) र २४(१)  

ऐस्छिक आलेखका िाराहरूः २; ५(२)(ख) 

 

 

____________________________ 
* ससमततको १२२ औँ सत्रमा रहण गररएको (माचा १२- एपिल ६ २०१८) 
** िटतुत उजुरीको िानबबन िक्रक्रयामा ससमततका देहाय बमोस्जमका सदटयहरूको सहिाधगता 
रहेको धथयो: श्री तातनया माररया अब्दो रोचोल, श्री यद वेन अचौर, श्री इल्ज ब्रान््स केहेररस, श्री 
अहमद असमन फथल्ला, श्री ओसलवर डे फु्रपवले, श्री क्रक्रटिोफ हेन्स, श्री युजी इसवा, श्री बमररयम 
कोइता, श्री माससाया िी.जे क्रान, श्री ड़न्कन लाकी मुहुमुजा, श्री फ़ओततनी पाज़तताज़, मउरोपोसलटि, 
श्री माउरो पोसलटि, श्री होसे म्यनुवेल सन्तोस पायस, श्री अन्जा सैबिा फोह्र, श्री युवल शानी, र श्री 
मागो वािरिल। 
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१.१  यस उजुरीका उजुरीकतााहरू नेपाली नागररक सररता देवी शमाा (जन्म समतत फेब्रुअरी २४, 
१९७९ (२०२७/११/१२)), उनका पतत पवजय शमाा पौडेल (जन्म समतत जुन १४, १९६८ (२०२५/०३/०१)) 
र उनका जेठा िोरा बसन्त शमाा पौडेल (जन्म समतत अक्िोबर ३०, १९९५ (२०५२/०७/१३)) हुन।्पक्ष 
राष्ट्रले सररता देवी शमााको हकमा नागररक तथा राजनीततक अधिकार सम्बन्िी अन्तराास्ष्ट्रय 
अनुबन्िको िारा ६ ७, ९(१-४), १०(१) र १६ साथसाथै िारा २(३) अन्तगातका अधिकारहरू, पवजय 
शमाा पौडेलले हकमा अनुबन्िको िारा ७, १७ र २३(१) साथसाथै िारा २(३) अन्तगातका अधिकारहरू 
र बसन्त शमाा पौडेलको हकमा अनुबन्िको िारा ७, १७ र २३(१) साथसाथै िारा २(३) अन्तगातका 
अधिकारहरू हनन गरेको उनीहरूले दाबी गरेका िन।् िन।् उजुरीकतााहरूको ितततनधित्व काननुी 
सल्लाहकारद्वारा गररएको ि। 
 
१.२ जुन १८, २०१४ (२०७१/०३/०४) मा ससमततले नयााँ उजुरी तथा अन्तररम उपायहरू सम्बन्िी 
आफ्नो पवशेष िततवेदकमाफा त ससमततको कायापवधि सम्बन्िी तनयमावलीको तनयम ९७ बमोस्जम 
यस उजुरीको राह्यता तथा मूल कानुनी िश्न बारेमा परीक्षण गने तनणाय गयो।  
  
उजुरीकतााद्वारा िटतुत िए बमोस्जमको तथ्य 
२.१. सन ्१९९६ फेब्रुअरी (२०५२ फाल्गुन) मा नेपाल कम्युतनटि पािी (माओवादी) ले शासक वगा 
पवरुद्ि “जनयुद्ि” घोषणा गयो र सरकार पवरुद्ि पवद्रोहको सुरुवात गयो। त्यो पवद्रोह द्रतु गततमा 
देशव्यापी रूपमा नै फैसलयो फलटवरूप दश वषा लामो सशटत्र सङ्ग्घषा चल्यो। तसथा, सरकारले 
नोिेम्बर २६, २००१ (२०५८/०२/११) मा सङ्ग्किकालको घोषणा गयो र साथै आतंककारी तथा 
पवध्वंसात्मक काया (तनयन्त्रण तथा सजाय) ऐन ल्यायो। उक्त ऐनको दफा ४ ले अनुबन्िमा तनटहत 
रहेको िेरै अधिकारहरूलाई तनलस्म्बत गनुाका1 साथै नेपाल सरकारले शाही नेपाली सेनालाई 
आतंककारी गततपवधिमा संलग्न रहेको शंका लागेको आिारमा कुनै व्यस्क्तलाई पक्राउ गना र 
ततनलाई असियोगपत्र बबना नै ९० टदनसम्म थुनामा राख्न सक्ने अधिकार जटता पवसिन्न अधिकारहरू 
टदयो । अगष्ट्ि २०, २००२ (२०५९/०५/०४) मा सङ्ग्किकाल हिेपति पतन उक्त अवधिमा गैरकानुनी 

 
1 पवचार र असिव्यस्क्तको टवतन्त्रता सम्बन्िी हक, िलेा हुने हक, टहाँडडुल गने हक, िेस र िकाशनको हक, 
तनवारक थुना बबरुद्िको हक, सूचनाको हक, सम्पपत्तको हक, गोपनीयताको हक र संवैिातनक उपचारको हक । 
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थुनामा राख्ने, बलपूवाक बेपत्ता पने, यातना टदने ,गैरन्यातयक हत्या गने जटता गम्िीर मानवअधिकार 
उल्लङ्ग्घनका कायाहरू िएको असिलेख संयुक्त राष्ट्र तथा गैरसरकारी स्रोतहरूले राखेका धथए। 
 
२.२. मानव अधिकार पररषदको बलपूवाक तथा अनैस्छिक बेपत्ता पाने सम्बन्िी कायासमूहका 
अनुसार सन ् २००३ (२०६०) र २००४ (२०६१) मा बलपूवाक बेपत्ता पाररएको घिनाका उजुरीहरू 
सबैिन्दा बढी आउने पक्ष राष्ट्र नेपाल धथयो।2 सन ्२००४(२०६१) को आफ्नो िततवेदनमा उक्त 
कायासमूहले नेपालमा बलपूवाक बेपत्ता पाने घिनाहरू व्यापक रूपमा घट्ने गरेको र पीडकहरूलाई 
राजनीततक तथा कानुनी दण्डहीनताले संरक्षण टदइराखेको जनाएको ि।3 सन ्२००३ (२०६०) र २००४ 
(२०६१) बीचमा शाही नेपाली सेनाको काठमाडौंको महाराजगञ्ज स्टथत िैरवनाथ गणको ब्यारेक 
नेपाल कम्युतनटि पािी (माओवादी)साँग आबद्ि िएको आशंका गररएका व्यस्क्तहरूलाई गैरकानुनी 
थुनामा राख्ने, जबरजटती बेपत्ता पने, यातना टदने वा माने मुख्य टथान िएको धथयो।4 
 
२.३. श्रीमती शमाा माओवादीसाँग आबद्ि राजनीततक दल "अखखल नेपाल रास्ष्ट्रय टवतन्त्र 
पवद्याथी युतनयन (क्रास्न्तकारी)" का महासधचव श्री टहमाल शमााकी बटहनी हुन ्। उजुरीकतााहरूका 
अनुसार अक्िोबर २०, २००३ (२०६०/०७/०३) मा उनी र उनकी साँधगनी, श्रीमती बी.एम.लाई सादा 
पोशाक लगाएका सुरक्षा बलका सदटयहरूले पपिा गरेका धथए। उनलाई उनको श्री टहमाल शमाासाँगको 
सम्बन्िका बारेमा िश्न गररयो र उनलाई बन्दकु देखाइ िम्की टदइयो। त्यसपति, ती दईु मटहलालाई 
हथकडी लगाई,आाँखामा पट्िी बााँिी, एउिा भ्यानमा हाली महाराजगञ्जको सेनाको ब्यारेकमा लधगयो। 
उनीहरूलाई त्यसरी टवतन्त्रताबाि वस्ञ्चत गररएको अवधिमा कुनै कानुनी संरक्षण टदइएन। आफ्नो 
श्रीमान काठमाडौं बाटहर िएकोले आफ्नो दईु सन्तानहरूलाई सम्पका  गना पाऊन ्श्रीमती शमााले 
बबन्ती गरेपति बल्ल उनलाई आफ्ना िोराहरूको पवद्यालयमा सम्पका  गना टदइयो र उनल े

 
2 हेनुाहोस Human Rights Watch and Advocacy Forum, Waiting for Justice: Unpunished Crimes 
from Nepal’s Armed Conflict (New York, 2008), िकरण ११; हेनुाहोस A/HRC/7/2, िकरण ११५। 
3 हेनुाहोस E/CN.4/2005/65/Add.1, िकरण ७-९, २५ र २७; हेनुाहोस 
www.amnesty.org/download/Documents/136000/asa310032000en.pdf. 
4 उजरुीकतााहरूललेे संयुक्त राष्ट्रको मानवाधिकारको उछच आयुक्तको कायाालय - नेपालको महाराजगंज ब्यारेकमा 
२००३ देखख २००४ सम्म िएको टवेछिाचारी थुना, यातना, बेपत्ताको सम्बन्िमा िएको अनुसन्िानको िततवेदनलाई 
उल्लेख गरेका िन ्(available at http://nepalconflictreport.ohchr.org/files/docs/2006-05-
26_report_ohchr_eng.pdf.) 
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पवद्यालयको ििानाध्यापकलाई आफ्नो िोराहरूको हेरचाह गना ितनन।् उनलाई जबरजटती आफू 
कुनै कायाक्रम सहिागी िइरहेको ितन ििानाध्यापकलाई िन्न लगाइयो। 
 
२.४. त्यसको िोसलपल्ि, श्रीमती शमाालाई सोिपुि गरररहेको बेला उनको िाइ टहमाललाई उनलाई 
राखखएको कोठाको पल्लो कोठामा ल्याएर यातना टदइराखखएको उनल ेसतुनन।् श्रीमती  शमाालाई 
लात्तीले हान्ने र ्लास्टिकको पाइपले कुट्ने गररयो। 
२.५. अक्िोबर २४, २००३ (२०६०/०७/०७) मा खानतलासीका लाधग श्रीमती शमाालाई उनको 
अपािामेन्िमा लधगयो र उनलाई उनका बछचाहरूको केही लुगा सलन टदइयो । पति उनलाई 
पवद्यालयमा गई आफू थुनामा रहेको बारे उल्लेख नगरी ििानाध्यापकलाई बछचाहरूको लुगा टदन 
टदइयो। 
 
२.६. अक्िोबर २५(२०६०/०७/०८) मा शमााका श्रीमान श्री पौडेल गाउाँबाि फकेपति उनले आफ्नो 
पररवारको बारेमा सोिपुि गना थाले। िोसलपल्ि, पवद्यालयका ििानाध्यापकले श्री पौडेललाई उनका 
बछचाहरूलाई पवद्यालयमा राखखएको र सरकारी अधिकारीहरूको अनुमतत बबना उनीहरूलाई श्री 
पौडेललाई हटतान्तरण नगना आदेश िा्त िएको जानकारी टदए । बछचाहरूलाई अन्ततः एक 
मटहनापति घर फकााइयो।  
 
२.७. अक्िोबर २७, २००३ (२०६०/०७/१०)मा राज्यका एकजना अधिकारी श्रीमती शमााको 
अपािामेन्िमा खानतलासी गना गएको बखत श्री पौडेललाई श्रीमती शमाा कहााँ रहेको नखुलाई केवल 
उनी थुनामा रहेको र चााँडै ररहा हुने जानकारी टदए। 
 
२.८.  अक्िोबर २९, २००३(२०६०/०७/१२)मा श्रीमती शमाा अझै ररहा निएपति उनका श्रीमान श्री 
पौडेलले रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोगमा आफ्नी श्रीमती बेपत्ता िएको िनी तनवेदन पेश गरे। 
िोसलपल्ि, उनले सवोछच अदालतमा आफ्नी श्रीमतीलाई अज्ञात टथानमा गैरकानुनी थुनामा 
राखखएको दाबी गदै बन्दी ित्यक्षीकरणको ररि तनवदेन पतन दताा गरे। 
 
२.९. सवोछच अदालतले ररि तनवेदनमा उल्लेख गररएका आठ िततवादीलाई कारण देखाऊ आदेश 
जारी गयो। नोिेम्बर २००३ (२०६०)मा सम्बस्न्ित सबै सावाजतनक अधिकारीहरूले श्रीमती शमाा 
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बेपत्ता हुनुमा आफ्नो संलग्नता निएको र त्यसबारेमा आफूलाई कुनै जानकारी निएको जबाफ 
टदए। जुन २, २००४ (२०६१/०२/२०)मा सवोछच अदालतले श्रीमती शमााको गैरकानुनी थुनाबारे 
िमाणको अिाव िएको आिारमा ररि तनवेदन खारेज गयो। 
 
२.१०. फेब्रुअरी ४, २००४ (२०६०/१०/२१) मा श्री पौडेलले एम्नेटिी इन्िरनेसनललाई आफ्नी श्रीमती 
बेपत्ता िएको बारेमा जानकारी टदए। एम्नेटिी इन्िरनेसनलल ेआधिकाररक रूपमा सरकारबाि 
टपष्ट्िीकरण अनुरोि गरेता पतन सरकारले कुनै जबाफ टदएन। 
 
