बलात्कारलाई एक गम्भीर र व्यवस्थित मानव अस्िकार उल्लङ्घन र लैंस्गकतामा आिाररत
मस्िला स्वरुद्धको हििंसाको रुपमा मस्िला स्वरुद्धको हििंसाका स्वशेष प्रस्तवेदक समक्ष प्रथतुत
गरे को स्वषयगत प्रस्तवेदन
मे २०२०
प्रथतुतकताा
ह्युमन राईट्स एण्ड जस्थिस सेन्िर
ट्रायल इन्िरनेसनल

१. पररचय
सिंयुक्त राष्ट्रसिंघको मस्िला स्वरुद्धको हििंसा, यसको कारण र पररणामिरूका स्वशेष
प्रस्तवेदकले (यसपश्चात "स्वशेष प्रस्तवेदक") सािारण सभासमक्ष अन्तराास्ष्ट्रय मापदण्ड
अनुरुप बलात्कारलाई

एक गम्भीर र व्यवस्थित मानव अस्िकार उल्लङ्घनको रुपमा

अपरािीकरण गने र अस्भयोजन गने राष्ट्रिरूको स्जम्मेवारीसम्बन्िमा एक स्वषयगत
प्रस्तवेदन सेप्िेम्बर २०२० मा प्रथतुत गने घोषणा गनुाभएको स्ियो।
यसको लास्ग, स्वशेष प्रस्तवेदकले स्वस्भन्न राष्ट्रिरूबाि स्वस्भन्न सरोकारवालािरूलाई एक
प्रश्नावलीको उत्तरिरू बुझाउन आमन्रण गनुाभएको स्ियो। ह्युमन राईट्स एण्ड जस्थिस
सेन्िर र ट्रायल इन्िरनेसनलले आफ्नो स्वशेषज्ञताको आिारमा नेपालमा लागु हुने कानुन र
सान्दर्भाक नस्जरिरू समेिी तलको प्रश्नावलीमा उत्तरिरू प्रथतुत गरे को छ। प्रथतुत गररएको
िेरै जानकारी द्वन्दसिंग सम्बस्न्ित बलात्कार र अन्य प्रकारका यौन हििंसासिंग सम्बस्न्ित छन्।
तिास्प, शास्न्तको बेला हुने यौन हििंसासिंग सम्बस्न्ित लागु हुने घरे लु कानुनको सन्दभा पस्न
समावेश गररएको छ।
नोभेम्बर २०१८ मा स्वशेष प्रस्तवेदकले नेपाल भ्रमण गरी आफ्नो प्रस्तवेदनमा बलात्कार र
अन्य यौन हििंसामा1 लागु हुने कानुन स्वश्लेषण गरी तदअनुसार स्सफाररशिरू गनुाभएको
स्ियो। दुभााग्यवश, यसको लेखन प्रक्रिया भईरििंदासम्म पस्न स्सफाररशिरू लागु भएका
छैनन् ।
त्यसैगरी, प्राश्नावलीको तलका उत्तरिरूमा िुप्रै जानकारी स्वशेष प्रस्तवेदकलाई िािा
भईसके को र दोिोररएकोमा, त्यसमा िप पुरक हुने जानकारी र िालका स्वकास (वा
नभएका स्वकास) िरूको स्चरण गररएको छ।
२. पृष्ठभूमी
नेपालको भ्रमणबारे उनको प्रस्तवेदनमा स्वशेष प्रस्तवेदकले लैंस्गकताका आिारमा रुक्रिबादी
स्वचारिाराले गम्भीर रुपमा जरा गाडेको, जसले गदाा मस्िला स्वरुद्ध हििंसा गना फलदायी
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मस्िला स्वरुद्धको हििंसा, यसको कारण र पररणामिरूका स्वशेष प्रस्तवेदक, नेपाल भ्रमण सम्बस्न्ि प्रस्तबेदन, १९ जुन २०१९ को सिंयुक्त

राष्ट्रसिंघको कागजात ए/एच आर सी/ ४१/४२/ए२, िरफ ३५। यसपश्चात स्वशेष प्रस्तवेदकको नेपाल भ्रमणको प्रस्तबेदन।

वातावरण स्नमााण भई दण्डस्िनतालाई अनुसरण गरे को छ। उिााँको शब्दमा, "नेपालमा
मस्िला स्वरुद्ध हििंसा, दुवै स्नजी र सावाजस्नक क्षेरिरूमा देशैभरी व्यापक छ, जसलाई
स्पतृसतात्मक व्यविार, लैंस्गकतामा आिाररत

रुक्रिबादी स्वचारिारा र िास्नकारक

प्रिािरूले2 िप गरे को छ। सोस्ि रुपमा, मानव अस्िकार सस्मस्तले "स्पतृसतात्मक व्यविार
र

लैंस्गकतामा आिाररत

रुक्रिबादी स्वचारिाराले

जीवनको िरे क चरणमा मस्िला

स्वरुद्धको हििंसामा िप गरे को छ " अनुसरण गरे को छ।3
स्वगतका वषािरूमा भएको प्रगस्त िेदाा -खासगरी कानुनी तिमा- लैंस्गकताका आिारमा
रुिीबादी

स्वचारिारा उन्मुलन हुनुपनेमा- व्यविारमा, सान्दर्भाक मान्यतािरू पालना

नभएको अवथिा छ ।
यिााँ बयान गररएको अवथिालाई द्वन्दसिंग सम्बस्न्ित यौनहििंसाको क्षेर र पररणामिरू
स्वश्लेषण गने िममा ध्यान क्रदनुपने हुन्छ।

यस सम्बन्िमा, मानव अस्िकारिरूको उच्च

आयुक्तको कायाालय (यस पश्चात "ओ एच सी एच आर") को प्रस्तवेदनमा द्वन्दकालमा घिेका
दुव्याविारिरूको सम्बन्िमा "मस्िला स्वरुद्धको हििंसालाई वैि गराउन नेपालमा व्यापक
रुपमा भएको असमान लैंस्गक सम्बन्ि मित्वपूणा रिेको छ" भनी लेस्खएको छ।
नेपालमा (२०५२ -२०६३) एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द भयो, जसमा व्यवस्थित यातना,
जबजाथती बेपत्ता पाररने, गैर न्यास्यक ित्या, थवेच्छाचारी पिाउ र यौन हििंसा जथता गम्भीर
मानव अस्िकार उल्लिंघनका घिनािरू घिे। २०६३ मिंगस्सर ५ (२१ नोवेम्बर २००६) मा,
स्वशेष शास्न्त सम्झौतामा िथताक्षर गरी यसले स्पस्डत र उनका पररवारलाई न्याय र
उपचार प्रदान गने लक्षका साि दुई सिंिमणकास्लन न्याय व्यवथिािरू थिास्पत गने समावेश
गरे को स्ियो। बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तको छानस्वन, सत्य स्नरुपण तिा मेलस्मलाप आयोग
ऐन, २०७१ (यसपश्चात "सत्य स्नरुपण ऐन" ) ले फे ब्रुअरी २०१५ मा दुई सिंिमणकास्लन
न्याय व्यवथिािरू थिास्पत गयो, अिाात सत्य स्नरुपण तिा मेलस्मलाप आयोग (यस पश्चात
"सत्य स्नरुपण आयोग" ) र बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तको छानस्वन आयोग (यसपश्चात बेपत्ता
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ऐजन, िरफ २७।

मानव अस्िकार सस्मस्त (एच आर सी ), २८ माचा २०१४ को नेपालमास्िको स्नणायका अवलोकनिरू, सिंयक्त
ु राष्ट्रसिंघ सी सी पी आर/ सी/एन
पी एल/ सी ओ/ २, िरफ ८ (स्वशेष जोड)
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आयोग")। दुवै आयोगलाई दुई वषाको कायाावस्ि

क्रदईएको स्ियो जुन िुप्रै पिक िप

गररसक्रकएको छ।
फे ब्रुअरी २०१५ मा सवोच्च अदालतले सत्य स्नरुपण ऐनका िुप्रै प्राविानिरू असिंवैिास्नक
भएको र नेपालको अन्तराास्ष्ट्रय स्जम्मेवारीसिंग बास्झने भएको स्नणाय गरे को स्ियो। सवोच्च
अदालतले सरकारलाई त्यथता प्राविानिरू सिंसोिन गरी अन्तराास्ष्ट्रय दास्यत्वसिंग सुसिंगत
हुने गरी

ग्रिण गने स्नदेशन क्रदएको स्ियो। त्यसपश्चात भएका आदेशिरूमा, सवोच्च

अदालतले सिंिमणकास्लन न्यायसिंग सम्बस्न्ित कानुनी िााँचा मा गम्भीर रुिी भएको पुनः
पुस्ि गरे को छ। अरुमध्ये, अन्तराास्ष्ट्रय कानुन अन्तगातका अपराि र गम्भीर मानव अस्िकार
उल्लङ्घनमा क्षमादान प्रदान गने प्राविानिरूका सािै दुई आयोगिरूको थवतन्रता र
स्नष्पक्षता सम्बन्िी पयााप्त सुस्नस्श्चतता खास चासोका स्वषय स्िए।
सवोच्च अदालतको प्रि स्नदेशनिरूलाई अनुसरण नगरी दुई आयोगिरूका काया स्नयमन
गने कानुनी सिंरचना सिंसोिन नभएको र स्यनीिरुले आफ्नो कामको मित्वपूणा भाग त्यथतो
रुरिपूणा कायादश
े मा रिी गरे का छन्।
सत्य स्नरुपण आयोगले ६०,००० भन्दा िेरै उजुरी र बेपत्ता आयोगले ३,००० भन्दा िेरै
उजुरी दताा गरे का छन्। यी उजुरीिरू अपयााप्त साक्षी सुरक्षा कायािम र प्रास्वस्िक ज्ञान र
स्वशेषज्ञाताको अभावमा दताा गररएको स्ियो। आयोगिरूले के स्ि प्रारस्म्भक अनुसन्िानिरू
मार गरे , तर मित्वपूणा खोज, प्रस्तवेदनको प्रकाशन, स्सफाररशिरूको स्नमााण, वा
स्पस्डतिरूलाई पररपुरण क्रदनुभन्दा अगावै उनीिरूको कायाावस्ि समाप्त भयो।
नेपालको भ्रमणको प्रस्तवेदनमा स्वशेष प्रस्तवेदकले आफ्ना स्चन्तािरू व्यक्त गनुाभएको छ
क्रकनक्रक सिंिमणकास्लन न्यायका स्नकाय िरू पूणारुपमा सिंचास्लत छैनन् र यीनले िुप्रै
चुनौतीिरूको सामना गनुापरे को छ।4 खासगरी यसका असरिरू र सामान्यतया तत्कास्लन
कानुनी सिंरचनामा उनीिरूलाई क्षस्तपूर्ताको र अन्य प्रकारका पररपूरणमा पहुाँच नक्रदईएको
कारणले बलात्कारका प्रभास्वतिरू र िुप्रै अन्य स्पस्डतिरूले यौन हििंसाका उजुरीिरू दताा
नगरे को समेत उिााँले उल्लेख गनुाभयो।5 सोिी गरी, स्वशेष प्रस्तवेदकले सिंिमणकास्लन
न्याय प्रणालीसिंग6 सम्बस्न्ित िुप्रै स्सफाररशिरू स्नमााण गरे कोमा, कु नैपस्न कायाान्वयन
भएको छैन।
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स्वशेष प्रस्तवेदकको नेपाल भ्रमणको प्रस्तवेदन, अनुच्छेद ५७।
ऐजन, अनुच्छेद ५८।
ऐजन, अनुच्छेद ८३।

