
राष्ट्रिय नयाष्टयक प्रतिष्ान, नेपाल
मनमैंज,ु काठमाडौं

इजलास पसु्िका
(मष्टिला ष्टिरूद्ध िनेु ष्टिंसा तनयनत्रणसम्बन्धी 
कानूनधी वयि््ा र प्रतिपादिि तसद्धानि)





राष्ट्रिय नयाष्टयक प्रतिष्ान, नेपाल
मनमैंज,ु काठमाडौं

इजलास पसु्िका
(मष्टिला ष्टिरूद्ध िनेु ष्टिंसा तनयनत्रणसम्बन्धी 
कानूनधी वयि््ा र प्रतिपादिि तसद्धानि)



ियारी समूि 

माननधीय डा. िररिंश तत्रपाठी, परामश्शिािा, राष्ट्रिय नयाष्टयक प्रतिष्ान
माननधीय श्धी उमेश कोइराला, सजलला नयाया्धीश
श्धी शयामकुमार भट्टराई, सिनयायात्िक्ा, मिानयायात्िक्ाको काया्शलय 

प्रकाशन प्रति : ३०० प्रति
प्रकाशक : राष्ट्रिय नयाष्टयक प्रतिष्ान
प्रकाशन तमति : २०७३, मंतसर
मदु्रण : फरमयाट ष्टप्रसनटङ्ग प्रसे

सियोग :

काननुधी शासन ि्ा मानि अत्कार संरक्षण 
प्रणाली स्बलीकरण काय्शक्रम (RoLHR/UNDP)







भतूमका
नयाया्धीश‚ सरकारी िष्टकल‚ नयाय सेिाका अत्कृि ि्ा कानून वयिसायधीको काय्शक्षमिा र वयािसाष्टयक 
िक्षिा अतभिषृ्टद्ध गनने ि्ा कानून र नयायको क्षेत्रमा अधययन अनसुन्ान ि्ा कानूनधी सूचना प्रिाि गनने 
उद्ेशयले राष्ट्रिय नयाष्टयक प्रतिष्ान ऐन‚ २०६३ ्बमोसजम ् ्ाष्टपि यस प्रतिष्ानले आफनो ् ्ापनाकालिेसि 
नै नयाष्टयक जनशसक्को वयािसाष्टयक ज्ान‚ सधीप र क्षमिा अतभिषृ्टद्धका लातग काय्शशाला‚ प्रसशक्षण‚ प्रिचन 
ज्िा काय्शक्रमिरू सञ्ालन गनु्शका सा्ै नयाय र कानून क्षेत्रका ष्टिष्टि् ष्टिषयमा अनसुन्ानसमेि 
गिदै आएको छ । िालसमम प्रतिष्ानले 16 िजारभनिा ्बढी जनशसक्लाई प्रसशक्षण दिइसकेको छ 
भने ९० भनिा ्बढी प्रकाशन गररसकेको छ । प्रकाशनको शिृलालाई तनरनिरिा दिँिै प्रतिष्ानले 
यस पटक मष्टिला ष्टिरुद्ध िनेु ष्टिंसासम्बन्धी मदु्ाको इजलास पसु्िका ियार गरेको छ।यस इजलास 
पसु्िकामा मष्टिला ष्टिरुद्ध िनेु ष्टिंसासम्बन्धी ष्टितभन्नस ११ िटा ष्टिषयका कानूनधी वयि््ा एिम ्सिवोचच 
अिालि्बाट प्रतिपादिि तसद्धानििरूसमेिका आिशयक ष्टििरणिरू रासिएका छन ्।

प्र्ििु इजलास पसु्िका ियार गनने क्रममा प्राष्टित्क ि्ा आत््शक सियोग गनने काननुधी शासन ि्ा 
मानि अत्कार संरक्षण प्रणाली स्बलीकरण काय्शक्रम (RoLHR/UNDP) का ितकालीन राष्ट्रिय 
काय्शक्रम वयि््ापक श्धी शानिमतसंि िडका िि्शमान राष्ट्रिय काय्शक्रम वयि््ापक श्धी सदुिप गौिम, 
नयाय क्षेत्र संयोजक श्धी रत्नशकाजधी शे्ष् ि्ा नयाय क्षेत्र काय्शक्रम अत्कृि श्धी समेु्ा शाकयलाई 
प्रतिष्ान ्नयिाि ज्ापन गि्शछ ।

प्र्ििु इजलास पसु्िका ियार गनने ष्टिज्िरू राष्ट्रिय नयाष्टयक प्रतिष्ानका परामश्शिािा पूि्श माननधीय 
नयाया्धीश डा. िररिंश तत्रपाठी, माननधीय सजलला नयाया्धीश श्धी उमेश कोइराला, सिनयायात्िक्ा श्धी 
शयामकुमार भट्टराई, संयोजन ि्ा वयि््ापनमा सियोग गनु्श िनेु प्रतिष्ानका रसज्ट्ार श्धी ष्टिमल 
पौडेल र काय्शक्रम वयि््ापक श्धी राजनकुमार के.सधी. का सा्ै ष्टिज्िरू्बाट प्राप्त म्यौिालाई तलष्टप्बद्ध 
गरी प्रकाशन योगय ्बनाउन सियोग गनु्श िनेु प्रतिष्ानका कम्शचारी श्धी प्रदिप ्बोिरालाई पतन यस 
प्रतिष्ान ्नयिाि ज्ापन गि्शछ ।

राष्ट्रिय नयाष्टयक प्रतिष्ान





ष्टिषय सूचधी

पररचछेि एक
पररचयातमक िणड ...............................................................1

1.1 इजलास पसु्िकाको पररचय ............................................................................. 2

1.2 इजलास पसु्िकाको उद्ेशय.............................................................................. 2

1.3 इजलास पसु्िकाको प्रयोग ............................................................................... 2

1.4 इजलास पसु्िकाको आत्काररकिा .................................................................... 3

1.5 इजलास पसु्िकामा समािेश भएका ष्टिषयिरू ....................................................... 3

1.6 लैष्टङ्गक ष्टिंसासम्बन्धी मदु्ामा अपरा्को गमभधीरिा ्बढाउने र घटाउने कारक ित्ििरू ...... 3

पररचछेि िईु
मष्टिला ष्टिरूद्धको ष्टिंसा सम्बन्धी मदु्ाको 

कार्बािी ष्टकनारा गिा्श अपनाउन ुपनने प्रष्टक्रया ...............................9

2.1 ििा्श ........................................................................................................10

2.2 मयाि ्प .................................................................................................13

2.3 ्नुछेक आिेश ..........................................................................................15

2.4 मयाि िामेली .............................................................................................16

2.5 मयाि िारेि ..............................................................................................21

2.6 प्रमाण मकुरर ............................................................................................23

2.7 साक्षधी परीक्षण ............................................................................................28

2.8 सनुिुाइ ....................................................................................................30

2.9 ्बनि इजलासमा सनुिुाइ प्रष्टक्रया .....................................................................30



2.10 फैसला लेिन ............................................................................................32

2.11 फैसला काया्शनियन ......................................................................................35

पररचछेि िधीन
मष्टिला ष्टिरुद्धको ष्टिंसा सम्बन्धी मदु्ािरू ..................................39

3.1   अंश ........................................................................................................40
3.2  माना चामल ..............................................................................................52

3.3 ष्टििािसम्बन्धी ............................................................................................76

3.4  सम्बन् ष्टिचछेि ..........................................................................................84

3.5  नािा कायम ..............................................................................................92

3.6  करणधीसम्बन्धी अपरा् ..................................................................................96

 ३.6.क. ज्बरज्िधी करणधी ..........................................................................102 

 ३.६.ि. िाडनािा करणधी ............................................................................125

3.7 घरेल ुष्टिंसा ..............................................................................................130 

3.8  गभ्शपिन/जािक ितया ................................................................................138

3.9 मानि ्ेबचत्बिन ि्ा ओसारपसार/जधीउ मा्ने ्ेबचने ...........................................147

3.10  ्बोकसधी ...................................................................................................165

अनसूुचधी
अनसूुचधी १: मष्टिला ष्टिरुद्ध िनेु स्ैब प्रकारका भेिभाि ष्टिरुद्धको  

संयकु् रा्रिसंघधीय मिाससन्, १९७९ ........................................................................174

अनसूुचधी २: ष्टिशेष प्रकृतिका मदु्ािरूको कारिािीमा पक्षिरूको  

गोपनधीयिा कायम राि् नेसम्बन्धी काय्शष्टित् तनिने सशका, २०६४ ........................................187



 1

परिच छ्ेद एक
परिचयात्मक खण्ड



इजलास पसु्तिका (्महिला हिरूद्ध िनुछे हिंसा ननयन्त्रणसम्बन््धी कानूनधी वयि््ा ि प्रनतिपाददति नसद्धान्ति) 2

१.१ इजलास पसु्तिकाको परिचय
इजलास्बाट समपादन गनुनुपनने का्मलाई सिजधीकिण गननु सियोग प¥ुयाउनछेछे उद्छेशयलछे यो इजलास 
पसु्तिका तियाि गरिएको ्। इजलास पसु्तिकाको तियािी गनने परिपाटी िाम्ो न्याहयक अभयास्मा 
््ाहपति भइसकछे को ्ैन। ्महिला हिरूद्ध िनुछे हिंसाका घटनािरू्मा िहृद्ध भई अदालति्मा स्मछेति दायि 
िनुछे ्मदु्ािरूको संखया क्र्मशः िहृद्ध िुँदै गइििछेको ्। ्मदु्ाका प्रिसृति्मा पनन क्र्मशः परिितिनुन दछेसखन 
्ालछेको पाइन््। न्यायको खोजधी्मा अदालतिसम्म आइ पगुछेका हिंसा पधीन्डतििरूलाई संिछेदनशधीलतिापूिनुक 
वयििाि गिी न्याय समपादन गनुनुपनने आिशयकतिा ििछेको ्। यस पसु्तिकालछे ्महिला हिंसा हिरूद्धको 
न्याहयक प्रहक्रयालाई प्रभािकािी ्बनाउन ि सोसँग सम्बसन््ति ्मदु्ािरूको न्याहयक का्म काि्बािी्मा 
ससुङ् गनति (Consistency) ति्ा एकरूपतिा लयाउन ्मद्ति गनने हिश ्िास गरिएको ्।

१.२ इजलास पसु्तिकाको उद्छेशय
यस इजलास पसु्तिकाको ्मखुय उद्छेशय ्महिला हिंसा हिरूद्धको ्मदु्ा्मा न्याहयक प्रहक्रयालाई प्रभािकािी 
्बनाउनकुा सा्ै तय्तिा ्मदु्ािरूको काि्बािी ि हकनािा गदानु अदालतिलछे अिलम्बन गनने का्म काि्बािी्मा 
ससुङ् गनति (Consistency) ति्ा एकरूपतिा काय्म गनुनु िो। यस पसु्तिकालाई ्महिला हिरूद्धको 
हिंसासम्बन््धी घटना िा हििादिरूको हिश ्लछेषण, ्ूमलयाङ्कन ि ्बझुाइ फिक िनुछे िुँदा ्महिला हिरूद्धको 
हिंसा्मा अपिा्को गमभधीितिा ्बढाउनछे िा घटाउनछे का     िक तित्ििरूको पहिचान ि यस सम्बन्््मा 
िालसम्मको अदालतिधी अभयास ि न्याहयक दृहटिकोण्बािछे अिगति िनु उपयोगधी सन्दभनु सा्मग्धीका रूप्मा 
प्रयोग गननु सहकन््। पधी्डकको आपिान्क उतििदाहयति नन्ानुिण गनुनु, पधी्डकको अन्कािको पनु:््ापना 
गनुनुका सा्ै पधीन्डतिलाई न्यायको सनुनसचितितिा गनुनु ्महिला हिंसा हिरूद्धको न्याहयक प्रनतिहक्रयाका आ्ािभतूि 
तित्ििरू िनु।्ि्तितुि: अपिा्धीलाई दसण्डति गनुनु, समभाहिति अपिा्धीलाई ितिोतसािी गनुनु, ्महिलाको 
आघातिधीति अन्कािलाई पनु््ानुहपति गनुनु ि सा्मदुाहयक सिुक्ाको परििछेश नन्मानुण्मा सियोग प¥ुयाउन ुनै 
्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी अपिा्िरू्मा अदालतिलछे अनभवयक्त गनने न्याहयक प्रनतिहक्रयाको स्महटिगति     
रूप नै अदालतिका ्मखुय लक्यिरू िनु। यस इजलास पसु्तिका्मा स्मािछेश गरिएको हिषयि्तिलुछे 
उसललसखति उद्छेशयिरूको प्रानति्मा सिायक िनुछे ् eGg] उद्छेशय िासखएको ्।

१.३ इजलास पसु्तिकाको प्रयोग 
इजलास पसु्तिका सरुु तिि्मा सनुिुाइ िनुछे ्मदु्ाको काििािी ि हकनािा्मा सिजधीकिण गनने उद्छेशयलछे तियाि 
पारिएको िो। ्ूमलतिः इजलास्मा ििनछे न्याया्धीशिरूका लानग सिजधीकिण गननु तियाि गरिएको भए पनन यसलाई 
इजलास सिायक ि अन्य क्मनुचािीिरूलछे स्मछेति प्रयोग गननु सकनछ्े न।् न्याहयक कायनु समपादनको क्र्म्मा 
आिशयक िनुछे सान्दनभनुक बयि््ािरूको हिििणलाई ्मदु्ागति रूप्मा उललछेख गरिएको िुदँा ्मदु्ाको काििािी 
ि हकनािा गदानु िा सनुिुाइ बयि््ापन गदानु यो इजलास पसु्तिका्मा उसललसखति बयि््ािरू सान्दनभनुक िनु  
सकनछ्े न।् प्र्तितुि पसु्तिका्मा उललछेख भएका बयि््ािरूको पूणनु हिििण िछेननुका लानग सम्बसन््ति 
स्ोतिसम्म पगुनस्मछेति सियोग प¥ुयाउन सकनछे अपछेक्ा गरिएको ्।
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१.४ इजलास पसु्तिकाको आन्कारिकतिा
प्र्तितुि इजलास पसु्तिका्मा उसललसखति बयि््ािरू सम्बसन््ति आन्कारिक द्तिा्बछेजिरू ि कानूनका 
पु् तिकिरू एि्म ्नछेपाल कानून पनत्रका ि सिवोचच अदालतिका फैसलािरू्बाट उद्धृति गरिएका ्न।् 
यद्यहप यसलाई न्याहयक कायनु समपादनको क्र्म्मा सन्दभनु उललछेख गदानु आन्कारिकतिाका लानग 
सम्बसन््ति कानून ि नछेपाल कानून पनत्रका िा सिवोचच अदालतिको फैसलाको आन्कारिक प्रनति्बाट नै 
उललछेख गनुनु उपयकु्त िनुछे्।
 

१.५ इजलास पसु्तिका्मा स्मािछेश भएका हिषयिरू
प्र्तितुि इजलास पसु्तिका्मा ्महिला हिरूद्ध िनुछे हिंसाका कािण्बाट अदालति्मा दायि िनुछे ्मदु्ाको काििािी ि 
हकनािा गदानु हिचाि गनुनुपनने कुिािरू स्मछेहटएका ् न।् सो क्र्म्मा न्याय समपादनको प्रतयछेक चिण्मा आउन 
सकनछे स्म्यािरू ि तिधी स्म्यालाई सम्बो्न गननु हिचाि गनुनुपनने हिषयिरूलाई उललछेख गरिएको ्। सा्ै 
कानूनधी बयि््ाको परिचय, कानूनधी बयि््ालछे स्मछेटछेका हिषयिरू, सोसगँ सान्दनभनुक ljleGg द्तिा्बछेजका 
सान्दनभनुक बयि््ािरू, उक्त कानूनको वयाखया ि प्रनतिपादन भएका नसद्धान्तििरूस्मछेति उललछेख गरिएको  
्। ्ूमलतिः यस पसु्तिका्मा दछेिायका ्मदु्ािरूका सम्बन्््मा उसललसखति सन्दभनुिरू िासखएका ्न ्:

इजलास पसु्तिका्मा स्मािछेश भएका हिषयिरू:
१. अंश
२. ्माना चा्मल
३. हििाि सम्बन््धी
४. सम्बन्् हिच छ्ेद
५. नातिा काय्म

६. ज्बिज्तिधी किणधी 
७.  िा्डनातिा किणधी 
८. घिछेल ुहिंसा
9. गभनुपतिन/जातिक ितया
10. ्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा ओसािपसाि/सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे
11. ्बोकसधी

उसललसखति बयि््ाका अनतिरिक्त ्महिला हिरूद्ध िनुछे स्ैब प्रकािका भछेदभाि उन््ूमलन गनने संयकु्त 
िाष्ट्रसंघधीय ्मिाससन््, १९७९ ि हिशछेष प्रकृनतिका ्मदु्ािरूको काििािी्मा पक्िरूको गोपनधीयतिा काय्म 
/fVg]सम्बन््धी कायनुहिन् ननदने सशका, २०६४ स्मछेति अनसूुचधी १ ि २ ्मा क्र्मश: िासखएको ्।

१.६ लैहगिक हिंसासम्बन््धी ्मदु्ा्मा अपिा्को गमभधीितिा ्बढाउनछे ि घटाउनछे 
कािक तित्ििरू 

फौजदािी कसिु सम्बन््धी ्मदु्ा्मा सजाय नन्ानुिण गदानु अपिा्को गमभधीितिालछे ्मित्िपूणनु प्रभाि पादनु्। 
अपिा्को गमभधीितिाअनसुाि नै दण्डको अनपुाति काय्म िनुपु न्ु eGg] आ्नुनक दण्ड शास्तधीिरूको 
्मान्यतिा ििछेको ्। ्बछेलायतिको Criminal Justice Act, 1991 लछे कैद दण्डको अिन् िा सा्मदुाहयक 
सछेिाअन्तिगनुति कसिुदाि ठिि भएको वयसक्तलछे ििन गनुनुपनने दाहयतिको ्मात्रा िा जरििानाको अंक अपिा्को 
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गमभधीितिा अनरुूप िनुपु न्ु eGg] बयि््ा गिछेको ्। अपिा्को ्मात्रा ्बढाउनछे िा घटाउनछे अि््ािरूको 
सोझो सम्बन्् अपिा्धी वयसक्तसगँ नभई अपिा्सगँ ििछेको िनु््। अपिा्को गमभधीितिा सा्मान्यतिया 
अपिा्को प्रकृनति, तयस्बाट िनुछे क्नति ि तयसप्रनतिको सा्मासजक दृहटिकोण्मा भि पदनु्। तिि यस्बािछेक 
पनन कछे िी ्बाह्य तित्ििरू िनु सक्न ् जो अि््ाअनसुाि अपिा्को गमभधीितिा ्बढाउनछे िा घटाउनछे 
कािक िनु सक्न।् नतिनलाई अपिा्को गमभधीितिा्मा अनभिहृद्ध िा न्यूनधीकिण गनने कािक तित्ििरू 
(Aggravating or mitigation factors of crime) eGg सहकन््। िनु ति प्राय: जसो सा्मान्य फौजदािी 
अपिा्िरूको िक्मा स्मछेति तय्तिा कािक तितििरू सान्दनभनुक िनु सक्न।् तिि यस इजलास पसु्तिकाको 
हिषयि्ति्ुमा कछे सन्रिति भई ्ूमलति: ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ा्मा अपिा्को गमभधीितिा ्बढाउनछे िा 
घटाउनछे कछे िी हिशछेष बयि््ािरू्बािछे संसक्ति चचानु गरिएको ्। ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ा्मा 
सजाय नन्ानुिण गदानु न्यायकतिानुलछे दईुिटा कुिािरू्मान् हिशछेष धयान ददनपु न्ु । पहिलो, अपिा्को कू्रितिा 
िा अ्मानिधीयतिा  ि दोस्ो, कुन परिस््नति्मा अपिा्धीलछे उक्त अपिा् कायनु गिछेको िो? 

१.६.१ अपिा्को गमभधीितिा ्बढाउनछे कािक तितििरू
क. आक्र्मणधीय िा सिजै िानन प¥ुयाउन सहकनछे िगनु (Volunerabel) हिरूद्ध भएको 

अपिा्
आक्र्मणधीय िा अस्म्नु अि््ा्मा ििछेको कुनै ्महिला हिरूद्ध अपिा् गनने अपिा्धी वयसक्तको सन्दभनु्मा 
आपिान्क दाहयति ्बढछेि जान््। उदाििणका लानग अनति िदृ्ध िा ना्बानलका, ्मनोिैज्ाननक, ्माननसक 
िा शािीरिक असशक्ततिा िा न्बिा्मधी भएको ्महिला िा यौन अलपसंखयक स्ूमिकी ्महिला सा्मान्यतिया 
अपिा्को प्रयासको प्रनतिकाि गननु स्म्नु िुँदैनन।् य्तिा वयसक्तिरूको िक्ा गनुनु ि सियोग गनुनु स्माजका 
ििछेक वयसक्तको कतिनुवय िनु््। तिि उलटै ननजिरू हिरूद्ध कसैलछे अपिा् गिछे्मा तय्तिो वयसक्तलाई 
अपछेक्ाकृति कठोि दण्डात्मक सजाय गनुनु उपयकु्त ि न्यायोसचति िनु््। 

ख. सनुनयोसजति रूप्मा गरिएको अपिा्
सनुनयोसजति िा संगदठति रूप्मा गरिएको अपिा्को सन्दभनु्मा अपिा्धीको दोषभानगतिा (Culpability) ्बढछेि 
जान्् हकन भनछे य्तिो अपिा् पूिनु योजना ्बनाएि जानधी जानधी ि ्मनसाय पूिनुक गरिएको िनु््। तय्तिो 
अपिा् गनने वयसक्त आफनो स्माज हििो्धी दभुानुिना्मा दृढ िनु््। कानूनको सनुनयोसजति उललङ् घन्बाट 
उसलछे सा्मासजक ्ूमलय ि ्मान्यतिा हिरूद्ध खतििा उतपन ्न गिी सा्मासजक शासन्ति सबुयि््ा खल्बलयाउन 
सक्। तिस्नु सनुनयोसजति तिरिकालछे गरिएको अपिा्लछे आपिान्क दाहयति्मा अनभिहृद्ध ग न्ु। 

ग. सा्ूमहिक रूप्मा गरिएको अपिा्
एकभन्दा ्बढी वयसक्तलछे सा्ूमहिक रूप्मा कुनै अपिा् गिछेको अि््ा अपछेक्ाकृति ्बढी िानन नोकसानधी िा 
क्नति िनुछे समभािना ििन््। सा्ूमहिक रूप्मा गरिएको आपिान्क हक्रयालछे पधीन्डतिलाई ्बढी भयभधीति ि 
असिुसक्ति तिलुयाउन सक्। तिस्नु भय ि असिुक्ाको यस तित्िलछे पनन आपिान्क दाहयति्मा अनभ्बहृद्ध 
गननु पगु्। 
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घ. न्लिादी कािण्बाट गरिएको अपिा्
न्लिादी (Racial) आ्ाि्मा कसैलछे ्महिला हिरूद्ध कुनै प्रकािको हिंसा गिछे्मा िा जातिधीय घणृा फैलाउनछे 
्मनसायलछे कुनै अपिा् गिछे्मा तयसलछे उक्त ्महिलालाई ्मात्र नभई सा्मदुाहयक क्नतिस्मछेति प¥ुयाउन 
सक्। अति: आपिान्क कायनु्मा ननहिति ििछेको न्लिादी तित्िलछे आपिान्क दाहयतिलाई ्बढाउँ्। 

ङ. आपिान्क हक्रयाको पनुिािनृति 
पधीन्डति ्महिलाप्रनतिको आपिान्क हक्रया पटकपटक गिी /fVg] प्रिनृति खास गिछेि घिछेल ु हिंसासम्बन््धी 
अपिा््मा अपिा्को गमभधीितिा ्बढाउनछे गमभधीि कािक ्माननन््। आपिान्क हक्रयाको पनुिािसृति एकानतिि 
कसिुदाि, आदतिन िा अभय्ति अपिा्धी िो eGg] दछेखाउँ् भनछे अकवोतिफनु  पधीन्डतिलाई सिुक्ा ि न्याय प्रदान 
गननु दाहयति भएको कानूनधी संिचनाको ननिन्तिितिाको असफलतिा स्मछेतिलाई इंनगति ग न्ु। 

च. कसिुदािको आपिान्क अनतिति
प्रनतििादीलछे फौजदािी कसिु्मा पहिलछे सजाय पाइसकछे को िा कानूनको आपिान्क उललङ् घन गिछेको 
प्र्मासणति भए्मा आपिान्क दाहयति ्बढछेि जान््। 

्. सा्मासजक िा आन्नुक िैनसयतिको प्रयोग
कसिुदािलछे आफनो सा्मासजक िा आन्नुक िैनसयति िा पदीय सजम्मछेिािीको आ्ड्मा िा सोको दरुुपयोग 
गिी कुनै ्महिला हिरूद्ध अपिा् गिछे्मा ननजलछे ्बढी आपिान्क दाहयति ्बछेिोनुनु पनने िनु््।
 
्मान् उललछेख गरिएका कािक तित्ििरू्बािछेक अपिा्को गमभधीितिा ्बढाउन सकनछे दछेिायका कछे िी अन्य 
अि््ािरू्बािछे पनन न्यायकतिानुलछे धयान ददनपु न्ु :

z	प्रनतििादीलछे अपिा् गदानु जानधीजानधी हिंसा गिछेको िा साङ् घानतिक प्रकृनतिको िातििनतियाि प्रयोग 
गिछेको िा सो प्रयोग गनने ्मकी ददएको, 

z	आपिान्क हक्रया गदानु आपिान्क कू्रितिा िा अ्मानिधीयतिा प्रदशनुन गिछेको, 
z	पधीन्डति ्महिलालाई िोचयाएि सािनुजननक रूप्मा अप्मान गिछेि िा ननजको तिछेजो्ब् गिछेि अपिा् 

गिछेको। उदाििणका लानग, घिछेल ुहिंसा िा ्बोकसधीसम्बन््धी अपिा््मा पधीन्डतिको श्रवय दृशय 
िछेकन्डनुङ गिछेको िा सा्मासजक सञ्ाल्मा हटपपणधी िा फोटो प्रक्छेपण गिछेको,

z	अरू वयसक्तको प्र्तिाि ्िधीकाि गिी आन्नुक लाभको लानग अपिा् गिछेको,
z	प्रनतििादीलछे अन्य वयसक्तस्मछेतिलाई उकसाएि, उचालछेि िा उतिछेसजति पािछेि अपिा् कायनु्मा संलगन 

गिाएको िा ना्बानलगको स्मपुस््नति िा जानकािी्मा अपिा् गिछेको, हकनभनछे यस्बाट ्बाल 
्मनोिसृति्मा दूिगा्मधी रूप्मा नकात्मक प्रभाि पननु सक्। 

z	्बोसननया ि ििजछेगोनभनाको न्याहयक अभयास्मा असतय कािण दछेखाई आिोहपति वयसक्तलछे 
अदालति्मा उपस््ति िनु अस्म्नुतिा वयक्त गिी न्याहयक का्म काि्बािीलाई अनािशयक 
रूप्मा हिलम्ब गननु खोजछे्मा तयसलाई अपिा्को गमभधीितिा ्बढाउनछे हिशछेष कािकको रूप्मा 
ग्िण गरिन््।
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१.६.२ अपिा्को गमभधीितिा घटाउनछे कािक तित्ििरू
सजाय नन्ानुिणको सन्दभनु्मा अपिा्को गमभधीितिा घटाउनछे कािक तित्ििरू पनन हिचािणधीय िनु््न।् 
अपिा्को गमभधीितिालाई क्म गनने अि््ािरू ्मखुयतिया अपिा्कतिानुको वयसक्ततिसँग सम्बसन््ति ििछेका 
िनु््न।् तिधी अि््ािरूलाई संक्छेप्मा तिल उललछेख गरिएको ्।
 

z	अपिा्को कायानुन्ियन्मा अपिा्धीको भनू्मका गौण ििछेको,
z	आपिान्क कायनु्बाट अपछेक्ाकृति न्यून क्नति पगुछेको,
z	पधीन्डतिलछे उतिछेसजति िा आक्रोसशति पािछेको िा उकसािट गिछेको परिणा्म्िरूप अपिा्धीलछे 

आिोहपति अपिा् गननु पगुछेको,
z	अपिा्कतिानुलछे भािनात्मक आिछेग िा उतिछेजना िा ्माननसक ितिास िा द्बा्बको कािण्बाट 

अपिा् गिछेको, 
z	्माननसक हिसक्तितिा िा असन्तिलुनको अि््ा्मा अपिा् गिछेको ि 
z	कतिनुवय जयान, ज्बजन्ु तिधी किणधी ज्तिा कनतिपय गमभधीि अपिा््बािछेक पहिलो पटक प्रनतििादीलछे 

सा्मान्य प्रकृनतिको अपिा् गिछेको। यस सम्बन्््मा अपिा्कतिानुको पूिनु िाम्ो चरित्र हिचािणधीय 
िनु सक्। कनतिपय अि््ा्मा अपिा्धी वयसक्तको उ्मछेि, उसको शािीरिक िा ्माननसक 
अि््ा ि अपिा् गदानुको परिस््नति एि्म ्परििछेश पनन अपिा्को गमभधीितिा ्मापनका लानग 
सान्दनभनुक िनु सक्न।् 

क. अपिा्को गभ्मधीितिा न्यूनधीकिण सम्बन्््मा ग्ाह्य निनुछे कछे िी अि््ािरू 
अपिा्कतिानुको सा्मासजक िैनसयति िा पदीय सजम्मछेिािी िा शसक्त अपिा्को गमभधीितिा न्यूनधीकिण गनने 
तित्िको रूप्मा ग्ाह्य िनु सकदैन। उदाििणका लानग  प्रििी िा ननजा्मतिधी अन्य सछेिाका उचच पदान्कािी 
िा सासंदको पदीय सजम्मछेिािी उसको सकािात्मक चरित्रको सूचक िो eGg] अ्ूमतिनु िा रूहढिादी ्ािणाको 
आ्ाि्मा तय्तिो वयसक्तलछे गिछेको ्महिला हिंसा हिरूद्धको हिंसा्मा आपिान्क दाहयति घटाउनछे कािक 
तित्िको रूप्मा ग्िण गननु न्मलदैन। 

अ. प्रनतििादीको पारििारिक अि््ा
खासगिछेि घिछेल ु हिंसासम्बन््धी अपिा््मा प्रनतििादीको पारििारिक अि््ा सा्मान्यतिया अपिा्को 
गमभधीितिा घटाउनछे तित्िको रूप्मा हिचािणधीय िुँदैन। तिि यसको अपिादात्मक अि््ा पनन ्। 
प्रनतििादी ्बाल्बानलकाको भिण पोषणका लानग ्मखुय रूप्मा सजम्मछेिाि वयसक्त भएको, घिछेल ुहिंसाको 
्बािदाति पहिलो पटक भएको ि साहै् गमभधीि प्रकृनतिको नभएको सा्ै ना्बालकिरूको उपस््नति्मा 
य्तिो घटना नभएको। यस्बािछेक अन्य अि््ािरू्मा प्रनतििादीको पारििारिक िा आन्नुक अि््ा 
प्रनतििादीलाई जरििानाको अंक तिोकनछे सन्दभनु्मा ्मात्र हिचािणधीय िनु सक्। 

आ. अदालतिस्मक् प्रनतििादीको वयसक्तगति आचिण
न्याहयक काि्बािीको नसलनसला्मा अदालति स्मक् ििछेक अनभयकु्त्बाट िाम्ो आचिणको अपछेक्ा गरिएको 
िनु््। तिस्नु अनभयकु्तको िाम्ो आचिण अपिा्को गमभधीितिा घटाउनछे तित्िको रूप्मा ्मान्य िनु सकदैन। 
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इ. अपिा्धीलछे वयक्त गिछेको पचिातिाप 
आपिान्क कृतयप्रनति प्रनतििादीलछे वयक्त गिछेको पचितिापलछे उक्त कायनुप्रनति उसको दृहटिकोण िा हिचािलाई 
दशानुउँ्। तिि य्तिो पचिातिाप गमभधीितिाको न्यूनधीकिणको लानग ्िति: कािक तित्िको रूप्मा ग्ाह्य िनु 
सकदैन। ्मखुयतिया घिछेल ुहिंसासम्बन््धी अपिा््मा प्रनतििादीलछे वयक्त गिछेको पचिातिाप अि््ा अनसुाि 
न्यायकतिानुलछे अपिा्को गमभधीितिा ्बढाउनछे िा घटाउनछे तित्िको रूप्मा ग्िण गननु सक्। घिछेल ुहिंसाको 
आिोहपति घटना पहिलो पटक भएको िा अनतिति्मा पटकपटक िनुछे गिछेको ि घटनापचिाति ् हिंसाको 
परि्माणप्रनति प्रनतििादीको ्मनोिैज्ाननक दृहटिकोण ज्तिा पक्िरू यस सन्दभनु्मा हिचािणधीय िनु््न।् तिस्नु 
पचिातिापको तित्िलाई हिचाि गदानु अपिा्धीलछे ि्तितुि: इ्मान्दािीपूिनुक पचिातिापको अनभुनूति गिछेको ् 
िा न्यायकतिानुको सिानभुनूति आजनुन गननु पचिातिापलाई िणनधीनतिक रूप्मा प्रयोग गरिििछेको ् eGg]्बािछे 
सतिकनु तिापूिनुक हिचाि गननु आिशयक ्माननन््। 

 

परिच छ्ेद एक परिचयात्मक खण्ड



इजलास पसु्तिका (्महिला हिरूद्ध िनुछे हिंसा ननयन्त्रणसम्बन््धी कानूनधी वयि््ा ि प्रनतिपाददति नसद्धान्ति) 8
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परिच छ्ेद दईु
्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ाको  

काि्बािी हकनािा गदानु अपनाउन ुपनने प्रहक्रया



इजलास पसु्तिका (्महिला हिरूद्ध िनुछे हिंसा ननयन्त्रणसम्बन््धी कानूनधी वयि््ा ि प्रनतिपाददति नसद्धान्ति) 10

प्र्तितुि परिच छ्ेद्मा लैहगिक हिंसा हिरूद्ध िनुछे ्मदु्ाको दतिानु प्रहक्रयादछेसख फैसला कायानुन्ियनसम्मका ljleGg 
चिण्मा हिचाि गनुनुपनने कुिािरू संक्छेप्मा उललछेख गरिएको ्। 

२.१ दतिानु 
्मदु्ा दतिानु प्रहक्रयाको सिजतिालछे न्याय्मा सिज पिुँचको सनुनसचितितिा प्रदान गननु सकद्। फीिादपत्र, 
प्रनतिउतििपत्र, ननिछेदन दतिानुस्मछेतिका हिषयिरू पदनु्न ्। ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन्भधी ्मदु्ािरूको दतिानु 
गदानु दछेिाय्ब्मोसज्म गनुनुपदनु्:

z	्महिला हिरूद्धको हिंसासँग जोन्डएि आएका ्मदु्ािरूको दतिानु प्रहक्रयालाई स्छे्तिछेदाि ि सम्बसन््ति 
क्मनुचािीलछे सिज तिलुयाइददन ुपदनु्।

z	फीिादपत्र िा प्रनतिउतििपत्र िा ननिछेदनपत्र नलएि आउनछे हिंसा पधीन्डति ्महिलालाई पक्लछे नलएि 
आएको नलखति्मा उललछेख िनुपुनने कुिािरू ्पटि रूप्मा उललछेख गननु सम्बसन््ति क्मनुचािीलछे 
प्रछेरिति गनुनुपदनु् । नलखति दतिानु सम्बन्््मा िीति नपगुछेको िा त्रहुट दछेसखएको अि््ा भए िैतिननक 
कानून वयिसायधी ्माफनु ति त्रहुट सचयाउनछे गिी सियोग प¥ुयाउन सहकन््।

z	नलखति दतिानु गदानु उक्त नलखतिका सा््मा संलगन िनुपुनने कागजाति, ्बझुाउन ुपनने कोटनु फी, 
दतिानु शलुकका ्बािछे्मा पनन दतिानु प्रहक्रया्मा ्पटिसँग ्बतिाइददन ुपदनु्। 

z	्मदु्ा दतिानु प्रहक्रया ्मदु्ाका पक्लाई अदालतिका का्म काि्बािी ्बािछे्मा जानकािी प्रिाि 
गनने उपयकु्त अिसि पनन िो। न्यायपानलकाको तिछेस्ो िणनधीनतिक योजनालछे पिा्मशनु सछेिा  
(Counseling Service) को अि्ािणा असघ सािछेको िुँदा ्मदु्ाका सिोकाििाला पक्लाई 
पिा्मशनु सछेिा प्रदान गननुका लानग ्मदु्ा दतिानुको स्मय स्ैबभन्दा उपयकु्त स्मय िनु सकद्।  

z	यस क्र्म्मा सम्बसन््ति ्मदु्ा्मा अिलम्बन िनुछे प्रहक्रयािरू, ्मदु्ा टंुगो लागन सकनछे ्मोटा्मोटी 
अिन्, अदालतिलछे उपलब् गिाउनछे ननःशलुक कानूनधी सिायतिा, कानूनधी सिायतिासम्बन््धी अन्य 
बयि््ािरू, ्मछेलन्मलाप प्रहक्रया्बाट ्मदु्ा टंुगो लगाउन सहकनछे कुिालगायति अदालति्मा प्राति 
िनुछे सछेिा सहुि्ािरूका हिषय्मा पक्लछे ्बझुनछे गिी जानकािी ददनपुदनु्।

z	कनतिपय ्मदु्ा्मा ्मदु्ाका पक् कोटनु फी दासखल गननु नसकनछे अि््ा्मा पनन िनु सक्न ्। 
तय्तिा पक्लाई न्याय पाउनछे अन्काि्बाट िसचिति िनु ुनपिोस ्eGg] उद्छेशयलछे नछेपाल कोटनु 
फी ऐन, २०१७ को दफा २३ ्मा कोटनु फी ््गनको बयि््ा गरिएको ्। ्मदु्ा दतिानुका 
क्र्म्मा कुनै पक्लछे तय्तिो सहुि्ा ्माग गिछे्मा स्छे्तिछेदािलछे तितकालै इजलासस्मक् पछेस गनने ि 
इजलासलछे पनन तितकालै सम्बो्न गनुनुपदनु्।

z	आफूस्मक् ्मदु्ा नलएि आउनछे पक्लाई उसचति वयििाि गनने, पधीन्डतिको शािीरिक ि ्माननसक 
अि््ा स्मछेतिलाई हिचाि गिी उपयकु्त िातिाििण प्रदान गनने, ्मदु्ा दतिानु गदानु आिशयक पनने 
कुिािरू सिज ि सिल रूप्मा ्बझुाई ददनछे कायनुलछे न्याय्मा सिज पिुचँ ््ाहपति गननु ्मद्ति गदनु् 
ि सम्बसन््ति पक् अदालतिप्रनति हिश्व्ति िनुछे िातिाििण नन्मानुण िनु््।   

z	अदालति्मा दतिानु िनुछे सा्मान्य खालका ननिछेदनका िक्मा तयसको फािा्म तियाि गिी सम्बसन््ति 
पक्सँग हिििण नलई भिी ननिछेदनको ्िरूप प्रदान गिी दतिानु गननु सहकनछे हकनस्म्बाट सहुि्ा 
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उपलब् गिाउन सहकन््। यससम्बन्््मा सिवोचच अदालति्बाट तियाि पारिएका Templates 
लाई आिशयकतिानसुाि उपयोग गननु सहकन्् ।

फीिादपत्र्मा ्मखुयतिया उललछेख िनु ुपनने कुिािरू
(१) फीिादपत्र अनसूुचधी ४ ्मा तिोहकएको ढाँचा्मा दछेिायका कुिािरु खलुाई ददनपुनने्:

(क) िादीको ना्म, ्ि, ितिन ि ननजको ्बा्बकुो ना्म, 

(ख) प्रनतििादी ि ्ािा भएसम्म ननजको ्बा्बकुो ना्म, ्ि ि ननय्म १४ को उपननय्म  
    (१) को खण्ड (ख) अनसुािको ्पटि ितिन, 

(ग) अदालतिको ना्म, 

(घ) फीिाद गनुनुपिछेको ्बछेिोिा ि ि्तिसु््नति, 

(ङ) कुन ऐनअन्तिगनुति अदालतिको अन्काि क्छेत्रनभत्र पनने िो सो कुिा, 

(च) कोटनु फी नतिनुनु पनने्मा न्बगो खलुाई तयसकोआ्ाि्मा कानून अनसुािको कोटनु फी 
    ्बझुाएको नन्सा, 

(्) न्बगो खलुन नसकछे को्मा कोटनु फी सम्बन््धी कानून्ब्मोसज्मको ्बछेिोिा, 

(ज) िादीको दा्बधी ि सोसँग सम्बसन््ति कानून, 

(झ) िदमयादसम्बन््धी कुिा, 

(ञ) सम्बसन््ति प्र्माणिरू, 

(ट) कुन कायनुहिन् कानून अन्तिगनुति काििािी िनुछे eGg] कुिा, ि

(ठ) घि जगगासम्बन््धी ्मदु्ा्मा आंसशक रूप्मा ्मात्र दा्बधी गिी फीिाद गिछेको भए तय्तिो  
    दा्बधी गरिएको जगगाको चाि हकलला कतिातिफनु ्बाट दा्बधी नलइएको िो सो कुिा ि अन्य 
    आिशयक हिििण ।
(२) कुनै नछेपाल कानून्मा कुनै उजिुी ददनछे सम्बन्््मा हिशछेष ढाँचा तिोहकएको िा हिशछेष कुिाको   
पालना गनुनुपनने वयि््ा भएको्मा तय्तिो उजिुी ददँदा तिधी कुिािरुको अ्धीन्मा ििी ददनपुनने् ।

सजलला अदालति (्बाह्ौ संशो्न) ननय्मािली, २०७३ ननय्म १९

सिकाििादी फौजदािी ्मदु्ा्मा खलुाउन ुपनने कुिािरू सिकािी ्मदु्ासम्बन््धी ऐन, २०४९ को दफा १८ 
्मा उललछेख गरिएको ्। अनभयोगपत्र सिकािी िहकललछे तियाि गिी अदालति्मा दायि गनने िुँदा तयस्मा 
पधीन्डति पक्को भनू्मका ििँदैन। ्बरु ्महिला हिरूद्धको हिंसा्बाट पधीन्डति पक्लछे अपिा्को सूचना ददन ु
पनने िुँदा तय्तिो सूचना्मा उललछेख गनुनुपनने हिििणका ्बािछे्मा जानकािी िाख् न ुजरुिी दछेसखन््। सिकािी 
्मदु्ा सम्बन््धी (पहिलो संशो्न) ननय्मािली, २०७३ को दफा ३ लछे दछेिायको हिििणसहितिको सूचना 
(जािछेिी दिखा्ति) ददनपुनने गिी बयि््ा गिछेको पाइन्् :

परिच छ्ेद दईु ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ाको काि्बािी हकनािा गदानु अपनाउन ुपनने प्रहक्रया



इजलास पसु्तिका (्महिला हिरूद्ध िनुछे हिंसा ननयन्त्रणसम्बन््धी कानूनधी वयि््ा ि प्रनतिपाददति नसद्धान्ति) 12

z	अपिा् भएको िा भइििछेको िा िनुछे समभािना भएको न्मनति, स्मय ि ठाउँ।
z	अपिा् गनने वयसक्तको ना्म, ठछे गाना ि िनुलया।
z	अपिा्सँग सम्बसन््ति स्बतुि प्र्माण 
z	अपिा्को प्रकृनति ि अपिा्सँग सम्बसन््ति अन्य हिििण।

अन्ुमनति नलई ्मदु्ा दतिानु गननु सहकनछे 
सोह् िषनु नपगुछेका ना्बानलग िा उ्मछेि पगुछेका भए पनन िदृ्धा्ब््ा िा शािीरिक िा ्माननसक रूप्मा 
अशक्त िा हिदछेश गई फककी आउनछे ठछे गान नभएका वयसक्तिरूको िक्मा फीिादपत्र, प्रनतिउतििपत्र, 
ननिछेदन दतिानु गनुनुपनने अि््ा्मा ्मलुकुी ऐन, अ.िं. ८३ नं. अनसुाि अदालतिको अन्ुमनति नलई सोह् िषनु 
नाघछेको िकिालालछे दतिानु गननु सहकन््। य्तिो अन्ुमनतिको ननिछेदन स्छे्तिछेदािलछे दतिानु गिी ननकासाका 
लानग इजलासस्मक् प्र्तितुि गनुनु पदनु्। इजलास्बाट तय्तिो ननिछेदन्मा अन्ुमनतिको आदछेश गदानु दछेिायका 
हिषय हिचाि गनुनुपनने िनु््:-

z	ना्बालक िा शािीरिक िा ्माननसक रूप्मा अशक्त िा हिदछेश गई फककी आउनछे ठछे गान  
नभएको अि््ा िो िोइन ? सोसम्बन््धी कुनै कागजाति िा स्बतुि पछेस भए नभएको ?

z	िछेखदछेख गनने िा िकिाला िा संिक्क िो िोइन तयसको यहकन िनुछे गिी सम्बसन््ति ््ानधीय 
ननकायको नसफारिस । तयसिी ्मदु्ा गननु अन्ुमनति ददनपूुिनु अदालतिलछे ््ानधीय ्तिि्मा क्मनुचािी 
पठाई सजनुन्मनस्मछेति गननु सकनछे् ।

z	अन्ुमनतिको लानग पिछेको ननिछेदन्मा एक ्महिनानभत्र ननणनुय गरिददनपु न्ु ।

प्रनतिपाददति नसद्धान्ति  
सौतिछेनधी ्ोिा पनन सौतिछेनधी आ्माको प्राकृनतिक संिक्क िनुसकनछे 

सा्मान्य अ्नु्मा कुनै पनन वयसक्तलाई िछेिचाि ि सछेिा सशु्रषुा गनने स्ैबभन्दा नसजकको िकिाला 
नै संिक्क िनुछे िनु्् । य्तिो संिक्कको क्छेत्रनभत्र ्मखुय रूप्मा पति ्नधी, ्ोिा, ्ोिी ज्तिा 
नसजकका नातिछेदाििरू प्रा्न्मकतिाको क्र्मअनसुाि पनने । सौतिछेनधी ्ोिा ि भनतिजा्बधीच िकिाला एि्म ्
संिक्कतिको प्रा्न्मकतिा नन्ानुिण गननेसम्बन््धी हिद्य्मान कानूनधी बयि््ा्ब्मोसज्म सौतिछेनधी ्ोिालछे 
प्रा्न्मकतिा नपाउनछे eGg नन्मलनछे। आफनो उदिको ्ोिा, ्ोिी नभएको अि््ा्मा सौतिछेनधी ्ोिा 
पनन सौतिछेनधी आ्माको प्राकृनतिक संिक्क िनुसकनछे ि उसको संिक्कत्िलछे भनतिजोको संिक्कतिभन्दा 
प्रा्न्मकतिा पाउनछे ।

(भक्तधिज प्र्ान हि. प्रछे्मधिज प्र्ान, नछे.का.प. २०६६ अंक १० नन.नं. ८२४१ प.ृ १६४९)
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२.२ मयाद ्प
नछेपालको संहि्ानको ्ािा २० ्मा न्यायसम्बन््धी िकअन्तिगनुति उप्ािा (१) ि (३) अनसुाि कसैलाई 
पक्राउ गनुनुअसघ पक्राउ पजुजी जािी गनुनुपनने, पक्राउ पिछेपन् ्बाटाको मयाद्बािछेक चौ्बधीस घणटानभत्र 
्मदु्ा िछेनने अन्कािीस्मक् प्र्तितुि गनुनुपनने ि तय्तिो अन्कािीको आदछेश अनसुाि ्मात्र काि्बािी असघ 
्बढाउन ुपनने िनु््। सिकाििादी फौजदािी ्मदु्ा्मा अिलम्बन गरिनछे मयाद ्पसम्बन््धी बयि््ा पनन 
यिी संिै्ाननक प्राि्ानको उपज िो । यिी संिै्ाननक बयि््ाको कायानुन्ियनका लानग सिकािी 
्मदु्ासम्बन््धी ऐन, २०४९ को दफा १५ ्मा तििहककातिको लानग ्नुा्मा िाख् न सहकनछे अिन् ि 
तितसम्बन््धी कायनु प्रणालीका ्बािछे्मा उललछेख गरिएको ् । जस अनसुाि अदालतिसँग अन्ुमनति ्मागदा 
्नुा्मा पिछेको वयसक्तउपिको अनभयोग, तयसको आ्ाि, ननजलाई ्नुा्ैम िाखधी तििहककाति गनुनुपनने 
कािण ि ननजको ्बयान कागज भइसकछे को भए ्बयान कागजको ्बछेिोिा ्पटि रूप्मा उललछेख गनुनुपनने 
ि अदालतिलछे सम्बसन््ति कागजातििरू िछेिी तििहककाति सन्तिोषजनक रूप्मा भए िा नभएको हिचाि गिी 
सन्तिोषजनक रूप्मा तििहककाति भइििछेको दछेसखए्मा एकै पटक िा पटकपटक गिी ्बढी्मा पचचधीस 
ददनसम्म ्नुा्मा /fVg] अन्ुमनति ददन सकनछे् । 

उसललसखति संिै्ाननक एि्म ्कानूनधी बयि््ा्ब्मोसज्म कुनै वयसक्तलाई पक्राउ गिछेपन् ्नुा्मा /fVg] 
अन्ुमनति ्माग गिी पहिलो पटक अदालतिस्मक् उपस््ति गिाई मयाद ्प गननु लयाउँदा ्ूमलतिः दछेिायका 
हिषय्मा धयान ददन ुजरुिी िनु्् :

z	जािछेिी दिखा्ति िा प्रििी प्रनतििछेदन्मा उललछेख गरिएको घटना।
z	प्रनतििादीलाई पक्राउ गनुनुअसघ पक्राउ पजुजी जािी भए नभएको कुिा।
z	घटना््ल ्मचुलुका तियाि गरिए नगरिएको कुिा (कनतिपय अि््ा्मा य्तिो ्मचुलुका तियाि 

नभएको पनन िनु सक्)।
z	प्रनतििादी पक्राउ पिछेको न्मनति ि स्मय ति्ा अदालतिस्मक् प्र्तितुि गरिएको न्मनति ि स्मय : 

यसै आ्ाि्मा चौ्बधीस घणटानभत्र भए नभएको िछेन ुनु पनने।
z	प्रनतििादीको ्बयान भइसकछे को भए ्बयान ्बछेिोिा।
z	प्रनतििादीलाई ्नुा्मा िाख् न ुपनने अि््ाको हिद्य्मानतिा ििछे नििछेको कुिा।
z	प्रनतििादीको ्िा््थय अि््ा ि ननजसँग गरिएको वयििाि : मयाद ्पका लानग अदालति्मा 

उपस््ति गिाइएको वयसक्तलछे आफनो शािीरिक जाचँको लानग ननिछेदन ददन सक् ि तयसिी 
ननिछेदन ददए्मा शािीरिक जाचँका लानगस्मछेति ्ुटै् आदछेश ददन सहकन्् । 

z	प्रनतििादीलाई आफन्तिसँग भछेटघाट गननु ददए नददएको ि कानून वयिसायधीसँग भछेटघाट ति्ा 
पिा्मशनु गननु ददए नददएको कुिा।

z	गोपनधीयतिा काय्म गनुनुपनने अि््ाका ्मदु्ा (ज्बिज्तिधी किणधी, गभनुपतिन, यौन दवुयनुििाि, 
्मानि ्बछेचन्बखन, सजउ ्मा्नछे, ्बछेचनछे, िा्डनातिा किणधी एि्म ््महिला हिरूद्धको हिंसालगायतिका 
्मदु्ा) ्मा गोपनधीयतिा काय्म गरिए नगरिएको कुिा ।

परिच छ्ेद दईु ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ाको काि्बािी हकनािा गदानु अपनाउन ुपनने प्रहक्रया



इजलास पसु्तिका (्महिला हिरूद्ध िनुछे हिंसा ननयन्त्रणसम्बन््धी कानूनधी वयि््ा ि प्रनतिपाददति नसद्धान्ति) 14

पहिलो पटक मयाद ्पका लानग इजलासस्मक् प्र्तितुि गरिएपन् मयाद ्पको पत्रका सा््मा 

ििछेका कागजातििरूको अिलोकन एि्म ्अधययन गनुनुका सा्ै ्मान् उसललसखति हिषय्मा प्रनतििादीसँग 

सो्पु् स्मछेति गिी प्रनतििादीलाई प्रािसमभक रूप्मा ्नुा्मा िाखधी ्मदु्ाको ्बाँकी अनसुन््ान गनुनुपनने 

अि््ा दछेसखए्मा पहिलो पटकको िक्मा एक ितिा्मा न्बढनछे गिी मयाद ्पको आदछेश गनुनु उपयकु्त 

िनु््। 

तयसिी मयाद ्पका लानग उपस््ति गिाइएका प्रनतििादी अ्ि्् दछेसखएको अि््ा्मा ननजलाई 
उपचािको बयि््ा न्मलाउनस्मछेति आदछेश्मा उललछेख गनुनु पदनु्। 

दोस्ो पटकदछेसखको मयाद ्प्मा असघललो मयाद ्पको अिन््मा भएको अनसुन््ानको प्रगनति िछेिी 
प्रनतििादीसँग आिशयक सो्पु् स्मछेति गिी उपयकु्त अिन्का लानग मयाद ्पको आदछेश गनुनुपदनु्। 

तयसिी मयाद ्प गदानु अनसुन््ानका लानग ्नुा्मा िाख् न सहकनछे अन्कति्म अिन्लाई धयान ददन ु
पदनु्। यस पसु्तिका्मा स्मािछेश भएका सिकाििादी फौजदािी ्मदु्ा स्ैब्मा तयसिी अनसुन््ानका लानग 
्नुा्मा िाख् न सहकनछे अन्कति्म अिन् २५ ददन ििछेको ्। 

 (सिकािी ्मदु्ासम्बन््धी ऐन, २०४९ को दफा १५)

कछे िी हिशछेष प्रकृनतिका ्मदु्ा्मा मयाद ्प गदानु हिचाि गनुनुपनने कुिािरू
क. गभनुपतिनसम्बन््धी ्मदु्ा  

z	सम्बसन््ति ्महिलाको ्बयान भएको ्, ्ैन? ्बयान भए आिोपको ्बािछे्मा ननजलछे कछे  जिाफ 
ददएको ्? 

z	शािीरिक पिीक्ण गिाएको अि््ा ्, ्ैन ? पिीक्ण गिाएको भए ्प उपचािको आिशयकतिा 
दछेसखएको ्, ्ैन?  

z	कनति स्मयािन्को गभनुपतिन भएको दा्बधी गरिएको ्?
z	जातिक फछे ला पिछेको अि््ा ्, ्ैन?