२.११. श्रीमती शमााका अनुसार उनलाई थुनामा राखखएको पटहलो चार वा पााँच मटहना टदनरात 
जुनसुकै समयमा पतन तनयसमत रूपमा करकाप गरी सोिपुि गररन्थ्यो। उनलाई बारम्बार लट्ठील े
कुट्ने, पैतालामा लट्ठीले टहकााउने, लामो समयसम्म पानीमा अनुहार डुबाइटदने, , र बलात्कारको 
िम्की टदने गररन्थ्यो । उनलाई थुनामा राखेको बेला िेरैजसो हतकडी लगाई र आाँखामा पट्िी 
लगाई, खराब गुणटतरको सीसमत खाना र पानी टदई, टदनमा एक पिक मात्र शौचालय जान टदई 
र नुहाउनको लाधग अनुमतत नटदई राखखयो। उनीसाँगै थुनामा रहेका अरू दईु बन्दीहरू श्रीमती बी. 
एम. र श्री जे. एम. बी. का अनुसार उनलाई बेसरी कुिपपि गररन्थ्यो। माचा ११, २००४(२०६०/११/२८) 
मा उनले एउिा झिूो बयान कबुल गना सही नगरेसम्म उनलाई "सबमररनो" तकतनक ियोग गरी 
यातना टदइयो जसमा व्यस्क्तलाई उल्िो झुण््याएर िाउकोलाई पानी, मलमुत्रिएको िााँडोमा डुबाएर 
यातना टदइन्ि। त्यसपति उनलाई यातना टदइएन तर टहरासतको खराब अवटथाको कारण उनको 
टवाटथ्यमा असर पदै गयो। जुन २००४ (२०६०)मा उनी गम्िीर बबरामी िएपति उनलाई लगातार 
दईु चोटि िाउनीको सैन्य अटपतालमा लधगयो जहााँ उनलाई अल्सर िएको कुरा पत्ता लाग्यो। 
उनलाई अटपतालमा से्िेम्बर २००४ (२०६०) को मध्यसम्म राखखयो। 
२.१२. अटपतालमा हुाँदा श्रीमती शमााले अगटि २५, २००४ (२०६१/०५/०९)मा संयोगवश उनकी 
साँधगनीलाई िेटिन ्र त्यसै मौकामा आफूलाई िैरवनाथ गणको ब्यारेकमा थुनामा राखखएको जानकारी 
उल्लेख गरी गु्त रूपमा श्री पौडेलको लाधग  िनी एउिा धचठी टदइन ्। िततशोिको डरले उनले 
आफ्नो साथीलाई तुरुन्तै उक्त जानकारी सावाजतनक नगना आरह गररन।् 
 
२.१३. उक्त पत्र पाएको तीन मटहनापति र अन्य कुनै पत्र िा्त नगरेपति श्रीमान पौडेलल ेअखखल 
नेपाल रास्ष्ट्रय टवतन्त्र पवद्याथी युतनयन (क्रास्न्तकारी)का सदटयलाई पत्र देखाए जसल ेनोिमे्बर 
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१९, २००४(२०६१/०८/०४) मा श्रीमती शमााको अवटथाको बारे पवज्ञस््त जारी गयो। उक्त पत्र 
सावाजतनक गररएपति श्रीमती शमाालाई कडा सोिपुि गररयो र एक ह्तासम्म पाइपले नराम्रोसाँग 
कुिपपि गररयो। 
 
२.१४. २००५ को सरुुवातमा श्रीमती शमाालाई एउिा सानो अाँध्यारो कोठामा साररयो र आाँखामा 
पट्िी र हतकडी लगाइ एक्लै राखखयो। तथापप, उनीले जसोतसो सानो नोिबुकमा लेख्ने व्यवटथा 
समलाइन ्र िान्से माफा त केही पत्रहरू श्री पौडेलसम्म पुयााउने व्यवटथा गररन।् 
 
२.१५. फेब्रुअरी ११, २००५ (२०६१/१०/२९) मा गहृ मन्त्रालय (तथाकधथत "मालेगो ससमतत")का सह-
सधचवको अध्यक्षतामा रहेको एक ससमततका खोजहरू सावाजतनक िए जसमा श्रीमती शमााको नाम 
बलपूवाक बेपत्ता पाररएको पीडडतको रूपमा टपष्ट्ि उल्लेख गररएको धथयो। 
 
२.१६. अपिल १२, २००५(२०६१/१२/३०)मा रास्ष्ट्रय मानवअधिकार आयोगको सहयोगमा, श्री पौडेल 
र उनको जेठो िोरालाई सुश्री शमाासाँग िेट्न अनुमतत टदइयो। जुन ८, २००५ (२०६२/०२/२५)मा श्री 
पौडेलले नेपालको सवोछच अदालतमा बन्दी ित्यक्षीकरणको नयााँ ररि तनवेदन दायर गरे। जुन २ 
२००५(२०६२/०२/१९)मा अदालतले उनको श्रीमती शमाालाई गैरकानुनी थुनामा राखेको िन्दै तुरुन्त 
ररहा गने आदेश टदयो। अदालतको आदेश बमोस्जम उनलाई जुन ३०, २००५(२०६२/०३/१६)मा ररहा 
गररयो। 
 
२.१७. उनलाई ररहा गररएको टदन श्रीमती शमाालाई ह्तामा एक पिक आफ्ना गततपवधिहरू बारे 
महाराजगञ्जमा सेनाको ब्यारेकमा व्यस्क्तगत रूपमा खबर गने आदेश टदइयो। सेनाहरूले उनलाई 
न्याय खोजेमा उनी लगायत उनका नातेदारहरूलाई पतन पक्राउ गन ेिम्की टदए। श्री पौडेललाई 
पतन श्रीमती शमााको थुनाको बारे उल्लखे नगना चेतावनी टदइयो। ती िम्कीहरूका कारण न त 
श्रीमती शमाा र न उनको नातेदारहरूले उनको ररहाइपति न्याय खोज्न कुनै कदम अगाडड बढाए। 
 
२.१८. अपिल २, २००६ (२०६२/१२/२०)मा नेपाल कम्युतनटि पािी (माओवादी) र नेपाल सरकारल े
पवटततृ शास्न्त सम्झौतामा हटताक्षर गरे। उक्त सम्झौताले दवुै पक्षलाई सत्य तनरूपण तथा 
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मेलसमलाप आयोग गठन गना बाध्यकारी बनाएको धथयो। साथै, नेपालको अन्तररम सपंविान 
२००७ले पतन पीडडत र उनीहरूका पररवारहरूलाई उपचार िदान गने िततबद्िता जनायो। 
 
२.१९. १ जुन २००७ (२०६४/०२/१८)मा सवोछच अदालतले एक आदेश जारी गरी सरकारलाई बेपत्ता 
पाररएकाहरूको अवटथा पत्ता लगाउनका लाधग एउिा टवतन्त्र आयोग गठन गना र असियुक्तहरूलाई 
मुद्दा चलाउन तनदेशन टदयो। यद्यपप, अटहलसेम्म कुनै अनुसन्िान सुरु गररएको िैन र 
टवेछिाचारी तथा गैरकानुनी थुना, बलपूवाक बेपत्ता पाने र यातना टदने जटता कायाका लाधग 
स्जम्मेवार िनी आरोपपत व्यस्क्तहरू पवरुद्ि कुनै पतन रूपमा कानुनी वा अनुशासनात्मक कदम 
चासलएको िैन। यसको पवपरीत अक्िोबर २००८ (२०६५) देखख सरकारले आपराधिक मुद्दा क्रफताा 
सलने नीतत अपनाएपति फौजदारी कारबाही िंुगो नलागेका मुद्दाहरू ठूलो संख्यामा क्रफताा सलइएको 
ि। 
 
२.२०. सन ् २००८ (२०६५) मा शास्न्त तथा पुनः तनमााण मन्त्रालयले अन्तररम राहत कायाक्रम 
ल्यायो। जुन ४, २००९ (२०६६/०२/२१)मा श्रीमती शमााले पीडडतको रूपमा मान्यता पाऊ िनी तनवदेन 
दताा गररन ्र दताा गरेको तीन टदनपति िमुख स्जल्ला अधिकारीले उनलाई अक्िोबर २०, २००३ 
(२०६०/०७/०३) देखख २००५ सम्म बेपत्ता पाररएको तनवेदन ठीक हो िनी पुस्ष्ट्ि गरे। जुलाई २०, 
२००९ (२०६६/०४/०५)मा काठमाडौं स्जल्ला िशासन कायाालयले तनवेदकलाई बेपत्ता पाररएको हो वा 
होइन िनी िानबबन गना िहरीलाई आदेश पठायो। उनलाई बेपत्ता पाररएको पुस्ष्ट्ि िएपति उनल े
२५,००० नेपाली रुपैयााँ5 अन्तररम राहत टवरूप पाइन।् शास्न्त तथा पुनः तनमााण मन्त्रालयद्वारा 
टथापपत एक कायादलले पतन उनलाई "घाइते र चोिपिक लागेको" को सुचीमा पीडडत िनी सूचीकृत 
गयो र ५०,००० नेपाली रुपैयााँ6 िदान गयो। 
 
२.२१. माचा १४, २०१३ (२०६९/१२/०१)मा बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तहरूको िानबबनको लाधग एकल 
आयोगको टथापना गना िनी कायाकारी अध्यादेश (बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तको िानबबन, सत्य 
तनरूपण तथा मेलसमलाप आयोग सम्बन्िी अध्यादेश, २०६९ (२०१२)) जारी गररयो। यद्यपप, उक्त 

 
5 लगिग $२५० 
6 लगिग $५०० 
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कानुनमा यातना वा बलपूवाक बेपत्ताको पररिाषाको अिाव, माफी टदने टवपववेकको िाविान जटता 
िेरै त्रुटिहरू धथए। माचा १ २०१३ (२०६९/११/१८) मा सवोछच अदालतले उक्त अध्यादेशको 
कायाान्वयनमा रोक लगायो। त्यसपश्चात ्उक्त आयोगको टथापना गररएको िैन। 
 
२.२२. आयोगको टथापना माफा त न्यायको सम्िावना गुमाएपति श्रीमती शमााले ११ जुन २०१३ 
(२०७०/०२/२८)मा आफूलाई बेपत्ता पाने, यातना टदने र थुनामा राख्ने कायामा संलग्न पीडकहरूको 
पवरुद्ि काठमाडौं महानगरीय िहरी वतृ्तमा जाहेरी दताा गराउने ियास गररन। यद्यपप, सशटत्र 
द्वन्द्वको क्रममा गररएको अपराि सम्बन्िी मुद्दा उछचटतरीय राजनीततक नेततृ्वद्वारा िंुगो 
लगाउनुपिा िन्ने आिारमा उनको जाहेरीलाई महानगरीय िहरी वतृ्तका उछच अधिकारीले दताा गना 
अटवीकार गरे। उनका कानुनी सल्लाहकारले िश्न गरेपति िहरीले सरकारी मदु्दा सम्बन्िी ऐन 
(१९९२) को अनुसूची १ मा सूचीकृत निएका अपरािहरूमा कारबाही गना नसक्रकन ेर यातनालाई 
त्यटतो अपरािको रूपमा सूचीबद्ि नगररएको टपष्ट्िीकरण टदयो। िहरीले उक्त जाहेरीलाई दताा 
गना अटवीकार गरेको िमाखणत गना कुनै कागजात जारी गना अटवीकार गयो।  
 
२.२३. जुलाई २१, २०१३ (२०७०/०४/०६)मा श्रीमती शमााले यातना सम्बन्िी क्षततपूतताको ऐन बमोस्जम 
आफूले िोगेको यातना बापतको क्षततपूतता पाउन उजुरी दताा गररन।् यद्यपप, थुनाबाि मुक्त िएको 
३५ टदनसित्र क्षततपूतताको माग गनुापने िन्दै उनको उजुरीलाई अटवीकार गररयो। 
 
उजुरी 
३.१. उजुरीकतााहरूले श्रीमती शमााको थुनालाई दईु फरक अवधिमा पविाजन गरेका िन ्: अक्िोबर 
२०, २००३ (२०६०/०७/०३) देखख अगटि २५, २००४ (२०६१/०५/०९) (जब उनले गो्य रूपमा उनका 
श्रीमानलाई एउिा पत्र लेख्न सक्षम िइन)् र अगटि २५ २००४ (२०६१/०५/०९) देखख जुन ३०, २००५ 
(२०६२/०३/१६) (जब उनी ररहा िइन) सम्म। 
 
३.२.  उजुरीकतााहरूका अनुसार राज्यद्वारा श्रीमती शमाालाई अक्िोबर २०, २००३ (२०६०/०७/०३) 
देखख अगटि २५ २००४(२०६१/०५/०९) सम्म टवेछिाचारी पक्राउ गरी अमानवीय रूपमा थुनामा राख्नु 
िनेको उनलाई बलपूवाक बेपत्ता पानुा हो। त्यस अवधििरर, नेपाली सरकारी अधिकारीहरूले श्रीमती 
शमाालाई उनको टवतन्त्रताबाि वस्ञ्चत गराउने कायामा आफ्नो कुनै संग्लनता निएको िनी श्रीमती 
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शमााको स्टथतत बारे जानकारी टदन अटवीकार गरे। रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोग, िमुख स्जल्ला 
अधिकारी, काठमाडौं र मालेगो आयोगल ेिन ेउनलाई बलपूवाक बेपत्ता पाररएको धथयो िनी टवीकार 
गरे। उजुरीकतााहरूका अनुसार उक्त बलपूवाक बेपत्ता पाररने कायाले अनुबन्िका पवसिन्न मानव 
अधिकारहरू जटतै िारा ६, ७, ९(१-४), १०(१) र १६ साथसाथै िारा २(३) को उल्लङ्ग्घन िएको ि।7 
 