फे ब्रुअरी २०१९ मा, दुई आयोगिरूको कायाावस्ि तेस्रो पिकको लास्ग (फे ब्रुअरी २०२० को
अन्त्यसम्म) िप गररयो । तिापी, २०१९ को पुरा वषाभरी, नेपालले कानुनी सिंरचना
सिंसोिन र नयााँ आयुक्तिरू स्नयुक्त गना असफल भयो जस कारण यिािामा सिंिमणकास्लन
न्याय प्रक्रिया स्नस्ष्िय भयो।
पुरा एक वषाको स्नस्ष्ियता पश्चात, िप कायाावस्िसक्रकनु के स्ि अस्घ, ज्यानवरी २०२० मा,
सरकारले अस्न्तममा ितार र गोप्य प्रक्रियाद्वारा नयााँ आयुक्तिरू स्नयुक्ती गने मनसाय
देखायो जसले स्पस्डत समूिलाई िप आिोस्शत बनायो, जसले सो प्रायोजनका लास्ग १३
ज्यानवरी २०२० मा के वल ३ घण्िाको लास्ग गररएको गररएको प्रादेस्शक छलफललाई
आफ्नो कि मास्िको उपिास मानेका स्िए।
२७ ज्यानवरी २०२० मा रुरिपूणा प्रक्रियाका बावजुद, मन्रीपररषदले दुई आयोगिरूको
अवस्ि एक वषा िप गने स्नणाय गयो (अिाात् फे ब्रुअरी २०२१ सम्म )। कायाावस्ि नवीकरण
जे जथतो भए पस्न, जबसम्म कायादश
े स्नयस्मत गने कानुनी सिंरचना अन्तराास्ष्ट्रय कानुनसिंग
प्रस्तकु ल पना जान्छ; आयुक्तको स्नयुस्क्तको प्रक्रिया पारदशी र परामशायुक्त छैन; र
आयोगिरूलाई पयााप्त प्रास्वस्िक स्वशेषज्ञता र श्रोतिरू समेत प्रदान गररदैंन, यसले कु नै
अिापूणा पररणाम ल्याउन करिन हुन्छ ।

बलात्कार वा अन्य प्रकारका यौन हििंसा लगायत द्वन्दकास्लन गम्भीर अपराििरूमा
क्षमादान स्वरुद्धको २०१५ को स्नणायको पुनरावलोकन गना नेपाल सरकारले दताा गरे को
मुद्दालाई

२७ अस्प्रल २०२० मा, नेपालको सवोच्च अदालतले खारे ज गयो।7 नेपाली

न्यायपास्लकाको तफा बाि सरकारको मुद्दा खारे ज गनुा पक्कै सकारात्मक सिंकेत िो, तर
जबसम्म कानुन सिंसोिन हुाँदैन, पक्ष राष्ट्रले अन्तराास्ष्ट्रय स्जम्मेवारीिरू उल्लङ्घन गररनै
रिनेछ।

ओ एच सी एच आर, नेपालमास्िको प्रकाशन सिंस्क्षप्त नोि, १ मे २०२०, उपलब्ि:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25855&LangID=E
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समग्रमा, के स्ि िोरै प्रगस्तको बावजुद - खासगरी कानुनी सिंरचना तफा -नेपालले अन्तराास्ष्ट्रय
कानुनसिंगत बलात्कार र अन्य प्रकारका यौन हििंसालाई अपरािीकारण गने सुस्नस्श्चतता क्रदन
स्नकै गना बााँकी हुन्छ ।
३. बलात्कारको अपरािीकरण र अस्भयोजन सम्बन्िी प्रश्नावली
३. क) पररभाषा र अपरास्िक कानुनी व्यवथिाको क्षेर
१. कृ पया बलात्कार ( वा बलात्कारको वगीकरण नभएको क्षेरास्िकारिरूमा सो समान
गम्भीर यौन हििंसाका स्वस्भन्न प्रकार )बारे फौजदारी कानुनीको सान्दर्भाक प्राविानिरूको
अनुवाक्रदत फौजदारी सिंस्िता र फौजदारी कायास्वस्ि सिंस्िताको पूणा पाि जानकारी प्रदान
गनुि
ा ोस।
९ अगथि २०१७ मा नेपाली व्यवथिास्पकाले नयााँ फौजदारी सिंस्िता (मुलुकी फौजदारी
सिंस्िता २०७४) र मुलुकी फौजदारी कायास्वस्ि सिंस्िता २०७४ अनुमोदन गयो, जुन १७
अगथि २०१८ बाि लागु भयो ।

मुलुकी फौजदारी सिंस्ितामा अपरािको सारभूत

प्राविानिरू समावेश गररएका छन् र मुलुकी फौजदारी कायास्वस्ि सिंस्ितामा त्यथता
अपराििरूका लागी लागु हुने कायास्वस्ििरू रास्खएका छन्।
मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको पररच्छेद १८ (प्रथतुत कागजको अनुसूची १) अनुसार यी
अपराििरू अपरािीकरण गररएका छन् र सजाय तोक्रकएको छन् : बलात्कार (दफा २१९);
िाडनाता करणी (दफा २२०); िुनामा रिेको व्यस्क्तसिंग करणी (दफा २२१); आफ्नो सिंरक्षण
वा सुरक्षामा रिेको व्यास्क्तसिंग करणी (दफा २२२), कायाालय वा पेशागत सेवा प्राप्त गने
व्यस्क्तसिंग करणी (दफा २२३); यौन दुव्याविार (दफा २२४); बालयौन दुव्याविार(दफा
२२५); अप्राकृ स्तक मैिुन (दफा २२६); पशु करणी (दफा २२७)। सािै मुलुकी फौजदारी
सिंस्िताको दफा २२८ ले क्षस्तपूर्ता सम्बन्िी व्यवथिा गरे को छ भने दफा २२९ ले िदम्याद
सम्बन्िी व्यवथिा गरे को छ ।
मास्ि उल्लेस्खत प्राविानिरूको पूणा पाि प्राप्त गनाको लास्ग तलको अनुसूची १ िेनुािोस।
मुलुकी फौजदारी कायास्वस्ि सिंस्ितामा उल्लेस्खत सम्बस्न्ित कायास्वस्ििरू यस प्रकार छन् :

दफा ५७. पिाउ गने वा समाह्वान जारी गनेः (१) यस सिंस्िता बमोस्जम उजुरी परे पस्छ
अनुसूची–१ र अनुसूची–२ मा उस्ल्लस्खत कसूर सम्बन्िी मुद्दामा उजुरीसाि उपस्थित
नभएका अस्भयुक्तलाई उपस्थित गराउन अदालतले यस पररच्छेदको अिीनमा रिी
आवश्यकता अनुसार पिाउ पूजी वा समाह्वान जारी गनेछ।
बलात्कारलाई अनुसूची-१ अन्तगात रस्खएको छ। मास्ि उल्लेस्खत प्राविान अनुसार पिाउ
नपरे का कसुरदारलाई पिाउ गना अदालतले पिाउ पुजी जारी गना आवश्यक हुन्छ।
दफा ६७. अस्भयुक्तलाई िुनामा राख्ेः (१) देिायको कु नै कसूरको अस्भयोग लागेको
अस्भयुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाि कसूरदार देस्खने भएमा वा कसूरदार िो भन्ने स्वश्वास गने
कु नै मनास्सब आिार भएमा अदालतले त्यथतो अस्भयुक्तलाई कारण खुलाई पुपाक्षको लास्ग
िुनामा राख्ेछः
(क) जन्म कै दको सजाय हुन सक्ने कसूर,
(ख) तीन वषाभन्दा बिी कै दको सजाय हुन सक्ने अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तगातका
कसूर, वा
(ग) खण्ड (क) वा (ख) मा उस्ल्लस्खत कसूरको उद्योग, दुरुत्सािन वा अपरास्िक षडयन्र
गरे को वा त्यथतो कसूरमा मस्तयार भएको कसूर ।
बलात्कार अनुसूची- १ मा रिेका अपराििरु मध्यको एक िो र यसमा ३ वषाभन्दा िेरैको
सजाय हुने पूवास्वचार गररएको छ। यो प्राविानले दोषीलाई िरौिीमा छोड्न नस्मल्ने र
िुनामा बस्नु पने व्यवथिा गरे को छ।
दफा ८९ (२) उपदफा (१) मा जनसुकै कु रा लेस्खएको भए तापस्न देिायको अवथिामा
वाररस स्नयुक्त गना सक्रकने छैनः –
(क) अनुसूची–१ र अनुसूची–२ अन्तगातको कसूर सम्बन्िी मुद्दा भएमा
मास्िको प्राविान अनुसार बलात्कारको आरोपीले आफ्नो िकमा उजुरी, पुनरावेदनपर वा
प्रस्तउत्तरपर क्रदन, प्रमाण पेश गना, फै सला बमोस्जम स्बगो, क्षस्तपूर्ता वा अन्य कु नै कु रा
भराई स्लन वा मुद्दा सम्बन्िी अन्य कु नै आवश्यक काम कारबािी गना आफ्नो िकमा अरु

कसैलाई वाररस स्नयुक्त गना पाउने छै न।8 अन्यिा, नेपाली कानुन अनुसार, के स्ि अपरािमा
दोषीले आफ्नो िकमा अदालत समक्ष उपस्थित मास्ि उल्लेस्खत काम कारवािी गना वाररस
स्नयुक्त गना सक्नेछ।
दफा ११६ : मुद्दा क्रफताा स्लन नहुनेः (१) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तगातका कसूरमा
अदालतमा एक पिक दायर भइसके को मुद्दा क्रफताा स्लन सक्रकने छैन ।
यस प्राविानले बलात्कारका मुद्दािरू एक पिक दताा भएपछी सुनुवाईको सुस्नस्श्चतता
क्रदन्छ। तिापी, िुप्रै बलात्कारका मुद्दामा, स्पस्डतिरूले िेरैजसो डर, िम्की र करकापमा
परी आफ्नो पस्िलेको बयान फे ने वा बदल्ने गछा न ।9
सािै , फौजदारी कसुर (सजाय स्निाारण तिा कायान्वयन ऐन) २०७४) को दफा ३७ ले
कै दीले आफ्नो व्यविार सुिारे को र कै दको तीन चौिाई सजाय किाईसके को भएपस्न
सजायको अवस्ि कम हुन नसक्ने अपराििरूको सुची प्रदान गरे को छ।

यस सुचीस्भर

बलात्कार पस्न पछा।
२. त्यथता प्राविानिरूको भाषा अनुसार, के बलात्कारको पररभाषा:
क. स्लङ्ग स्वशेष, मस्िलालाई मार समावेश गरे को िो
मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको दफा २१९ ले बलात्कारलाई "कसैले कु नै मस्िलालाई स्नजको
मन्जुरी नस्लई करणी गना वा मन्जुरी स्लएर भए पस्न अिार वषाभन्दा कम उमेरको कु नै
बास्लकालाई करणी गरे मा स्नजले त्यथतो मस्िला वा बास्लकालाई जबजाथती करणी गरे को
मास्ननेछ "भनी पररभास्षत गरे को छ। यो पररभाषा अपयााप्त छ क्रकनक्रक यसले बलात्कारका
अन्य स्पस्डत, जथतै पुरुष, बालक वा तेस्रो हलिंगी व्यस्क्तलाई समेट्दैन। सािै यसले मस्िला
बलात्कारको कसुरदार हुनसक्ने सम्भावनालाई पस्न नकाछा।
ख. लैंस्गक तिथिता, सबै व्यस्क्त समेरिएको छैन
ग. स्पस्डतको सिमस्तको अभाव आिाररत छ

8
9

कम गाम्भीयाताका अन्य अपरािमा, व्यस्क्तले आफ्नो प्रस्तस्नस्िलाई अदालत समक्ष पुपाक्षसिंग सम्बस्न्ित कामकाजको लास्ग पिाउनसक्छ।
अन्तराास्ष्ट्रय मानव अस्िकार मापदण्डसिंग मेल गरी सान्दर्भाक कानुनिरूद्वारा नेपालमा यौन हििंसाको रोकिाम गने, कािमाडौ ाँ थकु ल अफ ल,