ख. ्मानि ्बछेचन्बखनसम्बन््धी ्मदु्ा 
z	पधीन्डतिको ्बयान प्र्मासणति भएको ्, ्ैन? प्र्मासणति भएको भए ्बयान्मा कछे  क्तिा कुिािरू 

खलुाएको अि््ा ्? 
z	अनभयकु्तको ्िा््थय पिीक्ण भएको ्, ्ैन?  
z	कानून वयिसायधीसँगको भछेटघाटको सहुि्ा 
z	हििासतिको अि््ा (कहिलछे पक्राउ पिछेको िो?)
z	अनभयकु्तको ्बयान भएको ् ्ैन? 
z	अनभयकु्तको शािीरिक पिीक्ण गिाई पाउँ eGg] दा्बधी ििको ्, ्ैन?  
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२.३ ्नु छ्ेकको आदछेश 
्नु छ्ेकको आदछेशको स्मय्मा दछेिाय्ब्मोसज्म गननु सहकन््:

z	ज्बिज्तिधी किणधी, गभनुपतिन, यौन दवुयनुििाि, ्मानि ्बछेचन्बखन, िा्डनातिा किणधी एि्म ््महिला 
हिरूद्धको हिंसालगायतिका ्मदु्ा्मा पधीन्डति पक्को गोपनधीयतिा काय्म गरिनछे िुँदा सिकाििादी 
फौजदािी ्मदु्ाका रूप्मा अनभयोगपत्र दायि िनुछे ्मदु्ा्मा प्रनतििादी उपस््ति गिाएपन् 
प्रनतििादीको ्बयान ि ्नु छ्ेक आदछेशको ्लफलस्मछेति ्बन्द इजलास काय्म गिी गनुनु पदनु्। 

z	अनभयोग पत्रसा् उपस््ति गिाइएका प्रनतििादीको तितकालै ्बयान गिाउन ुपदनु्। 
z	प्रनतििादी चकु्ता भएपचिाति ््नु छ्ेककै क्र्म्मा जािछेििाला, पधीन्डति, घटना हिििण कागज गनने 

वयसक्तिरू, पधीन्डतिको ्िा््थय पिीक्ण गनने हिशछेषज्स्मछेतिलाई सझकाउनछे गिी आदछेश गनुनु 
पदनु्। तयसिी साक्धी ्बकपत्रका लानग तिोहकएको ददन्मा प्रनतििादीलाई स्मछेति आफना साक्धी 
उपस््ति गिाउन जनाउ ददनपुदनु्। प्रनतििादीलछे अदालतिकै तिफनु ्बाट साक्धी ्बझुधी पाउन अनिुो् 
गिछे्मा मयाद जािी गिी सझकाई ्बझुन सहकन््।

z	सजलला अदालति ननय्मािली, २०५२ को ननय्म २३ग ्ब्मोसज्म तिोहकएका ्मदु्ािरु्मा लगातिाि 
काि्बािी ि सनुिुाइ गरिनपुदनु्। साहिकको ऐन्मा लगातिाि सनुिुाई िनुछे ्मदु्ािरु अपििण 
ति्ा शिीि ्बन््क, आगलागधी, घिछेल ु हिंसा, स्ैब प्रकािको चोिी, ज्बिज्तिधी किणधी, सजउ 
्मा्नछे ्बछेचनछे, ठगधी, ्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा ओसािपसाि, लागू औष् ििछेको्मा सजलला अदालति 
(्बाह्रौं संशो्न) ननय्मािली, २०७३ को ननय्म २३ग लछे ननमननलसखति ्मदु्ािरु्मा लगातिाि 
काि्बािी ि सनुिुाइ गरिनछे भनधी संशोन्ति वयि््ा गिछेको ्।–

(क) ्मानाचा्मल
(ख) घिछेल ुहिंसा
(ग) ज्बिज्तिधी किणधी
(घ) सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे
(ङ) ्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा आसाि पसाि 
(च) ्मलुकुी ऐन न्बिा्बािी ्मिल अन्तिगनुतिको ्मदु्ा
(्) जातिधीय भछेदभाि ति्ा ्ुिा्ुति सम्बन््धी ्मदु्ा
(ज) नछेपाल िाजपत्र्मा सूचना प्रकाशन गिी तिोकछे का ्मदु्ािरु

�	यधी ्मदु्ािरु ्मधयछे नछेपाल सिकाििादी भई चलछेको फौजदािी ्मदु्ाको िक्मा अनभयोगपत्र पछेस 
भएपन् अनभयोग लगाइएका स्ैब प्रनतििादीिरू उपस््ति गिाइएको्मा ननजिरूको ्बयान गिाई 
लगातिाि प्र्माण पिीक्ण गनुनुपदनु्।अन्य ्मदु्ाको िक्मा भनछे प्रनतिउतिि पिछेको िा पनने अिन् 
स्माति भएपन् अदालतिलछे आदछेश ददए्मा लगातिाि काि्बािी ि सनुिुाइ गनुनुपदनु्।

�	लगातिाि काि्बािी ि सनुिुाइ गननुकालानग अनभयोजनकतिानुलाई ि प्रनतििादीलाईस्मछेति आफना 
साक्धी गिाि पछेस गननु आदछेश गनुनुपनने्। 

�	तयसिी प्र्माण पिीक्ण गिछेपन् ्प प्र्माण पिीक्ण गननु आिशयक नभए तितकालै ननणनुय 
गननु सहकन््।

परिच छ्ेद दईु ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ाको काि्बािी हकनािा गदानु अपनाउन ुपनने प्रहक्रया
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z	प्रनतििादी अनपुस््ति (फिाि) ििछेको अि््ा्मा फिाि प्रनतििादीका ना्म्मा मयाद (्मलुकुी 
ऐन, अ.िं. ९४ नं. अनसुाि ज्बिज्तिधी किणधीको ्मिलअन्तिगनुति सजाय िनुछे ्मदु्ा ि ्मान्ब 
्बछेचन्बखनसम्बन््धी ्मदु्ा्मा िािछेन्ट स्मछेति) जािी गिी तिदनरुूप उपस््ति भए्मा िा अिन् स्माति 
भएपन् ्मात्र प्र्माण ्बझुनछे आदछेश गरिन््। 

z	पधीन्डतिलाई क्नतिपूनतिनु भिाउनछे प्रयोजनका लानग ्मदु्ा दायि भए लगतैि पधी्डकको अंशलगायतिको 
समपसति िोक्ा गनुनुपदनु्।

z	पधीन्डतिको ्बकपत्र य्ासमभि ्महिला क्मनुचािी्बाट गिाउन ुपदनु् ि तयसिी ्बकपत्र गिाउँदा 
ननजको सिजतिा ि ्मयानुदालाई धयान्मा िाखधी पधीन्डति ्ैमत्रधी िातिाििण काय्म गिाउन ुपदनु्। 

z	्मदु्ाको का्म काि्बािी्मा प्रयोग िनुछे भाषा पधीन्डतिलछे न्बझुनछे भए्मा ननजलाई दोभाषछे िा 
अनिुादकको बयि््ा न्मलाइ ददनपुदनु्। 

z	अनभयोगपत्रसा् उपस््ति गिाइएको प्रनतििादीको ्बयान कायनु स्माति भएपन् तितकालै ्नु छ्ेक 
आदछेश जािी गनुनुपदनु्। यस क्र्म्मा ननजलाई ्नुा्मा /fVg] िो िा ्िौट नलई तिािछेख्मा  
/fVg] िो िा सा्ािण तिािछेख्मा /fVg] िो सो खलुाउन ुपदनु्। यस सम्बन्््मा ्मलुकुी ऐन, 
अ.िं. ११८ नं. ि हिशछेष अदालति ऐन, २०५९ को दफा ७ को बयि््ालछे ्पटि रूप्मा 
्मागनुदशनुन गदनु्। 

२.४ मयाद तिा्मछेली  
मयाद तिा्मछेली ्िच् सनुिुाइको िकसँग सम्बसन््ति हिषय पनन िो। तयसैलछे मयाद तिा्मछेली िीतिपूिनुक 
िनु ुपदनु्। कानूनलछे नन्ानुिण गिछेको प्रहक्रयाअनरुूप मयाद तिा्मछेली गदानु ्महिला हिरूद्धको हिंसा ज्तिा 
संिछेदनशधील ्मदु्ािरू्मा वयाििारिक पक्लाई पनन धयान ददन ुजरुिी िनु््। 

z	हिंसा पधीन्डति ्महिलाका ना्म्मा जािी भएको मयाद ्मलुकुी ऐन, अ.िं. ११० नं. ्ब्मोसज्म ननजको 
एकाघिको उ्मछेि पगुछेको वयसक्तलाई ्बझुाउन ु िीतिपूिनुक ्माननन््। तिि कनतिपय अि््ा्मा 
तयसिी ्बझुाइनछे मयाद ्िय्म ्पधी्डक पक्लछे ्बझुनछे ि पधीन्डति पक्लाई तयसको जानकािी निनुछे 
अि््ा पनन आउन सक्। जस्बाट तय्तिो मयाद तिा्मछेलीलछे ्िच् सनुिुाइको िक नै स्माति 
िनुछे अि््ा ्बन ्न सकद्। यसतिफनु  अदालतिका स्छे्तिछेदाि, मयाद तिा्मछेली फाँट ि तिा्मछेलदाि 
सजग ििन ुपदनु्। इजलास्बाट पनन पछेस िनु आएको न्मनसल्मा िीतिपूिनुक ि हिंसा पधीन्डति 
्महिलालछे जानकािी पाउनछे हकनस्म्बाट मयाद तिा्मछेली भए नभएको सम्बन्््मा िछेन ुनुपदनु्।  

z	मयाद तिा्मछेली प्रहक्रयालाई कसिी प्रभािकािी ्बनाउनछे ि कसिी शधीघ्रतिा प्रदान गनने eGg] 
सम्बन्््मा सजलला अदालति (्बाह्ौ संशो्न) ननय्मािली, २०७३ को १९क दछेसख २३ख सम्म  
्पटिबयि््ा गिछेको ्। जसअनसुाि :

z	इजलासस्मक् प्रािसमभक सनुिुाइका क्र्म्मा पछेस िनु आएको न्मनसल अधययन गिी मयाद 
तिा्मछेली िीतिपूिनुक नदछेसखए्मा तय्तिो मयाद ्बदि गिी पनुः मयाद तिा्मछेलीका लानग आदछेश गनुनु 
पदनु्। तय्तिो आदछेश गदानु िैकसलपक ितिन पछेस गननु ि ितिन पछेस गननु नसकछे को अि््ा्मा 
िादी्बाट शलुक ्बझुाउन लगाई िाहष्ट्रय दैननक पनत्रका्मा सािनुजननक सूचना प्रकाशन गननुका 
लानग ननदनेश गनुनुपदनु्। 
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z	्बछेपतिछे तिा्मछेल भएको मयाद सम्बन्््मा तितकालै ननकासा नलई िीतिपूिनुक मयाद तिा्मछेल गनने 
बयि््ा न्मलाउन पछेसधी नचढछेको अि््ा्मास्मछेति इजलासस्मक् पछेस गिी ननकासा नलनछे 
परिपाटी ्बसालन ुउपयकु्त िनु््।

z	कुनै वयसक्तका ना्म्मा तिा्मछेल गनुनुपनने मयाद सूचना तिा्मछेल गननु आिशयकतिाअनसुाि पक्को 
सियोग नलन सहकनछे ि यसिी सियोग ्मागछे्मा मयाद तिा्मछेली्मा आिशयक सियोग प¥ुयाउन ु
सम्बसन््ति पक्को कतिनुवय िनुछे्।

मयाद तिा्मछेल गिाउनछे

१९ क. अनभयोगपत्र्मा प्रनतििादीको ्पटि ितिन खलुाउनछेः 
१.   नछेपाल सिकाि िादी भई दायि िनुछे अनभयोगपत्र्मा प्रनतििादीको ि ् ािा भएसम्म ननजका ्बा्बकुो 

ना्म, ्ि, ितिन, भए घि नम्बि, प्रनतििादीको उ्मछेि, पछेशा, िनुलया, अन्य परिचयात्मक हिििण 
(ज्तिो नागरिकतिा, पासपोटनु आदद खलुन सकछे सम्मका हिििण) ति्ा खलुन आएसम्म ई्मछेल, 
फयाकस, टछेनलफोन नम्बि ज्तिा अनभलछेख िनु सकनछे हिद्यतुिधीय सचिािका ्माधय्मसम्बन््धी ठछे गाना 
खलुाइएको िनुपु न्ु।

२.  अनभयोगपत्र्मा प्रनतििादी ्बनाइएको अनभयकु्तलाई ्मदु्ा दायि गदानुको अि््ा्मा अदालति्मा 
उपस््ति नगिाइएको भए उपस््ति गिाउन नसकनकुो उपयकु्त कािण खोली ननजको ितिन 
अनभयोगपत्र्मा उललछेख भएकै ितिन िो भन्छे दछेसखनछे ्मनानस्ब आ्ाि सहिति अनभयोगपत्र दतिानु 
गननु लयाउनपु न्ु। 

३.  प्रनतििादीको ्पटि ितिन खलुाइ नलयाएको अनभयोगपत्र दतिानु गनुनु िुँदैन। तिि एकभन्दा ्बढी 
प्रनतििादी भएको ्मदु्ा्मा कसैको ितिन ्पटि खलुछेको ि कसैको ितिन खलुाइएको ििछेन् भनछे 
ितिन खलुाइएका प्रनतििादीका िक्मा सम्म ्मदु्ा्मा काि्बािी हकनािा िनुछे, ितिन नखलुाइएकाको 
िक्मा ्मदु्ा दतिानु नै निनुछे भनधी कािण सहितिको वयिोिा जनाइ दिपधीठ गिी सोको जनाउ 
सम्बसन््ति सजलला सिकािी िहकल कायानुलयलाई ददन ुप न्ु।

 ४.  अदालति्मा दायि भएको कुनै सिकाि्बादी िनुछे फौजदािी ्मदु्ा्मा अनभयोगपत्र्मा खलुाइएको ितिन 
िा्तिहिक ितिन नभएको कािण्बाट मयाद तिा्मछेल िनु सकछे को ििछेन् भनछे तय्तिा प्रनतििादीका 
िक्मा ्मदु्ा तिा्मछेली्मा िाख्न सहकनछे्। पन् तय्तिो प्रनतििादीको यहकन ितिन ्पटि खलुाइ 
्मदु्ा्मा काि्बािी हकनािा गिी पाउँ भनधी सम्बसन््ति सजलला सिकािी िहकल कायानुलय्बाट 
ननिछेदन पननु आए्मा तिा्मछेली्बाट जगाइ ्बाँकी काि्बाई ि हकनािा गनुनुप न्ु।

परिच छ्ेद दईु ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ाको काि्बािी हकनािा गदानु अपनाउन ुपनने प्रहक्रया
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२०. फीिादपत्र दतिानु गनने ि भपानुई ददनछे: 
फीिादपत्र दतिानु िनु आएपन् िीति ्बछेिीति जाँचधी तयस्मा द्तििु िा कोटनु फी आदद नलनपुनने भए नलई 
उसै ददन दतिानु हकतिा्ब्मा दतिानु गिी फीिादपत्रिालालाई तयसको नन्सा िा तिारिख उसै ददन ददनपु न्ु।  

२१. िीति नपगुछेको फीिादपत्र: 
यस ननय्मािली िा कुनै कानून अनसुािको िीति नपगुछेको फीिादपत्रको पधीठ्मा िीति नपगुछेको िीति 
प¥ुयाउनको लानग साति ददनसम्म स्मय ददई स्छे्तिछेदािको आदछेशलछे फीतिानु ददनपुनने्। िीति पगुछेको ििछे् 
िा साति ददनसम्म िीति प¥ुयाई लयाए् भनछे स्छे्तिछेदािलछे दतिानु गननु आदछेश ददनपु न्ु।  

२२. स्माह्ान िा इतिलायना्मा तिा्मछेल गिाउनछे: 
१.  फीिादपत्र दतिानु भएपन् स्छे्तिछेदािलछे प्रनतििादीलाई स्माह्ान, इतिलायना्मा, मयाद िा सूचना 

पठाउनछे आदछेश उसै ददन गिी मयाद तिा्मछेल गिाउनको लानग तिधीन ददननभत्र सम्बसन््ति फाँट्मा 
पठाउन ुपनने्।

२.  मयाद तिा्मछेल गनने क्मनुचािीलछे सो मयाद तिा्मछेल गननु ्बझुधी नलएको न्मनतिलछे ्बाटाको मयाद ्बािछेक 
पन्ध्र ददननभत्र तिा्मछेल गिी तिा्मछेली प्रनतििछेदन पछेश गनुनु पनने् ।

३.  उपननय्म (२) ्ब्मोसज्मको अिन्नभत्र मयाद तिा्मछेल गननु नसकछे को ्मनानस्ब कािण दछेखाउन 
नसकछे ्मा तय्तिो तिा्मछेलदाि उपि प्रचनलति कानून्ब्मोसज्म हिभागधीय काि्बािी ि सजाय िनुछे्। 

४.   स्माह्ान, इतिलायना्मा, मयाद िा सूचना तिा्मछेल गननु खहटएको क्मनुचािीलछे कुनै ्मनानस्ब कािणलछे 
सो मयाद तिा्मछेल गननु नसकछे ्मा िा तिा्मछेल गननु नसकनछे कुनै ्मनानस्ब कािण दछेसखए्मा स्छे्तिछेदािलछे 
सजलला न्याया्धीशलाई पूिनु जानकािी गिाइ अदालतिको अन्य जनुसकैु क्मनुचािीलाई खटाइ 
तिा्मछेल गिाउन सकनछे्।  

२२ क. हिद्यनुतिय ्माधय्म िा पनत्रका्मा सूचना प्रकाशन गिछेि िा अन्य सिकािी 
अड्ा िा ््ानधीय ननकाय स्मछेति्बाट पनन मयाद तिा्मछेल िनु सकनछे: 

(१) ्मलुकुी ऐन, अ.िं. ्मिलको ११० नं. ्ब्मोसज्म तिोहकएको प्रहक्रया्बाट मयाद तिा्मछेल िनु नसकछे ्मा 
दछेिाय्ब्मोसज्म मयाद तिा्मछेल गिाउन सहकनछे्। यसिी तिा्मछेल भएको मयाद िीतिपूिनुक तिा्मछेल भएको 
्मानननछे ्।

(क) मयाद तिा्मछेल गरिन ुपनने वयसक्तको कुनै टछेलछेकस, फयाकस, ई्मछेल िा अनभलछेख िनु सकनछे हिद्यनुतिय 
्माधय्मको ठछे गाना भए सो ्माधय्म्बाट,

(ख) ्मदु्ाको प्रकृनति िछेिी प्रनतििादीलछे मयाद तिा्मछेली भएको जानकािी सिजरूप्मा पाउन सकनछे ्मनानस्ब 
आ्ाि ि कािण ् भनधी इजलास्बाट आदछेश भए्मा कुनै िाहष्ट्रय दैननक पनत्रका्मा सूचना 
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    प्रकासशति गिछेि िा हिद्यतुिधीय ्माधय्म िछे न्डयो ति्ा टछेनलनभजन्बाट सूचना प्रसािण गिछेि। 

 यसिी मयाद तिा्मछेल गदानु लागनछे खचनु िादी्बाट असलु गिी पन् कोटनु फी सिि भिाइ ददन ुप न्ु।

(ग) अन्य सिकािी अड्ा िा ््ानधीय ननकाय ्माफनु ति तिा्मछेल गननु पठाउँदा सो मयाद तिा्मछेल िनु सकनछे 
्मनानसि आ्ाि ् भन्छे समझधी ईजलास्बाट आदछेश भए्मा सो अड्ा िा ननकाय्बाट स्मछेति मयाद 
तिा्मछेल गननु गिाउन सहकनछे्।    

२२ ख. अदालति ्िय्म अदालति ्ियमलछे मयादी पजुजी िा स्माविान तिा्मछेल गननु सकनछे:
्मलुकुी ऐन, अ.िं. ्मिलको ९४ नं. ्ब्मोसज्म जािी िनुछे मयादी पजुजी सम्बसन््ति प्रििी कायानुलय्बाट 
तिा्मछेल भई आएको्मा सो मयाद ्बछेिीतिको भएको िा अन्य कुनै कािणलछे पनुः मयादी पजुजी जािी गिी 
तिा्मछेल गिाउन ुपनने िनु आए्मा अदालतिकै क्मनुचािीद्ािा पनन तिा्मछेल गिाउन सहकनछे् । 

्पटिधीकिण: यसिी अदालतिकै क्मनुचािी्बाट मयादी पजुजी तिा्मछेल गिाइएको अि््ा्मा पनन ्मलुकुी ऐन, 
अ.िं. ्मिलको ९४ नं. ्ब्मोसज्म जािी भएको िािछेणट्ब्मोसज्मको ्माननसलाई पक्राउ गनने लगायतिका 
प्रििी कायानुलयलछे ननिानुि गनुनुपनने कतिनुवय सो कायानुलयलछे पूिा गनुनुप न्ु ।  

२२ ग. मयाद तिा्मछेल गदानु िोििि्मा िाख्न सकनछे:
्मलुकुी ऐन अ.िं. ्मिलको ११० नं. ्ब्मोसज्म मयाद तिा्मछेल गननु जाँदा सम्बसन््ति गाउँ हिकास 
सन्मनति िा नगिपानलकाको सद्य िा ससचि भछेटाउन नसकछे ्मा सम्बसन््ति गाउँ हिकास सन्मनति िा 
नगिपानलका्मा ििछेका सिकािी अड्ाका कमतिधी्मा िाजपत्र अनंहकति तितृिधीय श्रछेणधी िा सो सििका 
क्मनुचािी िोििि्मा िासख मयाद तिा्मछेल गननु सहकनछे्। 
   
२३. तिा्मछेली आएपन् गनुनु पनने काि्बािी: 
स्माह्ान िा इतिलायना्माको तिा्मछेली आएपन् स्छे्तिछेदािलछे िीतिपूिनुक तिा्मछेल भएको ् िा ्ैन िछेिी 
आिशयक भए फाँटिालाको प्रनतििछेदन स्मछेति नलई िीतिपूिनुक िा ्बछेिीतिका जाँचधी ्बछेिीतिको दछेसखए ्बदि 
गिी पनुः िीतिपूिनुक तिा्मछेल गननु लगाइ िीतिपूिनुकको तिा्मछेली प्रनति न्मनसल सा् िाखधी पछेश गनुनु पदनु्। 
यसिी तिा्मछेल भई आएको मयाद अकवो अड्ा्बाट तिा्मछेल गननु पठाईएको मयाद भए पनन सो मयाद 
स्मछेति िीतिपूिनुक तिा्मछेल भएको ् िा ्ैन भन्छे िछेिी ्बछेिीतिको दछेसखए ्बदि गिी पनुः मयाद जािी गिी 
िीतिपूिनुक तिा्मछेल गिाइ िदि भएको तिा्मछेली मयादको प्रनति ि पन् िीतिपूिनुक तिा्मछेल भएको मयाद 
स्मछेति स्छे्तिछेदािलछे सम्बसन््ति अदालति्मा पठाइददन ुप न्ु। यसिी जािी गरिनछे मयादको ढाँचा पहिलछे जािी 
भएको मयादकै ढा Fचा्मा वयिोिासम्म सा्मान्य िछेिफछे ि गिी न्मलाई जािी गननु सहकनछे्।

२३ क. प्रनतिउतिि पत्र नलनछे: 
(१) जािी भएको स्माह्ान िा इतिलायना्मा्मा तिोहकएको मयादनभत्र प्रनतिउतििपत्र ददन लयाए 
स्छे्तिछेदािलछे िीतिपूिनुक भए िा नभएको जाँचधी िीतिपूिनुकको भए प्रनतिउतिि दतिानु गिी न्मनसल सा्मछेल 
िाखधी इजालास स्मक् पछेश गनुनु पदनु् ।

परिच छ्ेद दईु ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ाको काि्बािी हकनािा गदानु अपनाउन ुपनने प्रहक्रया



इजलास पसु्तिका (्महिला हिरूद्ध िनुछे हिंसा ननयन्त्रणसम्बन््धी कानूनधी वयि््ा ि प्रनतिपाददति नसद्धान्ति) 20

(२) प्रनतिउतििपत्र ददंदा अनसूुचधी –४ क को ढाँचा्मा ददन ुपदनु्। 

२३ ख. तिारिख  ददनछे : (१) िादी प्रनतििादीलाई तिारिख तिोकदा सो तिोहकएका तिारिखका ददन गरिनछे 
का्मको वयिोिा तिारिख भपानुई ि तिािछेख पचानु्मा खलुाइ ्मदु्ाका दिैु पक्लाई एकै न्मलानको न्मनति, 
स्मय उललछेख गिी तिारिख तिोकन ुप न्ु। 

(२) तिोहकएको तिारिखको स्मय्मा ्मदु्ाका दिैु पक् उपस््ति भए्मा द्ैुब पक्लाई िाखधी ्मदु्ा्मा 
गनुनु पनने काि्बािी गनुनु प न्ु। तिारिख्मा तिोहकएको स्मय्मा ्मदु्ाका कुनै पक् उपस््ति िनु 
नआए पनन ्मदु्ा्मा गनुनु पनने काि्बािी गननु, अकवो पक्लाई तिारिख ददन िा ्मदु्ाको सनुिुाइ गननु 
िोहकनछे ्ैन। तिोहकएको स्मय्मा िासजि िनु नआई हढलो गिी िासजि िनु आउनछे ्मदु्ाको अकवो 
पक्लाई तिारिख ददंदा पहिलछे तिारिख नलई गएको पक्लाई तिोहकएको न्मनति ि स्मयकै न्मलान 
िनुछे गिी तिारिख तिोकनछे गनुनुप न्ु।

सजलला अदालति (्बाह्ौ संशो्न) ननय्मािली, २०७३

प्रनतिपाददति नसद्धान्तििरू
ननिछेददकाको ठछे गाना्मा मयाद तिा्मछेल नगिी ननजको घि ्डछेिा पतिा नलागछेको भनधी ्बछेपतिछे मयाद सािनुजननक 
््ान्मा तिा्मछेल भई आएको, तय्तिो मयादलाई िीतिपूिनुकको नभई त्रहुटपूणनु िुँदा ननिछेददकाका 
नाउँ्मा तिा्मछेल भएको भनधीएका मयाद ि सो आ्ाि्मा काठ्मा्डरौं सजलला अदालति्बाट भएको न्मनति 
२०६०।५।१५ को फैसला उतप्रछेषणको आदछेशद्ािा ्बदि गरिददएको ्। अ्ब यधी रिट ननिछेदक 
्मन्ज ुअग्िाललाई आफनो ना्म्मा ्मदु्ा पिछेको जानकािी भईसकछे कोलछे यो आदछेशको जनाउ तयस 
अदालति्मा दासखला भएको ३५ ददननभत्र ननजलछे प्रनतिउतिि ददए नलई कानून्ब्मोसज्म फैसला गनुनु भनधी 
हिपक्धी काठ्मा्डरौं सजलला अदालतिका नाउँ्मा पि्मादछेशको आदछेशस्मछेति जािी िनुछे ठि न्ु।

अदालति्बाट तिा्मछेल िनुछे मयादको सम्बन्््मा भहिषय्मा य्तिो गलतिधी पनुिािसृति निनुछे बयि््ाको 
ननन्मति यस्मा कायनुिति क्मनुचािीको दक्तिा अनभिहृद्ध गनने ि मयाद तिा्मछेल कायनु अझ ्बढी प्रभािकािी 
्बनाउन कछे  क्तिो कद्म चालन ुपदनु् तयसतिफनु  आिशयक कद्म उठाउन यो फैसलाको प्रनतिनलहप 
सिवोचच अदालति ्मदु्ा बयि््ापन सन्मनतिलाई उपलब् गिाई न्मनसल ननय्मानसुाि ्बझुाई ददनू।

(्मन्ज ुअग्िाल हि. काठ्मा्डरौं सजलला अदालति, ्ब्बि्मिलस्मछेति हि. इटि इसण्डया ननटिछेयि नल., 
संिति ्२०६२ सालको रिट नं. २५९९, आदछेश न्मनतिः २०६५।१।१३।५, संयकु्त इजलास)
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्मलुकुी ऐन, अ.िं. ५९ ्मा यस ्मिलको १४ ि १९८ नं. ्ब्मोसज्मको मयादनभत्र ्मदु्ा फैसला 
नभई तिािछेख गजु्छे्मा फछे रि ३ पटकसम्म गिी ६० ददनसम्मको गजु्छेको तिािछेख ्मदु्ा सनु ्नछे अड्ालछे ्ा्मधी 
ददन सकनछे् eGg] बयि््ा भई सा्मान्य कायनुहिन् अपनाउन ुपनने ्मदु्ाको लानग मयाद तिािछेख ्ामनछे 
बयि््ा भएको दछेसखन््। संसक्ति कायनुहिन् ऐन, २०२८ को दफा १० ि ११ख ्मा पनन ्मलुकुी 
ऐन, अ.िं. को १४ ि १९८ नं. ्मा भएको बयि््ा ज्तैि) ्मदु्ा न्न ्न ुपनने अिन् ९० ददन तिोकछे को 
दछेसखयो। तिि ऐनको दफा १४(२) ्मा यस ऐन्ब्मोसज्म िछेरिनछे ्मदु्ा्मा यो ऐन ि यस ऐनअन्तिगनुति 
्बनछेको ननय्म्मा लछेसखएदछेसख ्बािछेकका कायनुहिन्सम्बन््धी अन्य कुिािरू प्रचनलति नछेपाल कानून्ब्मोसज्म 
िनुछे् भनधी बयि््ा गरिएको ि संसक्ति कायनुहिन् ऐनअन्तिगनुति िछेरिनछे ्मदु्ा्मा ऐनको दफा ८ को 
प्रनति्बन््ात्मक िाकयांशलछे का्बभुन्दा ्बाहििको परिस््नति्मा १५ ददन ्ामनछे्बािछेक मयाद तिािछेख ्ामन 
नसकनछे बयि््ा भएको ि सोिी ऐनलछे नै ्मदु्ा न्न ्नछे अिन्स्मछेति ९० ददन भनधी तिोहकएको ि अ.िं. 
५९ नं. लछे संसक्ति कायनुहिन् ऐन, २०२८ को दफा १० ि ११ख लाई नअगँालछेको अि््ा्मा अ.िं. 
५९ को बयि््ा भएको अ.िं. १४ ि १९८ नं. को मयाद्मा ्मदु्ा नन्ननएको अि््ा्मा पाउनछे 
६० ददनको सहुि्ा संसक्ति कायनुहिन् ऐन, २०२८ लछे बयि््ा गिछेको मयादनभत्र ्मदु्ा नन्ननएको 
अि््ा्मा आकृटि निनुछे िुँदा अ.िं. ५९ नं. लगाई सो मयाद तिािछेख ्ा्मधी ददन नन्मलनछे।
  
संसक्ति कायनुहिन् ऐन, २०२८ को दफा १४(१) ्मा यस ऐन्ब्मोसज्मको कायनुहिन् अपनाउन ुपनने 
्मदु्ा्मा सो्ब्मोसज्मको कायनुहिन् नअपनाई अन्य प्रचनलति नछेपाल कानून्ब्मोसज्मको सा्मान्य कायनुहिन् 
अपनाएको ििछे् भनछे पनन सो कािणलछे ्मात्र भइसकछे को काि्बािी ्बदि िनुछे ् ैन eGg] उललछेख भएको 
ि यस हिषय्मा ्मातिितिका सजलला अदालतििरू्मा एकरुपतिा नभई कनतिपय अदालतििरू्बाट य्तिो्मा 
अ.िं. ५९ अन्तिगनुति ्ामनछे गिछेको पनन ्बसुझएकोलछे प्र्तितुि ्मदु्ा्मा न्ामदा ्मकानु पनने भएकालछे सजलला 
अदालतिलछे यस ्मदु्ा्मा तिािछेख ्ा्मछेको सम्म ्बदि गननु उसचति निुँदा सो ्बदि िुँदैन। अ्ब उप्रान्ति 
संसक्ति कायनुहिन् ऐन, २०२८ अन्तिगनुतिका ्मदु्ािरू्मा सरुु ि पनुिािछेदन तििको कायनुहिन्स्मछेति्मा 
संसक्ति कायनुहिन् ऐनअन्तिगनुतिकै कायनुहिन् अपनाउन ुपनने भएकालछे संसक्ति कायनुहिन् ऐनलछे तिोकछे को 
्मदु्ा हकनािा गनने मयाद नाघछेको अि््ा्मा अ.िं. ५९ नं. लगाई मयाद तिािछेख ्ामन न्मलदैन, न्ामन ु
भनधी ्मातिितिका अदालतििरूलाई यो आदछेशको जानकािी गिाई ददनू।

(अम्बिकु्माि खडका हि. जयन्तिधी खडका, नछे.का.प. २०४९, अंक १०, ननणनुय नं. ४६२८) 

 

२.५ मयाद तिािछेख 
z	िादी प्रनतििादीलाई तिािछेख तिोकदा सो तिोहकएको तिािछेखका ददन गरिनछे का्मको ्बछेिोिा तिािछेख 

भपानुई ि तिािछेख पचानु्मा खलुाई ्मदु्ाका दिैु पक्लाई एकै न्मलानको न्मनति, स्मय उललछेख गिी 
तिािछेख तिोकनपुदनु्। तिािछेख तिोकदा तयसिी तिोहकएको ् ्ैन eGg] सम्बन्््मा न्याया्धीशलछे 
पनन स्मय स्मय्मा अनगु्मन गनने ि ननदनेशन ददनछे पद्धनति ्बसालन ुपदनु्। 

z	मयाद तिा्मछेल भएअनसुाि उपस््ति िनु आउनछे िा ननयन्मति रूप्मा तिािछेख्मा उपस््ति िनु आउनछे 
पधीन्डति ्महिलालाई तिािछेख तिोकनअुसघ ननजसँग ननजको स्म्याका ्बािछे्मा ्बझुछेि य्ासमभि 

परिच छ्ेद दईु ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ाको काि्बािी हकनािा गदानु अपनाउन ुपनने प्रहक्रया
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ननजको अनकूुल िनुछे गिी तिािछेख तिोकन ुपदनु्। तिािछेख्मा उपस््ति िनुछे पधीन्डति ्महिलाप्रनति 
उसचति वयििाि गनने ि ननजलाई ्ब्नछे उपयकु्त बयि््ा न्मलाउनछे हिषय्मा पनन संिछेदनशधील 
िनुपुदनु्। 

z	्मदु्ालाई न्याया्धीशको ननयन्त्रण्मा िाख् न ुपनने निधीनति्म दृहटिकोणलाई हक्रयासन्िति गननु कनतिपय 
्मदु्ा (हिशछेषतिः लगातिाि सनुिुाइ गरिनछे ्मदु्ा) ्मा इजलास्बाटै तिािछेख तिोकनछे प्रचलन पनन 
सरुु भईसकछे को ्। तयसिी इजलासलछे तिािछेख तिोकदा सम्बसन््ति पक्सँग ्लफल गिी 
तिोकनपुदनु्।

z	आफनो का्ब ु ्बाहििको परिस््नति पिी मयाद तिािछेख गजु्न गए्मा दछेिाय्ब्मोसज्म ््माउन 
सकनछे् :

आफनो का्ब्ुबाहििको परिस््नति पिी मयाद तिािछेख गजु्न गए्मा ््माउन पाउनछे 
कािण ि अिन्

तिािछेख गजु्छेको कािण ््माउन पाउनछे अिन् पछेस गनुनुपनने 
प्र्माण

हकरिया ्ब्न ुपिछे्मा हकरिया स्माति भएको न्मनतिलछे १५ 
ददननभत्र (अ.िं. 62 नं.)

्मतृय ुदतिानु ि 
नातिा प्र्मासणति 
प्र्माणपत्र

सतुकछे िी भए्मा सतुकछे िी भएको न्मनतिलछे ३५ ददननभत्र 
(अ.िं. 62 नं.)

जन््म दतिानु 
प्र्माणपत्र िा 
नसफारिस

्मािी िा ्बौलािा िा ्बछेपतिा भए्मा तय्तिो भएको न्मनतिलछे ३५ ददननभत्र 
(अ.िं. 62 नं.)

्मतृय ुदतिानु 
प्र्माणपत्र/
्बौलािा /्बछेपतिा 
भएको नन्सा

सिकािी काज्मा खहटएको्मा तिािछेख गजु्छेको न्मनतिलछे ३५ ददननभत्र 
(अ.िं. 62 नं.)

काज्मा 
खहटएको प्र्माण

्बाटो ्बन्द भएको िा दैिधी प्रकोप 
पिछे्मा 

्बाटो खलुछेको िा दैिधी पिछेको न्मनतिलछे 
१० ददन (अ.िं. 62 नं.)

््ानधीय ननकाय 
िा सिकािी 
अड्ा्बाट सो 
्बछेिोिा खलुछेको 
नन्सा

संसक्ति कायनुहिन् ऐन, २०२८ 
अन्तिगनुतिको ्मदु्ा्मा

१५ ददन ्बढी्मा २ पटक
(दफा ८)  

कािण खलुछेको 
ननिछेदन
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हिशछेष अदालति ऐन, २०५९ 
अन्तिगनुतिको ्मदु्ा्मा 

एक पटक्मा ्बढी्मा १५ ददन
(दफा 11)

कािण खलुछेको 
ननिछेदन

अन्य ्मदु्ा्मा का्ब्ुबाहििको परिस््नति 
पिछे्मा

्बढी्मा ३० ददन तिधीन पटकसम्म 
(अ.िं. 59 नं.)

कािण खलुछेको 
िीतिपूिनुकको 
ननिछेदन

प्रनतिपाददति नसद्धान्तििरू 
्मलुकुी ऐन, अ.िं. ६२(३) नं. को बयि््ा ्मदु्ा सकाि गननेसम्बन््धी बयि््ा िो। ्मदु्ा्मा िासजि 
िनुपुनने पक् ्मिछे , ्बिलुाए, ्बछेपतिा भए्मा ननजको दैयादािलछे ३५ ददननभत्र ्मदु्ा सकाि गनने अि््ा 
पदनु्। िािछेसको आफनो ्मदु्ा निनुछे िुँदा िािछेसको दैयादािको रूप्मा ्मदु्ाको सम्बसन््ति पक् काय्म 
िनु सकनछे िुँदैन। 

्मदु्ाको पक्को, दैयादािलछे ्मदु्ा्मा उपस््ति िनुपुनने पक् ्मिछे , ्बिलुाए िा ्बछेपतिा भए्मा सो न्मनतिलछे 
३५ ददननभत्र ्मदु्ा सकाि गनुनुपनने कानूनधी बयि््ा भएकालछे तय्तिा दैयादाि िािछेसको दैयादाि eGg 
नन्मली ्मदु्ाका पक्को दैयादािलाई जनाउनछे िुँदास्मछेति िािछेस ्बछेपतिा भएको कािणलछे ्मदु्ा सकाि गननु 
पाउनछे कानूनधी बयि््ा नदछेसखनछे।
  
(दछेिलाल िाजकसणनुकाि हि. निुाकोट सजलला अदालति, नछे.का.प. २०५८, अंक ५/६ नन.नं. 
७०१० प.ृ ३३५)

्बकसपत्र ददनछेको ्मतृय ुभएपन् ननजलछे गरिददएको शछेषपन्को ्बकसपत्रको नातिालछे ननजको िक 
्बकस पाउनछे्मा सनने ि ननज ्बकस ददनछेको अंश भाग्मा ्बकस पाउनछेको िक ््ाहपति िनुछे।
 
्मदु्ा चलदाचलदै ्बकस ददनछेको ्मतृय ु भएको्मा ननजलछे गरिददएको शछेषपन्को ्बकसपत्र्ब्मोसज्म 
ननजको अंश भागको दैयादाि ्बकस पाउनछे ्मानननछे।

(लक््मधी नसलिाल हि. गोहिन्द्बिादिु खत्रधी, नछे.का.प. २०४५ अंक ८ नन.नं. ३५५० प.ृ ७९६)

२.६ प्र्माण ्मकुिि  
z	सनुिुाइका क्र्म्मा ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू प्रा्न्मकतिा्मा पदनु्न।् तय्तिा 

्मदु्ािरूलाई न्टो ्रितिो रूप्मा न्याय ननरुपण गरिन ुपनने िनु््।
z	प्रनतिउतिि पिी दिैु पक्का कुिा न्मलछेको दछेसखन आए्मा तिरुुन्ति ननणनुय सनुाउन ुपदनु्। अ.िं. 

१८४क नं. लछे तयसिी तितकालै ननणनुय ददनछे अन्ुमनति प्रदान गिछेको ्। 
z	प्रनतिउतिि नपिछेको िा पिछेको भए पनन दिैु पक्को ्मखु नन्मलछेको अि््ा्मा प्र्माण ्बझुनछे 

आदछेश गनुनु पदनु्। 

परिच छ्ेद दईु ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ाको काि्बािी हकनािा गदानु अपनाउन ुपनने प्रहक्रया
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z	्मदु्ा इजलासस्मक् पछेस भएपचिाति ्न्मनसल संलगन ििछेका कागजातििरूको स्मग् अधययन गिी 
ति्थयगति ्पटितिा पन् सो ्मदु्ा्मा कछे  कछे  प्र्माण ्बझुनपुनने िो eGg] यहकन गिी ्बझुनपुनने प्र्माण 
स्मछेटछेि एकैचोटी आदछेश गनुनुपदनु्। प्र्माण ्बझुनछे नाउँ्मा ्मदु्ासँग असम्बसन््ति प्र्माण ्बझुन ु
िुँदैन। यसलछे ्मदु्ालाई ननषकषनु्मा प¥ुयाउन ्प जहटलतिा पैदा गननु सकद्। यिी प्रयोजनका 
लानग प्र्माण ्मकुिि पछेसधीलाई पूिनु सनुिुाइ ्लफल (Pre trial Conference) का रूप्मा 
अभयास गननु सहकए्मा दिैु तिफनु का कानून वयिसायधी ि पक्स्मछेतिसँगको ्लफल्बाट ्मदु्ा्मा 
्बझुनपुनने स्ैब कुिािरू स्मछेहटन सकद्न ्ि अनािशयक कुिािरूलाई ्बािछेक गननु पनन सिज 
िनु््। 

z	्महिला हिरूद्ध िनुछे हिंसासम्बन््धी कनतिपय ्मदु्ा्मा पधीन्डति पक्लाई तितकालै िािति उपलब् गिाउन ु
पनने पनन िनु सक्। ज्तैिः ्माना चा्मल ्मदु्ा्मा, भिणपोषण खचनु, घिछेल ुहिंसा ्मदु्ा, ्बोकसधीको 
आिोपसम्बन््धी ्मदु्ा्मा संिक्णात्मक आदछेशअन्तिगनुति उपचाि खचनु िा ननिानुिका लानग ्मानसक खचनु 
उपलब् गिाउनछे गिी आदछेश गननु सहकन््। पक् ्िय्म ्लछे ्माग गिछेको अि््ा्मा सो हिषय्मा 
्ुटै् सनुिुाइ पनन िनु सक्। तयसिी ्ुटै् सनुिुाइ नभएको अि््ा्मा प्र्माण ्मकुििकै क्र्म्मा 
पनन सो हिषय्मा ् लफल गननु सहकन््। तयस्बािछेक ् लफलका क्र्म्मा पनन तय्तिो हिषय उठन 
सकद्, जसलाई तितकालै सम्बो्न गरिन ुपदनु्। 

z	प्र्माण ्मकुििका लानग िनुछे सनुिुाइलछे ्मदु्ाका पक्लाई ननजको ्मदु्ा्मा अिलम्बन गरिनछे 
प्रहक्रयाका ्बािछे्मा ्पटिरूप्मा जानकािी प्रदान गनने (Counselling), ्मदु्ालाई शधीघ्रतिा प्रदान 
गनने ि ्मदु्ाका पक्लाई तितकालै न्यायको अनभुनूति ददलाउन ु पनने अि््ा्मा तितकालै कुनै 
आदछेशद्ािा सम्बो्न गनने अिसि प्रदान गनने िुँदा न्याया्धीशलछे यो प्रहक्रयालाई सा्नुक ्बनाउनछे 
ढंग्बाट बयि््ापन गनुनुपदनु्।  

प्र्माण ऐन, २०३१

दफा ३– प्र्माण ्बझुन िनुछे कुिािरू :
अदालतिलछे ्मदु्ा्मा ठिि गनुनुपनने कुिा ि तय्तिो कुिासँग सम्बद्ध कुिाको ्मात्र प्र्माण ्बझुन िनु््।
्पटिधीकिणः “सम्बद्ध कुिा” भन्ालछे ्मदु्ा्मा ठिि गनुनुपनने कुिालाई प्र्मासणति िा खण्डन गननु सिायतिा 
िनुछे कुिालाई समझन ुप न्ु।

अ.िं. १८४क नं. : प्रनतिउतििपत्र पिी झगन्डयािरूको उपस््नतिको ननन्मति तिोहकएको तिािछेख्मा 
दिैु पक्को िोििि्मा फीिादपत्र ि प्रनतिउतििपत्र ति्ा दासखल भएको स्ैब नलखति िछेिी दछेखाई िादी 
प्रनतििादीसँग आिशयक कुिा सो्पु् स्मछेति गिी तयस्बाट दिैु ्िको कुिा न्मलछे नन्मलछेको अड्ालछे 
हिचाि गिी कुिा न्मलछेको दछेसखन आए्मा तिरुुन्ति ननणनुय सनुाउन ुप न्ु। दिैु ्िको कुिा आंसशक िा 
पूणनुरूप्मा नन्मलछेको दछेसखन आए्मा जनु जनु कुिा नन्मली इन्साफ गिी ठििाउन ुपनने िो सो कुिािरू 
ि तयस सम्बन्््मा ्बझुनपुनने प्र्माणिरू ्पटि खोली पचानु ख्डा गिी स्बतुि प्र्माण सझकाउन आदछेश ददई 
स्बतुि प्र्माण ्बझुनछे तिािछेखस्मछेति तिोकन ुप न्ु। प्र्माण ्बझुन तिोहकएको तिािछेख्मा अड्ालछे यसै ्मिलको 
७८ नं. ्ब्मोसज्म काि्बािी गनुनुप न्ु।
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z	सा्मान्यतिया ्मदु्ाको प्रािसमभक सनुिुाइका क्र्म्मा ्बझुनपुनने दछेसखएका प्र्माणिरू ्बझुनछे गिी 
आदछेश गरिन््। ्मदु्ा्मा ्बझुन ु पनने प्र्माणिरू य्ासमभि एकैचोटी ्बझुन ु पदनु्। यदद 
तयसिी प्र्माण ्बसुझए्मा ्मदु्ा्मा न्टो अंग पगुनछे ि न्टो हकनािा गननु समभि िनु््। 

z	अदालतिलछे ्मदु्ा्मा ठिि गनुनुपनने कुिा ि तय्तिो कुिासँग सम्बद्ध कुिा (्मदु्ा्मा ठिि गनुनुपनने 
कुिालाई प्र्मासणति िा खण्डन गननु सिायतिा िनुछे कुिा) को ्मात्र प्र्माण ्बझुन िनु््। 

(प्र्माण ऐन, २०३१ को दफा ३)

z	दछेिानधी ्मदु्ा ि दनुनयािादी फौजदािी ्मदु्ा्मा प्रनतिउतिि पिछेपन् िा प्रनतिउतिि पनने अिन् 
वयनतिति भएपन् ि सिकाििादी फौजदािी ्मदु्ा्मा प्रनतििादी चकु्ता भएपन् िा प्रनतििादीका 
ना्म्मा जािी भएको मयाद वयनतिति भएपन् प्र्माण ्बझुनछे का्म गरिन््। तयसैलछे ्मदु्ा 
इजलास स्मक् पछेस िनुछे पहिलो पछेसधी तिािछेखलाई प्र्माण ्मकुिि पछेसधीको संज्ा ददनछे गरिन््।

प्र्माण ्बझुनछे सम्बन््धी कानूनधी बयि््ा

प्र्माण ्बझुनछेसम्बन््धी कानूनधी बयि््ा ्मलुकुी ऐन, अ.िं. ्मिल

नछेपाल सिकाि िादी भई सिज्मधीन्मा गई तिरुुन्ति ्बझुनपुनने ्बािछेक 
दछेिानधी ्मदु्ा्मा प्रनतििादीिरूको प्रनतिउतििपत्र परिनसकी िा प्रनतिउतििपत्र 
नलागनछे अि््ा पनुगनसकी ि फौजदािी ्मदु्ा्मा ्बयान िा प्रनतिउतिि 
नलइनसकी िा सो नलागनछे अि््ा पनुगनसकी प्र्माण ्बझुन िुदैँन।  

१३७ नं.