३.३. उजुरीकतााहरूका अनुसार बलपूवाक बेपत्ता पाररएको अवधिमा उनको मतृ्यु निएता पतन 
उनलाई कानुनको संरक्षणिन्दा बाटहर राखखएको धथयो र उनको ज्यान जोखखममा पाररएको धथयो।8 
श्रीमती शमााले व्यस्क्तगत रूपमा दवु्यावहार िोग्नुपरेको धथयो र उनको टवाटथ्य अवटथा अत्यन्तै 
जोखखममा िएको कारण उनले आफ्नो ज्यान गुमाउन सक्ने डर धथयो र सो कारणले अटपतालमा 
िनाा हुनुपयो। तसथा पक्ष राष्ट्रले अनुबन्िको िारा ६ को उल्लङ्ग्घन गरेको ि । 
३.४. उजुरीकतााहरूका बमोस्जम बलपूवाक बेपत्ता पाररनु िनेको आफैमा यातना टदन ु हो र सो 
गनााले अनुबन्िको िारा ७ को उल्लङ्ग्घन िएको ि।9 उनीहरूले श्रीमती शमाालाई उक्त अवधिमा 
बारम्बार शारीररक र मतनवैज्ञातनक दबुै क्रकससमका यातना टदने गररन्थ्यो िनी बताएका िन ्। 
उनले िोगेको पीडा अन्य पवसिन्न बन्दीहरूले देखेका धथए  र रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोगद्वारा 
समेत पुस्ष्ट्ि िएको ि। फोरेस्न्सक पविागद्वारा २०११ मा गररएको मेडडकल जााँचल ेउनलाई लागेका 
चोिपिकहरू ब्लन्ि फोसा इम््याक्ि (िार निएको चीजले टहकााउनाले िएको) ले गदाा िएको 
हुनसक्ने तनष्ट्कषा तनकालेको धथयो। त्यसैगरी, सोही अवधिमा गररएको मनोवैज्ञातनक मूल्याङ्ग्कनल े
उनी पवषाद (डडिेशन) रोगबाि रससत िएको िमाखणत गरेको धथयो। 
 
३.५. कुनै पतन व्यस्क्तलाई अटवीकृत थुनामा राख्नु, थुनामा रहाँदा अरूसाँग सम्पका  गना नटदन ु
जटता कायाले अनुबन्िको िारा ९(१-४) को उल्लङ्ग्घन हुने उजुरीकतााहरूको तका  ि।10 श्रीमती 

 
7 उजुरीकतााहरू Bousroual v. Algeria (CCPR/C/86/D/992/2001), िकरण ९.२; El-Abani v. Libyan Arab 
Jamahiriya (CCPR/C/99/D/1640/2007), िकरण ७.३; Sarma v. Sri Lanka (CCPR/C/78/D/950/2000), 
िकरण ९.३ उल्लेख गिान।् 
8 उजुरीकतााहरूले Guezout and Rakik v. Algeria (CCPR/C/105/D/1753/2008), िकरण ८.४उल्लेख गिान।् 
9उजुरीकतााहरू Mojica v. Dominican Republic (CCPR/C/51/D/449/1991); Grioua v. Algeria 
(CCPR/C/90/D/1327/2004); and Celis Laureano v. Peru (CCPR/C/56/D/540/1993) उल्लेख गिान।् 
10 उजुरीकतााहरू Madoui v. Algeria (CCPR/C/94/D/1495/2006); Grioua v. Algeria; and Bautista v. 
Colombia (CCPR/C/55/D/563/1993) उल्लेख गिान।्  
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शमाालाई अगटि २००४ (२०६१) सम्म अरूसाँग सम्पका  गना नटदन ेगरी थुनामा राखखएको धथयो। 
उनलाई बलपूवाक बेपत्ता पाररएको अवधिमा उनलाई थुनामा राखखएको कारणहरू बारे बताइएको 
धथएन र त्यसबलेाको नेपालको कानुनल ेटदएको अधिकतम अवधििन्दा बढी समयसम्म उनलाई 
कुनै असियोग बबना थुनामा राखखएको धथयो। उनलाई कटहल्यै पतन न्यायािीश वा कानुनद्वारा 
अधिकारिा्त अन्य कुनै अधिकारीसमक्ष पेश गररएन र आफ्नो  टवतन्त्रता हननको वैिातनकतालाई 
चुनौती टदने अवसर टदइएन। उनलाई थुनामा राखखएको कायालाई आधिकाररक रूपमा दताा गररएको 
धथएन र उनका नातेदार तथा कानुनी सल्लाहकारलाई उनको स्टथतत बारे सूधचत गररएको धथएन 
साथै उनीहरूसाँग सम्पका  गना पतन टदइएन। उजुरीकतााहरूले सम्बस्न्ित अधिकारीहरूले थुना बारे 
उनीहरूको संलग्नता अटवीकार गरेको कारणले गदाा पौडेलले अक्िोबर ३०, २००३ (२०६०/०७/१३)मा 
पेश गरेको बन्दी ित्यक्षीकरणको ररि तनवेदन ििावकारी निएको बताएका िन ्। उजुरीकतााहरूका 
अनुसार  यी तथ्यहरूले गदाा पक्ष राष्ट्रले अनुबन्िको िारा ९(१-४)को उल्लङ्ग्घन गरेको ि। 
 
३.६. बलपूवाक बेपत्ता पाररनु आफैँ मा अनुबन्िको िारा १०(१) को उल्लङ्ग्घन िएको उजुरीकतााहरूको 
मान्यता ि।11 यसको अततररक्त, श्रीमती शमाालाई १० मटहनािन्दा बढी अवधिसम्म टवतन्त्रताबाि 
वस्ञ्चत गदाा उनले िोग्नुपरेको अमानवीय वातावरणले उनको मयाादामा आाँच पुगेको ि जुन 
अनुबन्िको िारा १०(१) को उल्लङ्ग्घन हो। 
 
३.७. उजुरीकतााहरूका अनुसार पक्ष राष्ट्रल ेश्रीमती शमाालाई बलपूवाक बेपत्ता पारी उनको स्टथततबारे 
खुलासा गना अटवीकार गरी उनलाई कानुनको संरक्षणबाि वस्ञ्चत गनुा िनेको उनलाई कानुनको 
अगाडड एउिा व्यस्क्तको रूपमा पटहचान नगनुा हो।12 तसथा पक्ष राष्ट्रले श्रीमती शमााको अनुबन्िको 
िारा १६ अन्तगातका  अधिकारहरू उल्लङ्ग्घन गरेको ि। 
 

 
11 उजुरीकतााहरू Sharma v. Nepal (CCPR/C/94/D/1469/2006); Sedhai v. Nepal 
(CCPR/C/108/D/1865/2009); Azouz v. Alegria (CCPR/C/108/D/1798/2008); and Aouali, Faraoun 
and Bouregba v. Algeria (CCPR/C/109/D/1884/2009) उल्लेख गिान।्  
12 उजुरीकतााहरू Aouali, Faraoun and Bouregba v. Alegria; Larbi v. Algeria 
(CCPR/C/108/D/1831/2008); Azouz v. Algeria; and Abushaala v. Libya 
(CCPR/C/107/D/1913/2009) उल्लेख गिान ्। 
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३.८. श्रीमती शमाालाई टवेछिाचारी पक्राउ गरी, अमानवीय रूपमा थुनामा राखी, बेपत्ता पारी यातना 
टदएको अपरािको सम्बन्िमा पक्ष राष्ट्रका अधिकारीहरूले उनलाई पयाा्त कानुनी उपचार िदान 
गना र असियुक्तहरूलाई कारबाही गरी सजाय गनाका लाधग द्रतु, तनष्ट्पक्ष र टवतन्त्र अनुसन्िान 
सञ्चालन गना असफल िइरहेको अवटथाले पक्ष राष्ट्रले अनुबन्िको िारा २(३)को साथै िारा 
६,७,९(१-४), १०(१) र १६ को उल्लङ्ग्घन गरेको उजुरीकतााहरूको तका  ि। 
 
३.९. श्रीमती शमााले अगटि २५, २००४ (२०६१/०५/०९) मा आफ्नो श्रीमानलाई गो्य रूपमा धचठी 
पठाउन सफल िएपति उनलाई बलपूवाक बेपत्ता पाररएको काया अन्त्य िएता पतन उनलाई जुन ३०, 
२००५ (२०६२/०३/१६) सम्म टवेछिाचारी रूपमा थुनामा राखखएको धथयो। उजुरीकतााहरूका अनुसार 
त्यस अवधिको पररस्टथततको मूल्याङ्ग्कन गदाा अनबुन्िको िारा ७, ९(१-४) र १० साथै २(३) को 
उल्लङ्ग्घन िएको धथयो। 
 
३.१०. दोश्रो अवधिको थुनाको बेला उनलाई राखखएको थुनाको खराब अवटथा, पवशेषगरी अटपताल 
िती िएपतिको उनको कमजोर टवाटथ्यलाई ध्यानमा राख्दा,  र उनले आफ्नो श्रीमानलाई पठाएको 
धचठ्ठी सावाजतनक िएपश्चात ् उनलाई सलइएको बदलाको कारण उनी माधथ िएको व्यवहारले 
अनुबन्िको िारा ७ र १०(१) को उल्लङ्ग्घन िएको ि। उनलाई जुन ३०, २००५ (२०६२/०३/१६)मा 
ररहा नगरुन्जेल लगिग ि मटहनाको लाधग एक्लै थुनामा पतन राखखएको धथयो। 
 
३.११. उजुरीकतााहरूका अनुसार श्रीमती शमाा अटपतालबाि फकेपतिको उनको थुना पतन 
टवेछिाचारी नै रह्यो र  उनलाई अटपतालबाि फकेपति  पतन न त कुनै पक्राउ पुजी टदइयो न त 
उनीमाधथ कुनै असियोग लगाइयो। उनलाई न्यायािीश समक्ष पेश गररएन र कानुनी सल्लाहकारसाँग 
परामशा गना टदइएन । सवोछच अदालतले जुन ८ २००५ (२०६२/०२/२५) मा श्रीमती शमाालाई ररहा 
गने आदेश टदाँदै गरेको फैसलाले उनको थुना टवेछिाचारी िएको पुस्ष्ट्ि गदाि। यसले  अनुबन्िको 
िारा ९(१-४) को उल्लङ्ग्घन िएको ि। 
३.१२. थुनाको दोस्रो अवधिमा श्रीमती शमाालाई टवेछिाचारी थुनामा राखखएको र दवु्यावहार गररएको 
सम्बन्िमा कुनै पतन आधिकाररक, शीघ्र, तनष्ट्पक्ष र टवतन्त्र अनुसन्िानको थालनी निएको कारण 
उक्त गततपवधि अनुबन्िको िारा २(३) साथै िारा ७, ९ र १०(१)को उल्लङ्ग्घन िएको उजुरीकतााहरूको 
तका  ि। 
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३.१३. उजुरीकतााहरूको अनुसार श्रीमती बलपूवाक बेपत्ता िएको कारण र आफ्नो साथै आफ्नो 
िोराहरूको सुरक्षाको डरले गदाा श्री पौडेलले िोगकेो कष्ट्ि र पीडाले गदाा अनुबन्िको िारा ७को 
उल्लङ्ग्घन िएको ि । सैतनकहरू उनको  पररवारलाई तनगरानी गना बारम्बार उनको अपािामेन्िमा 
जानुले झन ्िेरै डर ससजाना गरेको धथयो। 
 
३.१४. आफ्नी श्रीमतीको खोजीसाँग जोडडएको व्यथा र कष्ट्िको साथसाथै श्री पौडेलले आफ्नो 
अपािामेन्िमा बारम्बार सतैनकहरूको मनमानी उपस्टथतत िोग्नुका साथै आफ्नो इछिा पवपरीत एक 
मटहनासम्म आफ्ना बछचाहरूलाई तनलगगन पस्ब्लक टकूलमा िो्नुपरेको धथयो । सेनाद्वारा 
टदइएका िम्कीहरू र श्रीमती शमााले आफ्नो ररहाइपति पतन ब्यारेकमा ररपोिा गनुापन ेदातयत्वल े
उनको पररवारमा असर पुयााइरह्यो। त्यसलैे उनकी श्रीमतीलाई बलपूवाक बेपत्ता पाररनाले उनको 
पाररवाररक जीवनमा गम्िीर अवरोि आएको हुनाले अनुबन्िको िारा १७ र २३(१) को उल्लङ्ग्घन 
िएको उजुरीकतााहरूको तका  ि। 
 
३.१५. श्री पौडेलका अनुसार घरेल ुिचसलत काननु बमोस्जम अनुबन्िको िारा २(३) र ७, १७, २३(१) 
को उल्लङ्ग्घन िए बापत कुनै पतन क्षततपूतता वा तनवारण दाबी गना असम्िव ि। 
 
३.१६. उजुरीकतााहरूका अनुसार श्रीमती शमाालाई बलपूवाक बेपत्ता पाररनाले उनको जेठो िोरोको 
पाररवाररक जीवन समेत अवरुद्ि ियो। बुबाले काम पतन गनुापने र आमालाई पतन खोज्नुपन े
िएकोले श्री बसन्त शमाा पौडेलले आफ्नो आमा र बाबाको माया र हेरचाहबाि वस्ञ्चत िए। 
आमालाई बलपूवाक बेपत्ता पाररएपति कारण थाहा नपाइकन पटहलो मटहना उनी पवद्यालयम ै
बटनुपयो। आफ्नी आमा बेपत्ता िएको थाहा पाएपति, उनले तनकै पीडा र कष्ट्ि अनुिव गरे जसल े
उनको समजास र व्यवहारमा गटहरो ििाव पायो। उनीहरूको अपािामेन्िमा ससपाहीहरूको तनयसमत 
उपस्टथततल ेगदाा सदा खतरा महससु हुन्थ्यो। ती पररस्टथततले बसन्त शमाा पौडेलको सम्बन्िमा 
अनुबन्िको िारा ७, १७, २३(१) एंड २४(१) साथै २(३) को उल्लङ्ग्घन िएको ि। 
 