२०१५, उपलब्ि: http://ksl.edu.np/files/large/8bb7d6bf39679d3

मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको दफा २१९ अनुसार "करकाप, अनुस्चत प्रभाव, डर, रास,
झुक्यान पारी वा अपिरण गरी वा शरीर बन्िक स्लई स्लएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मास्नने
छैन”। सािै िोस् िे गानमा नरिेको अवथिामा स्लएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मास्नने छै न।
उमेर सिंग सम्बस्न्ित अयोग्यताको बारे , िप रुपमा दफा २२५ मा बाल यौन शोषण अन्तगात
बयान गररएको छ।
घ. जबजाथती वा िस्म्कको आिारमा छ
ङ . मास्ि उल्लेस्खतको सिंयोजन छ
च. के यसले के वल मस्िला योनीको बलात्कार समेट्छ? िोइन
छ के यसले सबै खालको प्रवेश समावेश गरे को छ ? छैन
मुलुकी फौजदारीको दफा २१९ ले बलात्कारलाई पररभास्षत गदाा "गुद्वार वा मुखमा स्लङ्ग
पसयेमा, गुद्वार, मुख वा योस्नमा स्लङ्ग के स्ि मार पसेको भएमा, स्लङ्ग बािेक अन्य कु नै
वथतु योस्नमा प्रवेश गरे मा पस्न जबजाथती करणी मास्ननेछ। " यसरी प्राविानले गुद्वारमा
कु नै वथतु वा स्लङ्ग बािेक अन्य शरीरको अिंग पसाउने प्राविान समावेश गरे को छैन र सािै
अन्य अवथिािरू पस्न यसको सााँघुरो पररभाषामा समेिेको छै न।
मुलुकी फौजदारी सिंस्िताले बलात्कारको अपरािमा प्रवेश (penetration)लाई एक मित्वपूणा
तत्वको रुपमा स्लएको छ र यौन हििंसाका अशारीररक प्रकारलाई यौन दुव्याविारको रुपमा
स्लएको छ । दफा २२४(२) को अनुसार यौन दुव्याविारलाई यसरी पररभास्षत गरे को छ,

“कसैले आफ्नो पस्त

वा पत्नी बािेक अन्य व्यस्क्तलाई स्नजको मन्जुरी स्वना करणीका

आशयले समातेमा वा स्नजको सिंवेदनशील अिंग छोएमा वा छु न प्रयास गरे मा, स्नजको स्भरी
पोशाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरे मा, स्नजले लगाउने स्भरी पोशाक लगाउन वा फु काल्न
कु नै क्रकस्समले बािा अवरोि गरे मा वा स्नजलाई अथवाभास्भक रुपमा कु नै एकान्त िाउाँ मा
लागेमा, यौन सम्बन्िी आफ्नो अिंग स्नजलाई छु न, समाउन लगाएमा, स्नजसिंग अस्श्लल वा
अन्य त्यथतै प्रकारको शब्द मौस्खक, स्लस्खत वा सािंकेस्तक रुपमा वा स्विुस्तय माध्यमबाि
प्रयोग गरे मा, अस्श्लल स्चर वा तस्थवर देखाएमा, यौनका आशयले स्जथक्याएमा वा िैरानी

क्रदएमा वा स्नजसिंग अथवाभास्वक, अवान््नत वा अमयााक्रदत व्यविार गरे मा स्नजले यौन
दुव्याविार गरे को मास्ननेछ।"
तिापी नेपालको सवोच्च अदालतले पिक पिक प्रवेश(penetration)लाई मार बलात्कारको
पुवा अवथिा भन्न स्मल्दैन भनी स्नणाय गरे को छ।10 त्यसैगरी, नेपाल सरकार स्वरुद्ध मुवारक

स्मर मुसलमानको मुद्दामा सवोच्च अदालतले प्रवेश (penetration) नभएको अवथिामा पस्न,
शारीररक, मानस्सक र मनोवैज्ञास्नकका सािै सामास्जक असरिरूलाई स्नयाल्दा बलात्कार
भएको देस्खएको पुनपुास्ि गरे को स्ियो।11
ज. के वैवास्िक बलात्कारलाई प्राविानिरूमा थपि रुपमा रस्खएको छ ? छ
मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको दफा २१९ (४) अन्तगात, सजायमा स्भन्नता भएता पस्न,
वैवास्िक सम्बन्िमा गररएको बलात्कारको लास्ग अपरास्िक दास्यत्व उल्लेख गररएको छ।
फे री पस्न, मुलुकी फौजदारी सिंस्िताले प्रयोग गरे को भाषामा लैंस्गक तिथिता छैन र
श्रीमतीले श्रीमानको बलात्कार गरे को खण्डमा कु नै अपरास्िक दास्यत्वको प्राविान समावेश
गरे को छैन।
मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको दफा २२४ (२) को प्रयोजनको लागी, यक्रद कसैले यौन सम्पका
राख्े आशयले आफ्नो श्रीमती वा श्रीमानको सिमस्तस्बना, कु नै सिंबेदनशील अिंग छु न
खोजेमा वा स्भरी लुगा खोल्न खोजेमा, त्यसलाई बलात्कार नभई यौन दुव्याविार मास्नन्छ ।
तिापी कु नै व्यस्क्तले आफ्नो श्रीमान वा श्रीमतीको सिमस्तस्बना सिंवेदनस्शल अिंग छु ने वा
स्भरी लुगा खोल्ने प्रयास गरे मा सोको लास्ग यौन दुव्याविार को सजाय हुाँदन
ै ।
झ. के वैवास्िक बलात्कार बारे कानुन मौन छ ? छैन
ञ. के वैवास्िक बलात्कारलाई सामान्य

प्राविानिरूमा

वा स्वस्शि रुपमा उल्लेख

नगररएको खण्डमा कानुनी नस्जरिरूद्वारा समेरिएको छ? छ, यसलाई सामान्य
प्राविानिरूमा रस्खएको छ।
नेपालको सवोच्च अदालत, नेपाल सरकार स्वरुद्ध िासी बी की समेत, नेपाल कानुन पस्रका २०७३, स्नणाय नम्बर ९१५९, स्नणाय स्मस्त १०
ज्यानवारी २०१४।
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ि. के वैवास्िक बलात्कारलाई प्राविानिरूमा समावेश गररएको छै न, वा वैवास्िक
बलात्कारलाई अपराि माहनिंदन
ै ? िोइन
३. यक्रद स्पस्डत र कसुरदार यौन सम्बन्िमा सिंगै बस्ने/यौन सम्पका हुने/यौन सम्पका भएको
अवथिामा के प्राविानिरूले कसुरदारको अपरािीकरण छु ि क्रदने के स्ि प्राविानिरू छन् ?
छन् भने, कृ पया प्रथतुत गनुि
ा ोस।
छैन।
४. यौन सिमस्त को लास्ग कानुनी उमेर कस्त िो ?
यौन सिमस्तको लास्ग कानुनी उमेर १८ िो। मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको दफा २१९ (२)
अनुसार, "अिार वषाभन्दा मुस्नको बास्लकासिंग भएको यौन सम्पका , सिमस्तमै भएपस्न"
बलात्कार मास्नन्छ। बालबास्लकाको खण्डमा, अप्राकृ स्तक मैिुन को लास्ग बालबास्लकाले
क्रदएको सिमस्तलाई सिमस्त माहनिंदन
ै ।

यसो हुाँदा, मुलुकी फौजदारी सिंस्िता बालकको

िकमा "प्राकृ स्तक" मैिुनका लास्ग सिमस्तको कानुनी उमेर कस्त हुने भन्ने कु रामा मौन
भएको कु रा नमान्न सककिं दैन।
५ के सास्ि/सिकमीसिंग भएको यौन क्रियाकलापबीच स्भन्नता देस्खने कु नै प्राविान छ ? यक्रद
छ भने, कृ पया उल्लेख गनुि
ा ोस।
छैन।

६. कृ पया बलात्कारको अपरािमा तोक्रकएको सजाय र ती सजायका िद बारे

जानकारी प्रदान गनुि
ा ोस।
मुलुकी फौजदारी सिंस्िताले पररच्छेद १८ अन्तगात करणी सम्बन्िी कसूरमा लास्ग स्वस्भन्न
कै द सजाय तय गररएको छ।
बलात्कार : मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको दफा २१९ (३) अन्तगात बलात्कार गने व्यस्क्तलाई
बलात्कारको पररस्थिस्त र मस्िलाको उमेर िेरी देिाय बमोस्जम कै द हुनेछ :- (क) दश
वषाभन्दा कम उमेरकी बास्लका भए सोह्र वषादेखी बीस वषासम्म, (ख) दश वषा वा दश
वषाभन्दा बिी चौि वषाभन्दा कम उमेरकी बास्लका भए चौि वषादस्े ख सोह्र वषासम्म, (ग)
चौि वषा वा चौि वषाभन्दा बिी सोह्र वषाभन्दा कम उमेरकी बास्लका भए बाह्र

वषादस्े ख चौि वषासम्म, (घ) सोह्र वषा वा सोह्र षाभन्दाव बिी अिार वषाभन्दा कम
उमेरकी मस्िला भए दश वषादस्े ख बाह्र वषासम्म, (ङ) अिार वषा वा अिार वषाभन्दा बिी
उमेरकी मस्िला भए सात वषादस्े ख दश वषासम्म।
मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको दफा २२० अनुसार, िाडनातामा करणी गरे मा सम्बन्िको ति
वा आस्त्मयताको आिारमा देिाय बमोस्जमको सजाय हुनेछ: (क) जन्माउने आमा छोराको
वा बाबु छोरीको करणी भएमा जन्मकै द, (ख) सौतेनी आमा छोरा बाबुवा छोरी, सिोदर
क्रददी भाइवा दाजु बस्िनी, एकै िााँगाको ससुरा बुिारी, एकै िााँगाको नास्तनी वा पनास्तनी,
एकै िााँगाका जेिाजु र भाइ बुिारी वा देवर भाउजूको करणी भएमा चार वषादस्े ख दश
वषासम्म कै द र चालीस िजार रुपैयााँदस्े ख एक लाख रुपैयााँसम्म जररबाना, (ग) एकै िााँगाको
तीन पुथतासम्मको बज्यै, नास्त,वा पनास्त, एकै िााँगाको िु लो बाबु वा काका भस्तजी, एकै
िााँगाको भस्तजो िू ली आमा वा काकी, एकै िााँगाको ससुरो भस्तजी बुिारी, साख्यै मामा
भाञ्जी वा भास्नज माइजु, आमा तफा का िू ली आमा वा सानी आमा र छोरा र आफ्नी श्रीमती
तफा की सासू र ज्वााँइको करणी भएमा तीन वषादस्े ख छ वषासम्म कै द र तीस िजार
रुपैयााँदस्े ख सािी िजार रुपैयााँसम्म जररबाना, (घ) खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा लेस्खएदेस्ख
बािेक आफ्नो विंशका सात पुथतासम्मका अन्य नातामा करणी भएमा िााँगो, नाता र पुथता
समेत स्वचार गरी एक वषादस्े ख तीन वषासम्म कै द र दश िजार रुपैयााँदस्े ख तीस िजार
रुपैयााँसम्म जररबाना ।
मुलुकी फौजदारी सिंस्िता को २२१(२) अनुसार िुनामा रिेको व्यस्क्तसाँग करणी गने वा
गराउने व्यस्क्तलाई तीन वषासम्म कै द सजाय हुने।
मुलुकी फौजदारी सिंस्िता को २२२(२) अन्तगात आफ्नो सिंरक्षण वा सुरक्षामा रिेको
व्यस्क्तसाँग करणी गरे मा कसुर गने व्यस्क्तलाई तीन वषासम्म कै द हुने।
मुलुकी फौजदारी सिंस्िता को २२३ (२) अनुसार कायाालय वा पेशागत सेवा प्राप्त गने
व्यस्क्तसाँग करणी गरे मा कसूर गने व्यस्क्तलाई चार वषासम्म कै द र चालीस िजार रुपैयााँसम्म
जररबाना हुनेछ।
मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको २२४ (३) अन्तगात यौन दुव्याविार गरे मा कसूर गने व्यस्क्तलाई
तीन वषासम्म कै द र तीस िजार रुपैयााँसम्म जररबाना हुनेछ ।

मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको दफा २२५ (३) अनुसार बालयौन दुरुपयोग गरे मा कसूर गने
व्यस्क्तलाई तीन वषासम्म कै द र तीस िजार रुपैयााँसम्म जररबाना हुनेछ ।
मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको २२६(२) अनुसार अप्राकृ स्तक मैिुन

गरे मा कसूर गने

व्यस्क्तलाई तीन वषासम्म कै द र तीस िजार रुपैयााँसम्म जररबाना हुनेछ । यक्रद बालबास्लका
स्वरुद्ध सो गरे मा, सजाय दफा २१९ बमोस्जम हुनेछ।
मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको २२७ (२) अनुसार कसूर गने व्यस्क्तलाई गाईको करणी गरे वा
गराएको भए दुई वषासम्म कै द र बीस िजार रुपैयााँसम्म जररबाना र अन्य पशु करणी गरे वा
गराएको भए एक वषासम्म कै द र दश िजार रुपैंयााँसम्म जररबाना हुनेछ ।
मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको दफा १८८ (३) अनुसार जबजाथती गभापतन गराउन हुन्न। यदी
गराएमा स्नम्नअनुसार सजाय हुन्छ: (क) बाह्र िप्तासम्मको गभा भए एक वषासम्म

कै द

र

गभा

दश िजार रुपैयााँसम्म जररबाना, (ख)बाह्र िप्ताभन्दा बिी पच्चीस िप्तासम्मको

भए तीनवषासम्म कै द र तीस िजाररुपैयााँसम्म जररबाना, (ग) पच्चीस िप्ताभन्दा
बिीको गभा भएपााँचवषासम्म कै द र पचास िजार रुपैयााँसम्म जररबाना ।
मास्ि उल्लेख गररएका यौन अपराििरूका लास्ग स्वस्भन्न सजाय व्यवथिािरूलाई स्वचार
गदाा, बलात्कार भनी वर्गाकरण नगररएका यौन अपराििरूमा कम सजाय हुन्छ, जुन प्राय
अपरािको गाम्भीयातासिंग सुसग
िं त हुाँदन
ै भनी स्नष्कषा स्नकाल्न सक्रकन्छ ।
बलात्कारको कानुनी पररभाषामा भएको कमीको कारण उस्त्तकै गम्भीर कायालाई यौन
दुव्याविार,जथतै मस्िला कसुरदारले गरे को बलात्कार र स्लङ्गद्वारा गुद्वारबािेक अन्य कु नै
वथतु वा शरीरको अिंगलाई प्रवेश गरे को बलात्कारलाई बलात्कारको पररभाषामा समास्ित
गरी िोरै सजाय तय गररएको छ।
७. बलात्कार र/वा यौन हििंसाका कसुरदारलाई दोषी ििर गरे पछी स्पस्डतलाई प्रदान गररने
पररपूरणबारे कानुनी व्यवथिामा के रस्खएको छ ?

मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको दफा २२८ अनुसार, दफा २२० र २२६ भन्दा बािेकका
अपराििरूका स्पस्डतलाई उस्चत क्षस्तपूर्ता क्रदन अदालतले आदेश क्रदनेछ। मुलुकी फौजदारी

सिंस्िताको दफा २२० र दफा २२६ मा िाडनाता करणी र सिमस्तको अभाव भएको
अप्राकृ स्तक यौन सम्बन्िको स्नषेि िमश पदाछन् ।
मुलुकी फौजदारी सिंस्िताले बलात्कार र अन्य यौन हििंसाका स्पस्डतका लास्ग

'उस्चत

क्षस्तपूर्ता' को व्यवथिा गरे तापस्न, कु नैपस्न गणना गने स्वस्ि वा स्वशेष मापदण्ड भने छैन।
स्पस्डतिरूका अस्िकार र स्ितको सुरक्षाका स्नस्मत्त १८ सेप्िेम्बर २०१८ मा, अपराि
स्पस्डत सुरक्षा ऐन, २०७५ (२०१८) लागु भयो।
दफा ३१ ले क्षस्तपूर्ता प्रदान गदाा आिारिरू स्निाारण गरे को छ। अदालतले पीस्डतलाई
उपलब्ि गराइने क्षस्तपूर्ताको रकम स्निाारण गदाा देिायको कु नै वा सबै स्वषयलाई आिार
स्लन सक्नेछ :
क) पीस्डतले व्योिोनुा परे को वा पने स्चक्रकत्सकीय, मनोवैज्ञास्नक र मनोस्चक्रकत्सकीय
परामशा बापत मनास्सब खचा ,
ख ) पीस्डतले व्योिोनुा परे को वा पने औषिोपचार खचा,
ग) पीस्डतले व्योिोनुा परे को अप्रत्यास्शत यातायात खचा ,
घ) पीस्डतले व्योिोनुा परे को कानून व्यवसायीको खचा ,
ङ) कसुरको प्रतक्ष्य पररणामको कारणबाि स्पस्डतको व्यस्क्तगत क्षमतामा पुगेको क्षस्त,
च) पीस्डतले व्योिोनुा परे को वा पने आर्िाक क्षस्त,
छ) क्षस्त पुगेका व्यस्क्तगत सामानको ममात सम्भार वा नयााँ खररद गदाा लागेको वा लाग्ने
खचा,
ज) कसुरको प्रतक्ष्य पररणाम थवरुप स्पस्डतको गुमेकोवा क्षस्त पुगेको आय आजान क्षमता ,
झ) स्पस्डतको शारीररक सौन्दयामा परे को प्रस्तकू ल असर,
ञ) स्पस्डतको शारीररक, बौस्द्धक, यौन वा प्रजनन क्षमतामा भएको क्षस्त,

ि ) जबजाथती करणीको कसुरको िकमा सो कसुरबाि स्पस्डतको सामास्जक, सिंथकृ स्तक वा
पाररवाररक प्रस्तष्ठा वा सम्बन्िमा परे को प्रस्तकू ल प्रभाव ,
ि ) जबजाथती करणीका कारण स्पस्डत गभावती भएकोमा प्रचस्लत कानून बमोस्जम गभापतन
गना वा स्शशु जन्माउन वा स्शशुलाई पालनपोषणको लास्ग लाग्ने खचा ,
ड) कसुरका कारण गभापतन भएकोमा औषिोपचार खचा ,
ि) स्वशेष अवथिा आकर्षात हुनेमा पीस्डतले स्नज स्वरुद्ध हुन सके न िप कसुरबाि बच्च्ने
असल स्नयतले परे को मनास्सब खचा ,
ण) पीस्डतले व्योिोनुा परे को मानस्सक वा भावनात्मक क्षस्त ,
त ) क्षस्तको प्रकृ स्त र प्रभाव अनुसारको अन्य उपयुक्त आिार,
ि) स्वशेष अवथिा आकर्षात हुने पीस्डतका िकमा िप कसुरबाि प्रिमथतरको स्पस्डतलाई
बचाउने असल स्नयतले पीस्डतले गरे को मनास्सब खचा ,
द) नाबास्लग सन्तानले गुमाएको अस्भभावकको सिंरक्षकत्व,
यो सुची व्यापक देस्खएतापस्न यस प्राविानको कमजोरी भनेको यसले क्षस्तपुतीको स्निाारण
गदाा स्पस्डतलाई प्रदान गने क्षस्तपुती यी आिारिरुमा स्वचार गरी अस्नवाया क्षस्तपूर्ताको
व्यवथिा नगरी अदालतको थवस्ववेकमा छोडेको छ।
अझ, ऐनको एक प्राविानले अन्तररम राितको व्यवथिा गरे को छ। दफा २९ अनुसार, "
स्पस्डतलाई तत्काल उपच्चार गराउनु पने भएमा वा क्षस्तपुती वा कु नै प्रकारको राित रकम
क्रदनु परे मा त्यथतो व्यस्क्तलाई औषिोपचार गराउन वा अन्तररम रुपमा क्षस्तपूर्ता वा राित
रकम उपलब्ि गराउन अदालतले आदेश क्रदन सक्नेछ। " ऐनको अनुसार स्पस्डतलाई क्रदनुपने
रकम स्पस्डत कोषबाि प्रदान गररनुपछा।12 क्षस्तपुती वा राित रकम अदालतबाि फै सला हुाँदा
अस्भयोग लागेको व्यस्क्त कसुरदार ििर भएमा त्यथतो कसुरदारलाई फै सला भएको पैंतीस
क्रदनस्भर त्यथतो रकम कोषमा जम्मा गना अदालतले आदेश क्रदनेछ।13 अदालतले आदेश
अपराि स्पस्डत सिंरक्षण ऐन, २०७५, दफा २९ (२)। स्पस्डत कोष नेपालको सवोच्च अदालतको अन्तगात थिास्पत गररएको छ र नेपाल
सरकारले यसको कामकारवािीको लास्ग बजेि छु िाएको छ। तरपस्न, अभ्यासमा, अदालतमा यी प्राविानिरू जारी भएतापस्न यो भखार
आएको प्राविान भएको र स्जल्ला अदालतिरूले यसलाई अझै कायान्वयन गने चरणमा स्ियो।
13
अपराि स्पस्डत सिंरक्षण ऐन, २०७५, दफा २९ (३)।
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क्रदएकोमा त्यथतो कसुरदारले क्षस्तपूर्ता वा राित बापतको रकम कोषमा जम्मा गनुा पनेछ र
स्नजले सो अवस्िमा त्यथतो रकम जम्मा नगरे मा फै सला भएको ६० क्रदनस्भर त्यथतो
कसुरदारको जुनसुकै जायजेिाबाि सरकारी बााँकी सरि असुल उपर गनुा पनेछ।14
अदालतले मुद्दाको अस्न्तम क्रकनारा गदाा कसुरदारबाि स्पस्डतलाई मनास्सब माक्रफकको रकम
क्षस्तपूर्ता थवरुप भररक्रदने गरी आदेश गना सक्नेछ।15 क्षस्तपूर्ता प्राप्त गररसके को स्पस्डतलाई
कसुरदारबाि क्षस्तपूर्ता भराईक्रदने गरी अदालतले आदेश क्रदएमा पीस्डतले प्राप्त गरे को
अन्तररम क्षस्तपूर्ता बापतको रकम कोषमा क्रफताा गरी बााँकी रकममार स्पस्डतलाई उपलब्ि
गराईनेछ।16 यस प्राविानले पयााप्त रुपमा अन्तररम राित (स्पस्डतको तत्काल
आवश्यकतािरूलाई सिायता गना प्रदान गररने) र क्षस्तपूर्ताको (स्पस्डतले भोगेको िानीको
उपचारको रुपमा प्रदान गररने )स्भन्नता छु िाउ̆दन
ै ।
वैवास्िक सम्बन्िको िकमा मुलुकी फौजदारी सिंस्ितामा आर्िाक बािेकका उपचारिरू पस्न
समेरिनुपछा । मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको दफा २१९ (५) को अनुसार वैवास्िक सम्बन्ि
भएको अवथिामा पस्तले पत्नीमास्ि बलात्कार गरे मा, अदालत समक्ष मुद्दा पुगेपश्चात,
अदालतले पस्तको नाममा देिाय बमोस्जमको आदेश जारी गना सक्नेछ: (क) पत्नीलाई स्नज
बसी आएको घरमा नै बसोबास गना क्रदन, पत्नीलाई खान लाउन क्रदन, कु िस्पि नगना तिा
स्शि र सभ्य व्यविार गना लगाउन, (ख) पत्नीलाई आवश्यक उपचार गराउन वा उपचारका
लास्ग उपयुक्त रकम क्रदन लगाउन, (ग) दुवैलाई एकै िाउाँ मा बसोबास गना उपयुक्त हुने
नदेस्खएमा पस्तलाई अलग बस्ने व्यवथिा गना तिा त्यसरी अलग बथदा पत्नीको
भरणपोषणको लास्ग आवश्यक व्यवथिा गना लगाउन, (घ) पत्नीलाई कु नै प्रकारले दुःख क्रदने
वा सताउने काया नगना र पत्नीको स्ित र सुरक्षाको स्नस्मत्त आवश्यक र उपयुक्त कु रा गना
गराउन ।
द्वन्दकास्लन यौन हििंसाको िकमा, स्वशेष प्रस्तवेदकले आफ्नो प्रस्तवेदनमा अवलोकन गरे
अनुसार द्वन्दका कारण माररएका वा जबजाथती बेपत्ता पाररएका र घाईते भएका
व्यस्क्तिरूले अन्तररम राित र आर्िाक सिायता पाएको तर यौन हििंसाका स्पस्डतिरूले
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ऐजन, दफा २९ (४)।