िादी प्रनतििादीका पछेट्बोली्मा लछेसखएको ्माननस न्बझुधी ्मदु्ा 
नन्नननछे दछेसखए्मा प्र्माणका तिििलछे अड्ा्बाट ्बझुन ु िनु््। सो 
्बझुदा प्रनतििादीसिि कािणधी दछेसखन आए्मा प्रनतििादीसिि प्र्माणस्मछेति 
खलुाई ्बयान नलई कािणधी सिि नै तिािछेख्मा िाखधी उसलछे ददएको 
प्र्माणस्मछेति ्बझुधी ि सो वयसक्त प्र्माण सििसम्म दछेसखए्मा ्बयानसम्म 
गिाई फैसला गनुनुप न्ु। 

१३९ नं.

प्रनतिउतिि पिछेको्मा सिकािी अड्ा्मा ििछेको स्मछेति दईु ्िको प्र्माण 
्बझुनलाई प्रनतिउतिि दतिानु भएको न्मनतिलछे ि तिोहकएका तिािछेख्मा 
प्रनतिउतिि ददन नसकी एकतिफकी िनुछे भएको्मा एकतिफकी प्र्माण 
्बझुनालाई सो तिािछेख गजु्छेका न्मनतिलछे साति ददनदछेसख ्बढतिा ्मनानस्ब 
्माफीकको कािणलछे ्बािछेक हढला गननु िुँदैन। 

१४० नं.

परिच छ्ेद दईु ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ाको काि्बािी हकनािा गदानु अपनाउन ुपनने प्रहक्रया
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प्रनतिउतििपत्र पिी झगन्डयािरूको उपस््नतिको ननन्मति तिोहकएको 
तिािछेख्मा दिैु पक्को िोििि्मा फीिादपत्र ि प्रनतिउतििपत्र ति्ा 
दासखल भएको स्ैब नलखति िछेिी दछेखाई िादी प्रनतििादीसँग आिशयक 
कुिा सो्पु् स्मछेति गिी तयस्बाट दिैु ्िको कुिा न्मलछे नन्मलछेको 
अड्ालछे हिचाि गिी कुिा न्मलछेको दछेसखन आए्मा तिरुुन्ति ननणनुय 
सनुाउन ुप न्ु। दिैु ्िको कुिा आंसशक िा पूणनुरूप्मा नन्मलछेको 
दछेसखन आए्मा जनु जनु कुिा नन्मली इन्साफ गिी ठििाउन ुपनने िो 
सो कुिािरू ि तयस सम्बन्््मा ्बझुनपुनने प्र्माणिरू ्पटि खोली पचानु 
ख्डा गिी स्बतुि प्र्माण सझकाउन आदछेश ददई स्बतुि प्र्माण ्बझुनछे 
तिािछेखस्मछेति तिोकन ुप न्ु। प्र्माण ्बझुन तिोहकएको तिािछेख्मा अड्ालछे 
यसै ्मिलको ७८ नं. ्ब्मोसज्म काि्बािी गनुनुप न्ु। तयसिी प्र्माण 
्बझुधी ्मदु्ाको अंग पगुछेपन् प्र्माणको ्ूमलयाङ्कन गिी ्मदु्ाको फैसला 
गरिन््। 

१८४ क नं.

१८४क. नं. ्ब्मोसज्म अड्ालछे ्बझुनपुनने भनधी ठििाएका प्र्माणिरू 
्बसुझसकछे पन् अड्ालछे ्मदु्ाको ्लफल गनानुलाई तिािछेख तिोकी सो 
तिोहकएको ददन्मा िासजि भएसम्मका झगन्डयालाई िाखधी झगन्डयालछे 
कुनै नलसखति ्बिस पछेस गिछे सोस्मछेति नलई न्मनसल सा्मछेल िाखधी 
्लफल गिी ठििाई दिैु ्िका िक्मा जो ददनछे सजायस्मछेति सनुाई 
सो काय्म भएको ठिि िाय उसै ददन िाय लछेख् नछे हकतिा्ब्मा लछेखधी 
ननणनुय गनने अन्काि प्राति वयसक्तलछे सिी्ाप गनुनुप न्ु ि उपस््ति 
ििछेका झगन्डयाको स्मछेति सिी्ाप गिाउन ु पदनु्। िाय काय्म 
भईसकछे पन् ्मनानस्ब कािणलछे ्बािछेक फैसला लछेख् न साति ददनभन्दा 
्बढी हढला गनुनु िुँदैन। फैसला लछेखदा अड्ालछे ्मदु्ाको संसक्ति ्बछेिोिा, 
झगन्डयािरूका कुिा नन्मली इन्साफ गिी ठििाउन ुपनने कुिा, तयस 
सम्बन्््मा कुनै झगन्डया िा कानून वयिसायधीलछे ्बिस गिछेको भए 
सो ्बिसको ्मखुय ्मखुय ्बुदँािरू ि तयस सम्बन्््मा अड्ालछे ननणनुय 
ि तयसको आ्ाि ति्ा तितसम्बन््धी कानूनिरूस्मछेति प्रतयछेक कुिािरू 
प्रकिण ् ुट् याई ् ु ट्ा ् ु टै् उललछेख गनुनुप न्ु। ्मान् लछेसखए्ब्मोसज्मको 
प्र्माण ्बझुधी सकछे पन् उसै ददन ्मदु्ा हकनािा गननु ्मदु्ाको जहटलतिालछे 
गदानु ्बढी अधययन िा ्मनन गननु आिशयक भएको िा एकभन्दा 
्बढी वयसक्त भएको ननणनुयकतिानुको इजलास्बाट ्मदु्ाको सनुिुाइ भइ 
पि्पि्मा ्लफल गिी िाय काय्म गननु ्बढी स्मय आिशयक 
भएको कािणलछे नसहकनछे भए्मा तयस सम्बन्््मा कािणसहितिको पचानु 
ख्डा गिी ्मदु्ा हकनािा गननु अकवो तिािछेख तिोकन ुप न्ु। कुनै कािणलछे 
्मदु्ा हकनािा गननु अननसचिति कालसम्म अकवो तिािछेख तिोकन  

१८५ नं.
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नसहकनछे भए्मा यसै ्मिलको १५ नं. ्ब्मोसज्मको काि्बािीस्मछेति 
गनुनुप न्ु ि ्मदु्ा्मा प्र्माण ्बझुनछेस्मछेतिको पिुा गनुनुपनने कायनुहिन् पिुा 
भईसकछे को्मा पक्लछे तिािछेख्मा ्ब्न नचािछे्मा पन् अड्ा्बाट सूचना 
पाएका ्बखति िासजि िनुछे गिी झगन्डयालाई सूचना ददनछे ठछे गानास्मछेति 
उललछेख गिी कागज गिाई तिािछेख ्ुटाई ददनपु न्ु।

अड्ालछे तिोकछे को कुनै एक्ि झगन्डया िासजि िनु नआए्मा सो 
गजु्छेको मयाद िा तिािछेख ्ामनछे मयाद गजु्छेको पन्ध्र ददननभत्र अड्ालछे 
दछेिाय्ब्मोसज्म ्मदु्ाको काि्बािी ि हकनािा गनुनुप न्ु :

१८५क नं.

(१) िादी िासजि ििछेको तिि प्रनतििादी िासजि नििछेको भए िादीको 
स्बतुि प्र्माण स्ैब ्बझुधी न्मनसल सा्मछेल ििछेको िादी प्रनतििादीको स्ैब 
स्बतुि प्र्माण िछेिी तयसको आ्ाि्मा ्मदु्ा फैसला गनुनुप न्ु।

(२) नछेपाल सिकाि िादी िनुछे ्मदु्ा्बािछेक अरू ्मदु्ा्मा प्रनतििादी 
िासजि भएको तिि िादी िासजि नभएको्मा प्रनतिउतििपत्र ि न्मनसल 
सा्मछेल ििछेका अरू प्र्माण्बाट प्रनतििादीलछे िादीको दा्बधी पिैु िा 
आंसशक तिििलछे ्िधीकाि गिछेको दछेसखन आए्मा िा ठििछे्मा सो 
िदसम्म इन्साफ गनने गिी ि ् िधीकाि नगिछेको िा नठििछेको िदसम्म 
न्डसन्मस गनने गिी ्मदु्ा फैसला गनुनुप न्ु। 

(३) ्मान् दफा २ ्ब्मोसज्म आंसशक िा पिैु न्डसन्मस भएको 
्मदु्ा्मा पिैु न्डसन्मस भएसिि यसै ्मिलको १७९ नं. ्ब्मोसज्म 
िनु््। न्डसन्मस गिाए्बापति िनुछे सजायका िक्मा भनछे न्डसन्मस भए 
जनति दा्बधीका हिसा्बलछे ्मात्र सजाय िनु््। 

छ्ेिै जना िादी िा छ्ेिै जना प्रनतििादी भएको ्मदु्ा्मा स्ैब िासजि 
नभई दिैुतिफनु को एक एक जना िा एक जनाभन्दा ्बढी िासजि 
भएको्मा ्मदु्ा न्न ्नलाई अरू िासजि नभएसम्म पखजी ििन ुपददैन। 
िासजि नििछेकाको िक्मा स्मछेति िासजि ििछेसिि ऐन्ब्मोसज्म ्मदु्ा 
न्ननददनपु न्ु। 

१८५ख नं.

सिन्ु िसहिति जन््मकैद िा जन््मकैद िनुछे ठििाएको िा प्रचनलति 
कानून्ब्मोसज्म सा्क जािछेि गनुनुपनने ्मदु्ा्मा सा्क जािछेि गिी 
अन्काि प्राति अड्ा्बाट सा्क सदि भए्ब्मोसज्म गिी ि अरू गैह् 
्मदु्ा्मा अडै््बाट कानून्ब्मोसज्म जो गनुनुपनने गिी फैसला गनुनुप न्ु। 

१८६ नं.

परिच छ्ेद दईु ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ाको काि्बािी हकनािा गदानु अपनाउन ुपनने प्रहक्रया
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प्रनतिपाददति नसद्धान्ति
अ.िं. १८४क नं. ्मा भएको बयि््ाअनसुाि ्मदु्ा िछेनने अन्कािीलछे ्बझुनपुनने भनधी ्बसुझएको 
प्र्माण ्बझुधी िछेिी सो प्र्माणको स्मछेति उसचति ्ूमलयाङ्कन गिी ्मदु्ाको ननणनुय्मा पगुनपुनने िनु आउँ्। 
तिदनसुािको उसचति ्ूमलयाङ्कन नभएको ि ऐनलछे पनन अननिायनुरूप्मा ्बझुनपुनने प्र्माण पनन ्बझुदै न्बझुधी 
गिछेको फैसला्मा न्याहयक ्मनको पूणनु अभाि दछेसखन आएकोलछे ्बदि िनुछे ठि न्ु।

 (सतय नािायण जलान हि. िधीिगञ् भन्साि कायानुलयस्मछेति, नछे.का.प. २०३७ अंक ३ ननणनुय नं. 
१३६४ प.ृ ४८)

िादी प्रनतििादी्मा ्मखु नन्मलछेको भए अ.िं. १८४क नं. ्ब्मोसज्म स्बदु प्र्माण ्बझुधी स्बदु प्र्माणको 
आ्ाि्मा ठिि ननणनुय गनुनुप न्ु। स्बदु प्र्माण न्बझुधी न्बना आ्ाि ददएको ननणनुय कानूनधी त्रहुटपूणनु 
िनु््।  

(हिषण ुप्रजापनति हि. सजलला कायानुलय भ्ूमधी प्रशासन शाखास्मछेति, नछे.का.प. २०३४ अंक ९ ननणनुय 
नं. ११०३ प.ृ २८५)

२.७ साक्धी पिीक्ण 
z	्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू्मा साक्धी पिीक्णको हिषय अतयन्ति संिछेदनशधील 

िनु््। एकानतिि पधी्डक पक् प्रभािधी ििनछे समभािना ििन्् भनछे अकवोतिफनु  पधीन्डति पक् ननरिि 
्बन ्नपुनने अि््ा आउन सक्। तय्तिो अि््ा आउन नददन इजलासलछे हिशछेष धयान ददन 
जरुिी िनु््। 

z	प्र्माण ऐन, २०३१ को दफा ४९ लछे साक्धी ्बकाउँदाको कायनुहिन् ि दफा ५० लछे सो्पु्  ि 
सजिि गदानुको प्रहक्रया ननसचिति गिछेको ्। जसअनसुाि साक्धी ्बकाउँदा ्मदु्ाका स्ैब पक्िरूको 
िोि्बि्मा ्बकाउन ुपदनु्। तिि कनतिपय ्मदु्ा्मा पधी्डक पक्को सा्मनु ्नछे्मा साक्धी (कनतिपय 
्मदु्ा्मा पधीन्डति पक् ्िय्म ्नै साक्धीका रूप्मा उपस््ति िनुपुनने अि््ा पनन िनु््) ्बकपत्र 
गिाउँदा साक्धीलछे आफूलछे दछेखछेको, सनुछेको, भोगछेको कुिा य्ाितिरूप्मा िाख् न नसकनछे अि््ा 
पनन आउन सकनछे िुँदा तय्तिो अि््ा्मा साक्धीको अप्रतयक् उपस््नति िा अप्रतयक् पिीक्ण ि 
नभन्डयो कन्फिछे सन्सगि (Video Conferencing) ज्तिा पद्धनति अिलम्बन गनुनुपनने िनु््। 

z	साक्धी ्बकाउँदा एउटा साक्धीलछे ्बकछे को अकवो साक्धीलछे सनु ्न नपाउनछे गिी ्बकाउन ुपदनु्।
z	साक्धी ्बकाउँदा जनु पक्को साक्धी िो, सोिी पक्लछे सो्पु्  गनने ि अकवो पक्लछे सजिि गनने िुँदा 

यस प्रहक्रया्मा इजलासको भनू्मका नििनछे ज्तिो दछेसखन््। तिि सो्पु्  गदानु आफूलछे इच्ा 
गिछेको जिाफ सझुाउनछे सूचक प्रश्न गननु्बाट िोकनछे, पनुः सो्पु्  गदानु सजििसँग सम्बसन््ति 
कुिा्मात्र सो्पु्  गननु ननदने सशति गनने, अनसुचति प्रश्न गननु्बाट िोक लगाउनछे ि साक्धीसँग कुनै 
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कुिा सोधन आिशयक दछेसखएको अि््ा्मा अदालतिका तिफनु ्बाट प्रश्न /fVg] कुिा्मा इजलासको 
्मित्िपूणनु भनू्मका ििन््। 

z	साक्धी ्बकपत्रको हिषयलाई इजलासलछे ्मित्ि नददँदा हििादको हिषयसँग सम्बसन््ति िा्तिहिक 
कुिा ओझछेल्मा पननु सकनछे ि तयसलछे न्याय ननरुपण्मा नै कदठनाई उतपन ्न िनु सकनछे समभािना 
ििनछे िुँदा न्याया्धीशलछे साक्धी ्बकपत्रको हिषयलाई ्मित्िपूणनु सजम्मछेिािीका रूप्मा ग्िण गनुनु 
पदनु्।

 
साक्धी पिीक्ण स्मय्मा निुँदा कनतिपय अि््ा्मा साक्धी नै उपस््ति निनुछे समभािना ्बढ् भनछे कनतिपय 
अि््ा्मा साक्धीका रूप्मा उपस््ति िनुछे वयसक्तिरू प्रभाि ि द्बा्ब्मा पनने पारिनछे समभािना पनन ििन््। 
तयसैलछे ्महिला हिंसासम्बन््धी ्मदु्ाका साक्धीलाई य्ाशधीघ्र उपस््ति गिाउनछे गिी आदछेश गनुनु पदनु्। 
पन्ललो स्मय्मा सजलला अदालति (्बाह्ौ संशो्न) ननय्मािली, २०७३ को ननय्म २३ग. लछे लगातिाि 
काि्बािी ि सनुिुाइको बयि््ा गिछेको िुँदा उक्त कानूनधी बयि््ाको प्रभािकािी रूप्मा कायानुन्ियन 
गिछे्मा साक्धी पिीक्ण्मा दछेसखएका स्म्यािरू कछे िी िदसम्म स्मा्ान िनु सक्न।्

साक्धी ्बकाउनछे प्रहक्रया

(१) तिािछेखको ददन अदालति लागनासा् सो ददन िासजि ििछेका पक् हिपक्सँग उनधीिरूको 
साक्धीको ना्मािली नलई न्मनसलसा् िाखधी ्बकपत्र गिाउनका लानग इजलास सिायकलछे 
न्याया्धीशस्मक् पछेस गननुप न्ु।

(२) साक्धी ्बझु ्न तिोहकएको ददन अपिान्ि एक ्बजछेसम्म पनन अकवो पक् उपस््ति नभए उपस््ति 
पक्को साक्धीको ्बकपत्र गिाउनछे कायनु िोकन िुँदैन। 

(३) साक्धीको ्बकपत्र गिाउँदा ननज साक्धीलछे कुनै खास प्रकािको िाउभाउ दछेखाए्मा िा ्िाभाहिक 
्मानिधीय हक्रयाकलापभन्दा फिक हक्रयाकलाप प्रदशनुन गिछे्मा सो कुिा न्याया्धीशलछे ्बकपत्र्मा 
जनाई सिी गिी िाख्न ुप न्ु। 

(४) साक्धीको ्बकपत्र गिाउँदा कुनै साक्धीलाई अनसुचति, असम्बद्ध िा ्बछेइजजति गनने िा सझझयाउनछे 
हकनस्मका प्रश्न सोन्एको्मा प्रनतिपक् तिफनु ्बाट आपसति नगरिएको अि््ा्मा पनन अदालति 
्िय्म ्लछे तय्तिो प्रश्न सोधन ्मनािी गनुनुप न्ु। 

(५) नछेपाल सिकाि िादी भएको गमभधीि प्रकृनतिको फौजदािी ्मदु्ा्मा प्रनतििादीको उपस््नति िा अन्य 
कुनै ्मनानस्ब कािणलछे कुनै साक्धीलाई ्बकपत्र गननु अनसुचति दिाि पिछेको िा द्बा्ब पनने प्रिल 
समभािना ् eGg] कुिा अदालतिलाई लागछे्मा तय्तिा प्रनतििादीको उपस््नतिलाई अप्रतयक् 
तिलुयाउनछे ि ननज प्रनतििादीको कानून वयिसायधी ति्ा ननजलछे िोजछेको ्माननसको िोििि्मा 
्बकपत्र गिाउनछे गिी अदालतिलछे आिशयक बयि््ा न्मलाउन सकनछे्।

सजलला अदालति (्बाह्ौ संशो्न) ननय्मािली, २०७३, ननय्म २९

परिच छ्ेद दईु ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ाको काि्बािी हकनािा गदानु अपनाउन ुपनने प्रहक्रया
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२.८ सनुिुाइ  
z	सनुिुाइ न्याहयक प्रहक्रयाको अतयन्ति ्मित्िपूणनु चिण िो। यसलछे ्मदु्ाका पक्िरूलाई न्याहयक 

प्रहक्रयाप्रनति हिश्व्ति तिलुयाउँ्। सनुिुाइका चिण्मा ्मदु्ाका पक्िरूलछे आफू ्िय्म ्िा आफना 
कानून वयिसायधी्माफनु ति आफना कुिािरू िाख् न पाउनछे अिसि प्राति गनने िुँदा यसलाई वयिस््ति 
ि ्मयानुददति ्बनाउन न्याया्धीशलछे सजम्मछेिािी ्बिन गनुनुपदनु्। 

z	्महिला हिरूद्ध िनुछे हिंसासम्बन््धी ्मदु्ाको सनुिुाइ प्रहक्रया अरू संिछेदनशधील िनु््। तय्तिा 
्मदु्ा्मा ्महिलाका स्म्यािरू खलु्तिरूप्मा /fVg] िातिाििणको सनुनसचितितिा न्याया्धीशद्ािा 
गरिददन ुपदनु्। 

z	कनतिपय ्मदु्ा्मा पक्को गोपनधीयतिा काय्म गनुनुपनने िनु््। गोपनधीयतिा काय्म गनुनुपनने भनधी 
हकटान भएका ्बािछेक अन्य ्मदु्ा्मा पनन ्मदु्ाको हिषयि्ति ु ि ्मदु्ाका पक्को हिति एि्म ्
चािनास्मछेतिलाई ्मधयनजि गिी इजलास सचिालन ि बयि््ापन्मा न्याया्धीशलछे तितकालै 
ननणनुय गनुनुपनने िनु््, तिाहक ्मदु्ाका पक्लछे सिजतिाको अनभुनूति गननु सकुन ्ि आफना कुिािरू 
सिज ढंगलछे िाख् न सकुन।्

z	पक्को गोपनधीयतिा काय्म गनुनुपनने ्मदु्ाको सनुिुाइ ्बन्द इजलास्मा गनुनु पदनु्। 

नोट: सिकािी ्मदु्ा सम्बसन्् ऐन, २०४९ ्मा लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु ति्ा लैहगिक हिंसा 
अन्तय गनने सम्बन्््मा कछे िी नछेपाल ऐनलाई संशो्न गननु ्बनछेको ऐन, २०७२ द्ािा भएको संशो्न 
अनसुाि –

नछेपाल सिकाि िादी िनुछे तिोहकएका ्मदु्ा्मा अपिा्को सूचना दतिानु भएदछेसख ्मदु्ाको असन्ति्म हकनािा 
भई फैसला कायानुन्ियन नभएसम्म सम्बसन््ति अनसुन््ान ति्ा अनभयोजन गनने अन्कािी ि अदालतिलछे 
्मदु्ाका पक्, पधीन्डति िा ननजको ्बा्ब ुआ्माको िा्तिहिक ना्म, ्ि ि ्बतिनको ्ुट्ा्ुटै् संकछे ति ना्म 
ददई वयसक्तगति परिचयात्मक हिििण गोपय िाख्नन ुपदनु्। यस सम्बन्््मा सिानुचच अदालतिलछे ि 
प्रििी प्र्ान कायानुलयसँग पिा्मशनु गिी ्मिान्यायान्िक्ताको कायानुलयलछे ्ुटै् कायनुहिन् ्बनाई लाग ु
गननु सकनछे्।

२.९ ्बन्द इजलास्मा सनुिुाइ प्रहक्रया
अदालति्मा ्मदु्ाको सनुिुाइ ि हकनािा गदानु सा्मान्यतिः खलुा इजलास्बाट गरिन््। तिि दछेिायका ्मदु्ािरू 
्बन्द इजलास्बाट कािानुिी ि हकनािा गरिन््न,् जसको कािानुिी्मा तिोहकएभन्दा ्बािछेकका वयसक्तको 
उपस््नतिलाई ननषछ्े  गरिएको िनु्् :

z	्बाल्बानलकासम्बन््धी ऐन अन्तिगनुतिको ्मदु्ा,
z	ज्बिज्तिधी किणधीसम्बन््धी ्मदु्ा,
z	्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा ओसािपसाि (ननयन्त्रण) ऐनको ्मदु्ा,
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z	घिछेल ुहिंसासम्बन््धी ्मदु्ा, 
z	्बोकसधीसम्बन््धी ्मदु्ा, 
z	नातिा काय्मसम्बन््धी ्मदु्ा,
z	सम्बन्् हिच छ्ेदसम्बन््धी ्मदु्ा,
z	इजलासलछे तिोकछे का अन्य ्मदु्ािरू।

्बन्द इजलास्बाट िछेरिएका ्मदु्ासम्बन््धी कागजातिको प्रनतिनलहप िादी, प्रनतििादी ि पधीन्डति्बािछेक अरूलाई 
उपलब् िुँदैन ि यससम्बन््धी ति्थय खलुाई कुनै पत्रपनत्रका्मा स्माचाि समप्रछेषण गननु पनन पाइँदैन।

्बन्द इजलास्मा ्मदु्ाको काििािी चलदा दछेिायका वयसक्तिरू ्मात्र इजलास्मा उपस््ति िनु पाउँ्न:्-

z	सम्बसन््ति कानून वयिसायधी,
z	सिकािी िहकल,
z	हिशछेषज्,
z	अनभयकु्त,
z	पधीन्डति वयसक्त,
z	पधीन्डति वयसक्तको संिक्क,
z	अदालतिलछे अन्ुमनति ददएको प्रििी,
z	अदालतिलछे तिोकछे का अदालतिका क्मनुचािी।

सनुिुाइ प्रहक्रया्मा पक्को प्रनतिननन्ति सनुनसचिति गिाउन प्रतयछेक अदालति्मा िैतिननक कानून वयिसायधीको 
बयि््ा गरिएकालछे कानून वयिसायधी िाख् न नसकनछे पक्लाई य्तिो सहुि्ाका ्बािछे्मा जानकािी गिाएि 
िैतिननक कानून वयिसायधी्माफनु ति प्रनतिननन्तिको बयि््ा सनुनसचिति गरिन ु पदनु्। िैतिननक कानून 
वयिसायधी्माफनु ति उपलब् िनुछे दछेिायका सछेिािरूका िािछे्मा पनन पक्लाई जानकािी गिाउन ुपदनु् : 

z	आिशयक कानूनधी नलखति तियाि गनने, 
z	्मदु्ासँग सम्बसन््ति हिषय्मा पिा्मशनु गनने, 
z	्मदु्ाको काििािीको अि््ा जानकािी गिाउनछे, 
z	ितिाको १ पटक सम्बसन््ति सजललाको कािागाि भ्र्मण गनने।

सनुिुाइका क्र्म्मा कानून वयिसायधीलछे प्रनतिननन्ति गिछेको अि््ा्मा पनन सम्बसन््ति पक्लाई आफनो 
कुिा /fVg] अिसि प्रदान गनुनु उपयकु्त िनु््, तयसो गदानु उनधीिरू्मा सनुिुाइ प्रहक्रयाप्रनति हिश्वास जागतृि 
िनु जान््।

(नोट: "हिशछेष प्रकृनतिका ्मदु्ािरूको काििािी्मा पक्को गोपनधीयतिा काय्म /fVg] सम्बन््धी कायनुहिन् 
ननदने सशका २०६४" िछेन ुनुिोस)्
 

परिच छ्ेद दईु ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ाको काि्बािी हकनािा गदानु अपनाउन ुपनने प्रहक्रया



इजलास पसु्तिका (्महिला हिरूद्ध िनुछे हिंसा ननयन्त्रणसम्बन््धी कानूनधी वयि््ा ि प्रनतिपाददति नसद्धान्ति) 32

२.१० फैसला लछेखन 
z	फैसला्बाट नै हििादको न्याहयक ननरुपण िनुछे िुँदा फैसला आफैँ ्मा पूणनु िनु ुपदनु्। 
z	फैसला्मा ्मदु्ाको ति्थय कछे  न्यो, पक्िरू्बधीच ्मखु नन्मलछेको ्मखुय हिषय कछे  कछे  न्ए, 

सनुिुाइका क्र्म्मा अनभवयक्त भएका कुिािरू, सम्बद्ध कानून ि हििादको ननरुपण कसिी 
गरियो eGg] सम्बन्््मा उललछेख गरिन ुपदनु्। 

z	फैसलाउपि सचति न्बझुाउनछे पक्लछे किाँ, कनति अिन्नभत्र पनुिािछेदन गनुनुपनने िो eGg] पनन 
फैसला्मा खलुाउन ुपदनु्। 

z	फैसला कायानुन्ियनको ्पटि खाका पनन फैसलाको तिपनसल खण्ड्मा उललछेख गरिन ुपदनु्।  
z	फैसला लछेखन सिल, ्पटि ि ्बो्गमय िनु ुपदनु्। 
z	्महिला हिरूद्ध िनुछे हिंसासम्बन््धी ्मदु्ा्मा क्नतिपूनतिनु, जधीहिकोपाजनुन खचनु, उपचाि खचनु, ्ोिा 

्ोिीको पालन पोषण ि संिक्कति लगायतिका हिषय्मा पनन फैसला ्पटि िनु ुपदनु्। प्राति 
िनुछे क्नतिपूनतिनु फैसला असन्ति्म भएपन् सिजरूप्मा उपलब् िनुछे गिी फैसला्मा ्बोनलन ुपदनु्। 

(ज्बिज्तिधी किणधी ्मदु्ा्मा क्नतिपूनतिनु भिाउनछे सम्बन्््मा सिवोचच अदालति्बाट भएका फैसला ि सो 
आ्ाि्मा लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय गनने सम्बन्््मा कछे िी नछेपाल ऐनलाई 
संशो्न गननु ्बनछेको ऐन, २०७२ द्ािा संशोन्ति कानूनधी बयि््ालाई आ्ाि ्बनाउन सहकनछे िनु््।) 

z	्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी सिकाििादी िनुछे फौजदािी ्मदु्ा्मा फैसलाको जानकािी पधीन्डति 
पक् (जािछेििाला) लाई गिाउन ुभनधी तिपनसल खण्ड्मा उललछेख गनुनु पदनु्।

z	पनुिािछेदनको मयाद : सरुू फैसलाउपि सचति न्बझुनछे पक्लछे सो फैसलाउपि सम्बसन््ति 
पनुिािछेदन अदालति (पन् उचच अदालति) ्मा पनुिािछेदन गननु सकनछे िुँदा फैसलाको तिपनसल 
खण्ड्मा कुन अदालति्मा कनति अिन्नभत्र पनुिािछेदन गनुनुपनने eGg] पनन खलुाउन ुपदनु्।

2.1१ पनुिािछेदनको मयाद
्मदु्ा पनुिािछेदनको मयाद सम्बसन््ति कानून

अंश  ३५ ददन अ.िं. १९३ नं.

्माना चा्मल ३० ददन
संसक्ति कायनुहिन् ऐन, २०२८ को दफा 
११क को उपदफा (३)

हििाि सम्बन््धी ३५ ददन अ.िं. १९३ नं.

न्बिािािीको २ नं. ि १० नं. 
अन्तिगनुतिको ्मदु्ाको िक्मा

७० ददन
स.्म.ुस.ऐन, २०४९ को दफा २६ को 
उपदफा (१)

नातिा काय्म ३५ ददन अ.िं. १९३ नं.
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सम्बन्् हिच छ्ेद ३५ ददन

अ.िं. १९३ नं.
सम्बन्् हिच छ्ेद ्मदु्ा्मा दा्बधी नपगुछे्मा 
िादी पक्लाई ि दा्बधी पगुछे्मा प्रनतििादी 
पक्लाई, आसंशक दा्बधी पगुछे्मा दिैु पक्लाई 
फैसला्मा सचति न्बझुछे्मा सम्बसन््ति 
पनुिािछेदन अदालति्मा पनुिािछेदन गननु 
जान ुभनधी संसक्ति कायनुहिन् ऐन, २०२८ 
को दफा ११क. ्ब्मोसज्म ३० ददनको 
पनुिािछेदनको मयाद जािी गनुनुपनने िनु््।

आशय किणधी/यौन दवुयनुििाि ३५ ददन अ.िं. १९३ नं.

ज्बिज्तिधी किणधी ७० ददन
स.्म.ुस.ऐन, २०४९ को दफा २६ को 
उपदफा (१)

िा्डनातिा किणधी ३५ ददन अ.िं. १९३ नं.

घिछेल ुहिंसा ३० ददन
संसक्ति कायनुहिन् ऐन, २०२८ को दफा 
११क को उपदफा (३)

घिछेल ुहिंसा (कसिु ि सजाय) ऐनको 
दफा ५क. अन्तिगनुतिको ्मदु्ा्मा

७० ददन
स.्म.ुस.ऐन, २०४९ को दफा २६ को 
उपदफा (१)

गभनुपतिन ७० ददन
स.्म.ुस.ऐन, २०४९ को दफा २६ को 
उपदफा (१)

्मानि ्बछेचन्बखन ७० ददन
स.्म.ुस.ऐन, २०४९ को दफा २६ को 
उपदफा (१)

्बोकसधी ७० ददन
स.्म.ुस.ऐन, २०४९ को दफा २६ को 
उपदफा (१)

फैसला्मा स्मािछेश गनुनुपनने हिषयि्तिकुा सम्बन्््मा हिद्य्मान कानूनलछे पनन कछे िी िदसम्म सम्बो्न 
गिछेको ्। अ.िं. १८५ नं. ि १८९ नं. का सा्ै अदालति ननय्मािलीिरू्मा पनन यस सम्बन्््मा 
उललछेख गरिएको पाइन््।

z	फैसला लछेखदा अड्ालछे ्मदु्ाको संसक्ति ्बछेिोिा, झगन्डयािरूका कुिा नन्मली इन्साफ गिी 
ठििाउनपुनने कुिा, तयस सम्बन्््मा कुनै झगन्डया िा कानून वयिसायधीलछे ्बिस गिछेको भए 
सो ्बिसको ्मखुय ्मखुय ्बुदँािरू ि तयस सम्बन्््मा अड्ालछे ननणनुय ि तयसको आ्ाि ति्ा 
तितसम्बन््धी कानूनिरूस्मछेति प्रतयछेक कुिािरू प्रकिण प्रकिण ्ुट् याई उललछेख गनुनुप न्ु। 
(अ.िं. १८५ नं.)

परिच छ्ेद दईु ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ाको काि्बािी हकनािा गदानु अपनाउन ुपनने प्रहक्रया
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z	यस ्मदु्ाका स्ैब कागज ्बझुदा यसो eGg] िादी, यसो eGg] प्रनतििादी िा य्तिो ्बछेिोिालछे य्तिो 
भएको्मा य्तिो य्तिो फलानो फलानो प्र्माण भएको िनुालछे यो यो िीति प्र्माण ि यो यो 
कानूनलछे यो ठि न्ु। यो कानूनलछे यसो गनने ठििाई फैसला गरिददए।ँ
(अ.िं. १८९ नं.)

तयसैगिी सजलला अदालति (्बाह्ौ संशो्न) ननय्मािली, २०७३ को ननय्म ४७ ्मा फैसला लछेखदा 
खलुाउनपुनने ्बछेिोिाअन्तिगनुति न्याया्धीशलछे आफनो ठिि लछेखदा फैसला्मा दछेिायका कुिािरू ्पटिरूपलछे 
खलुाउनपुनने भनधी ्मागनुदशनुन गरिएको पाइन्् : 

(१) पक् हिपक्को दा्बधी ति्ा सजहकि, ननणनुय गनुनुपनने हिषय, दिैु पक्का प्र्माणका कुिािरू, कानूनधी 
प्रश्न भएको्मा तयसको वयाखया स्मछेतिको वयिोिा न्याया्धीशलछे आफनो ठिि लछेखदा फैसला्मा 
खलुाउन पनने् ।

(१) उपननय्म (१) ्मा लछेसखएको कुिाको अनतिरिक्त दछेिाएका कुिािरु स्मछेति खलुाउन ुपनने् । 
(क) साक्धी िा सजनु्मधीनको ्बकपत्रको सािांश
(ख) दिैु पक्लछे ति्थय ि कानूनको सम्बन्््मा उठाएका प्रश्निरु 
(ग) कानून वयिसायधीको ्बिसको ्मखुय ्मखुय ्बुदँािरू,
(घ) साक्धी िा प्रनतििादीलछे फीिादपत्र िा प्रनतिउतििपत्र िा कानून वयिसायधीलछे ्बिस नोट्मा कुनै 

सान्दनभनुक नसजि िा कानूनधी नसद्धान्ति उललछेख गिछेको भए सो नसजि िा नसद्धान्ति प्र्तितुि ्मदु्ा्मा 
लागू िनुछे िा निनुछे कछे  िो तयसको ्पटि हिश्छेषण 

(ङ) कािण सहितिको ननणनुय ि तयसको आ्ाि ति्ा तिति ्सम्बन््धी कानूनिरु 
(च) फौजदािी ्मदु्ा ्मान्मलाको फैसला्मा अनभयकु्तलछे कुन ऐनको कुन दफा िा वयि््ा अन्तिगनुति 

अपिा् गिछेको ठि न्ु ि ननजलाई कुन ऐनको कुन दफा िा वयि््ा अन्तिगनुति कछे  क्तिो 
हकनस्मको सजाय ददनपुनने िो सो कुिा 

(्) प्रनतििादी्बाट कछे  क्तिो ि कनति कुिा ददलाई भिाइ चलन चलाउन पाउनछे िो सो कुिा 
(ज) वयाज स्मछेति भिाई ददनपुनने्मा कुन न्मनतिदछेसख कुन न्मनतिसम्मको कछे  कनति रुपैयाको वयाज ददलाई 

िा भिाई पाउनछे िो सो कुिा 
(झ) अनभयोगपत्र सा् दासखल भएका अंश, सिनुश्व िोक्ा िा जछे्ा ज्मानतिका चल अचल ्न्माल 

कछे  गनुनुपनने िो सो कुिा 
(ञ) जगगा िोक्ा िाखछेको भए फुकुिा गनुनुपनने िा नपनने, कोटनु फी फीतिानु िा जफति गनुनुपनने िा नपनने 

ि फैसला ्ब्मोसज्म सम्बसन््ति कायानुलयलाई सूचना िा पूजजी ददनपुनने िो, िोइन सो कुिा
(ट) ्मलुकुी ऐन, अ.िं. १२४ नं ्ब्मोसज्म ्िौट जफति िनुछे कुिा ि ज्मानति ददएको्मा ्िौट िक्म 

असूल पनने कुिा।

सजलला अदालति (्बाह्ौ संशो्न) ननय्मािली, २०७३ को ननय्म ४७
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(१)  न्याया्धीशलछे अदालति्मा पिछेका पनुिािछेदन्मा फैसला िा असन्ति्म आदछेश गदानु दछेिायक कुिािरु 
प्रकिण ्ुट्ाई ्पटि रुप्मा खलुाउन ुप न्ु:

(क)  ्मदु्ा पक्िरुको पनुिािछेदन दािधी ति्ा सजकीि
(ख)  शरुुको फैसला िा असन्ति्म आदछेश िा ननणनुयको ्ोटकिी हिििण
(ग)  ननणनुय ददन पनने हिषय 
(घ)  दिैु पक्लछे ति्थय ि कानून सम्बन्््मा उठाएका प्रश्निरु 
(ङ)  कानून वयिसायधीको ्बिसको ्मखुय ्मखुय ्बुदँािरु
(च)  पनुिािछेदनपत्र िा ्बिस नोट्मा कुनै नजधीि िा कानूनधी नसद्धान्ति उललछेख गरिएको भए सो 

नजधीि िा नसद्धान्ति सान्दनभनुक ् िा ्ैन भन्छे कुिाको ्पटि हिश्छेषण 
(्)  कािण सहितिको ननणनुय ि तयसको आ्ाि ति्ा तिति ्सम्बन््धी कानूनिरु ि 
(ज)  ्मलुकुी ऐन अ.िं. २०२ नं ्ब्मोसज्म प्रतय्जीलाई सझकाइएको आदछेश्मा उललछेख भएको 

कुिासँग सि्मति नभएको्मा तयसको कािण। 

प्रनतिपाददति नसद्धान्ति
िाय हकतिा्ब्मा वयक्त भएको िायहिपिीति फैसला तियाि गननु न्मलदैन। िाय हकतिा्ब्मा वयक्त भएको िाय 
भन्दा फिक िाय वयक्त गिी नलसखति फैसला तियाि गदानु फैसलाको स््ितिा िा ननणनुयको असन्ति्मतिाको 
नसद्धान्ति्मा ्बा्ा पगुनछे।

न्याया्धीशलछे ्मदु्ाको सनुिुाइ गिी िाय हकतिा्ब्मा िाय वयक्त गिी सिीस्मछेति गरिसकछे पन् सो िाय 
्िय्म ् ननणनुयकतिानुलाई पनन ्बन््नकािी िनु््, अन्य्ा िाय नै काय्म ििन नसकनछे ि ननणनुयिरू 
अहिश्वसनधीय, अभिपदवो ति्ा जनतिखछेि पनन दरुुपयोग गननु सहकनछे हकनस्मको िनु जान््। तय्तिो प्रश्न 
अनशुासनको हिसा्बलछे गमभधीि िनुछे।

(नछेपाल सिकाि हि. शंकि हिश्वक्मानु, नछे.का.प. २०६९ अंक ६ ननणनुय नं. ८८४४ प.ृ ९४०)

२.१3 फैसला कायानुन्ियन
z	फैसला कायानुन्ियनलछे ्मात्र ्मदु्ाका पक्लाई न्यायको अनभुनूति गिाउँ्। 
z	फैसला कायानुन्ियन्मा अदालतिको ्मयानुदा ि प्रनतिष्ा पनन गाँनसएको िनु््। 
z	न्यायका उपभोक्तालछे अदालतिप्रनति गनने आशा ि भिोसाको आ्ाि भनछेको फैसलाको प्रभािकािी 

कायानुन्ियन नै िो।
z	आफूलाई पिछेको ्मकानु नलएि अदालति्मा प्रिछेश गिछेको ्मदु्ाको पक्लछे अदालति्बाट उपचाि पाएि 

सन्तिटुि भई नन्कन पाउनपुदनु्। 
z	अदालति्बाट िनुछे फैसलालछे वयसक्तको अन्कािको पहुटि, न्याय ि अन्यायको सधी्मा नन्ानुिणका 

सा्ै प्र्माणको आ्ाि्मा सतयको हकटान गदनु्। तिि फैसलालछे नन्ानुिण गिछेको दण्ड जरििाना 

परिच छ्ेद दईु ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ाको काि्बािी हकनािा गदानु अपनाउन ुपनने प्रहक्रया
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असलु तििनसल भएन भनछे िा पधीन्डतिलाई प्रदान गरिएको उपचाि कायानुन्ियनको तिि्बाट प्राति 
भएन भनछे अदालति्बाट भएका फैसलािरूलछे आफनो सा्नुकतिा ग्ुमाउन पगुद्न।् जसलछे 
न्यायपानलकाप्रनतिको आ्म ्ािणा्मा नै नकािात्मक असि पाननु सक्।

z	वयसक्तका िक हिति ि सिोकाि ननिीति भएका फैसलाको कायानुन्ियन्मा वयसक्त आफैं  हक्रयाशधील 
िनुछे िुँदा तय्तिा फैसलाको कायानुन्ियन कछे िी प्रभािकािी दछेसखएको ्। तिि वयसक्तलछे खासै 
चासो न/fVg] खालका हिशछेषतिः सिकाििादी फौजदािी ्मदु्ाको कायानुन्ियन पक् अतयन्ति 
क्मजोि दछेसखएको ्, जसलछे प्रतयक्रूप्मा कसैलाई िानन नभएको दछेसखए पनन तयसलछे पानने 
प्रभाि अतयन्ति गमभधीि िनु्् । 

z	कायानुन्ियन प्रभािकािी नभएको कािण्बाट सजाय (कैद, जरििाना) तिोहकएका वयसक्तलछे 
उन््मसुक्त पाएको भान आ्म जन्मानस्मा पननु गएको ् । जस्बाट एकानतिि अपिा् गननेिरूलाई 
िौसला न्मलछेको ् भनछे अकवोतिफनु  पधीन्डति पक् आफैँ  त्रनसति भएि ििनपुनने अि््ा उतपन ्न 
भएको ्। तयसैलछे फैसला कायानुन्ियन अदालतिको प्रा्न्मकतिा्मा पनुनु पदनु् ि फैसलाको 
प्रभािकािी कायानुन्ियनका ्माधय्म्बाट स्ैबलछे न्यायको अनभुनूति गननु पाउन ुपदनु्। 

z	फैसला कायानुन्ियनको ्मखुय सजम्मछेिािी तििनसल शाखाको भए पनन तयसको ननिन्तिि अनगु्मन 
गनने, आफूस्मक् आएका ननिछेदनिरूको तितकालै ननकासा ददनछे, सिोकाििाला ननकायिरू्बधीच 
स्मन्िय काय्म गनने का्म्मा न्याया्धीशलछे ्मित्िपूणनु भनू्मका ननिानुि गननु सकद्न।् 

z	फैसला कायानुन्ियन्मा ििछेको अ्पटितिा िटाउन न्याया्धीशलछे तितपितिा दछेखाउन ुपदनु् । 
z	अनगु्मनका क्र्म्मा फैसला कायानुन्ियन्मा हढलाई भएको िा फैसला कायानुन्ियन संयन्त्रलाई 

कुनै स्म्या पिछेको दछेसखए्मा शधीघ्र फर्नु यौट ि स्म्या स्मा्ान्मा न्याया्धीशलछे तितकालै 
सिोकाि दछेखाउन ुपदनु् । 

z	अदालतिको फैसलालछे लागछेको दण्ड जरििाना ि कैदको लगति दरुु्ति िाख् न लगाउनछे, सोिी 
लगति्ब्मोसज्म असलु तििनसल गिाउनछे असन्ति्म सजम्मछेिािी सजलला न्याया्धीशको िनु्् ।

z	तयसैगिी फैसला कायानुन्ियनका क्र्म्मा कुनै हिषय्मा अ्ड्ब्ड पिछे्मा तििनसलदािलछे आदछेशको 
लानग न्याया्धीशस्मक् पछेस गिी न्याया्धीशको आदछेशअनसुाि गनुनु पदनु् ।

सजलला अदालति (्बाह्ौ संशो्न) ननय्मािली, २०७३ को दफा ६८ दछेसख ८० ग. सम्म  फैसला 
कायानुन्ियन सम्बन्््मा सजलला न्याया्धीशको भनू्मका दछेिाय्ब्मोसज्म ्पटि गिछेको ् :

z	दण्ड जरििाना िा कैद लागछेको, सिन्ु ि भएको, कोटनु फी ति्ा दशौँद हिशौँद ्बझुाउन ्बाँकी 
भएको िा कैदको सजाय्बापति नगद नतिनुनुपनने वयसक्त ्मिछेको िा ्बछेपतिा भएको कािणलछे असलु 
तििनसल िनु नसकछे को्मा तय्तिो लगति कटृा गननु प्रतयछेक सजलला्मा ििनछे लगति फर् यौट 
सन्मनतिको अधयक्तिा सजलला न्याया्धीशलछे गनने (ननय्म ७१)

z	तििनसलदािलछे फैसला िा आदछेश्ब्मोसज्म िोक्ा भएको जायजाति नलला्म गिछेको काििािीउपि 
पननु आएको उजिुी न्याया्धीशस्मक् पछेस गिी भएको आदछेश्ब्मोसज्म गनुनुपनने।(ननय्म ७६)

z	चलन चलाई ति्ा न्बगो भरिभिाउको लानग ननिछेदन पिछेपन् चलन चलाउन िा न्बगो भरिभिाउ 
गनुनुपनने चल, अचल समपसति भतकाउन, न्बगाननु, िटाउन ि तयस्मा कुनै नन्मानुण कायनु पिुा 
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नभएसम्म य्ास््नति्मा /fVg] गिी न्याया्धीशलछे सम्बसन््ति वयसक्तका नाउँ्मा आदछेश ददन 
सकनछे (ननय्म ७८)

z	फैसला कायानुन्ियनको अि््ा्मा ििछेको कुनै ्मदु्ासँग सम्बसन््ति चल िा अचल समपसतिको 
िक कुनै हकनस्म्बाट ि्तिान्तििण गरिएको भए्मा ि ्मदु्ाका पक्लछे ननिछेदन ददए्मा तय्तिो 
ननिछेदनउपि काििािी ि हकनािा गनने कायनु न्याया्धीशको इजलास्बाट िनुछे (ननय्म ७८ क२)

z	फैसला्ब्मोसज्म अंश ् ुट्ाउँदा अंश्बन््डा लागनछे समपसति िा अंसशयाि संखया यहकन गनुनुपनने िनु 
आए्मा तििनसलदािलछे ननणनुयका लानग न्याया्धीशस्मक् पछेस गिी भएको ननणनुय आदछेश्ब्मोसज्म 
गनुनुपनने। (ननय्म ७८ ख३)

पन्ललो स्मय्मा फैसला कायानुन्ियनलाई अदालतिलछे उचच प्रा्न्मकतिा ददएको दछेसखन््। न्यायपानलकाको 
पचििषजीय िणनधीनतिक योजनालछे फैसला कायानुन्ियनको कायनुलाई हिशछेष अनभयानको रूप्मा सचिालन गनने 
िणनधीनति ्बनाएको ्। सजलला न्याया्धीशको नछेतितृि्मा ििनछे सजलला न्याय क्छेत्र स्मन्िय सन्मनतिका 
्माधय्म्बाट पनन फैसला कायानुन्ियन्मा सिोकाििाला ननकाय ति्ा पदान्कािीको सियोग जटुाउन 
सहकन््।  
 

परिच छ्ेद दईु ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ाको काि्बािी हकनािा गदानु अपनाउन ुपनने प्रहक्रया
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परिच छ्ेद तिधीन
्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू
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३.१ अंश



 41

1. परिचय
अंश दनुनयािादी दछेिानधी ्मदु्ा िो। यस्मा कोटनु फी लागद्। अंश ्मदु्ा्मा सा्मान्य कायनुहिन् अिलम्बन 
गरिन््। अंश ्मदु्ा न्डसन्मस िुँदैन। अंश ्मदु्ा्मा नातिा्मा हििाद उठछे ्मा पहिलछे नातिासम्बन््धी हिषय 
एहकन गिी काििािी अगान्ड ्बढाउन ु पदनु्। प्र्माण ्मकुििको आदछेश पन् अंश पाउनछे अि््ा 
दछेसखए्मा आ्ाि ि कािण खोली िादी प्रनतििादी दिैु पक््बाट तिायदातिधी ्माग गनुनुपदनु्। 

2. हिशछेषतिा 
सम्बन्् हिच छ्ेद ्मदु्ा्मा पनन अंश ्ुट् याइ ददनपुनने अि््ा्मा अंश्बन््डाको ्मिलको कायनुहिन् अपनाउन ु
पदनु्। अंश ्मदु्ा्मा िादी पक्लछे कािण खोली कोटनु फी ऐन, २०१७ को दफा २३ ्ब्मोसज्मको सहुि्ा 
्माग गिछे्मा अदालतिलछे उपयकु्त दछेखछे्मा तय्तिो सहुि्ा ददन सकनछे्। 

3. संिै्ाननक कानूनधी बयि््ा
क. ्महिलाका संिै्ाननक अन्काििरु 
नछेपालको संहि्ान, २०72 को ्ािा 38. ्महिलाको िक : 
(१) प्रतयछेक ्महिलालाई लैहगिक भछेदभािहिना स्मान िंशधीय िक िनुछे्।
(२) प्रतयछेक ्महिलालाई सिुसक्ति ्मातितृि ि प्रजनन ्िा््थयसम्बन््धी िक िनुछे्।
(३) ्महिला हिरूद्ध ्ान्मनुक, सा्मासजक, साँ्कृनतिक पिमपिा, प्रचलन िा अन्य कुनै आ्ाि्मा शािीरिक, 

्माननसक, यौनजन्य, ्मनोिैज्ाननक िा अन्य कुनै हकनस्मको हिंसाजन्य कायनु िा शोषण गरिनछे 
्ैन। तय्तिो कायनु कानून्ब्मोसज्म दण्डनधीय िनुछे् ि पधीन्डतिलाई कानून्ब्मोसज्म क्नतिपूनतिनु पाउनछे 
िक िनुछे्।

(४) िाजयका स्ैब ननकाय्मा ्महिलालाई स्मानपुानतिक स्मािछेशधी नसद्धान्तिको आ्ाि्मा सिभागधी िनुछे 
िक िनुछे्।

(५) ्महिलालाई सशक्ा, ्िा््थय, िोजगािी ि सा्मासजक सिुक्ा्मा सकािात्मक हिभछेदका आ्ाि्मा हिशछेष 
अिसि प्रदान गनने िक िनुछ्े ।