३.१७. उजुरीकतााहरूका अनुसार उनीहरूले िोगेका अपरािहरूका लाधग कुनै न्यातयक उपचार उपलब्ि 
िैन र िएका कायापवधिहरू पतन ििावकारी िैनन।् श्रीमती शमाालाई बलपूवाक बेपत्ता पाररएको 
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घिना िेरै अवसरमा अधिकारीहरू साम ुध्यानमा ल्याइएको िएता पतन उनीहरूले यस सम्बन्िमा 
कुनै अनुसन्िान सुरु गरेनन।् आफ्नो ररहाइ पति, श्रीमती शमाा सरकारी अधिकारीहरूसाँग त्रटत 
धथइन।्13 जब नोिेम्बर २६, २००६(२०६३/०२/१०)मा द्वन्द्व समा्त ियो, यस सम्बन्िमा उजुरी 
गना यातना सम्बन्िी क्षततपूतता ऐन १९९६ को उजुरी गने ३५ टदनको हदम्याद बबततसकेकोले उनल े
उजुरी गना पाइनन।् त्यसको अततररक्त, िहरीले तनरन्तर रूपमा उजुरी दताा गना अटवीकार गने 
गरेकोले श्रीमती शमाा उजुरी पेश गनाबाि तनरुत्साटहत िइन।् 
 
३.१८. श्रीमती शमााले अन्तररम राहतका लाधग तनवेदन पशे गरेपति उनलाई "अपहरण" को पीडडत 
िनी टवीकार गरेर २५,०००/- नेपाली रुपैयााँ िदान गररयो। उनलाई "चोि पिक" को पीडडत िनी 
५०,०००/- नेपाली रुपैयााँ पतन िदान गररयो। तर यी सामास्जक सहायताका उपायहरू धथए जसल े 
सम्पूणा क्षततपूतता समटे्दैनन।् अन्तररम राहत कायाक्रम अन्तगात एउिा िथम दृस्ष्ट्ि (prima facie) 
अनुसन्िान सञ्चालन गररयो जसले श्रीमती शमााले उजुरी गरेका अपरािहरू पुस्ष्ट्ि गयो। तर 
अधिकारीहरूले थप अनुसन्िान गरेनन ्र कसै उपर असियोग दताा गरेनन।् 
 
३.१९. माचा १४, २०१३(२०६९/१२/०१)मा नेपालका राष्ट्रपततले बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तको अनुसन्िान, 
सत्य तनरूपण तथा मेलसमलाप सम्बन्िी आयोगको अध्यादेश, २०६९(२०१२) जारी गरे। यद्यपप, 
अझैसम्म पतन यटतो आयोग टथापपत िएको िैन र उजुरीकतााहरूका अनुसार सवोछच अदालतले 
उक्त अध्यादेशको कायाान्वयनमा रोक लगाएकोले उक्त अध्यादेशलाई कानुनी उपचारका रूपमा सलन 
समल्दैन। 
 
३.२०. जुन ११, २०१३(२०७०/०२/२८) मा िहरीले सरकारी मुद्दा सम्बन्िी ऐन (१९९२) को अनुसूची 
१ मा सूचीकृत निएका अपरािहरूमा कारबाही गना नसमल्ने िएको र उक्त सूचीमा यातना तथा 
बलपूवाक बेपत्ता पाने काया दवु ैसमावेश निएको कारण देखाई श्रीमती शमााको जाहेरी दताा गना 
अटवीकार गयो। कानुनी िाविान अनुसार श्रीमती शमाा र उनका कानुनी सल्लाहकारले महानगरीय 
िहरी वतृ्तका उछचपदटथ अधिकारीलाई यस बारेमा सम्बोिन गरेता पतन दताा गना उनीहरू सफल 
िएनन।् साथै उनीहरूलाई जाहेरी दताा गना अटवीकार गररएको औपचाररक सूचना िदान नगररएकाले 

 
13 उजुरीकतााहरू Phillip v. Trinidad and Tobago (CCPR/C/64/D/594/1992) उल्लखे गिान।् 
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उनीहरूले िमुख स्जल्ला अधिकारी समक्ष अपपल गना पाएनन।् जाहेरीहरू ििावकारी नहुने कुरा 
ससमततलाई पवगतमा पतन पवटदत िएको14 र द्वन्द्व अवधिमा मानवअधिकारको गम्िीर उल्लङ्ग्घन 
गने कुनै पतन अपरािीले सजाय नपाएको अवटथामा उजुरीकतााहरू यो उपचारको सफलताको 
सम्िावना नरहेको स्जक्रकर गिान।् 
३.२१. जुलाई २१ २०१३ (२०७०/०३/०७)मा श्रीमती शमााले यातनामा परेका लाधग क्षततपूतता सम्बन्िी 
ऐन १९९६ बमोस्जम उजुरी गना खोज्दा हदम्याद गुजे्रको िनी जुलाई २३ २०१३(२०७०/०३/०९) मा 
उक्त उजुरीलाई अटवीकार गररयो। उजुरीकतााहरूका अनुसार श्रीमती शमााले ररहा हुाँदाका बखत 
गम्िीर िम्कीहरू पाएको हुनाले ररहा िएको ३५ टदने म्यादमा उजुरी गना उनलाई असम्िव धथयो। 
अन्तराास्ष्ट्रय मानवअधिकार कानुनको15 गम्िीर उल्लङ्ग्घनमा हदम्यादको ससद्िान्त लागू हुन ुहुाँदैन 
िन्ने पतन उनीहरूको तका  ि। साथै देशको आन्तररक कानुनी उपचारको कमीकमजोरीको कारणले 
हदम्याद गुस्ज्रन गई देशको आन्तररक कानुनी उपचारको तनकास निएको अवटथामा उजुरीलाई 
अटवीकाया मान्न नसमल्ने उनीहरूको स्जक्रकर ि।16 साथै उक्त उजुरी देवानी िकृततको ि र त्यटतो 
उजुरीको आिारमा अपरािीहरूलाई कारबाही सुरु गना समल्दैन।17  
 
३.२२. उजुरीकतााहरूका अनुसार ससमततको कायापवधिको तनयमको िारा ९६(ख) बमोस्जम वतामान 
उजुरीको अनुकूलताको आकलन गदाा यातना सम्बन्िी क्षततपूतता ऐन १९९६ अन्तगातको उजुरी दताा 
गना अटवीकार गरेको समतत हेदाा जुलाई २३, २०१३ (२०७०/०४/०८)लाई सबैिन्दा पतिल्लो सान्दसिाक 
समततको रूपमा पवचार गररनुपिा। साथै उनीहरूले न्याय पाउन िेरै उपायहरू ियोग गरेको कुराले 
न्याय खोज्ने कुरामा उनीहरू सक्रक्रय रूपमा लागेको कुरामा कुनै शंका निएको मातननुपने उनीहरूको 
स्जक्रकर ि। 

 
14 उजुरीकतााहरू उजुरी नं. १४६९/२००६, Sharma v. Nepal, अक्िोबर २८, २००८ मा पाररत असिमत उद्ितृ 
गिान।् 
15 उजुरीकतााहरू अन्तराास्ष्ट्रय मानव अधिकार कानून तथा अन्तराास्ष्ट्रय मानवीय कानूनको गम्िीर उल्लंघनको 
सम्बन्िमा कानुनी उपचारको र क्षततपूतताको अधिकार बारे सयुंक्त राष्ट्रसङ्ग्घको आिारिूत ससद्िान्त तथा 
टदशातनदेशनहरूको उद्ितृ गिान।् 
16 उजुरीकतााहरू JRT and the WG Party v. Canada (CCPR/C/OP/2) उद्ितृ गिान।् 
17 उजुरीकतााहरू उजरुी नं. १५८८/२००७, Benaziza v. Algeria, जुलाई २६, २०१० मा पाररत असिमत, िकरण ८.३ 
उद्ितृ गिान।् 
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३.२३. उजुरीकतााहरू पक्ष राष्ट्रलाई देहाय बमोस्जम ससफाररस गररटदन ससमततलाई अनुरोि गिान ्
: (क) श्रीमती शमाालाई टवेछिाचारी रूपले टवतन्त्रताबाि वस्ञ्चत गराउने, यातना टदने र बलपूवाक 
बेपत्ता पाने असियुक्तहरू पवरुद्ि मुद्दा चलाउन, फैसला गना र दस्ण्डत गना सम्बस्न्ित तनकाय 
सामु पेश गना र उक्त िक्रक्रयाको नततजा  सावाजतनक रूपमा सम्िेषण गना; (ख) तत्काल देखखन े
िमाणबाि श्रीमती शमाा पवरुद्ि अपरािमा संलग्नता िएको िनी िमाखणत िएका सैतनक 
अधिकारीहरूलाई अनुसन्िानको अस्न्तम नततजा नआउञ्जेलसम्मका लाधग तत्काल तनलम्बन गना; 
(ग) यातना, बलपूवाक बेपत्ता पाने काया तथा टवेछिाचारी रूपमा हत्या गने लगायतका गम्िीर 
मानव अधिकारको उल्लङ्ग्घनका घिनाका आरोपपत व्यस्क्तले आफ्नो आपराधिक दातयत्वबाि 
उन्मुस्क्त पाउने गरी माफी सम्बन्िी िाविानबाि लाि सलन नसक्ने कुराको सुतनस्श्चत गरी माचा 
१४, २०१३ (२०६९/१२/०१) मा जारी गररएको बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तको िानबबन, सत्य तनरूपण 
तथा मेलसमलाप आयोग सम्बन्िी अध्यादेश संशोिन गना, (घ) उजुरीकतााहरूले हजाानाको पररपूरण 
तथा तििो, न्यायपूणा, र तनष्ट्पक्ष रूपमा क्षततपूतता पाएको सुतनस्श्चत गना, र (ङ) क्षततपूतताको 
व्यवटथाले िौततक र नैततक दवुै खाले क्षततपूतता पाउने कुरा सुतनस्श्चत गना र पुनः टथापना, 
सन्तुस्ष्ट्ि र त्यटतो घिना नदोहोररने ित्याितूत जारी गना। पवशेषगरी, राज्य पक्षले एउिा सावाजतनक 
समारोहमा अधिकारीहरूको र उजुरीकतााहरूको उपस्टथततमा आफ्नो अन्तररास्ष्ट्रय दातयत्व टवीकार 
गरोस,् र उजुरीकतााहरूसाँग आधिकाररक रूपमा क्षमा मागोस ्िन्ने उनीहरूको अनुरोि रहेको ि। 
पक्ष राष्ट्रले आफ्नो पवसशष्ट्िीकृत संटथाहरूबाि उजुरीकताालाई तत्काल तनःशुल्क धचक्रकत्सा र 
मनोवैज्ञातनक उपचार तथा टयाहारसमेत उपलब्ि गराउनुपिा र उनीहरूलाई ििावकारी र पयाा्त 
उपचार उपलब्ि हुने ित्यािूत गना आवश्यक तनःशुल्क कानुनी सहायता िदान गनुापिा। यटतो 
घिना पुनः दोहोररन नटदने ित्यािूतत टवरूप पक्ष राष्ट्रले बलपूवाक बेपत्ता पाने काया र यातना र 
पवसिन्न तवरले ती अपरािमा सहिागी हुनेलाई आफ्नो फौजदारी कानून अन्तगात िुट्िै अपराि 
मानी ततनीहरूको गाम्िीयाताको आिारमा उपयुक्त सजाय हुने व्यवटथा गनुापिा। अन्त्यमा, पक्ष 
राष्ट्रले सेना, सुरक्षा बल र न्यायपासलकाका सदटयहरूको लाधग अन्तराास्ष्ट्रय मानव अधिकार र 
मानवीय कानुनका सम्बन्िमा यथाशीघ्र शैक्षक्षक कायाक्रमहरू सञ्चालन गनुापिा।  
 
उजुरीको राह् यताका सम्बन्िमा पक्ष राष्ट्रको िारणा  
४.१. मे २४, २०१४ (२०७१/०२/१०) मा पक्ष राष्ट्रले िमाणको अिाव िएको र घरेल ुउपचारको 
उपिोग नगररएको िन्ने आिारमा उजुरीको राह्यतालाई चुनौती टदाँदै ससमततलाई उजुरीको 
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राह्यतालाई उजुरीको मूल कानुनी िश्नबाि िुट्ट्याएर जााँच गना अनुरोि गदै आफ्नो टि्पणी (नोि 
िवााल) पेश गयो। 
 
४.२ पक्ष राष्ट्रले श्रीमती शमाालाई नेपालको िचसलत कानुनको िाविान बमोस्जम पक्राउ गरी 
अनुसन्िान गररएको र उनलाई थुनामा राख्दा मानवीय रूपमा व्यवहार गररएको बताएको ि। 
उनलाई वीरेन्द्र सैन्य अटपतालमा धचक्रकत्सा सुपविा िदान गररएको धथयो र उनलाई थुनामा 
राखखएको अवधिमा उनको पररवारका सदटयहरूसाँग िेट्न टदइएको धथयो जसको आधिकाररक  
असिलखे राखखएको ि। उनलाई जुन ३०, २००५ (२०६२/०३/१६)मा उनको श्रीमानको उपस्टथततमा 
ररहा गररएको धथयो। त्यसकारण उनलाई थुनामा राखखएकोलाई बलपूवाक बेपत्ता पाररएको िन्न 
समल्दैन। पक्ष राष्ट्रले श्रीमती शमााको पक्राउ र थुनामा राखखएको अवधिमा देशमा सङ्ग्किकालको 
घोषणा गररएको धथयो िनी बताएको ि। 
 
