सिोच्च अदालत, संयक्त
ु इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री हरर प्रसाद फु याल
फै सला
०७1-CR-०659
मुद्ााः जबरजस्ती करणी।
‘घ’ कु मारीको जाहेरीले नेपाल सरकार----------------------------------------------१

पुनरािेदक
िादी

विरुद्ध
वजल्ला बैतडी भुमेश्वर गा.वि.स. िडा नं 2 बस्ने खेमराज भट्टको छोरा सागर

भट्ट--

------------------------------------------------------------------------------------१
वजल्ला बैतडी गुजर गा.वि.स. िडा नं 3 बस्ने धमाानन्द अिस्थीको छोरा अमर राज

प्रत्यथी
प्रवतिादी

अिस्थी----------------------------------------------------------------------------1

शुरुतहमा फै सलागने: माननीय वजल्ला न्यायाधीश श्री वहमालय राज पाठक
बैतडी वजल्ला अदालत
वमवताः २०69।11।22
पुनरािेदन तहमा फै सला गने :

माननीय न्यायाधीश श्री रमेश प्रसाद राजभण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री नर बहादुर शाही
पुनरािेदन अदालत महेन्रनगर

फै सला वमवत :-

२०७1।1।15

न्याय प्रशासन ऐन, 2073 को दफा ९ बमोवजम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्ाको संविप्त
तथ्य एिं ठहर यस प्रकार छाःतथ्य खण्ड
1.

वमवत 2068।12।09 गते एस्.एल्.सी. परीिा ददन भनी पाटनमा आएकी छात्रा “घ” कु मारी
(पररिर्तात नाम) लाई पाटन बजारमा पसल गरी बस्ने अमर राज अिस्थी र सागर भट्टले
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

जबरजस्ती करणी गरे कोले वनज दुिै जना उपर कडा कारिाही गरी पाउँ भन््ने व्यहोराको श्री
वशद्धेश्वर उच्च माध्यावमक विद्यालय मेलचौराका प्रधानाध्यापक लालुराम वि.क. र व्यिस्थापन
सवमवत अध्यि गणेश दत्त भट्टराईको ईलाका प्रहरी कायाालय पाटनमा परेको संयुक्त वनिेदन।
वमवत २०६८।१२।०९ गतेको ददउँ सो 12:00 बजेको समयमा पाटन बजारमा गेस पेपर दकन््न
गएको अिस्थामा चांदनी वडवजटल फोटो स्टुवडयोका संचालक अमर राज अिस्थी र सागर
भट्टले मलाई वजस््याउनका साथै के ही समय पवछ सम्बवन्धत फोटो स्टु वडयोमा विवभन््न
दकवसमका औषधी सुईको प्रयोग गरी मलाई अचेत अिस्थामा पारी सामुवहकरुपले करणी
गरेकाले वनजहरुलाई कानूनी कारिाही गरी पाउँ भन््ने व्यहोराको वमवत २०६८।१२।१० गतेको
पीवडत “घ” कु मारीले वजल्ला प्रहरी कायाालय बैतडीमा ददएको जाहेरी दरखास्त ।
यसमा वजल्ला बैतडी पाटन गा.वि.स. िडा नं ९ वस्थत पूिामा श्रीकृ षण उ.मा.वि जाने
प््की सडक, पविम गोईडा खोला, उत्तरमा टेक ससंह रािलको प््की घर, दविणमा समेत
उ.मा.वि जाने बाटो यवत चार दकल्ला वभत्र सागर भट्टको जगन््नाथ स्टोर, सोही स्टोर
पसलमा वमवत २०६८।१२।0९ गते सागर भट्ट समेतले “घ” कु मारी लाई बोलाई जबरजस्ती
करणी गरेको भनी देखाईएको घटनास्थल हेदाा घटनासँग सम्बवन्धत सबुत प्रमाण फे ला नपरे को
चार दकल्ला सवहतको घटनास्थल ठीक छ। सोही पसलको अगाडी प््की सडक भई पूिा पट्टी
दविणमा रामदत्त जोशीको पसल, उत्तर ददपक भट्टको पसल, पविम बजार देवख पाटन
्याम्पस जाने प््की सडक, पूिा पेरेवनयल ईनजीको कायाालय यवत चार दकल्ला वभत्र गणेश
भट्टको वतन तल्ले प््की घरको भुई तलामा चाँदनी फोटो स्टुडीयो रहेको सो वभत्र एउटा
कोठा र बावहर अको कोठा रहेको, बावहर कोठामा कम््युटर लगायत श्रृंगारका सामानहरु
रहेको वभत्र कोठामा सुत््ने खटीया समेत रहेको अन्य घटनासँग सम्बवन्धत कु नै सबुत प्रमाण
फे ला नपरे को ठीक छ भन््ने वमवत २०६८।१२।११ को घटनास्थल मुचुल्का।
पीवडत तथा प्रवतिादीहरुलाई स्िास्थ्य परीिण गराउन पठाएको वमवत २०६८।१२।१० गतेको
च.नं. २८९७ र २८९८ को पत्र।
पीवडतले घटना हुँदा लगाएको कपडाहरु वनज बस्ने गरेको घरबाट बरामद गररएको भन््ने वमवत
२०६८।१२।११ गतेको बरामदी मुचुल्का।
Bruise below left eye, On right arm in medial aspect 2 bruises of 1.5 cm ×1.5 cm (बाँया
आँखा मुनी र पाखुरामा वनलडाम), On P \ v Examination —whitish discharge was noted
in and around the introitus, two fingers were easily inserted inside the vagina, भन््ने समेत
व्यहोराको वजल्ला स्िास्थ्य कायाालय बैतडीले पठाएको वमवत 2068।12।10 को पीवडतको
स्िास्थ्य परीिण प्रवतिेदन ।
प्रवतिादी सागर भट्ट र अमर राज अिस्थीले मलाई सामुवहक बलात्कार गरे का हुन् भन््ने
व्यहोराको वमवत २०६८।१२।१३ गते पीवडत “घ” कु मारीले मवहला तथा बालबावलका कायाालय
पाटन बैतडीमा ददएको वनिेदन सो कायाालयको च.नं. ८९ को पत्र साथ वजल्ला प्रहरी
कायाालय, बैतडीमा प्राप्त भएको।
वमवत २०६८।१२।०९ गतेको िारदातको समयमा पीवडतले लगाएका कपडा तथा प्रवतिादीहरुको
रक्त समुहको मेवडकल ररपोटा के वन्रय प्रहरी विवध विज्ञान प्रयोगशाला महाराजगंज काठमाडौंबाट
प्राप्त भएको।
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9. वमवत २०६८।१२।०९ गते एस्.एल्.सी. परीिा ददन पाटन आएकी छात्रा “घ” कु मारीलाई
प्रवतिादी सागर भट्ट र अमर राज अिस्थीले पाटन बजारमा वचयामा नसालु पदाथा वमलाएर
फकाई फु लाई सेिन गना लगाई सामुवहक बलात्कार गरे को जघन्य अपराधमा वनज प्रवतिादी
उपर कडा कारिाही हुन भनी श्री कै लपाल विकास तथा संरिण समाज नेपालले सम्मावनत
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लेखी वजल्ला प्रहरी कायाालय बैतडीलाई समेत िोधाथा ददएको पत्र।
10.
पीवडत"घ" कु मारी मेरो काकाको छोरी बवहनी नाता पने र वनज मेरो घरमा बसेर परीिा
ददइरहेकी वथइन् । वमवत २०६८।१२।०९ गते साँझ 19 बजेवतर मेरो मोबाईल चलाएर
कोठामा बवसरहेकी वथईन्। मैंले मोबाईल वलएर दकताब पढ् भनी खाना बनाउन लागेँ र
वनजले आधा रोटी मात्र खाइन्। यो मोबाईलबाट मलाई कसैले वजस्काईरहेको छ भनेर भन्दै
वथईन् तर मैंले फोन वलएपछी कसैले फोन गरेन। त्यसपवछ वनज पीवडतले असामान्य हका त
गना थालीन् र बावहर आएर सुतीन् । अवन मैले अन्य िरपरका मावनसहरुलाई समेत बोलाई
वनजलाई वभत्र राखी झारफु क समेत गना लगाए र वभत्र तोडफोड गना थालेपछी वनजको हात
बाँधेर राखेपछी वबहान मात्र खोलेका हौं। उक्त िारदात मेरो घरमा घटेको होईन बरु ऐ. ९
गते वनज आफ्नो परीिाको सामाग्री वलन पाटन बजार गएको अिस्थामा वनज संग उक्त
जबरजस्ती करणीको िारदात घट्न गई सोही कारणले वनजको मानवसक अिस्था वबग्रेको हुन
पदाछ भन््ने कमला वबष्टको कागज।
11.
वमवत २०६८।१२।०९ गते म वनज सागर भट्टको पसलमा बसेको अिस्थामा वनज पीवडत “घ”
कु मारी आई सागर भट्ट कहाँ छ भनी सोधी रहेकी वथईन् भन््ने व्यहोराको वनमाला भट्टको
कागज।
12.
प्रवतिादी दुिै जना पवहले देवख नै राम्रो चररत्रका व्यक्तीहरु नभएकाले वनज दुिै जना वमवल
उक्त िारदात गरे को हुनु पदाछ भन््ने समेत व्यहोराको रमेश िोहराको कागज ।
13.
वमवत 2068।12।09 गते ददउं सो अन्दाजी 13ःाः00 बजे वनज मेरो पसलमा आई Geometry
Box , गवणतको गेस पेपर र ्याल्कु लेटर दकनेर लगेकी हो, त्यसपवछ वनज कहाँ गई मलाई
थाहा भएन, पीवडत पिसंग मेरो कु नै ररसईबी वथएन, हामी 2 जनाको नाम वलएर कसैले
त्यस्तो घटना गरे को पवन हुन स्छ। भन््ने व्यहोराको वमवत २०६८।१२।२० गते पाना ७ को
प्रवतिादी सागर भट्टको बयान ।
14.
वमवत २०६८।१२।०९ गते म मेरो पसलमा नै वथएँ, अन्दाजी मध्यान्हको 12/1 बजे वतर
वनज "घ" कु मारी प्रवतिादी सागर भट्टको पुस्तक पसलमा आएकी मैले आफ्नै पसलबाट देखेको
हुँ, वनज उक्त सागरको पसलमा ४/5 वमनेट जवत उवभएको होली, त्यसले त्यहाँ के के कु रा
गर्यो र त्यसपवछ कहाँ गई थाहा भएन र वमवत 2068।12।१० गते वबहान अन्दाजी 7 बजे
वतर जाहेरिालीलाई प्रवतिादी सागर भट्टको पसलमा आएको देखेको हुँ, मेरो जाहेरिालीसंग
कु नै पूिा ररसईबी वथएन, मेरो नाममा समेत दकन दकटानी जाहेरी पना आयो मलाई थाहा
भएन भन््ने व्यहोराको ऐ. वमवतको पाना ७ को प्रवतिादी अमर राज अिस्थीको बयान ।
15.
पीवडतले िारदातका समयमा लगाएका कपडाहरु मध्ये कट््टु मा प्रवतिादीहरुको Human Semen
was detected on exhibit no.1 (मानिको शुक्रदकट भेरटएको), Blood Group of exhibit no.1
could not be confirmed (रक्त समूह वनवित गना नसदकएको) र Exhibit nos. 4 and 5 were
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16.

17.

18.

19.

20.