ऐजन, दफा ३० (१। अदालतले मुद्दाको अस्न्तम क्रकनारा गदाा कसूरदारबाि पीस्डतलाई मनास्सब माक्रफकको रकम क्षस्तपूर्ता थवरुप भराऎक्रदने
गरी आदेश गना सक्नेछ ।
16
ऐजन, दफा ३० (३)। दफा २९ बमोस्जम अन्तररम क्षस्तपूर्ता प्राप्त गररसके को स्पस्डतलाई उपदफा (१) बमोस्जम कसुरदारबाि क्षस्तपूर्ता
भराऎक्रदने गरी अदालतले आदेश क्रदएमा पीस्डतले प्राप्त गरेको अन्तररम क्षस्तपूर्ता बापतको रकम कोषमा क्रफताा गरी बााँकी रकममार
स्पस्डतलाई उपलब्ि गराइनेछ।
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त्यथतो कु नै क्षस्तपूर्ता वा अन्य पररपूरण वा सो सरिको सिायता सेवा नपाएको उल्लेख
गनुाभएको छ।17
३. ख. सजाय बिाउने र कम गने पररस्थिस्तिरू
८ के कानुनले बलात्कारका मुद्दामा सजाय बिाउने र घिाउने पररस्थिस्तिरू पूवाानम
ु ान
गरे को छ? यक्रद छ भने, ती के हुन् ?
छ। आफु लाई मानवरोग प्रस्तरोिक क्षमता उन्मुस्क्त गने स्जवाणु (एच.आई.भी.पोस्जरिभ)
वा सरुवा यौनरोग (सेक्सुअली ट्रान्सस्मिेड स्डस्जज) भएको िािा पाउाँ दा पाउाँ दै कसैले
जवजाथती करणी गरे को रिेछ भने त्यथतो कसूरदारलाई िप सजाय समेत हुने प्राविान छ:
(क) मानवरोग प्रस्तरोिक क्षमता उन्मुस्क्त गने स्जवाणु (एच.आई.भी. पोस्जरिभ) भएको
िािा पाउाँ दा पाउाँ दै जवजाथती करणी भएको भए दफा १०५ बमोस्जमको सजाय; (ख) अन्य
सरुवा यौनरोग (सेक्सुअली ट्रान्सस्मिेड स्डस्जज) भएको िािा पाउाँ दा पाउाँ दै जवजाथती
करणी भएको भए तीन वषासम्म कै द र तीस िजार रुपैयााँसम्म जररबाना ।
मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको दफा २१९(७) अनुसार सामूस्िक रुपमा जवजाथती करणी गरे मा
वा छ मस्िनाभन्दा बिीको गभावती, अशक्त वा अपाङ्ग वा शारीररक वा मानस्सक रुपमा
अथवथि मस्िलालाई वा िातिस्तयार देखाई जवजाथती करणी गरे मा िप पााँच वषासम्म कै द
सजाय हुनेछ ।
सािै मुलुकी फौजदारी सिंस्िताले दफा २१९ अन्तगातको प्राविानमा लेस्खएबमोस्जम कसैले
िाडनाताकी मस्िलालाई जवजाथती करणी गरे कोमा स्नजलाई िाडनाता करणीमा सजाय हुने
रिेछ भने सजायमा िाडनाताको करणीमा हुने सजाय समेत िप हुनेछ ।
यसका सािै, मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको दफा ३८ (प ) अनुसार मानवता स्वरुद्ध गरे को
कसुर स्वध्यमान रिेमा कसुरको गम्भीरता बिेको मास्ननेछ। तिापी, मुलुकी फौजदारी
सिंस्ितामा यसबारे िप के स्ि जानकारी क्रदएको छै न र अन्तराास्ष्ट्रय मापदण्ड अनुरुप बलात्कार
मानवता स्वरुद्धको अपराि भए वा नभएको अपि छ।
क. के एक भन्दा बिी व्यस्क्तले बलात्कार गरे मा, सो सजाय बिाउने पररस्थिस्त िो ?
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स्वशेष प्रस्तवेदकको नेपाल भ्रमणको प्रस्तवेदन, अनुच्छेद ६०।

िो, मुलुकी फौजदारी ऐनको दफा २१९ (७) अन्तगात कु नै मस्िलामास्ि सामूस्िक रुपमा
जवजाथती करणी गरे मा िप ५ वषासम्मको सजाय हुन्छ।
ख. के कु नै खास कमजोर वगाको व्यस्क्तमास्ि गरे को बलात्कार वा दोषी र स्पस्डतबीचको
शस्क्तको असन्तुलन भएको अवथिामा गरे को बलात्कारको लागी िप सजायको व्यवथिा
गररएको छ ? (जथतै, डाक्िर/स्बरामी; स्शक्षक/स्वद्यािी; उमेर स्भन्नता)
छ, मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको दफा २१९ (७) अनुसार कु नै मस्िलामास्ि छ मस्िनाभन्दा
बिी गभावती भएकी मस्िलालाई वा अशक्त वा अपाङ्ग वा शारीररक वा मानस्सक रुपमा
अथवथ्य मस्िलालाई जवजाथती करणी गरे मा िप ५ वषासम्मको सजाय हुन्छ।
ग. के आफ्नै पस्त/पत्नी वा सिंगै बसेको सास्िमास्ि गरे को बलात्कारको लास्ग िप सजायको
पररस्थिस्त बनाईएको छ ?
छैन, खासमा यसको उल्िो प्राविान छ। मुलुकी फौजदारी सिंस्िता अनुसार वैवास्िक सम्बन्ि
कायम रिेको अवथिामा पस्तले पत्नीलाई जबजाथती करणी गरे मा पााँच वषासम्म कै द हुनेछ।
तर पस्तसिंग मानो छु िीई अिंश मुद्दा चलेको, पस्तसिंग अिंश स्लई छु ट्टै बसेको वा पस्तसिंग
सम्बन्ि स्बच्छेदको मुद्दा चलेको खण्डमा वैवास्िक सम्बन्ि कायम रिेको मास्नने छैन।
कु नै व्यस्क्तलाई १८ वा १८ वषाभन्दा मास्िको मस्िलामास्ि गरे को बलात्कारको लास्ग ७ १० वषासम्म कै द सजाय तोक्रकएतापस्न यक्रद वैवास्िक सम्बन्ि भएको खण्डमा सो सजाय ५
वषासम्म मार हुनेछ। पीडक र स्पस्डतबीचको वैवास्िक अवथिाका कारण सजायमा कमी गना
स्मल्दैन।
९. के सजायको प्रयोजनको लास्ग गम्भीरता घट्नेअवथिािरू कानुनमा रास्खएका छन्? छ
(अस्घल्लो उत्तर िेनुािोला। )
मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको दफा ३९, देिायका अवथिािरु स्वद्यमान रिेमा कसूरको
गम्भीरता घिाएको मास्ननेछ –
(क) कसूरदारको उमेर १८ वषाभन्दा कम वा ७५ वषाभन्दा मास्ि भएको;
(ख) कसूरदारको कसूर गने स्नयत नभएको;

(ग) जुन व्यस्क्तको स्बरुद्ध कसूर भएको छ त्यथतो व्यस्क्तले कसूरदारलाई कसूर हुनुभन्दा
तत्कालअस्घ उत्तेस्जत गरे को वा िम्की क्रदएको;
(घ) कसूरदार वा स्नजको कु नै नस्जकको नातेदारका स्बरुद्ध गररएको कु नै गम्भीर कसूरको
प्रस्तकारको रुपमा तत्कालै कसूर भएको;
(ङ) कसूरदारले थवेच्छाले कसूर थवीकार गरे को वा त्यथतो कसूर गरे बापत पश्चाताप गरे को;
(च) कसूरदारले सम्बस्न्ित अस्िकारी समक्ष आत्मसमापण गरे को;
(छ) कसूरदारले आफू ले गरे को कसूर थवीकार गरी पीस्डतलाई क्षस्तपूर्ता क्रदइसके को वा क्रदन
मञ्जुर गरे को,
(ज) शारीररक, मानस्सक तिा अपाङ्गताको कारणले गदाा कसूरदारको क्षमता ह्रास भएको,
(झ) पीस्डत पक्ष र समाजलाई हुन गएको िास्न, नोक्सानीको मारा उल्लेखनीय नदेस्खएको,
(ञ) अदालतमा सााँचो कु रा व्यक्त गरी न्यास्यक प्रकृ यामा सियोग पुयााएको,
(ि) कसूर थवीकार गरी भस्वष्यमा फौजदारी कसूर नगने प्रस्तवद्घता व्यक्त गरे को,
(ि) कसैको बिकाउ वा दबाबमा अपराि गरे को ।
मास्िका (ख) र (ि) बािेक सबै अवथिािरू बलात्कारको घिनामा आकर्षात हुन्छन। दफा
२९ अनुसार स्नरपेक्ष दास्यत्व (थट्रीक्ि लायस्वस्लरि)भएका मुद्दािरूमा अपराि, जथतै
नाबास्लगसिंगको यौन सम्बन्िमा अपरास्िक मनसाय खोहजिंदन
ै ।
त्यथतैगरी, सिंस्िताको दफा २२ अनुसार व्यस्क्तले डर वा रासमा परी कु नै अपराि गरे मा,
त्यसलाई अपराि नै मास्नन्छ।

वाथतवमा, दुरुत्सािन

अन्तगात छु ट्टै सजायको18 व्यवथिा गररएको छ।

18

मुलुकी फौजदारी सिंस्िता, २०१८, दफा ३५ (२)।

क्रदने व्यस्क्तलाई, दफा ३५ (३)

िप रुपमा, मुलुकी फौजदारी कायास्वस्ि सिंस्िताको दफा ३३ ले कु नै कसूरको अस्भयुक्तले
अनुसन्िान अस्िकारीलाई त्यथतो कसूरको अनुसन्िान गना सियोग पुयााएमा त्यस बापत
त्यथतो अस्भयुक्तलाई कानून बमोस्जम हुने सजायमा छु ि हुन अनुसन्िान अस्िकारीले
सरकारी वक्रकल समक्ष स्सफाररस गना सक्नेछ भनी थिास्पत गरे को छ।
१०. के स्पस्डत र कसुरदारबीच मेलस्मलापको व्यवथिा कानुनी प्रस्तक्रियाको रुपमा
रस्खएको छ ? छ
यक्रद छ भने, यो कु न चरणमा छ र यसको कथता पररणामिरू छन् ? कानुन बािेक, के
व्यविारमा मेलस्मलाप अभ्यास गररन्छ ? गररन्छ
यसको अभ्यास कथतो छ ?
कानुनी प्राविानमा मेलस्मलापको कु नै प्राविान नभएतापस्न स्पस्डत र पीडकबीच
मेलस्मलाप गराउने अभ्यास छ। वाथतवमा स्पस्डतलाई डर वा दबाबमा पारी यथतो गररने
चलन छ।
मुलुकी फौजदारी कायास्वस्ि सिंस्िताको दफा ११४ (५) अनुसार कु नै खास कसूरबाि पीस्डत
ब्यस्क्त वा कु नै मुद्दाको साक्षीको रुपमा रिेका ब्यस्क्तले साक्षीका रुपमा रिेको कारणले
आफू लाई पक्षबाि अनुस्चत डर रास वा भय हुन सक्ने वा आफ्नो स्जउ ज्यानको सुरक्षामा
प्रस्तकू ल असर पना सक्ने सूचना प्रिरीलाई क्रदएमा प्रिरीले त्यथता साक्षी वा पीस्डतको सिंरक्षण
गररक्रदनु पनेछ । तिापी, अभ्यासमा, प्रिरीिरू आफैं ले स्पस्डत र कसुरदारबीचमा मुद्दाको
सुरुवातमा नै मेलस्मलाप गररक्रदने र औपचाररक कानुनी दताा इन्कार(जािेरी दरखाथत दताा
गना नमाने पश्चात) गने गछान ।19
यसबािेक, मुलुकी फौजदारी कायास्वस्ि सिंस्िताको दफा १२० अनुसूची–४20 अन्तगातको
कसूर सम्बन्िी कु नै मुद्दामा पक्षिरुको मञ्जुरी भएमा वा अदालतले त्यथतो मुद्दा
मेलस्मलापको लास्ग पिाउन उपयुक्त िानेमा पक्षलाई मेलस्मलापकताा रोज्न लगाई र