४.३.पक्ष राष्ट्रले श्रीमती शमाालाई थुनामा राखखएको बेला यातना टदइएको िन्ने उजुरीकतााहरूको 
आरोपलाई कुनै िमाणले समथान नगरेको तका  गरेको ि। यटद उनले यातना िोगेको िए उनल े
यातना सम्बन्िी क्षततपूतता ऐन १९९६ (२०५३) बमोस्जम कानुनी उपचार खोज्नु पथ्यो। पक्ष राष्ट्रका 
अनुसार हदम्याद गुजे्रको िएर मुद्दा दायर गना नसकेको िन्न ेतका  तका संगत िैन। पक्ष राष्ट्रल े
यातना सम्बन्िी पवशेष िततवेदक  र बलपूवाक वा अनैस्छिक बेपत्ता बारे काया समूहको िहरी र 
नेपाली सेनाले व्यवस्टथत रूपमा यातना टदने गरेका िन ्िन्ने िततवेदनलाई पतन टपष्ट्िसाँग खण्डन 
गरेको ि। 
 
४.४.श्रीमती शमााले रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोगमा तनवेदन पेश गररन र आयोगको ससफाररश 
बमोस्जम रु. १६१,०००/- िा्त गररन। सरकारले अन्तररम राहतको रूपमा रु. २५,००/- िदान गयो। 
सवोछच अदालतले आयोगलाई मानव उल्लङ्ग्घन िएको मुद्दा सम्बन्िी मुद्दा दायर गना ससफाररस 
बुझाउने अधिकार टदएको ि र त्यटता मुद्दाहरूलाई अगाडड बढाउनु महान्यायाधिवक्ताको दातयत्व 
हो। सङ्ग्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रसाँग सम्बस्न्ित आयोगको अनुसन्िान र ससफाररस बमोस्जम 
उजुरीकतााहरूले क्षततपूतता पाउन सक्नेिन।् 
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४.५.  संपविान र बहृत ्शास्न्त सम्झौताको अनुरूप संसदले बेपत्ता, सत्य तनरूपण तथा मेलसमलाप 
आयोग सम्बन्िी ऐन जारी गरेको ि जसले बलपूवाक बेपत्ता पाने सम्बन्िमा अनुसन्िान आयोग 
र सत्य तनरूपण तथा मेलसमलाप आयोगको टथापनाको बािो खोसलटदएको ि। अतः सङ्ग्क्रमणकालीन 
न्याय संयन्त्र टथापना हुने क्रममा रहेकोमा पक्ष राष्ट्र वतामान उजुरी माधथ पवचार गरररहनु उधचत 
ठान्दैन। साथै सरकार यातना टदन ेर बलपूवाक बेपत्ता पाने कायालाई अपरािीकरण गने िक्रक्रयामा 
पतन ि। पक्ष राष्ट्रको अनुसार द्वन्द्वको अवधिमा िएको मानवअधिकार उल्लङ्ग्घनको सत्यता 
खोजी गना, पीडडतहरूलाई क्षततपूतता टदन र अपरािीहरूलाई कारबाही गना सामान्य आपराधिक न्याय 
िणालीलाई ििावकारी रूपमा ियोग गना सक्रकाँ दैन। 
 
पक्ष राष्ट् रको िारणा उपर उजुरीकतााहरूको िततक्रक्रया 
५.१ जुन ३, २०१४ (२०७१/०२/२०)मा पक्ष राष्ट्रको िारणा उपर उजुरीकतााहरूले आफ्नो िततक्रक्रया 
टदए। उनीहरूका अनुसार पक्ष राष्ट्रले श्री पवजय पौडेल र बसन्त शमाा पौडेलको सम्बन्िमा िएको 
मानव अधिकारको उल्लङ्ग्घनको आरोपलाई चुनौती टदएन। श्रीमती शमााको सम्बन्िमा पक्ष राष्ट्रले 
उजुरीको मूल कानुनी िश्नको पक्षमा समेत तका  िदान गरेको हुनाले उजुरीकतााहरूले सो सम्बन्िमा 
आएका केही आरोपहरू सम्बोिन गना आवश्यक देखेका िन।् उजुरीकतााहरूका अनुसार ससमततल े
पक्ष राष्ट्रद्वारा म े२३, २०१४(२०७१/०२/०९) मा पठाइएको उत्तर उजुरीको राह्यता र उजुरीको योग्यता 
दबुैसाँग सम्बस्न्ित रहेको मानेर आफ्नो असिमत रहण गना तफा  अगाडड बढ्नुपिा। 
 
५.२. श्रीमती शमााको पक्राउ र थुना टवेछिाचारी निएको िन्ने पक्ष राष्ट्रको तका को सम्बन्िमा 
उजुरीकतााहरूले आफ्नो उजुरीलाई उद्ितृ गरेका िन ्जसमा उनीहरूले श्रीमती शमााको टवतन्त्रता 
कसरी हनन गररयो, कसरी अज्ञात र अनौपचाररक थुनामा राखखयो र बाटहरी दतुनयााँसाँग सम्पका  
गना टदइएन िन्ने बारेमा पवटतारमा वणान गरेका िन।् पक्ष राष्ट्रले श्रीमती शमाालाई कुन िाविान 
अन्तगात पक्राउ गरेको हो टपष्ट्ि नपारेको उजुरीकतााहरूको तका  ि। साथै पक्ष राष्ट्रले श्रीमती 
शमाालाई उनको पक्राउको कारण बारे सधूचत नगरेको, उनको पररवार वा कानुनी सल्लाहकारलाई 
सम्पका  गना अनुमतत नटदएको र उनको थुनाको वैितालाई न्यायािीश वा कानुनद्वारा अन्य 
अधिकारिा्त अधिकारीको सामु चुनौती टदने अवसर नटदएको िन्ने तथ्यलाई खण्डन गरेन। श्रीमती 
शमााले सैन्य अटपतालमा धचक्रकत्सकीय उपचार पाएको तथ्यलाई उजुरीकतााहरूले कटहले पतन इन्कार 
गरेका धथएनन ्तर उनलाई उक्त उपचार थुनामा राखखएको आठ मटहनािन्दा बढी समयपति जुन 
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३०, २००५(२०६२/०३/१६)मा मात्र टदइएको धथयो। उजुरीकतााहरूले श्रीमती शमाालाई उनको श्रीमानको 
उपस्टथततमा ररहा गररएको तथ्यलाई इन्कार गरेका िैनन ्तर उक्त ररहाइले उनलाई अक्िोबर २०, 
२००३ (२०६०/०७/०३) देखख अगटि २५, २००४ (२०६१/०५/०९) सम्म सम्पका  पवहीन थुनामा राखखएको 
तथ्यलाई पररवतान गदैन। वाटतवमा उनको ररहाइपति नेपालको सवोछच अदालतल ेउनलाई थुनामा 
राखखएको गैरकानुनी हो िनी आदेश समेत टदई पसु्ष्ट्ि गररसक्यो। रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोग 
र काठमाडौं स्जल्ला िशासतनक कायाालयले पतन श्रीमती शमाालाई बेपत्ता पाररएको कुरा पुस्ष्ट्ि गरेका 
धथए। 
 
५.३.  उजुरीकतााहरूले श्रीमती शमाालाई यातना टदएको िमाण िदान नगरेको िन्ने पक्ष राष्ट्रको 
तका को सम्बन्िमा उजुरीकतााहरूले आफ्नो उजुरीमा उपलब्ि गराएका पववरणहरू, साक्षीहरूले टदएको 
बयान, श्रीमती शमाालाई गररएको व्यवहारको पररणाम टवरूप िोग्नु परेको िौततक र मानससक 
हानीको िमाणलाई उल्लेख गरेका िन।् उजुरीकतााहरूका अनुसार यातनालाई अझैसम्म नेपाली 
कानुनमा पररिापषत गररएको िैन र यसलाई अपराि मातनएको िैन। पक्ष राष्ट्रले श्रीमती शमाालाई 
सम्पका  पवटहन थुनामा राखेको र थुनाको अवधििरर अमानवीय अवटथामा राखेको तथ्यलाई चुनौती 
टदएको िैन। िमाणमा उजुरीकताा र पक्ष राष्ट्रको समान पहुाँच नहुने िएकाले िमाण जुिाउने दातयत्व 
उजुरीकतााहरूमा मात्र हुाँदैन।18 साथै ससमततले पवगतमा पुस्ष्ट्ि गरेको झैं अज्ञात टथानमा लामो 
समयसम्म सम्पका  पवटहन थुनामा राख्नु िनेको यातना टदनु सरह हो।19 यसका अततररक्त, यातना 
पवरुद्िको ससमततले सोिपुिको कायापवधिद्वारा नेपालमा यातना व्यापक र व्यवस्टथत रूपमा 
गररन्ि िन्ने पुस्ष्ट्ि गरेको पतन उजुरीकतााहरूको तका  ि।20 
 
५.४.  उजुरीकतााहरू श्रीमती शमााले अन्तररम राहत पाएको तथ्यलाई इन्कार गदैनन ्तर उक्त 
राहत केवल एक अटथायी उपचार मात्र िएको िएर श्रीमती शमााले अन्य राहतहरूद्वारा सम्पूणा 
क्षततपूतता पाउनु पिा िन्ने उनीहरूको स्जक्रकर ि। श्रीमती शमााले िोगेको क्षततको तुलनामा उनले 
पाएको अन्तररम राहत उधचत र पयाा्त मात्रामा पतन  िैन। पक्ष राष्ट्रले उजुरीकतााहरूले कटहल्य ै

 
18 उजुरीकतााहरू Hugo Dermit Barbato v. Uruguay (CCPR/C/OP/2) उद्ितृ गिान।् 
19 उजुरीकतााहरू  Sedhai v. Nepal उद्ितृ गिान।् 
20 हेनुाहोस A/67/44, अनुछिेद १३, िकरण १-१३०। 
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क्षततपूतता नपाएको िनी दाबी गरेको िैन तर उनीहरूले सङ्ग्क्रमणकालीन न्याय सयंन्त्रको ससफाररस 
अनुसार क्षततपूतता पाउनेिन ्िन्ने सङ्ग्केत गरेको ि। 
  
५.५.  श्रीमती शमााले क्षततपूतता सम्बन्िी यातना ऐन अन्तगात हदम्याद सित्र जाहेरी दताा नगरेको 
िन्ने सन्दिामा, उजुरीकतााहरू उक्त ३५ टदनको म्याद अन्तराास्ष्ट्रय मापदण्ड अनुरूप निएको तका  
गिान।् यस सन्दिामा, पवगतको एउिा मदु्दामा ससमततले ३५ टदनको म्याद अत्याधिक कठोर िएको 
21 र त्यसको आिारमा घरेलु उपचारको उपिोग नगररएको मान्न नसक्रकने िन्ने िारणा सलएको 
टमरण गिान।् यसबाहेक, श्रीमती शमाालाई सम्पका  पवहीन थुनामा राखखएकोले गदाा यातनाको सशकार 
िएको ३५ टदन सित्र उजुरी दताा गना असम्िव धथयो। 
  
५.६.  िपवष्ट्यमा टथापपत हुने सङ्ग्क्रमणकालीन न्याय सयंन्त्रको सन्दिामा उजुरीकतााहरूलाई हाल 
अस्टतत्वमा नरहेको घरेलु उपचारको उपिोग क्रकन नगरेको िनी िन्न नसमल्ने र उक्त संयन्त्र 
टथापना हुन्ि क्रक हुाँदैन वा कटहले टथापना हुन्ि आकलन गना सम्िव नरहेको उजुरीकतााहरूको 
तका  ि। साथै ससमततले पवगतमा गैर-न्यातयक तनकायहरूको सामु उपचारको उपिोग गना आवश्यक 
निएको बताएको ि।22 यसबाहेक, ११ मे २०१४ (२०७१/०१/२८) मा टवीकृत गररएको सत्य तनरूपण 
तथा मेलसमलाप आयोग सम्बन्िी ऐनले िेरै पवषयमा अन्तराास्ष्ट्रय कानुनको उल्लङ्ग्घन गदाि, 
जटतै: (क) गम्िीर मानव अधिकार उल्लङ्ग्घनको घिनामा मध्यटथताको िक्रक्रया अतघ बढाउन र 
कानुनी कारबाही तनषेि गना आयोगलाई अत्याधिक अधिकार टदइएको; (ख) आयोगले टवपववेक 
ियोग गरी माफीको ससफाररस गना अधिकार टदइएको; (ग) अन्तराास्ष्ट्रय कानुन अन्तगात अपरािको 
रूपमा पररिाषा गररएका अपरािहरूलाई पक्ष राष्ट्रले अपराि नमानेको; (घ) पक्ष राष्ट्रले पीडडतको 
क्षततपूतताको अधिकारलाई पटहचान नगरेको । यसैले, यसलाई एक ििावकारी उपचार मान्न सक्रकाँ दैन। 
  
५.७.  गम्िीर मानव अधिकार उल्लङ्ग्घन गने असियुक्तहरूलाई कारबाही गना सङ्ग्क्रमणकालीन 
न्याय संयन्त्रको टथापनाको शता राख्न नहुने, पवशेषगरी अपरािीहरूको पटहचान खुलेको र नेपाली 
अधिकारीहरूलाई जाहेरी गररएको अवटथामा िन्ने उजुरीकतााहरूको तका  ि।23 

 
21 उजरुीकर्ताहरू Giri v. Nepal (CCPR/C/101/D/1761/2008) उद्ितृ गिान।् 
22 उजरुीकर्ताहरूले Katwal v. Nepal (CCPR/C/113/D/2000/2010) उद्ितृ गिान।् 
23 उजरुीकर्ताहरूले CCPR/C/NPL/2, प्रकरण ५(क)(ख) उद्ितृ गिान।् 
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उजुरीको मूल कानुनी िश्नका सम्बन्िमा पक्ष राष्ट्रको िारणा  
६.१.  १२ से्िेम्बर २०१४ (२०७१/०५/२७) मा, पक्ष राष्ट्रले उजुरीको मलू कानुनी िश्नमा आफ्नो 
िारणा पेस गयो। उक्त िारणा अनुसार देशमा सङ्ग्किकाल जारी रहेको अवधिमा श्रीमती शमाालाई 
आतङ्ग्ककारी तथा पवध्वंसात्मक काया (तनयन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २००२ को अिीनमा पक्राउ 
गररएको धथयो। 
 