human hairs (रौंहरु भेरटएको) भन््ने के वन्रय विवध विज्ञान प्रयोगशालाको वमवत २०६८।१२।२१
गतेको च.नं. २९७२ को पत्र साथ प्राप्त हुनआएको प्रवतिेदन।
वमवत २०६८।१२।०९ गते वनज पीवडतलाई मैले पाटन बजारमा सामान दकन््न आएको बेला
देखेको र दोस्रो ददन म परीिा ददन स्दैन भनी रोई कराई देखी के भयो भनी सोधपुछ
गदाा वमवत २०६८।१२।०९ गते सामान वलन बजार आएका बखत प्रवतिादी सागर भट्ट र
अमर राज अिस्थीले विवभन््न लोभ लालचमा पारी चांदनी फोटो स्टुवडयोको अमर राज
अिस्थीको सुत््ने कोठामा लगी पवहले सागर भट्ट र पवछ अमर राज अिस्थीले मलाई जबरजस्ती
करणी गरेको र उम्कन खोज्दा मेरो आँखामा चोट लागेको भनी पीवडतले मलाई भन्दा मैंले
थाहा पाएको र प्रवतिादीहरु समेतको पूिा चाल चलनसमेत रठक नभएकाले वनज दुिै जना
प्रवतिादीहरुले उक्त घटना गरे कोमा मलाई पूणा विश्वास लाग्छ भन््ने समेत व्यहोराको वमवत
२०६८।१२।२५ गतेको गगन वसहं भण्डारीको कागज।
वमवत २०६८।१२।१० गते वबहान म काम विशेषले पाटन बजार आएको अिस्थामा वनज
पीवडतलाई सोध्दा २०६८।१२।९ गते ददउँ सो सामान दकन््न आएका बेला प्रवतिादी सागर भट्ट
र प्रवतिादी अमर राज अिस्थीले मलाई विवभन््न दकवसमको लोभ लालचमा पारी वभत्र लगी
दुिै जनाले पालै पालो जबरजस्ती करणी गरे को र मैले उम्कन खोज्दा मेरो आँखामा चोट
लागेको भनी पीवडतले भन्दा घटना बारे थाहा पाएको हुँ भन््ने समेत व्यहोराको ईन्र वसहं
िोहराको कागज।
वमवत २०६८।१२।९ गते पीवडत पाटन बजार आएको अिस्थामा प्रवतिादी अमर राज अिस्थी
र प्रवतिादी सागर भट्टले वनजलाई ललाई फकाई अमर राज अिस्थीको फोटो स्टु वडयोमा लगी
दुिै प्रवतिादीहरुले पालै पालो जबरजस्ती करणी गरेको भनी सुनी थाहा पाएकी हुँ भन््ने समेत
व्यहोराको धना पहरीको कागज ।
वमवत २०६८।१२।०९ गते पीवडत “घ” कु मारीलाई पाटन बजारमा जबरजस्ती करणी गरेको
छ भन््ने खबर फोनबाट थाहा भए पवछ २०६८।१२।०९ गते म पाटन बजार आएको र घटना
सम्बन्धमा बुझ्दा वमवत २०६८।१२।०९ गते वनज पीवडत सामान दकन््न पाटन बजार आएको
अिस्थामा प्रवतिादी दुिै जनाले पीवडतलाई वभत्र लगी पालै पालो जबरजस्ती करणी गरेको
भन््ने सुनी थाहा पाएको र वनज पीवडतको बाँया आँखामुनी वनलडाम रहेको हुँदा प्रवतिादी
दुिै जनाले उक्त घटना गरेको भन््नेमा मलाई पूणा विश्िास लाग्छ भन््ने श्री के दार उच्च
माध्यवमक विद्यालय मेलचोराको प्रधानाध्यापक लालुराम वि.क.को कागज ।
वमवत २०६८।१२।०९ गते वबहान घटना सम्बन्धमा फोन माफा त जानकारी पाए पवछ म पाटन
आएको र तत्काल पीवडतको आँखामुनी वनलडाम रहेको र पीवडतलाई के भएको भनी सोध्दा
वमवत २०६८।१२।०९ गते ददउँ सो गेस पेपर दकन््न प्रवतिादी सागर भट्टको पसलमा आएको
अिस्थामा प्रवतिादी अमर राज अिस्थी समेत त्यँहा आई मलाई चांदनी फोटो स्टु वडयो वभत्र
लगी दुिै प्रवतिादीहरुले जबरजस्ती करणी गरेको भनी पीवडतले भन्दा घटनाको बारे जानकारी
पाएको र दुिै प्रवतिादीले उक्त घटना गरेकोमा मलाई पूणा विश्िास लाग्छ भन््ने व्यहोराको
श्री वशद्धेश्िर उच्च माध्यवमक विद्यालय मेलाचोरका विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतका अध्यि
गणेश दत्त भट्टराईको कागज ।
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वमवत २०६८।१२।०९ गते ददउँ सो पीवडत “घ” कु मारी आफ्नो परीिाको सामग्री दकन््न पाटन
बजार वस्थत सागर भट्टको पसलमा आएको अिस्थामा चांदनी फोटो स्टु वडयोका संचालक अमर
राज अिस्थी समेत त्यहाँ आई नाई भन्दा भन्दै मलाई ललाई फकाई फोटो स्टुवडयो वभत्र
लगी पवहला प्रवतिादी सागर भट्ट र पवछ अमर राज अिस्थीले जबरजस्ती करणी गरेका हुन्
भनी पीवडतले भन्दा मैंले सुनी थाहा पाएको र प्रवतिादी दुिै जनाले वमवल उक्त िारदात
गराएकोमा मलाई पूणा विश्िास लाग्छ भन््ने व्यहोराको गगन वसहं िोहरा समेतका ७ जनाको
वमवत २०६८।१२।२५ गतेको िस्तुवस्थती मुचुल्का।
प्रवतिादी सागर भट्ट र अमर राज अिस्थीले पीवडत “घ” कु मारीलाई वमवत २०६८।१२।०९
गते ददउँ सो चांदनी फोटो स्टु वडयोको कोठा वभत्र जबरजस्ती करणी गरेको र प्रवतिादीहरुले
आफ्नो पसल साँझ ७ बजे पवछ बन्द गने गरेकोमा उक्त ददन ३ बजे वतर नै बन्द गररसके काले
प्रवतिादीहरुले पीवडतलाई जबरजस्ती करणी गरेकोमा मलाई पूणा विश्िास लाग्छ भन््ने समेत
व्यहोराको वजल्ला बैतडी पाटन गा.वि.स.िा.नं.९ बस्ने चमन भण्डारीको कागज।
वमवत २०६८।१२।१० गते पीवडतलाई वजल्ला प्रहरी कायाालय बैतडीमा ल्याई मैंले पीवडतलाई
घटनाबारे सोधपुछ गदाा वमवत २०६८।१२।०९ गते अन्दाजी १३:०० बजे वतरको समयमा म
गवणत विषयको गेस पेपर दकन््न पाटन बजार वस्थत सागर भट्टको पुस्तक पसलमा गई गेस
पेपर माग्दा उ त्यो अगाडीको पसलमा गेस पेपर पाईन्छ भनी मलाई चांदनी स्टुवडयोमा पठाई
एकवछन पवछ सागर भट्ट पवन स्टु वडयोमा आई मलाई दुिै वमवल जबरजस्ती वभत्र लगी मैले
नाई भन्दा भन्दै पवहला सागर भट्ट र पवछ अमर राज अिस्थीले पालै पालो गरी जबरजस्ती
करणी गरेका हुन् भनी पीवडतले भनेको र पीवडतको बाँया आँखा मुनी तथा पाखुरामा वनलडाम
रहेको भन््ने समेत व्यहोराको वजल्ला प्रहरी कायाालय बैतडीको मवहला सेिा के न्रमा कायारत
प्र.ह. मनमाया वि.क. को कागज।
यसमा जाहेरी वनिेदन, जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल मुचुल्का, खानतलासी बरामदी मुचुल्का,
पीवडतको स्िास्थ्य परीिण ररपोटा, के वन्रय प्रहरी विवध विज्ञान प्रयोगशालाको परीिण ररपोटा,
प्रवतिादीहरुको बयान, घटना वििरणका मावनसहरुको कागज तथा िस्तुवस्थती मुचुल्काका
व्यवक्तहरुको कथन समेतका आधार प्रमाणहरुबाट वमवत २०६८।१२।०९ गते ददउँ सो पीवडत
“घ” कु मारीलाई प्रवतिादी सागर भट्ट र अमर राज अिस्थीले डर त्रासमा पारी बेहोस बनाउने
सुई ददई, बल पूिाक पसल वभत्र लगी खरटयामा पल्टाई पीवडतलाई सामुवहक रुपमा पालै
पालो गरी जबरजस्ती करणी गने गरेको काया मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १
नं.बमोवजमको कसूर अपराध कायम हुन आएकोले वनज प्रवतिादी दुिै जनालाई सोही ऐन
महलको ३(४)नं. बमोवजम सजाय गरी सोही ऐन महलको ३(क) नं. बमोवजम थप सजाय
हुन सामुवहक बलात्कार बापतको सजाय समेत थप गरी ऐ. ऐन महलको १० नं. बमोवजम
मानवसक िवतपूर्ता समेत पीवडत “घ” कु मारीलाई ददलाई भराई पाउन समेत मागदाबी वलई
पक्राउ परेका प्रवतिादीहरु र वमवसल यसै अवभयोग पत्र साथ पेश गररएको व्यहोरा अनुरोध
छ । साथै पीवडतले आफ्नो उपचारका क्रममा मवहला विकास अवधकृ तलाई सम्बोधन गरी
लेवखएको वनिेदनमा यी प्रवतिादी दुिै जनाले सामुवहक जबरजस्ती करणी गदाा आफू अचेत
भएकीले अन्य पवन व्यवक्तहरुबाट आफू बलात्कृ त हुनसक्ने िा आफू लाई अरु थाहा नभएका
व्यवक्त समेत थप भई जबरजस्ती करणी गरेका हुनसक्ने भनी लेवखददएको देखखँदा पवछ
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अनुसन्धानको क्रममा अन्य व्यवक्तहरु समेत खुल्न आए अ.बं. ८८ नं. बमोवजम पवछ छु ट्टै
पुरक अवभयोगपत्र समेत पेश गररने व्यहोरा समेत अनुरोध छ भन््ने समेत व्यहोराको मुख्य
अवभयोगपत्र ।
वमवत २०६८।१२।९ गतेको ददनमा प्रवतिादी सागर भट्ट आफ्नो दोकानमा वथयो।म आफ्नो
दोकानमा नै वथएँ। पीवडत “घ” कु मारी लाई मैले ददउँ सो २०६८।१२।९ गते १२-१ बजेको
समयमा प्रवतिादी सागर भट्टको पसलमा देखेको हुँ, त्यहीबेला सागर भट्टले पवन करणी गरेन,
अरुपवन वथए जबरजस्ती करणी गने मौका नै भएन, मैले पवन सो ददन र राती करणी गरेन।
वमवत २०६८।१२।१० गतेको वबहान ७ बजेको समयमा परीिा ददन जान लागेकी सागर
भट्टको दोकानमा सागर भट्ट सँग कु रा गररराखेको देखेको हुँ।मलाई प्रहरी चौकीमा लगेपवछ
के टीलाई जबरजस्ती करणी गर्यो भनी भनेपवछ थाहा पाएको हुँ। हामीहरुले जबरजस्ती करणी
ँ
गरेनौ।जबरजस्ती
करणी गनेहरुलाई सजाय होस् हामी अवभयोगदाबीबाट सफाई पाउँ भन््ने
समेत व्यहोराको प्रवतिादी अमर राज अिस्थीले शुरु बैतडी वजल््ला अदालतमा गरे को बयान
।
वमवत २०६८।१२।९ गतेको ददन पीवडत “घ” कु मारी ददउँ सो ११:०० बजे म कोठामा खाना
पकाउन लागेको बेला पसलमा आएकी वथइन्। पवछ १ बजे मेरो पसलमा आई दकताब,
्यालकु लेटर र औजार ब्स दकनी लवगन्। म उँ हालाई परीिा वसवधने बेलाकोतीन ददन
अगावड देवख वचन्दछु । प्रवतिादी अमर राज अिस्थी र मैले करणी गरेनौ।ँ १० गते पवछ
मैले पीवडत “घ” कु मारीलाई पाटनमा आफ्नै दददीको कोठामा जबरजस्ती करणी गर्यो भन््ने
चौकीमा आएपवछ सुने भन््ने समेत व्यहोराको प्रवतिादी सागर भट्टले शुरु बैतडी वजल्ला
अदालतमा गरे को बयान ।
प्रस्तुत मुद्ामा आरोवपत कसूर अपराध गरे तफा प्रवतिादीहरु सागर भट्ट र अमर राज अिस्थीले
प्रहरी समि र यस अदालतमा बयान गदाा कसूरमा ईन्कार भई बयान गरे को भए तापवन
प्रस्तुत मुद्ामा परेका वमवसल संलग्न अन्य दकटानी जाहेरी वनिेदनहरु, पीवडत“घ”कु मारी (नाम
पररितान) ले ददएको दकटानी जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल प्रकृ वत मुचुल्का, बरामदी मुचुल्का,
िस्तुवस्थती मुचुल्काका गगन वसहं िोहरा, देिेन्र खड्का समेतले गररददएको दकटानी कागज,
ँ ा सवजलै प्रिेश हुने गरी योनीद्बार खुला भएको, बायाँ आँखा तल
योनीमा दुई िटा औल
वनलडाम भएको, दाँया हातको पाखुरामा समेत १.५ x १.५ से.मी.को घाउ भएको भन््ने
पीवडतको स्िास्थ्य परीिण ररपोटा तथा पीवडतले िारदातको समयमा लगाएको कपडामा
human sperm cells found (मानिको शुक्रदकट) र कपडामा रौं भेरटएको भन््ने के वन्रय प्रहरी
विवध विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त ररपोटा एिम् वमवसल संकवलत अन्य सिुद प्रमाण समेतका
तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुबाट यी प्रवतिादी सागर भट्टर अमर राज अिस्थी कसूरदार देवखएकाले
पवछ बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोवजम हुने गरी हाललाई मुलुकी ऐन अ.िं. ११८ को देहाय २
बमोवजम वनजहरुलाई अ.िं. १२१ नं. बमोवजम थुनुिा पुजी ददई वजल्ला कारागार कायाालय
बैतडीमा पुपि
ा का लावग थुनामा राख््न पठाइददनु भन््ने समेत व्यहोराको बैतडी वजल्ला अदालतको
आदेश।
श्री वसद्धेश्िर उ.मा.वि. मेल्चोरका अध्यि गणेश दत्त भट्टराई,प्र.अ. लालुराम वि.क.,
जाहेरिाली तथा पीवडत “घ” कु मारी, घटनास्थल मुचुल्काका मावनसहरु, घटना वििरण
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कागजका मावनसहरु, िस्तुवस्थती मुचुल्काका मावनसहरु, समेतलाई वज.स.ि.का.बैतडी माफा त
उपवस्थत गराउनु भनी वज.प्र.का. बैतडीलाई लेखी पठाई र प्रवतिादीहरुका सािीहरु वनजैहरु
माफा त उपवस्थत गराउन लगाई बुझी वनयमानुसार पेश गनुा भन््ने समेत व्यहोराको बैतडी
वजल्ला अदालतको आदेश ।
पीवडत “घ” कु मारीलाई चमन वसहं भण्डारीले वहजो रावत तपाई सँग घटना भयो की भनी
सोधनी गदाा मसँग कु नै के ही घटना भएन भनेर “घ” कु मारीले जिाफ दददै ँ वथई, वतमीलाई
औषधी खुिायोकी भनेर सोध्दापवन मलाई कु नै औषधी खुिाएन भनेर जिाफ ददई रहेकी वथइन्
भन््ने समेत व्यहोराको घटना वििरण कागज गने वनमाला भट्टले बैतडी वजल्ला अदालतमा
गरेको बकपत्र।
वमवत २०६८।१२।९ गते मेरो घरमा आईसके पवछ “घ” कु मारीले आफ्नो घरमा आमा बुिालाई
फोन गदै छु भनेर त्यो फोन मेरो आफ्नो भएकोले अनािशयक फोन नगर पैसा सदकन्छ भन्दा
मलाई कोही विरानो के टाले वमस कल गरी रहेको छ फोन गरदानँ भनेर भनी वनजबाट मैले
फोन खोसेर आफू संगै राखेँ। त्यसपवछ वनज कोठामा बस्दा लाईट पवन जलाइराख््ने टचा पवन
जलाइराख््ने गरी रहेकोले दकन यसो गरररहेको भन्दा म वसत नबोल्नुस् मेरो भािना अकै छ
भन््न थालीन् । अब सुतौ ँ भनेर कोठामा जाँदा वनज “घ” कु मारी घर बावहर वनस्के कीले म
पवन वनज संगै बावहर आएर दकन यसो गरी रहेकी भन्दा मैले के खाएको हुँ, तैंले भोली
जान्लीस् भनी कराउन थावलन्,।वनज “घ” कु मारीको रेखदेखमा रातभरी सुत््न पाएनौ भन््ने
समेत व्यहोराको घटना वििरण कागज गने कमला विष्टले बैतडी वजल्ला अदालतमा गरेको
बकपत्र।
चांदनी फोटो स्टु वडयो भिन तीन तला छ कोठाहरु कवत छ थाहा छैन अगाडीको कोठामा
श्रृँगारका सामानहरु वथए। पछाडीको कोठामा फोटो लाईट पदाा समेत वथयो। श्रृँगार सामान
रहेको कोठामा वबच भागमा ्लाई लगाई पाटेसन गरी पछाडी ३,४ दफट चौडा भएको एउटा
खरटया समेत वथयो, पिको भनाई अनुसार के टीको फु पु कमला विष्टको घरमा घटना भएको
हो भन््ने वथयो, प्रहरीको कागजमा चादँनी फोटो स्टुवडयो देखाईयो त्यसैले यो घटना बनािटी
जस्तो लाग्छ भन््ने समेत व्यहोराको घटनास्थल मुचुल्काका मावनस जयराज जोशीले बैतडी
वजल्ला अदालतमा गरेको बकपत्र।
वमवत २०६८।१२।१० गते पाटन बजारमा शयाम दमाईको पसलमा “घ” कु मारीलाई भेटेको
वथएँ । ऐ. १० गते विहान ७ बजे “घ” कु मारीलाई बजारमा भेटेँ र मलाई आफ्नो प्रिेश
पत्र देखाउँ दै सागर भट्टले कोरी ददएको छ भनी देखाइन्।“घ” कु मारी र रमेश बोहरासमेत
सागर भट््टको पसलमा वथए। वनज “घ” कु मारीलाई कहाँ कसले बलात्कार गर्यो भन््ने
सम्बन्धमा मलाई के ही थाहा छैन भन््ने समेत व्यहोराको घटना वििरण कागजका मावनस गगन
वसहं भण्डारीले बैतडी वजल्ला अदालत गरेको बकपत्र ।
वमवत २०६८।१२।१० गते वबहान पाटन स्कू लको आसपासमा म पुग्दा छोरी “घ” कु मारीलाई
भेटँे।मैले छोरीलाई सोधपूछ गदाा, वनजले वमवत२०६८।१२।9 गतेका ददन गेसपेपर दकन््न भनी
पाटन पुस्तकालयको दोकान आएकी वथएँ। गेसपेपर खररद गरें। पुस्तकालयिालाले वतमी कहाँ
आएकी हौ ? कहाँ बस्छौ भनी सोधपूछ गरे।त्यस बखत फोटोग्राफर पवन त्यही ँ वथए। वनजहरुले
बवहनी म पवन परीिा दददै ँ छु , वचया पानी खाउ भनी एक जनाले भने वचया र पानी
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मगाएर खाए १०,१५ वमनेट पवछ म बेहोस भएँ। त्यस पवछ के के भयो मलाई थाहा भएन
भनेर भनेकी हुन्। आँखामा वनलडाम देख्दा सो के भएको हो भनी सोध्दा फोटोग्राफरले मलाई
चेपे जस्तो लाग्यो भनी भनेकी हुन्। छोरी “घ” कु मारी मावथ गलत व्यिहार प्रवतिादी सागर
भट्ट पुस्तकालयिालाको दोकान पसलमा भएको हो भन््ने समेत व्यहोराको बरामदी मुचुल्काका
मावनस राम वसहं बोहराले सुरु बैतडी वजल्ला अदालतमा (स.ज. 6 र स.ज. 14 मा)गरेको
बकपत्र ।
घटनाको बारे मा मलाई के ही पवन थाहा छैन। एक ददन अगाडी घटना भएको रहेछ दोस्रो
ददन ३ बजे हामीलाई बोलायो। जाहेरिालीलाई टाढाबाट देखँे कु राकानी के ही भएन भन््ने
समेत व्यहोराको घटना वििरणका मावनस गणेश दत्त भट्टराईले (स.ज. 6 र स.ज. 7 मा)
सुरु बैतडी वजल्ला अदालतमा गरेको बकपत्र ।
वचयामा जाहेरिालीलाई औषधी खुिाई जबरजस्ती करणी गर्यो भन््ने मलाई विश्िास छैन।मेरो
र प्रवतिादीहरुको आमने सामने पसल छ।घटना बारे सुनी थाहा पाएको हो। मलाई उक्त
कागज गराउन आठ ददन पवछ प्रहरीले बोलाएको हो भन््ने समेत व्यहोराको िस्तुवस्थती
मुचुल्काका मावनस तेज िहादुर चन्दले सुरु बैतडी वजल्ला अदालतमा (स.ज. 6 मा) गरेको
बकपत्र ।
मैले प्रवतिादीहरुले जबरजस्ती करणी गरेकोमा पूणा विश्वास छ भनी लेखाएको वथइँ न। सो
कु रा लेखाइददएछ। प्रहरीमा मलाई पढीिाची सुनाएन। मलाई प्रहरीमा पवन बोलाएन,प्रहरी
गाडी वलएर मेरो होटेलमा गई लौ वछटोवछटो सवह गर भनी मेरो सहीछाप गरी ल्याएका