(६) समपसति ति्ा पारििारिक ्मान्मला्मा दमपसतिको स्मान िक िनुछे्।

ख. कानूनधी बयि््ा  
क. अंसशयाििरू 
अंश्बन््डा गदानु यस ्मिलका अन्य नं. िरूको अ्धीन्मा ििी ्बा्ब,ु आ्मा, लोगनछे, ्िा्नधी, ्ोिा, 
्ोिीिरूको जधीयसजयैको अंश गनुनुप न्ु । (लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय गनने 
सम्बन्््मा कछे िी नछेपाल ऐनलाई संशो्न गननु ्बनछेको ऐन, २०७२ ्बाट संशोन्ति वयि््ा) 
 

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.१ अंश)
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नोट : 
रिट ननिछेदक ्मधीिा ढंुगाना हि. श्रधी ५ को सिकाि स्मछेति, नछे.का.प २०५२ नन.नं. ६०१३ पषृ् ४६२ ्मा 
सिवोचच अदालतिलछे आदछेशस्मछेतिका आ्ाि्मा ्मलुकुी ऐन्मा भएको एघािरौं संशो्नलछे ्ोिीलाई ्ोिासिि 
पैनत्रक समपसति्मा स्मान अन्काि िनुछे बयि््ा गिछेको िो। यो बयि््ा िनुभुन्दा अगान्ड ३५ िषनु 
उ्मछेि पिुा गिछेकी एकासगोलकी ्ोिीलछे ्मात्र अंश पाउन सकनछे बयि््ा न्यो।) 

ख. अंश ्बिा्बि गनुनुपनने 
यस ्मिल्मा अन्य्ा लछेसखए्मा ्बािछेक यस ्मिलको 
१. नं ्ब्मोसज्म अंश्बन््डा गदानु अंश पाउनछे स्ैबको ्बिा्बि अंश गनुनुप न्ु।
२. सँग ्बसछेका दाजभुाइ ति्ा दददी ्बहिनधीका ्ोिा्ोिीिरू्मा आफनो आफनो ्बा्ब ुिा आ्माको ्मात्र 

अंश िनु््।
३. यो नं. प्रािमभ िुँदाका कसैका एकभन्दा ्बढी ्िा्नधी ्मात्र ििछे्न ्भनछे स्ैब ्िा्नधीलछे आफना 

लोगनछेको अंश ऐन्ब्मोसज्म ्बाँ्डधी खान पाउँ्न।्
४. अंश निुँदै लोगनछे िा ्बा्ब ु्मिछे्मा ननजलछे पाउनछे अंश ्िा्नधी िा ्ोिा्ािीलछे पाउँ्न।् 

प्रनतिपाददति नसद्धान्ति
आ-आफनो िाँगा ि पु् तिाका अंसशयाििरू्बाट कानून्ब्मोसज्म अंश्बन््डा गिी पाउनछे।
स्मान अंसशयाि्बधीच कुनै एउटै ्मापदण्डको आ्ाि्मा ्बिा्बि अंश्बन््डा गनुनुपनने ्बाधयात्मक कानूनधी 
बयि््ा नभई एकापस्मा नि्मगि्म न्मलाई असल क्मसल घट्बढी गिी वयाििारिक रूप्मा न्मलाई 
अंश्बन््डा गननु सकनछे नै दछेसखंदा दोस्ो प ु् तिाका अंसशयाििरू्बधीच जगगा घटी्बढी भएको eGg] कािणलछे 
्मात्र िीतिपूिनुकको अंश्बन््डा भएको ्ैन eGg न्मलनछे अि््ाको हिद्य्मानतिा नदछेसखनछे। ... ्मदु्ाका 
पक्िरूको ्बधीच स्मय–स्मय्मा भएका ljleGg घटनाक्र्म्बाट नै अलग–अलग वयििाि भएको 
ति्थय ््ाहपति िनुछे िुँदा तयसिी अलग–अलग वयििाि ति्ा कािो्बाि भएको दछेसखन ु नै अंश्बन््डा 
भएको कुिा्मा अदालति हिश्व्ति िनुछे आ्ाि िनुछे। ...   आफना िाँगाका अन्य दाजभुाइिरू्बाट अंश 
पाउन ुपनने भए तय्तिो दा्बधी नलई स्बतुि प्र्माणसहिति अंश्मा दा्बधी नलन सकनछे ि अंश नपाएको भए 
आ–आफनो िाँगा ि पु् तिाका अंसशयािािरू्बाट कानून्ब्मोसज्म अंश ्बन््डा गिी पाउनछे। ... दोस्ो 
पु् तिािरू्बधीच नै अंश ्बन््डा नभएकोलछे सो प ु् तिा ति्ा ननजिरूको िाँगाका अंसशयािािरू स्मछेति्बाट 
अंश पाउँ भनधी नलएको अंशतिफनु को िादी दा्बधी पगुन नसकनछे। 

(िाजछेश्वि ्मितिो हि. कनलया दछेिधी, नछे.का.प. २०७० अंक २ नन.नं. ८९६४)
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नातिा्मा न्बिाद नभए पन् िादीलछे अंश पाउन ुपनने 
अंसशयािको सम्बन्््मा नातिा्मा न्बिाद नभए पन् िादीलछे अंश पाउनपुनने कुिालाई कानून्ब्मोसज्म 
प्राति जन््मनसद्ध िक अन्कािको रूप्मा नलनपुनने। ... कुनै पनन वयसक्तलछे कानूनप्रनतिकूल अंसशयाि 
न्बिीन िनुपुनने िा पटक पटक अंश पाइििनछे eGg] स््नति ्िधीकायनु निनुछे। ... अंश्मा दा्बधी गनने 
पक्लछे आफू अंसशयाि भएको नातिा सम्बन्््मा ि अंश नपाएको कुिा ््ाहपति गनुनु पदनु् भनछे अंश 
पाइसकछे को भनधी प्रनतििाद गनने पक्लछे सगोलको समपसति्बाट कुनै समपसति िादीलछे पाएको भए िादीलछे 
कछे  कुन न्मनति्मा कछे  कुन समपसति कछे  कुन रुप्बाट प्राति गिछेको िो, सो समपसति िादीको िकभोग 
्िान्मति्मा आएको िा ननजलछे न्बक्री वयििाि दान दातिवय िा अरू कािण्बाट िाल ननजको सजम्मा्मा 
नििछेको िा िक ्िान्मति स्माति भएको भनधी पषु्ट् याई गनुनुपनने। ... अंश ्बन््डा भएको नलखति प्र्माण 
वयििाि भोगस्मछेति्बाट दछेसखनछे िनु ुप न्ु, प्रनतििादीको ना्म्मा छ्ेिै हकतिा जगगा ्, तिि िादीको ना्म्मा 
एक हकतिा पनन दतिानु ना्मसािी नभएको परिप्रछेक्य्मा अंश्बन््डा भईसकछे को ठििाउन न्यायोसचति निनुछे। 

(्बदु्धिति ्न खड् गधी, स्मछेति हि. ््मनु खड् गधी, नछे.का.प. २०६५ ननणनुय नं. ७९२० अंक १)

अंश नलए पाएका नलखति, समपसतिको दा.खा. दतिानु भोग, न्बक्री बयििािको कुनै ति्थय ि प्र्माण पछेस 
िनु नआएको अि््ा्मा ्मौसखक सजहकिको आ्ाि्मा अ्िा अन्यत्र ििछे ्बसछेको आ्ाि्मा ्मात्र अंश 
नलएको ्माGg] अि््ा निनुछे। ... एकासगोल्मा नििछेको eGg] कानून्ब्मोसज्मको ति्थय ि अि््ा 
कहिं कतैि्बाट खलुन नआएको अि््ा्मा आफू सगोल्मा नििछेको ि िासजना्मा्बाट खरिद गिछेको 
समपसतिलाई ननजधी आजनुन्बाट खरिद गिछेको समपसति िो भनधी नलएको सजहकि तिदनसुािको कुनै िै् 
नलखति िा अन्य कानून्ब्मोसज्मको कुनै ग्िणयोगय प्र्माण्बाट पहुटि भएको दछेसखन नआउँदा प्र्माण 
ऐन, २०३१ को दफा ६(क) अनसुाि अन्य्ा प्र्मासणति नभएसम्म जनुसकैु अंसशयािका ना्म्मा 
ििछेको समपसति सगोलको समपसति भएको भनधी अदालतिलछे अन्ुमान गनुनुपनने। ... जगगा खरिद न्बक्रीको 
कािो्बाि गिी आजनुन गिछेको िक्म्बाट खरिद गिछेको eGg] सजहकि नलएपनन सगोल्मा ििछेकै अि््ा्मा 
सगोलको कुनै अंसशयािलछे वयापाि Exclusive  rigth, वयिसाय अन्य कुनै कािो्बाि गिी तयसिी 
आफनो ना्म्मा खरिद गिछेको समपसति सो खरिद गनने अंसशयािको ननजधी िनुछे ि अन्य अंसशयािको अंश 
नलागनछे eGg नन्मलनछे। ... सगोलको अंसशयािलछे आफनो ना्म्मा ििछेका समपसति्मा आफनो अ्ानुति ्अन्य 
अंसशयाि्बािछेकको आफनो ननजधी िक भनधी दा्बधी गननुका लागधी कानूनलछे ननजधी िकको ्मानननछे अपतुिाली 
िा ्बकसपत्रको नलखति अ्िा िादीलगायति अन्य अंसशयािस्मछेति साक्धी ्बसछेको जगगा खरिदसम्बन््धी 
कानून ्ब्मोसज्मको नलखतिस्मछेति पछेस गिी सो कुिा ््ाहपति गिाउन सकनपुनने।

(नन्द हकशोि शकुल हि. सि्ितिधी शकुल, नछे.का.प. २०६५ ननणनुय नं. ७९५९ अंक ४) 

ग. हििाि ्बदि भए्मा अंश पाउनछे 
न्बिािारिको ्मिल ्ब्मोसज्म हििाि ्बदि भएको्मा तय्तिा दमपसति्बाट जसन््मएका ् ोिा्ोिीलछे ननजिरू्बाट 
अंश पाउँ्न।् (५क. नं.) 

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.१ अंश)
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हििाि ्बदि िनु सकनछे अि््ाको ्बािछे्मा न्बिािारिको ्मिल्मा िछेननु सहकन््। उक्त बयि््ाअनसुाि 
हििाि ्बदि भए्मा पनन तय्तिा दमपसति्बाट जसन््मएका सन्तिानलछे सोिी दमपसति्बाट नै अंश पाउनछे िनु््। 

घ. आ्माको समपसति्बाट ्मात्र अंश पाउनछे
कुनै खास लोगनछे नतिलुयाई ्बसछेकी ्िा्नधी्बाट जन््मछेका सन्तिानलछे ्बा्बकुो ठछे गान नलागछे्मा आ्माको 
समपसति्मा ्मात्र अंश पाउँ्न।्(७ नं.)

ङ. अंश्मा दािा गननु नपाउनछे 
प्रकाश नगिी ्बाहिि िाखछेका ्िा्नधीलछे िा उस्बाट जन््मछेका ्ोिा्ोिीलछे लोगनछे िा ्बा्ब ु्मिछेपन् अंश्मा 
दािा गननु पाउँदैन। सान्बक ऐनको अंशिन््डाको ८ नं. ...
्मनु्डई हिजया िो्म गननेलछे अंश्मा दािा गननु पाउँदैन। सान्बक ऐनको अंशिन््डाको ९ नं. ...

अंश्मा दािा गननु नपाउनछे गिी सान्बक ऐन्मा भएका यधी वयि््ालाई लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु ति्ा 
लैहगिक हिंसा अन्तय गनने सम्बन्््मा कछे िी नछेपाल ऐनलाई संशो्न गननु ्बनछेको ऐन, २०७२ लछे खािछेज 
गिछेको ्।

च. कि लगाई ्ुट् याउन निनुछे 
्बा्ब ुआ्माको सजउ ्उञ्छेल अंश ददन ्ोिा्ोिीलछे ्बा्ब ुआ्मालाई ्बाधय गिाउन सकनछे ्ैनन।् ्म 
अहिलछे ्ुहट्Gg eGg] ्ोिा्ोिीलाई ्बा्बआु्मालछे कि लगाई ्ुट् याउन पनन िुँदैन। ्िा्नधीलछे पनन 
लोगनछेको सजउ ् उञ्छेल लोगनछेको ्मन्जिुीहिना अंश नलई ् ु हट्न पाउँददन। लोगनछे िा ्बा्ब ुआ्मालछे ् िा्नधी 
िा ् ोिा्ोिीलाई इजजति आ्मदअनसुाि खान, लाउन ि आिशयकतिानसुाि उसचति सशक्ा ददक्ा ि ् िा््थय 
उपचािको बयि््ा गनुनुप न्ु। सो नगिछे अंश ददनपु न्ु लोगनछे ्िा्नधीको ४ नं. लछेसखएको कुिा्मा भनछे 
सोिी्ब्मोसज्म िनु््। (१० नं.)

ग. कायनुहिन्:
्मदु्ा दतिानुको अन्ुमनति 
अंश ्मदु्ा्मा ना्बालकको तिफनु ्बाट अंश ्मदु्ा दतिानु िा प्रनतििाद गननु संिक्कलछे अ.िं. ८३ नं. ्ब्मोसज्मको 
अदालतिको अन्ुमनति नलनपुदनु्। य्तिो अन्ुमनतिको ननिछेदन स्छे्तिछेदािलछे दतिानु गिी ननकासाका लानग 
इजलासस्मक् प्र्तितुि गनुनु पदनु्। इजलास्बाट तय्तिो ननिछेदन्मा अन्ुमनतिको आदछेश गदानु दछेिायका 
हिषय हिचाि गनुनुपनने िनु्् :

१. ना्बालक िो िोइन ?  सोसम्बन््धी कुनै कागजाति िा स्बतुि पछेस भए नभएको ?
२. ननिछेदक ना्बालकको संिक्क भएको सम्बसन््ति ््ानधीय ननकायको नसफारिस।

संिक्कको रूप्मा ्मदु्ा गननु अन्ुमनति ददनपूुिनु अदालतिलछे ््ानधीय ्तिि्मा क्मनुचािी पठाई सजनुन्मनस्मछेति 
गननु सकनछे्।
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अन्ुमनतिको लानग पिछेको ननिछेदन्मा एक ्महिनानभत्र ननणनुय गरिददनपु न्ु। (अ.िं. ८३ नं.)

प्रनतिपाददति नसद्धान्ति
सौतिछेनधी ्ोिा पनन सौतिछेनधी आ्माको प्राकृनतिक संिक्क िनु सकनछे 
सा्मान्य अ्नु्मा कुनै पनन वयसक्तलाई िछेिचाि ि सछेिा सशु्रषुा गनने स्ैबभन्दा नसजकको िकिाला नै 
संिक्क िनुछे िनु््। य्तिो संिक्कको क्छेत्रनभत्र ्मखुयरूप्मा kTgL, ्ोिा, ्ोिी ज्तिा नसजकका 
नातिछेदाििरू प्रा्न्मकतिाको क्र्मअनसुाि पनने। सौतिछेनधी ् ोिा ि भनतिजा्बधीच िकिाला एि्म ्संिक्कतिको 
प्रा्न्मकतिा नन्ानुिण गननेसम्बन््धी हिद्य्मान कानूनधी बयि््ा्ब्मोसज्म सौतिछेनधी ्ोिालछे प्रा्न्मकतिा 
नपाउनछे eGg नन्मलनछे। आफनो उदिको ्ोिा, ्ोिी नभएको अि््ा्मा सौतिछेनधी ्ोिा पनन सौतिछेनधी 
आ्माको प्राकृनतिक संिक्क िनुसकनछे ि उसको सिक्कतिलछे भनतिजोको संिक्कतिभन्दा प्रा्न्मकतिा 
पाउनछे। 

(भक्तधिज प्र्ान हि. प्रछे्मधिज प्र्ान, नछे.का.प. २०६६ अंक १० नन.नं. ८२४१ प.ृ १६४९)

अंश ्मदु्ाको  प्रािसमभक सनुिुाइ ि प्र्माण ्मकुिि 
अंश ्मदु्ाको प्रािसमभक सनुिुाइको चिण्मा ्ूमलतिः प्र्माण ्मकुििको आदछेश गरिन््।प्र्माण ्मकुििको 
आदछेश गदानु दछेिायका कुिा हिचाि गनुनुपनने िनु्् :

१. फीिादपत्र ि प्रनतिउतििपत्र िछेिी िादी ि प्रनतििादीका ्बधीच ्मखु नन्मलछेका कुिा यहकन गनुनुपनने। 
 (अ.िं. १८४ क. नं.) 

यस्मा प्रनतििादीिरू सास ुससिुा ि लोगनछेस्मछेतिलछे इजजति आ्मदअनसुाि खान लाउन नददई घि्बाट ननकाला 
गिछेकोलछे ्ूमल अंसशयाि तिधीन जना भएकोलछे तिधीन भागको एकभाग गिी ्मछेिो लोगनछेको एक भाग्बाट ्मछेिो 
आ्ा अंश ्ुट् याई पाउँ eGg] िादी दा्बधी ि ननज िादी िाम्ो ्बिुािी श्रधी्मतिधी नभएकोलछे अंश ददनपुनने 
िोइन eGg] प्रनतििादी सजहकि ििछेको प्र्तितुि ्मदु्ा्मा िादी प्रनतििादी अंसशयाि नातिा सम्बन््का वयसक्तिरू 
िनु ्िोइनन?् िादीलछे दा्बधी गिछे्ब्मोसज्म अंश पाउनछे िो िोइन ? eGg] हिषय्मा िादी ि प्रनतििादीिरूका 
्बधीच्मा ्मखु नन्मली इन्साफ गनुनुपनने दछेसखएकोलछे अ.िं. १८४ क. नं ्ब्मोसज्म यो आदछेश गरिददएको 
्। उसललसखति हिषयको ननणनुयका लानग दछेिाय्ब्मोसज्मको प्र्माण संकलन गनुनु :

(क) िादी प्रनतििादीका ्बधीच नातिा सम्बन्््बािछे ्मखु नन्मलछेकोलछे प्र्माण खलुाई दिैु पक्का नातिातिफनु  
्बयान गिाउन,ु 

(ख) नातिातिफनु को ्बयानपचिाति ्िादीलछे फीिादपत्र्मा उललछेख गिछेको हििाि दतिानुको प्र्माणपत्रको 
अनभलछेख सम्बसन््ति गाउँ हिकास सन्मनतिको कायानुलय्बाट सझकाउन,ु

(ग) िादी प्रनतििादीलछे फीिाद ि प्रनतिउतिि्मा उललछेख गिछेका साक्धीिरू ्बझुन।ु

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.१ अंश)
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२. िादी प्रनतििादीिरूका ्बधीच्मा अंसशयाि नै नभएको िा नातिा्मा हििाद दछेसखएको अि््ा्मा 
नातिासम्बन््धी हिषय यहकन गननु आिशयक प्र्माण ्बझुनछे आदछेश गनुनुपनने। नातिासम्बन्््मा प्र्माण 
्बझुदा समभि भएसम्म नलसखति प्र्माणिरू संकलन गनने। ज्तैि हििाि दतिानु प्र्माणपत्र, नातिा काय्म 
प्र्माणपत्र, नागरिकतिाको प्र्माणपत्र आदद। नलखति प्र्माण नभएको अि््ा्मा नातिा सम्बन््का 
्बािछे्मा जानकाि वयसक्तलाई ्बझुन सहकन््। नातिा काय्मको हििाद यहकन गननु सम्बसन््ति ितिन्मा 
सजनुन्मन गिी जानकािी संकलन गननु पनन सहकन््। 

३. प्रनतिउतिि नपिछेको अि््ा्मा स्ैब प्रनतििादीिरूको मयाद िीतिपूिनुक तिा्मछेल भएको ् ्ैन िछेन ुनुपनने। 
मयाद जाँच गदानु तिा्मछेली न्मनति्बाट प्रनतििाद गनने स्मय ्बाँकी भए नभएको िछेनने। तिा्मछेल भएको 
मयाद्मा अ.िं. ११० नं. ्ब्मोसज्मको िीति पगुछे नपगुछेको जाँच गनने। ्बछेपतिछे तिा्मछेल भएको्मा 
सिी ितिन्मा सिीरूप्मा तिा्मछेल भए नभएको िछेनने। आिशयक संखया्मा मयाद तिा्मछेली्मा साक्धी 
िाखछे निाखछेको िछेनने। सम्बसन््ति ि्डाका ्माननस साक्धी िाखछे निाखछेको िछेनने। ््ानधीय ननकायका 
आन्कारिक प्रनतिननन् िोििि्मा िाखछे निाखछेको िछेनने। ्बछेपतिछे टाँस तिा्मछेल गिछेको िा घि दैला्मा 
टाँस गिछेको्मा एकप्रनति मयाद सम्बसन््ति गाउँ हिकास सन्मनति िा नगिपानलकाको ि्डा कायानुलय्मा 
्बझुाए न्बझुाएको िछेनने। पनत्रका्मा प्रकासशति भएको भए सिी हिििण उललछेख भए नभएको रुज ु
गनने आदद। 

४. प्रनतििादी्मा उललछेख नभएको तिि फीिाद िा प्रनतिउतििको पछेट्बोली्बाट अंसशयाि दछेसखएको अि््ा 
भए तय्तिो वयसक्तलाई अ.िं. १३९ नं. ्ब्मोसज्म मयाद जािी गिी ्बयान गिाई प्रनतििादी काय्म 
गनुनुपनने दछेसखए्मा तिािछेख्मा िाख् नपुनने िनु््। कहिलछेकािी ँकुनै अंसशयाि ्बछेपतिा भएको भनधी िादी 
प्रनतििादीिरूको ्मखु न्मलछेि ्मदु्ा दतिानु भएको पनन िनु सक्। य्तिो अि््ा्मा सोसम्बन््धी 
हिषय्मा पनन प्र्माण ्बझुधी यहकन गनुनुपनने िनु््। 

५. िादी प्रनतििादीिरूका ्बधीच्मा अंसशयाि नै नभएको िा नातिा्मा हििाद दछेसखएको अि््ा्मा 
नातिासम्बन््धी हिषय यहकन गननु आिशयक प्र्माण ्बझुनछे आदछेश गनुनुपनने। नातिासम्बन्््मा प्र्माण 
्बझुदा समभि भएसम्म नलसखति प्र्माणिरू संकलन गनने। ज्तैि हििाि दतिानु प्र्माणपत्र, नातिा काय्म 
प्र्माणपत्र, नागरिकतिाको प्र्माणपत्र आदद। नलखति प्र्माण नभएको अि््ा्मा नातिा सम्बन््का 
्बािछे्मा जानकाि वयसक्तलाई ्बझुन सहकन््। नातिा काय्मको हििाद यहकन गननु सम्बसन््ति ितिन्मा 
सजनुन्मन गिी जानकािी संकलन गननु पनन सहकन््।

 
नातिा काय्म सम्बन्््मा प्र्माण ्बझुदा समभि भएसम्म सान्दनभनुक अन्य आ्ाििरू ज्तैि पिुाना अनभलछेख, 
सिकािी अनभलछेख, नातिाका ्बािछे्मा जानकािी /fVg] ्माननसिरू ्बझुनछे, सजनुन्मन गनने लगायतिका प्रहक्रया 
अिलम्बन गनुनुपनने। 

नातिा सम्बन््धी हिषय्मा प्र्माणको आ्ाि्मा अंसशयाि दछेसखएको अि््ा्मा ्मात्र पन् ठििछे्ब्मोसज्म िनुछे 
eGg] ्बछेिोिा उललछेख गिी तिायदातिधी ्माग गनुनुपनने।
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६.  अन्य उपायिरू्बाट नातिा काय्म सम्बन््धी हिषय यहकन िनु नसकछे को अि््ा्मा ्डधी.एन.ए. 
पिीक्णको लानग पठाउँन सहकनछे। 

न्मनसल्मा संकलन भएका प्र्माण आ्ाि्मा नातिा काय्म भएको यहकन गननु नसहकएको अि््ा्मा िादी 
प्रनतििादीको सम्बन्््बाट सन्तिान जायजन््म भई सो सन्तिानको हपत्रतृिको हिषय टंुगो लगाउन न्डएनए 
पिीक्ण गनने गिी आदछेश गननु सहकन््। तय्तिो पिीक्ण्मा पिीक्ण िनुछे वयसक्तको पहिचान ि नलइएको 
न्ूमनाको सतयतिा सन्दभनु्मा हिशछेष धयान ददनपुनने िनु््। कनतिपय अि््ा िक्त पिीक्ण प्रनतििछेदनलाई 
अदालति्बाट ्िधीकाि नगरिएको अि््ा पनन ्। 

प्रनतिपाददति नसद्धान्ति 
हिदछेश गएको ्माननससँग ननयन्मति टछेनलफोन समपकनु  िनु सकनछे अि््ा्मा फककी आउनछे न्मनति ्ािा 
िनुछे ि हिदछेशको ठछे गाना स्मछेति ्ािा िनुछे िुँदा य्तिो अि््ा्मा अ.िं. ८३(१) नं आकषनुण िनु 
नसकनछे। हिदछेश गएको वयसक्तलाई उ्मछेि, सु् ति्मनस््नति ि ्बिलुाएको वयसक्त सिि िाखछे पनन खण्ड 
(च) ्मा पनने वयसक्तको तिफनु ्बाट जसलाई हििादको ति्थय नै ्ािा िुँदैन, उसलछे ददएको प्रनतिउतिि 
ि तय्तिो वयसक्तलछे ददएको प्र्माणको आ्ाि्मा इन्साफ गदानु अदालति ्बितैुि िोसशयाि िनुपनने। कुनै 
जातिकको हपतितृिको हििाद्मा आ्माको भनाइलछे ्मितिपूणनु ््ान ििन््। अन्य कुिासँग ्बासझदैंन 
ि परिस््नतिजन्य कुिािरूलछे स्म्नुन गदनु् भनछे आ्माको भनाइलाई नातिाको हििाद्मा ्मितिपूणनु 
प्र्माणको रुप्मा ग्िण गनुनुपनने।Intimate Sample कािणधी्बाट नै ननकानलएको भन्छे्मा हििाद नभई 
ननहिनुिाद रुपलछे कािणधी्बाट नै ननकानलएको अि््ा्मा प्र्माण्मा नलनपुनने। Patterning सम्बन््धी 
हििाद, अपिा् अनसुन््ान आदद्मा DNA ्मितिपूणनु िनु््। तिि, DNA Report प्र्माण्मा नलन 
प्रयोगशाला (Laboratory) कोठानभत्र Sample ननकालन कािणधी ि सम्बसन््ति हिशछेषज् ्मात्र प्रिछेश 
गनुनुपनने।

(िाजधीि गरुुगि हि. नधीतिा गरुुगि, नछे.का.प. २०६८ अंक ३  नन. नं. ८५७८ प.ृ ३३४ फैसला 
न्मनति : २०६७।०२।११) 

तयसैलछे यो हिषय्मा हििाद नआउनछे गिी प्रहक्रयास्मछेति यहकन गिी पिीक्ण गननु पठाउनपुनने िनु््। 
यसका लानग दईु िटा हिकलप प्रयोग गननु सहकन्् :

(क) सम्बसन््ति पक्को िोि्बि्मा सचहकतसक िा ्िा््थयक्मजीलाई अदालति्मा नै ्बोलाई िगतिको 
न्मनुा नलई नसल्बन्दी गिी नन्ानुरिति अदालतिको क्मनुचािीको ्माधय्म्बाट स्मय्मा हिन् हिज्ान 
प्रयोगशाला्मा पिीक्णका लानग पठाउनछे। यसिी पठाउँदा िाहष्ट्रय हिन् हिज्ान प्रयोगशाला्बाट 
प्रकासशति ननदने सशकाको पालना गिी कुनै पनन रूप्मा (Chain of Custody) नटुट् नछे गिी गनने।

(ख)  िगति पिीक्णका लानग िादी प्रनतििादीलाई प्रयोगशाला्मा पठाई प्रयोगशाला्बाट नै िगति संकलन 
गिी पिीक्णको बयि््ा गनने। 

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.१ अंश)
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७.  नातिा काय्मको हिषय यहकन भएपन् सोिी आ्ाि्मा अंसशयाि दछेसखएको अि््ा खोली िादी 
प्रनतििादी स्ैबसँग तिायदातिधी ्माग गनने आदछेश गनुनुपनने। 

प्रनतिपाददति नसद्धान्ति 
्मानो ् ु हट्एको प्र्माण निुँदा ्मात्र फीिाद पिछेको असघललो ददनलाई ्मानो ् ु हट्एको न्मनति काय्म गनुनुपनने।

अंसशयाििरूलछे अलगअलग घिजगगा जोतिभोग गिछेको दछेसखएतिापनन नलखतिअनसुाि नलई पाई पैतिकृ 
अचल समपसति्मा भाग्बन््डा गिी नभन ्न भएको नदछेसखदँा अचल जाय जछे्ा भाग्बन््डाको प्रयोजनका 
लानग सगोल्मा नै ििछेको दछेसखएको स््नति्मा अंश ्बन््डा िनुपुनने। ... एकै ठाउँ घि्मा ्ब्दै आएका 
ि एकै चलुिो्बाट खानहपन गिी एकैसा् घिजगगा जोतिभोग गददै आएको अि््ा्मा कुनै नलखति 
नभएको भए ््ाहपति पिमपिाअनसुाि फीिाद पिछेको असघललो न्मनतिलाई ्मानो ्ुहट्एको न्मनति काय्म 
िनुसकनछे भए तिापनन िण्डापत्र नलखति पारिति भइसकछे पचिाति ्पनन एकै सगोल्मा चलुिो ्मानो गददै आएको 
भनधी अन्ुमान गननु नन्मलनछे। ... नलखति कायानुन्ियन नभएको कािण अचल समपसतिको भाग्बन््डाको 
प्रयोजनका लानग अंसशयाििरूलाई सगोल्मा ििछेको ्माGgुपनने भए तिापनन ्मानो ्ुहट्ए, न्ुहट्एको 
प्रश्नको ननरुपण पारिति ्बन््डापत्रको नलखतिअनसुाि िनुपुनने। ... ्मानो ्ुहट्एको प्र्माण निुँदा ्मात्र 
फीिाद पिछेको असघललो ददनलाई ्मानो ्ुहट्एको न्मनति काय्म गनुनुपनने। ... चल समपसति ्बन््डा भएको 
िा ्मानो ्ुहट्एको न्मनति यो िो eGg] कुिा प्र्मासणति गनने आ्ाि नभएकोलछे नलखति भएको न्मनतिलाई 
्मानो ्ुहट्एको ्माGgुपनने। ... आफनो अंश िक कुनै अंसशयािलछे नलन इन्काि गददै अंश ्ो्डपत्रको 
नलखति पारिति गिछे्मा ्मात्र कसैलाई अंशिक्बाट िसचिति गननु सहकन््, अन्य्ा कसैलाई कुनै अि््ा्मा 
पनन अंश िक्बाट िसचिति गननु नन्मलनछे। ... ्मानो ्ुहट्एको न्मनतिभन्दा पन् आजनुन गरिएको घिजगगा 
ननजधी आजनुनको िनुालछे तय्तिो समपसति्बाट अरू अंसशयािलछे अंश नपाउनछे।
 
(्ैमनादछेिधी पटछेल हि. हिन्दछेश्विी दास, नसजि संग्ि दोस्ो भाग २०६६ नस.नं. १७ प.ृ ११८ आदछेश 
न्मनति : २०६४।१०।१७)

िादी प्रनतििादी्बधीच नातिा पनुनु ि उनधीिरू्बधीच ्बन््डा भएको नपाइन ुनै अंश्बन््डा गरिददनपुनने पूिानु्ाि 
िोइन। नातिा पनुनु ि अंसशयाि िनु ुन्बलकुलै अलग स््नति िनु।् स्ैब अंसशयाि नातिछेदाि िनु््न ्तिि स्ैब 
नातिछेदाि अंसशयाि िुँदैनन।् तिस्नु नातिा काय्म भए पनन कुनै वयसक्त कसैको अंसशयाि नठिननु सक्। 
अंश्बन््डा िनु सो समपसतिको प्रकृनतिको हिश्छेषण गिछेि ्मात्र तयो ्बन््डा िनुछे िा निनुछे ननषकषनु ननकालनपुनने 
िनु््। समपसतिको हिश्छेषण गरिनछे आ्ाि नै पक्िरू्बाट प्राति िनुछे तिायदातिधी िनुछे।
 
(सतय नािायण कणनु हि. इन्रि्मखुधीदछेिधी कणनु स्मछेति, नछे.का.प. २०६८ अंक ५ नन.नं. ८६०८ प.ृ 
७४६)
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्मानो ्ुट्छेको न्मनतिका सम्बन्््मा
्मानो ्ुहट्एको न्मनतिका सम्बन्््मा दईु पक््बधीच ्मखु नन्मलछे तिापनन घिायसधी ्बन््डापत्रको नलखति ख्डा 
भएको कुिा्मा िादी ि प्रनतििादीको ्मखु न्मलछेको ि सोलाई कुनै पनन रूप्मा ननसषक्रय तिलुयाइएका 
प्र्माणको अभाि ििछेको अि््ा्मा ्मानो ्ुहट्एको न्मनति काय्म गनने प्रयोजनका लानग सो नलखतिको 
न्मनतिलाई आ्ाि ्बनाउन न्मलनछे। कसैको ना्म्मा जगगा ििन ुिा तय्तिो जगगा्मा नकसा पास गिी 
घि ्बनाउनछे हक्रयालछे अंश्बन््डा भईसकछे को िा सो घिजगगा जसको ना्म्मा ्, ननजको एकलौटी 
िकभोगको िा ननजको ्िआजनुनको eGg] ति्थयलाई पहुटि नगनने। घि वयििाि सचिालन्मा अिलम्बन 
गरिएका प्रहक्रया, सोसम्बन््धी सि्मनति िा स्मझदािीका कुिालछे अंश िकलाई प्रभाहिति पानने िा कसैलाई 
अंशिक्बाट िसचिति तिलुयाउनछे िा अंशिकलाई संकुचन गनने eGg] निनुछे। अंश्बन््डाको सन्दभनु्मा 
घिसािका नलखति, समपसतिको ्िान्मति िा भोग ज्तिा हिषयलछे ्मान्यतिा पाउन सकदैन। तयसको 
एक्मात्र आ्ाि भनछेको पारिति नलखति िो। पारिति नभएको घिसािको ्बन््डापत्र्मा कुनै कुिा उललछेख 
िुँदै्मा तयसलाई ननिपछेक् रूप्मा ्मान्यतिा ददनछे िो भनछे अंश्बन््डाको ्मिल ननि्नुक िनु जानछे ि िसजष्ट्रछेसन 
सम्बन््धी कानूनधी बयि््ा औसचतयिीन िनु पगुनछे।
 
(सन्ति्माया ्मिजनुन हि. िा्मचन्रि ्मिजनुन, नछे.का.प. २०६७ अंक १ नन.नं. ८२९३ प.ृ ४८)

८. मयाद तिािछेख गजुािी ्बसछेको प्रनतििादीसँग पनन तिायदातिधी ्माग गनने आदछेश गनुनुपनने। 

अदालति्बाट जािी भएको मयाद्मा उपस््ति नै निनुछे प्रनतििादी िा प्रनतिउतिि दासखल गिी तिािछेख गजुािछेको 
अि््ाका प्रनतििादीिरूसँग स्मछेति तिायदातिधी फाँटिािी ्माग गनुुंपनने िनु््। तय्तिो अनपुस््ति प्रनतििादीको 
िकका तिायदातिधी फाँटिािी पछेस गनने भनधी पजुजी जािी गनुनुपनने िनु््। तिोहकएको स्मय्मा तिायदातिधी पछेस 
नगनने पक्लाई अंश्बन््डाको ्मिलको २२ नं. ्ब्मोसज्म पक्राउ पजुजी जािी गनुनुपनने बयि््ा ् । प्रनतििादी 
पक्राउ पिी आए्मा अंश ्बन््डाका २०, २१, २२ ि २३ नं. ्ब्मोसज्म तिायदातिधी फाँटिािी पछेस गननु 
लगाउन ुपदनु्। 

९. तिायदातिधी पछेस भएपन् एक अकानुलाई तिायदातिधीको हिििण सनुाउन ु पनने। पछेस भएको तिायदातिधी 
फाटँिािी एक अकानुलाई सनुाउन लगाउन ुपदनु्। तयसिी सनुाउँदा सो हिििण्मा कुनै हटपपणधी िा 
प्रनतिहक्रया भए सोस्मछेति खलुाई कागज गिाउन ुपदनु्। 

१०. पछेस भएको तिायदातिधीको हिििणअनसुािको दतिानु स्छे्तिाको अधयािन्क हिििण सम्बसन््ति ननकाय्बाट 
सझकाउनपुनने। ज्तैि : घि जगगाको दतिानु स्छे्तिा उतिाि ्मालपोति कायानुलय्बाट सझकाउनछे, शछेयिको 
हिििण सम्बसन््ति कमपनधी िा कमपनधी िसजष्ट्रािको कायानुलय्बाट सझकाउनछे। पछेस भएको समपसतिको 
्ूमलय खलुाउन ुपनने ि सोिी आ्ाि्मा नपगु िनुछे कोटनु फी दासखला गननु लगाउनछे। 

११. िादी पक् गरि्ब, क्मजोि ि असिाय भए्मा प्रनतिननन्ति गननु िैतिननक कानून वयिसायधी ननयसुक्त 
गनुनुपनने। 

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.१ अंश)
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अंश ्मदु्ाका पक्िरू ्मधयछे कुनै पक् (खास गिी िादी पक्लछे) लछे कानूनधी सिायतिाका लानग अदालति 
स्मक् अनिुो् गिछे्मा ननजको तिफनु ्बाट प्रनतिननन्ति गननु िैतिननक कानून वयिसायधीको सहुि्ा उपलब् 
गिाउन सहकन््। 

१२. तिायदातिधी्मा पछेस भएको समपसति अंश ्मदु्ा टंुगो नलागनु्जछेलसम्म न्बक्री हितििण िा िक ि्तिान्तििण 
गननु नपाउनछे गिी िोक्ा िाख् नपुनने।

१३. अंश ददइसकछे को िा पाइसकछे को प्रनतििाद भए्मा सोको प्र्माण पछेस गननु दा्बधी गनने पक्लाई लगाउनछे।

१४. ्ूमल अंसशयाि्मा हििाि िनु ्बाँकी अंसशयाि कनति ्न ्यहकन गनने। अंश ्मदु्ा्मा हििाि िनु ्बाँकी 
अंसशयाििरू जनति जना भएपनन सा्मान्यतिया अंश लागनछे समपसतिको पाँच प्रनतिशति हििाि खचनु 
पि सानुनु पनने िनु््। तिि तय्तिो हििाि खचनुको िक्म एकजना अंसशयािलछे पाउनछे अंशको दईु 
नतििाईभन्दा ्बढी िनु ुिुँदैन। पहिलो पु् तिाका अंसशयािलछे ्मात्र हििाि खचनु पाउनछे। हििाि िनु 
्बाँकी अंसशयािलछे आफनो स्मकक्धी अंसशयािलछे पाउनछे समपसति्बाट हि्बाि खचनु पाउनछे। 

१५. लागनछे कोटनु फी दासखल गननु नसकी कोटनु फी ऐन, २०१७ को दफा २३ ्ब्मोसज्मको सहुि्ाको 
्माग गिछेको अि््ा्मा औसचतय ि पछेस भएका प्र्माण िछेिी कोटनु फी सहुि्ाको आदछेश गनुनुपनने।  

सनुिुाइको चिण्मा 
अंश ्मदु्ाको सनुिुाइ गदानु दछेिायका कुिािरू हिचाि गनुनु पदनु् :-
१. अंसशयािको संखया यहकन गनुनुपनने। पहिलो पु् तिा ि तयसपन्को पु् तिा ्ुट् याउनपुनने। 

२. ्बन््डा नलागनछे समपसति भनधी दा्बधी नलएको अि््ा्मा ्बन््डा नलागन ुपनने कािण ि आ्ाि सो दा्बधी 
गनने सम्बसन््ति पक््बाट प्र्माण पछेस गननु लगाउनछे। हिशछेष गिी ्िआजनुनको समपसतिको हिषय दा्बधी 
गिछे्मा सोको प्र्माण पछेस गनुनुपनने दाहयति पनन सम्बसन््ति दा्बधी गनने पक््मा नै ििनछे। 

३. दिैु पक्लाई आफनो दा्बधी सजहकिको पक््मा ्बिस नोट पछेस गननु चािछे्मा स्मय ददनछे। 

४. िादी प्रनतििादी पक््बाट कुनै नसजिको उललछेखन भए्मा कानून पनत्रका िा फैसलाको प्रनतिनलहप्बाट 
सो हिषय यहकन गनने। 

५. नातिा काय्म निनुछे भए्मा अंश नपाउनछे, नातिा्मा हििाद नभए्मा ि अंश पाएको प्र्माण पछेस नभए्मा 
िा प्र्माण नपगुछे्मा अंसशयाि काय्म िनुछे।

६. ननजधी आजनुन िा ्ि: आजनुनको समपसतिको दा्बधी गिछेको हिषय प्र्माणका आ्ाि्मा टंुगो लगाउनछे। 

७. तिायदातिधी्मा पछेस भएको हिििण ि प्राति स्छे्तिा रुज ुगननु लगाउनछे।

८. दिैु पक्को ्बिस ि ्बिसनोट स्मछेतिलाई सन्दभनुको रूप्मा उललछेख गिी प्र्माणका आ्ाि्मा 
ननणनुय्मा पगुनछे। 
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९. कुनै अंसशयािलछे शछेषपन्को ्बकसपत्र ददएको अि््ा्मा तय्तिो ्बकसपत्र प्राति गननेलछे ्मदु्ा सकाि 
गननु पाउनछे। 

 
घ. तिायदातिधी ्माग गनने आदछेश गदानु 
अंश ्मदु्ाको प्रािसमभक सनुिुाइ्बाट िादीलछे अंश पाउन सकनछे अि््ा दछेसखए्मा िादी प्रनतििादी दिैु 
पक््बाट अंश ्बन््डा गनुनुपनने समपसतिको तिायदातिधी फाँटिािी ्माग गनने आदछेश गनुनुपनने िनु््। 
िादी प्रनतििादीिरूका ्बधीच्मा नातिा्मा हििाद भए्मा तिायदातिधी फाँटिािी ्माग गनने आदछेश गनुनु भन्दा पहिलछे 
नातिा सम्बन््को हिषय यहकन गनुनुपनने िनु््।
 

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.१ अंश)
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३.२ ्मानाचा्मल
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१. परिचय
्माननसलाई जधीिनयापन अ्ानुति ्बाँचनका लागधी खान लाउन ्ब्नछे बयि््ा आिशयक पदनु्। यसिी 
्बाँचनका लागधी आिशयक सचज या ि्ति ुिा सहुि्ाका लागधी जन््म ददनछे ्बा्ब ुआ्मा िा हििाि सम्बन्््मा 
्बान्ए पन् श्रधी्मनति लगायतिका आसश्रति परििािका सद्यलाई आफनो इजजति आ्मदअनसुाि खान लाउन 
ददई िछेिचाि गनुनु पदनु्। यदद खान लाउन ददई िछेिचाि गननु नसकछे ्मा ्माना चा्मल ददन ुप न्ु। 

क. ्बा्ब ुआ्माको िछेिचाि 
ऐन्ब्मोसज्म ्बा्ब ुआ्मा ्ोिा्ोिीिरूको अंश्बन््डा गदानु ्बा्ब ुआ्मा कुनै ्ोिा िा ्ोिीसँग ्ब्न चािछे्मा 
सो कुिा ्बन््डापत्र्मा नै खलुाउन ुप न्ु ि तय्तिो ्ोिा िा ्ोिीलछे ्बा्ब ुआ्मालाई सँग िाखधी िछेिचाि 
गनुनुप न्ु। ्बदृ्ध ्बा्ब ुआ्माको आफनो आय्तिालछे नै खान लाउन नपगुछे िा िछेिचाि गननु सँग ्बसछेका ्ोिा 
िा ् ोिी िा ् ोिाको ् ोिा कोिी नभए नभन ्न ्बसछेका ् ोिा िा ् ोिीलछे पनन आफनो इजजति आ्मदअनसुाि 
खान लाउन ददई िछेिचाि गिी िाख् न ुप न्ु। अंशिन््डाको ्मिलको १०ख. नं. ...

प्रनतिपाददति नसद्धान्ति 
्बा्बलुछे पनन ्ोिासँग अंश ्माग गननु न्मलनछे 
प्रचनलति कानून्मा कहिँपनन ्बा्बआु्मा ्बािछेक अरू घिको ्मखुय िनु सकदैन भनछेि हकटान नगरिएकालछे 
अंश्बन््डाको १० नं. को कानूनधी बयि््ा घिको ्मखुयको रूप्मा ्बा्बआु्मा ििछेको अि््ाको िक्मा 
्मात्र िो। जनु परििाि्मा अंश्बन््डा नभएका सगोलका अंसशयाि्मधयछे ्बा्बआु्मा घिको ्मखुय िुँदैनन ्
तयस अि््ा्मास्मछेति अंश्बन््डाको उक्त १० नं. को कानूनधी बयि््ा आकहषनुति िनु्् eGg नन्मलनछे। 
... प्रचनलति कानून्मा लछेनदछेन वयििािको ८ नं. लछे सो ऐनद्ािा नन्ानुरिति योगयतिा भएका परििािका 
जो कोिी सद्य पनन घिको ्मखुय िनु सकनछे अि््ा दछेसखदँा ्बा्बलुछे ्ोिासँग अंश ्मागन न्मलदैन 
eGg] भनाइ िा ्मान्यतिा यसुक्तसंगति एि्म ्तिकनु संगति निनुछे। ... आफूलछे आफनो जधीिनकाल्मा आसजनुति 
समपसतिको समपूणनु हि्सा एकासगोलको आफनै ्ोिािरूको ना्म्मा िासखददएको्मा उनै ्ोिािरूलछे 
खान लाउन नददई घि्बाट ननकाली ददएको अि््ा्मा कछे िल कानूनधी बयि््ा्मा हपतिालछे ्ोिािरू्बाट 
अंश ्मागनछे कानून नभएको eGg] कािणलछे ्मात्र अंश ज्तिो नैसनगनुक िक्बाट िसचिति गननु नन्मलनछे। 

(्बालछेश्वि साि ुहि. दःुखधी सािसु्मछेति, नछे.का.प. २०६३ अंक ९ नन.नं. ७७६० प.ृ ११६९) 

फैसला्ब्मोसज्म अंश, िक्म िा खचनु पाउनछे भएकी ्िा्नधी ्माननसलछे अंश, िक्म िा खचनु नपाए्मा सो 
्बछेिोिा खलुाई ्मदु्ा न्न ्नछे अड्ा्मा दिखा्ति ददए्मा पक्िरू उिी ििछे्न ्भनछे अड्ालछे अंश, िक्म िा खचनु 
नददनछेलाई पाँच िजाि रुपैयाँसम्म जरििाना िा एक ्महिनासम्म कैद िा दिैु सजाय गिी फैसला्ब्मोसज्म 
य्ाशकय न्टो अंश, िक्म िा खचनु ददलाई ददन ुप न्ु।

्महिलाका लानग हिशछेष संिक्ण गननुका लानग यो बयि््ा गरिएको ्। ्मदु्ा असन्ति्म भएपन् यो 
बयि््ा आकहषनुति िनु््। अंशका लानग ्ुटै् अकवो ्मदु्ा गरिििन ुपददैन। अंश पाउनछेलछे ननिछेदनको 

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.२ ्मानाचा्मल)



इजलास पसु्तिका (्महिला हिरूद्ध िनुछे हिंसा ननयन्त्रणसम्बन््धी कानूनधी वयि््ा ि प्रनतिपाददति नसद्धान्ति) 54

िोि्मा काििािी ि हकनािा गनुनुपनने िनु््। फैसला ्ब्मोसज्मको अंश िक्म िा खचनु ददन ुपनने पक्लाई 
स्मछेति सझकाई यो बयि््ा ्ब्मोसज्मको आदछेश गनुनुपनने िनु््। (१०ग. नं.)

ख  अंश ्ुट् याएपन् हििाि भए िा अंसशयाि ्प भए्मा 
अंश नलई ्बछेगलै भएपन् आफनो ि कोिी ्िा्नधी ्ोिा्ोिीको अंशस्मछेति न्मसाई िाखछेको ििछे् भनछे पन् 
अरू ्िा्नधी लयायो िा ्ोिा ्ोिी जन््मछे भनछे ्बसछेकािरूको अंश सजउनधी जम्मा गिी सँग ्बसछेका ि पन् 
लयाए जन््मछेका ्िा्नधी ्ोिा्ोिीलाई ऐन्ब्मोसज्म अंश गिी ददनपु न्ु। आफनो अंश नलई ्बछेगलै भएपन् 
अकवो ्िा्नधी लयायो िा ्ोिा ्ोिी जन््मछे भनछे पन् लयाए जन््मछेकोलछे लोगनछे िा ्बा्बकुो अंश सजउनधी 
स्ैब खान पाउँ्न।् पन् लयाए जन््मछेकालछे असघ अंश नलई पि सिछेकोसँग अंश्मा दैया गननु पाउँदैन।
(११ नं.) 

अंसशयाि घट्बढ भए्मा 
फीिाद परिसकछे पन् फैसला निुदैँ ्मलुकुी ऐन्मा गरिएको संशो्नलछे ्ोिीलाई अंसशयाि काय्म गिछेको 
स््नतिलाई ्मदु्ा पदानुपददैको अि््ा्मा एक अंसशयािको जन््म भएसिि ्माGg'पनने। दा्बधी नै नगरिएको 
हिषयि्ति्ुमा ननणनुय गननु िा ्माग गिछेको भन्दा ्बढी हिषय्मा अदालतिलछे फैसला गननु न्मलदैन eGg] 
फैसलाको सा्मान्य ननय्म िो। तिि, अंश ज्तिो नैसनगनुक अन्कािको हिषय्मा िादीलछे दा्बधी गिछेको 
अि््ा्मा काय्म ििछेको अंसशयािको संखया पन् फैसला िुदँाको अि््ा्मा घटी िा ्बढी िनु गए्मा 
प्र्माणको आ्ाि्मा अंसशयाििरूको िा्तिहिक संखया्ब्मोसज्म ननणनुय ददनपुनने हिशछेष अि््ा िनु जानछे। 
एउटा ्बा्ब्ुबाट जन््मछेको सन्तिानलछे िा कुनै अंसशयािलछे तितकाल काय्म ििछेको अंसशयािको संखयाको 
आ्ाि्मा अंश ्मदु्ा ददए पनन ्मदु्ा चलदाचलदै अकवो सन्तिानको जायजन््म भई अंसशयािको संखया ्बढन 
गयो िा कुनै अंसशयािको ्मतृय ुभई कुल अंसशयािको संखया घटन गएको अि््ा दछेसखयो भनछे फैसला 
िुदँाको अि््ा्मा काय्म ििछेको कुल अंसशयािको संखया यहकन गिी सो काय्म ििछेको अंसशयाि्बधीच 
्बन््डा गनने गिी फैसला गनुनुपनने। 

(नन्मनुला िोका हि. ्बालकृषण िोका, नछे.का.प. २०७० अंक ३ नन.नं. ८९७२)

कसैको अंश भाग सगोल परििािनभतै्र कसैलाई ददँदा दातिाको अंश भाग ् ु हट्सकछे को अि््ा िा आफनो 
भाग अंश ्ुट् याउन दातिालछे नानलस गिछेको अि््ा िा तय्तिो प्राति गननेलछे नै ्ुट् याई नलई नसकछे को 
अि््ा्मा दातिाको तिफनु ्बाट ्मदु्ा सकाि गिछेको अि््ा िनुपुनने। एकासगोलका अंसशयािा्बधीच एकलछे 
अकवो्बाट सगोलको समपसति ्बकसपत्र पाएकै अि््ा्मा पनन सो समपसति्मा स्ैब अंसशयािको भाग 
लागनछे। अरू प्रनतििादीलाई अंश प्रयोजना्नु ्बझुदा ननजको ्मतृय ुभइसकछे को दछेसखएको ि पक् काय्म 
भई कसैलछे सकाि गिछेको पनन नदछेसखएको िुँदा पक् काय्म नभई सकाि नभएको्मा पहिलछे नै ्मतृय ु
भइसकछे को वयसक्तलाई अंसशयाि काय्म गननु नसहकनछे।
     
(गोि्नुनलाल नक्मजीस्मछेति हि. क्मला नक्मजी,  नछे.का.प. २०७० अंक ५ नन.नं. ९१६८)
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ग. हि्िा िा हि्िुलछे अकवो हििाि गिछे्मा 
हि्िा ् िा्नधी ्माननसलछे चािछे्मा आफनो अंश नलई नभन ्न िनु पाउँ छ्े। सन्तिान नभएका हि्िा िा हि्िुलछे 
अकवो हििाि गिछे्मा ननजलछे आफनो अंश आफूखसु गननु पाउँ्न।् सन्तिान भएका हि्िा िा हि्िुलछे अकवो 
हििाि गिछे्मा सन्तिान ना्बालक भएसम्म तय्तिा सन्तिानको पालनपोषण ि सशक्ादीक्ाको बयि््ा सोिी 
समपसति्बाट गनुनुप न्ु। सो का्म्मा ्बािछेक तय्तिो समपसति ्बन््डा ि ्बछेचन्बखन गननु पाउँदैनन।् सन्तिान 
सा्बालक भएपन् आफनो अंशभाग आफूखसु गननु पाउँ्न।् तय्तिधी हि्िालछे अकवो हििाि गिी कुनै 
सन्तिान नभए्मा ननजको शछेषपन् ननजलछे पाएको तय्तिो समपसति असघललो लोगनछेपहट्का कुनै सन्तिान भए 
तय्तिा सन्तिानलछे ि तय्तिा सन्तिान नभए असघललो लोगनछेपहट्को िकिालालछे पाउँ्।(१२ नं.)