६.२. पक्ष राष्ट्र उजुरीकतााहरूले यातनाको आरोपको िमाण पेश गना नसकेको कुरा दोहोयााएको ि। 
पक्ष राष्ट्रले आफू सङ्ग्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र टथापना गना िततबद्ि रहेको कुरा पतन दोहोयााएको 
ि। साथै नेपाल सरकारले शास्न्त तथा मेलसमलाप मन्त्रालय गठन गरी पीडडतलाई क्षततपूतता टदन 
पवसिन्न टदशातनदेश, कायापवधि र पवतनयमावली बनाएको बताएको ि। द्वन्द्व पीडडतहरूलाई 
शुरुवातको ्याकेजमा अन्तररम राहत िदान गररएको धथयो र उनीहरूलाई आफ्नो मुद्दाहरूको 
िानबबनपति सत्य तनरूपण तथा मेलसमलाप आयोगको ससफाररस बमोस्जम पयाा्त क्षततपूतता पाउन े
अधिकार ि। सवोछच अदालतका पूवा ििानन्यायाधिशको अध्यक्षतामा रहेको एक ससफाररस ससमतत 
गठन गररएको ि, जसले बलपूवाक बेपत्ता पाररएको सम्बन्िमा िानबबन आयोगको र सत्य तनरूपण 
तथा मेलसमलाप आयोगको सदटय पदमा तनयुक्त गना नामहरू ससफाररस गनेिन।् 
 
६.३. पक्ष राष्ट्र अन्तमा उजुरीकतााहरू सबै घरेल ु उपचार उपिोग गना असफल िएको र उक्त 
मासमला सङ्ग्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र माफा त सम्बोिन गना सक्रकन्ि िन्ने तका  गदाि। 
 
उजुरीको मूल कानुनी िश्नका सम्बन्िमा पक्ष राष्ट्रको िारणा  उपर उजुरीकतााहरूको िततक्रक्रया  
७.१.  डडसेम्बर ४, २०१४ (२०७१/०८/१८) मा उजुरीकतााहरूल े उजुरीको मलू कानुनी िश्नका  
सम्बन्िमा पक्ष राष्ट्रको िारणा उपर आफ्नो टि्पणी िटतुत गरे। सबै घरेलु उपचारको उपिोगको 
सम्बन्िमा उजुरीकतााहरूले जुन ६,२०१४ (२०७१/०२/२३) मा िटतुत गरेका आफ्नो तका हरू दोहोयााए। 
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७.२.  उजुरीकतााहरूका अनुसार पक्ष राष्ट्रले श्रीमती शमााको सम्बन्िमा अनुबन्िको िारा ७, ९, १० 
र १६ साथै २(३) को उल्लङ्ग्घन िएको िन्ने आरोपलाई चुनौती टदएको िैन। साथै श्री बसन्त शमाा 
पौडेलको सम्बन्िमा अनुबन्िको िारा ७, १७, २३ र २४ साथै २(३) को उल्लङ्ग्घन िएको िन्न े
आरोपलाई पतन चुनौती टदएको िैन।  त्यसलैे उजुरीकतााहरूले आफ्नो आरोपमा उल्लेख गरेका 
तथ्यहरूलाई पक्ष राष्ट्रल ेखण्डन नगरेको उजुरीकतााहरूको बुझाइ ि। श्री पवजय शमाा पौडेलको 
सम्बन्िमा अनुबन्िको िारा ७, १७ र २३ साथै २(३) को उल्लङ्ग्घनको बारेमा पक्ष राष्ट्रल ेउक्त 
आरोपहरूलाई चुनौती टदन चाहेको बताए पतन सो सम्बन्िमा कुनै ठोस तका  िदान गरेन। 
 
७.३.  उजुरीकतााहरूको अनुसार श्रीमती शमााको टवेछिाचारी पक्राउ, थुना, बलपूवाक बेपत्ता र यातना 
सम्बन्िी आरोपमा पक्ष राष्ट्रले टदएको िततक्रक्रयाहरू मे २३, २०१४ (२०७१/०२/०९) मा टदएको 
िततक्रक्रयासाँग लगिग समान ि। त्यसकारण उनीहरूले ससमततलाई जुन ४, २०१४ (२०७१/०२/२१) 
मा आफूले टदएको उत्तरमा िएका तका हरू हेना अनुरोि गिान।् तथापप, उजुरीकतााहरूले श्रीमती 
शमााले अन्तररम राहतको रूपमा १,६१,००० रुपैयााँ र २५,००० रुपैयााँ बाहेक स्जल्ला िशासन कायाालय 
पवातबाि अन्तररम राहतका रूपमा ६०,००० रुपैयााँ पतन िा्त गरेको टपष्ट्िीकरण टदएका िन।् तर 
अन्तररम राहत गम्िीर मानवअधिकार उल्लङ्ग्घनको पयाा्त उपचार निएको तका  दोहोयााउाँिन।्24 
उनीहरूका अनुसार सङ्ग्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको सम्बन्िमा पक्ष राष्ट्रको उत्तर र २३ मे २०१४ 
(२०७१/०१/०९) को अतघल्लो िततक्रक्रयाको उत्तर समान िएकोले उजुरीकतााहरूले पतन आफ्नो ४ जुन 
२०१४ (२०७१/०२/२९) को जबाफलाई उद्ितृ गिान।् उजुरीकतााहरू सङ्ग्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र 
न्यातयक अङ्ग्ग निएकोल ेत्यसलाई ििावकारी उपचार मान्न नसमल्ने िन्ने ससमततको हालैको 
तनष्ट्कषाहरूलाई उद्ितृ गिान।्25 उनीहरूको पवश्वसनीय र पवटततृ आरोपलाई खण्डन गने 
सन्तोषजनक िमाण पक्ष राष्ट्रको तफा बाि नआएको हुनाले, ससमततले उजुरीकतााहरूको उजुरीलाई 
पूणा रूपमा िमाखणत िएको मान्नुपने उनीहरूको अनुरोि ि। 

 
 
 

 
24 उजरुीकर्ताहरूले Bhandari v. Nepal (CCPR/C/112/D/2031/2011); Tripathi v. Nepal(CCPR/C/112/D/2111/2011); 

Basnet and Basnet v. Nepal (CCPR/C/112/D/2051/2011) उद्ितृ गिान।् 
25 उजरुीकर्ताहरूले Tripathi v. Nepal उद्ितृ गिान।् 
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ससमतत समक्ष पवचाराधिन िश्नहरू र कायापवधि 
उजुरीको राह्यताको सम्बन्िमा 
८.१.  उजुरीमा गररएको कुनै पतन दाबी उपर पवचार गनुा िन्दा पटहले ससमततले आफ्नो कायापवधि 
सम्बन्िी तनयमको तनयम ९३ बमोस्जम उक्त उजुरी ऐस्छिक आलेख अनुरूप रहणयोग्य िए 
निएको तनणाय गनुा अतनवाया हुन्ि। 

 

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

 
८.३. सबै घरेलु उपचारको उपिोग गरेको हुनुपने शताको सम्बन्िमा यातना सम्बन्िी क्षततपूतता 
ऐन १९९६ अन्तगात उजुरी दताा नगरेकोले सबै घरेलु उपचारको उपिोग नगरेको र नेपालको 
अन्तररम संपविान २०६३ (२००७) तथा बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तको िानबबन, सत्य तनरूपण तथा 
मेलसमलाप आयोग ऐन, २०७१ (२०१४) बमोस्जम टथापपत सङ्ग्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र अन्तगात 
यो मुद्दा हेररनु पने िन्ने पक्ष राष्ट्रको तका  ससमतत मनन गदाि। यातना सम्बन्िी क्षततपूतता ऐन 

१९९६ ले अपराधिक स्जम्मेवारीको व्यवटथा नगरेको; ऐनको हदम्यादले गदाा श्रीमती शमाा सम्पका  

पवटहन थुनामा रहाँदा उजुरी गना असफल रहेको; थुना मुक्त िएपति उनलाई िम्कीहरू टदइएको 

कारणले उजुरी गना असफल रहेको; आपरािको गम्िीरता र अन्तराास्ष्ट्रय मापदण्डको अनरुूप ३५ 
टदनको हदम्याद असंगत रहेको र सङ्ग्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले न्यायको पहुाँचलाई िततटथापन 
नगने र यसलाई उपिोग गररनुपने ििावकारी उपचार मान्न नसक्रकने िन्ने उजुरीकतााहरूको तका  
पतन ससमतत मनन गदाि।अक्िोबर २९, २००३ (२०६०/०७/१२) मा श्री पौडेलले रास्ष्ट्रय मानव 
अधिकार आयोगमा आफ्नी श्रीमती बेपत्ता िएको िनी तनवदेन पेश गरेको र अक्िोबर ३०, २००३ 
(२०६०/०७/१३) सवोछच अदालतमा बन्दी ित्यक्षीकरणको तनवेदन दताा गरेको िएता पतन आफ्नी 

श्रीमती कहााँ रहेको िन्ने बारे पत्ता नलागेको तथ्य ससमततले मनन गदाि। जुन ११, २०१३ 
(२०७०/०३/२७) मा श्रीमती शमााले काठमाडौं महानगरीय िहरी वतृ्तमा उजुरी दायर गना ियास गदाा 
उक्त तनकायले दताा गना अटवीकार गरेको तथ्य पतन ससमतत मनन गदाि। 
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८.४.  ससमततको न्यायशाटत्र बमोस्जम यातना वा बलपूवाक बेपत्ता जटता गम्िीर मानव अधिकारको 
उल्लङ्ग्घन हुाँदा न्यातयक उपचार आवश्यक पिा।26 यस सम्बन्िमा बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तको 
िानबबन, सत्य तनरूपण तथा मलेसमलाप आयोग ऐन, २०७१ (२०१४) बमोस्जम टथापपत 
सङ्ग्क्रमणकालीन न्यातयक अङ्ग्गहरू न्यातयक तनकाय निएकोले गदाा न्यातयक उपचार िदान गना 
सक्दैनन।्27 ससमततल े यातना सम्बन्िी क्षततपूतता ऐन, २०५३ (१९९६) अन्तगातको उपचारको 
अवलोकन गदाा उक्त ऐनको दफा ५, अनुछिेद १ ले क्षततपूतताको लाधग दाबी यातनाको घिना 
िएको वा थुनामुक्त िएको ३५ टदनसित्र पेश गनुापने व्यवटथा गरेको ि। तसथा यातना सम्बन्िी 
क्षततपूतता ऐन, २०५३ (१९९६) अन्तगातको क्षततपूतताको लाधग दाबी गना यातनाको घिना िएको वा 

थुनामुक्त िएको ३५ टदनको म्याद, जुन आफैँ मा अपरािको गम्िीरतासाँग असंगत ि, उक्त 
म्यादले गदाा उजुरीकतााहरूले उक्त कानुनी उपचारबाि वस्ञ्चत िएको कुरा ससमततल ेपवचार गरेको 
ि। उजुरीकतााहरूले आफूले िोगेको अधिकार उल्लङ्ग्घनको घिनाको बारेमा पिक पिक उजुरी गना 
खोजेको र आफ्नो मुद्दा सवोछच अदालतमा दईु पिक उजुरी गरेको कुरा पतन ससमततले मनन 
गरेको ि।त्यसैले उजुरीकतााहरूले उपलब्ि िएसम्म सम्पूणा घरेलु उपचारहरू उपिोग गरेको र 
अनुबन्िको ऐस्छिक आलेखको िारा ५(२)(ख) बमोस्जम उक्त उजुरीको पररक्षण गना कुनै बािा 
नरहेको ससमततको ठहर ि। 

  
८.५.  उजुरीकतााहरूको आरोपहरू पुस्ष्ट्ि हुन नसकेको िन्ने पक्ष राष्ट्रको रायलाई ससमततले टिपोि 
गरेको ि। तथापप, उजुरीको राह्यताको ियोजनका लाधग उजुरीकतााहरूले आफ्नो आरोपहरूलाई 
पयाा्त रूपमा पवश्वसनीय तका हरूसटहत पुस्ष्ट्ि गरेको िन्ने कुरालाई ससमततले पवचार गरेको ि। 
उजुरीको राह्यताका लाधग आवश्यकताहरू पूरा िएको हुाँदा ससमततल ेउजुरीलाई राह्य मानी मलू 
कानुनी िश्न उपर कारबाहीका लाधग अगाडड बढ्ि। 

 

 

 
26 हेरु्ाहोस Giri v. Nepal, प्रकरण ६.३; Neupane and Neupane v. Nepal,(CCPR/C/120/D/2170/2012),प्रकरण ९.३ । 
27 हेरु्ाहोस Neupane and Neupane v. Nepal, प्रकरण ९.३; Tharu and others v. Nepal (CCPR/C/114/D/2038/2011) 

प्रकरण ९.३; Basnet v. Nepal, (CCPR/C/174/D/2164/2012), प्रकरण ९.३; Nakarmi v. Nepal, 

(CCPR/C/119/D/2184/2012), प्रकरण १०.३; Dhakal and others v. Nepal, (CCPR/C/119/D/2185/2012), प्रकरण १०.३.। 
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मूल कानुनी िश् न उपर पवचार पवमशा 
९.१. ससमततले पक्षहरूद्वारा ससमततलाई उपलब्ि गराइएको सम्पूणा सूचनाको आिारमा ऐस्छिक 
आलेखको िारा ५(१) को िाविान अनुरूप उजुरी उपर जााँचबुझ र पवचार गरेको ि। 