हुन् भन््ने समेत व्यहोराको िस्तुवस्थती मुचुल्काका मावनस देिेन्र बहादुर खड्काले सुरु बैतडी
वजल्ला अदालतमा (स.ज. 5 मा) गरेको बकपत्र ।
पीवडतलाई लागेको वनलडाम मैले आफै ले देखेकी हुँ।सुई लगाएको देखेन।सुई लगाएको हो भनेर
पीवडतले भनेकी हुन् भन््ने समेत व्यहोराको घटना वििरण कागज गने प्र.ह.मन माया वि.क.
ले सुरु बैतडी वजल्ला अदालतमा (स.ज. 6 मा) गरेको बकपत्र ।
वमवत २०६८।१२।११ गते बेलुका “घ” कु मारीलाई वनजकै बाबु तथा अन्य गाउँ लेहरुले पवन
सोधपुछ गदाा,वनजले मेरो वजिनमा चार जना आए भने पवछ जेपायो त्यही बोल्दछी भनी
वनजको कपाल समातेर कु टवपट समेत गरेका वथए। अरुले पवन िाहानािाजी नगर भनी विवभन््न
दकवसमले मानवसक यातना ददईराखेका वथए।यसरी बारबार घटना, तथ्य, व्यहोरा फरक फरक
लेखाउने देखाउने गरेको यो मुद्ा झुट्टा बनािटी हो भन््ने समेत व्यहोराको प्रवतिादीहरुका
सािी वशिदत्त पन्तले सुरु बैतडी वजल्ला अदालतमा (स.ज.12 मा) गरेको बकपत्र ।
मैले प्रवतिादीहरुलाई बुझ्दा, १० गते वबहान परीिा ददन जाने क्रममा “घ” कु मारी र वनजकै
दाजु नाता पने रमेश बोहरा दुिै जना संगै प्रवतिादी सागर भट्टको पसलमा आई मेरो बवहनी
सँग दकन झगडा गररस्? दकन वजस्काइस्? परीिा ददएर आएपवछ तेरो नाउँ मा मुद्ा हाल्छु
भनी धम्काएर गएको हुँदा यो मुद्ा सुवनयोवजत ढंगले चलाएको छ भन््ने प्रष्ट हुन्छ भन््ने समेत
व्यहोराको प्रवतिादीहरुका सािी निराज अिस्थीले सुरु बैतडी वजल्ला अदालतमा (स.ज. 10
मा) गरेको बकपत्र ।
मैले वजल्ला अस्पतालमा वनज “घ” कु मारीलाई मानवसक अिस्था वबग्रेको हालतमा देखेको हुँ।
घाउ खत आँखाको मावथ पट्टी वथयो कु न आँखा हो थाहा भएन ।पाटनमा लागेको हो भन्दै
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वथई ।त्यही कु रा साँचो हो। प्रहरीमा कागज गदाा मलाई व्यहोरा सुनाएन, दस्तखत गर भनेको
हुँदा दस्तखत गररददएको छु भन््ने समेत व्यहोराको िस्तुवस्थती मुचुल्काका मावनस तका वसहं
ठगुन्नाले
्
सुरु बैतडी वजल्ला अदालतमा (स.ज.9 मा) गरेको बकपत्र ।
२०६८।१२।९ गते म घरमै छु ।प्रहरीमा गरेको कागज मलाई पढीिाची सुनाएन। प्रहरीमा
कागज गदाा मैले भनेको व्यहोरामा, मैले के टीलाई भेटेको वथएँ। उसको आँखामा चोट लागेको
वथयो ।चोटपटकको बारे मा सोध्न पाएन। अरु कु रा वनज सँग के ही पवन भएन। त्यही कु रा
सम्म मैले लेखाएको छु । यसले करणी गर्यो भनी लेखाएको छैन। घटना “घ” कु मारीको
फु पुको घरमा ९ गते भएको हो भन््ने सुनेको हुँ भन््ने समेत व्यहोराको िस्तुवस्थती मुचुल्काका
मावनस विर वसहं ठगुन्नाले
्
सुरु बैतडी वजल्ला अदालतमा (स.ज.५ र स.ज. 6 मा) गरेको
बकपत्र ।
२०६८ चैत्र ९ गतेको ददन पाटन वस्थत सागर भट्टको पसलमा गेस पेपर दकन््न जाँदा विवभन््न
दकवसमका गेसपेपर हेदाा खेरी अबेर भयो।मैंले सागर भट्ट सँग एक वगलास पानी मागी
खाएँ।त्यहाँ अमर राज अिस्थी बवसरहेको वथयो। मैले पानी खाईसके पवछ टाउको दुख्यो,
ररङ्गटा लागे जस्तो भयो। त्यहाँबाट दददीको घरमा गएँ, घरमा जाँदा आधी बाटा सम्म ती
दुिै जना प्रवतिादी अमर राज अिस्थी र सागर भट्ट मेरो पवछ पवछ लागे मलाई मतलब
भएन।म ६ बजे घर पुगेँ र दददीले खाना पकाउनु भयो र मैले खाना खाएँ। ररङ्गटा झन्झन्ट
बढ्न थाल्यो। दददीको छोरी म संगै सुत््ने भएकीले मैले ढोका लगाइन। म वसरकमा गुटमुटीएर
सुवतरहेकी वथएँ, त्यही बेला मेरो कोठा वभत्र १०:३० बजे यी दुिै जना प्रवतिादी सागर
भट्ट र अमर राज अिस्थी आएर वसरानीले मेरो मुखको पुरै भाग छोपी त्यहाँबाट उठ्न र
बोल्न नवमल्ने गरी च्या्यो त्यसपवछ सुई खुट्टामा र दाँया पाखुरामा घोच्यो अवन दुिैजनाले
मलाई के के गर्यो त्यो बेला थाहा भएन। रावत ११:३०-१२:०० बजे वतर वनन्रा खुलेपवछ
यी दुिै जना प्रवतिादीहरु बावहर गई राखेका वथए। मैंले आफ्नो वजउ हेदाा खेरी बाँया गालामा
वनलडाम वथयो।आफू ले अनुभि गदाा वजउ तल मावथ दुिै वतर दुखेको वथयो। मैंले लगाईराखेको
लुगाहरु फे ररएका वथए, वभत्र पट्टीका कट्टु र गन्जी वथएन। त्यसपवछ दददीले पानी ल्याएर
आइन्, पानी खाएँ।दददीले वतमीलाई के भयो भनी सोध्दा मैले भन््नै सदकन, वनन्रा पवन
झन्झन् लाग्यो। ओछ्यानबाट उठ्न नसक्ने अिस्थामा परें।अवन भोवल पल्ट अको लुगा लगाएर
परीिा ददन भनेर बजार वतर गएँ।पाटन बजारको छेउमा प्रहरी भेटेँ, उहांलाई आफू माथी
भएको घटनाको बारे मा अवलअवल भनेँ, त्यहाँबाट परीिा के न्रमा गएर के न्राध्यिज्यूसँग मेरो
घटना क्रम बताएर आज म परीिा ददन सव्दँन गाह्रो भएको छ भनी भनेँ। उँ हाले जवत
स्दछौ गर भनी प्रश्न पत्र ददनु भयो। मैंले अवल अवल लेख्न
् सकेँ । टाउको दुख्दै वथयो लेख्दा
खेरी हात काम्न थाल्यो त्यसपवछ पेपर ददएर दददीको घर पुगँे । दददीले बुिालाई वबहानै फोन
गनुा भएको रहेछ। मेरो दददीको नाम कौसी बोहरा हो।पाटन प्रहरी चौकीमा के न्राध्यि समेतले
लगी गएका हुन्। म बेहोस वथएँ। मलाई कहाँ कहाँ लगे थाहा भएन भन््ने समेत व्यहोराको
जाहेरिाली “घ” कु मारीले सुरु बैतडी वजल्ला अदालतमा (स.ज. 5 मा) गरेको बकपत्र।
यसमा जाहेरिाली पीवडत “घ” कु मारीले यस अदालतमा आई बकपत्र गदाा प्रवतिादीहरुले
खुट्टामा र दाँया पाखुरामा सुई घोचे, म बेहोस भएँ। मलाई सागर भट्ट र अमर राज अिस्थीले
जबरजस्ती करणी गरे को हो। मेरो वजउमा हेदाा कपाल जुकुल्टो परे को, मुखमा वनलडाम
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भएको, योनी दुखेको वथयो।मेरो गु््ताङ्गमा विया लागेको वथयो, विया प्रवतिादीहरुको हो,
घटना भएको हो। त्यो घटना प्रवतिादी सागर भट्ट र अमर राज अिस्थीले मलाई जबरजस्ती
करणी गरेको हो। मेरो जीिन बबााद पारेको छ। कडा सजाय होस् भनी लेखाई ददएको देख्दा
अध्ययनरत अवििावहत कु मारी कन्याले वयनै प्रवतिादीहरु उपर जाहेरी ददई आफ्नो भविषयलाई
समेत त्यवतकै दागी बनाउने काम सामान्य समझको विपररत देवखनु, पीवडतले वबचमै
एस्.एल्.सी. जस्तो महत्िपूणा परीिा समेत छोड्नु समेतका आधार प्रमाणहरुबाट पीवडत
“घ” कु मारीलाई प्रवतिादीहरु सागर भट्ट र अमर राज अिस्थीले सामुवहकरुपमा जबरजस्ती
करणी गरेको तथ्य स्िताः वसद्ध हुन आएको देखखँदा प्रस्तुत मुद्ामा वमवसल संकवलत सबुत
प्रमाणको आधारमा प्रवतिादी सागर भट्ट र प्रवतिादी अमर राज अिस्थीले अवभयोग मागदाबी
बमोवजम पीवडत “घ” कु मारी (नाम पररितान) लाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहछा।सो ठहनााले
मुलुकी ऐन,जबरजस्ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोवजम प्रवतिादी सागर भट्ट र
प्रवतिादी अमर राज अिस्थीलाई जनही ८(आठ)िषा कै द हुने ठहछा।उक्त िारदातमा दुिैजना
प्रवतिादीहरुले पीवडत “घ” कु मारी लाई सामुवहक रुपमा जबरजस्ती करणी गरे को हुँदा मुलुकी
ऐन,जबरजस्ती करणीको महलको ३ (क) नं. बमोवजम प्रवतिादी सागर भट्ट र प्रवतिादी
अमरराज अिस्थीलाई जनही ५(पाँच) िषा थप कै दको सजाय हुने ठहछा । साथै मुलुकी ऐन,
जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोवजम प्रवतिादीहरु सागर भट्ट र अमर राज
अिस्थीबाट जनही रु.५०,०००।– (पचास हजार) का दरले पीवडत “घ” कु मारीलाई िवतपूर्ता
भराई ददने ठहछा भन््ने समेत व्यहोराको शुरु बैतडी वजल्ला अदालतको फै सला।
जाहेरिालीको लुगा कपडा परीिण गरी आएको प्रवतिेदन (ररपोटा) मा जाहेरिालीले लगाएको
कट््टु मा मानि शुक्रदकट भेरटएको भने पवन उक्त शुक्रदकटको रक्त समूह मेरो रगत समूहसँग
मेल नखाएको हुँदा उक्त शुक्रदकटसँग मेरो कु नै सम्बन्ध छैन। जबरजस्ती करणी भएको कु रामा
नै शंका देवखएको अिस्थामा मलाई कसूरदार ठहर्याएको फै सला फौजदारी न्यायको वसद्धान्त
विपररत छ।िादी पिको सािी कमला विष्टको बकपत्रबाट समेत मेरो वनदोर्षाता प्रष्ट भईरहेको
छ।मैले आरोवपत कसूरमा ईन्कार रही बयान गरेको छु ।सो कु रालाई मेरा सािीहरु निराज
अिस्थी र वशिदत्त पन्तले गरेको बकपत्रबाट पुवष्ट भै रहेको छ। िादी पिको गिाह वनमाला
भट्ट, गणेश दत्त भट्टराई, कमला विष्टसमेतका मावनसहरुले प्रवतिादी अमर राज अिस्थीले
कसूर गरेकोमा विश्िास लाग्दैन, कसूर गरेको छैन भवन शुरु अदालत समि बकपत्र गरी
ददएबाट मेरो आरोवपत कसूरमा संलग्नता नभएको पुवष्ट भई मेरो वनदोर्षाता प्रमावणत भएकोले
शुरु अदालतबाट मलाई कसूरदार ठहर्याएको फै सला बदर गरी पाउँ , अवभयोग दाबीबाट फु साद
ददलाई पाउँ भन््ने समेत व्यहोराको प्रवतिादी अमरराज अिस्थीको पुनरािेदन अदालत
महेन्रनगरमा परेको पुनरािेदन।
पीवडतको कट््टुमा देवखएको शुक्रदकटलाई शुरु अदालतले आफ्नो ठहरमा मेरै हो भवन आत्मवनष्ठ
तका गररएको छ। मेरो रक्त समूहसँग उक्त शुक्रदकटको कु नै सम्बन्ध छैन। प्रमाण ऐन, २०३१
को दफा २५ मा दाबी प्रमावणत गने दावयत्ि िादीको हुनेर हाम्रो कानूनी मान्यता पवन त्यवह
छ। अदालतमा आई अनुसन्धानको क्रममा गररएका कागजहरुको सत्यापन गररनु पने अवनिायाता
कानूनमा सुवनश्वचत छ। िादी पिका गिाह कमला र वनमालाले अपराध भएको होइन र म
त्यसमा संलग्न छैन भन््ने विषयलाई पुवष्ट गरी ददएका छन्।जसबाट पुरै खवण्डत रहन्छ र अरु
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बुवझएका व्यवक्तहरुले परस्पर विरोधाभाषपूणाका साथै सुनी थाहा पाएको विषयले प्रमावणत
मुल्य प्राप्त गना स्दैन। वतनलाई प्रमाण मान््नु प्रमाण ऐनको प्रवतकु ल हुन्छ।त्यस्तै मेरा सािीहरुले
कवथत िारदात समयमा र कवथत घटना सँग मेरो कु नै संलग्नता छैन भवन मैंले गरेको इन्कारी
बयानलाई पुवष्ट हुने गरी गरी ददएको बकपत्रले मेरो वनदोर्षाता प्रष्ट देवख राखेको अिस्थामा
मलाई दोषी ठहर गनुा न्यायोवचत नभएकोले शुरु फै सला बदर गरी मलाई वनदोष घोषणा
गरी पाउँ भन््ने समेत व्यहोराको प्रवतबादी सागर भट्टको पुनरािेदन अदालत महेन्रनगरमा
परेको पुनरािेदन।
यसमा सबुद प्रमाणको मुल्याङ्कनको रोहमा शुरु बैतडी वजल्ला अदालतको फै सला फरक पने
देखखँदा मुलुकी ऐन, अ.िं. २०२ नं. तथा पुनरािेदन अदालत वनयमािली, २०४८ को
वनयम ४७ बमोवजम प्रत्यथी वझकाई उपवस्थत हुन आए िा अिधी नाघेपवछ वनयमानुसार पेश
गनूा भन््ने वमवत २०७०।३।१७ गतेको पुनरािेदन अदालत महेन्रनगरको आदेश।
जाहेरिालीको जाहेरी दरखास्त वनिेदन र वनजको अदालतमा भएको बकपत्र तथा घटनास्थल
प्रकृ वत मुचुल्का र बुवझएका मावनसहरुको भनाईमा एकरुपता नभई परस्पर बावझएको देवखनुका
साथै स्िास्थ्य परीिण ररपोटा, के वन्रय प्रहरी विवध विज्ञान प्रयोगशालाको ररपोटाबाट घटनाको
िास्तविक तथ्यलाई शंकारवहत तिरले प्रमावणत गना नसके को हुँदा जाहेरिालीको उक्त
विरोधाभाष भनाईको आधारमा मात्र मनोगत ढंगबाट अनुमान गरी भएको शुरु वजल्ला
अदालतको फै सला सँग सहमत हुन सदकएन । के िल अनुमान को भरमा मात्र मुलुकी ऐन,
जबरजस्ती करणीको महलको ३ (४) नं.बमोवजम प्रवतिादीहरु सागर भट्ट र अमर राज
अिस्थीलाई जनही ८ (आठ)िषा कै द गरी र ऐ.जबरजस्ती करणीको महलको ३(क) नं. ले
थप ५ (पाँच) िषा कै द र ऐ. को १० नं. बमोवजम प्रवतबादीहरुबाट जनही रु ५०,०००।–
(पचास हजार) यी प्रवतिादीहरुबाट वपडीतालाई िवतपूर्ता भराउने गरी भएको शुरु बैतडीवजल्ला
अदालतको वमवत २०६९।११।२२ को फै सला वमलेको नदेखखँदा सो फै सला उल्टी भई
प्रवतिादीहरुले अवभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहछा भन््ने समेत व्यहोराको पुनरािेदन अदालत
महेन्रनगरको वमवत २०७१।०१।१५ को फै सला।
शुरु बैतडी वजल्ला अदालतको फै सलालाई उल्टी हुने गरी वमवत 2071।1।15 मा पुनरािेदन
अदालत महेन्रनगरबाट भएको फै सलामा वचत्त बुझेन। वमवत 2068।12।9 गते ददउँ सो पीवडत
“घ” कु मारी प्रवतिादी सागर भट्टको पसलमा गेस पेपर खररद गना गएको अिस्थामा वनज
प्रवतिादीहरु सागर भट्ट र अमर राज अिस्थीको पाटन बजार वस्थत चाँदनी फोटो स्टुवडयोमा
लवग बेहोस हुने सुई लगाई अचेत बनाई सामुवहक जबरजस्ती करणी गरेको भनी पीवडत “घ”
कु मारीले दकटानी जाहेरी दरखास्त ददएको र सो पश्चात पीवडत “घ” कु मारीले मानवसकरुपमा
विवि््त भई होस समेत गुमाएको भन््ने वमवसल संलग्न मेवडकल प्रवतिेदनबाट समेत देवखएको
अिस्थामा पीवडतले आफू लाई जबरजस्ती करणी गरेको िारदात स्थान नै यदकन गना नसके को
भन््ने आधारमा प्रवतिादीलाई सफाई ददइएको देवखन्छ। पीवडत “घ” कु मारीको स्िास्थ्य परीिण
प्रवतिेदनबाट योनीद्बार खुला रहेको बायाँ आँखा तल नीलडाम भएको, दायाँ हातको पाखुरामा
समेत घाउ चोट पटक लागेको देवखएको, पीवडतले िारदातका समयमा लगाएका कपडाहरु
ँ
मध्ये कट््टु मा human sperm cells found (मानिको सुक्रदकट भेरटएको) र रौहरु
भेरटएको
भन््ने के वन्रय प्रहरी विवध विज्ञान प्रयोगशाला महाराजगंज काठमाडौंको प्रवतिेदनले समेत
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पीवडतको दकटानी जाहेरी र बकपत्रलाई समथान गरेको देवखन्छ।जहाँ सम्म विया यी
प्रवतिादीहरुको होईन भन््ने प्रवतिादीहरुको वजकर रहेको छ, सो प्रमाण पुरयाउने
्
भार यी
प्रवतिादीहरु स्ियंको हुन्छ। सो सन्दभामा प्रमाण ऐन, 2031 को दफा 27 ले "सजायमा
कमी िा छु ट हुने िा सजायबाट ररहाई पाउने कु नै कु राको वजदकर प्रवतिादीले वलएमा सो
कु राको प्रमाण पुर्याउने भार वनजको हुनेछ" भनी व्यिस्था गरे को छ। भखार आफ्नो सुखद
भविषयको लावग प्रयासरत एउटा कु मारी के टीले आफ्नो भविषयमा दाग लाग्ने गरी विना कारण
कु नै पर पुरुषले आफू सँग जबरजस्ती करणी गरेको हो भनी पटक पटक दकटानी जाहेरी एिं
सोही मुताविक अदालतमा समेत बकपत्र गदाा यथाथारुपमा खुलाउनु पने प्रश्न रहँदन
ै । पीवडत
“घ” कु मारीको दकटानी जाहेरी, पीवडतको स्िास्थ्य परीिण प्रवतिेदन,अदालतमा गरेको दकटानी
बकपत्र समेतलाई नजरअन्दाज गरी वमवसल संलग्न प्रमाण समेतलाई मुल्याङ्कन नगरी शुरु
बैतडी वजल्ला अदालतको अवभयोग मागदािी बमोवजम कसूर ठहर गरेको फै सलालाई उल्टी
गरी वनज प्रवतिादीहरुलाई सफाई ददने ठहर गरेको पुनरािेदन अदालत महेन्रनगरको फै सला
त्रुटीपूणा भएको हुँदा बदर गरी प्रवतिादीहरुलाई सुरु अवभयोग मागदािी बमोवजमसजाय गरी
पाउँ भन््ने समेत व्यहोराको “घ” कु मारीको जाहेरीले िादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा
पना आएको पुनरािेदन।
यसमा पीवडत पररिर्तात नाम “घ”कु मारीलाई यी प्रवतिादीहरुले जबरजस्ती करणी गरेको भनी
पीवडतको दकटानी जाहेरी परेको, पीवडतले िारदातका समयमा लगाएका कपडाहरु परीिण
गदाा human sperm cells भेरटएको, पीवडतको शारीररक परीिण हुँदा बाँया आँखामुनी र
पाखुरामा वनलडाम, On P/v Examination- Whitish discharge was noted in and around the
introitus, two fingers were easily inserted inside the vagina भन््ने उल्लेख भई
अस्िभाविकरुपमा यौनाङ्ग फै वलएको देवखएको, पीवडतलाई सुई ददई विवि््त अिस्थामा करणी
गरेको भनी अदालतमा आई पीवडतले बकपत्र गरेको अिस्थामा पुनरािेदन अदालत
महेन्रनगरबाट प्रवतिादीहरुलाई कसूरदार नठहर्याई शुरू अवभयोग दाबीबाट सफाई पाउने
भएको फै सला फरक पना सक्ने देखखँदा मुलुकी ऐन, अ.िं. २०२ नं.बमोवजम प्रत्यथी वझकाई
वनयमानुसार पेस गनुा भन््ने यस अदालतको वमवत २०७4।०9।०5 को आदेश।
ठहर खण्ड