घ. अन्यत्र ्बसछेकी हि्िालछे लगाएको ऋण अपतुिाली खानछेलछे नतिनुनु नपनने 
िकिालालछे ऐन्ब्मोसज्म िीतिसँग िाखछेकी अंश ननलएकी हि्िा ्िा्नधी ्माननस आफना घि न्बसधी अन्यतै्र 
गई ्ब्दा य्तिधी हि्िालछे लाएको ऋण अपतुिाली खानछेलछे नतिरिददन ुपददैन।(१३ नं.)

ङ. ऋण िण्डा लागनछे 
्बा्ब ुलोगनछेका शछेषपन् अंश गदानु उसको काजहक्रया गिी ्बाँकी ििछेको सँग ्बसछेका ि ्बछेगलै ्बसछेकास्मछेति 
स्ैब ्ोिा्ोिी ्िा्नधीनसतिका ्बा्ब ु्बाजछे लोगनछेका आजनुनको ऋण ्न्मा स्ैब ्िा्नधी ्ोिा्ोिीिरूलाई 
ऐन्ब्मोसज्म ्बाँन्डददन ुप न्ु। ्बा्बकुा शछेषपन् पनन कोिी ्ोिा्ोिी आ्मानसतिसँग ्बसछेका ििछे्न ्िा 
कोिी पनन सँग ्बसछेका ििछेन्न ्आफनो सचति ्बझुधी अंश नखोजधी ्बछेगला ्बछेगलै ्बसछेका ििछे्न ्ि आ्मा 
्मिछेपन् अंश गननु पि ्यो भनछे पनन आ्माको काजहक्रया गिी ्बाँकी ििछेको स्ैब ्बा्ब ु्बाजछेका आजनुनका 
ऋण्न्मा ऐन्ब्मोसज्म स्ैब ्ोिा्ोिीलाई ्बाँन्डददन ुप न्ु। ्मानो ्ुट्छेपन्को ऋण्न्मा ऐन्ब्मोसज्म 
गनुनुप न्ु। (१४ नं.) 

च. सजउनधी 
अंश ्बन््डा्मा घटी ्बढी गिी नलन ु ददनलुाई सजउनधी भन्द्न।् सजउनधी ददँदा उसलछे पाउनछे अंशभन्दा 
सयक्डा पाँचसम्म ्बढतिा ददएको सदि िनु््। सजउनधी नलई ददइसकछे पन् अंशै गरिपाउँ भनधी यसै ्मिलका 
३२ नं. का मयादनभत्र उजिु गिछे सो सजउनधीस्मछेति न्मसाई ऐन्ब्मोसज्म अंश गिी ददनपु न्ु।(१५ नं.)

्. हििाि खचनु 
हििाि नभएका ्ोिा ्ोिीको हििाि खचनु पि सादानु हििाि नभएका ्ोिा्ोिी छ्ेिै भएपनन ्ोिै भए 
पनन जम्मा ्न समपसति दईु िजािदछेसख ्बढतिा ठििछे सयक्डा पाँच, दईु िजािदछेसख ्मनुन एक िजािसम्म 
्न समपसति ठििछे सयक्डा दश, एक िजािदछेसख घटी ्न समपसति ठििछे सयक्डा ्बधीसका दिलछे हििाि 
खचनु पि सािी ज्तिो हिसा्बको अंश पाउँ् सोिी हिसा्बनसति दा्मासािी गिी हििाि खचनु पनन ्बाँन्डददन ु
प न्ु। लछेसखए्ब्मोसज्म ्बन््डा गदानु हििाि खचनु पाउनछे एक जिान ्मात्र ि अंश पाउनछे अंसशयाि छ्ेिै जिान 
भई अंसशयािलछे पाउनछे अंशभन्दा हििाि खचनु छ्ेिै पाउनछे भए्मा अंसशयाि एक जनालछे पाउनछे अंशको चाि 
खण्डको तिधीन खण्डसम्म हििाि खचनु पाउँ् ्बढी पाउँदैन। भाइभाइको अंश गदानु्मा भए भाइभाइको 
्ोिा ्ोिीिरूलाई हििाि खचनु पि सानुनु पददैन।(१७ नं.)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.२ ्मानाचा्मल)
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प्रनतिपाददति नसद्धान्ति 
हििाि खचनु सगोल्मा ििछेका अंसशयाििरूका ्बधीच अंश्बन््डा िुँदाका ्बखति तितकाल काय्म ििछेको 
समपसतिको आ्ाि्मा हििाि नभएका अंसशयाििरूको लानग खचनुको बयि््ा गरिनछे गिी कानून्बाट 
नसजनुना भएको अन्काि िो जसको सम्बन्् ्बन््डा िुँदाका ्बखति हििाि नगिछेका ति्ा हििाि भएका 
अंसशयाि्बधीच ्मात्र ििछेको िनुछे। ... हििाि खचनुसम्बन््धी शबदलछे नै नछेपाली स्माज्मा चनलआएको 
पिमपिागति सं्काि ि हिन्पूिनुक हििाि गदानुको ्बखति आिशयक पनने िक्मको लानग खचनुको बयि््ा 
गरिएको िो भनधी ्माGg सहकन््। यसिी ्ुट् याइएको खचनु हििाि गनुनुअगान्ड नै कुनै पनन अंसशयािलछे 
अन्य प्रयोजनको लानग खचनु गननु सकै्तन। य्तिो अन्य का्म्मा खचनु गननु नसहकनछे िक्म कल्मलाई 
आ्ाि ्बनाई आफनो ्बाल्बचचालाई इजजति आ्मदअनसुाि खान लाउन ि आिशयकतिाअनसुाि 
्िा््थय उपचाि ि उसचति सशक्ा दीक्ा ददनपुनने दाहयति्बाट कुनै पनन अनभभािक पसन््न नन्मलनछे।... 
भिणपोषणको लानग ननयन्मतिरूप्मा खचनुको प्र्बन्् ्मानाचा्मल्बाट गरिन्् भनछे ्बन््डा िुँदाका ्बखति 
अहििाहिति अंसशयािको हििाि गनने कायनु्मा िनुछे खचनुको बयि््ा हििाि खचनुका रूप्मा गरिन््। 
यसिी फिक प्रसगि ि सन्दभनु्मा प्रयोग िनुछे दईु नभन ्न नभन ्न अन्काि्मधयछे एउटा अन्काि हििाि 
खचनु प्राति गरिसकछे को िुँदा ्मानाचा्मल भिाउन पददैन eGg] कानूनअनरुूप ्माGg नसहकनछे।

(िा्म खडका हि. सरितिा खडका, नछे.का.प. २०७१ अंक १० नन.नं. ९२७३)

ज. ्िआजनुन 
्मानो न्ुहट्इ ्बसछेका अंसशयाि ्न ्भनछे जनुसकैु अंसशयािलछे सगोलको समपसति्बाट िा सगोलको खछेतिधी, 
उद्योग, वयापाि वयिसाय्बाट ्बढछे ्बढाएको सगोलको आजनुन ि लछेनदछेन वयििािको ्मिलको ८ नं.  
्ब्मोसज्म लगाएको ऋण स्ैब अंसशयािलाई भाग लाग्। सो्बािछेक कुनै अंसशयािलछे आफनो ज्ान िा सधीप 
िा प्रयास्बाट ननजधी आजनुन गिछेको िा कसै्बाट ननजधी तिििलछे दान िा ्बकस पाएको िा कसैको अपतुिाली 
पिछेको िा स्तधी अंश ्नको ्मिलको ५ नं. ्ब्मोसज्म पाएको्मा तय्तिो आजनुन िा पाएको समपसति सो 
आजनुन गननु िा पाउनछे अंसशयािको ननजधी ठििी आफूखशुधी गननु पाउँ्। ्बन््डा गननु कि लागदैन। अंश 
नभए पनन ्मानो ्ुहट्ई नभन ्न ्बसछेका िा िसजष्ट्रछेसन नगिी खतिधी उपनति आफनो आफनो गिी आफनो 
हि्सासँग ्मात्र िाखधी खान ु हपउन ुगिछेको्मा एकै ठाउँ्मा भएपनन ्मानो ्ुहट्ई नभGg भएको ठि न्ु। 
तय्तिो क्माएको ्न लाएको ऋण आफनो आफनो िनु््।(१८ नं.)

(यस सम्बन्््मा ् प जानकािीका लानग लछेनदछेन वयििािको ८ नं. ि स्तधी अंश ् नको ५ नं. को बयि््ा 
िछेननु सहकन््।) 

झ.  दाइजो पछेिा िा ननजधी आजनुन eGg]लछे प्र्मासणति गनुनुपनने 
दाइजो पछेिा िा ननजधी आजनुनको समपसति िो भनधी सजहकि नलनछे पक्लछे सो सजहकिको स्म्नुन्मा ि्तिनुनष् 
प्र्माण पछेस गिी प्र्मासणति गिाउन सकनपुनने।

(साहित्रधी दछेिधी ्बाननयाँ हि. िा्मगोपाल िैशय, नछे.का.प. २०६७ नन.नं. ८४५४ प.ृ १४६३)



 57

अंश िण्डाको १८ नं. को उद्छेशय ि ्म्मनु 
अंश िण्डाको १८ नं. परििािका सद्यिरूको उद्य्मशधीलतिालाई संिक्ण ि प्रोतसािन ददनछे कानून 
िो। समपसति आजनुनको इनतििास, स्ोति ि लगानधीको प्रकृनति हिश्छेषण गिी न्याहयक ननषकषनु्मा पनुगएन 
भनछे अंश ्बन््डाको १८ नं. को उद्छेशय ि ्म्मनु ्मननु पगुनछे। 

(ज्मरुदद्न न्मया ँहि. सजयाउल िसुछेन न्मयासँ्मछेति, नछे.का.प. २०६९ अंक ५ नन.नं. ८८३० प.ृ ५७८)

ञ. आ्मा ्बा्बकुा ना्म्मा जनुसकैु स्ोति्बाट आएको समपसति ्ोिा ्ोिीका लानग 
पैनत्रक समपसति नै ्माGg' पनने 

ननजधी ज्ान सधीप्बाट आजनुन गिी खरिद गिछेको eGg] ्ब्तिनुनष् प्र्माणको अभाि्मा एकासगोल्मा ििछेको 
कुनै अंसशयािको ना्म्मा ििछेको ति्ा खरिद गिछेको समपसति्मा स्ैब अंसशयािको स्मान िक लागनछे। 
... एकासगोल्मा ििछे ्बसछेको अि््ा्मा कुनै अंसशयािलछे अकवो अंसशयािलाई सगोलको पैनत्रक समपसति 
िक ि्तिान्तििण गददै्मा तय्तिो समपसति्मा अन्य अंसशयािको िकान्काि स्माति िनु्् eGg नन्मलनछे। 
...एकासगोलका अन्य अंसशयािको अंश िक्मा असि पनने गिी िक ि्तिान्तििण गददै्मा सगोलका अन्य 
अंसशयाििरूको िक अन्काि ्मान् प्रनतिकूल असि पननु सकदैन। सा्ै आ्मा ्बा्बकुा ना्म्मा जनुसकैु 
स्ोति्बाट आएको समपसति ननजिरूका सन्तिान अ्ानुति ्दोस्ो तिि्मा अंसशयाि ्ोिा ्ोिीका लानग पैनत्रक 
समपसति नै ्माGg'पनने ि तयस्मा ्ोिा ्ोिीलाई ्बन््डा िनुछे।
 
(सान्ुमाया ्मिजनुनस्मछेति हि. ्बहुद्धलाल ्मिजनुन, नछे.का.प. २०६९ अंक ३ नन.नं. ८७८८ प ृ४३६)

ट. ्बा्बकुो समपसति ्ोिा श्रधी्मतिधीको िक्मा पैतिकृ समपसति नै ्माGg'पनने
स्मान अंसशयाि भए तिापनन स्मान्तििका अंसशयाि नभई ्ब्ुबा िा लोगनछेको समपसति्मा ्ोिा ि 
श्रधी्मतिधीको िक पहिलछे लोगनछे िा ्बा्बकुो िक नसजनुना भएपन््मात्र नसजनुना िनुछे िुँदा ्बा्ब ुिा लोगनछेलछे 
जनुसकैु ्बछेिोिा्बाट क्माएको समपसति्मा ि लगाएको ऋणस्मछेति्मा ्ोिा ्िा्नधीको उसतिकै िक 
अन्काि नसजनुना िनुछे ि दाहयति ्बछेिोनुनु पनने भएकोलछे ्बा्बकुो समपसति ्ोिा श्रधी्मतिधीको िक्मा पैतिकृ 
समपसति नै ्माGgुपनने। ... अंश्बन््डाको १० नं. को कानूनधी बयि््ा्बाट लागनछे िा ्बा्बआु्मालछे 
जनुसकैु ्बछेिोिा्बाट प्राति गिछेको समपसति ्ोिा ्ोिी ि श्रधी्मतिधीको लानग पैतिकृ समपसति ्माGg'पनने।

(साहित्रधी हि. पािनुतिधी ्ापास्मछेति, नछे.का.प 2064 अंक 2 नन.नं. 7814 प.ृ 140)  

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.२ ्मानाचा्मल)
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हपतिसृतिात्मक सा्मासजक ्मनोहिज्ान अद्याहप हिद्य्मान ििछेको अि््ा्मा सगोलको आयलछे जगगा खरिद 
गिी ्बिुािीको ना्म्मा िाखछेको िोला भनधी हिश्वास गननु सहकनछे अि््ा नििनछे। का्मकाजधी आय आजनुन 
गनने ्महिलाको रूप्मा प्रनतििादीलछे सशक्ण पछेशा्मा संलगन ििछेको ि सो कुिालाई िादीिरूलछे अन्य्ा 
eGg सकछे को दछेसखंदैन। आफनो ननजधी आजनुन ि सधीप्बाट आसजनुति समपसति नभएको भए िादीिरूलछे 
तितकालीन अि््ा्मा प्रनतििादीका ना्म्मा नै उक्त जगगा िासजना्मा गिी काय्म िाखधी िाख् नपनने 
अि््ा नदछेसखनछे। अंश ्मदु्ाको प्रनतिउतिि ्बछेिोिा्मा प्रनतििादी िा्मधीभन्दा स्ोतिदाि ि आमदानधीिाला 
िनु ्भनधी ्िधीकाि गिी ननजको आजनुन ि सधीपलाई अन्य्ा eGg सकछे को दछेसखदैँन। य्तिो अि््ा्मा 
ननजको ननजधी आजनुन ि सधीप्बाट आसजनुति समपसति्मा ननजलछे आफूखशु गननु सकनछे बयि््ा ्मलुकुी ऐन, 
अंश्बन््डाको १८ नं. लछे गिछेको कानूनको सािभतूि पक्लाई अन्य्ा eGg सकनछे नदछेसखनछे।
 
(नधीना ्मानन््िको िािछेस भई आफना िक्मास्मछेति जजुभुाइ ्मानन््ि हि. श्रधी्मतिधी सन्बतिा 
्मानन््िस्मछेति, नछे.का.प. २०७० अंश १० नन.नं. ९०७०)

ठ. ्बकस ददएको अि््ा्मा
आफनो कानून्ब्मोसज्मको अंश िकको समपसति शछेषपन्को ्बकसपत्रको नलखति गरिददएको स््नति ् 
भनछे तय्तिो अि््ा्मा नलखतिको अस्तितिलाई अन्य्ा प्र्मासणति नगिछेसम्म नलखतिको ्मान्यतिा य्ािति ्
ििछेको ्माGgुपनने िनु्् ि तय्तिो ्बकसपत्रको नलखति ्बकसपत्र ददनछेको ्मतृय ुभएपन् हक्रयाशधील भई 
तय्तिो अंशिकको समपसति शछेषपन्को ्बकस पाउनछे्मा सनने।

(शया्मगोपाल श्रछेष्को संिक्क ऐ.ऐ. ्ब्नछे श्रधी्मतिधी इन्रिकु्मािी श्रछेष् हि. जयोनति श्रछेष्, नछे.का.प. २०७१ 
अंक १० नन.नं. ९२६९)

्ड. ्बकसपत्र पाउनछेलछे सकाि गननु पाउनछे 
्बकसपत्र ददनछेको ्मतृय ुभएपन् ननजलछे गरिददएको शछेषपन्को ्बकसपत्रको नातिालछे ननजको िक ्बकस 
पाउनछे्मा सनने ि ननज ्बकस ददनछेको अंश भाग्मा ्बकस पाउनछेको िक ््ाहपति िनुछे िनुालछे ्मदु्ा चलदा 
चलदै ्बकस ददनछेको ्मतृय ुभएको्मा ननजलछे गरिददएको शछेषपन्को ्बकसपत्र ्ब्मोसज्म ननजको अंश 
भागको दैयादाि ्बकस पाउनछे ्मानननछे ि ननजलछे तितकालीन अ.िं.१७४,६२ नं. ्ब्मोसज्म सकाि गननु 
पाउनछे।

(तिािादछेिधी उपाधयाय हि. इन्रिप्रसाद उपाधयाय पौ्डछेलस्मछेति,  नछे.का.प. २०३२ अंक १ नन.नं. 
९२४)
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ढ. अरू िकिालाको सामपसतिक िकलाई ननजिरूको ्मन्जिुीहिना नतिलाञ्ली ददनछे 
अन्काि परििािको ्मखुयलाई पनन िुँदैन। 

कुनै घिायसधी नलखतिको कायानुन्ियन भए नभएको ननकययौल गनुनुपदानु अदालति अनति संिछेदनशधील िनु ु
पदनु्। अकाट् य ठोस प्र्माणको अभाि्मा अन्ुमानको आ्ड्मा अंश ्बन््डाको ३० नं. प्रयोग गिी 
िण्डा भइसकछे को ननषकषनु ननकालन नन्मलनछे। ...  घि वयििाि्बाट ्ुहट् नभGg भएको ््ाहपति िनु 
नलखति्ब्मोसज्म िण्डा्मा पिछेको समपसति िण्डा पाउनछे वयसक्तिरूका नाउँ्मा नि्म –गि्म न्मलछेको िनुकुा 
अनतिरिक्त ना्मसािी दासखल खािछेज हिक्री वयििाि भएको िनुपुनने। ... आफू्बािछेक अरू िकिालाको 
सामपसतिक िकलाई ननजिरूको ्मन्जिुीहिना नतिलाञ्नल ददनछे अन्काि परििािको ्मखुयलाई पनन िुँदैन। 
्मखुयलछे नै समपसति ्ा्डछेपन् ननजको िकिालाको पनन िक गएको अ्नु ननकालन न्यायोसचति निनुछे।
 
(सझग्मधी पििि हिटि हि. किसांग लािांग, नछे.का.प. २०६७ अंक ४ नन.नं. ८३५९)

ण. सगोल्मा ििछेको अि््ा्मा ्बढछे ्बढाएको समपसति सगोलकै ्मानननछे 
सगोलका अंसशयाि्मधयछे एक अंसशयािलछे अकवो अंसशयािलाई ्बकसपत्र गरिददएको अि््ा्मास्मछेति 
तय्तिो समपसति सगोलकै ्माGgुपनने अि््ा भएको। खरिद गिछेको ्िआजनुन भनछे तिापनन तयसको 
ति्थययकु्त प्र्माण पछेस गिी प्र्मासणति गननु सकछे को अि््ा नदछेसखदँा सगोल्मा ििछेको अि््ा्मा ्बढछे 
्बढाएको समपसति सगोलकै ्मानननछे ि ्बन््डा लागनछे प्रकृनतिको िनुछे। ्बकसपत्र पाउन ुिा खरिद गरि 
नलनअुसघ नै ्बन््डा ्ुहट्ई अलग भईसकछे को eGg] कुनै प्र्माण पछेस िनु सकछे को अि््ा नदछेसखएको 
िुँदा पहिलछे नै ्ुहट् नभन ्न भई सकछे को ्माGg' नसहकनछे।

(पद्म न्यौपानछे हि. आितिधी न्यौपानछे, नछे.का.प. 2071, अंक 10, नन.नं. ९२७०)

सगोलका अंसशयाि्मधयछे जसको ना्म्मा समपसति भएपनन तयो उसैको एकलौटी िुँदैन। कुन समपसति ्बन््डा 
लागनछे ि कुन नलागनछे eGg] कुिाको ्मापदण्ड अंश्बन््डाको १८ नं. िो। एकाघिसगँका अंसशयाि्मधयछे 
जोसकैुको ना्म्मा ििछेको समपसति सगोलको ्मानननछे कुिा अन्ुमान िो ि यो अन्ुमान पनन अन्य्ा प्र्मासणति 
भए्मा काय्म ििँदैन। तिस्नु, प्र्माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) का आ्ाि्मा दा्बधी ््ाहपति 
िनुछे नभई हिचािा्धीन ्मदु्ा्मा प्र्माणका क्डधी्मा यो अन्ुमान गरिनछे हिषय ्मात्र िो। यस दफालाई 
अंश्बन््डाको १८ नं. लछे परिसधीन्मति गनने। पैतिकृ समपसति्बाट ्बढछे ्बढाएको समपसति नभएको कुिा्मा 
िादीको सि्मनति नै ्। कछे िल तयो समपसति आजनुन गननु आफनो पक्को पनन योगदान ् eGg] िादीको 
क्न ििछेको ्। तिि, प्रनतििादीको नोकिी, आन्कारिक ्मधय्म्बाट भािति्बाट िक्म नछेपाल पठाएको 
न्मनति ि जगगा हकननएको न्मनतिस्मछेतिलछे िादीको सजहकिलाई पहुटि गननु नसकनछे।

(जयन्ति खडकास्मछेति हि. लोक्बिादिु खडकाको ्म.ुस. गनने ननजको पत्धी ऐ.ऐ. ्ब्नछे पषुपा 
खडकास्मछेति, नछे.का.प. २०७० अंक ६ नन.नं. ९०२५)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.२ ्मानाचा्मल)
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अंश लागनछे नलागनछे ि अंश ्मदु्ा्मा कछे  कुन समपसति्मा अंश लागनछे नलागनछे सोको ननिाकिण ति्थय 
एि्म ्प्र्माणको आ्ाि्मा ननिाकिण िनुपुनने ि अकवोतिफनु  एउटै दातिालछे एउटै न्मनति्मा एकै हकतिा्बाट 
हकतिाकाट गिी स्मान िैनसयतिका दईु वयसक्तलाई एकै ्बछेिोिालछे ददएको िालैको ्बकसपत्र्मधयछे 
एउटालाई ्बन््डा नलागनछे ठिि गनुनु ि अकवोलाई ्बन््डा लागनछे ठिि गनुनु स्मन्याय ि ्मलुकुी ऐन, 
अंश्बन््डाको १८ नं. को कानूनधी बयि््ास्मछेतिको हिपिीति िनुछे। समपसति िाजधीना्मा्बाट प्राति गिछेको 
ि सो समपसति ननजधी आजनुन दछेसखनछे गिी ननजलछे अन्य हिश्वसनधीय प्र्माण प्र्तितुि गननु नसकछे कोलछे ननजको 
ननजधी आजनुनको eGg सहकनछे अि््ा नदछेसखएकोलछे सगोलको समपसति ्माGgुपनने।

(िाहिद अनल गद्धी हि. अि्मद अनल गद्धी, नछे.का.प. २०७१ अंक १ नन.नं. ९११२)

्बकसपत्रको नलखति्मा दातिालछे उललछेख गिछेको ्बछेिोिालाई अन्य्ा प्र्मासणति नभएसम्म ्िाभाहिक 
िो eGg] कुिा अदालतिलछे अन्ुमान गनुनुपनने। अंश्बन््डाको १८ नं. ्मा उसललसखति “कसै्बाट” eGg] 
शबदलछे नसजकको िकदाि, इटिन्मत्र िा ्माइतिधी ्मािलीपहट्का वयसक्तलाई्मात्र सधीन्मति नगिी उसललसखति 
वयसक्त्बािछेक जोसकैु वयसक्तलाई पनन जनाउनछे दछेसखन््। यसिी अंश्बन््डाको १८ नं. ्मा उसललसखति 
“कसै्बाट” eGg] शबदलछे जो कोिीस्मछेति समझन न्मलनछे िुँदा उक्त १८ नं. ्मा भएको बयि््ालाई 
संकुसचति वयाखया गनुनु न्यायोसचति नदछेसखनछे। नलखतिको ्बछेिोिा्बाटै नलखति्ब्मोसज्म पाउनछे वयसक्तलछे ननजधी 
तििि्बाट प्राति गिछेको eGg] दछेसखन आएको अि््ा्मा अन्य्ा प्र्मासणति नभएसम्म सो ्बछेिोिालाई 
असतय ्मानधी ्ैली िालछेि नै खरिद गिछेको भनधी अन्ुमान गनुनु कानूनसंगति एि्म ्न्यायोसचति ्नदछेसखनछे।

(सचिाग्मान नसँि कँुिि हि. ज्ान ुकँुिि, नछे.का.प. २०६९ अंक ८ नन.नं. ८८६९)

ननजधी ज्ान, सधीप ि प्रयास्बाट आजनुन गिछेको भनछेको ननतिान्ति आफनो पाला्मा आफनो ्मात्र श्र्म, सधीप ि 
प्रयास पिछेको समपसति भनधी अ्नु गनुनुपदनु्। यदद सगोलका परििाि स्ैबको श्र्म, सधीप ि प्रयास पिछेको 
् भनछे तयस्मा कसैको पनन िक न्मिोस ्ि यदद कुनै एक अंशधीको ्मात्र ननजधी ज्ान, सधीप, श्र्म ि 
प्रयास पिछेको ् भनछे तयस्मा सिभागधी निनुछे अरू परििाि सद्यलािई् भाग ्बन््डा नलागोस ्eGg] 
कुिा्मा धयान ददनपुनने। हिदछेश्मा ििछेको ्ोिाको आजनुन्बाट ्िदछेश्मा ्बा्ब ुआ्माका ना्म्मा जगगा 
खरिद गरिएको अन्ुमान ्िाभाहिक ि तिकनु संगति िनु््। आफना हिरूद्ध न्याहयक अि्ािणा ्बन ्न 
जानछे ति्थयको सम्बसन््ति पक्लछे खण्डन गननु सकदैन ि सो खण्डनलाई पहुटि गनने आ्ाि प्र्माण कछे िी 
ददन सकदैन भनछे तयो ति्थयलछे ननजका हिरुद् प्र्माणको ्िरुप ग्िण गनने।

(ज्मरुदद्न न्मयाँ हि. सजयाउल िसुछेन न्मयाँ स्मछेति, नछे.का.प. २०६९ अंक ५ नन.नं. ८८३०)
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नलखति्मा ्बकसपत्र शबद प्रयोग गददै्मा तयस्मा उसललसखति समपसति ्ितिः ्बन््डा नलागनछे प्रकृनति्मा 
पनने िोइन। तिि ्बकसपत्र दातिा ि प्रातिकतिानुको सम्बन््, ्बकसपत्र ददनपुनने कािणको औसचतयको 
प्रा्मासणक हिश्छेषण गिी ननषकषनु ननकालनपनने िनु््। सो ्बकसपत्रको नलखति गदानु िाजधीना्मासिि िक्म 
लछेनदछेन भएको, अन्य अंसशयािलाई अंश िक्बाट िसचिति गननु ्मात्र ्बकसपत्र शबद लछेसखएको ि दातिालछे 
प्रातिकतिानुलाई ्बकस ददनपुनने कुनै कािण ति्ा औसचतय नििछेको कुिा सो नलखति्मा उसललसखति समपसति 
्बन््डा लागोस ्eGg] पक्लछे प्र्माण ददई सो प्र्मासणति भए्मा ्बकसपत्र लछेसखएको समपसति पनन ्बन््डा 
िनु सकनछे। सगोलकै समपसति लगानधी गिी श्रधी्मतिधीका ना्म्मा ्बकसपत्र गननु जालसाजधीयकु्त वयििाि 
गिछेको सजहकि प्र्माण्बाट पहुटि भएको स््नति्मा ्बकस पत्र शबद लछेसखदैँ्मा सो्मा उसललसखति समपसति 
्बन््डा लागदैन eGg नसहकनछे।

(सान्ुमाया ्मिजनुनस्मछेति हि. िति ्न्माया ्मिजनुन, नछे.का.प. २०६९ अंक ३ नन.नं. ८७८८)

आफनै आजनुनको क्माइ्बाट आ्माका ना्म्मा खरिद गिछेको जगगा भए तिापनन तयसको ि्तिनुनष् प्र्माण 
पछेस िनु नसकछे को अि््ा्मा आ्माका ना्म्मा ििछेको तय्तिो जगगा ्िाभाहिकरूप्मा सन्तिनतििरूका 
लानग पैनत्रक समपसति ्माननन््, तय्तिो समपसति्मा ्ोिाको ्मात्र िक लाग् भनधी ्ोिीलाई ्बािछेक 
गनने गिी वयाखया गननु नन्मलनछे। पैनत्रक समपसतिको योगदान ििछेको eGg] ति्थय कहिँकतैि्बाट ््ाहपति 
िनु नसकछे को समपसति्मा कसैलछे आफनो ननजधी आजनुन्बाट जो्डछेको समपसतिलाई सगोलको समपसति ्माGg 
नसहकनछे। ननजधी आजनुनको समपसति्मा सो आजनुन गनने अंसशयािको ननजधी ठििी आफूखशु गननु पाउँ् 
eGg] अंश्बन््डाको १८ नं. ्मा ्पटि कानूनधी बयि््ा ििछेको िुँदा तय्तिो समपसति्मा अन्यलाई अंश 
िक नलागनछे। 

(योगछेन्रि्मान श्रछेष्स्मछेति हि. ्ब्नछे िीतिा श्रछेष्, नछे.का.प. २०६७ अंक १० नन.नं. ८४७५)

समपसति कुनै अंसशयािको ननजधी िनुछे eGg] प्रटि उललछेख नभएको अि््ा्मा प्र्माण ऐन, २०३१ को दफा 
६(ख) ्ब्मोसज्म अन्य्ा प्र्मासणति नभएसम्म एकाघि सगोलका अंसशयाििरू्मधयछे जनुसकैु अंसशयािका 
ना्म्मा ििछेको समपसति सगोलको समपसति िो भनधी अन्ुमान गरिनछे कानूनधी बयि््ा हक्रयाशधील िनुछे। 

(दछेिना् साि तिछेली हि. नन्द ुसाि तिछेली स्मछेति, नछे.का.प. २०६९ अंक ६ नन.नं. ८८४६ प ृ९५१)

्मानो ्ुहट्एको eGg] िादी, ्बन््डा भएको eGg] प्रनतििादी भएको्मा कानूनको िीतिपूिनुकको नलखतिको 
अभाि्मा ्बन््डा भएको eGg नन्मलनछे।

(/Tgb]jL श्रछेष्स्मछेति हि. तिछेज्बिादिु श्रछेष्, नछे.का.प. २०३१ अंक १ नन.नं. ८३३)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.२ ्मानाचा्मल)
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ति. अलग-अलग ठाउँ्मा वयिसाय गिी ्बसछेको भन्दै्मा ्ितिः ्मानो ्ुहट्एको ्माGg न्मलदैन
अलग–अलग ठाउँ्मा वयिसाय गिी ्बसछेको भन्दै्मा ्ितिः ्मानो ्ुहट्एको ्माGg न्मलदैन। अकवो 
््ान्मा ्बसधी वयिसाय गिछे पनन अन्य कुनै परििाि सद्य ििछेको ठाउँ्मा समपसति जोननु ननजको 
योगदान नै नििछेको ्पटिरूप्मा प्र्माण्बाट नदछेसखएसम्म जो जिाँ ् तयो उसैको आजनुन ्माGg 
नसहकनछे। ljleGg ठाउँ्मा ्बसो्बास गनने क्र्म्मा अंसशयाि्मधयछेका जनुसकैु वयसक्तको ना्म्मा सगोलको 
समपसति ििछेको िनु सक्। अन्य्ा प्र्मासणति नभएसम्म िा कानून्ब्मोसज्म ननजधी आजनुन ठिनने 
्बािछेक एकाघि अंसशयाि्मधयछे जनुसकैु अंसशयािको ना्म्मा ििछेको समपसति सगोलको समपसति िो भनधी 
अदालतिलछे अन्ुमान गनुनुपनने। वयसक्तको अंशिक ज्तिो हिषय्मा कछे िल अन्ुमानको आ्ाि्मा अंश 
नपाउनछे भनधी ठिि गननु न्याय ि कानूनको िोि्मा नन्मलनछे।
 
(िा्मननिास नाउ हि. गलुािधीदछेिधी नाउ, नछे.का.प. २०६७ अंक १० नन.नं. ८४९२)

्बकसपत्र्बाट प्राति गिछेको समपसति ननजधी आजनुनको रूप्मा ्िधीकाि गरिनछे भए तिापनन एकासगोलको 
अंसशयाि्बाट अन्यत्र अरूको नाउँ्मा गई ननज्बाट पनुः ्बकसपत्रको रूप्मा एकासगोलको अंसशयािको 
नाउँ्मा ि्तिान्तििण भई आएको अि््ा्मा तय्तिो ्बकसपत्रलाई ननजधी आजनुनको समपसति ्माGg नन्मलनछे 
िुँदा सगोलकै ्माGgुपनने।

(िा्म्बिण साि हि. ्मोििी दछेिधी, नछे.का.प. 2071 अंक 8 नन.नं. ९२३२)

अंश ्मदु्ा चलदाका अि््ा्मा हििाददति जगगा दतिानु नै भई नसकछे को ऐलानधी प्रकृनतिको दछेसखन््। 
ऐलानधी जगगा दतिानु िनु्् नै eGg] प्रतयाभनूति िुँदैन। भोग्मा ििछेको जगगा तिायदातिधी्मा दछेखाउनै निनुछे 
िोइन। तिि, दपोट ज्तिो दछेिानधी कसिु ्माननएको दपोट गननेलछे नपाउनछे भनधी सजायसििको परिणा्म 
नन्कनछे कायनु दतिानु ्बाँकी ििछेको जगगाका िक्मा आकहषनुति िनु्् eGg न्यायोसचति निनुछे।स्ैब 
अंसशयाि सगोल्मा ििछे भएकै स्मय्मा एक अंसशयािका ना्म्मा नापधी भई फील्ड्बकु तियाि भई दतिानु 
प्रहक्रयाअगान्ड ्बढी भोग्मा स्मछेति ििछेको अि््ाको जगगा्मा ्मलुकुी ऐन अंश्बन््डाको १८ नं. ्मा 
ननजधी आजनुन िनुछे eGg] बयि््ाअनसुािको परिन्नभत्र पिछेको ्माGg नसहकनछे।

(सन्तिकु्मािी िाणा हि. भक्त कु्मािी िाणास्मछेति, नछे.का.प. २०68 अंक 4 नन.नं. ८६०३)

्. वयििाि चलाउन पाउनछे 
अंश ननलएका ्िा्नधी, ्ोिा एकासगोलकी ्ोिी िा हि्िा ्बिुािी िनुछे ्माननसको चल अचल समपसति्मा 
दछेिाय्मा लछेसखए्ब्मोसज्म िनु्् :-

हपतिा पखुानुका पालाको चल अचल गैह् समपसतिको िक्मा चल्मा स्ैब ि अचल्मा आ्धीसम्म वयििाि 
चलाउनलाई ्िा्नधी, ्ोिा एकासगोलकी ्ोिी िा हि्िा ्बिुािीको ्मन्जिुी नभए पनन आफूखशु गननु 
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पाउँ्। अचल्मा आ्धीभन्दा ्बढी भनछे वयििाि चलाउनै पिछे पनन एक्ाईस िषनु नाघछेका ्िा्नधी, ्ोिा 
एकासगोलकी ्ोिी ि हि्िा ्बिुािीिरूको ्मन्जिुी नलई ्मात्र खचनु गननु िनु््। ्मन्जिुी ननलई गिछेको 
सदि िुँदैन।

आफना पाला्मा आजनेको चल अचल स्ैब एक ्िा्नधी िा एक ्िा्नधीपहट्का ्ोिा एकासगोलकी ्ोिी 
्मात्र भएकालछे िा अरू ्ोिा एकासगोलकी ्ोिी ्िा्नधी ्मिी तय्तिो अि््ा िनु आएकालछे पनन आफनो 
खशु गननु पाउँ्। एकदछेसख ्बढतिा ्िा्नधी िा एक ्िा्नधीदछेसख ्बढतिा ्िा्नधीपहट्को ्ोिा एकासगोलकी 
्ोिी िा एउटा ् िा्नधी ि अकवो ् िा्नधीपहट्का ् ोिा एकासगोलकी ् ोिी भएकालछे सो भएका अि््ा्मा भनछे 
्मनपिछेका ्िा्नधी ्ोिा एकासगोलकी ्ोिीलाई ददन्बािछेक आफनो खशुधी गननु पाउँ्। ्मन पिछेका कोिी 
्िा्नधी ्ोिा एकासगोलकी ्ोिीलाई्मात्र ्बकसस्मछेति कछे िी ्बछेिोिा गरिददन भनछे िुदैँन। स्ैब ्िा्नधी ्ोिा 
एकासगोलकी ्ोिीलाई ऐनलछे पाउनछे भाग्ब्मोसज्म ददएको भए ्मात्र सदि िनु््।

्मान् दफा दफा्मा लछेसखए्ब्मोसज्म आफूखशुधी गननु पाउनछे्मा ्िा्नधी, ्ोिा एकासगोलकी ्ोिी ि हि्िा 
्बिुािीको ्मन्जिुी नभए पनन ि खशु गननु नपाउनछे्मा अंश ननलएका एक्ाईस िषनु नाघछेका ्िा्नधी, ्ोिा 
एकासगोलकी ् ोिी ि हि्िा ्बिुािीिरूको ्मन्जिुी भए ्मात्र हपतिा पखुानुका पालाको आजनुनको स्मछेति चल 
अचल गैह् समपसति ्मन पिछेका ्िा्नधी, ्ोिा एकासगोलकी ्ोिी िा ्बिुािीलाई ददनस्मछेति आफूखशुधी 
गिछेको सदि िनु््।

्मान् दफा दफा्मा लछेसखए्ब्मोसज्म आफूखशुधी गननु नपाउनछे अि््ा्मा पनन आफनो िकको अंश जनति 
भनछे आफूखशुधी गननु पाउँ्।

्मान् लछेसखए्ब्मासज्म ददन पाउनछे जनति अंश ्बन््डा निुँदै कुनै ्िा्नधी ्ोिा एकासगोलकी ्ोिी िा 
्बिुािीलाई नलखति गिी ददएको जनतिपन् अंश ्बन््डा गदानु ्बन््डा गनुनु पददैन। जसलछे पाएको िो उसलछे 
एकलौटी गिी खान पाउँ्। ददन नपाउनछे ददएको ििछे् भनछे पन् ्बन््डा गदानु सोस्मछेति स्ैब समपसति्मा 
न्मसाई ्बन््डा गरिददन ुप न्ु।(१९ नं.)

(साहिक ऐनको अंशिंण्डाको १९ नं ्मा अहििाहितिा ् ोिी भन्छे उललछेख भएको्मा लैहगिक स्मानतिा काय्म 
गननु ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय गनने सम्बन्््मा कछे िी नछेपाल ऐनलाई संशो्न गननु ्बनछेको ऐन, २०७२ 
लछे एकासगोलकी ्ोिी भन्छे वयि््ा गिछेको ्।)

द. वयििाि चलाउन स्मकक्धी अंसशयािको ्मन्जिुी नलन ुपनने 
पहिलो पु् तिाका ्ूमल अंसशयाििरू सगोल्मा ििँदाको अि््ा्मा घि वयििाि चलाउनछेलछे अचल समपसति 
न्बक्री गनुनुपदानु आफना स्मकक्धी सोिी प ु् तिाका अंसशयाििरूको ्मात्र सि्मनति ि ्मन्जिुी नलन ुपनने।
 
(सिुज ्ब्डिी हि. स्मरिया ्ब्डहिनधीस्मछेति, नछे.का.प. २०६८ नन.नं. ८५८४ प ृ५१६)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.२ ्मानाचा्मल)
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्. आफूखशु गननु पाउनछे समपसति िक ि्तिान्तििण गदानु ्मन्जिुी नलन ुनपनने 
अंश नभएको सगोलको अचल समपसति कुनै ्बछेिोिालछे न्बक्री िा िक ि्तिान्तििण गदानु अननिायनुरूप्मा 
अंसशयािको ्मन्जिुी नलनपुनने िनु््। ...अन्य अंसशयािलाई ्बन््डा गनुनुनपनने आफूखशुधी गननु पाउनछे ि 
न्बक्री हितििण गदानु कसैको ्मन्जिुीस्मछेति नलननुपनने भएकोलछे घिको ्मखुय वयसक्तको िैनसयतिलछे आ्मालछे 
आफनो पाला्मा आजनेको अचल समपसति िाजधीना्मा पारिति गिी िक ि्तिान्तििण गिछेको कायनुलाई 
अन्य्ा eGg नन्मलनछे। 

(्मिछेन्रि ्बिादिु काककी हि. हििछेन्रि्माया काककीस्मछेति, नछे.का.प. २०६९ अंक ५ नन.नं. ८८२१  
प.ृ ७०४)

अंसशयािको ्बिा्बि अंश िक लागनछे कुिा्मा कुनै दद्हि्ा ्ैन। ्महिलालछे प्राति गनने अंश िकको स्ोति 
भनछेको िैिाहिक नातिालछे पनतितिफनु को पैतिकृ समपसति ि अहििाहिति अि््ा्मा जन््मको नातिा्बाट ्बा्बतुिफनु को 
पैतिकृ समपसति्बाट अंश प्राति गनने कानून्ब्मोसज्मका अंशका िकदाि िनु।् हयनधीिरूलछे कसैको कृपा िा 
दया–्माया्बाट अंश पाउनछे नभई कानूनधी प्राि्ान्बाट नै अंश पाउनछे िकदाि भएकालछे ्महिला ति्ा 
्बाल्बानलकालाई ना्म ्मात्रको अंश ददनछे कलहुषति भािना ति्ा उद्छेशयलछे अनभप्रछेरिति भई गरिएका तय्तिा 
नलखतिलाई आ्ाि ्मानधी ना्म ्मात्रको अंश ददनछे हकनस्मलछे ननचो्ड्मा पगुन ुभनछेको न्यायको ्मागनु अििो् 
गनुनु स्मान िनुछे। पैतिकृ समपसति िागँाको नातिालछे पहिला ्बा्ब ुि तयसपन् सन्तिनति्मा सिी आउनछे भए तिापनन 
तय्तिो पैतिकृ समपसति ्बा्बकुो एकलौटी ्माGgुपनने ऐनको ्मनसायहिपिीति िनुछे।

(तिलुसधीदछेिधी कँुििस्मछेति हि. हििालाल कँुििस्मछेति, नछे.का.प. २०६८ अंक ९ नन.नं. ८६९०)

न. अंश्बापति नगदै ्बझुछेको अि््ा्मा अंशै ्ो्डधी िादीको अंश ्मानने ननयति गिछेको 
eGg नसहकनछे 

साक्धीको ्बकपत्र, गा.हि.स. को नसफारिस एि्म ््मतृय ुदतिानु प्र्माणपत्रस्मछेति्मा उललछेख भएका ्बछेिोिा ि 
सो ्बछेिोिालाई अन्य्ा िनुछे गिी ठोस स्बतुि प्र्माण गजुाननु नसकछे को अि््ा्मा समपसतिको लालचा्मा 
दा्बधी गिछेको eGg] सजहकि हिन्द ुपिमपिा ि सा्मासजक ्बनोटका अि््ालछेस्मछेति ्माGg नसहकनछे। ... 
अंश सम्बन्््मा िक ्मछेटनछे, िदमयाद जानछे, नोकसान पानने, नभएको, नगिछेको झठुा कुिा गिछे भएको 
भनधी न्मनति, अरू ्बछेिोिा फिक पािछेको अि््ा िह्यो भनधी जालसाजको अि््ा जधीहिति ्ँदैको स्मय्मा 
उठाउनपुनने। ...नलखति्मा ्मन्जिुी नभएको eGg] आ्ाि्ैम सो नलखतिलाई जालसाजधीपूणनु eGg] दा्बधी 
तिकनु संगति नदछेसखनछे। ...अंश ्बझुनछे ि ्ो्डपत्र गनने फिक हिषय भएकालछे अंश्बापति नगदै ्बझुछेको 
अि््ा्मा अंशै ्ो्डधी िादीको अंश ्मानने ननयति गिछेको eGg नसहकनछे। ... अंश ्ो्डपत्रको भिपाई 
नलखति पास गदानु ्मन्जिुी नलनपुनने कानूनधी बयि््ाको अभािलाई अंश ्बन््डाको १९(१) लछे ्पटि 
गिछेको अि््ा्मा पनतिलछे अंश ददनछेसँग्बाट नगदै अंश नलई भिपाई गिी ददन कुनै अंसशयािलगायति 
पति ्नधीस्मछेतिको ्मन्जिुी नलनपुनने आिशयकतिा नदछेसखनछे।
 
(शन्मनुला नसलिाल हि. कृषणकु्मािी नसलिाल, हिषयगति नसजि संग्ि भाग २ नन.नं 16, पछेज नं. १00)
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प.  परििािका सद्यको ्मन्जिुीन्बना वयसक्तगतिरूप्मा ज्मानति ददए्मा सो ज्मानति 
ददनछे वयसक्त वयसक्तगतिरूप्मा ्मात्र जिाफदछेिी िनुछे

एकाघि सगोलका ्मखुय वयसक्तलछे आफनो घि वयििाि सचिालनको लानग नलएको ऋण्मा सगोलका 
अन्य अंसशयािकोस्मछेति दाहयति िनुछे भएपनन आफनै घि वयििाि्बािछेक अन्य वयसक्त िा अकवो 
वयसक्तको सं््ा िा कमपनधीको कािो्बािको लानग परििािको कुनै सद्यलछे वयसक्तगतिरूप्मा गरिददएको 
ज्मानति्मा तय्तिो ज्मानति गरिददनछे वयसक्तको परििािका सद्यस्मछेति्मा ज्मानतिको दाहयति ्बिन 
गिाउन नन्मलनछे। परििािका सद्य्बािछेक अकवो वयसक्त िा तय्तिो अकवो वयसक्तका ना्मको सं््ालछे 
नलएको ऋण्मा कुनै वयसक्तलछे परििािका सद्यको ्मन्जिुीन्बना वयसक्तगतिरूप्मा ज्मानति ददए्मा सो 
ज्मानति ददनछे वयसक्त वयसक्तगतिरूप्मा ्मात्र जिाफदछेिी िनु््। तय्तिो ऋण ननलनछे नखानछे अि््ाका 
ज्मानधी ददनछेको वयसक्तको परििािका सद्य्मा ज्मानतिको दाहयति ्बिन गिाउन ुन्यायपूणनु निनुछे। 
ऋणको प्र््म दाहयति सम्बसन््ति ऋणधी िनुछे ि तितपचिाति ्ज्मानधी ददनछे वयसक्त्मा िनु्् सो्बािछेक ऋणको 
साँिा बयाज असलु नभएको eGg] अ्नु गिी ज्मानति नददनछे अन्य वयसक्तको जगगा ति्ा घि िोक्ा िाखधी 
ििन ुकानूनप्रनतिकूल िनुछे।

(ितिनकु्माि खछेतिान स्मछेति हि. िाहष्ट्रय ्बासणजय ्बैंक, नछे.का.प. 2071 अंक 3 नन.नं. ९१३३)

्बा्ब,ु पनतिलछे कानून्ब्मोसज्म पाउनछे न्यायोसचति अंश न्बझुधी कानूनधीरूप्मा अंश ्ो्डपत्र गिछेको िा नलँदै 
ननलएको अंश नलएको भनधी नलखति ख्डा गिछेको अि््ा्मा तय्तिो अंश ्ो्डपत्र गनने िा ननलएको 
नलखति्बाट अंश नलए ँपाए ँभनधी अंश भिपाई गननेका पत्धी ्ोिा्ोिीलछे आफूिरूलछे पाउनपुनने अंश पनति 
हपतिा्बािछेकको सगोलका अंसशयािउपि दा्बधी गननु नसकनछे eGg नन्मलनछे। अंश िक नैसनगनुक िक िो। 
कसैलछे आफनो िक ्ो्डपत्र गदानु अरूको अंश िक पनन ग्ुमछेको अ्नु गनने िो भनछे नैसनगनुक िक्बाट 
्बसचिति िनु पगुद्। कछे  कनति अंश ्बझुछेको ् ि स्म्ति समपसतिको तिलुना्मा उसलछे ्बझुछेको समपसति 
न्यायोसचति ् भनछे ्मात्र उसका श्रधी्मतिधी ्ोिा्ोिीलछे अरू अंसशयाि्बाट दा्बधी गननु नसकनछे। तिायदातिधी 
फाँटिािी्मा उसललसखति समपसतिको तिलुना गदानु अंश भपाई न्यायोसचति नदछेसखएको अि््ा्मा उसलछे 
गिछेको अंश ्ो्डपत्र ति्ा अंश ्मदु्ाको न्मलापत्रलछे कानूनतिः ्मान्यतिा पाउन नसकनछे।
 
(हिन्ददुछेिधी श्रछेष् हि. सन्म श्रछेष्स्मछेति, नछे.का.प. 2068 अंक 10 नन.नं. ८७०१)

फ. सतिनु ्बन्दछेजयकु्त न्मलापत्र भएको भए अंश पाएको न्मानननछे 
न्मलापत्रका सतिनुिरू्बाट पाएका जगगा भोगसम्म गननु पाउनछे, आफनो ना्म्मा दतिानु गननु नपाउनछे िक 
ि्तिान्तििण निनुछे ि शछेषपन् पनुः प्रनतििादीिरूलछे नै खानछे eGg] सतिनु ्बन्दछेज दछेसखदँा तय्तिो जगगालाई 
अंश ज्तिो नैसनगनुक िक्बाट प्राति िनुछे समपसति ्माGg नन्मलनछे। ... अंश भनछेको अंसशयाि भएका नातिालछे 
्ितिः प्राति िनुछे अन्तििननिीति अन्काि भएकालछे अंश ज्तिो अन्कािलाई कुनै सतिनु ्बन्दछेजलछे ननसषक्रय 
िा संकुसचति गननु नसकनछे। ... न्मलापत्र्ब्मोसज्मको समपसति िादीको ना्म्मा गएको भGg

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.२ ्मानाचा्मल)
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दछेखाउन नसकछे को अि््ा्मा उक्त न्मलापत्र्ब्मोसज्मको जगगा िादीका ना्म्मा जान सकनछे अि््ा 
नदछेसखनछे। ... अंश िक आफनो उतििान्कािी्मास्मछेति ि्तिान्तििण िुँदै जानछे प्रकृनतिको अन्काि 
भएकोलछे अंसशयािका ना्म्मा दतिानु स्छे्तिासम्म काय्म निनुछे न्मलापत्र्ब्मोसज्मको सतिनु ्बन्दछेज्बाट िादीलछे 
आफनो अंश नलए ्बझुछेको भनधी अ्नु गननु नन्मलनछे। ... अंश ज्तिो कानूनधी िक अन्कािलाई संकुसचति 
गनने गिी भएको न्मलापत्रको आ्ाि्मा िादीलाई अंश िक्बाट िसचिति गननु नन्मलनछे।

(िैिस ुअ्माति ्मण्डल हि. सजि्ीदछेिधी, नछे.का.प. २०६४ अंक 3 नन.नं. 7826 प.ृ 355)

्ब. झगन्डया िासजि नभई मयाद तिािीख गजुािी ्बसछेको्मा ्नुा्मा िाख् न सहकनछे 
अंशको नानलस पिी आएको्मा अंश्बन््डा गरिददनपुनने दछेसखन आएपन् ्मदु्ा फैसला नगददै घिको लछेनदछेन 
का्मकाज गनने जानकािसगँ यसै ्मिलका २३ नं. ्ब्मोसज्म अंश्बन््डा गनुनुपनने चल अचल ्न ि ऋणस्मछेति 
गैह् श्रधी समपसति यसतिकै िो, दिाए ्पाएको ्ैन eGg] ््मनु भकाई फाटँ नलई ्बन््डा गरिददन ुप न्ु। फाटँ 
ददनपुननेलछे फाटँ नदद अन्डयो भनछे तय्तिालाई फाटँिािी नददएसम्म यसै ्मिलका २१ नं. ्ब्मोसज्म ् 
्महिनासम्म ्नुधी िाख् न ुप न्ु। फाटँ ददएपन् ्नुा्बाट ्ा्डधी कानून्ब्मोसज्म ्बन््डा गरिददन ुप न्ु।(२० नं.)