ऐजन, द स्िमालयन िाइम्स, दरबारमागा बलात्कार मुद्दा: छानस्बन सस्मस्तले प्रस्तबेदन प्रथतुत गछा, ३ प्रिरी अस्िकारीिरूको स्नलम्बन, ८
फे ब्रुअरी २०१८, उपलब्ि https://thehimalayantimes.com/kathmandu/durbarmarg-rape-case-probe-committee-submitsreport-3-police-officers-recommended-for-suspension/ , २७ अस्प्रल २०२०।
20
मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको अनुसच
ू ी- ४ अन्तगात दफा २२० (िाडनाता करणी गना नहुने); दफा २२४ (यौन दुव्याविार गना नहुने ) र २२६
(३) (अप्राकृ स्तक मैिुन गना नहुने) अपराििरू पछान।
19

नरोजेमा अदालतले मेलस्मलापकताा तोकी क्रदई त्यथतो मुद्दा मेलस्मलापको लास्ग जुनसुकै
बखत र अवथिामा पिाउने आदेश क्रदन सक्नेछ भनी थिास्पत गरे को छ ।
११. के फौजदारी सिंस्िताको कु नै प्राविानले कसुरदारमास्ि अस्भयोजन नगने छु ि क्रदएको छ
? छैन
क. यक्रद कसुरदारले स्पस्डत स्बिे गरे को खण्डमा? छैन
ख. यक्रद कसुरदारले आफ्नो "सामास्जक खतरा" गुण गुमाई स्पस्डतसिंग मेलस्मलाप गरे मा?
पाउदैन।
३. ग) अस्भयोजन
१२. के प्रिरीलाई उजुरी गररएको बलात्कारको मुद्दा पदमा भएका अस्िकारीद्वारा गररन्छ
(सरकारी अस्भयोजन)? छ
मुलुकी फौजदारी कायास्वस्ि सिंस्िताको अनुसूची -१ अन्तगातका सम्पूणा मुद्दािरूमा नेपाल
सरकार वादी हुन्।21 अनुसूची-१ मा अन्य अपराि सस्ित, पररच्छेद १८ का दफा २१९
(बलात्कार); दफा २२१ (िुनामा रिेको व्यस्क्तसिंग करणी); दफा २२२ (आफ्नो सिंरक्षण वा
सुरक्षामा रिेको व्यास्क्तसिंग करणी), दफा २२३ (कायाालय वा पेशागत सेवा प्राप्त गने
व्यस्क्तसिंग करणी); दफा २२५ (बालयौन दुरुपयोग); दफा २२६ (३) (नाबास्लगिरूसिंग
गररने अप्राकृ स्तक मैिुन) अपराििरू पछान।
१३. के प्रिरीलाई उजुरी गररएको बलात्कारको मुद्दा कु नै पक्ष (स्नजी अस्भयोजन) बाि
गररन्छ ?
गररदैंन ।
१४. के बलात्कारका मुद्दामा अपराि स्थवकारे मा सजायमा छु ि वा " आपसी समाझदारीको
सम्झौता"को अनुमस्त क्रदइन्छ ?
क्रदइदैन।
21

मुलुकी फौजदारी सिंस्िता, २०७४, दफा ५६।

१५.

के बालबास्लकाको बलात्कारका मुद्दामा अपराि स्थवकारे मा सजायमा छु ि वा "

आपसी समाझदारीको सम्झौता"को अनुमस्त क्रदइन्छ ?
क्रदइदैन।
१६. कृ पया बलात्कारका मुद्दाका िदम्याद सम्बन्िी जानकारी क्रदनुिोस।
मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको दफा २२९ (१) मा िाडनाता करणी सम्बस्न्ि दफा २२०
अन्तगात भएको अपरािका लास्ग िदम्यादको व्यवथिा नभएको स्नस्श्चत प्राविान गररएको
छ । मुलुकी फौजदारी सिंस्िताले िाडनाता करणीका मुद्दा दताा गना िदम्याद नहुने व्यवथिा
गरे तापस्न बलात्कार र अन्य प्रकारका यौन हििंसाका सम्बन्िमा यस्ि प्राविानलाई स्वथतार
गरे को छैन।
मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको दफा २२९ (२) ले प्रदान गरे अनुसार, २१९ (बलात्कार); दफा
२२१ (िुनामा रिेको व्यस्क्तसिंग करणी); दफा २२२ (आफ्नो सिंरक्षण वा सुरक्षामा रिेको
व्यस्क्तसिंग करणी गना नहुने), दफा २२३ (कायाालय वा पेशागत सेवा प्राप्त गने व्यस्क्तसिंग
करणी गना नहुने); दफा २२४ (यौन दुव्याविारमा स्नषेि)दफा २२५ (बालयौन दुरुपयोग गने
नहुने); दफा २२६ को उपदफा (३) (नाबास्लगिरूसिंग गररने अप्राकृ स्तक मैिुन स्नषेि)
अन्तगातको कसूरमा त्यथतो कसूर भएको स्मस्तले एक वषा नाघेपछी उजुर लाग्ने छैन ।
सािै, सोिी पररच्छेद अन्तगातको अन्य कसूरमा त्यथतो कसूर भएको कु रा िािा पाएको
स्मस्तले तीन मस्िना नाघेपस्छ उजुर लाग्ने छै न । यी कसुरिरू दफा २२६ (अप्राकृ स्तक मैिुन
गना नहुने) र २२७ (पशु करणी गना नहुने) हुन्।
दफा २२९ (२) को अनुसार िुनामा रिेको वा स्नयन्रणमा स्लएको वा अपिरण गरे को वा
शरीर बन्िक स्लएको व्यस्क्त स्वरुद्ध कसूर भएकोमा िुना, स्नयन्रण अपिरण वा शरीर
बन्िकबाि मुस्क्त पाएको स्मस्तले तीन मस्िना नाघेपस्छ उजुर लाग्ने छै न । यसको अिा
िदम्यादको समय घिना घिेको क्रदनबाि नभई छु िेको क्रदनबाि गस्न्त हुन्छ। यो सान्दर्भाक
प्रगती िो क्रकनक्रक स्नयन्रणमा भएको, अपिरण गररएको वा बन्िक बनाईएको व्यस्क्तले
िेरैजसो अवथिामा मुद्दा दताा गनाबाि बस्न्चत हुन्छ। तिापी, ३ मस्िने िदम्याद छु िेको
क्रदनबाि गन्ती गदाा स्नकै छोिो समय िो र अन्तराास्ष्ट्रय कानुनी मापदण्ड अनुसार पररवतान
गररनुपछा ।

मुलुकी फौजदारी सिंस्िताले दफा २१९, २२१, २२२, २२३, २२४ र २२५ र २२६ को उप
दफा (२) अन्तगात घिेका घिनािरूका लास्ग िदम्यादको समय ६ मस्िनाबाि १ वषा
पुराएको छ। यो स्वथतार उल्लेखनीय भएतापस्न, यो अझैपस्न बलात्कारका स्पस्डतिरूले
भोग्ने डर, रास, आघात,कलिंक र अन्य अवरोिका कारणले गदाा छोिो अवस्िस्भर अस्घ
आउनबाि रोक्न सक्छ।
खासगरी, २०१८ को अन्त्यसम्म फौजदारी कायास्वस्िका लास्ग लागु भएको रास्ष्ट्रय
फौजदारी सिंस्िता अनुसार िदम्याद ३५ क्रदनको स्ियो। यसलाई अन्तराास्ष्ट्रय मापदण्डसिंग
अस्मल्दो मास्नन्छ। तिापी, स्वशेष प्रस्तवेदक, मस्िला स्वरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव
उन्मूलन गने सम्बन्िी मिासस्न्ि, र मानव अस्िकार सस्मस्तले एक वषाको समय पस्न
अन्तराास्ष्ट्रय कानुन स्वपररत भएको दशााएको गरी लागु भएको कानुनमा सिंसोिन गने
स्सफाररश क्रदएका स्िए।22 यो लेस्खरिेको अवथिासम्म कु नै स्सफाररशिरू लागु भएका
छैनन्।
१७. के कु नै प्राविानले बलात्कारको स्पस्डत बालबास्लकाको वयथक भएपछी उजुरी क्रदने
प्राविान छ ? छ
बालबास्लकासिंग सम्बस्न्ित ऐन, २०७५ को दफा ७४ ले बलात्कारको स्पस्डतलाई आफ्नो
वयथक भएपछी उजुरी क्रदनसक्ने प्राविान गरे को छ।

तिापी, यो प्राविानको आफ्नै

स्समािरू छन्। यो दफा अनुसार, बालबास्लका स्वरुद्ध भएको यौन दुव्याविार सस्ित अन्य
अपराििरूमा लागु हुने स्वशेष कानुन बमोस्जम उजुरी दताा गनुापनेछ। तर, मुद्दा दायर
नगररएको अवथिामा प्रचस्लत कानूनमा जुनसुकै कु रा लेस्खएको भए तापस्न बालबास्लका
स्वरूद्धको कसूरको सम्बन्िमा मुद्दा दायर गने िदम्याद त्यथतो बालबास्लका अिार वषा पूरा
भएको स्मस्तले एक वषासम्म कायम रिनेछ।
१८. के बलात्कारको प्रमाणको लास्ग कु नै अस्नवाया आवश्यकतािरू छन् , जथतै
स्चक्रकसक्रकया प्रमाण वा साक्षीको आवश्यकता ? छैन

स्वशेष प्रस्तवेदकको नेपाल भ्रमणको प्रस्तवेदन, अनुच्छेद ५९; मस्िला स्वरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गने सम्बन्िी मिासस्न्िको
सस्मस्त, नेपालमास्ि स्नष्कषाका अवलोकनिरू, १६ माचा २०१८ को सिंयक्त
ु राष्ट्रसिंघ दथतावेज CEDAW/C/NPL/CO/६, अनुच्छेदिरू २२२३; मानव अस्िकार सस्मस्त, मुद्दा फु लमती न्याय स्वरुद्ध नेपाल, १८ माचा २०१९ को स्सफाररशिरू, अनुच्छेद ७९।
22

मुलुकी फौजदारी सिंस्िताको दफा २१ अनुसार, कु नै कसूरको प्रकृ स्तबाि सम्बस्न्ित ब्यस्क्तको
रगत, वीया, रौ ाँ वा शरीरको अन्य कु नै अङ्ग, िात िस्तयार वा चीज वथतु वा स्ड.एन.ए. वा
अन्य कु नै कु रा परीक्षण गदाा कसूरदार पत्ता लगाउन कसूर सम्बन्िी प्रमाण उपलब्ि हुन
सक्दछ भन्ने लागेमा अनुसन्िान अस्िकारीले सरकारी स्चक्रकत्सक वा मान्यता प्राप्त
प्रयोगशालामा त्यथतो रगत, वीया, रौ ाँ वा शरररको कु नै अङ्ग, िातिस्तयार वा चीज वथतु वा
डी.एन.ए. वा स्वद्युतीय थवरुपमा रिेको सामग्री वा अन्य कु नै भौस्तक प्रमाण परीक्षण
गराउन सक्नेछ (जोड िस्पएको) ।23