50.

वनयम बमोवजम दैवनक पेसी सूचीमा चढी इजलास समि पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्ामा
पुनरािेदक/िादी नेपाल सरकारको तफा बाट उपवस्थत विद्बान सह-न्यायावधिक्ता श्री सूया राज
दाहाल, विद्वान सह-न्यायावधिक्ता श्री उद्धि पुडासैनी र वपवडतको तफा बाट अवधिक्ता श्री
स्िागत नेपालले पीवडत "घ" कु मारीले आफ्नो जाहेरी दरखास्त तथा अदालतमा गरेको
बकपत्रमा प्रवतिादीहरुले फोटो स्टुडीयोमा औषधी सुई प्रयोग गरी मलाई अचेत अिस्थामा
पारी सामुवहकरुपले करणी गरी मानवसक विचलन समेत पारी मेरो जीिन बबााद पारेको भनी
व्यहोरा खुलाएको अिस्था छ।पीवडतको स्िास्थ्य परीिण प्रवतिेदनमा पीवडतले िारदातका
समयमा लगाएका कपडाहरु परीिण गदाा human sperm cells भेरटएको, शारीररक परीिण
हुँदा बाँया आँखामुनी र पाखुरामा वनलडाम, On P/v Examination- Whitish discharge was
noted in and around the introitus, two fingers were easily inserted inside the vagina भन््ने
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52.

53.

उल्लेख भएसमेत बाट पीवडतलाई जबरजस्ती करणीको काया भएको पुवष्ट हुन्छ।जबरजस्ती करणी
हुनको लावग तीन िटा आधारभूत तत्ि: मनसाय, काया र पीवडतको मन्जुरी नभएको अिस्था
हुनु अवनिाया हुन्छ र प्रस्तुत मुद्ामा सो को विद्यमानता रहेको छ।िारदातको वमवतदेवख
बकपत्रको समयसम्म पीवडत मानवसकरुपमा विवि््त भएकोबाट बकपत्रको व्यहोरा जाहेरी सँग
के ही हदसम्म फरक पनुा अस्िभाविक होईन।बलात्कारबाट पीवडतलाई पुगेको आघात (trauma)
को अिस्थालाई अदालतले गम्भीरता पूिाक वलनु पदाछ। पीवडतको स्िास्थ्य परीिण प्रवतिेदन,
घटना वििरण कागज, अदालत समि भएको बकपत्र, बरामदी मुचुल्का, प्रवतिादीहरुले
िारदातस्थल र समयमा उपवस्थवत स्िीकार गरी गरेको बयानसमेतका प्रत्यि प्रमाणका आधारमा
प्रवतिादीहरुले सफाई पाउने गरी पुनरािेदन अदालत महेन्रनगरबाट भएको फै सला त्रुटीपूणा
देखखँदा उक्त फै सला उल्टी गरी अवभयोग मागदाबी बमोवजम सजाय हुनुपछा भनी बहस प्रस्तुत
गनुाभयो।
प्रवतिादीहरुका तफा बाट उपवस्थत विद्बान् िररष्ठ अवधिक्ता श्री रमण कु मार श्रेष्ठले जाहेरिाली
"घ" कु मारी स्ियंको जाहेरी र बकपत्रको व्यहोरामा वभन््नता रहेको छ, जाहेरिालीले िारदात
फोटो स्टुवडयोमा भएको हो िा वनजको दददी कमला विष्टको घरमा भएको हो र कु न समयमा
भएको हो सो समेत प्रष्ट रुपमा खुलाउन नसके को अिस्था छ। पीवडतकी दददी कमला विष्टले
िारदात आफ्नो घरमा नभएको र पीवडतले असामान्य व्यिहार गना थालेको हुनाले झारफु क
गरेको जसबाट पीवडतको शरीरमा नीलडाम पना गएको हो भनी उल्लेख समेत गरेकी
छन्।बुवझएका व्यवक्तहरु समेतले घटना वििरण कागजलाई अदालतमा आएर समथान गरेका
छैनन् साथै हरे कका भनाई एक आपसमा बावझएको अिस्था छ।त्यस्तै प्रवतिादीहरुको ईन्कारी
बयानलाई समथान गने गरी स्िास्थ्य परीिण प्रवतिेदनमा पीवडतको कपडामा भेरटएका मानि
विया वनज प्रवतिादीहरुकै हो भन््ने पुवष्ट हुन नसके को व्यहोराबाट जबरजस्ती करणीको िारदात
भएको देवखने अिस्था नहुँदा शंकाको सुविधा प्रवतिादीहरुले पाउने हुँदा पुनरािेदन अदालत
महेन्रनगरबाट प्रवतिादीहरुले सफाई पाउने गरी भएको फै सला सदर हुनुपछा भनी गनुा भएको
बहस समेत सुवनयो।
पुनरािेदक तथा प्रवतिादीहरुका तफा बाट उपवस्थत हुनु भएका विद्बान् कानून व्यिसायीहरुले गनुा
भएको बहस सुनी वमवसल अध्ययन गरी हेदाा, प्रस्तुत मुद्ामा वनम्न प्रश्नहरुमा विचार गरी
वनणाय ददनुपने देवखन आयोक) िादी नेपाल सरकारको अवभयोग दाबी बमोवजम जबरजस्ती करणीको िारदात घटेको हो
िा होइन?
ख) उक्त िारदात यी प्रवतिादीहरुले घटाएको हो िा होइन? यदद हो भने सामुवहक जबरजस्ती
करणीको कसूर स्थावपत हुन्छ िा हुँदन
ै ?
ग) सुरु बैतडी वजल्ला अदालतको फै सला उल्टी गरी प्रवतिादीहरुलाई सफाई ददने गरी भएको
पुनरािेदन अदालत महेन्रनगरको फै सला वमलेको छ िा छैन?
पवहलो प्रश्न तफा विचार गदाा प्रवतिादीहरु सागर भट्ट र अमर राज अिस्थी उपर मुलुकी ऐन,
जबरजस्ती करणीको महलको १ र ३ (४) नं. को कसूरमा सोही महलको ३(४) नं.
बमोवजम सजाय हुन र सोही महलको ३(क) नं. बमोवजम सामुवहक बलात्कार बापतको
सजायसमेत थप गरी ऐ. महलको १० नं. बमोवजम पीवडत “घ” कु मारीलाई िवतपूर्तासमेत
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ददलाई भराई पाउँ भन््ने अवभयोग मागदाबी भएकोमा शुरु बैतडी वजल्ला अदालतले जबरजस्ती
करणीको कसूर ठहर गरी जबरजस्ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोवजम प्रवतिादीहरु
सागर भट्ट र अमर राज अिस्थीलाई जनही ८ िषा कै द हुने र वनजहरुले पीवडतलाई
सामुवहकरुपमा जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा ऐ. महलको ३(क) नं. बमोवजम प्रवतिादीहरुलाई
जनही ५(पाँच) िषा थप कै दको सजाय हुने साथै ऐ. महलको १० नं. बमोवजम
प्रवतिादीहरुबाट जनही रु.५०,०००।-को दरले िवतपूर्ता भराई पाउने ठहर्याई भएको फै सला
उल्टी भई प्रवतिादीहरुले आरोवपत कसूरबाट सफाई पाउने गरी भएको पुनरािेदन अदालत
महेन्रनगरको फै सला बदर गरी अवभयोग मागदािी बमोवजम सजाय गरी पाउँ भनी िादी
नेपाल सरकारको तफा बाट यस अदालतमा पुनरािेदन परेको देवखयो।
सो सन्दभामा मुद्ासंग सम्बन्धीत वमवसल प्रमाण हेदाा, वमवत २०६८।१२।०९ गतेको ददउँ सो
12:00 बजेको समयमा पाटन बजारमा गेसपेपर दकन््न गएको अिस्थामा चाँदनी वडवजटल
फोटो स्टु वडयोका संचालक अमर राज अिस्थी र सागर भट्टले मलाई वजस््याउनका साथै के ही
समय पवछ सोही फोटो स्टुवडयोमा विवभन््न दकवसमका औषधी सुईको प्रयोग गरी मलाई अचेत
अिस्थामा पारी सामुवहकरुपले करणी गरे काले वनजहरुलाई कानूनी कारिाही गरी पाउँ भनी
पीवडत “घ” कु मारीले वजल्ला प्रहरी कायाालय बैतडीमा जाहेरी दरखास्त ददएको देवखन्छ।
प्रवतिादीहरू सागर भट्ट र अमर राज अिस्थी उपर मौकामा दकटानी जाहेरी परे को र सो
जाहेरीमा आरोप लागेका वनज व्यवक्तहरुले नै आफू लाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी अदालतमा
समेत उपवस्थत भई जाहेरिाली पीवडत पररिर्तात नाम "घ" कु मारीले बकपत्र गरी ददएको
पाईन्छ। पीवडतको जाहेरी व्यहोरालाई समथान हुने गरी वजल्ला स्िास्थ्य कायाालय बैतडीको
वमवत 2068।12।10 को पीवडतको स्िास्थ्य पररिण प्रवतिेदनमा Bruise below left eye, on
right arm in medial aspect 2 bruises of 1.5cm×1.5cm (पीवडतको बाँया आँखा मुनी र
पाखुरामा वनलडाम), On P \ v Examination —whitish discharge was noted in and around
the introitus, two fingers were easily inserted inside the vagina भन््ने समेत व्यहोरा उल्लेख
भएको र के न्रीय विधी विज्ञान प्रयोगशालाको वमवत 2068।12।21 को च.नं.2972 को पत्र
साथ प्राप्त प्रवतिेदनमा
पीवडत "घ" कु मारीले िारदातका समयमा लगाएका कपडाहरुको
परीिण गदाा human semen was detected on Exhibit no. 1 (मानि शुक्रदकट भेरटएको),
Blood Group of Exhibit no.1 could not be confirmed (रक्त समूह वनवित गना नसदकएको)
र Exhibit nos. 4 and 5 were human hairs (रौंहरु भेरटएको) भनी लेवखएको पाईन्छ।
यसरी पीवडतले ददएको दकटानी जाहेरी, िारदात भएको पुवष्ट हुने गरर पीवडत स्ियंले
अदालतसमि आई गरेको बकपत्र र पीवडतको बायाँ आँखा मुनी र पाखुरामा वनलडाम जस्ता
संघषाका वचन्हहरु (Signs of Struggle) हुनु तथा पीवडतको कपडामा मानि विया भेरटनु र
पीवडतको स्िास्थ्य पररिण गदाा योनीमा करणी भएको अिस्थाको विद्यमानता रहेको तथा
घटनाको कारण S.L.C. परीिा ददन नसके को र मानवसक तनािको कारण औषधी उपचार गना
परेको अिस्था देखखँदा पीवडत उपर जबरजस्ती करणीको िारदात भएको देवखन्छ।
जहाँसम्म िारदात स्थल र समयलाई वलएर पीवडतको जाहेरी र बकपत्रमा देवखएको वभन््नताको
प्रश्न रहेको छ, सो सम्बन्धमा हेदाा पीवडतले जाहेरीमा फोटो स्टु वडयोमा गेसपेपर दकन््न जाँदा
प्रवतिादीहरुले आफू मावथ जबरजस्ती करणी गरेका भनी उल्लेख गरे को देवखन्छ भने अदालतमा
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गरेको बकपत्रको स.ज ५ मा १०:३० बजे दददी कमला विष्टको घरमा सुवतरहेको समयमा
प्रवतिादीहरु सागर भट्ट र अमर राज अिस्थी आएर वसरानीले मुख च्यापी सुईले खुट्टामा र
दाँया पाखुरामा घोची अवन दुिैजनाले के के गरे त्यो बेला थाहा भएन र रावत ११:३०१२:०० बजे वतर वनन्रा खुलेपवछ यी दुिै जना प्रवतिादीहरु बावहर गई राखेका देखेको भवन
यी प्रवतिादीहरुले जबरजस्ती करणी गरेका हुन् भनेको पाईन्छ। त्यसैगरी पीवडतले गरे को
बकपत्रको स.ज.8 मा "मेरो मानवसक वस्थती विवि््त भए पश्चात मेरो होस आउन एक
मवहना समय लाग्यो र उपचार चार मवहना सम्म गरें, अवहले रठक छ, उपचार पाटन
मानवसक अस्पतालमा भएको हो।" भन््नेसमेत उल्लेख गरेको अिस्थालाई यस अदालतले
नजरअन्दाज गना वमल्दैन। वनजको दददी कमला विष्टले पीवडतले अचानक घटना घटेको भवनएको
ददनबाट असामान्य व्यिहार देखाउन थालेको भनी आफ्नो बकपत्रको स.ज. 5 मा गरे को भनाई
बाट समेत पीवडतले आफू मावथ यौनजन्य सहंसा जस्तो गम्भीर घटना घटी आफ्नो मानवसक
अिस्था गुमाएको व्यहोरा समर्थात हुन आउँ छ। वमवसल संलग्न कागजातबाट पीवडतको भनाईमा
घटना स्थलको हकमा के ही फरक परे को देवखएको अिस्था भएतापवन पीवडतको भनाईमा फरक
पनुा पछाडीको कारण वनज मावथ भएको जबरजस्ती करणीबाट पुग्न गएको आघात (trauma)
को पररणाम हो भन््ने देवखन आउँ छ। जबरजस्ती करणीमा पीवडतको के ही विरोधाभाषपूणा
भनाई हुनु Rape Trauma Syndrome (RTS) को एक स्िरुप हो। Modi's Medical
Jurisprudence and Toxicology मा "Mental derangement have been known to follow
rape"1 भनी उल्लेख गररएको छ। Rape Trauma Syndrome (RTS) लाई WHO Guidelines
for Medico-legal Care for Victims of Sexual Violence ले "The stress response pattern
of a person who has experienced sexual violence. RTS may be manifested in somatic,
cognitive, psychological and/or behavioural symptoms"2 भवन पररभावषत गरेको छ। यसै
सन्दभामा American Psychiatric Association द्वारा प्रकावशत The Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, मा जबरजस्ती करणी भए पश्चात पीवडतमा देवखने ट्रमाका
लिणहरु (Symptoms) बारे व्याख्या गररएको छ जस्मा In avoiding reminders of the trauma,
the victim may experience amnesia with respect to some aspect of the event.3 भवन पीवडतले
जबरजस्ती करणी भएपवछ सो घटनासँग सम्बवन्धत के वह तथ्यहरु वबसान स्दछ भवन उल्लेख
गरेको पाईन्छ।त्यसैगरी ट्रमा विशेषज्ञ Dr. Lori Haskell ले Victims Department of Justice
Canada मा प्रकाशन गरेको लेखमा यौन सहंसा जस्ता ददानाक घटनाहरू जीिनको दैवनक
अनुभिहरू भन्दा वभन््नै तररकाले अनुभूवत गररएको हुन्छ। पररणामस्िरूप हामी ददनहुँका
घटनाहरू भन्दा वभन््न रुपमा चोटपटकका घटनाहरू सम्झन्छौं र िणान गछौं। भय, खतरा िा
गहन तनािको प्रभािको नवतजाको रुपमा तीव्र पुनाः स्मरण िा वबखवण्डत िा वबग्रेको स्मृवत
1