 
९.२.  श्रीमती शमाालाई अक्िोबर २०, २००३ (२०६०/०७/०३) देखख अगटि २५, २००४ (२०६१/०५/०९) 
सम्म बलपूवाक बेपत्ता पाररएको र त्यो समततदेखख उनको ररहाइको समतत (जुन ३०, २००५) 

(२०६१/०५/०९) सम्म उनलाई टवेछिाचारी थुनामा राखखएको, यातना टदइएको र दवु्यावहार गररएको 
िन्ने आरोपलाई ससमततले पवचार गरेको ि। नेपालको सवोछच अदालतको आदेशपश्चात ्उनको 
ररहाइ िएको धथयो जसल ेउनलाई थुनामा राख्न ेकाया गैरकानुनी िएको पुस्ष्ट्ि गरेको धथयो। साथै, 
रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोग तथा काठमाडौं स्जल्ला िशासन कायाालयले पतन श्रीमती शमाालाई 
बलपूवाक बेपत्ता पाररएको पुस्ष्ट्ि गरेका िन।् 
९.३. उजुरीकतााका आरोपहरू िमाणबाि पुस्ष्ट्ि निएको र श्रीमती शमाालाई आतङ्ग्ककारी तथा 
पवध्वंसात्मक काया (तनयन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २००२ को िाविान अन्तगात पक्राउ गररएको िन्ने 
 पक्ष राष्ट्रको तका  ससमततले पवचार गरेको ि। 
 
९.४.  पक्ष राष्ट्रसाँग सम्बस्न्ित पवगतका िेरै उजुरीहरूमा पतन ससमततले यटतै क्रकससमको अभ्यास 
िएको पाएको मनन गदाि।28 पवशेषगरी िमाणमा उजुरीकताा र पक्ष राष्ट्रको सिैँ समान पहुाँच नहुने 
िएकोले र सामान्यतया: सम्बस्न्ित जानकारीहरू पक्ष राष्ट्रसाँग मात्र हुने िएकोले गदाा ससमतत 
पवगतका उजुरीहरूको नस्जर अनुसार, िमाण जुिाउने स्जम्मेवारी उजुरीकतााहरूसाँग मात्र नहुने कुरा 
पुन: पुष्ट्िी गिा।29 अनुबन्िको ऐस्छिक आलेखको िारा ४(२) ले अनुबन्िको उल्लङ्ग्घन गरेको 

 
28 हेनुाहोस Himal and Devi Sharma v. Nepal (CCPR/C/WG/122/DR/2364/2014); Neupane and 
Neupane v. Nepal; Maya v. Nepal (CCPR/C/119/D/2245/2013); Basnet v. Nepal; A.S. v. Nepal 
(CCPR/C/115/D/2077/2011); Tharu and others v. Nepal; Sharma v. Nepal; Sedhai v. Nepal; 
Maharjan v. Nepal (CCPR/C/105/D/1863/2009); Giri v. Nepal; Tripathi v. Nepal; and Katwa 
v.Nepal.  
29 हेनुाहोस El Hassy v. Libyan Arab Jamahiriya (CCPR/C/91/D/1422/2005), िकरण ६.७; Medjnoune 
v. Algeria (CCPR/C/87/D/1297/2004), िकरण ८.३; Il Khwildy v. Libya (CCPR/C/106/D/1804/2008), 
िकरण ७.२; Basnet v. Nepal, िकरण १०.३; Nakarmi v. Nepal, िकरण ११.४; Dhakal and others v. 
Nepal, िकरण ११.४; Neupane and Neupane v. Nepal, िकरण १०.४। 



ह्युमन राईट्स एण्ड जस्टिस सेन्िरले गरेको अनौपचाररक अनुवाद 

26 
 

पवषयमा पक्ष राष्ट्र वा यसको ितततनधिहरू पवरुद्ि लगाइएका सम्पूणा आरोपहरू उपर असल 
तनयतले अनुसन्िान गनुा र सो सम्बन्िमा आफूसाँग उपलब्ि सूचना ससमततलाई िदान गनुा पक्ष 
राष्ट्रको दातयत्व रहेको आशय व्यक्त गरेको ि। उजुरीकतााहरूले पवश्वासयोग्य िमाणका साथ पक्ष 
राष्ट्र उपर आरोप पेश गरेको तथा सो सम्बन्िमा थप िष्ट्िीकरणको पवषय केवल पक्ष राष्ट्रसाँग 
िएको सूचनामा आिाररत हुने िएकोमा, पक्ष राष्ट्रले ती आरोपहरू खण्डन गने कुनै सन्तोषजनक 
िमाण िटतुत नगरेको अवटथामा ससमततले उजुरीकतााहरूका आरोपहरू पुस्ष्ट्ि िएको मान्न सक्ि। 

 

९.५.  अनुबन्िले कुनै पतन िारामा “बलपूवाक बेपत्ता पाररएको” िन्ने शब्द टपष्ट्ि रूपमा ियोग 
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 ि।30  
 
९.६.  िटतुत मुद्दामा, पक्ष राष्ट्रले श्रीमती शमाालाई आतङ्ग्ककारी तथा पवध्वंसात्मक काया 
(तनयन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २००२ (२०५९) को िाविान अन्तगात पक्राउ गररएको िनेतापतन 
उनलाई कुन िाविान अनरुूप वा कुन समततमा पक्राउ गररएको िनी पक्ष राष्ट्रले टपष्ट्िीकरण 
नटदएको ससमततले मनन गरेको ि। श्रीमती शमाालाई २० अक्िोबर २००३ (२०६०/०७/०३)मा  पक्राउ 
पुजी बबना टवेछिाचारी रूपमा पक्राउ गरेको िन्ने उजुरीकतााहरूको आरोपलाई पक्ष राष्ट्रले चुनौती 
टदएको िैन। श्री पौडेलले आफ्नी श्रीमती बेपत्ता िएको थाहा पाएपति तुरुन्तै रास्ष्ट्रय मानव 
अधिकार आयोगमा आफ्नी श्रीमती बेपत्ता िएको िनी तनवदेन पेश गरेको र अक्िोबर ३०, २००३ 
(२०६०/०७/१३)मा सवोछच अदालतमा बन्दी ित्यक्षीकरणको तनवेदन दताा गरेको ससमततले टिपोि 
गरेको ि। साथै महाराजगञ्जमा श्रीमती शमाालाई थुनामा राखखएको कुरा अन्य बन्दीहरूको 
बयानद्वारा पुस्ष्ट्ि िएको ि। मालेगो ससमततका अनुसार उनलाई बलपूवाक बेपत्ता पाररएको धथयो। 

सवोछच अदालत समक्ष बन्दी ित्यक्षीकरणको तनवेदनको िक्रक्रयाको सन्दिामा, िैरवनाथ गण 
लगायतका सब ैअधिकारीहरूले श्रीमती शमाालाई थुनामा राखखएको कुरा इन्कार गरेको ससमततल े

 
30 हेनुाहोस Katwal v. Nepal, िकरण ११.३; Serna et al. v. Colombia (CCPR/C/114/D/2134/2012), 
िकरण ९.४; Basnet v. Nepal, िकरण १०.४; Nakarmi v. Nepal, िकरण ११.५; Dhakal and others v. 
Nepal, िकरण ११.५; र Neupane and Neupane v. Nepal, िकरण १०.५ । 
 



ह्युमन राईट्स एण्ड जस्टिस सेन्िरले गरेको अनौपचाररक अनुवाद 

27 
 

पवचार गरेको ि।४ फेब्रुअरी २००४ (२०६०/१०/२१)मा एम्नेटिी इन्िरनेशनलले सरकारलाई श्रीमती 
शमाा लगायत अन्य बेपत्ता िएकाहरूको अवटथा सम्बन्िी टपष्ट्िीकरण उपलब्ि गराउन अनुरोि 
गदाा जवाफ कटहल्यै नपाएको ससमततले अवलोकन गरेको ि। श्री पौडेलले आफ्नी श्रीमतीको बारेमा 
श्रीमती शमााले अटपतालमा संयोगले ििेेको आफ्नो साथी माफा त र त्यसपति महाराजगञ्जको एक 
िान्से माफा त गु्त रूपमा पठाएको धचठीबाि मात्र थाहा पाएका धथए। यटद उनले आफ्नो श्रीमानलाई 
पत्र पठाउने व्यवटथा नगरेको िए, उनी िएको टथान पत्ता लगाउन मद्दत गने क्रकससमको कुन ै
िमाण पक्ष राष्ट्रले िटतुत गरेन। तसथा, श्रीमती शमाालाई अक्िोबर २०, २००३ (२०६०/०७/०३) देखख 

अगटि २५, २००४ (२०६१/०५/०९) सम्म टवतन्त्रताबाि वस्ञ्चत गररनु, अधिकारीहरूले त्यसलाई 
अटवीकार गनुा र उनको ठेगाना बारे लुकाउनुलाई बलपूवाक बेपत्ता पाररएको िन्न समल्ने ससमततको 
तनष्ट्कषा ि। 

 
९.७ बलपूवाक बेपत्ता पाने सम्बन्िमा टवतन्त्रताबाि वस्ञ्चत गरेको अवटथा, तत्पश्चात ्
टवतन्त्रताबाि वस्ञ्चत 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 हुने कुरा ससमततले टमरण गरेको ि।31 िटतुत मुद्दामा राज्यले अक्िोबर २०, २००३ 
(२०६०/०७/०३) देखख अगटि २५, २००४ (२०६१/०५/०९) सम्म श्रीमती शमााको जीवनको रक्षा गने 
आफ्नो दातयत्व पूरा गरेको िन्ने देखखने कुनै िमाण पेश गरेको िैन। सोही अनुरूप, अनुबन्िको 
िारा ६(१) को पवपरीत शमााको जीवन रक्षा गने दातयत्व पूरा गना पक्ष राष्ट्र असफल िएको 
ससमततको तनष्ट्कषा रहेको ि।32 

  
९.८.  श्रीमती शमाालाई थुनामा सलई तत्काल बेपत्ता पाररएको काया आफैँ मा अनुबन्िको िारा ७ को 
पवपरीत ि िन्ने उजुरीकतााहरूको आरोप िएको कुरा ससमततले टिपोि गरेको ि। बाटहरी दतुनयााँबाि 

 
31 हेनुाहोस ्उजुरी नं. १९१३/२००९, Abushaala v. Libya, १८ माचा २०१३ मा रहण गररएको असिमत, िकरण ६.२; 
Basnet v. Nepal, िकरण १०.५; Nakarmi v. Nepal, िकरण ११.६; र Dhakal v. Nepal, िकरण ११.६; 
Neupane v. Nepal, िकरण १०.६ 
32 हेनुाहोस ्Khwildy v. Libya (CCPR/C/106/D/1804/2008, िकरण ७.१२ 
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सम्पका  पवहीन राखी अतनस्श्चतकालसम्म थुनामा राख्दा हुने पीडालाई ससमततल ेमनन गरेको ि। 
ससमततले यातना वा अन्य कू्रर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार वा सजायमा िततबन्ि लगाउने 
आफ्नो सामान्य टि्पणी नं. २०(१९९२) मा अज्ञात टहरासत पवरुद्ि व्यवटथा गना ससफाररस गरेको 
ि। िटतुत मुद्दामा श्रीमती शमाालाई अक्िोबर २०, २००३ (२०६०/०७/०३) देखख अगटि २५, २००४ 
(२०६१/०५/०९) सम्म सम्पका  पवहीन थुनामा राखखएको कुरालाई ससमततल ेटिपोि गरेको ि। श्रीमती 
शमाालाई यातना टदइएको िन्ने उजुरीकतााहरूको आरोपलाई र उक्त कुराको समथानमा िदान गररएका 
िमाणहरूलाई समेत ससमततले पवचार गदाि।33 २५ अगटि २००४ (२०६१/०५/०९) देखख ३० जुन २००५ 
(२०६२/०३/१६)सम्म श्रीमती शमाालाई थुनामा राखखएको अवधिमा उनलाई हथकडी लगाई र आाँखामा 
पट्िी बााँिी ररहा नहुन्जेल एक्लै थुनामा राखखएकोले सो अवटथा अत्यन्त कठोर रहेको 
उजुरीकतााहरूको दाबीलाई ससमततले थप ध्यान टदएको ि। उनले श्रीमानलाई पठाएको पत्र नोिेम्बर 
१९, २००४ (२०६१/०८/०४)मा सावाजतनक िएपति उनी थप िततशोिको सशकार िएकी धथइन।् पक्ष 
राष्ट्रले श्रीमती शमाालाई सम्पका  पवहीन थुनामा राखखएको तथ्यलाई चुनौती टदएको िैन र श्रीमती 
शमाालाई थुनामा राखखएको अवधिमा उनीसाँग गररएको व्यवहार सम्बन्िी कुनै िमाण िदान गरेको 

िैन।त्यसकारण ससमततले श्रीमती शमाालाई बलपूवाक बेपत्ता पाररएको, सम्पका  पवहीन थुनामा 

राखखएको, यातना टदइएको र थुनाको अवटथालाई ध्यानमा राख्दा उक्त कायाले अनुबन्िको िारा 

७ को उल्लङ्ग्घन िएको पाएको ि।34 त्यो तनष्ट्कषामा पुधगसकेपति, ससमततले यीनै तथ्यको आिारमा 
अनुबन्िको िारा १०(१)को उल्लङ्ग्घन िएको िन्ने आरोपलाई जााँच गने िैन। 

  
९.९.  ससमततले श्रीमती शमाालाई अक्िोबर २०, २००३ (२०६०/०७/०३)मा पक्राउ पुजी बबना पके्रको 
र उनलाई पक्रक्रनुको कारणहरू बारे जानकारी नटदएकोले अनुबन्िको िारा ९(१-४) उल्लङ्ग्घन िएको 
िन्ने उजुरीकतााहरूको आरोपलाई पवचार गरेको ि। उनलाई शाही नेपाली सेनाको िैरवनाथ गणको 