सुमन पिरी स्वरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा24, सवोच्च अदालतले जबरजथती करणीको
वारदातको प्रमाणको पस्िलो कडी भनेको थवयम् पीस्डत भएको र स्चक्रकत्सकीय प्रस्तबेदन
त्यसपस्छ मार आउने भस्नएको छ।

सवोच्च अदालतले बलात्कारका मुद्दामा सबै भन्दा

मित्वपुणा प्रमाण स्पस्डत आफैं भएको (अपरािको साक्षी आफैं भएकोले) थिास्पत गरे को छ ।
सवोच्च अदालतले यस्ि अडान सुरेन्र बी के स्वरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा पस्न स्लएको छ
।25 सवोच्च अदालतले बलात्कारको अपराि लुकेर गररने भएकाले यथतो अपरािमा प्राय
साक्षी नपाईने िारणा राखेको छ । बलात्कारको घिनामा सबैभन्दा मित्वपुणा प्रमाण स्पस्डत
आफैं भएको र स्पस्डतले स्लएको दावालाई पीस्डतको शारीररक पररक्षणद्वारा थिास्पत गने
स्निाारण गरे को छ । तिापी, अरु मुद्दामा सवोच्च अदालतले कसुरदार र स्पस्डतबीच यौन
सम्पका भए/नभएको कु रा स्चक्रकत्सकीय प्रस्तबेदन, जथतै घिना घिेको िुप्रै पश्चात गररएको
स्चक्रकत्सकीय जािंचले, नदेखाउन सक्छ भन्ने थिास्पत गरे को छ ।26
१९. के न्यायास्िस वा स्वपक्षी वक्रकललाई पुपक्ष
ा को बेला मस्िलाको पुवा यौनसम्बन्िको
इस्तिास खुलाउन लस्क्षत गने बलात्कार लुकाउने सुरस्क्षत प्राविानिरू छन् ?
छैन

23

मुलुकी फौजदारी कायास्वस्ि सिंस्िता, दफा २१।

नेपालको सवोच्च अदालत, सुमन पिरी स्वरुद्ध नेपाल सरकार, नेपाल कानुन पस्रका २०७४, स्नणाय नम्बर ९८०१, स्नणाय स्मस्त १ फे ब्रुअरी
२०१७।
25 नेपालको सवोच्च अदालत, सुरेन्र बी के स्वरुद्ध नेपाल सरकार, नेपाल कानुन पस्रका २०७५ , स्नणाय नम्बर १०१५२, स्नणाय स्मस्त २१ मे
२०१७।
26 नेपालको सवोच्च अदालत, तीन (क्रदईएको नाम) स्वरुद्ध नेपाल सरकार, नेपाल कानुन पस्रका २०७४, स्नणाय नम्बर ९८११, स्नणाय स्मस्त २६
24

नोवेम्बर २०१६।

२०. अस्भयोजन र अदालती सुनुवाईको बेला पुनपीस्डत हुन नक्रदने लक्ष्य राखी स्नमााण
गररएका फौजदारी कायास्वस्ि कानुनी प्राविानिरू छन् ?
अपराि स्पस्डत सिंरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ ले बलात्कार, िाडनाता करनी, यौन
दुव्याविार जथता अपरािको लास्ग अनुसन्िान, तिक्रककात, अस्भयोजन र अदालती
कारबािीको स्सलस्सलामा पीस्डतलाई गोपनीयताको अस्िकार प्रदान गछा। िप रुपमा, उप
दफा (३) अनुसार पीस्डतसाँग कु नै कागज गराउनु, बयान स्लनु वा बकपर गराउनु परे मा
देिाय बमोस्जम गनुापनेछ :
१ पीस्डतलाई स्नजको पस्िचान नखुल्ने गरी प्रथतुत गरे र;
२ पीस्डतको वाथतववक थवर बदल्न क्रदएर,
३ अस्भयुक्तले देख् सुन्न नपाउने क्रकस्समले श्रब्यदृश्य सिंवाद प्रस्बस्ि प्रयोग गरे र,
४ अस्भयुक्तले देखन वा सुन्न नपाउने गरी वा सुन्न मार पाउने व्यवथिा स्मलाएर।
त्यसैगरी ऐनको दफा १४ अनुसार अदालतले कसुरको सुनुवाईको स्सलस्सलामा अस्भयुक्त,
अस्भयुक्त सम्बद्ध व्यस्क्त र अस्भयुक्तका साक्षीबात पृिक रिने गरी स्पस्डतको स्नस्मत्त छु ट्टै
कक्ष उपलब्ि गराउन सक्नेछ। छु ट्टै कक्ष उपलब्ि गराउन सम्भव र व्याविाररक नभएमा
सुनुवाई हुाँदा अदालतले स्पस्डतको सुरक्षा र स्ितको स्नस्मत्त पीस्डतसाँग अस्भयुक्त, अस्भयुक्त
सम्बद्ध व्यस्क्त र अस्भयुक्तका साक्षीले अदालतले अन्यिा आदेश क्रदएकोमा बािेक सम्पका गना
नसक्ने आवश्यक व्यवथिा स्मलाउनु पनेछ। सािै दफा १० अनुसार स्पस्डतलाई शिंकाथपद
व्यस्क्त, अस्भयुक्त, कसुरदार वा स्नज सम्बद्ध व्यस्क्त वा अस्भयुक्तका साक्षीबाि स्पस्डत वा
स्पस्डतको स्नस्जक्को नातेदार र पीस्डतमा आस्श्रत व्यस्क्त स्वरुद्ध हुन सक्ने आिमण, क्षस्त, डर,
रास वा िम्कीबाि सुरस्क्षत हुन पाउने अस्िकार हुनेछ।
त्यसैगरी, मुलुकी फौजदारी कायास्वस्ि सिंस्िताको दफा ११४ बमोस्जम मुद्दामा साक्षी रिेको
कु नै ब्यस्क्तलाई अदालत समक्ष उपस्थित हुन वा अदालतमा वकपर गररसके पस्छ आफ्नो
सुरक्षामा खतरा रिेको छ भन्ने लागेमा स्नजको सुरक्षाको प्रबन्ि गररने प्राविान रास्खएको
छ।

सािै मुलुकी फौजदारी कायास्वस्ि ऐनको दफा १६ (६) ले साक्षीको स्भस्डओ माफा त बयान
गना स्मल्ने व्यवथिा गरे को छ। िपरुपमा, मुलुकी फौजदारी कायास्वस्ि ऐनको दफा १२९ मा
बलात्कार, िाडनाता करणी, यौन दुव्याविार, मस्िला स्वरुद्धको हििंसा जथता अपरािमा
मुद्दाको पुपाक्ष बन्द इजलास माफा त गररने व्यवथिा छ।
३. घ) युद्ध र/वा द्वन्द
२१. के बलात्कारलाई युद्ध अपराि वा मानवता स्वरुद्धको अपरािको रुपमा अपरािीकरण
गररएको छ ?
छैन।
२२. के युद्ध वा द्वन्दको पृष्ठभूस्ममा घिेका बलात्कारको अस्भयोजन गना िदम्याद छ ?
छ।
मास्ि स्वथतार गरे अनुसार (प्रश्न नम्बर १६ को उत्तर िेहुि
ा ोस ), सशस्त्र द्वन्दको बेला भएको
बलात्कारको फौजदारी कायास्वस्िमा िदम्यादको समय ३५ क्रदनको स्ियो, जुन थपि रुपमा
अन्तराास्ष्ट्रय कानुन स्वपररत छ।
२३. के युद्ध वा द्वन्दको पृष्ठभूस्ममा घिेका बलात्कारकोलास्ग छु ट्टै िदम्यादको व्यवथिा छ ?
छैन, मास्िको प्रश्न नम्बर १६ र २२ को उत्तर िेनुािोस।
२४. के अन्तराास्ष्ट्रय फौजदारी अदालतको रोम स्विान अनुमोदन गररएको छ ?
छैन ।
३. ङ) त्यािंक
२५. कृ पया स्वगत दुई देस्ख पािंच वषास्भर बलात्कारका मुद्दा उजुरी, अस्भयोजन, सजायको
मुद्दाको त्यािंक प्रदान गनुि
ा ोस।
मस्िला पुनथिाापना के न्रको त्यािंक अनुसार २०१७ देस्ख २०१८ सम्म मस्िलामास्ि हुने
बलात्कार र मस्िला हििंसा ६८ बाि १२० सम्म बढ्यो र यौन दुव्याविार २०१७ देस्ख

२०१८ सम्म १८ देस्ख ३७ बढ्यो।27 नेपाल प्रिरीको

मस्िला मास्ि हििंसाको त्यािंक

अनुसार, मस्िला र बालबास्लका स्वरुद्ध हििंसा २०१८ मा २२३० वोिा दताा भयो जबक्रक
२०१८ मा १४८० वोिा दताा भएका स्िए।28 बढ्दो त्यािंकले बलात्कार र अन्य प्रकारका
यौन हििंसाका स्पस्डतिरूको उपचार र पररपूरणमा िप जोड क्रदनुपने देस्खन्छ।
३ च ) अन्य
२६. कृ पया बलात्कारको अस्भयोजन र उजुरीमा र कसुरदारको जवाफदेस्ितामा आउने
अवरोििरू स्वथतृत रुपमा प्रथतुत गनुि
ा ोस र तपाइको कानुनी र सामास्जक पृष्ठभूस्म अनुसार
मास्ि नसमेिीएका कु रािरू उल्लेख गनुि
ा ोस।
नेपाली पृष्ठभूमीमा भएका िप अवरोििरू तल उल्लेख गररएका छन्:
क ) बलात्कारका मुद्दाको अप्रभावकारी अनुसन्िान
स्वगतमा, नेपाल प्रिरीले गरे को अनुसन्िानमास्ि नेपालका वररष्ठ फोरे स्न्सकका स्वज्ञ डा
िररिर वथतीले प्रश्निरू उिाउनुभएको छ, उिााँको अनुसार, घिनाथिलमा काम गने
व्यस्क्तिरू नस्जकै को अथपतालको स्चक्रकत्सकीय अस्िकृ त भएको र फोरे स्न्सक स्वज्ञ नभएको
बताउनुभयो। उिााँले िप भन्नुभयो क्रक यौन अपरािका उिी मुद्दामा स्वस्भन्न अथपतालले
गरे का स्वस्भन्न प्रस्तबेदनमा स्भन्न स्भन्नै कु रा प्रथतुत गररएको स्ियो ।29 बलात्कारको
अनुसन्िान गदाा यथता स्वसिंगस्तिरूमा ध्यान क्रदनुपछा।
ख ) अपयााप्त स्पस्डत सुरक्षाका सिंयन्रिरू
थवाथ्य तिा जनसिंख्या मन्रालयले १८ वोिा अथपतालमा सम्पूणा िेरचाि प्रदान गने
उद्देश्यले (घाउको जािंच, पुनथिाापनामा सियोग, मनोवैज्ञास्नक परामशा, कानुनी सल्लाि र
सुरक्षा ) एकै छतमुनी क्रदने गरी एकद्वार सिंकि व्यवथिापन के न्र थिास्पत गरे को स्ियो ।
तिापी, यी के न्रिरू नेपालका िरे क स्जल्लामा छैनन् र िालका िुप्रै के न्रमा न्युन कमाचारी र