Modi’s Medical Jurisprudence and Toxicology, K. Mathiharan, Amrit K. Patnaik (eds), 23rd edition, Lexis Nexis, New

Delhi, 2005, p.934
2

World Health Organization, Guidelines for medico-legal care of victims of sexual violence, World Health Organization,

2003
3

American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5, 2013
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हुन स्छ भनी उल्लेख गरेको पाईन्छ। Traumatic events such as sexual assaults are encoded
(converted) differently than more routine, everyday experiences in life… As a result, we
recall and narrate traumatic events differently than routine events.The effect of fear, threat
or states of intense stress on memory can result in intensified memory recollection, or it
can result in fragmented or impaired memories.
जबरजस्ती करणी व्यवक्तको शरीर र आत्मसम्मान मावथ समेत आघात लाग्ने जघन्य अपराध
हो।सोच्दै नसोचेको अनपेवित तररकाबाट एउटा मवहलाको शरीर तथा आत्मसम्मान मावथ
आक्रमण हुँदा मानवसक विवि््तताको अिस्थामा पुग्न स्दछ। यस्तो अिस्थामा आफू मावथ
भएको यौवनक सहंसाको घटना स्मरण गना र व्यक्त गना तत्कालै करठन हुन सक्ने िा विस्तारै
याद हुने अिस्थाहरु हुन स्दछ। यस्तो अिस्था भनेकै Rape Trauma Syndrome (RTS) को
अिस्था हो। यस्ता अिस्थालाई न्यायकतााले गम्भीरता पूिक
ा वलनु पदाछ।"जबरजस्ती करणी
जस्तो गवम्भर अपराधमा अन्य मुद्ामा जस्तो अंक गणीतीय वहसाबबाट हेनुा भन्दा पवन नारीको
अवस्मतामा गम्भीर आँच आउने विषय भएकोले अदालतले संिेदनशील रुपमा विचार गनुा
पदाछ।"4 भनी बमबहादुर कठायत विरुद्ध नेपाल सरकार भएको जबरजस्ती करणी मुद्ामा
सिोच्च अदालतबाट वसद्धान्त समेत प्रवतपादन भएको छ।
जबरजस्ती करणी अपराधको प्रकृ वत अन्य अपराध भन्दा फरक हुन्छ।अन्य अपराधमा सत्यताको
मूल्याङ्कनको लावग भनाईमा स्थीरता (Consistency) को विद्यमानता हुनुपछा भने जबरजस्ती
करणीमा पीवडतको भनाईमा पीडाको आघात (Trauma) को कारणले के ही विरोधाभाष आउन
स्दछ।जाहेरी व्यहोरा र पीवडतको बकपत्रमा रहेको सामान्य वभन््नतालाई प्रमाणग्राह्य मान््नुपने
गरी िादी नेपाल सरकार विरुद्ध विपिी/प्रवतिादी राजेश के सी समेत भएको जबरजस्ती करणी
मुद्ामा यस अदालतबाट "अनुसन्धानको क्रममा ददएको जाहेरीमा र अदालतमा आई बकपत्र
गदाा जाहेरिालीको कथनमा के ही वझना मवसना कु रा फरक परेको कु रालाई अस्िभाविक मान््न
नसदकने"5 भनी व्याख्या गररएको छ। यसैगरी "जाहेरी र बकपत्रमा पाइने सामान्य वभन््नता
(Minor Inconsistency) लाई प्रधानता ददंदै सिुदप्रमाणको गलत मूल्याङ्कन गरी प्रवतिादीलाई
सफाई ददने ठहर्याएको सुरुको वनणाय सदर गने गरेको पुनरािेदन अदालतको फै सला त्रुटीपूणा
हुँदा उल्टी हुने"6 भनी पुनरािेदक/िादी नेपाल सरकार विरुद्ध विपिी/प्रवतिादी दीपक तुलसी
बाख्यो भएको जबरजस्ती करणी मुद्ामा वसद्ान्त प्रवतपादन भएको अिस्था छ।भारतको सिोच्च
अदालतबाट भएको Mukesh & Anr v. State for NCT of Delhi, 2017 (Nirbhaya Rape Case)
को मुद्ामा "... It is not expected of a victim to disclose all the finer aspects of the incident
in the FIR… More so the victim who suffers from an incident, obviously, is in a state of
shock and it is only when we move in his/her comfort zone, he/she starts recollecting the
events one by one and thus to stop the victim from elaborating the facts to describe the finer
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details, if left out earlier, would be too much."7 भनेर अपराधको घटनाले वपवडतलाई त्रासको
अिस्थामा (state of shock) पुरयाउन
्
सक्ने हुँदा उक्त घटनाको सम्बन्धमा पीवडतलाई हरेक कु रा
याद रहेको हुनु पने अपेिा राख््न नवमल्ने भनेर उल्लेख गररएको पाइन्छ। यसरी पीवडतको
जाहेरी ब्यहोरा र बकपत्रमा भएको िारदात स्थल सम्बन्धी वभन््नतालाई नै आधार मानेर घटना
नै नभएको भनी अथा गनुा न्यायोवचत देवखदैन।वपवडतमा sperm भेरटनु, रौ ँ भेरटनु शरररको
विवभन््न भागमा वनलडाम र चोट हुनु आददबाट घटना घटेको भवन स्थावपत भएको नै देवखन्छ।
जबरजस्ती करणीको िारदातमा घटना घट््यो दक घटेन भन््ने विषय बदढ महत्िपूणा हुने र यस
अदालतले पवन सोवह कु रा नै विचार गनुप
ा ने देवखन्छ।जबरजस्ती करणी कसूरमा मुख्य िारदात
स्थल नै पीवडतको शरीर हो अथाात “In cases of rape, the victim’s body itself is the scene
of crime”।यसै सम्बन्धमा “जबरजस्ती करणीको िारदातको प्रमाणको पवहलो कडी भनेकै स्ियं
पीवडत हो भने अको कडी पीवडतको शारीररक परीिणलाई मान््नु पछा”8 भवन पुनरािेदक/िादी
नेपाल सरकार विरुद्ध विपिी/प्रवतिादी सरोज वहङमाङ समेत भएको जबरजस्ती करणी मुद्ामा
यस अदालतबाट वसद्धान्त समेत प्रवतपाददत भएको छ।मावथ उल्लेख गररएका विवभन्न आधार
कारणहरुबाट तथा वमवसल संलग्न दकटानी जाहेरी दरखास्त, पीवडतको स्िास्थ्य परीिण
प्रवतिेदन तथा आफू मावथ जबरजस्ती करणी भएको भन््ने दकटानी जाहेरी व्यहोरालाई समथान
गने गरी भएको पीवडतको बकपत्र तथा स्िास्थ्य पररिण प्रवतिेदन समेतका आधारमा पीवडत
मावथ जबरजस्ती करणीको िारदात घटेको देवखन आयो।
अब दोश्रो प्रश्न तफा विचार गदाा, प्रस्तुत मुद्ामा पीवडतले आफ्नो जाहेरी र बकपत्रको स.ज.
5 र 23 मा समेत यी प्रवतिादीहरुको नाम स्पष्ट रुपमा खुलाई ददएको अिस्था छ।बलात्कार
जस्तो लुकाएर वछपाएर ए्लै पारे र गररने अपराधमा, सामान्यतया देख्ने व्यवक्त पीवडत बाहेक
अरु तेश्रो पि उपवस्थत रहँदन
ै न्। यसै सन्दभामा “जबरजस्ती करणीको काया लुकीवछपी गररने
आपरावधक काया भएकाले त्यसमा प्रत्यिदशी सािी हुन स्दैन।यस्तो अपराधमा पीवडत
मवहलाको भनाइलाई अन्यथा नभएसम्म सिामान्य प्रमाणको रूपमा वलनुपदाछ।अन्य िस्तुगत
प्रमाणले पीवडतको भनाइलाई गलत सावबत नगराएसम्म त्यसलाई स्िीकार गनुापने”9 भनी
पुनरािेदक/प्रवतिादी ददपक रािल विरुद्ध विपिी/िादी नेपाल सरकार भएको जबरजस्ती
करणी मुद्ामा यस अदालतबाट व्याख्या समेत भएको पाईन्छ।
कु नै पवन मवहलाले आफ्नो अवस्मता र आफ्नो पररिारको इज्जतमा आँच आउने गरी र त्यसमा
पवन एस्.एल्.सी. जस्तो जीिनको अहम िणमा आफ्नो परीिालाई बेिास्ता गरी विना
कारण कु नै व्यवक्त उपर जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर आरोप लगाई आफ्नो भविषय मावथ
खेलिाड गने काया गर्छान् भनी अनुमान लगाउनु तका संगत हुँदन
ै । पीवडतलाई घटना पवछको
मानवसक विवि््तताको कारणले एस्.एल्.सी.को बाँकी परीिा पवन ददन नसक्ने वस्थवतमा
पुरयाएको
्
देवखन्छ।प्रमाण ऐन, 2031 को दफा 10(1)(क) मा “पीवडत व्यवक्तले व्यक्त गरेको

60.

61.

7

Mukesh & Anr v. State for Nct of Delhi (2017) 6 SCC 1

8

िादी नेपाल सरकार विरुद्ध विपिी/प्रवतिादी सरोज वहङमाङ समेत, ने.का.प.2067, अंक९, वन.न.8469, पृ १६१०

9

पुनरािेदक/प्रवतिादी ददपक रािल विरुद्ध विपिी/िादी नेपाल सरकार, ने.का.प.2075 अंक 5 वन.नं. 10007 पृ 874

नेपाल सरकारविरुद्ध= सागर भट्ट समेत/जबरजस्ती करणी/०७1-CR-0659,पृष्ठ ३८ मध्येको 17

कु रा अदालतले प्रत्यि प्रमाणको रुपमा ग्रहण गनुा पने” कानुनी व्यिस्था रहेको हुँदा प्रस्तुत
िारदातकी पीवडतले व्यक्त गरे को कु रालाई प्रमाणमा वलनु पने देवखन्छ।
भारतमा Nirbhaya Rape Case पिात अपराध कानूनको संसोधन गना बनेको Justice Verma
Committee, 2013 को Reports of the Committee on the Amendments to Criminal Law
मा "It is well settled that the evidence of the victim of rape is on the same footing as the
evidence of an injured complainant or witness. Her testimony alone is sufficient for
conviction. In prosecutions of rape, the law does not require corroboration. It is only by
way of abundant caution that the court may look for some corroboration so as to satisfy its
conscience and rule out any false accusation."10 भनी विश्लेषण गररएको छ। तसथा जबरजस्ती
करणीको कसुर स्थावपत गना पीवडतको भनाई नै पयााप्त हुन्छ।"पीवडतले अदालतमा समेत आई
आफू उपर घटेको घटनाको सम्बन्धमा सविस्तार िणान गरी मौकामा ददएको जाहेरीलाई समर्थात
हुने गरी बकपत्र गररददएको तथा पीवडतको शरीरको विवभन््न भागहरूमा वनलडामहरू रहेको
भन्ने पीवडतको तत्काल भएको शारीररक परीिण प्रवतिेदनमा उल्लेख भएबाट करणी गने
कायामा पीवडतको मन्जुरी नभएको पुवष्ट हुन्छ ।जबरजस्ती करणीको िारदातको प्रमाणको पवहलो
कडी भनेको स्ियम् पीवडत हो भने अको कडी पीवडतको शारीररक परीिण हुने"11 भनी
पुनरािेदक/िादी पट्टु वि.क. (पररिर्तात नाम) को जाहेरीले नेपाल सरकार विरुद्ध
विपिी/प्रवतिादी िासुदेि सािद भएको जबरजस्ती करणी मुद्ामा यस अदालतबाट व्याख्या
समेत भएको अिस्थामा पीवडत स्ियंले दकटानीका साथ ददएको जाहेरी र मानवसक उपचारबाट
स्िास्थ्यमा सुधार आए पिात अदालतमा आई गरेको बकपत्रबाट पवन प्रवतिादीहरु सागर भट्ट
र अमर राज अिस्थीले नै वपडीत "घ" कु मारी मावथ जबरजस्ती करणीको िारदात घटाएको
पुवष्ट हुन आउँ छ।
प्रवतिादीहरु सागर भट्ट र अमर राज अिस्थीले अदालत समि आफू हरुले जबरजस्ती करणी
नगरे को भनी ईन्कारी बयान गरेको भएता पवन पीवडतको प्रवतिादीहरुसंग कु नै पूिा ररसइबीको
कारणबाट प्रवतिादीहरु उपर दकटानी जाहेरी ददएको हो भनी भन््न सके को देवखदैन।यी
प्रवतिादीहरुलाई नै आरोप लगाउनु पने पूिा वनयोवजत कु नै कारण भएको समेत देखाउन
नसके को अिस्थामा पीवडतको दकटानी जाहेरी व्यहोरा एिं अदालतमा समेत आई गरे को
बकपत्रलाई नजरअन्दाज गना वमल्ने देवखएन।प्रवतिादीहरुले अदालतमा बयान गदाा कसुरमा
इन्कार रही बयान गरे को भएपवन अदालत समिको बयानको सिाल जिाफ ४ मा िारदात
वमवतमा पीवडत सँग भेट भएको कु रा स्िीकार गरेको र बुझीएका व्यवक्त चमन भण्डारीले
प्रवतिाददहरुले आफ्नो पसल ७ बजे बन्द गने गरेकोमा उक्त ददन ३ बजे नै पसल बन्द गरेको
वमवसल संलग्न कागजातबाट देवखरहेको अिस्थामा प्रवतिादीहरुको इन्कारी बयानलाई मात्र
आधार मानेर पीवडतको बकपत्र तथा वमवसल संलग्न स्िास्थ्य पररिण प्रवतिेदन तथा पीवडतको
कपडामा मानि िीया भेरटएको तथ्यलाई अिमुल्यन गना वमल्ने देवखएन।
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जहाँसम्म के न्रीय विवध विज्ञान प्रयोगशालाको स्िास्थ्य परीिण प्रवतिेदनमा blood group of
ँ
human semen could not be confirmed र रौहरु
भेरटएको तथा comparison of hairs could
not be done because of lack of facilities भनी उल्लेख गररएको आधारमा प्रवतिादीहरु वनदोष
भएको भन््ने प्रवतिादीहरुका तफा बाट उपवस्थत विद्वान कानून व्यिसायीको वजदकर रहेको छ।
ँ तुलनात्मक गरी
सो सम्बन्धमा विचार गदाा, रक्त समूह वनश्वचत गना नसक्नु िा भेरटएका रौको
पररिण गना नसके को आधारमा मात्र प्रवतिादीले सफाइ पाउने आधार बन््न सक्ने देवखदैन।
जबरजस्ती करणी अपराधमा पीवडतको भनाइ अन्य प्रमाणको तुलनामा महत्िपूणा हुने देवखएको
र पीवडतले यी प्रवतिादीहरुले नै जबरजस्ती करणी गरेको भनी दकटानी साथ लेखाइरहेको
ँ तुलनात्मक पररिण गना सदकएन भन््ने आधारमा
अिस्थामा पीवडतको कपडामा भेरटएको रौको
मात्र सामुवहक बलात्कारमा प्रवतिादीहरुले शंकाको सुविधा पाउने र सोही आधारमा आरोवपत
कसुरबाट उन्मुवक्त पाउनुपने वजदकर खवम्बर हुन स्दैन। यसै सम्बन्धमा "करणी गरेको तथ्य
शङ्कारवहत तिरबाट पुवष्ट नभएको भनी फौजदारी न्यायको शङ्काको सुविधा प्रवतिादीले
पाउँ छ भन््ने वसद्धान्तको गलत व्याख्या एिं प्रयोग गरी आरोवपत कसुरबाट सफाई ददन
नवमल्ने"12 भनी नेपाल सरकार विरुद्ध िीरबहादुर टमाटा भएको जबरजस्ती करणी मुद्ामा
वसद्धान्त प्रवतपादन भएको देवखन्छ। पीवडतको कपडा पररिण गदाा मानि विया भेरटएको
भएपवन उक्त विया आफू हरुको नभएको भवन प्रवतिादीहरुले प्रवतिाद गरररहेको सन्दभामा हेदाा
उक्त िारदातमा दुइजना प्रवतिादीहरु संलग्न भएको भनी पीवडतले खुलाइरहेको तथा दुइजनाको
विया नै कपडामा परी दुिैजनाको विया वमवसएको कारण कपडामा भेरटएको नमुना यी
प्रवतिादीहरुको नमुनासँग तुलनात्मक वभड्न सक्ने सम्भािना नरहेको देवखन्छ। पीवडतको कपडामा
भेटीएको वियालाई छु ट्टाछु ट्टै रुपमा संकलन गना सक्ने सम्भािना नभएको र प्रस्तुत िारदात
भएको वजल्लाको भौगोवलक विकटता तथा पररिण प्रयोगशाला लगायतका साधन स्रोतको
अिस्थालाई समेत विचार गनुा पने देवखन्छ।
अब प्रवतिादीहरले गरेको कसुर सामुवहक रुपमा गररएको जबरजस्ती करणीको कसुर हो िा
होईन भन््ने सम्बन्धमा विचार गदाा तत्कालीन मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको महलको ३क
नंम्बरमा कवतजना भइ गरेको करणी सामुवहक रुपमा गररएको जबरजस्ती करणी भएको मावनने
भन््ने सम्बन्धमा संख्या खुलाइएको पाइदैन। के िल उक्त नम्बरमा 'मवहलालाई सामुवहक रुपमा
जबरजस्ती करणी गनेलाई थप पाँच बषा कै द गनुापदाछ' भनी उल्लेख गररएको पाइन्छ।
विधावयकाले कानूनमा संख्या यदकन नगरेको सन्दभामा एकजना भन्दा बदढ जवत जना संलग्न
भएर कसुर गरेको भएपवन उक्त काया सामुवहक रुपमा गररएको मान््नुपने हुन्छ। तसथा
प्रवतिादीहरु सागर भट्ट र अमर राज अिस्थी दुईजना वमवल मत सल्लाहमा फसी पीवडतलाई
जबरजस्ती करणी गरे को देवखएकोले उक्त करणी सामुवहक रुपमा भएको पुवष्ट हुन आउँ छ। यसै
सन्दभामा यसै अदालतबाट पुनरािेदक/प्रवतिादी दीपक चन्द विरुद्ध विपिी/िादी नेपाल सरकार
भएको जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती चोरी मुद्ामा यस अदालतबाट "जबरजस्ती करणी
गदााको बखत एकजना भन्दा बढीको सामूवहक संलग्नता रहेको तथ्य वनर्िािाद रूपमा स्थावपत
भएको र करणी स्िेवच्छक नभई जबरजस्ती भएको पुवष्ट भएको अिस्थामा प्रवतिादीहरूबाट

64.