अंश्बन््डा गनानुलाई ऐनलछे फाँट ददनपुननेलछे फाँट नदद न्ङ् याई गिी ्ब्दा ्नुनएको्मा ्नुछेका न्मनतिलछे दईु 
दईु ्महिना्मा फाँट दछेउ भनछे ि अंश पाउँ eGg]िरूलाई पनन नति्मधीिरूलछे पनन अंश्बन््डा गनुनुपनने जो ् सो 
स्ैब घटी ्बढी नपािी फाँटिािी कागज लछेखधी लयाउ भनधी पजुजी ददई भिपाई नलनपु न्ु। ्नुछेका न्मनतिलछे ् 
्महिनानभत्र ्नुनएकालछे फाँट ददए नलई ऐन्ब्मोसज्म ्बन््डा गरिददन ुप न्ु। ् ्महिनानभत्र फाँट ददएन भनछे 
सोिी मयादनभत्र अंश पाउँ eGg]लछे ददएको फाँटिािी कागज नलई ्नुनएकालाई ्ा्डधी अंश पाउँ eGg]लछे 
एकलौटी खानका लानग नदछेखाएको िा नभएको ्न्माल लछेसखददएको िा घटी ्बढी पािी लछेसखददएको ् 
भनछे आजका पैंतिधीस ददननभत्र जािछेि गनुनु मयादनभत्र जािछेि नगिछे पन् नतिम्ो अंसशयािलछे एकलौटी खानछे् 
नतिम्ो उजिु लागनछे ्ैन eGg] सो न्ङन्याई गननेलाई पजुजी ददई भिपाई नलई सो मयादनभत्र जािछेि गिछे 
ऐन्ब्मोसज्म ्बन््डा गरिददन ुप न्ु। नआए अंश पाउँ eGg]को िाम्ो समपसति अंश लागनछे ्ैमलछे ्ािा पाएको 
यसतिकै िो ्ैमलछे ढाँटी घटी ्बढी पािी नभएको ्माल लछेखधी ददएको ठििछे ऐन्ब्मोसज्म सजायस्मछेति गनुनु 
eGg] ्मचुलुका लछेखाई नलई सो ्मचुलुका ्ब्मोसज्मको चल अचल जो ् स्ैब ऐन्ब्मोसज्म नलई अंश 
्बन््डा गरिददन ुप न्ु। द्बाएको्मा नद्बाउनछेलछे ऐन्ब्मोसज्म खान पाउँ्। तय्तिो न्ङ् याई गनने चाहिंको 
उजिु लागदैन।(२१ नं.)

अंश ्मदु्ा्मा फाटँ ददनपुनने झगन्डया िासजि नभई मयाद तिािछेख गजुािी ्बसछेको्मा ननजलाई तिदारुखसा् 
पक्राउ गिी फाटँ नलनपु न्ु। ्बाटाका मयाद्बािछेक एक ्महिनासम्म खोजतिलास गदानु पनन पतिा नलागछे्मा िा 
पक्राउ भई ऐनका मयादसम्म ्नु्दा पनन फाटँ नददए्मा अंश पाउँ eGg]्बाट फाटँ नलई फाटँ ददनपुनने ्माननस 
िासजि ििछेको भए यसै ्मिलका २१ नं. ्ब्मोसज्म गिी ि िासजि नििछेको भए अंश पाउँ eGg]लछे एकलौटी 
खानका लानग नदछेखाएको ् भनछे ्बाटाका मयाद्बािछेक पैंतिधीस ददननभत्र िासजि भई जािछेि गनुनु मयादनभत्र 
जािछेि नगिछेपन् नतिम्ो अंसशयािलछे एकलौटी खानछ्े  भनधी सो फाटँको एकप्रनति नक्लस्मछेति पठाई मयाद टासँधी 
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ददनपु न्ु। सो्ब्मोसज्म मयाद टानँसएको्मा िासजि भई जािछेि गिछे्मा ि नगिछे्मा स्मछेति सोिी २१ नं. ्ब्मोसज्म 
्बन््डा गरिददनपु न्ु। अंशको फाटँ ददनपुननेलछे फाटँ नददई िा पक्राउ भई नआई अंश पाउनछे्बाट सो २१ 
नं. ्ब्मोसज्म फाटँ नलनपुनने भए्मा सो अंशको दािा गननेलछे पनन कछे िी कािणलछे फाटँ ददन ससक्तन भन्यो भनछे 
तयसको सोिी ्बछेिोिाको कागज गिाई जनु ्बखति फाटँ तियाि गिी लयाउँ् उसै ्बखति ्बझुधी ऐन ्ब्मोसज्म 
्बाकँी काििािी गनने भनधी फैसला गरिददन ुप न्ु। तय्तिो फैसला भएका्मा पन् फाटँ तियाि गिी दिखा्ति 
ददन आयो भनछे सो दिखा्ति ्बझुधी सो न्मनसल्बाट असघ गिी नसकछे को गनुनुपनने ्बाकँी काििािी जछे जनति ् 
ऐन्ब्मोसज्म गिी भिी भिाई जो गनुनुपनने गनुनुप न्ु।(२२ नं.)

२. तिायदातिधी फाँटिािी  
्बन््डा गनुनुपनने जगगा, घि, ्न्मालस्मछेतिको फाँटिािी खलुाई ददंदा जगगाको चौतिफकी हकलला िोपनधी 
न्बगािा ्मिुी ि नतििो लागछेको्मा सोस्मछेति जछे जछे लागछेको सो पनन ि सो नलागछेको्मा उबजनधी ि घिको 
किल नाल तिला चाि हकलला कचचधी पक्धी ि अन्दाजधी ्मोलस्मछेति ि घिजगगा्बािछेक अरू ्ान गन्तिधी नाप 
तिौल ्मिुी गजका दिलछे न्बक्री िनुछे सजन्सधी ्माल भए ििछेको ्ान गन्तिधी नाप तिौलको तिायदाति खोलाई 
तयसको गाउँ ्बजाि्मा चलछेको न्बक्री दिलछे िनुछे नगदी अंक स्मछेति खलुन जानछे्मा सो पनन खलुाई खलुन 
नसकनछे जनति्मा अन्दाजधी ्मोल न्बगो खलुाई ददनछे नलनछे गनुनुप न्ु। ्बढी पािी ्मोल न्बगो कसैको eGg] उजिु 
पिछे्मा साि ु्मिाजन भलाद् ्मधीस्मछेति जस्बाट ्मोल तिौल गनुनुप न्ु गिाई न्बगो काय्म गनुनुप न्ु।(२३ नं.)

फाटँ ददन ुपननेसँग भएको ढुकुटीको साचँो सो फाटँ ददनपुनने ठििछेको झगन्डया मयाद तिािछेख गजुािी ्बसछेको िा 
िासजिै ििछेको्मा पनन फाटँ नददंदा अंश पाउनछे्बाट फाटँ ददनछे नलनछे भए्मा तय्तिो ढुकुटी खलुाई तिायदातिधी ख्डा 
गिाई पाउँ भनधी उजिु गि ्यो भनछे अड्ालछे सो साचँो नलनछे झगन्डया भए तयसलाईस्मछेति ि सो नभए्मा एक ् िी 
्मात्र भए पनन झगन्डया ि सम्बसन््ति गाउँ हिकास सन्मनति िा नगिपानलकाको सद्य िा प्रनतिननन् ि कमतिधी्मा 
अरू दईु जना भलाद् ्मधीस्मछेति िाखधी तिालचा खोली भएको तिायदातिधी गिी ्बन््डा गरिददन ुप न्ु।(२४ नं.)

क. तिायदातिधी्मा कुनै समपसति लकुाउन ुअंश दपोटको हिषय ्बन्द् 
कागज गनुनु eGgुको तिातपयनु कुनै घोषणा गनुनु िो, अकवो शबद्मा कुनै कुिा्मा आफनो प्रनतििद्धतिा जािछेि 
गनुनु िो। कुनै पक्लछे अकवो पक्स्मक् कुनै क्बलु गदनु् ि तयो क्बलु कानूनसम्मति ् भनछे तयसलछे 
कागज गनने ि गिाउनछे दिैु पक्लाई किािीय िक ि दाहयति पनन नसजनुना गदनु्। अंश्बन््डाको २७ 
नं. को प्रयोजना्नु द्बाए न्पाएको ्ैन भनधी गरिनछे कागजलाई कछे ्बल अंश्बन््डाको २१ नं. सँग 
्मात्र आिद्ध ् भनधी अ्ानुउन ुकानूनसंगति निनुछे। तिायदातिधी्मा कुनै समपसति लकुाउन ुअंश दपोटको 
हिषय ्बन्द्। तिि, पारिति ्बन््डापत्र्मा पनन समपसति नलकुाएको, नद्बाएको, घटी ्बढी नपािछेको ि 
यसो गिछेको ठििछे नद्बाउनछे नलकुाउनछेलछे एकलौटी खान ुeGg] िाकय उललछेख िनु्् भनछे यसलाई 
अंश्बन््डाको २७ नं. को परिन्नभत्र पददै पददैन eGg] अ्नु गनुनु कानून ि न्यायसंगति निनुछे।

(िाजछेन्रिधिज खडका हि. ्बनु्ैुमया खडकास्मछेति, नछे.का.प. 2068 अंक 4 नन.नं. ८६०० प.ृ 667)
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ख. अंश ्मदु्ा्मा नातिा्मा हििाद भएको अि््ा्मा 
अंश ्मदु्ा्मा नातिा्मा हििाद भए्मा नातिा सम्बन्् यहकन िनुछे कागज प्र्माण ्बझुनपुनने िनु््। यसका सा्ै 
नातिा सम्बन््को टंुगो लगाउन ्डधी.एन.ए. पिीक्ण गनने आदछेश गननु सहकन््। तिि य्तिो आदछेश गदानु 
असन्ति्म हिकलपको रूप्मा ्मात्र गनुनु उपयकु्त िनु््।

ग. ्डधी.एन.ए. पिीक्ण
नागरिकतिाको प्र्माणपत्रलाई नातिाको प्र्माणपत्र eGg नन्मलनछे

नागरिकतिाको प्र्माणपत्रलाई नातिाको प्र्माणपत्र eGg नन्मलनछे। नागरिकतिाको प्र्माणपत्र िादीसँग 
ििनछे िादीको प्रयोजनको लानग तियाि िनुछे कागज भएकालछे सो प्र्माणपत्र नलंदा प्रनतििादीको सि्मनति 
संलगनतिा ििनछे कुिा िुँदैन। प्रनतििादीको सि्मनति्बछेगि तयिाँ लछेसखएको ्बछेिोिा अकाट् य प्र्माण िनु 
नसकनछे। नातिाको कुिा ्िाभाहिकरूप्मा पहिलो िक्त सम्बन््को कुिा ि दोस्ो भािनात्मक कुिा 
िो, िक्त सम्बन्् ्बािछे भौनतिक प्र्माण्बाट पहुटि गननु िादी पक् अननच्ुक दछेसखनलुछे िादीको हिपक््मा 
अन्ुमान गनुनुपनने। ्डधी.एन.ए.पिीक्ण गननु असियोग गनुनुका प्ान्ड सो ्डधी.एन.ए.पिीक्ण भए ननजका 
हिरूद्ध प्र्माण लागनसकनछे भएकालछे नै अनपुस््ति ििछेको अन्ुमान गनुनुपनने।

(भगलु चौ्िी हि. संनगलाल चौ्िी, नछे.का.प. 2067 अंक १ नन.नं. ८३०१ प.ृ 118)

नातिा्मा हििाद भई अन्य सम्बद्ध स्बदु प्र्माण्बाट सो हििादका ्बािछे्मा ननषकषनु्मा पगुन नसहकनछे भए्मा 
DNA ज्तिो अतया्नुनक िैज्ाननक पिीक्ण गिाई ननषकषनु्मा पगुनलुाई अ्िाभाहिक ्माGg सहकंदैन तिि 
अन्य प्र्माण्बाट नातिासम्बन््धी हििाद काय्म ििछेको नदछेसखए्मा सो पिीक्णको औसचतय अकाट् यरूप्मा 
िनुपुदनु् eGg नन्मलनछे। ्माना चा्मल ्मदु्ा्मा पनुिािछेदन अदालति्बाट भएको फैसलालाई ्िधीकािी 
पनुिािछेदनस्मछेति नगिी ्बसछेको अि््ा्मा एकपटक आफूलछे हिपक्धीलाई ्िा्नधीलगायतिको नातिाकी 
्माननस िनु ् भनधी ्िधीकाि गिी ्बसछेको कुिा्मा ्माना चा्मल ्मदु्ा्मा भएको असन्ति्म फैसलालाई 
प्रतयक्तिः प्रभाहिति िनुछे गिी DNA पिीक्ण गिाउनछे आदछेश गननु न्यायोसचति दछेसखन नआउनछे। ्माना 
चा्मल ्मदु्ा्मा भएको फैसलालाई ्िधीकाि गिछेको अि््ा्मा DNA पिीक्णको औसचतय नै काय्म 
नििी स्माति भएको ति्ा अन्य ि्तिगुति प्र्माण्बाट नातिासम्बन््धी हििाद काय्ैम िहिििछेको अि््ा्मा 
िा पछेस भएका स्बदु प्र्माण शंका्पद ििी नातिासम्बन््धी हििादलाई टंुगो्मा प¥ुयाउन सियोग नगनने 
प्रकृनतिका दछेसखएको अि््ा्मा ्मात्र DNA पिीक्ण गिाई ननषकषनु्मा पगुन सहकनछे।

(टछेक्बिादिु ्ापा हि. इसन्दिा अन्कािीस्मछेति, नछे.का.प. 2066 अंक 11 नन.नं. ८२७२ प.ृ 1918)
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प्र्माणिरूको सृंखला्मा एउटा प्र्माण ्डधी.एन.ए. पिीक्ण पनन िनु सक्। तिि अन्य प्र्माणिरूकै 
आ्ाि्मा हपतितृिको हिषय यहकन गननु सहकन्् भनछे यो पिीक्ण गिाउन पनने ्बाधयतिा अदालतिलाई 
निनु पनन सकनछे। पक्लछे ्माग गददै्मा ्डधी.एन.ए. पिीक्ण गिाउनछे आदछेश ददन अदालति ्बाधय िुँदैन। 
यो पिीक्ण ्माग गनने पक्को भनाई प्रनतिकूल िाय आयो भनछे पनन उसलछे दण्ड जरििानास्मछेतिका कुनै 
दाहयति वयिोननु नपनने िनुालछे नातिा िोइन eGg] पक्लछे ्मनोहिनोद गननु िा कसैप्रनतिको इिधी साँधन िा 
्महिलाको ्मान्मदनुन गननु िा सा्मासजक ति्ा पारििारिक संिचना खल्बलयाउनका लानग ्डधी.एन.ए. 
पिीक्ण गनने आदछेश सिायक निोस ्eGg] कुिा्मा अदालति स ै्ं सतिकनु  ििनपुनने।

(्बदु्ध अहििस्मछेति हि. कललिु अहिि eGg] जंग्बिादिु स्मछेति, नछे.का.प. 2066 अंक 10 नन.नं. 
८२५० प.ृ १७२७)

ग. ्मोिी िक ्बन््डा
भोगान्काि ्बन््डा िनु सकदैन भनछे ्िान्मति ्बन््डा िनु््। ्मोहियानधी्मा ििछेको समपसति जगगा्नधी ि 
्मोिी्बधीच भनू्मसम्बन््धी ऐन, २०२१ को संशोन्ति दफा २६ख., २६ग. ि २६घ. ्ब्मोसज्म हिभासजति 
भएपन् सो ्मोिीका िैनसयतिलछे प्राति समपसति सगोलका अंसशयाि्बधीच अंश्बन््डाको १ ि १८ नं स्मछेति 
्ब्मोसज्म ्बन््डा िनुछे। आफनै पाला्मा ्मोहियानधी प्राति गिछेको ्मोिीको नातिालछे आफू्मा ्िान्मति आएको 
अि््ा ि ्बा्ब ु्बाजछेस्मछेतिका पूिनुजको ्मोहियानधी ननजको ्मतृयपुन् जगगा्नधीलछे िोसजददएका कािणलछे 
सरिआएको अि््ालाई स्मान ्माGg नन्मलनछे। ्मोहियानधी ्ो्डपत्र िा जगगा्नधी ि ्मोिी्बधीचको 
्बाँ्डफाँ्डका ्माधय्मलछे कसैलाई प्राति िनु्् भनछे तयो उसको ननजधी श्र्म, सधीप ि प्रयासको आजनुन 
्मानधी सो जगगा्मा स्मानरूपलछे खछेतिधी गनने अन्य अंसशयािलाई ्बन््डा निनुछे ्माGg अंश्बन््डाको १८ नं. 
भनू्मसम्बन््धी ऐन, २०२१ को दफा २(ख) ि २६(१) को परिप्रछेक्य्मा न्यायसंगति निनुछे।

(िा्मगोपाल च्माि हि. कलाितिधी च्माि, नछे.का.प. 2069 अंक 3 नन.नं. ८७८७ प.ृ 430)

घ. ्मोिीयानधी िक्मा अंश नलागनछे 
्मोिी िक अंश्बन््डा िा अपतुिाली पनने िक िोइन। ्मोिीयानधी िक जो ्मोिी िो तयसैको ्मात्र िनु््। 
कछे ्बल पिलोक भएपन् ्मोिीका एका सगोलका वयसक्तिरू्मधयछे जगगा्नधीलछे पतयाएको वयसक्त्मा 
सनने िो। ्मोिीको आफनो ्मोहियानधी िक कसैसँग फैसला, न्मलापत्र िा न्डसन्मस गिाई स्माति 
गिाए्मा ्मोहियानधी िक्मा अंशिक ि अपतुिाली िक नलागनछे िनुालछे ्मोिी पिलोक भएपन् उसका 
एकासगोलका परििाि्मधयछे जगगा्नधीलछे पतयाएको अि््ा्मा िक िनु सकनछे्मा वयसक्तलछे आफनो िुँदै 
नभएको िक जानछे भयो भनधी नानलस गनने िक नििनछे।

(्दपु्रसाद जयस्बाि हि. असफकी काप्ड यादि, नछे.का.प. 2071 अंक 8 नन.नं. ९२३१)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.२ ्मानाचा्मल)
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३. पन् उजिु नलागनछे 
आफनो ्बन््डा्मा पिी ्बन््डा उठाई नलइसकछे पन् पन््बाट न्बग्छे नानसएको ििछे् अकवो सट्ा गरिपाउँ eGg] 
उजिु लागन सकै्तन।(२५ नं.)

४. जरििाना िनुछे 
अंश ्मदु्ा्मा फाँट ददनपुननेलछे फाँट नददई अरूलछे ददएका फाँट्बाट ्बन््डा भयो भनछे सो फाँट नददनछेलाई 
फाँट नददए ्बापति अरू ऐनलछे िनुछे सजाय्मा फाँट नददएका जम्माको सयक्डा पाँच रुपैयाँका दिलछे ्प 
जरििाना गनुनुप न्ु।(२६ नं.)

५. अंश दपोट गननेलछे नपाउनछे 
द्बाए न्पाएको ्ैन भनधी कागज गरिसकछे पन् द्बाए न्पाएको ठिि ्यो भनछे तयो ्न्माल द्बाउनछेलछे 
पाउँदैन। नद्बाउनछे अरू अंसशयािलछे ऐन्ब्मोसज्म अंश गिी खान पाउँ्न।् द्बाएिापतिको सजाय 
िुँदैन।(२७ नं.) 

अंश ्मदु्ा पिी तिायदातिधी फाँटिािी ्मानगएको अि््ा नभई िादी प्रनतििादीिरूलछे ्बण्डापत्र गिी 
सम्बसन््ति ्मालपोति कायानुलय्बाट पारिति गिाई आआफनो अंश नलन ुददन ुगिछेको दछेसखएको अि््ा्मा 
अंश्बण्डाको २७ नं. को कानूनधी बयि््ालछे अंश दपोट गिछेको eGg नन्मलनछे। 

(नसतिा नसंि ्मलल हि. ्मञ्ुकु्माि नसंि, नछे.का.प. २०६७ नन.नं. ८४२३ प ृ१२३८)

६. ्मन्जिुी नभए गोला िालन ुपनने 
अंश्बन््डा गदानु असल क्मसल न्मलाई ददनछे नलनछेका ्मन्जिुी भएको्मा ्मन्जिुी ्ब्मोसज्म ि ्मन्जिुी 
नभएको्मा गोला िाखधी ्बन््डा गरिददन ुप न्ु।(२८ नं.)

७. अकानुका िकको ठिरिए दा्मासािीलछे सट्ा भनानु पाउनछे 
अंश्बन््डा भएका न्मनतिलछे तिधीन िषनुनभत्र आफना अंश भाग्मा पिछेको चल अचल अकानुको िकको ठिरिएको 
िा सो तिधीन िषनुनभत्र नानलस पिछेको्बाट अकानुको िकको ठिरिन गएको भए अंश खानछे स्ैब्बाट 
दा्मासािीलछे सट्ा भनानु नलन पाउँ्।(२९ नं.)

८. िसजष्ट्रछेसन भएको िनुपुनने  
अंश्बन््डा गदानु साक्धी िाखधी कानून्ब्मोसज्म ्बन््डा ्ुट् याई ्बन््डापत्रको कागज ख्डा गिी नलनछे ददनछेको ि 
साक्धीका स्मछेति सहि्ाप गिी िसजष्ट्रछेसन गनुनुपनने्मा सो गिी िाVg'प न्ु। सो्ब्मोसज्म नभएको ्बन््डा सदि 
िुँदैन। तिि यो ऐन प्रािमभ िुँदासम्म्मा ्बन््डापत्र ख्डा गिी िा नगिी घिसाि्मा नि्म कि्म न्मलाई 
अचल अंश्बन््डा गिी ्ुहट्ई आफनो आफनो हिसा्ब भाग शासन्ति्ब्मोसज्म नलई पाई दासखल खािछेजस्मछेति 
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गिाई सकछे को िा ्बन््डा्ब्मोसज्म आफनो आफनो भागका अचल ्ुट्ा्ुटै् भोग न्बक्री वयििाि गिछेको्मा 
वयििाि प्र्माण्बाट ्बन््डा भइसकछे को ठििछे्मा पन् ्बन््डापत्र िसजष्ट्रछेसन भएको ्ैन िा ्बन््डा घटी्बढी 
असल क्मसल भयो eGg पाउँदैन। िसजष्ट्रछेसन नभए पनन ्बन््डा भएको सदि िनु््। पाउनछे अंशभन्दा 
घटी अंश सजउनधी नलएको्मा ि अंश ्ो्डपत्र गिछेको्मा भनछे िसजष्ट्रछेसन भएको िनुपु न्ु।(३० नं.)

क. ्बन््डा भएको भनधीएको नलखति कायानुन्ियन भएको ििछेन् भनछे तयसलछे 
अंश्बन््डाको ३० नं. को प्रयोजनका लानग कुनै अ्नु िाखदैन।

अंश्बन््डाको ३० नं. को प्रयोग ि प्रयोजनका लानग हििादको ्िरुप, समपसतिको प्रकृनति एि्म ्िादी 
प्रनतििादीिरूको वयििाि नै नन्ानुिक तित्ि िनु।् यस कानूनलछे वयििाि प्र्माण्बाट ्बन््डा भएको ्मानननछे 
सनुनसचिति आ्ाि नददई कछे ्बल कछे िी ननणानुयक तित्ििरूको परिन् तिोहकददएको ्। यिी परिन्को 
सधी्मानभत्र ििी प्रतयछेक ्मदु्ाको ि्तिसु््नति ि स्बतुि प्र्माणको ्ूमलयाङ्कन गददै न्यायकतिानुलछे एउटा न्याहयक 
ननषकषनु ननकालनपुनने। ... परििािको कुनै सद्य उद्य्मशधील ति्ा परिश्र्मधी ि कुनै सद्य ननसषक्रय 
ति्ा उ्डन्तिछे भएको अि््ा्मा उद्य्मशधील ि परिश्र्मधी सद्यको हिति संिक्ण गददै स्माज्मा न्यायोसचति 
िातिाििणको ््ापना गननु्मा अंश्बन््डाको ३० नं. को उद्छेशय परिलसक्ति ्। तयस्बछेलाको ्बन््डा 
िनुपनने समपसतिको न्यायोसचति हिभाजन भएको ि यसलाई आफनो आचिणद्ािा अहिलछे अंश ्माग गनने 
पक्स्मछेतिलछे ्िधीकािछेको दछेसखन ुनै वयििाि प्र्माण्बाट अंश्बन््डा भइसकछे को न्याहयक ननचो्ड ननकालनछे 
पयानुति आ्ाि िनुछे।... आचिण्बाट ्बन््डा भएको कुिा अंसशयािलछे ्िधीकानने ्माधय्म नलखति, आपसधी 
वयििाि, आपसधी कािो्बाि, अलग–अलग िास््ान ि स्मयको अ्िाभाहिक अन्तििाल िनु।् यधी 
तित्ि्मधयछे एक िा एकभन्दा ्बढी अि््ाको हिद्य्मानतिालछे अंश्बन््डाको ३० नं. को आिशयकतिा पिुा 
गदनु्। यस कसधी्मा जनति ्बढी तित्िलाई प्र्माणलछे अंगधीकाि गदनु् तयनति ्बढी वयििाि प्र्माण्बाट 
अंश्बन््डा भइसकछे को कुिा्मा अदालति हिश्व्ति िनुछे।... ्बन््डा भएको भनधीएको नलखति कायानुन्ियन 
भएको ििछेन् भनछे तयसलछे अंश्बन््डाको ३० नं. को प्रयोजनका लानग कुनै अ्नु िाखदैन। यदद यो 
नलखति कायानुन्ियन भएको स्बतुि प्र्माणलछे दछेखाउँ्न ्ि सोअनसुाि समपसति प्राति भई आ–आफनो 
वयििाि भइआएको ् भनछे तयसलछे ननसचिति प्रा्मासणक ्मित्ि /fVg]। ...अ.िं. ७८ नं. अन्तिगनुति 
िनुछे ्बयान्मा कुनै पक्का हिरूद्ध पछेस भएको नलखति प्र्माणको िक्मा प्रनतिहक्रयाका सा् ्माग दा्बधी  
/fVg] अिसि उक्त पक्लाई ददइएको िनु््। पक्लछे ्माग नै नगिछेको कुिा्मा अदालति प्रिछेश नगनने।...
सगोलका जगगािरूको दतिानु फुटछेको ि आफनो ना्म्मा नापधी दतिानु गिाएका जगगािरू ्ितिन्त्ररूप्बाट 
न्बक्री हितििण भोग चलन गिछेकोस्मछेति ति्थयलाई अंश्बन््डाको ३० नं. को प्रयोजनका लानग वयििाि 
प्र्माण्बाट अलग नभन ्न भएको ्माGgुपनने।  ... ला्मो स्मयदछेसख आ–आफनो वयििाि गिी ्बसधी 
समपसति भोग चलन गरिआएको स््नतिलछे ्बन््डा भएको पहुटि गिी अंश्बन््डाको ३० नं. को आिशयकतिा 
पिुा गदनु्। समपसति हिभाजन्मा नि्म गि्म न्मलछेको पाइन ुअंश्बन््डाको ३० नं. को ्ूमल सतिनु िो। 
नि्म गि्म कुनै नलखति ् भनछे सो नलखति भएकै स्मयको सन्दभनु्मा ननरूपण गरिन ुपनने।             
                                                                                                            
(पषुकिप्रसाद िागलछे हि. िा्ादछेिधी िागलछे, नछे.का.प. 2066 अंक 9 नन.नं. 8227 प.ृ 1525)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.२ ्मानाचा्मल)
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िादी पक्को ना्म्मा कुनै समपसति दतिानु ििछेको ्  eGg] ्मातै्र आ्ािलछे अंश ्बन््डाको ३० नं. आकहषनुति िनुछे 
ि िादीलछे अंश नपाउनछे भनधी अ्नु गननु नन्मलनछे। िादी प्रनतििादीिरूका ्बधीच्मा अंश्बन््डा भइ सकछे को eGg] 
सम्बन्््मा अंश्बन््डाको नलखति पनन नभएको ि वयििाि प्र्माण्बाट अंश ्बन््डा भइ सकछे को भनछेि दछेसखनछे 
कुनै कागज प्र्माण पनन दासखल िनु नसकछे को अि््ा्मा प्रतय्जी िादीलछे अंश नपाउनछे eGg नन्मलनछे। 
प्रनतििादीलछे ्मोिीयानधी्मा प्राति गिछेको भनछेको जगगा ननजलछे ननजधीरूप्मा प्राति गिछेको eGg] नदछेसखई ्बा्बकुो 
ना्म्मा ििछेको ्मोिीयानधीको जगगा ्मोिी ना्मसािी गिाई प्राति गिछेको अि््ा दछेसखदँा ्बाजछेको ्मोिीयानधी 
जगगा्बाट सगोलको अंसशयाि िादीलछे पनन अंश नपाउनछे eGg नन्मलनछे।

(लाल्बिादिु ्मिजनुन हि. उ्मछेश ्मिजनुन, नछे.का.प. 2070 अंक 10 नन.नं. ९०६७)

९. िोक्ा िाख् न सहकनछे 
अंश भाग ्ुट् याई पाउँ eGg] नानलस पिछेको्मा अंश ददनपुनने भनधी सान्बति भएको िा प्र्माण्बाट पाउनछे 
दछेसखए अंशको फाँट दासखल भईसकछे पन् ्मछेिो अंश हि्सा्मा आउनछे जनतिको आय्तिा िोक्ा गिी पाउँ भनधी 
िादीलछे दिखा्ति ददए उसलछे पाउनछे भाग जनतिको आय्तिा जगगा न्मचनछेको ्मिलको १० नं. ्ब्मोसज्मको 
िीति प¥ुयाई ्बन््डा निनु्जयालसम्म िोक्ा गिी ्बन््डा भईसकछे पन् फुकुिा गरिददनपु न्ु।(३१ नं.)

अंश ्मदु्ाको आय्तिा िोक्ा गिी पाउँ eGg] ननिछेदन्मा स्छे्तिछेदािलछे आदछेश गनने बयि््ा सजलला अदालति 
(्बाह्ौ संशो्न) ननय्मािली, २०७३ को ननय्म ७(ज) ्मा गरिएको ्। 

क. िोक्ा ििछेको समपसति ्बछेचन्बखन गिछे ्बदि िनुछे 
िादीस्मछेतिको अंश िक लागनछे जगगा ननजको ्मन्जिुी्बछेगि िक ्ा्डधी गिीददएको दछेसखदँा तयसिी 
िक ्ा्डधी ददंदा ख्डा भएका नलखतििरूलाई कानूनअनरुूप ख्डा भएको भनधी eGg नन्मलनछे। अंश 
्मदु्ा चलदाचलदै उक्त ्मदु्ा्मा िोक्ा ििछेको जगगालाई कानून्ब्मोसज्म फुकुिा निुँदै प्रनतििादीलछे 
अन्य पनुिािछेदक प्रनतििादीिरूलाई ि.नं. १२६६, १२६७ ि १२६८ को नलखति्बाट न्बक्री गिी 
िक ि्तिान्तििण गिछेको अि््ा दछेसखन््। ्मलुकुी ऐन, जगगा न्मचनछेको ९ नं. ्मा भएको कानूनधी 
बयि््ालछे कानून्ब्मोसज्म िोक्ा भएको जगगा फुकुिा नभई आफनो िक पगुनछे भएपनन अकानुलाई कछे िी 
्बछेिोिालछे ददनछे ि नलनछेलछे पनन जानधी जानधी नलन िुँदैन ददए नलएको भए ्बदि िनु्् भनधी गिछेको कानूनधी 
बयि््ाहिपिीति पनुिािछेदकिरूलछे िोक्ा ििछेको जगगालाई नलखति गिी पारिति गिछे गिाएको अि््ास्मछेति 
दछेसखदँा उक्त हििाददति ि.नं का नलखतििरूलछे कानूनधी ्मान्यतिा पाउनछे eGg नन्मलनछे।

(ज्ान ु्मिजनुन हि. उ्मछेश ्मिजनुन, नछे.का.प. 2070 अंक 10 नन.नं. ९०६८)
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१०. न्डसन्मस निनुछे 
अंश ्बन््डा गदानु ऐन्ब्मोसज्म गरिददन ु प न्ु। घटी ्बढी गननु िुँदैन। अंश्मा सचति न्बझुनछे सोह् िषनु 
नाघछेकालछे ्बन््डापत्रको कागज भएका न्मनतिलछे ि सोह् िषनु ्मनुनकालछे सोह् िषनु नाघछेका न्मनतिलछे तिधीन 
्महिनानभत्र नानलस नगिछे लागन सकै्तन। अंश ्मदु्ा्मा िादीलछे तिािछेख गजुािछे पनन ्मदु्ा न्डसन्मस नगिी 
ठििछे्ब्मोसज्म फैसला गनुनुप न्ु।(३२ नं.)

क. प्राङन्यायको नसद्धान्तिको ििाला ददई नन्तिछेज गननु निनुछे 
्मदु्ा दतिानु भई पक्लछे िक परितयाग गिछेको िा अन्य कनतिपय कािणलछे न्याययोगय नभएको अि््ा्मा 
पनन ्मदु्ा फर्नु यौट िनु पगुद् िा सो गनुनुपनने िनु्् ्मदु्ा्मा पक्लछे तिािछेख गजुानुनु, दा्बधी पगुन सकदैन 
eGgु िीति नपिु ्याई दतिानु गिछेको दछेसखन,ु कोटनु फी नै नपगु िनु ुिा नतिननु नसकन ुआदद कनतिपय अि््ा्मा 
प्राहिन्क हकनस्मलछे ्मदु्ा फर्नु यौट गनुनुपनने िनु््। तिधी स्ैब अि््ा य्ा्नु्मा फैसला िोइनन।् फैसला 
गनुनु भनछेको पक् हिपक््बधीचको ्मखु न्मलछे िा नन्मलछेको कुिा तिय गिी कछे  ठि न्ु सो इन्साफको िोि्मा 
हिचाि गरिनछे स््नति िो भनधी ्बझुनपुनने। कसमति्मा पनन एकपटक फीिाद पिछेपन् अकवोपटक सोिी 
हिषय्मा दा्बधी गननु नसकनछे गिी अयोगयतिा नसजनुना गनने गिी इन्साफ ्बोलछेको स््नति सनुनसचिति गनुनु अ.्ंब. 
८५ नं. आकहषनुति िनुको लानग सान्दनभनुक दछेसखनछे। अंश, कानून्ब्मोसज्म ््ाहपति कुनै खास परििाि्मा 
जन््मछेकै आ्ाि्मा प्राति िनुछे नैसनगनुक िकको हिषय भएकोलछे वयसक्तको नैसनगनुक िकलाई प्राङन्यायको 
नसद्धान्तिको ििाला ददई नन्तिछेज गननु निनुछे। परििािको सद्य भएको नातिालछे कानून्ब्मोसज्म अंश 
पाएको िा परितयाग गिछेको टडकािो स््नति्बछेगि अंशको िक ग्ुमछेको अन्ुमाननति तिकनु  गिी अंशको 
िकलाई ननि्नुक िा उपभोग अयोगय िनुछे गिी कुनै वयाखया गननुस्मछेति न्मलनछे दछेसखन ्न। अन्य्ा 
सा्मान्य कायनुहिन्गति िा प्राहिन्क कािणलछे वयसक्तलछे नैसनगनुक िक उपयोग गननु्बाट िसचिति िनुपुनने 
अि््ा आउन सकनछे। असघ दायि गिछेको अंश ्मदु्ा्मा िाललाई दा्बधी नपगुनछे गिी फैसला भएको 
दछेसखए तिापनन सो ननणनुय असन्ति्म प्रकृनतिको नभई तिातकालीक प्रकृनतिको भएको ि ्मदु्ा्मा िािजधीतिको 
फैसला नभएकोलछे अंशको नैसनगनुक िकलाई उपभोग गननु्बाट िोक लगाउन नन्मलनछे।

(्मिकु्मािी गजिुछेलस्मछेति हि. कान््ी गजिुछेल, नछे.का.प. २०६८, अंक ४, ननणनुय नं. ८५९७) 

११. िदमयाद
अंश ्बन््डा नै नभएको िा ्बन््डा िुदँा अंश ्बन््डा गोश्वािाको नलखति भएको ि नलखति नभएपनन हिसा्ब शासन्ति 
दिैु ्िको भोग भएको्मा जहिलछेसकैु पनन ि नलखति ि भोगै नभएको्मा असघ ्बन््डा भई ्बाकँी ििछेको िा 
द्बाए न्पाएको पाउँ eGg आए्मा नभGg नभGg सजउसम्म ्मात्र नानलस लाग्। अंश ्बन््डा गोश्वािाको 
नलखति भएको्मा आ–आफनो अंश िक लागनछे जनति अ्बन््डा आ–आफनो खशु िनु््।(३५ नं.) 

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.२ ्मानाचा्मल)



इजलास पसु्तिका (्महिला हिरूद्ध िनुछे हिंसा ननयन्त्रणसम्बन््धी कानूनधी वयि््ा ि प्रनतिपाददति नसद्धान्ति) 74

प्रनतिपाददति नसद्धान्ति 
पत्धीलाई आफनो इजजति आ्मदअनसुाि खान लाउन ददनपुनने कानूनधी दाहयति लोगनछे्माननसको िुँदा 
तय्तिो दाहयति ्बिन नगिछे्मा तय्तिा लोगनछे्माननसको आन्नुक िैनसयतिका आ्ाि्मा तय्तिा पधीन्डति 
्महिलालछे खान लाउनका लानग ्मानाचा्मल ्माग गननु सकद्न।् ्मानाचा्मल ्माग गननेलछे ्बढी िक्मको 
दा्बधी गनने ि ्माना चा्मल भिाई ददनपुनने दाहयति भएको वयसक्तलछे आफनो िैनसयतिभन्दा क्म िक्मका 
हिषय्मा प्रनतििाद गनने परिपाटी िहिआएको परिप्रछेक्य्मा अदालतिलछे तय्तिा दा्बधी ि प्रनतििादको अन्तिि 
हििो्को सचिफाि गिी एउटा कछे न्रिहिन्दलुाई आ्ाि नलई भिी पाउनछे िक्मको सधी्मा नन्ानुिण गनुनुपनने 
िनु््, जसलछे न्याहयक सन्तिलुन काय्म गननु सकोस।् यसको सन्तिलुन काय्म गनने ्माधय्म आन्नुक 
िैनसयति भएकालछे यिी आन्नुक िैनसयतिलछे उसचति दाहयतिको सधी्मा नन्ानुिण गनने।

(्डा. िाजािा्म काककी हि. उषा काककी, नछे.का.प. २०७०  अंक ५ नन.नं. ९०१४)

१२. सम्बन्् हिच छ्ेद ्मदु्ा्मा अंश ्ुट् याउनछे प्रहक्रया

सम्बन्् हिच छ्ेद िनुछे ननणनुय गदानु अंश भिाई ददनछे कायनुहिन्ः 
(१) ्मलुकुी ऐन लोगनछे्िा्नधीको ्मिलको ४क नं. ्ब्मोसज्म लोगनछे्िा्नधी ्बधीच सम्बन्् हिच छ्ेद िनुछे 

दछेसखए्मा अदालतिलछे ननजिरू्बधीच अंश ्बन््डा गननु लगाउँदा अ.िं. ्मिलको १३३ नं. ्ब्मोसज्म 
दिैु पक््बाट अंसशयाििरूको संखया, ना्म, ्ि, ितिन खलुाई कागज गिाई िादी प्रनतििादी्बािछेक 
पनन अन्य अंश ्बन््डा िनु ्बाँकी अंसशयाि खलुन आए्मा ननजिरूलाई अ.िं. ्मिलको १३९ नं. 
्ब्मोसज्म सझकाई ्बझुधी प्रनतििादीसिि तिािछेख्मा िाखधी तयसै ्मदु्ा्बाट अंश ददलाई ददनछे सम्बन्््मा 
कानून्ब्मोसज्म काििािी हकनािा गनुनुपदनु्।

(२) उपननय्म (१) ्ब्मोसज्म अंश भिाउनछेसम्बन््धी काििािी गदानु ्मलुकुी ऐन, अंश ्बन््डाको 
्मिल्ब्मोसज्म सगोलको अंसशयाििरू्बाट तिायदातिधी फाँटिािी पछेस गननु लगाउनपुदनु्।

(३) ्िा्नधी्माननस िादी भई दायि भएको सम्बन्् हिच छ्ेद गरिपाउँ eGg] ्मदु्ा्मा िादी पक्लछे 
जधीहिकाका ननन्मति ्मानसक खचनु िा अंशतिफनु  दा्बधी ्ा्डधी न्मलापत्र गननु चािछे्मा ननजको ्मन्जिुीलछे 
जधीहिकाका ननन्मति ्मानसक खचनु िा अंश ननलनछे गिी न्मलापत्र गननु िा जधीहिकाको ननन्मति ्मानसक 
खचनु िा अंशतिफनु को दा्बधी ्ा्डधी सम्बन्् हिच छ्ेदतिफनु  ्मात्र उपचाि खोजछे्मा सम्बन्् हिच छ्ेदतिफनु  
्मात्र ्बोली ननणनुय गननु िा्ा पनने ्ैन।

(४) उपननय्म (१) ्ब्मोसज्म अंश ्बन््डा गननु लगाउँदा कोटनु फी ऐन, २०१७ ्ब्मोसज्म िादी्बाट 
कोटनु फी असलु गिछेपन् प्रनतििादी्बाट िादीलाई भिाई ददनपुदनु्।

सजलला अदालति (्बाह्ौ संशो्न) ननय्मािली, २०७३ को ८५क.
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क. रिट क्छेत्र्बाट ि्तिक्छेप गननु नन्मलनछे 
अंश ्मदु्ा ठििछे्ब्मोसज्म िनुछे ि हििाददति अंश ्मदु्ा ्मातििति अदालति्मा हिचािा्धीन नै ििछेको अि््ा्मा 
्मान्ललो अदालति्बाट यसो िा तयसो गनुनु eGgु िा यो िा तयो प्र्माण ्बझुन ुभनधी हििाददति ्मदु्ा िछेननु 
सक््म ििछेको सजलला अदालतिलाई आफनो असन्ति्म ननणनुय सनुाउन ुअसघ नै ि्तिक्छेप गिछेि आदछेश गददै 
जानछे िो भनछे सम्बसन््ति अदालतिलाई कानूनलछे प्रदान गिछेको ्मदु्ा ्मान्मला िछेिी असन्ति्म ननणनुय गनने 
क्छेत्रान्कािको औसचतयस्मछेति स्माति िनुछे। ्मदु्ाको काििािी िुँदै जाँदा इन्साफको िोि्मा उपयकु्त 
अिसि्मा अन्कािप्राति अदालतिलछे आिशयक कुिाको हिचाि गनने कुिा स ै्ं सिुसक्ति िनु््। सो्बािछेक 
कायनुहिन्गति हिषय्मा दईु तिि अदालति्बाटस्मछेति न्याहयक पिीक्ण भइसकछे को स््नति्मा पनन सो्मा 
सचति न्बझुाई रिट ननिछेदकलछे असा्ािण अन्कािक्छेत्रअन्तिगनुति रिट ननिछेदन नलएि आउनलुछे हिचािा्धीन 
्मदु्ा्मा प्र्माण ्बझुधी शधीघ्र इन्साफ गननुलाई नै अनािशयक हिलम्ब गनुनु्बािछेक अरू कछे िी नदछेसखनछे।

(दगुानुप्रसाद कान्द ुहि. सन्तिोषकु्माि कान्द ुस्मछेति, नछे.का.प. 2070 अंक 9 नन.नं.९०५५)

ख. सम्बन्् हिच छ्ेद भएकी ्िा्नधी ्माननसको सिनुकालीन ि पूणनु अन्काि  
(Absolute Right) िुँदैन। 

सम्बन्् हिच छ्ेद भएकी ् िा्नधी ्माननसलछे अकवो हििाि नगिछे्मा ्मात्र सो अंश्मा पाएको समपसति आफनो 
जधीिनभि ्मात्र भोग गननु पाउनछे ि ननजको शछेषपन् असघललो लोगनछेका सन्तिान िा लोगनछेलछे फीतिानु पाउनछे 
िनु््। य्तिो प्राि्ान्बाट य्तिो समपसति्मा सम्बन्् हिच छ्ेद भएकी ्िा्नधी ्माननसको सिनुकालीन ि 
पूणनु अन्काि  (Absolute Right) िुँदैन। अ्ानुति ्ननजलछे अकवो हििाि गिछे्मा ननजको भिण पोषण ि 
जधीहिकाको बयि््ापन असघललो लोगनछेलछे गननु नपनने। 

(एलभा श्रछेष् हि. कन्िैयािाज श्रछेष्स्मछेति, नछे.का.प. 2067 अंक 11  नन.नं. ८५०९ प.ृ 1932)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.२ ्मानाचा्मल)
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३.३ हििािसम्बन््धी
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१. परिचय 
्मलुकुी ऐन न्बिािािीको ्मिल्मा हििाि सम्बन््धी अन्य बयि््ाका अनतिरिक्त ljleGg कसिु ि 
सजायस्मछेतिको बयि््ा गरिएको ्। हििाि सम्बन््धी कसिु्मा ्महिला पधीन्डति िा प्रनतििादी दिैु िनु 
सकनछे अि््ा ििन््। ्ूमलतिः हििाि सम्बन््धी कसिु्मा ्बालहििाि, ्बिहुििाि, ज्बिज्तिधी हििाि, 
झकुयाई हििाि, िा्डनातिा्मा हििाि ज्तिा हिषयिरू स्मछेहटएका िनु््न।् 

हििाि सम्बन््धी कसिु्मा सा्मान्यतिया अदालति्मा ्बालहििाि ि ्बिहुििाि सम्बन््धी ्मदु्ा आउनछे गदनु्। 
यधी ्मदु्ा्मा सिकािी ्मदु्ासम्बन््धी ऐन, २०४९ अन्तिगनुति सिकाििादी फौजदािी ्मदु्ाको रूप्मा प्रििीलछे 
अनसुन््ान गनने ि सिकािी िहकल कायानुलयलछे अनभयोजन गनने गदनु्। 

्मलुकुी ऐन न्बिािािीको ्मिलको २ नं. अन्तिगनुति सजाय िनुछे ्मदु्ाका सा्ै जनुसकैु तिरिका्बाट 
लोगनछे्िा्नधी काय्म िनुछे गिी अकवो ्िा्नधी लयाए्मा िा हििाि गिछे्मा िा िाखछे्मा सोिी ्मिलको १० नं. 
अन्तिगनुति सजाय िनुछे ्मदु्ास्मछेति सिकािी ्मदु्ासम्बन््धी ऐन, २०४९ को अनसूुचधी १ ्मा स्मािछेश भएको 
्।(20४९।९।८ को अ.रि. ५१(क) को नछेपाल िाजपत्र)

२. हिशछेषतिा 
ज्बिज्तिधी हििाि, झकुयाई हििाि, िा्डनातिा्मा हििाि ज्तिा हिषय दनुनयािादी फौजदािी ्मदु्ाको रूप्मा 
आउनछे गदनु्न।् 

z	सिकाििादी फौजदािी ्मदु्ाकोरूप्मा आउनछे ्बाल हििाि ि ्बिहुििािसम्बन््धी ्मदु्ा्मा 
अनसुन््ानको चिण्मा ्नुा्मा िाख् न अदालतिलछे मयाद ्प गनुनुपनने िनु््। तयसिी मयाद ्प 
गदानु सिकािी ्मदु्ासम्बन््धी ऐन, २०४९ को दफा १५ ्ब्मोसज्म ्बढी्मा २५ ददनसम्म ्नुा्मा 
िाख् न सहकन््। 

z	यस ्मिलअन्तिगनुतिको ्मदु्ाको काििािी ि हकनािा गदानु सा्मान्य कायनुहिन् अिलम्बन गरिन््। 
z	फिाि ििछेका प्रनतििादीका ना्म्मा ३० ददनको स्माह्ान जािी गरिन््। तय्तिो मयाद गजु्छे्मा 

अ.िं. ५९ नं. ्ब्मोसज्म ्बढी्मा ३० ददनसम्म ्ामन ््माउन पाइन््। 
z	अनभयोगपत्रसा् उपस््ति गिाइएका िा अदालति्बाट जािी भएको मयाद्मा िासजि िनु आएका 

प्रनतििादीलाई ्बयान गिाई ्नु छ्ेकको आदछेश गरिन््। ्नु छ्ेकको आदछेश गदानु अ.िं. ११८ 
नं. ्ब्मोसज्म गनुनुपनने िनु््। 

z	अनभयोगको प्रकृनतिका आ्ाि्मा आिशयक प्र्माण संकलन गननु आदछेश गनुनुपनने िनु््। य्तिो 
्मदु्ा्मा  जािछेििालाको तिफनु ्बाट पनन कानून वयिसायधीको प्रनतिननन्ति िनु सक्। असिाय 
पक्लाई अदालतिलछे िैतिननक कानून वयिसायधीको सियोग उपलब् गिाई ददनपुदनु्।

z	प्राति भएका प्र्माणको स्मसुचति हििछेचना गिी फैसला गनुनुपनने िनु््। कसिुको ्मात्राका 
आ्ाि्मा सजाय नन्ानुिण गनुनु पदनु्। ्िा्नधी्माननसलछे जानधी जानधी कानूनहिपिीति अकवो हििाि 
गिछे्मा िा ्िा्नधी भई ्बसछे्मा ननजलाईस्मछेति न्बिािािीको १० नं. ्ब्मोसज्म सजाय िनुछे्। 
तिि दोस्ो हििाि िो eGg] ्ािा नपाई हििाि गनने ्महिलालाई सजाय निनुछे गिी अदालति्बाट 
वयाखया भएको ्।

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.३ हििािसम्बन््धी)
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प्रनतिपाददति नसद्धान्ति 
अनजानिश सौतिा भई पधीन्डति िनु पगुछेको अि््ा्मा स्ूबद प्र्माणको अभाि्मा कसूिदाि काय्म गिी 
सजाय गनुनु्बाट झन पधी्डा ्हपनछे कायनु िनु जान््। तिस्नु, अन्जान्मा सौतिा िनु जानछे ्महिलालाई 
उसको िनुछे पनतिको पहिलछे नै हििाि भई अकवो श्रधी्मतिधी भएको भन्छे ति्थयको जानकािी उसलाई न्यो 
भन्छे ्पटि प्र्माणको अभाि्मा कसूिदाि ठिि गिी सजाय गननु नन्मलनछे।
 
(नन्मनुला ्ब्नछेतिको जािछेिीलछे नछेपाल सिकाि हि. भन्छे योग्माया सच्मरिया ्ब्नछेति नछे.का.प. 2070 
नन.नं.९१२४ प.ृ २५३ फैसला न्मनति: २०७०/०३/२४)

हििािसम्बन््धी कसिु्मा पक्को परिचयात्मक हिििण गोपय िाख् न सहकन््। तिि ्बाल हि्बािसम्बन््धी 
्मदु्ा्मा पक्को परिचयात्मक हिििण गोपय िाख् नपुनने िनु््। ्प जानकािीका लानग हिशछेष प्रकृनतिका 
्मदु्ा्मा पक्को परिचयात्मक हिििण गोपय /fVg] ननदने सशका, २०६४ सान्दनभनुक िनुछे्। 

३. कानूनधी बयि््ा 
क. िा्डनातिा्मा हििाि भए्मा ्ुट् याई ददनपुनने 
िा्डनातिा किणधीको ्मिललछे सजाय िनुछे नातिा्मा ्बािछेक यस ्मिलका नं. ्मा लछेसखएका कुिाका अ्धीन्मा 
ििी आफनो इच्ानसुाि िाजधीखशुधीलछे न्बिािािी गननु िनु््। न्बिािािी भएको्मा िा्डनातिा्मा पननु गएको 
ििछे् भनछे तिधी लोगनछे ्िा्नधीलाई ्ुट् याई ददनपु न्ु। जानधी जानधी तय्तिो न्बिािािी गिछेको्मा िा्डनातिा 
किणधीको ्मिल्मा लछेसखए्ब्मोसज्म सजायस्मछेति िनु््। न्बिािािीको १ नं. ...