मस्िला पुनथिाापना के न्र (वोरेक) मा नेपालीमा प्रकास्शत गरेको प्रस्तवेदन, १७ जुलाई २०१८ देस्ख १६ जुलाईसम्मको अवस्िलाई
समेिीएको स्ियो, यिााँ १४३ बलात्कारका घिना र १८ बलात्कारको उद्योगको घिनािरू स्िए। वोरेक, अन्वेशी २०७६ (२०१९), पृष्ठ १४।
28
आर्िाक वषा ०७४/७५ १६ जुलाई २०१७ र १६ जुलाई २०१८बीचमा स्ियो र आर्िाक वषा ०७५/०७६ १७ जुलाई २०१८ र १६ जुलाई
२०१९ बीच स्िय। िेनि
ुा ोस https://cid.nepalpolice.gov.np/index.php/cid-wings/women-children-service-directorate.
29
माई ररपस्ब्लक, स्िरा एल भुसाल र मिास्बर पौड्याल, ४ ओक्तोबर २०१८ मा प्रकास्शत, गलत अनुसन्िान प्रक्रियाका कारण िुप्रै
बलात्कार स्पस्डतिरू नेपालमा स्पस्डत छन्, उपलब्ि https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/many-rape-victims-in-nepalare-deprived-of-justice-due-to-flawed-investigation-process/
27

आवश्यक पूवाािारिरूको कमी छ।30 पयााप्त सुरक्षा सिंयन्रिरू र पूणा सिायतास्बना,
स्पस्डतिरूलाई न्याय प्रास्प्तको लास्ग चुनौतीिरू हुन्छ।

४. स्नष्कषािरू
मास्ि प्रथतुत गररएका जानकारीका आिारमा, नेपालले िप स्बलम्बस्बना बलात्कार र अन्य
प्रकारका यौन हििंसासिंग सम्बस्न्ित, दुवै द्वन्द र शास्न्तको समयको लास्ग, कानुन र साि
सािै सिंिमणकास्लन न्यायका सान्दर्भाक सिंरचना पररमाजान गनुप
ा छा। खासगरी, नेपालले यी
कु राको सुस्नस्श्चतता गनुापछा :
- मुलुकी फौजदारी सिंस्ितामा भएको बलात्कारको पररभाषामा पररवतान गरी यसलाई
लैंस्गक तिथि बनाई, सम्पूणा क्रकस्समका प्रवेश (penetration)लाई समावेश गरी अपरािको
गाम्भीयाता अनुरुपको सजाय स्निाारण गनुापछा।
- बलात्कार बािेक अन्य यौन अपरािका अत्यन्त गम्भीर प्रकृ स्तका लास्ग पयााप्त र
आनुपस्तक सजायको व्यवथिा स्निाारण गने।
- कसुरदारको वैवास्िक अवथिाले बलात्कारको सजाय कम गना नगने।
- बलात्कार र अन्य प्रकारका यौन हििंसाका स्पस्डतिरूलाई भोग्नुपरे को िास्नको लागक्षस्तपूर्ता
र सािै पुनथिाापना, सन्तुस्ि, पुन नदोिोररने सुस्नस्श्चतता सस्ितको पूणा पररपूरणको
व्यवथिा गने।

यस सन्दभामा, फौजदारी कायास्वस्िको अन्त्यमा प्रदान गररने क्षस्तपुती

कसुरदारले प्रदान गना नसके को अवथिामा राष्ट्रले सिायक दास्यत्वमा आिाररत भई रकम
स्तररक्रदने सुस्नस्श्चतता गने।
-स्पस्डत कोषमा पयााप्त आर्िाक, मानवीय र प्रास्वस्िक श्रोतिरू हुने ।
इन्ह्युरेड इन्िरनेसनल, लैंस्गक समानता र सामास्जक समावेस्शतालाई प्रविान गदै: नेपालको प्रस्तबदता र दास्यत्विरू, ओक्िोबर २०१८,
पृष्ठ १८ र ८७, उपलब्ि,
https://thinkasia.org/handle/11540/8981?fbclid=IwAR3eqYjrENdO_asc0SU1kS1k7K1Y23i3HgrGAGerMc3gksKpIkiiKEw9Jss ;
द कािमाडौ ाँ पोि, लुस्म्बनीको प्रदेशको अथपतालको एक द्वार जोस्खम व्यवथिापन के न्रमा पूवाािार र कमाचारीको कमी,२ मे २०२० मा
प्रकास्शत, उपलब्ि https://kathmandupost.com/province-no-5/2020/02/16/lumbini-provincial-hospital-s-one-stop-crisismanagement-centre-is-crippled-by-lack-of-infrastructure-and-staff
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-बलात्कार र अन्य प्रकारका यौन हििंसाका स्पस्डतिरूले अस्वलम्ब भोगेको क्षस्तको लास्ग
पररपूरण प्राप्त गने, जुन अन्तररम राितमा स्सस्मत राख् स्मल्दैन। यस सन्दभामा, अपरािसिंग
सम्बस्न्ित गैर-आर्िाक िास्नका लास्ग दावा, र खासगरी, यातना र द्वन्दसिंग सम्बस्न्ित यौन
हििंसाको लास्ग कु नै िदम्याद नरास्खने।
-बलात्कार र अन्य प्रकारका यौन हििंसाका लास्ग हुने फौजदारी कायास्वस्िको लास्ग िदम्याद
नरास्खने।
- बलात्कार र अन्य प्रकारका यौन हििंसामा कानुन कायाान्वयन गने अस्िकारी र न्यायलयले
स्पस्डतिरू र कसुरदारिरूबीच थवत: मेलस्मलाप गराउने अनुग्रि नराख्े । स्पस्डतिरूलाई
डर, िम्की र उत्पीडनबाि सुरस्क्षत राख्े प्राविानिरू र यसो हुन नक्रदन िोस उपायिरू
अपनाउने र दोषीलाई अस्भयोजन गने र सजाय गने।
- पुपाक्षको बखतमा मस्िलाको यौन इस्तिास खोतल्न न्यायस्िश र स्वपक्षीका वक्रकलिरूलाई
रोक गने प्राविानिरू लागु हुने कानुनमा राखी सिंशोिन गने।
- अन्तराास्ष्ट्रय मापदण्ड अनुरुप युद्ध अपराि र मानवता स्वरुद्धको अपराि सिंस्िताकरण गने
र यी सबैमा िदम्यादको लागु नहुने सुस्नस्श्चतता प्रदान गने।
- स्वशेषज्ञिरूद्वारा अन्तराास्ष्ट्रय मापदण्ड अनुसार घिनाथिलको अनुसन्िान गने सुस्नस्श्चत
गने।
- देशैभरी बलात्कार र यौन हििंसाका स्पस्डतिरूको पूणा सिायता र िेरचाि (चोिपिकको
िेरचाि, पुनथिाापनामा सियोग, मनोवैज्ञास्नक परामशा प्रदान गने, कानुनी सल्लाि र सुरक्ष
प्रदान गने) के न्रिरु थिापना गने र त्यथता के न्रिरुले आवश्यक आर्िाक, मानवीय र
प्रास्वस्िक श्रोतिरू पाउने सुस्नस्श्चत गने ।
- नेपालको सवोच्च अदालतको स्नणाय अनुसार सत्य स्नरुपण आयोग ऐन अन्तराास्ष्ट्रय
मापदण्ड सिंगत हुनेगरी सिंसोिन गने।

सिंसोिनले स्पस्डतिरू र उनीिरूको प्रस्तस्नस्ि

सिंथिािरूका मागिरू दशााउनुपछा। खासगरी, यसले यी कु राको सुस्नस्श्चतता क्रदनुपछा : क )
बलात्कार र अन्य प्रकारका यौन हििंसा सस्ित अन्तराास्ष्ट्रय कानुन अन्तगात वा अन्य गम्भीर
मानव अस्िकार उल्लङ्घनको आरोप लागेका व्यस्क्तिरूमास्ि हुने फौजदारी कायास्वस्िमा

कु नैपस्न आयोगलाई क्षमादान वा सो सरिको उपायिरू क्रदने अस्िकार प्रदान नगने; ख)
अन्तराास्ष्ट्रय कानून अन्तगात अपराि र मानव अस्िकारको गम्भीर उल्लङ्घनको अस्भयोग
लागेका मास्ि हुने फौजदारी कारवािीको स्निाारण गना सरकारी अस्िकारीिरुको
थवस्ववेकको परीस्ि नहुने ; ग) यक्रद स्पस्डत र दोषीबीच मेलस्मलाप गररन्छ भने, सो
थवतन्र, वाथतस्वक र स्पस्डतको सुसुस्चत सूचनाको आिारमा गने; घ) साक्षी सुरक्षाको पूणा
कायािम थिापना गने र सोको लास्ग पयााप्त श्रोतिरू प्रदान गने; र न ) सत्य स्नरुपण आयोग
ऐनले अन्तररम राित र पररपूरणमा पयााप्त मारामा स्भन्नता गने र पररपूरणमा क्षस्तपूर्ता,
पुनथिाापना, पुनारुिान, सन्तुस्ि, र नदोिोररने सुस्नस्श्चतता समावेश गने।
-सिंिमणकास्लन न्यायको कानुन सिंसोिन गरी स्वशेष अदालतको स्नमााण र सरिक क्षमताका
साि सािै अन्य घरे लु अदालतिरू र मिान्यायस्िवक्ताको कायाालयको सम्बन्ि प्रि पाने।
अदालतिरूमा स्वचारािीन मुद्दामा स्वशेष अदालत आकर्षात नहुने।
- आयुक्तिरूको चयन र स्नयुस्क्त पूणा पारदशी तवरमा र छलफलयुक्त ििंगबाि गने।
आयुक्तिरूको थवतन्रता र स्नष्पक्षता सुस्नस्श्चत गने।

आयोगलाई आफ्नो क्रदघाकास्लन

कायाभार अनुसारको काम गना र श्रोतिरूको थव-सिंचालन गना योग्य बनाउन,कु नैपस्न
राजनीस्तक कायाकतााको स्नणायमा आस्श्रत नभई,

पयााप्त आर्िाक, प्रास्वस्िक र मानव

श्रोतले सुस्नस्श्चत गने।
कानुनी पररमाजान र ग्रिण गररने नीस्तिरूलाई जागरुकतासिंग सम्बस्न्ित कायािमिरू गरी
लैंस्गक स्वभेद उन्मुलन गने र न्यायास्िशिरू, वक्रकलिरू, कानुन कायान्वयन गने
अस्िकारीिरू र स्चक्रकत्सकीय अस्िकारीिरूको बलात्कार र अन्य यौन हििंसाको लैंस्गकसिंवद
े नशील तवरले बुझाई हुन जरूरी छ।

पेश गने सिंथिािरू :
ह्युमन राईट्स एण्ड जस्थिस सेन्िर (एचआरजेसी) २०१७ मा थिापना भएको गैर सरकारी
ाँ अवस्थित छ। यसले नेपालमा यातना, जबजाथती बेपत्ता,
सिंथिा िो जुन कािमाडौमा
गैरन्यास्यक ित्या र यौन हििंसा जथता मानव अस्िकार उल्लङ्घनको पीस्डतिरूको न्यायको
पहुाँचलाई सुक्ररि गछा ।

सम्पका व्यस्क्त: कस्पल अयााल
इमेल: aryalkapil@gmail.com, contact@hrjc.org.np
िे गाना: ज्वागल-१०, लस्लतपुर, नेपाल
िेस्लफोन: +९७७ ९८१८ ०१८ ९२४
वेबसाईि : http://hrjc.org.np/
ट्रायल इन्िरनेसनल जेनेभामा अवस्थित २००२ मा थिास्पत गैर-सरकारी सिंथिा िो र
यसको सिंयुक्त राष्ट्रसिंघको आर्िाक र सामास्जक पररषद (एकोसक )को परामशा स्थिस्तको छ
जसले स्पस्डतिरूलाई उनीिरूको न्यायको खोजीमा सियोग गछा। यस सिंथिाले कानुनी
प्रस्तस्नस्ि क्रदने, मुद्दा अस्भयोजन गने, क्षमता स्वकास गने र मानव अस्िकारका एजेन्डालाई
अस्घ बिाउने काम गछा।
ट्रायल इन्िरनेसनल
सम्पका व्यस्क्त : क्रिस्थिना के ररलो
इमेल: c.cariello@trialinternational.org
िे गाना: रु क्रद स्लयोन ९५, १२०३ जेनेभा, स्थवजरल्याण्ड
िेस्लफोन: +४१ २२ ३२१ ६१ १०
वेबसाईि : https://trialinternational.org/