65.

12

नेपाल सरकार विरुद्ध िीर बहादुर टमाटा ने.का.प.2066 अंक 4 वन.नं 8127 पृ. 632

नेपाल सरकारविरुद्ध= सागर भट्ट समेत/जबरजस्ती करणी/०७1-CR-0659,पृष्ठ ३८ मध्येको 19

भएको काया सामूवहक जबरजस्ती करणीको िारदातको रूपमा रहेको देवखन आउने"13 भनी
वसद्धान्त प्रवतपादन भएको अिस्था छ। उक्त नवजरहरुका व्यिस्थाले पवन सामुवहक जबरजस्ती
करणी हुनको लावग संख्या यदकन नगरी समुहमा भएका व्यवक्तहरु मध्ये एक जना िा धेरैले
करणी गरे मा पवन सामुवहक करणीको िारदात स्थावपत हुने देवखन्छ ।
यसरी पीवडतको इच्छा विपररत करणी गने उद्ेशयले एकजना भन्दा बढीको सामूवहक संलग्नता
रहेको तथ्य वनर्िािाद रूपमा स्थावपत भएमा त्यस्तो करणीको िारदात सामूवहक जबरजस्ती
करणीको िारदातको रुपमा पररणत हुन्छ। प्रस्तूत मुद्ामा प्रवतिादीहरु दुिै जनाले करणी गने
उद्ेशय साथ पीवडत मावथ त्यस्तो िारदात घटाएको देखखँदा वनज प्रवतिादीहरूबाट भएको काया
सामूवहक जबरजस्ती करणी देवखन आयो। अत: मावथ वििेवचत आधार, प्रमाण र कारण
समेतबाट सामुवहक जबरजस्ती करणीको अपराधको प्रकृ वत अपराधभन्दा वभन््न हुने हुँदा के िल
पीवडतको जाहेरी व्यहोरा र बकपत्र व्यहोरामा देवखएको वभन््नता तथा प्रवतिादीहरुको ईन्कारी
बयानको आधारमा शुरु बैतडी वजल्ला अदालतको वमवत २०६९।११।२२ को फै सला उल्टी गरी
प्रवतिादीहरुलाई अवभयोग दाबीबाट सफाई ददने गरी भएको पुनरािेदन अदालत महेन्रनगरको
वमवत २०७१।०१।१५ को फै सला त्रुटीपूणा देवखदा उवल्ट भै प्रवतिादीहरु सागर भट्ट र अमर
राज अिस्थीले अवभयोग दाबी बमोवजम पीवडत "घ" कु मारीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती
करणीको महलको 1 नं र ३ क नं बमोवजमको कसूर गरेको ठहछा भन््ने समेत व्यहोराको यस
अदालतको वमवत २०७६।०७।०७ मा भएको ठहर फै सला।
प्रवतिादीहरुले मुलुकी ऐन,जबरजस्ती करणीको महलको 1 नं. र ३ क नं. बमोवजमको कसूर
अपराध गरेको ठहर भएको र प्रवतिादीहरु उपर ऐ. महलको ३ नं. बमोवजम सजाय तथा 3
क नं. बमोवजमको थप सजाय र १० नं. बमोवजमको िवतपूर्ताको मागदाबी रहेको देवखएकोले
वनजहरुको कसूरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने अिस्थाहरु समेत विचार गरी फौजदारी कसूर
(सजाय वनधाारण तथा कायाान्ियन) ऐन 2074 को दफा ८, 9 र 10 समेतका आधारमा
कानून बमोवजम सजाय वनधाारणका लावग प्रवतिादीहरु तथा महान्यायावधिक्ताको कायाालयलाई
सूचना ददई वमवत 2076।8।2 मा सजाय वनधाारणका लावग वनयमानुसार पेश गनुा भन््ने यस
अदालतको वमवत 2076।7।7 को आदेश।
सजाय वनधाारण
वमवत २०७६।०७।०७ मा प्रवतिादीहरुले अवभयोग दाबी बमोवजम कसूर गरेको ठहर गरी
आज प्रवतिादीहरुलाई के कवत सजाय हुने भनी फौजदारी कसूर (सजाय वनधाारण तथा
कायाान्ियन) ऐन, 2074 को दफा ८, 9 र 10 समेतका आधारमा सजाय वनधाारणको लावग
पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्ामा िादी नेपाल सरकारका तफा बाट उपवस्थत हुनु भएका विद्बान
सह-न्यायावधिक्ता श्री उद्धि पुडासैनीले सजाय गनुा पूिा सजायको उद्ेशय विचार गनुा पने
हुन्छ।यस मुद्ामा सजाय गनुाको उद्ेशय अन्तगात कसूरदार िा अन्य व्यवक्तलाई हतोत्सावहत गने,
समाजलाई सुरवित गने साथै पीवडतलाई िवतपूर्ता सवहतको न्याय प्रदान गरी कसूरदार
समेतलाई पुनस्थाापना गना सहयोग गने सम्बन्धमा विचार गरी प्रवतिादीहरुलाई कानून बमोवजम
सजायको दायराको मध्यविन्दुलाई आधारविन्दु (Basepoint) बनाई अवधकतम सजाय गररनुपदाछ।
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साथै िवतपूर्ताको हकमा प्रवतिादीहरु दुिैको आर्थाक अिस्था मध्यमिगीय भएकोले पीवडत “घ”
कु मारीलाई हालसम्मको पढाई खचा र जीिनयापनको लावग सहज हुने गरी प्रवतिादीहरुले
व्यहोना सक्नेसम्मको मनावसब िवतपूर्ता समेत ददलाई पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गनुाभयो।
प्रवतिादीहरुका तफा बाट उपवस्थत विद्बान् िररष्ठ अवधिक्ता श्री रमण कु मार श्रेष्ठले
प्रवतिादीहरुलाई दोषी ठहर गने गरी अदालतले फै सला गररसके को भएपवन प्रवतिादीहरुलाई
दोषी स्थावपत गने प्रमाणको पयाा््तता कम रहेकोले कम सजाय गनुापने हुन्छ। प्रवतिादीहरुलाई
कै द सजाय गदाा सजायको दायराको मध्यविन्दुलाई आधारविन्दु (Basepoint) बनाई वनधाारण
नगरी न्यायाधीशको वििेकको आधारमा कमसेकम सजाय हुनुपदाछ।प्रवतिादीहरुको आर्थाक
अिस्था खुल्ने प्रमाण तथा अवभयोगपत्रमा नैवतक पतन देवखने मागदाबी नभएको हुँदा त्यस्तो
सजाय गना वमल्दैन। प्रवतिादीहरु सागर भट्ट र अमर राज अिस्थीको स्टेशनरी र फोटो स्टुडीयो
रहेको तथ्य वमवसल संलग्न कागजातबाट देवखन्छ।प्रवतिादीहरुको नाममा कु नै सम्पवत्त
अनुसन्धानको क्रममा नखुलेकोले वनजहरुबाट िवतपूर्ता भराउनु पने होईन। अमर राज अिस्थी
वििावहत रहेको र वनजको बालबच्चाहरु समेत रहेको हुँदा सोलाई मध्यनजर गरी न्यूनतम
मात्राको सजाय हुनुपछा भनी गनुाभएको बहस समेत सुवनयो।
सजाय वनधाारणको ददन प्रवतिादीहरुलाई समेत उपवस्थवतको लावग सूचना पठाईएको भएतापवन
वनजहरु उपवस्थत भएको देवखएन। सजाय वनधाारणको उद्ेशय कसूरदारलाई आफ्नो गल्तीको
अनूभूत गराउने, िा घटनाको पररवस्थवत, उनका सामावजक, शारीररक अिस्थाहरुको बारे मा
आफ्नो भनाईहरु राख््ने, िवतपूर्ताका िा सुविने विकल्पहरु प्रवतिादीहरु स्व्यम बाट आओस्
पवन भन््ने रहेकोमा सो तफा विचार गनुापने अिस्था रहेन।
पुनरािेदक िादी नेपाल सरकारका तथा प्रवतिादीहरुका तफा बाट उपवस्थत हुनु भएका विद्बान्
कानून व्यिसायीहरुले गनुा भएको बहस सुनी वमवसल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेदाा,
प्रस्तुत मुद्ामा प्रवतिादीहरुलाई के कवत सजाय हुनु पने हो र पीवडतले के कवत िवतपूर्ता
पाउनु पने हो भन््ने विषयमा विचार गनुा पने देवखयो।
यसमा अपराध पीवडत संरिण ऐन, २०७५ को दफा 25 मा पीवडत प्रभाि प्रवतिेदन पेश
गना सदकने व्यिस्था रहेको भएतापवन सो कानूनी व्यिस्था यो िारदात घरट, अनुसन्धान,
अवभयोजन भए पश्चात मात्र लागु भएको देवखन्छ।यस पररप्रेक्ष्यमा त्यस्तो प्रवतिेदन प्रा््त गना
सक्ने अिस्था नभएको हुँदा विद्यमान कानूनका आधार, दण्डका वसद्धान्त तथा वमवसल संलग्न
कागजातका आधारमा नै सजाय वनधाारण गररनु पने देवखयो।
सजाय वनधाारण गदाा अपराधको प्रकृ वत, अपराध गदााको पररवस्थती, कसूरदारको वजम्मेिारी,
कसूरबाट पीवडतलाई पुग्न गएको हानी लगायतका वमवसल संलग्न प्रमाण समेतको समुवचत
विश्लेषण गररनु पदाछ। सजायले भविषयमा अपराध गना सक्ने सम्भाव्य अपराधीहरुलाई दुरुत्सावहत
गरी िास्तविक अपराधीलाई थप अपराध गना बाट रोक्नुका साथै उसलाई सुधारेर कानूनको
सम्मान गने नागररकमा रुपान्तरण गरी समाजको रिा गने समेतको उद्धेशय राखेको हुन्छ।"14
अपराध समाजकै उपज भएको र अवभयुक्त एिं पीवडत पवन समाजकै सदस्य रहेकोले हरेक
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P.J. Fitzgerald, Salmond on Jurisprudence, Sweet and Maxwell, London, 1985, p.94
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न्याय प्रणालीले अपराधको रोकथाम गरी समाजको रिा गनुाका साथै पीवडतलाई िवतपूर्ता
सवहतको न्याय तथा पीडकलाई समाजमा पुनस्थाापना गने उद्ेशय राख््नु उपयुक्त हुने देवखन्छ।
कानून अनुसार अवभयुक्तलाई सजाय गदाा त्यस वभत्र समग्र समाजको सुरिा तथा अवभयुक्तले
गरेको अपराधबाट पीवडत तथा पीवडतको पररिारलाई परेको सामावजक र व्यवक्तगत प्रभाि
समेतलाई मुल्याङ्कन गररनु पदाछ। त्यस्तै दोषीका असल िा खराब चररत्र उसको पररवस्थवत
समेत मध्यनजर गररनु पदाछ। मुलत: सजाय गदाा कसूरको गम्भीरता र तोदकएको सजाय
बीचको समानुपावतकता समेत हेररनु पदाछ। प्रस्तुत मुद्ामा एस्.एल्.सी. परीिा ददन आएकी
र कम उमेर भएकी मवहला मावथ सामुवहकरुपमा गररएको जबरजस्ती करणीलाई एक गम्भीर
प्रकृ वतको अपराध मावननु पने र त्यस्तो अपराधलाई हतोत्सावहत गने सन्देश ददने गरी तथा
दोषीलाई सुधारको अिसर समेत प्रदान गने गरी सजाय गररनु उपयुक्त हुने देवखन्छ।
कसूरदारलाई सजाय वनधाारण गदाा सिाप्रथम सजायको उद्ेशय विचार गनुापने हुन्छ। मवहला
विरुद्ध हुने अपराधमा सजायको उद्ेशय त्यसमा संलग्न दोषीलाई सजाय गनुा, मवहला मावथ हुने
सहंसालाई हतोत्सावहत गनु,
ा मवहलाको आत्मसम्मान र सामावजक आत्मसम्मान मात्र नभई
राज्यले मवहलाहरुलाई डरबाट उन्मुक्त गरी सुरिाको सुवनितता गनुा पवन हो।सजाय वनधाारण
गदाा अदालतले विचारमा वलनु पने कु रा र सो को उद्ेशय सम्बन्धमा विश्लेषण गदै भारतको
Mukesh & Anr v. State for Nct of Delhi, 2017 (Nirbhaya Rape Case) को फै सलामा
"Question of awarding sentence is a matter of discretion and has to be exercised on
consideration of circumstances aggravating or mitigating in the individual cases. The courts
are consistently faced with the situation where they are required to answer the new
challenges and mould the sentence to meet those challenges. Protection of society and
deterring the criminal is the avowed object of law. It is expected of the courts to operate
the sentencing system as to impose such sentence which reflects the social conscience of
the society. While determining sentence in heinous crimes, Judges ought to weigh its
impact on the society and impose adequate sentence considering the collective conscience
or society’s cry for justice. While considering the imposition of appropriate punishment,
courts should not only keep in view the rights of the criminal but also the rights of the
victim and the society at large."15 भवनएको पाइन्छ। त्यसैगरी भारतको सिोच्च अदालतले
Mohfil Khan and Anr. v. State of Jharkhand, 2015 को मुद्ामा "Another significant
development in the sentencing policy of India is the ‘victim-centric’ approach, ... It has
been consistently held that the courts have a duty towards society and that the punishment
should be corresponding to the crime and should act as a soothing balm to the suffering of
the victim and their family"16 भनी सजाय वनधाारणमा पीवडत के वन्रत न्यायको दृवष्टकोणलाई
अिलम्बन गरे को पाइन्छ।प्रस्तूत मुद्ामा पवन सजाय वनधाारण गदाा वपवडत के वन्रत न्यायको
अिधारणालाई के न्र विन्दु बनाइएको छ।
यस कसूरमा कसूरदारलाई हुने कै दको मावथल्लो र तल्लो हदको व्यिस्था सम्बन्धमा हेदाा
िारदात हुंदाका बखत प्रचवलत मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं अनुसार
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Mohfil Khan and Anr. v. State of Jharkhand (2015) 1 SCC 67
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पीवडतको उमेरको आधारमा ५ िषा देवख ८ िषासम््म कै द सजाय हुने व्यिस्था रहेको देवखन्छ
।विधावयकाले वनधाारण गरेको तल्लो र उपल्लो हद ननाघ्ने गरी कवत सजाय गदाा उवचत हुन
जान्छ भन््ने कु राको वनधाारण गनुा पने देवखन्छ। यसरी सजाय वनधाारण गदाा उल्लेवखत दायराको
मध्यविन्दु यदकन गरर कसूरको गम्भीरता बढाउने (Aggravating Factors) िा घटाउने
(Mitigating Factors) अिस्थाहरुलाई विश्लेषण गनुा आिशयक देवखन्छ।अपराधको गम्भीरता
बढाउने तत्ि अन्तगात सामान्यतया कसूरदारको अवभप्राय, अवधकारको दुरुपयोग, पीवडतलाई
पुगक
े ो शारीररक, मानवसक िा आर्थाक िवतको हद, पीवडतको उमेर र अिस्था, कसूरदारको
आपरावधक रेकडा, हवतयारको प्रयोग, पटके कसूरदार (recidivism), कसूरदारको संख््या
समेतका आधार पदाछ भने अपराधको गम्भीरता घटाउने तत्ि अन्तगात अपराध गने व्यवक्तको
अपराध गनुा पूिाको चररत्र, वनजले गरेको पिाताप, पक्राऊ पवछ देखाएको असल आचरण,
पीवडतलाई स्िैवच्छक रुपमा िवतपूर्ता प्रदान गरेको अिस्था, सम्बवन्धत अवधकारी समि गरेको
आत्मसमापण तथा वनजको उमेर, स्िास्थ्य र सामावजक अिस्थाहरु पदाछन्।
प्रस्तुत मुद्ामा सजाय घटाउने िा बढाउने आधारहरुको विश्लेषण गदाा प्रवतिादीहरुले गाउबाट
शहरमा पररिा ददन आएकी एक विधाथी (मवहला) मावथ गरेको कसुरका कारणले पीवडतको
मानवसक अिस्था विविप्त भएको तथा एस्.एल्.वस. जस्तो अध्ययनको महत्िपूणा खुवड्कलोमा
के ही अिवध अिरोध सम्म आउन गएको कारणले वनजको िृवत्त विकासमा पना सक्ने िवतलाइ
समेत विचार गनुापने देवखन्छ। मावथ गररएको विश्लेषणका आधारमा वनज प्रवतिादीहरुलाई
तल्लो हदमात्र सजाँय गदाा पीवडतमावथ पना गएको िवतलाई कम आंकलन गना पुगेको देवखन्छ
भने उपल्लो हदको सजाय गदाा समेत अवभयुक्तको उमेर, वनजहरुको समाजमा पुनस्थाापना गने
उद्ेशय मावथ नै नकरात्मक असर गना सक्ने देवखदा प्रवतिादीहरुलाई तल्लो र उपल्लो हदको
मध्यविन्दु अनुसार कै द सजाय गदाा कानूनको म्सद पुरा हुने र प्रवतिादीहरुले कसूर अनुसारको
सजाय समेत पाउने नै देखखँदा वनज प्रवतिादीहरु सागर भट्ट र अमर राज अिस्थी लाई जनही
6 िषा ६ मवहना कै दको सजाय हुने ठहछा। साथै यी प्रवतिादीहरुले पीवडत उपर सामुवहक
रुपमा जबरजस्ती करणी गरेको देसखंदा सोही महलको ३ क नं. बमोवजम थप 5 िषा कै द
सजाय समेत हुने ठहछा।
अब पीवडतलाई िवतपूर्ता के कवत ददने, िवतको वनधाारणको आधार के हुने र िवतपूर्ताको
दावयत्ि कसको हुने सम्बन्धमा विचार गदाा, यस सम्बन्धी राविय तथा अन्तरााविय कानूनी
प्रािधान तथा आधारहरु पवन हेनुा सान्दर्भाक देवखन्छ ।
कु नैपवन न्याय प्रणालीको सफलता त्यसले पीवडतलाई पुग्न गएको िवतलाई यथोवचत सम्बोधन
गरी वनजको मनमा पना गएको त्रासलाई हटाइ न्यायको अनुभूवत ददलाउनु, समाजलाई सुरिा
तथा अवभयुक्तलाई समाजमा पुनस्थाापना गरी समाजमा शावन्त, सहअवस्तत्ि तथा मानवियता
कायम गना सफल रहनुमा नै हुन्छ। साथै अपराध गने व्यवक्तलाई कवत सजाय वनधाारण गररयो
भन््ने आधारमा नभई अपराधबाट पना गएको िवत कवत हदसम्म सम्बोधन गररयो भन््ने
आधारमा सफलता नावपनु पने हुन्छ। मावथ विश्लेषण गररए बमोवजम फौजदारी न्याय प्रणालीले
सम्बोधन गनुापने धेरै विषयहरुमध्ये एउटा महत्िपूणा विषय भनेको पीवडतलाई िवतपूती उपलब्ध
गराउनु पवन हो।जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर फौजदारी कसूरको सन्दभामा िवतपूर्ताको
उपयोवगता भनेको पीवडतलाई अपराध हुनु पूिाको वस्थवत अथाात restitutio in integrum मा