ख. उ्मछेि नपगुधी हििाि भए्मा 
न्बिािािी गदानु ्महिला ि परुुषको उ्मछेि ्बधीस िषनु नपगुधी न्बिािािी गननु गिाउन िुँदैन। (२ नं.) ....

(साहिकको ऐन्मा न्बिािािी गदानु ्महिला ि परुुषको उ्मछेि संिक्कको ्मन्जिुी भए अठाि िषनु ि 
संिक्कको ्मन्जिुी नभए िधीस िषनु िनुपुनने उललछेख भएको्मा कछे िी नछेपाल कानून संशो्न ति्ा खािछेज 
गनने ऐन, २०७२ लछे सो वयि््ालाई संशो्न गिी ्बधीस िषनु काय्म गिछेको ्।)

कानून हिपरिति हििाि गिछे गिाए्मा सो गनने गिाउनछे्मधयछे उ्मछेि पगुछेका ्मखुयलाई 
दछेिाय्ब्मोसज्म िनु््।

z	दश िषनु नपगुछेकी ्बानलकाको हििाि गिछे गिाएको ििछे् भनछे ् ्महिनादछेसख तिधीन िषनुसम्म कैद 
ि एक िजाि रुपैयाँदछे सख दश िजाि रुपैयाँसम्म जरििाना िनुछे्।

z	दश िषनुदछेसख ्मान् चौ् िषनु नपगुछेकी ्बानलकाको हििाि गिछे गिाएको ििछे् भनछे तिधीन 
्महिनादछेसख एक िषनुसम्म कैद ि पाँच िजाि रुपैयाँसम्म जरििाना िनुछे्।

z	चौ् िषनुदछेसख ्मान् अठाि िषनु नपगुछेकी ्िा्नधी ्माननसको हििाि गिछे गिाएको िि् भनछे ् 
्महिनासम्म कैद िा दश िजाि रुपैयाँसम्म जरििाना िा दिैु सजाय िनुछे्।
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z	्बधीस िषनु उ्मछेि नपगुछेको ्िा्नधी ्माननस िा लोगनछे ्माननसको हििाि गिछे गिाएको ििछे् भनछे 
् ्महिनासम्म कैद िा दश िजाि रुपैयाँसम्म जरििाना िा दिैु सजाय िनुछे्।

z	ऐनलछे हििाि गननु पाउनछे िदनभत्रको िो भनधी ढाटँी हििाि गिछे गिी ददएको नजानधी हििाि गनने 
गिाउनछेलाई सजाय िुदैँन।

z	यसिी हििाि गननु गिाउन निनुछे्मा जानधी जानधी हििािको का्म गनने पिुोहिति, ल्मधी ि अरू 
्मद्तिधीिरू्मधयछे उ्मछेि पगुछेकोलाई एक ्महिनासम्म कैद िा एक िजाि रुपैयाँसम्म जरििाना 
िनुछे्।

z	हििाि भनछे भई नसकछे को िीति द्तििु पिु ्याई न्नधीसम्म सकछे को ििछे् भनछे सो कुिा न्न ्नछे 
्मखुयलाई पाँच सय रुपैयाँसम्म जरििाना गिी न्नधी सकछे को कुिा ्बदि गरिददन ुप न्ु।

z	्मान् उललछेसखति जरििाना नतििछे नलई सो जरििाना तयसै ्बानलका, ्िा्नधी ्माननस िा लोगनछे 
्माननसलाई ददन ुप न्ु। ननतििछे्मा सो जरििाना िनुछे वयसक्तको ्मात्र अंश जायजाति गिी उपि 
भएका्बाट सो लागछेको जरििानाको अंक जनति सो ्बानलका, ्िा्नधी ्माननस िा लोगनछे 
्माननसलाई ददनपु न्ु। जायजाति्बाट सो जरििानाउपि िनु नसकछे  उपि नभएको जरििानाको 
रुपैयाँ जनति्मा तिधीन ्महिनासम्म कैद गनुनुप न्ु।

z	लोगनछे ्माननस िा ्िा्नधी ्माननस्मधयछे कसैको उ्मछेि ्बधीस िषनु नपगुधी हििाि भएको ििछे् ि 
सन्तिान पनन जन््मछेको ििछेन्न ्भनछे ्बधीस िषनु उ्मछेि नपगुधी हििाि भएकोलछे ्बधीस िषनु पगुछेपन् 
्मन्जिुी नगिछे तय्तिो हििाि ्बदि गननु पाउँ्।(साहिकको ऐन्मा अठाि िषनु उललछेख भएको्मा 
कछे िी नछेपाल कानून संशो्न ति्ा खािछेज गनने ऐन, २०७२ लछे सो वयि््ालाई संशो्न गिी 
्बधीस िषनु काय्म गिछेको ्।)

ग. हििाि गननु कि नलागनछे 
हििाि ननन्मति आफनो कुलको िीति द्तििु ददए नलए पन् पनन हििाि गननु नचािछे कि लागदैन। 
(३ नं.) ...

घ. ढाँटी हििाि गिछे्मा  
कसैलछे पनन दछेिायको अि््ाको परुुष िा ्महिलालाई झक्ु याई हििाि गननु िा गिाउन िुँदैन। झकुयाई 
गिछेको हििाि सो हििाि गनने कुनै वयसक्तलछे ्मञ्ुि नगिछे्मा ्बदि गिाउन सक्। झकुयाई हििाि गिछे 
िा गिाए्मा दईु िषनुसम्म कैद ि एक लाख रुपैयाँसम्म जरििाना िनु््।तय्तिो जरििानाको िक्म 
क्नतिपूनतिन्ु िरूप झकुयान्मा पननेलाई भिाई ददन ुप न्ु।(४ नं.) 
शिीि्मा ्मानि िोग प्रनतििो्क सजिाण ु(एच.आई. भधी.) िा िछेपाटाइहटस ्बधी ििछेको िा य्तैि प्रकृनतिको ननको निनुछे क्डा िोग  
लागछेको ................................................................................................................१
यौनागि नभएको, परुुषतििीन भएको िा सन्तिान उतपादन गनने क््मतिा नभएको प्र्मासणति भईसकछे
को.......................................................................................................................२
पूणनुरूप्मा ्बोलन िा सनु ्न नसकनछे िा पूणनुरूप्मा दृहटिहििीन भएको ...........................................४
िोस ठछे गान्मा नििछेको ...............................................................................................५

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.३ हििािसम्बन््धी)
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हििाि भईसकछे को ....................................................................................................६
गभनुितिधी भईसकछे को ...................................................................................................७
नैनतिक पतिन दछेसखनछे फौजदािी अनभयोग्मा कसिुदाि ठििी अदालति्बाट सजाय पाएको .................८

ङ. अकवो हििाि गननु पाउनछे आ्ाििरू 
यो नं. प्रािमभ भएपन् एकासगोल्मा ्ब्न नसकनछे कािण्बाट लोगनछे ि ्िा्नधी्बधीच अंश्बन््डा भई 
नभन ्न ्बसछे्मा ्बािछेक कुनै लोगनछे्माननसलछे आफनधी ्िा्नधी जधीहिति ्ँदै िा कानून्ब्मोसज्म लोगनछे्िा्नधीको 
सम्बन्् हिच छ्ेद निुँदै अककी ्महिलासँग हििाि गननु िा अकवो पति ्नधी िाख् न िुँदैन।(९ नं.) 

उिी अि््ा्मा लोगनछे ्माननसलछे ्िा्नधी जधीहिति िुँदै ि सम्बन्् हिच छ्ेद निुँदै अकवो हििाि गननु पाउनछे 
िा अकवो ्िा्नधी िाख् न पाउनछे तिि ्िा्नधी ्माननसलछे हििाि गिछे्मा िा अकवो लोगनछे िाखछे्मा सजायको 
भानग िनुपुनने बयि््ालाई िैिाहिक हिभछेदकािी बयि््ाको संज्ा ददनपुनने। ... ्मलुकुी ऐनको एघािरौं 
संशो्नद्ािास्मछेति संशोन्ति न्बिािािीको ९ नं. को सशतिानुत्मकरूप्मा लोगनछे ्माननसलछे ्मात्र ्बिहुििाि 
गननु पाउनछे कानूनधी बयि््ा ्महिला ि परुुष ्बधीच िैिाहिक रूप्मा गरिएको हिभछेद ्पटिरूप्मा 
दछेसखन आउनछे। ...  कुनै कानूनधी बयि््ा सा्मान्य तिकनु  ि हिश्छेषणको आ्ाि्मा अ्मान्य निनुछे। 
... ननिछेदकलछे उठाएका कानूनधी प्रश्नका सम्बन्््मा िाम्ो सा्मासजक परििछेश ्ूमलय ्मान्यतिाअनरुुप 
कछे , क्तिो  कानूनधी  बयि््ा िनुपुनने िो अधययन ्लफल गिी उपयकु्त कानून नन्मानुण, संशो्न 
िा खािछेज गनने बयि््ा गनुनु भनधी न्बपक्धी प्र्ान्मन्त्रधी ति्ा ्मसन्त्रपरिषद् को कायानुलयको नाउँ्मा 
ननदनेशनात्मक आदछेश जािी िनुछे।

(अन्िक्ता चन्रिकान्ति ज्िालीस्मछेति हि. प्र्ान्मन्त्रधी ति्ा ्मसन्त्रपरिषदको कायानुलयस्मछेति, नछे.का.प.२०६१ 
अंक ११ ननणनुय नं. ७४५९)

न्बिािािीको ्मिलको ९ नं. लछे ्िा्नधी ्माननसलछे अंश ्मदु्ा दायि गददै्मा लोगनछेलछे अकवो हििाि गननु 
पाउनछे ्ुट ददएको ्ैन। अंश नलई नभGg ्बसछेको eGgु ्मानो ्ुहट्एको िा अदालति्मा अंश ्मदु्ा 
पिछेको भनधी कदाहप िनु सकदैन। यदद अंश ्मदु्ा पिछेको ् भनछे अंश पाउनछे ठििी भएको फैसला 
कायानुसन्िति भएि अंश ्ुट् याई सकछे पन् ्मात्र तय्तिधी ्िा्नधीलछे अंश नलई नभन ्न ्बसछेको eGg ि ्माGg 
सहकन््।तयोभन्दा अगािै अकवो पक् अ्ानुति ्लोगनछेको सहुि्ा ि पारििारिक िा अन्य आिशयकतिालाई 
औसचतयको ्मापदण्ड ्बनाएि अंश्मा नानलस पिछेको िा तयसै अलग ्बसछेको िा ्मानो ्ुहट्एि अलग 
्बसछेको अि््ालाई अंश नलई नभन ्न ्बसछेको भनछेि ्माGg िा न्बिािािीको ९ नं. को हि्तिारिति वयाखया 
गननु नन्मलनछे। 

(नछेपाल सिकाि हि. कु्माि ्पनलया, नछे.का.प. २०६४ अंक ९ नन.नं. ७८८४ प.ृ १२६८)
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िदमयाद
यस ्मिल्मा लछेसखएको कुिा्मा सो कुिा ्ािा पाएको न्मनतिलछे तिधीन ्महिनानभत्र नानलस नददए लागन 
सकै्तन।(११ नं.)

सजायसम्बन््धी कानूनधी बयि््ा
कसैलछे यो ्मिलको ९ नं. ्मा लछेसखएको कुिाको हिपिीति अकवो हििाि गिछे्मा िा ् िा्नधी िाखछे्मा ननजलाई 
एक िषनुदछेसख तिधीन िषनुसम्म कैद ि पाँच िजाि रुपैयाँदछे सख पचचधीस िजाि रुपैयाँसम्म जरििानास्मछेति 
िनुछे्। ्िा्नधी ्माननसलछे जानधी जानधी तय्तिो हििाि गिछे्मा िा ्िा्नधी भई ्बसछे्मा ननजलाई पनन 
सोिी्ब्मोसज्म सजाय िनुछे्।(१० नं.)

कसैलछे अकानुकी ्िा्नधीलाई हििाि गिी ननजको ्न्मानस्मछेति लगछेको्मा िा कुनै ्महिलालछे अकवो हििाि 
गिी जाँदा आफूलछे लगाएको िा प्रयोग गनने लतिाकप्डा िा आफनो दाइजो, पछेिा िा ननजधी आजनुन्बािछेक 
पहिलो लोगनछेको ्न्मालस्मछेति लगछे्मा तयसिी लगन नपाउनछे ्न्मालको िक्मा ननजको पहिलो लागनछे ि 
ननज ्मिछे्मा िा हिदछेश गएको्मा ननजको िकदािलछे फीतिानु नलन पाउँ्।(१० क. नं.)  

दण्ड सजायको ११क.(४) अनसुाि न्बिािािीको ्मिलको १० नं. ्ब्मोसज्म सजाय िनुछे्मा कैद ्बापति 
जरििाना गननु िुँदैन। ्प जानकािीका लानग दण्ड सजायको ११क. नं. िछेननु सहकन््। 

्ािा नपाई हििाि गनने ्महिलालाई सजाय गननु नन्मलनछे 
अनजानिश सौतिा भई पधीन्डति िनु पगुछेको अि््ा्मा स्बतुि प्र्माणको अभाि्मा कसिुदाि काय्म गिी 
सजाय गनुनु्बाट झन ्पधी्डा ्हपनछे कायनु िनु जान््। तिस्नु, अन्जान्मा सौतिा िनु जानछे ्महिलालाई 
उसको िनुछे पनतिको पहिलछे नै हििाि भई अकवो श्रधी्मतिधी भएको eGg] ति्थयको जानकािी उसलाई न्यो 
eGg] ्पटि प्र्माणको अभाि्मा कसिुदाि ठिि गिी सजाय गननु नन्मलनछे।

(नन्मनुला ्ब्नछेतिको जािछेिीलछे नछेपाल सिकाि हि. योनगतिा eGg] योग्माया सच्मरिया ्ब्नछेति, नछे.का.प. 
2071 अंक 2 नन.नं. ९१२४)

प्रनतिपाददति नसद्धान्ति
्मदु्ा चलाउनछे ननकायलछे ्ािा पाएकोलाई नै ्ािा पाएको न्मनति काय्म गनुनुपनने 
्मलुकुी ऐन, न्बिािािीको ्मिलको ११ नं. ्मा भएको बयि््ा्बाट ्ािा पाएको न्मनति्बाट िदमयाद 
सरुू िनुछे ि ्मदु्ा चलाउनछे सम्बसन््ति ननकायलछे ्ािा पाएको न्मनति नै ्ािा पाएको न्मनति काय्म िनुछे 
दछेसखन आउनछे भनधी न्मनति २०५६।८।१७ ्मा नसद्धान्तिस्मछेति प्रनतिपाददति भएको। 

(िTgf गरुुङ् स्मछेति हि. श्रधी ५ को सिकाि, नछे.का.प. २०६० अंक ३ ि ४ नन.नं. ७१९७ प.ृ २५३)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.३ हििािसम्बन््धी)
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सिकाििादी िनुछे ्मदु्ािरू्मा ्ािा पाएको न्मनति्बाट ऐनको िदमयाद सरुू िनुछे अि््ा्मा िािदातिका 
सम्बन्््मा िादीलछे कहिलछे ्ािा पायो ? सो नै िनुपुनने। ...अनसुन््ान तििहककाति गनने अन्काि 
प्राति ननकायलछे ्ािा जानकािी पाएपन् ्मात्र ्मदु्ाको काििािी अगान्ड ्बढन सकनछे भएकोलछे 
जािछेििालालछे ्ािा पाएको न्मनतिलाई नै िादीलछे ्ितिः ्ािा पाएको भनधी अन्ुमान गननु नन्मलनछे। 
...कानूनलछे फौजदािी ्मदु्ाकोरूप्मा नलएको ्बिहुििािसम्बन््धी कसिुको अनसुन््ान काििािी गिी ्मदु्ा 
चलाउन सकनछे गिी कानून्ब्मोसज्म अन्कािप्राति अन्कािीलछे िािदातिको ्बािछे्मा जानकािी पाएपन् 
कानून्ब्मोसज्म अनसुन््ान तििहककाति गिी ्मदु्ा चलाउन नसकनछे eGg नन्मलनछे।
 
(ददपक पाण्डछे हि. श्रधी ५ को सिकाि, नछे.का.प. २०६३ अंक ५ नन.नं. ७६९४ प.ृ ५५४)

असधीन्मति िा खलुला िदमयादकोरूप्मा परिणति िा परिभाहषति गननु नन्मलनछे 
... ्बिहुििाि ्मदु्ा गननुका लानग सधीन्मति स्मयािन्को िदमयाद कानूनलछे नन्ानुरिति गिछेको्मा कुनै हििाद 
्ैन। ्बिहुििाि ्मदु्ा दायि गनने खलुला िा असधीन्मति िदमयाद िा जहिलछे पनन दायि गननु सहकनछे eGg] 
ऐनलछे बयि््ा नगिछेकोलछे सधीन्मति िदमयादनभतै्र ्बिहुििाि ्मदु्ा दायि गनुनुपनने ऐनको बयि््ा ि उद्छेशय 
्पटि ्। यसलाई एक िा अकवो तिकनु  िा कािणको आ्ाि्मा असधीन्मति िा खलुला िदमयादकोरूप्मा 
परिणति िा परिभाहषति गननु नन्मलनछे। 

... िैिाहिक सम्बन््लाई स्माजलछे ्मान्यतिा प्रदान गरिसकछे को, ्ोिा, ्ोिी जसन््मसकछे को, नतिनधीिरूको 
जन््मदतिानु पनन गरिसकछे को अि््ा्मा पनन पहिलो पत्धी िा अनसुन््ान ि ्मदु्ा गनने सिकािी ननकायलछे 
्ािा नपाउन ुभनछेको सधीन्मति िदमयादसम्बन््धी कानूनधी बयि््ाको ्बछेिा्तिा िा उपछेक्ा िनु जानछे। 

... ्बिहुििाि्मा जहिलछे पनन नानलस लाग् भनधी सोचन ु िा अ्नु गनुनु भनछेको न्बिािािी ऐनको 
िदमयादसम्बन््धी कानूनधी बयि््ा ि यसको उद्छेशयलाई ि हि्ाहयकाको ्मनसायलाई पनन पिाजधीति 
गनुनु िो। 

स्माजलछे ्मान्यतिा प्रदान गरिसकछे को, ्ोिा ्ोिी जसन््मसकछे को, नतिनधीिरूको जन््मदतिानु पनन गरिसकछे को 
अि््ा्मा पनन पहिलो पत्धी िा अनसुन््ान ि ्मदु्ा गनने सिकािी ननकायलछे ् ािा नपाउन ुभनछेको सधीन्मति 
िदमयादसम्बन््धी कानूनधी बयि््ाको िछेिा्तिा िा उपछेक्ा गनुनु िो। ... कुनै पनति–पत्धी्मान् आजधीिन 
्बिहुििािको अनभयोग दायि िनु सकनछे eGg] ऐनलछे बयि््ा गिछेको ्ैन। तयसकािण ्बिहुििाि्मा 
जहिलछे पनन नानलस लाग् भनधी सोचन ुिा अ्नु गनुनु भनछेको न्बिािािी ऐनको िदमयादसम्बन््धी कानूनधी 
बयि््ा ि यसको उद्छेशयलाई ि हि्ाहयकाको ्मनसायलाई पनन पिाजधीति गनुनु िो। जहिलछेसकैु पनन 
अनभयोग दा्बधी गननु सहकनछे भए न्बिािािीको ११ नं. ्मा तिधीन ्महिनछे िदमयादको सधी्मा नै उललछेख 
गनुनुपनने न्एन। 
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यस्नु यस अदालति्बाट ननणनुय नं. ७६९४ ्मा पूणनु इजलास्बाट िदमयाद सम्बन्््मा प्रनतिपाददति 
कानूनधी नसद्धान्तिलाई न्बिािािीको ११ नं. लाई ननसषक्रय िा ननषप्रयोजन गनने गिी अ्नु, वयाखया 
िा प्रयोग गननु न्मलनछे दछेसखदैँन। उक्त नसजिसँग सम्बसन््ति ्मदु्ा्मा यस अदालतिलछे तय्तिो िनुछे गिी 
फैसला गिछेको पनन ्ैन। तयसलाई आफूखशुधी ऐनको उद्छेशयहिपिीति िनुछे गिी वयाखया गननु न्मलदैन। 
प्र्तितुि ्मदु्ाको परिस््नति ि ति्थयिरू उक्त नसजिको ्मदु्ासँग न्बलकुल फिक ििछेको दछेसखदँा िदमयाद 
सम्बन्््मा प्रनतिपाददति उपिोक्त नसजि प्र्तितुि ्मदु्ा्मा आकहषनुति िनुछे िा प्रयोग िनुछे अि््ा दछेसखन 
आएन। ... न्बिािािीको ११ नं. लछे न्बिािािीको ६ ि ७ नं का कुिा्मा भए गिछेका न्मनतिलछे ि 
अरू्मा ्ािा पाएको न्मनतिलछे तिधीन ्महिनानभत्र नानलस नददए लागन सकदैन eGg] कानूनधी बयि््ा 
गिछेको परिप्रछेक्य्मा प्रनतििादीिरू क्मल्मोिन चापागाइ ि चन्रि्माया ्ा्मधी्बधीच २०४८ साल्मा हििाि 
भएको ि २०५० ि २०५५ साल्मा दईु ्ोिीिरूको जायजन््म भई २०५७ साल्मा ्बानछेश्विस््ति 
घि्मा ्बसछेको दछेसखन््। सा्ै ्ोिीिरूको जन््मदतिानु एि्म ्आफूिरूको हििाि दतिानु स्मछेति भईसकछे को 
अि््ा्मा ति्बसम्म सगोल्मा नै ििछेको भनधी दा्बधी गनने जािछेििालीलाई प्रनतििादीिरू्बधीच हििाि भएको 
कुिा २०६३।१।१५ ्मा ्ािा पाएको भनधी २०६३।३।७ ्मा जािछेिी दिखा्ति ददएको ि न्मनति 
२०६३।३।३० ्मा अनभयोग दायि भएको दछेसखदँा उसललसखति कानूनको िदमयादनभत्र प्र्तितुि 
अनभयोगपत्र दायि भएको दछेसखन आएन।

(क्मल्मोिन चापागाई स्मछेति हि. दछेि चापागाईको जािछेिीलछे नछेपाल सिकाि, नछे.का.प. २०६८, अंक 
११ ननणनुय नं. ८७१६)

हिदछेश्मा अकवो हििाि गिछे्मा 
ऐन्मा भएको बयि््ालछे नछेपाल अन्िाजयका नछेपाली नागरिकलाई एउटा ्िा्नधी भई भईकन ननजसँग 
सम्बन्् हिच छ्ेद िनु्ुबछेगि अकवो ् िा्नधी ्माननससँग हििाि गननु ननषछ्े  गिछेको िुँदा नछेपालको नागरिकको 
िैनसयति्बाट ननज जिाँसकैु ििछे पनन ननजउपि सो ऐनलछे लगाएको प्रनति्बन्् ्ुटन नसकनछे।

(नसजिलुला न्मयाँको जािछेिीलछे श्रधी ५ को सिकाि हि. इसन्रिस न्मयाँ, नछे.का.प. २०४४ ननणनुय नं. 
३०११ अंक २)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.३ हििािसम्बन््धी)
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३.४ सम्बन्् हिच छ्ेद
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१. परिचय 
z	सम्बन्् हिच छ्ेद ्मदु्ा दनुनयािादी फौजदािी ्मदु्ा िो। 
z	सम्बन्् हिच छ्ेद ्मदु्ा सजलला अदालति्मा लागद्। लोगनछे िा ्िा्नधी जो सकैुलछे सम्बन्् 

हिच छ्ेदका लानग अदालति्मा ननिछेदन ददन सक्न।् 
z	सम्बन्् हिच छ्ेद गननु चािनछे पक्लछे आफू ििछेको िा प्रनतििादी ििछेको इलाकाको सजलला 

अदालति्मा य्तिो सम्बन्् हिच छ्ेदका लानग ननिछेदन ददन सक्न।् 
z	सम्बन्् हिच छ्ेदका लानग ननिछेदन ददँदा सम्बसन््ति पक् आफैं  उपस््ति िनु ुपदनु्। 
z	सम्बन्् हिच छ्ेदको ननिछेदन ददनछे पक्लछे आफनो परिचयात्मक हिििण खलुनछे कागज ि हििाि 

दतिानुको प्र्माणपत्रस्मछेति सा्ै िाखधी सम्बन्् हिच छ्ेदको ननिछेदन ददन ुपदनु्। 
z	सम्बन्् हिच छ्ेदका लानग ददइनछे ननिछेदन्मा ननिछेदन ददनछे पक्को फोटोस्मछेति टासँ गिछेको िनुपुदनु्। 
z	ननिछेदन्मा प्रनतििादीको मयाद तिा्मछेल िनु सकनछे गिी ्पटि ितिन उललछेख गनुनु पदनु्। 
z	्िा्नधी ्माननसलछे सम्बन्् हिच छ्ेदको ननिछेदन ददएको अि््ा्मा गभनु ििछे नििछेको हिषयस्मछेति 

उललछेख गनुनु उपयकु्त िनु््। 
z	सम्बन्् हिच छ्ेदको दा्बधी गदानु अंश्मा दा्बधी भए नभएको स्मछेति उललछेख गनुनु पदनु्। अंश्मा 

दा्बधी भएको्मा अंसशयािको हिििणस्मछेति संक्छेप्मा उललछेख गनुनु पदनु्। 
z	अंशको दा्बधी सहितिको सम्बन्् हिच छ्ेदको ननिछेदन पिछे्मा ननजको अंश दा्बधी भएको िक सम्म 

अंश पाउनछे भनधी दा्बधी गिछेको समपसति्बाट िोक्ा िाख् न सहकनछे िनु््। 
z	तय्तिो ननिछेदन्मा सजिधीकोपाजनुन खचनुको स्मछेति ्माग गननु सहकन््। 

२. कानूनधी वयि््ा  
क. सम्बन्् हिच छ्ेद िनुसकनछे अि््ा 
हििािािीको ्मिलको २ नं. को ९ दफा्मा िा ४ नं. ्मा लछेसखएको ि दछेिायको अि््ा्मा ्बािछेक लोगनछे 
्िा्नधीको सम्बन्् हिच छ्ेद िनु सकदैन। तय्तिो अि््ा पिी सम्बन्् हिच छ्ेद गनुनु पिछे्मा पनन कािण 
खोली ननिछेदन गिी अड्ा्बाट ननणनुय भएपन् सो ननणनुय्ब्मोसज्म ्मात्र सम्बन्् हिच छ्ेद िनु सक्त्। 
लोगनछे ्िा्नधीको ्मिलको १नं. ...

्िा्नधीलछे लोगनछेलाई ननजको ्मन्जिुी्बछेगि लगातिाि तिधीन िषनु िा सोभन्दा ्बढी स्मयदछेसख ्ो्डधी अलग 
्ब्नछे गिछे्मा िा लोगनछेको जयान जानछे, अगिभगि िनुछे िा अरू कुनै ठूलो शािीरिक िा ्माननसक कटि िनुछे 
हकनस्मको का्म िा जाल प्रपन्च गिछे्मा  िा ्िा्नधीलाई ननको निनुछे यौनसम्बन््धी कुनै िोग लागछे्मा िा 
... ्िा्नधीलछे पिपरुुषसँग किणधी गिाएको ठिि्मा तय्तिधी ्िा्नधीनसति लोगनछेलछे आफनो सम्बन्् हिच छ्ेद 
गननु पाउँ् ............................................................................................................१ 
लोगनछेलछे अरू ्िा्नधी लयाए्मा िा िाखछे्मा िा ्िा्नधीलाई घि्बाट ननकालछे्मा िा खान लाउन नददए्मा 
िा ्िा्नधीको खोज ख्बि ननलई िछेिन्बचाि निाखधी लगातिाि तिधीन िषनु िा सोभन्दा ्बढी स्मयदछेसख 
्िा्नधीलाई ् ो्डधी अलग ्ब्नछे गिछे्मा िा ् िा्नधीको जयान जानछे, अगिभगि िनुछे िा अरू कुनै ठूलो शािीरिक 
िा ्माननसक कटि िनुछे हकनस्मको का्म िा जाल प्रपन्च गिछे्मा िा लोगनछे नपुंसक िनु गए्मा िा लोगनछेलाई 

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.४ सम्बन्् हिच छ्ेद)
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ननको निनुछे यौनसम्बन््धी कुनै िोग लागछे्मा िा लोगनछेलछे पिस्तधीसँग किणधी गिछेको ठििछे्मा िा ज्बिज्तिधी 
किणधीको ्मिलको ३ नं. को दफा ६ ्ब्मोसज्म लोगनछेलछे ्िा्नधीलाई ज्बिज्तिधी किणधी गिछेको ठििछे्मा 
तय्तिो लोगनछेनसति ्िा्नधीलछेसम्बन्् हिच छ्ेद गननु पाउँ छ्े ......................................................२
लछेसखए्बािछेक अरू अि््ा्मा दिैु ्िीको ्मन्जिुी भए्मा लोगनछे ्िा्नधीको सम्बन्् हिच छ्ेद गननु  
िनु्् ...................................................................................................................३
उसललसखति कानूनधी बयि््ालछे सम्बन्् हिच छ्ेदका लानग आ्ाििरू तिय गिछेको ्। यस सम्बन्््मा 
सिवोचच अदालति्बाटस्मछेति ्मित्िपूणनु वयाखयािरू यसप्रकाि ििछेका ्न ्:

दोस्ो हििाि गिी हिदछेश्मा नोकिी गिी ्ब्नछे पनतिसा् ्ब्नसकनछे परिस््नति प्र्तितुि ्मदु्ाको सन्दभनु्मा 
नससजनुति भएको दछेसखदैँन। पनति घि्ैम ्बसछेको अि््ा्मा पत्धीलछे ननजको ्मन्जिुी्बछेगि लोगनछ्े िा्नधीको 
्मिलको १ नं. को दछेिाय २ हिपिीति अि््ा नभएको, पनतिलछे सा्ै लान इन्काि गिछेको स््नति्मा ्माइति्मा 
्ब्दै आएकी श्रधी्मतिधीसगँ सम्बन्् हिच छ्ेद गिी पाउँ भनधी नलएको दा्बधी ्मनानस्ब ्माGg सहकन ्न।

(सचजकाजधी गरुुगि हि. आस ्माया गरुुगि, नछे.का.प. २०५५ नन.नं. ६४९४ प.ृ ३०)

ऐनलछे कानून्ब्मोसज्मको ्मदु्ा ्मान्मला ददन पाउनछे अन्काि स्ैबलाई ् । तिि तयसिी ्मदु्ा ्मान्मला ददँदै्मा 
ठूलो शािीरिक कटि िनुछे का्म िा जाल प्रपचि गिछेको eGg न्मलदैन। तयसलाई सम्बन्् हिच छ्ेद गनने 
आ्ाि ्बनाउन पनन न्मलनछे िुदैँन। ्मदु्ा ्मान्मला ददँदै्मा कुनै हकनस्मको शािीरिक कटि िनुछे जालप्रपचि 
गिछेको िो भनधी सो कुिा िादीलछे दछेखाउन सकछे को पनन पाइँदैन। यस स््नति्मा लोगनछे ्िा्नधीको ्मिलको 
१ नं. को दछेिाय १ अनसुाि सम्बन्् हिच छ्ेद गनने अि््ा हिद्य्मान ििछेको दछेसखन आएन।

(्मा्िधी दछेिधी िाणा हि. ब्रमि श्मसछेि, नछे.का.प. २०४० अंक ८ ननणनुय नं. १७२४ प.ृ ४५२)

क. अंश नलइसकछे पन् सम्बन्् हिच छ्ेद िनु सकनछे 
य्ा्नु्मा पतिधी पत्धी्बधीचको सम्बन्् आपसधी स्मझदािी ि ्मछेलन्मलाप्बाट ्मात्र स्ुम्िु िनुछे िो। अन्य्ा 
यधी कुिाको अभाि्मा तय्तिो सम्बन्् ननिन्तिि काय्म िाख् नकुो कुनै औसचतय नििनछे। ... अंश ्मदु्ा 
दायि गिी अंश पाउनछे फैसला प्राति गिछेपचिाति ्आफूलछे पाउनछे भाग आफना ना्म्मा दतिानुस्मछेति गरिसकछे को 
अि््ा्मा आन्नुकरूप्मा अ्ब पनतिसँग पूणनुति: नभन ्न भई उनधीसँग सिोकाि नभएको ि हिगति २२ िषनुदछेसख 
आफूखशुधी ्माइतिधी्मा ्बसछेको अि््ा्मा पारििारिक पहिचानको लानग िैिाहिक सम्बन््को ननिन्तिितिा 
काय्म गनने eGg] सजहकि उसचति नदछेसखनछे। ... आपसधी स्मझदािी ि स्ुम्िु सम्बन्् काय्म भए्मात्र सो 
सम्बन्् ननिन्तिि काय्म िनु सकनछे िो। तिि एकपन् अकवो गददै हिगति २२ िषनुसम्म चलछेको ननिन्तिि 
हििाद झैझग्डालछे दिैु पक््बधीच शासन्तिपूणनु जधीिन वयतिधीति गनने भािना ि अि््ा नभई झै-झग्डा ि हििादै 
हििाद ननिन्तिि िहिििछेको अि््ा्मा तय्तिो सम्बन्् काय्म िाखधी ििनकुो कुनै औसचतय निनुछे।

(कृषण शछेिचन हि. पद्मकु्मािी शछेिचन, नछे.का.प. २०६७ अंक १० ननणनुय नं. ८४८७)
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ख. ्ितिः सम्बन्् हिच छ्ेद िनुछे 
्िा्नधीलछे अकवोसँग हििाि गिछे्मा तय्तिो लोगनछे ्िा्नधीको सम्बन्् ्ितिः हिच छ्ेद िनु््।२ नं. ...

ग. सन्तिानको पालन पोषण
ऐन्ब्मोसज्म लोगनछे ्िा्नधीको सम्बन्् हिच छ्ेद भएको न्मनतिलछे दईुसय ्बितिि ददननभत्र जन््मछेको सन्तिान 
अन्य्ा प्र्मासणति नभए्मा सो सम्बन्् हिच छ्ेद भएको लोगनछेकै सन्तिान ठि न्ु। तय्तिा सन्तिान ि पाचँ िषनु 
नपगुछेका िा पाचँ िषनुदछेसख ्मान्का ना्बालक पालनछे हिषय्मा दछेिाय्ब्मोसज्म िनु्् ............................1 
ना्बालकलाई आ्मालछे आफैं  पालन चािछे्मा ननजैलछे ि ननजलछे पालन नचािछे्मा ्बा्बलुछे पालन ुप न्ु ..............2
यस नं. को १.... दफा्मा जनुसकैु कुिा लछेसखएको भए तिापनन आ्मा ्बा्ब ुदिैुको ्मन्जिुी भए्मा तय्तिो 
ना्बालकलाई आ्मा ्बा्ब्ुमधयछे कुनैलछे िा आलो पालो गिी पालन पाउँ् ....................................३
आ्मा ्बा्ब्ुमधयछे जोसकैुलछे पालछे पनन ना्बालकको अहिति िनुछे अि््ा िा तय्तिो अहिति िनुछे ्मनानस्ब 
आशङ् का नभए्मा पालनछे आ्मा ्बा्बलुछे नपालनछे आ्मा िा ्बा्बलुाई ्बधीच ्बधीच्मा ना्बालकसँग भछेटघाट गनने 
्मौका ददनपु न्ु। तय्तिो ्मौका अकवो हििाि गनने आ्मालछे पनन पाउँ छ्े .......................................४
आ्मालछे पालदा ्बा्बलुछे आफनो इजजति आ्मदअनसुाि ना्बालकलाई खान, लाउन, सशक्ा ि औष्धी 
उपचािस्मछेतिको ्मनानस्ब खचनु ददनपु न्ु। आ्मालछे नपाली ्बा्बलुछे तय्तिो ना्बालक पालछेको ििछे् ि 
्बा्बभुन्दा आ्माको आय्तिा ्बढी ििछे् भनछे अड्ालछे अि््ा हिचाि गिी आदछेशद्ािा तिोहकददए्ब्मोसज्म 
तय्तिो ्िा्नधी ्माननसलछे पनन ना्बालकको खान, लाउन, सशक्ा ि औष्धी उपचािको खचनु ्बछेिोनुनु  
प न्ु .....५।(३ नं.) ...

ग. अंश पाउनछे 
सास ुससिुास्मछेति भई िा लोगनछेलछे ्मात्र खान लाउन नददई घि्बाट ननकाला गिछेको िा कुटपधीट गिी दःुख 
ददनछे गिछेको िा लोगनछेलछे अरू ्िा्नधी लयाए िा िाखछेको्मा तय्तिधी ्िा्नधीलछे लोगनछेको अंश्बाट आफनो 
अंश ्ुट् याई नलन पाउँ छ्े। तय्तिधी ्िा्नधी ्माननस ्मिछे्मा िा ननजलछे अकवो हििाि गिछे्मा उसलछे खाई 
लाई ्बाँकी ििछे जनति िकिालाको िनु््। साससुसिुालछे ्मात्र ननकाला गिछेको्मा इजजति आ्मदअनसुाि 
खान लाउन ददनपु न्ु।(४ नं.) 

यस ्मिलको १ नं. ्ब्मोसज्म लोगनछे ि ्िा्नधीको सम्बन्् हिच छ्ेद िनुछे भए्मा अदालतिलछे ननजिरू्बधीच 
अंश्बन््डा गननु लगाएि ्मात्र सम्बन्् हिच छ्ेद िनुछे ननणनुय गनुनुप न्ु। सम्बन्् हिच छ्ेद िनुछे लोगनछे ्माननसलछे 
नै अंश नलई नसकछे को अि््ा्मा अदालतिलछे तिायदातिधी ्माग गिी अंसशयाििरू्बधीच अंश्बन््डा गननु आदछेश 
ददई तय्तिो लोगनछे ्माननसको भाग्मा पनने अंश ि सो अंश्बाट सम्बन्् हिच छ्ेद गनने ्िा्नधी ्माननसलछे 
पाउनछे अंशको अन्जा्म गिी अंश्बन््डा नभएसम्मको लानग तय्तिधी ्िा्नधी ्माननसको जधीहिकाको ननन्मति 
्मानसकरूपलछे खचनु भिाई ददनपु न्ु। अंश ्बन््डा भईसकछे पन् सम्बन्् हिच छ्ेद भएकी ्िा्नधी ्माननसको 
अंश्मा पिछेको समपसति्मा ननजको िक िनुछे्। तय्तिधी ्िा्नधी्माननसलछे अकवो हििाि नगिछे्मा िा अकवो 
हििाि गिछेको भए पनन कुनै सन्तिान नभए्मा ननजको शछेषपन् ननजलछे पाएको तय्तिो समपसति असघललो 
लोगनछेपहट्का सन्तिान भए तय्तिा सन्तिानलछे ि तय्तिा सन्तिान नभए असघललो लोगनछेलछे पाउनछे्।(४ क. 
नं.) 

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.४ सम्बन्् हिच छ्ेद)
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घ. िाहषनुक िा ्मानसक खचनु भिाई नलन सकनछे 
यस ्मिलको ४क. नं. ्मा जनुसकैु कुिा लछेसखएको भए तिापनन सम्बन्् हिच छ्ेद िनुछे ्िा्नधी ्माननसलछे 
अंश ननलई सो्बापति लोगनछेसँग िाहषनुक िा ्मानसक खचनु भिाई नलन चािछे्मा अदालतिलछे तय्तिधी ्िा्नधी 
्माननसलाई लोगनछेको समपसति ि आय्तिाको आ्ाि्मा िाहषनुक िा ्मानसक खचनु भिाई ददन ुप न्ु। लोगनछेलछे 
तय्तिो खचनु तय्तिधी ्िा्नधी ्माननसलछे अकवो हििाि नगिछेसम्म ्मात्र भनुनु प न्ु।(४ ख. नं.)

यस ्मिलको १ नं. ्ब्मोसज्म सम्बन्् हिच छ्ेद भएको्मा दफा ४क. ्ब्मोसज्म ्बन््डा गनुनुपनने कुनै 
समपसति नभई लोगनछे्बाट अंश नपाएकी ्िा्नधी ्माननसलछे लोगनछे्बाट खान लाउन खचनु भिाउन चािछे्मा ि 
तय्तिो लोगनछेको आमदानधी आय्तिा भए्मा अदालतिलछे तय्तिधी ्िा्नधी ्माननसलाई लोगनछेको आय्तिाको 
आ्ाि्मा खान लाउन खचनु भिाई ददनपु न्ु। लोगनछेलछे तय्तिा खचनु तय्तिधी ्िा्नधी ्माननसलछे अकवो हििाि 
नगिछेसम्मको लानग ्मात्र भनुनुप न्ु। (४ ग. नं.)

ङ. दाइजो पछेिा ्म्यौट भए्मा 
्महिलाको दाइजो, पछेिा िा स्तधी अंश्नको समपसति ्मा्दा अंश नभई एकाघिसँग ्बसछेका अरू 
अंसशयाििरूस्मछेति ििछे्न ्भनछे उ्मछेि पगुछेको स्ैब अंसशयाििरूको ्मन्जिुीको नलखति भए्मा िा तय्तिो 
नलखति नभएपनन ननजिरूको सि्मनति्ब्मोसज्म तय्तिो समपसति ्मानसएको प्र्मासणति भए्मा सो ्मासछेको 
दाइजो, पछेिा िा स्तधी अंश्नको समपसति लछेनदछेन वयििािको ्मिल्ब्मोसज्म स्ैब अंसशयाििरूको गोश्वािा 
्न्बाट शो्भनानु िनुसक्। (५ नं.)

च. न्मलापत्र िनु सकनछे 
सम्बन्् हिच छ्ेदका लानग पिछेको ननिछेदन्मा प्रनतििादीलछे अदालति्बाट जािी भएको मयाद ्बझुधी आई 
प्रनतिउतिि ददई दिैु पक् न्मली सम्बन्् हिच छ्ेद गननु ्मन्जिु भई ननिछेदन ददए्मा सम्बन्् हिच छ्ेद िनुछे गिी 
न्मलापत्र गिाउन सहकन््। 

्. न्मलापत्र्मा खलुाउन ुपनने कुिािरू 
सम्बन्् हिच छ्ेद्मा न्मलापत्र गिाउँदा अंश िा सजिधीकोपाजनुनको खचनु ि सन्तिानको िछेिचाि, संिक्कति, 
पालन पोषण ि भछेटघाटको हिषय्मास्मछेति उललछेख गननु लगाउन ुपदनु्। 

ज. फैसला गनुनुपनने स्मयािन् 
संसक्ति कायनुहिन् अपनाइनछे भएकोलछे सम्बन्् हिच छ्ेद ्मदु्ा ९० ददननभत्र हकनािा गरिसकन ुपदनु्। 
(संसक्ति काहयनुहिन् ऐन, २०२८ को दफा 10)



 89

कायनुहिन्
z	सम्बन्् हिच छ्ेदसम्बन््धी ्मदु्ा्मा संसक्ति कायनुहिन् अपनाइन््। 
z	ननिछेदन दतिानु भएपन् हिपक्धीका ना्म्मा ७ ददनको मयाद जािी गरिन््। 
z	का्ब्ुबाहििको परिस््नति पिी अदालति्बाट जािी भएको मयाद गजु्छे्मा १५ ददनको मयाद ्प 

गिी प्रनतििाद गननु सहकन््।
z	अदालति्बाट जािी भएको मयाद्मा प्रनतिउतिि नलई आउनछे पक्लाई तिािछेख्मा िासखन््।  
z	का्ब ु्बाहििको परिस््नति पिी तिािछेख गजु्छे्मा पनन संसक्ति कायनुहिन् ऐन, २०२८ को दफा  ८ 

्ब्मोसज्म पटक्मा ददनसम्मको तिािछेख ्ामन ््माउन सहकन््। 
z	सम्बन्् हिच छ्ेदको ननिछेदन्मा अंशको दा्बधी भएको अि््ा्मा नातिा्मा हििाद नभए सम्बसन््ति 

अंसशयाििरूको हिििण खलुाई तिायदातिधी ्माग गनने आदछेश गनुनु पदनु्। 

सम्बन्् हिच छ्ेद ्मदु्ा्मा अंश ्ुट्ाउँदा अपनाउन ुपनने कायनुहिन् 
सम्बन्् हिच छ्ेद िनुछे ननणनुय गदानु अंश भिाई ददनछे कायनुहिन्ः (१) ्मलुकुी ऐन लोगनछे्िा्नधीको 
्मिलको ४क नं. ्ब्मोसज्म लोगनछे्िा्नधी्बधीच सम्बन्् हिच छ्ेद िनुछे दछेसखए्मा अदालतिलछे ननजिरू्बधीच 
अंश ्बन््डा गननु लगाउँदा अ.िं. ्मिलको १३३ नं. ्ब्मोसज्म दिैु पक््बाट अंसशयाििरूको संखया, ना्म, 
्ि, ितिन खलुाई कागज गिाई िादी प्रनतििादी्बािछेक पनन अन्य अंश ्बन््डा िनु ्बाँकी अंसशयाि खलुन 
आए्मा ननजिरूलाई अ.िं. ्मिलको १३९ नं. ्ब्मोसज्म सझकाई ्बझुधी प्रनतििादीसिि तिािछेख्मा िाखधी 
तयसै ्मदु्ा्बाट अंश ददलाई ददनछे सम्बन्््मा कानून्ब्मोसज्म काििािी हकनािा गनुनुपदनु्।

(२) उपननय्म 
(१) ्ब्मोसज्म अंश भिाउनछेसम्बन््धी काििािी गदानु ्मलुकुी ऐन, अंश ्बन््डाको ्मिल्ब्मोसज्म सगोलको 

अंसशयाििरू्बाट तिायदातिधी फाँटिािी पछेस गननु लगाउनपुदनु्।

(३) ्िा्नधी्माननस िादी भई दायि भएको सम्बन्् हिच छ्ेद गरिपाउँ eGg] ्मदु्ा्मा िादी पक्लछे 
जधीहिकाका ननन्मति ्मानसक खचनु िा अंशतिफनु  दा्बधी ्ा्डधी न्मलापत्र गननु चािछे्मा ननजको ्मन्जिुीलछे 
जधीहिकाका ननन्मति ्मानसक खचनु िा अंश ननलनछे गिी न्मलापत्र गननु िा जधीहिकाको ननन्मति ्मानसक 
खचनु िा अंशतिफनु को दा्बधी ्ा्डधी सम्बन्् हिच छ्ेदतिफनु  ्मात्र उपचाि खोजछे्मा सम्बन्् हिच छ्ेदतिफनु  
्मात्र ्बोली ननणनुय गननु ्बा्ा पनने ्ैन।

(४) उपननय्म (१) ्ब्मोसज्म अंश ्बन््डा गननु लगाउँदा कोटनु फी ऐन, २०१७ ्ब्मोसज्म िादी्बाट 
कोटनु फी असलु गिछेपन् प्रनतििादी्बाट िादीलाई भिाई ददनपुदनु्।

सजलला अदालति (्बाह्ौ संशो्न) ननय्मािली, २०७३ ८५क.