ब्यारेकमा सम्पका  पवटहन र टवीकार नगररएको थुनामा राखखएको, उनलाई न्यायािीश वा कानुन 
बमोस्जम न्यातयक अधिकारिा्त अन्य कुनै अधिकारी समक्ष पेश नगररएको र उनलाई आफ्नो 
थुनाको वैितालाई चुनौती टदन अदालत समक्ष कानुनी कारबाही अगाडड बढाउने अवसर नटदइएको 

 
33 सह-बन्दीहरूको घोषणा र उल्लङ्ग्घनको पररणाम टवरूप सशु्री शमााले िोगेको शारीररक र मानससक पीडाको मेडडकल 
िमाण हेनुाहोस।् 
34 हेनुाहोस Sedhai v. Nepal, िकरण ८.३। 
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िन्ने आरोपलाई पक्ष राष्ट्रले चुनौती टदएको िैन। श्रीमती शमाालाई अटपतालमा िनाापति उनलाई 

टवेिाचारी रूपमा थुनामा राखेको, थुनाको अवटथामा कुनै पररवतान नआएको, न्यायािीशको समक्ष 
नल्याएको र कानुनी सल्लाहकारसाँग परामशा गना नटदइएको िन्ने उजुरीकतााहरूको आरोपलाई 
ससमततले पवचार गदाि। त्यस ैकारण श्रीमती शमाालाई अक्िोबर २०, २००३ (२०६०/०७/०३) देखख 
अगटि २५, २००४ (२०६१/०५/०९)सम्म बलपूवाक बेपत्ता पाररनुले र २५ अगटि २००४ (२०६१/०५/०९) 
देखख ३० जुन २००५ (२०६२/०३/१६) सम्म टवेिाचारी रूपमा थुनामा राखखनुले अनुबन्िको िारा ९(१-
४) उल्लङ्ग्घन िएको ससमततको तनष्ट्कषा ि।35 
 
९.१०. कुनै व्यस्क्तलाई कानुनको संरक्षणबाि तनयोस्जत रूपमा वस्ञ्चत गने कायाले र साथमा तनजको 
वा तनजको आफन्तजनको ििावकारी उपचार खोज्ने ियासलाई तनयोस्जत रूपमा अवरोि पुयााउने 
कायाले उक्त व्यस्क्तलाई कानुनको अगाडड व्यस्क्तको रूपमा पटहचान गना इन्कार गरेको बुखझने 
ससमततको िारणा रहेको ि।36 तसथा, श्रीमती शमाालाई बलपूवाक बपेत्ता पाररएको कायाल ेकानुनी 
संरक्षण पाउन ेतथा कानुनको अगाडड व्यस्क्तको रूपमा पटहचान हुन पाउन ेउनको अधिकारबाि 
वस्ञ्चत गरेको हुाँदा उक्त काया अनुबन्िको िारा १६ को पवपरीत िएको ससमततको तनष्ट्कषा ि। 
 
९.११. श्रीमती शमाालाई बेपत्ता पाररनाले श्री पवजय र श्री बसन्त शमाा पौडेललाई िएको पीडा र 

कष्ट्ि ससमततले मनन गरेको ि। उक्त अवधिमा श्री पवजय पौडेलले काम गनुा,आफ्ना दईु बछचाहरूको 

हेरचाह गनुा र एक्लै हुकााउनु, र श्रीमती शमााको खोजी गरी उनको ररहाइको लाधग ियास गनुा परेको 
ससमततले अवलोकन गरेको ि।श्री पवजय र श्री बसन्त शमाा पौडेललाई आफ्नै सुरक्षाको समेत डर 
धथयो। आफ्नो अपािामेन्िमा ससपाहीहरूको लगातार उपस्टथततल ेडर झनै बढेको धथयो। श्रीमती शमाा 
बेपत्ता िएपति श्री पवजय र श्री बसन्त शमाा पौडेललाई परेको पीडा सम्बन्िी आरोपलाई खण्डन 
गना पक्ष राष्ट्रले कुनै तका  िदान नगरेको ससमततले अवलोकन गरेको ि। िटतुत मदु्दाको पवशेष 

पररस्टथततमा, यी तथ्यहरूको आिारमा श्री पवजय र श्री बसन्त शमाा पौडेलको सम्बन्िमा अनुबन्िको 

 
35 हेनुाहोस Neupane and Neupane v. Nepal, िकरण १०.९; Basnet and Basnet v. Nepal, िकरण ८.५। 

36 हेरु्ाहोस Basnet and Nepali v. Nepal (CCPR/C/117/D/2164/2012), प्रकरण १०.९; and Tharu et al. v. Nepal 

(CCPR/C/114/D/2038/2011), प्रकरण १०.९। 
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िारा ७ को उल्लङ्ग्घन िएको ससमततको तनष्ट्कषा ि। माधथका तनष्ट्कषाहरू बमोस्जम , ससमततल े
अनुबन्िको िारा १७, २३(१) र २४(१) सम्बन्िी दाबीहरूको िुट्िै जााँच गने िैन।37  
 
९.१२. अनुबन्ि अन्तगातको अधिकार उल्लङ्ग्घन िएको सम्बन्िमा सम्पूणा व्यस्क्तहरूलाई ििावकारी 
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 िशासतनक संयन्त्रको टथापना गनुापने महत्त्व िएको कुराको टिपोि 
ससमततले गरेको ि।38 ससमततले अनुबन्िमा पक्ष राष्ट्रहरूको सामान्य कानुनी दातयत्वहरूको िकृततका 
सम्बन्िमा आफ्नो सामान्य टि्पणी न. ३१(२००४) मा उल्लङ्ग्घनका असियोगको अनसुन्िान गना 
पक्ष राष्ट्र असफल िएमा सोबाि अनुबन्िको िुट्िै उल्लङ्ग्घन िएको हुनेि िनी ससमततले उल्लेख 
गरेको ि। िटतुत मुद्दामा, श्रीमती शमाा थुनामा रहाँदा वा थुनामुक्त िइसकेपति पतन उनलाई 
ििावकारी उपचारको पहुाँच निएको कुरा ससमततल ेजानकारीमा सलएको ि। श्रीमती शमाा थुनामा 

रहाँदा, श्री पवजय पौडेलले रास्ष्ट्रय मानव अधिकार आयोगमा तनवेदन टदनुका साथै सवोछच अदालत 

समक्ष बन्दी ित्यक्षीकरणको ररि तनवेदन दायर गरेका धथए तर अदालतले जुन २५, २००४ 
(२०६१/०३/११) मा उक्त ररि तनवेदन खारेज गयो। जुन ८, २००५ (२०६२/०२/२५)मा श्री पौडेलले 
सवोछच अदालत समक्ष बन्दी ित्यक्षीकरणको अको ररि तनवेदन दायर गरेका धथए जस अनुसार 

अदालतले श्रीमती शमाालाई ररहा गने आदेश टदएको धथयो।उजुरीकतााहरूको ियास, रास्ष्ट्रय मानव 
अधिकार आयोग तथा काठमाडौं स्जल्ला िशासन कायाालयद्वारा श्रीमती शमाालाई बलपूवाक बेपत्ता 
पाररएको पुस्ष्ट्ि र साथै सवोछच अदालतले सरकारलाई बेपत्ता पाररएका पीडडतहरूको सम्बन्िमा 
अनुसन्िान गरी उधचत क्षततपूतता टदन टदएको परमादेशका बावजुद पक्ष राष्ट्रले श्रीमती शमाालाई 
बलपूवाक बेपत्ता पाररएको र थुनामा राखखएको सम्बन्िमा िकाश पाना न त कुनै पवटततृ र ििावकारी 
अनुसन्िान गरेको ि न त असियुक्तहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन कुनै फौजदारी 

अनुसन्िानको िक्रक्रया अगाडड बढाएको ि। साथै, श्रीमती शमााल ेअन्तररम राहतको रूपमा िा्त 

गरेको २४६,००० नेपाली रुपैयााँलाई उनको अधिकारको गम्िीर उल्लङ्ग्घन अनुसारको पयाा्त उपचार 

 
37 हेरु्ाहोस Tharu and others v. Nepal, प्रकरण १०.११। 
38 हेनुाहोस Neupane and Neupane v. Nepal, िकरण १०.११। 
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मान्न सक्रकाँ दैन। श्री पवजय र श्री बसन्त शमाा पौडेलले कटहल्य ैकुनै िकारको पररपूरण वा अन्तररम 

राहत पाएनन।् तदनुसार, यी तथ्यहरूले श्रीमती शमााको सम्बन्िमा अनुबन्िको िारा २ (३) साथै 

६,७,९(१-४), र १६ को उल्लङ्ग्घन िएको र श्री पवजय र श्री बसन्त शमाा पौडेलका सम्बन्िमा 
अनुबन्िको िारा २ (३) साथै ७को उल्लङ्ग्घन िएको ससमततले तनष्ट्कषा तनकालेको ि। 
 
१०.  ऐस्छिक आलेखको िारा ५(४) अन्तगात कायारत ससमततले आफू समक्ष िा् त जानकारीका 

आिारमा श्रीमती शमााको हकमा पक्ष राष्ट्रले अनुबन्िको िारा६,७,९(१-४), र १६ साथै िारा २(३)को 
र श्री पवजय र श्री बसन्त शमाा पौडेलको हकमा अनुबन्िको िारा २ (३) साथै ७ को उल्लङ्ग्घन 
गरेको तनष्ट्कषा तनकालेको ि।39 
 
११.अनुबन्िको िारा २(३) को व्यवटथा अनुसार उजुरीकतााहरूलाई ििावकारी कानुनी उपचार िदान 
गनुा पक्ष राष्ट्रको दातयत्व हो। यस अन्तगात, अनुबन्िद्वारा ित्यािूत अधिकार उल्लङ्ग्घन िएका 

व्यस्क्तलाई पक्ष राष्ट्रले पूणा क्षततपूतता टदनु आवश्यक हुन्ि।त्यसैगरी, पक्ष राष्ट्रले देहाय बमोस्जमका 
दातयत्व पूरा गनुापने हुन्ि: (क) श्रीमती शमाालाई थुनामा राखखएको र सो अवधिमा गररएको 

व्यवहारको सम्बन्िमा पवटततृ र ििावकारी अनुसन्िान गने; (ख) स्जम्मेवार व्यस्क्तहरूलाई 

असियोजन, कारबाही गने र सजाय टदने र सो िक्रक्रयाको नततजा सावाजतनक गन;े  (ग) उल्लङ्ग्घनको 

पीडाको सम्बन्िमा उजुरीकताालाई पयाा् त क्षततपूतता र सन्तुस्ष्ट् िका उपयुक्त उपायको व्यवटथा गने; 
(घ) उजुरीकताालाई आवश्यक र पयाा्त मनोवैज्ञातनक पुनटथाापना र धचक्रकत्सा सेवा उपलब्ि गराउने; 
र (ङ)  उजुरीकतााले िोगेको पीडा बापत पयाा्त क्षततपूतता र सन्तुस्ष्ट्िका उपयुक्त उपाय लगायतको 
ििावकारी पररपूरणको व्यवटथा गने। यस िकारका उल्लङ्ग्घनका घिनाहरू िपवष्ट्यमा नघिुन ्िनी 
रोक्ने दातयत्व पतन पक्ष राष्ट्रको हुन्ि। पक्ष राष्ट्रल ेआफ्नो कानुनद्वारा पवशेषगरी तनम्न बमोस्जम 
कुराहरू सुतनस्श्चत गनुापने हुन्ि - (क)  यातना तथा बलपूवाक बेपत्ता पाने कायालाई फौजदारी 
अपरािको रूपमा टथापना गने र अपरािको गम्िीरता अनुसारको सजाय तथा उपचारको व्यवटथा 

 
39 हेरु्ाहोस El-Abani et al v. Libyan Arab Jamahiriya, प्रकरण ७.५; Emina Kozljak and Sinam Kozljak v. Bosnia and 

Herzegovina (CCPR/C/112/D/1970/2010), प्रकरण ९.६। 
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गने; (ख) त्यटता मुद्दाहरूमा शीघ्र, तनष्ट्पक्ष र ििावकारी अनुसन्िान हुने सुतनस्श्चत गने40; (ग) 
यटता अपरािहरूका लाधग स्जम्मेवारहरू उपर फौजदारी आसियोग गराउने व्यवटथा गने; र (घ) 
यातनाको लाधग क्षततपतूता दाबी गने ३५ टदनको हदम्यादलाई अन्तराास्ष्ट्रय मापदण्ड अनुसार संशोिन 
गने। 
१२. ऐस्छिक आलेखको पक्ष राष्ट्र हुाँदा पक्ष राष्ट्रले अनुबन्िको उल्लङ्ग्घन िए निएको यक्रकन 
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 गने कुरा र उक्त अधिकार उल्लङ्ग्घन िएको टथापपत िएमा 
ििावकारी र कायाान्वयनयोग्य उपचार उपलब्ि गराउने दातयत्व टवीकार गरेको ि।तसथा, ससमततल े
टदएको राय कायाान्वयन गने सम्बन्िमा पक्ष राष्ट्रबाि अपनाइएका उपायहरूको बारेमा १८० टदन 
सित्र जानकारी िा्त गने अपेक्षा गरेको ि। साथै, यी पवचारहरूलाई िकाशन गना र पक्ष राष्ट्रका 
आधिकाररक िाषाहरूमा व्यापक रूपमा िचारिसार गना/गराउन पतन पक्ष राष्ट्रलाई ससमतत अनुरोि 
गदाि। 

 
40 हेरु्ाहोस Neupane and Neupane v. Nepal (CCPR/C/120/D/1270/2012), प्रकरण ११। 