नेपाल सरकारविरुद्ध= सागर भट्ट समेत/जबरजस्ती करणी/०७1-CR-0659,पृष्ठ ३८ मध्येको 23

80.

81.

82.

पुनस्थाापना गने र अपराधबाट परेको मानवसक र शारीररक पीडाबाट उन्मुवक्त प्राप्त गराई
सहज सामावजक जीिनलाई वनरन्तरता ददन सहयोग गने हो। पवछल्लो समय बनेका नेपालका
कानूनहरुले पवन यस्तै मान्यतालाई आत्मसात गरेको देवखन्छ।उदाहरणको लावग नेपालको
संविधानको धारा 21(२)ले अपराध पीवडतलाई कानून बमोवजम सामावजक पुनस्थाापना र
िवतपूर्ता सवहतको न्याय पाउने हक हुने भनी व्यिस्था गररएको छ। त्यसैगरी नेपालको
संविधानको धारा ३८(२) का अनुसार मवहला विरुद्ध कु नै पवन आधारमा कु नै दकवसमको
सहंसाजन्य काया िा शोषण गररएको खण्डमा पीवडतलाई कानून बमोवजम िवतपूर्ता पाउने हक
सुवनवित गररएको छ।नेपालको संविधान, अन्तरााविय कानून तथा नेपालका राविय कानूनहरुले
न्यायको हकवभत्र सामावजक पुनस्थाापना र िवतपूर्तासवहतको न्यायको व्यिस्था समेत गरेको
देवखन्छ।
िवतपूर्ता सवहतको न्याय पाउने हकलाई कानूनले मान्यता ददइरहदा त्यस्तो िवतपूती कसबाट
भरीपाउने हो भन््ने सन्दभामा हेदाा सामान्यता िवतपूर्ता पीडकबाट पीवडतलाई उपलब्ध गराउनु
पने देवखन्छ। तर यदद पीडकको आर्थाक अिस्था एिं अन्य कारणबाट पीवडतलाई तत्काल
िवतपूती उपलब्ध गराउन नसदकने भएमा राज्य त्यसबाट पवन्छन नवमल्ने देवखन्छ। हालै जारी
भएका कानूनहरुले समेत यही मान्यतालाई आत्मसात गरेको देवखन्छ। उदाहरणको लावग
फौजदारी कसूर (सजाय वनधाारण तथा कायाान्ियन) ऐन,२०७४ को दफा ४१ मा िवतपूर्ता
तत्काल बुझाउनु पने र िवतपूर्ता नबुझाएमा त्यस्तो कसूरदारको सम्पवत जायजात गरी
पीवडतलाई िवतपूर्ता भराई ददनु पनेछ भन््ने कानूनी व्यिस्था रहेको देवखन्छ भने ऐ. ऐनको
दफा ४८ मा कसूरबाट पीवडतलाई राहत उपलब्ध गराउन पीवडत राहत कोष खडा गररनेछ
भन््ने व्यिस्था रहेको पाईन्छ। मुलुकी अपराध संवहताको दफा २२८ अनुसार पीवडत व्यवक्तलाई
कसूरदारबाट मनावसब िवतपूर्ता भराई ददनुपने व्यिस्था रहेको छ। तर कसूरदारको कु नै सम्पवत्त
नभएको अिस्थामा पीवडतले िवतपूर्ता नपाउने देवखएमा र प्रचवलत कानून बमोवजमको पीवडत
राहत कोष स्थापना भइनसके को अिस्थामा अदालतले नेपाल सरकारको मवहला तथा
बालबावलकाको विषय हेने वनकायको नाममा िवतपूर्ता स्िरुप उवचत रकम पीवडतलाई भराइददने
गरी आदेश गना सक्नेछ र त्यसरी आदेश भएमा सो कायाालयबाट िवतपूर्ता बापतको रकम
तत्काल पीवडतलाई उपलब्ध गराउनु पने व्यिस्था रहेको छ।
अपराध पीवडत संरिण ऐन,२०७५ को दफा ३० (१)मा अदालतले मुद्ाको अवन्तम दकनारा
गदाा कसूरदारबाट पीवडतलाई मनावसब मादफकको रकम िवतपूर्ता स्िरुप भराइददने गरी आदेश
गना सक्नेछ भन््ने व्यिस्था भएकोमा ऐ. ऐनको उपदफा (४) मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै
कु रा लेवखएको भए तापवन कसूरदारको कु नै सम्पवत नभई पीवडतले िवतपूर्ता नपाउने देवखएमा
िा कसूर स्थावपत भएको तर कसूरदार कायम हुन नसके को अिस्थामा िा कसूरसंग सम्बवन्धत
मुद्ा प्रचवलत कानुन बमोवजम दफताा भएमा अदालतले कोषबाट िवतपूर्ता स्िरुप उवचत रकम
पीवडतलाई भराईददने गरी आदेश गना सक्नेछ भन््ने व्यिस्था रहेको देवखन्छ।
प्रस्तुत िारदात हुदाका बखत बहाल रहेको मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको १०
नं. मा 'कसैले कु नै मवहलालाई जबजास्ती करणी गरेको ठहरे मा अदालतले त्यस्ती मवहलालाई

भएको शारीररक िा मानवसक िवत विचार गरी मनावसब ठहराए बमोवजमको िवतपूर्ता
कसुरदारबाट भराई ददनु पनेछ'। त्यस्तो िवतपूर्ता वनधाारण गदाा कसूरको गाम्भीयाता, कसूरबाट
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पीवडत व्यवक्तको मृत्यु भइसके को रहेछ भने वनजमा आवश्रत नाबालक छोराछोरी भए वनजहरूलाई
पना गएको पीडासमेत विचार गरी वनधाारण गनुा पनेछ भन््ने व्यिस्था रहेको देवखन्छ।सो
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व्यिस्था बमोवजम नै पीवडतलाई िवतपूर्ता भराइ पाउन मागदािी समेत रहेको देवखन्छ।उक्त
कानूनी व्यिस्थाले िवतपूर्ताको अंक वनधाारण नगरी सो को वनधाारणको वजम्मा सम्बवन्धत
ईजलासलाई ददएको देवखन्छ। यसरी िवतपूर्ता वनधाारण गदाा कसुरको गावम्भयाता, पीवडतलाई
परेको असर तथा पीडकको आर्थाक अिस्था समेतलाई मध्यनजर गरे र सन्तुवलत वहसाबले
मनावसब िवतपूर्ता वनधाारण गनुापने देवखन्छ।
िवतपूर्ता वनधाारणका सम्बन्धमा अन्तराविय मापदण्डहरु बारे विचार गदाा, नेपालले अनुमोदन
गरेका सवन्ध, अन्य अन्तराष्रट्रय तथा िेवत्रय कानूनलाई हेना आिशयक देवखन्छ। UN
Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women, 1979
अनुसार स्थावपत CEDAW को General Recommendation No. 35 on Gender-based
Violence Against Women, 2017 को प्रकरण 46 मा "Reparation should include different
measures, such as monetary compensation and the provision of legal, social and health
services including sexual, reproductive and mental health for a complete recovery, and
satisfaction and guarantees of non-repetition…Such reparations should be adequate,
promptly attributed, holistic and proportionate to the gravity of the harm suffered." भन््ने
उल्लेख भएको पाईन्छ।त्यसैगरी सोही सवमवतको को General Recommendation No. 33 on
Women’s Access to Justice, 2015 को प्रकरण १९ मा "On provision of remedies, the
Committee recommends that State parties: (a) Provide and enforce appropriate, timely
remedies for discrimination against women and ensure that women have access to all
available judicial and non-judicial remedies; (b) Ensure that remedies are adequate,
effective, promptly attributed, holistic and proportional to the gravity of the harm suffered.
Remedies should include, as appropriate, restitution (reinstatement); compensation
(whether provided in the form of money, goods or services); and rehabilitation (medical
and psychological care and other social services)" भन््ने प्रािधान रहेको देवखन्छ।
UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of
Power 1985 को प्रकरण १२ मा "When compensation is not fully available from the
offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation to:
(a) Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or
mental health as a result of serious crimes; (b) The family, in particular dependants of
persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such
victimization."भनी उल्लेख गररएको छ।त्यसैगरी प्रकरण १३ मा "The establishment,
strengthening and expansion of national funds for compensation to victims should be
encouraged. Where appropriate, other funds may also be established for this purpose,
including in those cases where the State of which the victim is a national is not in a position
to compensate the victim for the harm."भन््ने उल्लेख भएको पाईन्छ ।
यसरी मावथ उल्लेख गररएका िवतपूर्ता सम्बन्धी राविय तथा अन्तरााविय कानूनी व्यिस्थाको
अध्ययन गरी विश्लेषण गदाा वनम्न दुईिटा विवधहरू अिलम्बन गरर िवतपूर्ताको रकम भुक्तानी
गनुापने देवखयो:
१. अवभयुक्तबाटै पीवडतलाई िवतपूर्ता भराइने ।
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२. सरकारी बजेट लगायत शुल्क जररिाना जम्मा गरी स्थापना गररएको कोषको रकमबाट
पीवडतलाई िवतपूर्ता भराइने।
प्रस्तुत मुद्ामा पीवडत स्ियंले अदालत समि गरेको बकपत्रको स.ज.8 मा “मलाई मानवसक
स्थीती विविप्त पिात एक मवहना होस आउन लाग्यो र उपचार चार मवहना सम्म गरे र
अवहले रठक छ।उपचार पाटन मानवसक अस्पतालमा भएको हो।” भनी उल्लेख गरे को अिस्था
रहेको छ भने वनजको दददी कमला विष्टले "पीवडतले असामान्य व्यिहार देखाउन थालेको
"भनी आफ्नो बकपत्रको स.ज. 7 मा गरेको भनाईबाट समेत मानवसक आघात (Trauma)
को कारण पीवडतको मानवसक वस्थवत गुमेको व्यहोरा समथान हुन आउँ छ।
िारदात पश्चात पीवडतको अिस्था एिम् वमवसल संलग्न पीवडतको शारीररक मानवसक पररिण
एिं उपचार गराएको अिस्था समेतलाई मध्यनजरमा राखी िवतपूर्ता वनधाारण गदाा, पीवडतको
शारीररक, मानवसक, भािनात्मक तथा आर्थाक अिस्थालाई विचार गनुापने देवखन्छ। एस्.एल्.सी
को पररिा जस्तो जीिनको अहम् िणमा जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधको पीवडत
हुन गई पीवडत "घ" कु मारीको पढाईमा समेत प्रवतकू ल असर परे को कु रालाई अदालतले
मध्यनजर गनुापने हुन्छ।बहसको क्रममा विद्बान् सह-न्यायावधिक्ताले वनज पीवडत “घ” कु मारी
को आर्थाक अिस्था कमजोर रहेको र हाल पीवडत “घ” कु मारीले कानूनको अध्ययनलाई
वनरन्तरता ददई रहको भनी उल्लेख गरेको अिस्था छ।त्यसैगरी प्रवतिादीहरुको आर्थाक
अिस्थालाई हेदाा, अनुसन्धान र अवभयोग दताा गदाा वनजहरुको आर्थाक वििरण प्रष्ट पाररएको
अिस्था नभएको र बयानमा प्रवतिादीहरु मध्ये सागर भट्टको स्टेस्नरी पसल र अमर राज
अिस्थीको फोटो स्टुवडयो रहेको भन््ने व्यहोरा बाहेक अन्य कु नै आर्थाक अिस्था खुलाउने आधार
रहेको देवखएन। प्रभािकारी अनुसन्धान गरी पीवडत तथा प्रवतिादीहरुको आर्थाक वििरण
संकलन गनुापने दावयत्ि राज्यको हो। यद्यपी अनुसन्धानको क्रममा अभीलेखीकरण गना नसक्नु
िा अनुसन्धानमा अक्रमण्यता हुनुको पररणाम स्िरुप िवतपूर्ता नपाउने वस्थवत वसजाना हुन ददनु
हुँदन
ै ।साथै राज्यको वनवषक्रयतालाई कम िवतपूर्ताको आधार बन््न ददनु तका संगत समेत हुँदन
ै ।
“अपराधबाट पीवडतलाई भराइने िवतपूर्ताले पीवडतलाई पीवडत हुनुभन्दा पूिाको अिस्थामा
पुरयाउनु
्
िा पुनस्थाापना गना सक्नु पछा। तसथा अपराध पीवडतलाई िास्तविक र प्रभािकारी
िवतपूर्ताको लावग िवतपूर्तासम्बन्धी कानून बनाएर मात्रै हुँदन
ै , सो कानून आफै ँ मा उपयुक्त र
प्रभािकारी हुनुको साथै सोको प्रभािकारी एिम् यथाथापरक कायाान्ियनसमेत हुनु अपररहाया
हुने”17 भनी पुनरािेदक/प्रवतिादी लोकबहादुर काकी समेत विरुद्ध विपिी/िादी नेपाल सरकार
भएको मानि बेचविखन, िाल वििाह,जबरजस्ती करणी मुद्ामा वसद्धान्त प्रवतपाददत भएको
छ।
पुनस्थाापना र िवतपूर्ता सवहतको न्यायको हक अपराध पीवडतको नैसगीक हकको रुपमा स्िीकानुा
पने हुन्छ । यस हकलाई व्यिहाररक,रुपमा कायाान्ियन गनुा अदालतको दावयत्ि हो र अदालतको
आदेश बमोवजम पीवडतलाई न्याय प्रदान गनुा राज्यको कताव्य पवन हो।राज्यले अपराधबाट
पीवडतलाई परेको व्यापक प्रभािको पवहचान गने दावयत्िको वनिााह गदाा पीवडतलाई Healing
process अथाात उपचारको प्रदक्रया को अनुभूवत गराउन समेत मदत पुग्दछ। यसरी वपवडतलाई
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न्याय प्रदान गने सम्बन्धमा राज्यको अहंम भूवमका हुने भनी भारतको Justice Verma
Committee, 2013 को Report ले उल्लेख गरेको वनम्न व्यिस्था मननीय देवखन्छ। यसमा
भवनएको छ: "the victims can and ought to recover like any other victims from an accident,
but that is possible only when there is a due discharge of the functions by the State."18
कसुर स्थावपत गने कानूनी प्रणाली तथा कायाविवधबाट अब पीडा तथा पीडाका असरहरु समेत
स्थावपत गना आिशयक छ। यसै सम्बन्धमा CEDAW को General Recommendation No. 35
on Gender-based Violence Against Women, 2017 को प्रकरण 17 मा"... in making
the determination of when acts of gender-based violence against women amount to torture
or cruel, inhuman or degrading treatment, a gender sensitive approach is required to
understand the level of pain and suffering experienced by women and that the purpose and
intent requirement of torture are satisfied when acts or omissions are gender specific or
perpetrated against a person on the basis of sex."भनी मवहला उपरको सहंसालाई बुझ्नको
लावग लैंवगक संिेदनशीलतालाई आत्मसात गरी वनणाय गररनुपने कु रा उल्लेख गररएको देवखन्छ।
त्यसैगरर Justice Verma Committee, 2013 को Report ले "When a woman complains of
rape, it is not the physical part of the woman which is directly the focus of attention. It is
the offence and the offence against the bodily integrity of the woman as a person which is
the offence in question"19 भवनएको छ। जबरजस्ती करणी के िल मवहलाको शरीर उपर मात्र
नभइ, व्यवक्तत्ि मावथ नै हुने अपराध हो। प्रस्तुत मुद्ामा पीवडत एस्.एल्.सी. जस्तो भविषय
वनमााणको पवहलो खुवड्कलोको रुपमा रहेको पररिामा सहभागी हुदाको अिस्थामा सामुवहक
जबरजस्ती करणीबाट पीवडत हुन पुगी एस्.एल्.सी. परीिा समेत ददन नपाई शैविक
उपलब्धी हावसल गना दढला भई पीवडतको भविषय वनमााणमा समेत प्रवतकु ल असर परे को
देवखन्छ। यस वस्थवतमा पीवडतमाथी परेको पीडा मात्र नभई सहंसाको त्रास (shock) को
कारणले वनजको मानवसक स्िास्थ्यमा परेको आघात (mental trauma) को असरलाई समेत
विचार गरी िवतपूर्ता वनधाारण गनुा उपयुक्त देवखन्छ।
अपराधबाट परेका यी प्रभािहरूले दीघाकालीन रुपमा प्रवतकू ल पररणामहरु वनम्त्याई पीवडतलाई
व्यवक्तत्ि विकासका अिसरबाट िञ्वचत गराउने सम्भािना हुन स्दछ। त्यसमावथ सुदरु पविमको
परम्परागत समाजमा सामावजक लान्छनाबाट भएको पीडा समेतलाई विचार गरी अब शैविक,
आर्थाक र सामावजक सशक्तता सवहत जीिन वनमााणमा समेत मद्त होस् भनी यस इजलासले
िवतपूर्ता वनधाारण गनुा पने देवखन्छ। अब कवत िवतपूर्ता उवचत (reasonable) हुने भन्दा पवन
कवत िवतपूर्ता पयााप्त (adequate) हुने भन््ने अिधारणाबाट िवतपूर्ता वनवित गनुा पने हुन्छ।
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment(CAT) 1984 को धारा 14 ले पवन "Each State Party shall ensure in its legal
system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable right to
fair and adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as
possible."भवनएको छ। तसथा अब िवतपूर्ताको वनधाारण गदाा उवचत (fair) िवतपूर्ता मात्र नभई
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तत्काल र पयााप्त िवतपूर्ताको (prompt and adequate compensation) को सुवनवितता गनुा पदाछ।
UNCAT को General Comment No. 3 को Para 3 मा "The right to prompt, fair and
adequate compensation for torture or ill-treatment under article 14 is multi-layered and
compensation awarded to a victim should be sufficient to compensate for any economically
assessable damage resulting from torture or ill-treatment, whether pecuniary or nonpecuniary." भनी पीवडतलाई पुग्न गएको आर्थाक एिं गैर आर्थाक िवतको समेत आकलन गरी
सबै प्रकारका िवत िापत िवतपूर्ता प्रदान गनुा पदाछ भवन थप विस्तार गररएको छ। िवतपूर्ताको
सतामा कसूरदारले मात्र नभई राज्यले पवन िवत पूरण गने र पीवडतलाई सहयोग पुयााउने
कोष र स्रोतहरू जुटाउन संस्थागत संयन्त्र वनमााण र स्थापना गने वजम्मेिारी वलनु पदाछ।
अनुसन्धान र अवभयोजन पिले वपवडतले भोगेको िवत स्थावपत गना असफल हुनुको कारण िा
िवतपूर्ता प्रदान गना अपराधीको आर्थाक अिस्था पयाा्त
् नहुनुको कारणले अन्यायको वनरन्तरता
हुनु सह्य हुँदन
ै । तसथा पीवडतको उमेर, वशिा र जीविकोपाजानको अिस्था हेरी वनजलाई
आत्मवनभार हुनका लावग सहज हुने गरी तथा प्रवतिादीहरुको आर्थाक अिस्था समेतलाई ध्यानमा
राखी पीवडतलाई प्रवतिादीहरुबाट जनही रु.2,50,000/-(दुई लाख पचास हजार) साथै
नेपाल सरकार पीवडत राहत कोष भए सो बाट र सो नभए नेपाल सरकार, मवहला,
बालबावलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयबाट रु.5,00,000/-(पाँच लाख) िवतपुर्ता भराई
ददने ठहछा।
विद्वान् सह-न्यायावधिक्ताले सजाय वनधाारणको बहसको क्रममा नैवतक पतनको दाबी समेत
वलएको सम्बन्धमा, यस अदालतमा सामुवहक रुपमा गररएको जबरजस्ती करणीमा नैवतक
पतनको अपराध मान््न सदकन्छ िा सदकदैनँ भन््ने सम्बन्धमा विश्लेषण गनुा पने देवखयो। नैवतक
पतनको व्यिस्थाको अिलोकन गदाा यस सम्बन्धमा भारतको सिोच्च अदालतले Baleshwar
Singh v. District Magistrate and Collector AIR 1999 मा नैवतक पतनलाई "The expression
“moral turpitude” is not defined anywhere. But it means anything done contrary to justice,
honesty, modesty or good morals. It implies depravity and weakness of character or
disposition of the person charged with the particular conduct. Every false statement made
by a person may not be moral turpitude, but it would be so if it discloses vileness or
depravity in the doing of any private and social duty which a person owes to his fellowmen
or to the society in general. If therefore the individual charged with a certain conduct owes
a duty, either to another individual or to the society in general, to act in a specific manner
or not to so act and he still acts contrary to it and does so knowingly, his conduct must be
held to be due to vileness and depravity. It will be contrary to accepted customary rule and
duty between man and man."20 भनी व्याख्या गरे को देवखन्छ। नैवतक पतनको सिामान्य कानूनी
पररभाषा नभएतापवन न्याय, ईमान्दारीता, सभ्यता र नैवतकता विपररतको कायालाई नैवतक
पतन देवखने काया भन््न सदकन्छ।
संयुक्त राज्य अमेररकाको सिोच्च अदालतले नैवतन पतन भनेको “Act of baseness, vileness, or
deprivity in the private and social duties which a man owes to his fellow men, or to society
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in general, contrary to the accepted and customary rule of right and duty between man and
man” भवन United States v. Smith21 को मुद्ामा उल्लेख गरेको देवखन्छ।
नैवतक पतनको सम्बन्धमा नेपालको कानूनले समेत स्पष्ट व्यिस्था गरे को नपाइएको भएपवन
सिोच्च अदालतले ज्योती लम्साल पौडेल विरुद्ध विपिी नेपाल सरकार प्रधान मन्त्री तथा मवन्त्र
पररषदको कायाालय समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्ामा "मवहलालाई इच्छा विपरीत
अनवतक्रम्य शरीरको पवित्रताको अपहरण गरी जबरजस्ती करणी गनुा कानून विपरीत मात्र
नभई गम्भीर अपराध पवन भएकाले सभ्य मानि समाजले यस्तो कायालाई नैवतकताविहीन
काया मान्दछ । यस्तो नैवतकता विपररतको कायालाई नै नैवतक पतन देवखने फौजदारी अपराध
मान््नुपने"22 भवन व्याख्या समेत गरेको कु रा सान्दर्भाक देवखन्छ।यस मुद्ामा पवन एक मवहला
जो परीिाको लावग गेसपेपर दकन््न गएकी वथइन् ,उनी मावथ यी दुई प्रवतिादीले वनजको
मन्जुरी बेगर जबरजस्तीपूिाक करणी गरेको काया कानूनको मात्र नभइ मानिीयता (humanity),
व्यवक्तगत अवस्मता (human dignity) र सामावजक नैवतकता (social morality) को समेत
विपररत भएको भन््न वमल्ने अिस्था रहेको छ। यद्यवप िादी तफा बाट अवभयोगपत्रमा यस तफा
कु नै पवन वजदकर र दाबी वलएको नदेखखँदा प्रस्तुत मुद्ाको सन्दभामा नैवतक पतनको सम्बन्धमा
थप के वह बोली रहन पने अिस्था रहेन।
मवहलाले िास्तविक न्याय ति प्रा््त गछान् जब विधावयकाद्वारा वनर्मात कानूनहरुको प्रभिकारी
कायाान्ियन, कानूनले व्यिस्था गरेका संस्थागत संरचनाको स्थापना, कायाविवधगत प्रदक्रयाको
सुवनवितता, मवहलाको हक अवधकार प्रवतको संिेदनशीलता, मवहला उपर हुने सहंसा विरुद्ध
लड्न सबै स्तरमा यथोवचत वनगरानी (due diligence) तथा व्यापक मनोिृवत्तगत पररितान
सुवनवित गरे र, कारक तत्िलाई हतोत्सावहत गदै आिशयक रोकथामको उपायहरु हावसल गना
सदकन्छ। प्रस्तुत मुद्ाका सन्दभामा सजाय वनधाारणको सुनुिाई गदाा र िवतपूर्ता वनधाारण गदाा,
स्िच्छ सुनुिाई, पुनस्थाापदकय न्यायको सुवनविततामा देवखने जरटलता सम्बोधन गनाका लावग
प्रणालीगत एिं संस्थागत सुधार गनुा भवन नेपाल सरकारका नाममा देहाय बमोवजम वनदेशनात्मक
आदेश जारी हुने ठहछााः
1. यस्ता प्रकृ वतका मुद्ामा सजाय वनधाारण गना, प्रमाण प्रा््त गना र दण्डको सुधार
नीवतलाई अिलम्बन गना तथा दोषीलाई सजायको गम्भीरता र सजायको समानुपावतकता
यदकन गना फौजदारी कसूर (सजाय वनधाारण तथा कायाान्ियन) ऐन, २०७४ को दफा
१२ बमोवजम सजाय पूिाको प्रवतिेदन प्रोिेशन अवधकृ त (probation officer) िा ्यारोल
अवधकृ त (parole officer) ले तयार गने भन््ने व्यिस्था रहेको तर ऐ. दफा ले पररकल्पना
गरे बमोवजम हालसम्म सो व्यिस्थालाई सदक्रय गरी कायाान्ियन गना नसके को भन््ने विद्वान्
सह-न्यायावधिक्ताले बहसको क्रममा समेत उल्लेख गनुाभएको र सजाय वनधाारण गनासमेत
अदालतलाई असहज भएको हुँदा ऐ. दफामा भएको व्यिस्था बमोवजमको संरचना र
आिशयक बजेट विवनयोजन 3 मवहना वभत्र गनुाभवन नेपाल सरकारका नाममा वनदेशनात्मक
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आदेश जारी गरी ददएको छ। सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई लेवख पठाई ददनू।उक्त
आदेश कायाान्ियन भएपवछ 15 ददन वभत्र मातहतका अदालतले प्रोिेशन िा ्यारोल
अवधकृ तको वनयुक्त गरर सक्नू।
2. ितामान कानुनले िवतपूर्ता सवहतको न्यायको पररकल्पना गरेको र िवतपूर्ता भने पवहलो
कताव्य पीडकको हुने र पीडकले भना नसक्ने अिस्था भए मात्र राज्यबाट िवतपूर्ता भराइददने
अिस्था भएकाले अपराध अनुसन्धान तथा अवभयोजनका क्रममा पीवडतलाई पना गएको
शाररीक, मानवसक, सामावजक र आर्थाक िवतको प्रमाण संकलन र विश्लेषण गनुा गराउनु
साथै अवभयुक्तको चल अचल सम्पवत्त एिं आम्दानी सम्बन्धी वििरण समेत अनुसन्धानकै
दौरानमा संकलन गरी वमवसल साथ राख््ने व्यिस्था वमलाउनु भवन महान्यायावधिक्ताको
कायाालय माफा त प्रहरी प्रधान कायाालयलाई लेखी पठाउनू।
3. विशेष ऐनहरु तथा मुलुकी फौजदारी संवहता, 2074 र फौजदारी कसूर (सजाय
वनधाारण तथा कायाान्ियन) ऐन, २०७४ ले पीवडत राहत कोषको पररकल्पना गरेको तर
आज कानून कायान्ियनमा आएको 1 िषा व्यवतत हुँदासम्म पवन पीवडत राहत कोष स्थापना
भएको जानकारी नभएको हुँदा तत्काल स्थापना गरी सो को जानकारी उपलब्ध गराउनु
भवन नेपाल सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मावमला मन्त्रालयलाई लेवख पठाउनु।
४.कसूरदारहरुलाई आफू ले गरेको गल्तीको अनुभूत गना लगाउने, उनीहरुको सुधार र
समाजमा पुनस्थाापना गनुा महत्िपूणा विषय हो।सजाय अपराधलाई गररएको हो। राज्य र
कानूनको उद्ेशय त्यस्तो अपराधलाई रोकथाम गनुा हो। अपराधमा संलग्न व्यवक्तहरु अपराधका
प्रवतकात्मक रुप मात्र भएकाले वनजहरुको सुधार र समाजमा पुनस्थाापना राज्यको दण्ड
नीवतको आधारभूत विषय भएको हुँदा यस्ता अपराधीहरुलाई कानूनको उद्ेशय पुरा हुने
गरी कारागार, खुल्ला कारागार, सामुदावयक सेिा, पाररिाररक वमलन जस्ता विषयमा
मध्यनजर गदै फौजदारी कसूर (सजाय वनधाारण तथा कायाान्ियन) ऐन, २०७४ ले व्यिस्था
गरेको सुधारात्मक दण्ड प्रणाली अिलम्बन गना आिशयक कानूनी र संरचनात्मक व्यिस्था
आदेश प्रा्् त भएको वमवतले एक िषा वभत्र तयार गररसक्नु र सो सम्बन्धमा भएका प्रगवत
प्रत्येक तीन-तीन मवहनामा यस अदालतको अनुगमन तथा वनरीिण महाशाखामा पठाउनु
भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पररषदको कायाालय एिम्, गृह मन्त्रालय
को नाममा वनदेशनात्मक आदेश जारी गरी ददएको छ। अरुमा तपसील बमोवजम गनूा।
तपसील
१. मावथ उल्लेख भए बमोवजम प्रवतिादीहरू सागर भट्ट र अमर राज अिस्थीलाई जनही ११
िषा ६ मवहना कै द हुने गरी सजाय वनधाारण भएकोले र वनज प्रवतिादीहर शुरु बैतडी
वजल्ला अदालतको आदेशले थुनामा बसेको अिवध कट्टा गरी बाँकी कै दको लगत कसी
असुल उपर गनुा भनी शुरु बैतडी वजल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू--------------------------------1
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२. यसमा पीवडतले नेपाल सरकारबाट िवतपूर्ता िापतको रकम तत्कालै पाउने ठहर भएकाले
उक्त िवतपूर्ताको रकम रू.५,००,०००।- (पाँचलाख रूपैयाँ) नेपाल सरकारबाट पीवडत
"घ" कु मारीलाई तत्काल उपलब्ध गराउनू भवन मवहला, बालबावलका तथा ज्येष्ठ नागररक
मन्त्रालयमा लेखी पठाउनू----------------------------------------------------------2
३. पीवडत "घ" कु मारीलाई फै सला बमोवजम प्रवतिादीहरुबाट जनही रु.२,50,000।–(दुईलाख
पचास हजार) िवतपूर्ता ६० ददन वभत्र भराईददनू भवन सुरु बैतडी वजल्ला अदालतमा
लेखी पठाउनू---------------------------------------------------------------------३
४. माथी ठहर खण्डमा उल्लेख भए बमोवजमका वनदेशनात्मक आदेशहरुको यथावशघ्र कायाान्ियन
गनुा भनी फै सलाको प्रवतवलवप सवहत सम्बवन्धत वनकायमा पत्राचार गनुा भनी फै सलाको
प्रवतवलवप

पवन

साथै

राखी

महान्यायवधिक्ताको

कायाालयमा

लेवख

पठाउनु---------------------------------------------------------------------------४
५. यो फै सलामा उल्लेवखत वनदेशनात्मक आदेशहरु कायाान्ियन भए नभएको वनरन्तर अनुगमन
गनुा भनी फै सला कायाान्ियन वनदेशनालय र यसै अदालतको अनुगमन तथा वनरीिण
महाशाखामा फै सला सवहत लेखी पठाउनु--------------------------------------------५

६. प्रस्तुत फै सलाको विद्युवतय प्रवत अपलोड गरी मुद्ाको दायरीको लगत कट्टा गरी वमवसल
वनयमानुसार बुझाइददनू ---------------------------------------------------------६

न्यायाधीश
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्यायाधीश
इजलास अवधकृ त : धनवसहं वगरी, मवतना शा्य, श्रेया संजेल
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कम््युटर अपरे टर: चन्राबती वतमल्सेना
इवत संित् २०७6 साल मंसीर २ गते रोज २ शुभम्…………………………………………….।
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