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.४ सम्बन्् हिच छ्ेद)
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झ. सम्बन्् हिच छ्ेद ्मदु्ा्मा नातिा्मा हििाद भए्मा 

z	कहिलछेकाँिी सम्बन्् हिच छ्ेद ्मदु्ा्मा नातिा्मा हििाद आउन सकनछे्। य्तिो अि््ा आए्मा 
पहिलछे नातिा काय्म ििछे नििछेको हिषय यहकन गनुनु पदनु्। 

z	सम्बन्् हिच छ्ेद ्मदु्ा्मा नातिा्मा हििाद दछेसखए्मा नातिासम्बन्् दछेसखनछे प्र्माण पछेस गननु लगाउन ु
पदनु्। नातिा यहकन गननु दछेिायका प्र्माण ्बझुन सहकन्् :

क. हििाि दतिानुको प्र्माण
ख. नातिाका ्बािछे्मा जानकािी /fVg] ्माननसिरू
ग. सम्बसन््ति ितिन्मा सजनुन्मन 

नातिासम्बन््धी हिषय्मा ्प जानकािीका लानग यो परिच छ्ेदको पन्ललो खण्ड िछेननु सहकन््। 
अन्य कुिािरू 

z	सम्बन्् हिच छ्ेद िनुछे अि््ा्मा सन्तिानको सजम्मा ि िछेिचाि एि्म ्पालन पोषणको सजम्मछेिािीको 
हिषय्मा स्मछेति उललछेख गनुनु पदनु्। 

z	अंश दा्बधी नगिछेको सम्बन्् हिच छ्ेद ्मदु्ा्मा दिैु पक्को ्मखु न्मलछे्मा पहिलो पछेसधी्मा नै फैसला 
गननु सहकन््। 

z	सन्तिानको संिक्कति ि पालन पोषणको सम्बन्््मा हििाद भए सो सम्बन्््मा आिशयक 
हिििण ि प्र्माण संकलन गनने आदछेश गननु सहकन््। 

ञ. अकवो हििाि गिी ्ितिः सम्बन्् हिच छ्ेद भए्मा अंश नपाउनछे 
लोगनछे ्िा्नधी्बधीच्मा सम्बन्् हिच छ्ेद िनुछे भए्मा अदालतिलछे ननजिरू्बधीच अंश ्बन््डा गननु लगाएि ्मात्र 
ननणनुय गनुनुपनने भनधी ऐ. को ४(क) नं. ्मा बयि््ा गिछेको पाइन्् भनछे ्िा्नधीलछे अकवोसँग हििाि 
गिछे्मा लोगनछे्िा्नधीको २ नं. लछे तय्तिो लोगनछे्िा्नधीको सम्बन्् ्ितिः हिच छ्ेद िनुछे िुँदा तय्तिो्मा 
अंश्बन््डा गनुनुपनने गिी कुनै कानूनधी बयि््ा भएको नदछेसखनछे। ... सम्बन्् हिच छ्ेदको प्रश्नसँग अंश 
्बन््डाको प्रश्नस्मछेति ननिीति ििछेको हििाद्मा लोगनछे्िा्नधीको १ नं. को दछेिाय २ ्ब्मोसज्म सम्बन्् 
हिच छ्ेदको ्माँग गनने िादी ्िय्म ्लछे आफूलछे दायि गिछेको ्मदु्ा असन्ति्म टुगिो नलागदै अकवोसँग हििाि 
गिछेको ि सोसम्बन््धी प्र्माण कागजिरू न्मनसल संलगन िनु आएको स््नति्मा तय्तिा आ्ाि प्र्माणलाई 
अनदछेखा गननु नन्मलनछे।

(्बधीहपन्रि सिुछेदी (खत्रधी) हि. ्बन्दना काककी (भट्), नछे.का.प. २०६८ अंक ८ ननणनुय नं. ८६७३)

अंश ननलई िाहषनुक िा ्मानसक खचनु जधीहिकोपाजनुन खचनु ्माग भएको अि््ा्मा तय्तिो खचनु भिाउनभुन्दा 
अगािै लोगनछेको आमदानधीको अि््ाका ्बािछे्मा हिििण संकलन गनुनुपनने िनु।् यस हिषय्मा दिैु पक्लाई 
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कागज आमदानधी ि खचनुको अि््ाका ्बािछे्मा कागज गिाउन सहकन््। सा्मान्यतिया : िाहषनुक ति्ा 
्मानसक खचनु भिाउँदा दछेिायका आ्ाििरू नलन सहकन्् :

क) लोगनछेको आमदानधीको अि््ा खलुनछे कुनै आन्कारिक कागजाति भए सो कागज्मा उललछेख 
भएको आ्ाि्मा – ज्तैि : पारिश्रन्मक, ननितृिधीभिण, अन्य सहुि्ा, घि ्बिाल, कृहषको आमदानधी 
आदद)।

ख) औपचारिक कागजातििरू नभए्मा दिैु पक्लछे गिछेको कागज्मा उललछेख गरिएको ्ूमलयका आ्ाि्मा।
ग) न्मनसल संलगन कागजाति्बाट दछेसखएका अन्य आ्ाििरूको ्ूमलयाङ्कन गिी औसचतयका आ्ाि्मा।

लोगनछेको आय्तिाको अि््ा यहकन गिछेपन् सो आय्तिा्बाट ननजलछे ननिानुि गनुनुपनने पारििारिक  
सजम्मछेिािी, पालन पोषण गनुनुपनने परििािको संखया, सन्तिान भए उनको सशक्ा दीक्ाको प्र्बन््, ्िा्नधी 
्माननसको आन्नुक अि््ा ि जधीहिकोपाजनुनको स्ोति ि परििािको िैनसयतिस्मछेतिका हिषय हिचाि गिी 
जधीहिकोपाजनुन खचनु नन्ानुिण गनुनु उपयकु्त िनु््। 

३. पनुिािछेदनको मयाद 
सम्बन्् हिच छ्ेद ्मदु्ा्मा दा्बधी नपगुछे्मा िादी पक्लाई ि दा्बधी पगुछे्मा प्रनतििादी पक्लाई, आंसशक दा्बधी 
पगुछे्मा दिैु पक्लाई फैसला्मा सचति न्बझुछे्मा सम्बसन््ति पनुिािछेदन अदालति्मा पनुिािछेदन गननु जान ुभनधी 
संसक्ति कायनुहिन् ऐन, २०२८ को दफा 11क. ्ब्मोसज्म ३० ददनको पनुिािछेदनको मयाद जािी गनुनुपनने 
िनु््। 

सम्बन्् हिच छ्ेद सम्बन््धी ्मदु्ाको फैसलाको तिपनसल खण्ड्मा उललछेख गनुनुपनने कुिािरू 

१. पनुिािछेदनको मयाद 
२. अंश पाउनछे भए सो कुिा, जधीहिकोपाजनुन खचनु, सन्तिानको िछेिचाि एि्म ्संिक्कति ि पालन पोषण, 

भछेटघाट 
३. िोक्ा िासखएको भए िोक्ा फुकुिा सम्बन््धी,
४. पक्को गोपनधीयतिा काय्म भएको भए सो कुिा,
५. सिोकाििालालछे नक्ल पाउनछे कुिा,
६. दायिीको लगति कट्ा गिी अनभलछेख शाखा्मा ्बझुाउनछे कुिा।

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.४ सम्बन्् हिच छ्ेद)
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३.५ नातिा काय्म 
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१. परिचय 
z	नातिा काय्म ्मदु्ा सजलला अदालति्मा लागद्। यो ्मदु्ा्मा संसक्ति कायनुहिन् अिलम्बन गरिन््। 
z	नातिा काय्मको हिषय अकसि पनति पत्धीको नातिा काय्म गिी पाउँ भनधी दायि िनुछे गदनु्।
z	हपतितृिसम्बन््धी हििादको हिषय्मा नातिा काय्मको हिषय आउनछे गदनु्। 
z	ना्बालकको तिफनु ्बाट नातिा काय्म गिी पाउँ भनधी अरू िकिालालछेस्मछेति फीिाद ददन सकनछे 

अि््ा ििन््। 
z	नातिा काय्मसम्बन््धी हििाद्मा अन्य प्र्माणका अनतिरिक्त ्डधी.एन.ए. पिीक्ण गिाउन सहकन््। 
z	्डधी.एन.ए. पिीक्ण नातिा काय्मका लानग भिपदवो प्र्माण ्माननन्् तिि सो पिीक्ण गनने प्रहक्रया्मा 

्िच्तिा आिशयक पदनु्। 

नातिा काय्मसम्बन््धी हिषय अंश ्मदु्ा्मा पनन जोन्डएि आउनछे गदनु्। सोसम्बन््धी नसजिको ्बािछे्मा अंश 
्बन््डासम्बन््धी परिच छ्ेद पनन सान्दनभनुक िनुसक्।  

2. कानूनधी बयि््ा
कसैसँग आफनो नातिा सम्बन्् काय्म गिाई ्मागन नानलस गननु िनु््। ना्बालक भए अरू िकिालालछे स्मछेति 
तय्तिो ना्बालकको नातिा सम्बन्् काय्म गिाई ्मागन नानलस गननु िनु््। लोगनछ्े िा्नधीको ५क नं. ...

हपतितृिको कुिा स ै्ं अन्ुमान्ैम आ्ारिति िनुछे ि तयस सम्बन्््मा अन्य्ा प्र्मासणति नभएसम्म आ्मालछे 
भनछेको कुिालाई साँचो ्माGgुपनने।

(्बचचधी हिटि हि. कहिन्रि ्बिादिु हिटि, नछे.का.प. २०३४  अंक ५ नन.नं. १०५२ प.ृ १३८)

प्रनतििादीिरूलछे िादीिरूलाई श्रधी्मतिधी, ्ोिा नातिाका वयसक्त िोइनन ्भनधी प्रनतिउतिि ि ्बयान सजहकिसम्म 
नलएपनन सोको पहुटि िनुछे कुनै प्र्माण गजुाननु नसकछे को ि ननजका साक्धीलछे नातिा सम्बन्््बािछे ्ािा 
नभएको भनधी ्बकपत्र गिछेको दछेसखए्बाट सो सजहकि ्ितिः खसण्डति िनुछे।िादीिरूलछे िंशजका आ्ाि्मा 
नागरिकतिाको प्र्माणपत्र नलएको्मा आफूलछे पनति ि हपतिाको िैनसयतिलछे सनाखति नगिछेको ि नागरिकतिा 
जालसाजधी्मा ्ुटै् ्मदु्ा ददएको िुदँा तय्तिो नागरिकतिालाई प्र्माण्मा नलई नातिा काय्म गननु नन्मलनछे eGg] 
सजहकि नलएको्मा सिकािी कायानुलय्बाट हिशछेष कानूनअन्तिगनुति जािी भएको नागरिकतिा ज्तिो प्र्माणपत्र 
कसैलछे झठु्ा हिििणका आ्ाि्मा प्राति गिछे्मा सो ्बदि गिाउनछे प्रहक्रयाका सम्बन्््मा उक्त हिशछेष ऐन्मा 
नै पृ् क बयि््ा ििछेको्मा सो्ब्मोसज्म नगिी जालसाजधी ्मदु्ा ददएको भि्मा नागरिकतिाको प्र्माणपत्र 
हििाददति भएकोलछे प्र्माण्मा नलन निनुछे eGg] सजहकि स्मछेति आ्ाििीन दछेसखनछे।
... हपतितृिको कुिा स ै्ं अन्ुमान्मा आ्ारिति िनुछे ि तयस सम्बन्््मा अन्य्ा प्र्मासणति नभएसम्म 
आ्माको भनाई साँचो ्माGgुपनने eGg] ्मान्यतिालाई यस अदालतिद्ािा हिन्द ु हिन्शास्तको ््ाहपति 
नसद्धान्तिकोरूप्मा िालसम्म अनसुिण गरिंदै आइएको परिप्रछेक्य्मा िादी दा्बधी ि ्बयान ति्ा सोको 
स्म्नुन्मा पछेस भएका स्बतुि प्र्माण खसण्डति िनुछे कुनै पनन प्र्माण ्िय्म ्प्रनतििादी पक््बाट आउन 
नसकछे को अि््ा्मा िादी प्रनतििादी्बधीच नातिा काय्म िनुछे।

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.५ नातिा काय्म)
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... नातिा सम्बन््नै अ्िधीकाि गनने प्रनतििादीिरूलछे िादीिरूलाई असघ नै अंश ददइसकछे को िोला भनधी 
अन्ुमान गनुनुपनने अि््ा नििनछे।
... तितकाल काय्म ििछेका अंशधी–अंशधी्बधीच भएको वयििािलाई ्बन््डापत्रको एक अंशधीयाि ... तिफनु को 
अंश खानछे पनुिािछेदक िादीिरूलछे िाल आएि अन्य्ा सजहकि नलन नन्मलनछे भई उक्त ्बन््डापत्र्बािछेकको 
गोश्वािा पैनत्रक समपसति ्बाँकी ििछेको दछेसखन आए िा तय्तिो पैनत्रक समपसति कुनै ्बखति ननजिरूका 
पनति ि हपतिाका ना्म्मा आउनछे अि््ा पिछे्मा तयस्बाट पनुिािछेदक िादीिरूलछे आफनो िक हि्सा 
जनति ्ुट् याई नलन पाउनछे।
 
(िोशन ्मिजनुन हि. भयुचुा ्मिजनुन, नछे.का.प. २०६३  अंक ११ नन.नं. ७७८४ प.ृ१४२०)

किणधी ि ्बचचाको जन््मसम्बन््धी हििाद्मा न्मनसल संलगन प्र्माणका अनतिरिक्त हििादसँग सम्बसन््ति 
्महिलाको ्बयानलाई गंमभधीितिापूिनुक िछेन ुनुपनने।

किणधी ि ्बचचाको जन््मसम्बन््धी हििाद्मा न्मनसल संलगन प्र्माणका अनतिरिक्त हििादसँग सम्बसन््ति 
्महिलाको ्बयानलाई गमभधीितिापूिनुक िछेन ुनुपनने। सा्मान्यतिया आफनो सनतिति एि्म ्इजजति, चरित्र ि 
प्रनतिष्ा्मा आचँ आउनछे िा लान््ना लागनछे गिी कुनै पनन ्महिलालछे एउटा परुुषसँग किणधी लछेनदछेन 
भएको अि््ा्मा अकवो वयसक्तउपि लान््ना लाउनपुनने अि््ा निनुछे। एउटा परुुषसँग किणधी 
गिी गिाई सोको कािण्बाट गभनु ििी ्बचचास्मछेति जन््मछेको कुिालाई अकवो परुुषको किणधी्बाट सो 
्बचचा जन््मछेको िो भनधी अकवो वयसक्तलाई लान््ना लगाउनपुनने कािणको हिद्य्मानतिा नििछेकोलछे 
प्रनतििादी्बािछेकको वयसक्तको किणधी्बाट जन््मछेको भनधी अन्ुमान गननु नन्मलनछे।

(नलल्बिादिु क्छेत्रधी हि. सचत्रा हि.क., नछे.का.प. २०६५ अंक १० नन.नं. ८०२६ प.ृ १२५०)

िादी ि प्रनतििादी दिैु्बधीच यौन सम्बन्् भएको ि ्बचचा जन््मछेको कुिा ््ाहपति भएको स््नति्मा िादी 
प्रनतििादी ्बधीच िैिाहिक सम्बन्् काय्म िनु आउनछे िुँदा िादी ि ननजको साक्धी खननसिा नतिलीजाको 
्बयान ि ्बकपत्र्मा ति्थयगति कुिा्मा कछे िी फिक पददै्मा उक्त ्बयान ्बकपत्रलाई प्र्माण्मा ग्िण गननु 
न्मलदैन eGg नन्मलनछे िुँदा िादी ि प्रनतििादी्बधीच िादी दा्बधी ्ब्मोसज्म नातिा काय्म िनुछे ि अंशस्मछेति 
्ुट्ाई पाउनछे ठिि ्याएको पनुिािछेदन अदालति पोखिाको फैसला ्मनानस्ब ठिनने।

(्माननसंि पूजानु हि. टुलकु्माया पूजानु, नछे.का.प. २०५६  अंक ७  नन.नं. ६७५५ प.ृ ५३५)

पनतिसँग सििास भई सन्तिानोतपसति िनु नसकनछे ज्तिा प्र्माणको अभाि्मा पनतिलछे िादी ति्ा ननज्बाट 
जन््मछेको सन्तिान ्ोिालाई अदालति्मा उपस््ति भई अ्िधीकाि नगिछेको अि््ा्मा िादी्बाट जन््मछेको 
्ोिा अकानुको िधीयनु्बाट जन््मछेको भनधी eGg सहकनछे ठोस आ्ाि प्र्माण नभएकोलछे पनति नातिा काय्म 
गिी न्िािान गिाई पाउँ eGg] िादी दा्बधी पगुन नसकनछे।

(्मोिन ्बिादिु ्ब्नछेति हि. जयन्तिधी भाितिधी, नछे.का.प. २०४८  अंक ७  नन.नं. ४३३० प.ृ ३७९)
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सम्बन्् हिच छ्ेद ्मदु्ा ि अंश ्मदु्ा एकै लगाउको दछेसखदँा अंश ्मदु्ा ि लगाउको सम्बन्् हिच छ्ेद 
्मदु्ास्मछेति सा्ै ननणनुय गनुनुपनने्मा अंश ्मदु्ा ्मलुति्बधी िाखधी सम्बन्् हिच छ्ेद ्मदु्ा्मा ननणनुय गिछेको नन्मलनछे। 
...  सम्बन्् हिच छ्ेद ्मदु्ा्मा िादीको दा्बधी ि प्रनतििादीको भनाई्बाट स्मछेति प्रनतििादी्बाट जन््मछेकी ्ोिी 
िादीको िो िोइन सो ननणनुय न्बन्द्ुमा पगुछेपन् ्मात्र सम्बन्् हिच छ्ेद्मा ननणनुय िनुछे िुदँा नातिाको हििादको 
िक्मा दिैु अंश ि सम्बन्् हिच छ्ेद्मा ननणनुय नगिी एउटै अंश ्मदु्ा्बाट ननणनुय गिछे िनुछे।

(चन्रिकु्मािी अन्कािी हि. प्रभाकि अन्कािी, नछे.का.प. २०४६  अंक ५ ननणनुय नं. ३८२८)

हिदछेश गएको ्माननससँग ननयन्मति टछेनलफोन समपकनु  िनुसकनछे अि््ा्मा फककी आउनछे न्मनति ्ािा िनुछे 
ि हिदछेशको ठछे गानास्मछेति ्ािा िनुछे िुँदा य्तिो अि््ा्मा अ.िं. ८३(१) नं आकषनुण िनु नसकनछे।... 
हिदछेश गएको वयसक्तलाई उ्मछेि, सु् ति ्मनस््नति ि ्बिलुाएको वयसक्तसिि िाखछे पनन खण्ड (च) 
्मा पनने वयसक्तको तिफनु ्बाट जसलाई हििादको ति्थय नै ्ािा िुँदैन, उसलछे ददएको प्रनतिउतिि ि 
तय्तिो वयसक्तलछे ददएको प्र्माणको आ्ाि्मा इन्साफ गदानु अदालति ्बितैुि िोसशयाि िनुपनने। ... कुनै 
जातिकको हपतितृिको हििाद्मा आ्माको भनाइलछे ्मित्िपूणनु ््ान ििन््। अन्य कुिासँग ्बासझदैंन 
ि परिस््नतिजन्य कुिािरूलछे स्म्नुन गदनु् भनछे आ्माको भनाइलाई नातिाको हििाद्मा ्मित्िपूणनु 
प्र्माणको रूप्मा ग्िण गनुनुपनने। ... Intimate sample कािणधी्बाट नै ननकानलएको eGg]्मा हििाद 
नभई ननहिनुिाद रुपलछे कािणधी्बाट नै ननकानलएको अि््ा्मा प्र्माण्मा नलनपुनने। ... सम्बन््धी हििाद, 
अपिा् अनसुन््ान आदद्मा DNA ्मित्िपूणनु िनु््। तिि,  DNA Report प्र्माण्मा नलन प्रयोगशाला 
(Laboratory) कोठा नभत्र Sample ननकालन कािणधी ि सम्बसन््ति हिशछेषज् ्मात्र प्रिछेश गनुनुपनने।

(िाजधीि गरुुगि हि. नधीतिा गरुुगि, नछे.का.प. २०६८ अंक ३  नन. नं. ८५७८ प.ृ ३३४ फैसला 
न्मनति : २०६७।०२।११)

जातिकका सम्बन्््मा सा्मान्यतिया आ्माको भनाइ हिश्वासनधीय िनुछे भए तिापनन सोको पषुट्ाइ गनने 
पयानुति आ्ाि िनुपुनने।

(पूणानु सनुिुाि हि. इन्रि ्बिादिु भण्डािीस्मछेति, नछे.का.प. २०५२ अंक ६ नन.नं. ६०३१ प.ृ ५३६)

3. िदमयाद
यस ्मिलको १ नं. ्मा लछेसखएको ि जािीको कुिा्बािछेक अरू कुिा्मा भए गिछेका न्मनतिलछे एक िषनुनभत्र 
नानलस नददए लागन सकै्तन।(६ नं.)

4. कायनुहिन्
संसक्ति कायनुहिन् ऐन, २०२८ ्ब्मोसज्मको कायनुहिन् अिलम्बन गरिन््।

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.५ नातिा काय्म)
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३.६ किणधीसम्बन््धी अपिा्  
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1. परिचय 
किणधी यौनजन्य हिंसाको एउटा रूप िो। यसलाई ljleGg प्रकािका अपिा्को रूप्मा िनगनुकिण 
गरिन््। आसय किणधी, ज्बिज्तिधी किणधी, िा्डनातिा किणधीलाई ्मलुकुी ऐन्मा ्ुट् टा ्ुट् टै ्मिल्मा 
स्मछेहटएको ्। यससम्बन््धी कायन्ु ्ल्मा िनुछे यौनजन्य दवुयनुििाि (ननिािण) ऐन, २०७१ अलगगै 
कानून स्मछेति पारिति भएको ्। 

2. हिशछेषतिा 
हिचािणधीय प्र्मखु हिषयिरू

z	आशय किणधी ि यौन दवुयनुििािसम्बन््धी ्मदु्ा वयसक्तिादी फौजदािी ्मदु्ा भएकोलछे पधीन्डति 
्महिला फीिादपत्र (उजिुी) नलई अदालति प्रिछेश गदनु्।

z	फीिादपत्र्मा प्रनतििादीलछे कुन कायनु गिी यौन दवुयनुििाि गिछेको िो eGg] कुिा यहकनसा् 
उललछेख गनुनुपनने िुँदा सोिी आ्ाि्मा ्बझुनपुनने प्र्माण यहकन गननु सहकन््।

z	तय्तिो कायनु गदानु सम्बसन््ति ्महिला/्बानलकाको ्मन्जिुी ििछे नििछेको कुिा पनन फीिादपत्र्मा 
खलुाउन ुपदनु्।

z	्बानलकाको िक्मा ्मन्जिुीको अ्नु नििनछे िुदँा न्यायकतिानुलछे तयसतिफनु  पनन हिचाि प¥ुयाउनु पदन्ु ।
z	्मदु्ाको अनसुन््ान अनभयोजन दौिान पधीन्डतिको ना्म ठछे गान लगायतिका सूचनाको पूणनु गोपननयतिा 

काय्म गनने।
z	सनुिुाइ गदानु ्बन्द इजलास्मा गनुनुपदनु्।
z	फीिादपत्र्मा क्नतिपूनतिनुको ्माग नै नगिछेको भए पनन सम्बसन््ति ्महिला/्बानलकालछे ्मिससु 

गिछेको पधी्डाको ्ूमलयाङ्कन गिी क्नतिपूनतिनु नन्ानुिण गनुनु पदनु्।
z	क्नतिपूनतिनु भिाउँदा सिजरूप्मा भिी भिाउ िनुछे बयि््ा गरिनपुनने।

3. कानूनधी बयि््ा 
3.1 ्मलुकुी ऐन, आशय किणधीको ्मिल
क. यौन दवुयनुििाि गिछेको ्मानननछे 
कसैलछे कुनै ्महिलाको ्मन्जिुीन्बना ननजको संिछेदनशधील अगि ्ोए्मा िा ्ुनछे प्रयास गिछे्मा, ननजको 
नभत्रधी पोशाक खोलछे्मा िा खोलनछे प्रयास गिछे्मा, ननजलाई अ्िभाहिकरूप्मा कुनै एकान्ति ठाउँ्मा लगछे्मा, 
आफनो यौनसम्बन््धी अगि ननजलाई ् ु न, स्माउन लगाए्मा िा ननजलाई असश्ल िा अन्य तय्तैि प्रकािको 
शबद, संकछे ति प्रयोग गिछे्मा िा सचत्र, ति्िधीि दछेखाए्मा, यौनका आशयलछे सज्काए्मा िा िैिानधी ददए्मा िा 
ननजसँग य्तैि अन्य कुनै हकनस्मलछे अ्िभाहिक, अिासन््ति िा अ्मयानुददति वयििाि गिछे्मा िा ननजलाई 
किणधीका आशयलछे स्मातिछे्मा यौन दवुयनुििाि गिछेको ्मानननछे्। 

(आशय किणधीको ्मिलको १ नं., लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय गनने सम्बन्््मा 
कछे िी नछेपाल ऐनलाई संशो्न गननु ्बनछेको ऐन, २०७२ ्बाट संशोन्ति वयि््ा)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.६ किणधीसम्बन््धी अपिा्)
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आफू िा अरूसँग गैि कानूनधी किणधी गननु ्िा्नधी्माननसलाई फकाउनछे ि ्बछेशया ग्मनको लानग समपकनु  
ि बयि््ा गिी ददनछे कायनु दण्डनधीय िनु््। (५ नं.)

ख. क्नतिपूनतिनु भिाइददन ुपनने 
यौन दवुयनुििाि्बाट पधीन्डति वयसक्तलाई कसिुदाि्बाट ्मनानस्ब ्माफीकको क्नतिपूनतिनुस्मछेति भिाई ददनपु न्ु। 
(१ नं.) 

ग. िदमयाद 
यौन दवुयनुििािसम्बन््धी ्मदु्ा्मा सो कुिा प्रकाश भएका न्मनतिलछे पैंतिधीस ददननभत्र अदालति्मा नानलस ददन ु
पदनु्। 

घ. कायनुहिन्
्मदु्ाको प्रकृनति
यौन दवुयनुििाि/आशय किणधीसम्बन््धी ्मदु्ा सिकािी ्मदु्ासम्बन््धी ऐन, २०४९ को अनसूुचधी १ नभत्र 
नपनने िुँदा यस्मा पधीन्डति पक् ्िय्म ्दनुनयाँिादी फौजदािी ्मदु्ाका रूप्मा फीिादपत्र नलई अदालति 
प्रिछेश गनुनुपनने िनु््।

ङ. सजायसम्बन््धी कानूनधी बयि््ा
यौन दवुयनुििाि गनने वयसक्तलाई एक िषनुसम्म कैद ि दश िजाि रुपैयाँसम्म जरििाना िनु््। आफू 
िा अरुसँग गैिकानूनधी किणधीका लानग फकाउनछे िा ्बछेशया ग्मनका लानग समपकनु  ि बयि््ा गरिददनछे 
वयसक्तलाई तिधीन िषनुसम्म कैद ि तिधीस िजाि रुपैयाँसम्म जरििाना िनु््। 

(सान्बक ऐन्मा गैिकानूनधी किणधीका लानग फकाउनछे िा ्बछेशया ग्मनका लानग समपकनु  ि बयि््ा गरिददनछे 
वयसक्तलाई ् ्महिनादछेसख दईु िषनुसम्म कैद िा पाँच सय रुपैयाँदछे सख ् िजाि रुपैयाँसम्म जरििाना िा 
दिैु सजाय िनुछे वयि््ा भएको्मा लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय गनने सम्बन्््मा 
कछे िी नछेपाल ऐनलाई संशो्न गननु ्बनछेको ऐन, २०७२ लछे ्प सजायको वयि््ा गिछेको ्।)

प्रनतिपाददति नसद्धान्ति
आशय किणधी एक य्तिो अपिा् िो जस्मा ्माननसक इच्ा अ्ानुति ्किणधी गनने इच्ा उद्छेशय आफू्मा 
सधीन्मति िाखधी ्माननसक आशय पिुा गननु पिस्तधीको शिीि्मा ्ुनछेसम्मको कायनु िनु््। ज्ब तय्तिो 
कायनुलछे आशय किणधीको लक््मण िछेखा पाि गदनु् ति्ब तय्तिो कायनु ज्बिज्तिधी किणधीको घछेिानभत्र 
प्रिछेश भएको ्माGgुपदनु्।

(श्रधी ५ को सिकाि हि.प्रदीप भट्िाई, स.अ. ्बलुछेहटन, िषनु १४ अंक १९, प.ृ १४)
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कायन्ु ्ल एि्म ्सािनुजननक ् ्लिरू्मा िनुछे यौनदिुाचािलाई ननरुतसाहिति गननुका लानग उपयकु्त न्याहयक 
ननदनेशन जािी गननु ्माग दा्बधी नलई पिछेको रिट ननिछेदन्मा सिवोचच अदालति्बाट दछेिाय्ब्मोसज्मको आदछेश 
जािी गरिएको पाइन्् :

लैहगिक न्याय्मा हिशछेष ्मित्ि /fVg] CEDAW को ्ािा २ लछे कुनै पनन हकनस्मको यौनजन्य 
दवुयनुििाि ्महिला हिरूद्ध िनुछे भछेदभाि भएको िुँदा य्तिो भछेदभाि नन्ूमलनु गननु िाजयपक्लछे हि्ाहयकी 
ति्ा अन्य उपायिरू अपनाउन ुपनने दाहयति ससुमपएको पाइन््। िाम्ो कानूनधी बयि््ा संहि्ानलछे 
प्रतयाभतूि गिछेको स्मानतिा ि ्ितिन्त्रतिाको िकको ्बा्कको रूप्मा ििछेको यौनजन्य दवुयनुििािलाई 
ननयन्त्रण गनने सिाल्मा अपयानुति ििछेको, सा्ै अन्तििानुहष्ट्रय ससन््िरूअनरुुपको बयि््ा कायानुन्ियनको 
लानग हिद्य्मान कानूनको संशो्न िा कानून नभएको अि््ा्मा कानून ्बनाउन काि्बािी चलाउन ुपनने 
कुिालाई नछेपाल ससन्् ऐन, २०४७ को दफा ९ को उपदफा (२) लछे बयि््ा गिछे्बाट अन्तििानुहष्ट्रय 
ससन्् ्मिाससन््द्ािा नससजनुति दाहयतिस्मछेतिको परिपालना िनुछे गिी यौनजन्य दवुयनुििािसम्बन््धी कानून 
नन्मानुण गनुनु िाञ्नधीय दछेसखन आएको ्। तयसैलछे यौनजन्य दवुयनुििाि सम्बन्््मा यसका स्ैब 
पक्लाई स्मछेटनछे गिी जो ज्तिो आिशयक पनने िनु््, अधययन गिी गिाई उपयकु्त कानून नन्मानुणका 
लानग आिशयक बयि््ा गनुनु।

(अन्िक्ता शन्मनुला पिाजलुीस्मछेति हि. ्मसन्त्रपरिषद् ससचिालयस्मछेति, रिट नं. ३४३४/२०६०, 
आदछेश न्मनति : २०६०।११।२९)

३.२ कायन्ु ्ल्मा िनुछे यौनजन्य दवुयनुििाि
क. कायन्ु ्ल्मा यौनजन्य दवुयनुििाि गननु िा गिाउन निनुछे 
कायन्ु ्ल्मा िनुछे यौनजन्य दवुयनुििाि (ननिािण) ऐन, २०७१ लछे कुनै पनन वयसक्तलछे आफनो पद, शसक्त 
िा अन्कािको दरुुपयोग गिी, कुनै हकनस्मको द्बाि, प्रभाि िा प्रलोभन्मा पािी िा ितिोतसाहिति गिी 
कुनै क्मनुचािी िा सछेिाग्ािीलाई कायन्ु ्ल्मा यौनजन्य दवुयनुििाि गनने कायनुलाई ननषछ्े  गिछेको ्। 
(दफा ३) 

ख. वयि््ापक स्मक् गनुासो ददन सहकनछे
कायन्ु ्ल्मा कुनै हकनस्मको यौनजन्य दवुयनुििाि भए्मा पधीन्डति क्मनुचािी, सछेिाग्ािी िा ननजको तिफनु ्बाट 
जोसकैु वयसक्तलछे कसिुिाि हिरूद्ध कायानुलयका वयि््ापक स्मक् पन्ध्र ददननभत्र नलसखति िा ्मौसखक 
रुप्मा गनुासो गननु सकद्। सो गनुासो उपि वयि््ापकलछे तिरुुन्ति ्ानहिन गिी काि्बािी गनुनुपदनु्। 
(दफा ६)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.६ किणधीसम्बन््धी अपिा्)
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ग. उजिुी ददन सकनछे
कायन्ु ्ल्मा भएको यौनजन्य दवुयनुििाि्बाट पधीन्डति िनुछे पक् िा ननजको तिफनु ्बाट जोसकैुलछे घटना घटछेको 
९० ददननभत्र सजलला प्रशासन कायानुलयका प्र्मखु सजलला अन्कािी स्मक् प्र्माण सहिति उजिुी ददन 
सकद्।(दफा ७ ि दफा १४)

घ. न्मलापत्र गननु सकनछे
पधीन्डति पक् ि आिोहपति दिैु पक्लछे चािछे्मा प्र्मखु सजलला अन्कािी स्मक् न्मलापत्रको लानग संयकु्त ननिछेदन 
ददनसकद्।  य्तिो्मा प्र्मखु सजलला अन्कािीलछे आिशयक पिा्मशनु गिी न्मलापत्र गिाइददनपुदनु्। 
(दफा ८)

ङ. सजायको वयि््ा
कुनै वयसक्त कसिुिाि ठिरिए्मा ननजलाई ् ्महिनासम्म कैद िा पचास िजाि रुपैंयासम्म जरििाना 
िा दिैु सजाय िनु््। यदद वयि््ापक ्ियंलछे कानूनको पालना नगिछेको ठिरिए्मा पचचधीस िजाि 
रुपैंयासम्म जरििाना िनु््।(दफा १२)

च. क्नतिपूनतिनु भिाइददनपुनने 
कायन्ु ्ल्मा िनुछे यौनजन्य दवुयनुििाि्बाट पधीन्डति वयसक्तलाई कसिुदाि्बाट ्मनानस्ब ्माफीकको क्नतिपूनतिनुस्मछेति 
भिाई ददनपु न्ु।(दफा १३) 

्. िदमयाद 
कायन्ु ्ल्मा िनुछे यौनजन्य दवुयनुििाि सम्बन््धी ्मदु्ा्मा सो कुिा भएका न्मनतिलछे ९० ददननभत्र सजलला 
प्रशासन कायानुलय्मा नानलस ददन ुपदनु्। (दफा ७)

ज. कायनुहिन्
्मदु्ाको प्रकृनति

z	यस प्रकृनतिका ्मदु्ा सिकािी ्मदु्ासम्बन््धी ऐन, २०४९ को अनसूुचधी १ नभत्र नपनने िुँदा 
दनुनयाँिादी फौजदािी ्मदु्ाका रूप्मा फीिादपत्र सजलला प्रशासन कायानुलय्मा दायि िनु््।

z	उजिुीको काि्बािी ि हकनािा गदानु संसक्ति कायनुहिन् अपनाउन ुपदनु्। 
z	पधीन्डतिलछे नलसखति रुप्मा अनिुो् गिछे्मा ्मदु्ाको सनुिुाई ्बन्द इजलास्बाट गनुनुपदनु्।  

(दफा १५)
z	यस ्मदु्ा्मा सचति न्बझुनछे पक्लछे ३५ ददन नभत्र उचच अदालति्मा पनुिािछेदन ददनसकद्। 

(दफा १६)
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प्रनतिपाददति नसद्धान्ति
कानूनधी वयि््ाको अभािलछे गदानु ्डान्सिछे्टुिछेन्ट्मा का्म गनने का्मदाििरुको आन्नुक, सा्मासजक, 
्माननसक, एिं कायन्ु लोको िातिाििणधीय संिक्ण िनु नसकछे को ि ्महिला का्मदाििरु ्महिला भएकै 
कािण उनधीिरु ्मान् ्प यौनशोषण स्मछेति िनु पगुछेको भन्छे कुिा्मा संिछेदनशधील भई कानून नन्मानुण 
तिफनु  य्ासकय चाँ्डो आिशयक वयि््ा सिकािलछे गनुनुपनने दछेसखन््। तयसलाई ननयन्मति गननु कयाहिन, 
्डान्सिछे्टुिछेन्ट, ्डान्स्बाि, दोिोिीसाँझ ति्ा ्मसाजपालनुिको ््ापना तयसको संचालन, तयसको दायिा 
ि तयस्मा का्म गनने का्मदािको सछेिाको सिुक्ा, ्महिला का्मदाि्मा िनुछे यौनशोषण ननयन्त्रण ि 
सजायको वयि््ा िातिाििणधीय ्िच्तिा स्मछेति स्मािछेश गिी कानून नन्मानुण गनुनु भनधी हिपक्धी नछेपाल 
सिकािको ना्म्मा ननदनेशनात्मक आदछेश जािी गरिएको ्। 

(प्रकाश्मणधी श्मानु स्मछेति हि. नछेपाल सिकाि स्मछेति, नछे.का.प. २०६५ अंक ८ नन.नं. ७९९५ प.ृ ९९९)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.६ किणधीसम्बन््धी अपिा्)
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३.६.क ज्बिज्तिधी किणधी  
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१. परिचय 
कुनै पनन वयसक्तसँग इच्ा हिपरिति शािीरिक सम्बन्् काय्म िाख् न ुज्बिज्तिधी किणधी िो। ज्बिज्तिधी 
किणधी स्माज्मा ्महिला हिरूद्ध िनुछे यौनजन्य अपिा् ्मधयछे गमभधीि ति्ा ्महिलाको शािीरिक ति्ा 
्माननसक पक्ा आघाति पानने अ्मानिधीय अपिा् िो। कसैलछे कुनै पनन ्महिलालाई ्डि, त्रास, ् ाक दछेखाई 
िा किकाप, अनसुचति प्रभाि, झकुयान्मा पािी िा जोिजलु्ुम गिी िा अपििण गिी िा शिीि ्बन््क 
िाखधी किणधी गनुनु ज्बिज्तिधी किणधी ्माननन््। 

क. ज्बिज्तिधी किणधी भएको ्मानननछे अि््ा
कसैलछे कुनै ्महिलालाई ननजको ्मन्जिुी ननलई किणधी गिछे्मा ज्बिज्तिधी किणधी गिछेको ठि न्ु। सोह् 
िषनुभन्दा क्म उ्मछेिकी ्बानलकाका िक्मा भनछे ननजको ्मन्जिुी नलई िा ननलई कुनै वयसक्तलछे किणधी 
गिछे्मा ननजलछे ज्बिज्तिधी किणधी गिछेको ठि न्ु।(ज्बिज्तिधी किणधीको ्मिलको १ नं.)

ननमननलसखति अि््ा्मा ्मन्जिुी नलई गिछेको किणधीलाई ्मन्जिुी ्माननदैन।  
(क) ्डि, त्रास, ्ाक दछेखाई िा किकाप, अनसुचति प्रभाि, झकुयान्मा पािी िा जोिजलु्ुम गिी िा 

अपििण गिी िा शिीि ्बन््क िाखधी नलएको ्मन्जिुीलाई ्मन्जिुी ्माननदैन। 
(ख) िोस ठछे गान्मा नििछेको अि््ा्मा नलएको ्मन्जिुीलाई ्मन्जिुी ्माननदैन। 

ननमननलसखति अि््ा्मा भएको किणधीलाई ज्बिज्तिधी किणधी ्माननन््।
(क) योनधी्मा नलगि कछे िी ्मात्र प्रिछेश भएको ििछे् भनछे पनन किणधी गिछेको ्मानननछे्। 
(ख) गदु् द्ाि िा ्मखु्मा नलगि पसाए्मा िा नलगि्बािछेक अन्य कुनै सचजि्ति ुयोनधी्मा प्रिछेश गिाए्मा 

पनन ज्बिज्तिधी किणधी गिछेको ्मानननछे्। 

(यो बयि््ा लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय गनने सम्बन्््मा कछे िी नछेपाल ऐनलाई 
संशो्न गननु ्बनछेको ऐन, २०७२ द्ािा ज्बिज्तिधी किणधीको ्मिल्मा ्प गरिएको िो।)

सान्बकको बयि््ा :
कन्या, हि्िा िा अकानुकी स्िा ्िा्नधी ्माननस्मा सोह् िषनु ्मनुनकीलाई उसको ्मन्जिुी नलई िा 
ननलई जनुसकैु ्बछेिोिासँग किणधी गिछेपनन ि सोह् िषनु नाघछेकीको िासजखशुधीहिना ्बछे्मन्जिुीलछे जनुसकैु 
तिििसँग भएपनन जोिजलु्ुम गिी िा ्डि्ाक दछेखाई िा अनसुचति प्रभाि्मा पािी किणधी गिछेकोस्मछेति 
ज्बिज्तिधी किणधी ठि न्ु। 

सान्बक १ नं. ्मा ििछेको उसललसखति बयि््ालछे िैिाहिक ्बलातकािलाई नस्मछेटछेको eGg] आ्ाि्मा 
पिछेको एउटा रिट ननिछेदन्मा दछेिाय्ब्मोसज्मको आदछेश जािी भएको दछेसखन्् :

िैिाहिक ्बलातकािलाई पनन फौजदािी अपिा्को रूप्मा अ्नु गनुनु संहि्ानको स्मानतिासम्बन््धी 
िकको भािना, नछेपाललछे अन्ुमोदन गिछेका ्मानि अन्कािसम्बन््धी अन्तििानुहष्ट्रय द्तिािछेजिरू ति्ा

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.६.क ज्बिज्तिधी किणधी)
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पारििारिक, फौजदािी कानून्मा यगुानकूुल भएका परििनतिनुति ्मान्यतिा अनकूुल, उसचति ि सन्दभनुयकु्त 
दछेसखन आउँद्। कुनै पनन ् िा्नधी ्माननसको ्मन्जिुीन्बना ज्बिज्तिधी किणधी ज्तिो अ्मानिधीय ननकृटि 
आपिान्क कायनु गनने लोगनछे्माननसलछे पधीन्डति ्िा्नधी्माननस आफनै हििाहिति पत्धी भएको कािण्बाट 
तय्तिो फौजदािी कसिु्बाट उन््मसुक्त पाउँद् eGg नन्मलनछे भई तय्तिो कायनु्बाट उतपGg फौजदािी 
दाहयति ननजलछे ्बछेिोनुनुपनने िनु््। 

िैिाहिक ्बलातकाि पनन दण्डनधीय अपिा् भएकालछे सा्मान्य उनाउ वयसक्तलछे गनने ज्बिज्तिधी किणधी 
ि पनतिलछे गनने ज्बिज्तिधी किणधीको परिणा्म एकैनासको िनुछे नभएकालछे तितसम्बन््धी प्र्माण, परिस््नति 
ि सजायको ्मात्राको औसचतयको हिषय्मा, ज्बिज्तिधी किणधीको ८ नं. लछे ्बाह्य वयसक्तद्ािा िनुछे 
्बलातकाि्मा ससृजति परिणा्मको परिकलपना गिछेकोलछे पनतिलछे आफनै ्िा्नधीलाई ज्बिज्तिधी किणधी 
गिछेको सम्बन्््मा ज्बिज्तिधी किणधी गनने पनति्बाट अलग ्ब्न पाउनछे, सो सम्बन्् हिच छ्ेद गननु 
पाउनछे गिी तितकाल िािति ददलाउनछे हिषय्मा, ननषछेन्ति ्बाल हििािको अि््ा्मा भएको ज्बिज्तिधी 
किणधीको अपिा्को ्मात्रा काय्म गनने सम्बन्््मास्मछेति िैिाहिक सम्बन््को हिशछेष स््नति ि पनतिको 
िैनसयतिस्मछेतिलाई हिचाि गिी िैिाहिक ्बलातकािसम्बन््धी कानूनधी बयि््ालाई पूणनुतिा ददनपुनने भएकालछे 
तितसम्बन्््मा आिशयक कानून संशो्न हि छ्ेयक संसद्मा पछेस गनुनु।

(अन्िक्ता ्मधीिा ढंुगानास्मछेति हि. कानून, न्याय ति्ा संसदीय बयि््ा ्मन्त्रालयस्मछेति, रिट नं. 
५५/२०५८, आदछेश न्मनतिः २०५९।१।१९, हिशछेष इजलास)

उसललसखति आदछेश जािी भएपन् लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु कछे िी नछेपाल ऐन संशो्न गनने ऐन, २०६३ 
द्ािा ्मलुकुी ऐनको ज्बिज्तिधी किणधीको ्मिल्मा संशो्न भई िैिाहिक ्बलातकािलाई पनन दण्डनधीय 
्बनाइयो। 

प्रनतिपाददति नसद्धान्तििरू
ज्बिज्तिधी किणधीसम्बन््धी हिन्शास्तधीय ्मान्यतिा ि यस सम्बन्््मा नछेपाल कानून्मा भएको पन्ललो 
हिकासलछे पनन ज्बिज्तिधी किणधी िनुका लानग योनधी्मा नलगि पिैु प्रिछेश भएको िनु ुनपनने दछेसखन््। 
तयस्मा पनन अतयन्ति क्म उ्मछेिकी ्बानलका्मान् भएको यस हकनस्मको जघन्य अपिा््मा योनधी्मा 
नलगि पिैु प्रिछेश नभएको eGg] कुिालाई ्मात्र आ्ाि ्बनाएि ्बानलका्मान् भएको ज्बिज्तिधी 
किणधीलाई ज्बिज्तिधी किणधीको उद्योगका रूप्मा परिभाहषति गनुनु न्यायोसचति िुँदैन। ... किणधी गनने 
ईच्ा िा ्मनसायलछे पूणनुतिा प्राति गिछेको हक्रयालाई अपिा्लछे पूणनुतिा पाएको अि््ा अ्ानुति ्Com-
mission of the Crime को रूप्मा नलन ुपनने। ज्बिज्तिधी किणधीका लानग समपूणनु प्रयास गिछेको, 
तयस्मा किीकँसै्बाट ि्तिक्छेप नभएको, तिि ्बानलकाको उ्मछेि अतयन्ति क्म भएकै कािणलछे ्मात्र 
योनधीनभत्र नलगि प्रिछेश नगिछेको अि््ालाई अपिा्को गासमभयनुतिा घटाइनछे आ्ाि ्बनाउन नन्मलनछे ि 
सोिी आ्ाि्मा ज्बिज्तिधी किणधीको उद्योगको रूप्मा ्मात्र सधीन्मति गिाउन नन्मलनछे।

(नछेपाल सिकाि हि. टछेक्बिादिु क्छेत्रधी, नछे.का.प. २०६६ अंक ५ नन.नं. ८१४२ प.ृ ७४३)
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आठ िषनुकी ना्बानलकालाई आफनो नलगि खछेलाउन लगाई खाट्मा सतुिाई ्बलपूिनुक ननजको योनधी्मा 
नलगि पिु ्याई िधीयनु ्खलन गिाएको कायनु ज्बिज्तिधी किणधीको कसिु निनुछे eGg नन्मलनछे। अ्बो् 
अि््ाकी ्बानलकालाई आफनो नलगि चलाउन लगाउनछे ि ननजको योनधीद्धािसम्म नलगि पिु ्याई िधीयनु 
्खलन गिाई आफनो यौन सन्तिहुटि नलनछे कायनुलाई कछे िल किणधीको उद्योग ्मात्र िो भनधी वयाखया गनुनु 
ज्बिज्तिधी किणधी सम्बन््धी कानूनधी बयि््ाको भािनाअनकूुल निनुछे। ज्बिज्तिधी किणधीको कसिु 
खासगिी ्महिलाको शिीि ि इजजति ्मान् यौनछेच्ा पिुा गनने उद्छेशय्बाट गरिनछे आक्र्मणको रूप्मा 
नलन ुपनने। योनधी्मा नलगि प्रिछेश नगिछे सम्म ज्बिज्तिधी किणधीको कसिु िुँदैन भनधी स्ैब अि््ा्मा 
वयाखया गनने िो भनछे शािीरिक रूप्मा क्मजोि ्महिला्मान् िनुछे यौनजन्य अपिा््बाट प्रनतििादीलछे 
उन््मसुक्त पाउनछे अि््ा आउन सकनछे।

(हिषण ुअन्कािी हि.नछेपाल सिकाि, नछे.का.प. २०६३ अंक 2 नन.नं. ७६५२ प.ृ २३२)

ज्बिज्तिधी किणधी िािदातिको प्र्माणको पहिलो क्डधी भनछेकै ् िय्म ्पधीन्डति िो भनछे अकवो क्डधी पधीन्डतिको 
शािीरिक पिीक्ण। प्रनतििादीिरूलछे अदालति्मा इन्कािी ्बयान गनुनु ्मात्र ननदवोहषतिाको आ्ाि ्बन ्न 
नसकनछे। पधीन्डतिको ्मौकाको कागज, सनाखति कागज ि ्बकपत्र, जािछेििाला ि ्मौका्मा ्बसुझएका 
वयसक्तको भनाई, पधीन्डतिको शािीरिक पिीक्ण प्रनतििछेदन्बाट कसिु प्र्मासणति िनुछे आ्ाि प्रश्ति िनुछे।

(नछेपाल सिकाि हि. सिोज हिगि्मागिस्मछेति, नछे.का.प. २०६७ अंक ९, नन.नं. ८४६९ प.ृ१६१०)

ज्बिज्तिधी किणधी ज्तिो अपिा््मा अन्य ्मदु्ा्मा ज्तिो अंक गसणतिधीय हिसा्ब्बाट िछेन ुनु भन्दापनन 
नािीको अस््मतिा्मा गमभधीि आचँ आउनछे हिषय भएकोलछे अदालतिलछे संिछेदनशधील रूप्मा हिचाि गनुनुपनने।

(्ब्म्बिादिु कठायति हि.नछेपाल सिकाि, नछे.का.प. २०६२ अंक १०, नन.नं. ७६११ प.ृ१२५१)

ज्बिज्तिधी किणधीको कसिु ््ाहपति िनु पधीन्डतिको कन्याजाली चयानतिएको िनुपुनने अि््ालाई 
पूिनुसतिनुको रूप्मा नलन न्मलदैन। Hymen is Intact भएको अि््ा्मा पनन ज्बिज्तिधी किणधीको 
कसिु ््ाहपति िनु सकनछे। घटना्बाट पधीन्डति वयसक्तलछे घटनाको सम्बन्््मा अदालति्मा वयक्त गिछेको 
कुिा प्र्माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(क) ्ब्मोसज्म प्रतयक् प्र्माणको रूप्मा ग्िण गनुनुपनने।

(नछेपाल सिकाि हि. ि्मछेश eGg] िधीि्बिादिु साककी, नछे.का.प. २०७० अंक 10,  नन.नं. ९०६५ 
प.ृ१२५९)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.६.क ज्बिज्तिधी किणधी)
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फौजदािी ्मदु्ा्मा अनभयकु्तलछे अपिा् गिछेको िो िोइन eGg] स्बतुििरूको आ्ाि्मा ननणनुय गरिन््। 
अपिा्धीलाई ्बचाईददनछे ननयतिलछे ्िय्म ्पधीन्डतिलगायति कसैलछे ्बयान ददनसकनछे स््नतिलाई धयान्मा 
िाखधी न्यायकतिानुलछे ननणनुय ददँदा कसैलछे सफाई ददनछे ्बयान ददँदै्मा अनभयकु्त ननिपिा् ठिि गनुनुपनने 
िा कसैलछे अनभयकु्त हिरूद्ध ्बयान ददँदै्मा अपिा्धी ठिरिनै पनने eGg न्मलदैन। वयसक्तको भनाईलाई 
स्बदैुको रूप्मा ्मात्र नलन सहकन््, तिि अकाट् य प्र्माण ्माGg नसहकनछे।

(श्रधी ५ को सिकाि हि. शया्म ्माझधी, नछे.का.प. २०६१, अंक ७, नन.नं. ७४११. प.ृ८९३)

ज्बिज्तिधी किणधीको िािदाति काय्म िनुको लानग योनधीनभत्र नलगि प्रिछेश गिछेको िनुपुनने िा योनधीनभत्र 
िधीयनु ्खलन भएको िनुपनने िा हपन्डतिको योनधीको कन्याजाली चयानतिएको िनुपुनने eGg] कुिा उललछेख 
नभएको अि््ा्मा नलगि ि योनधी न्बच सा्मान्य घषनुण पयानुति दछेसखनछे।

(भधी्म्बिादिु पोखिछेल हि. श्रधी ५ को सिकाि, नछे.का.प. २०६३, अंक 4  नन.नं.७६८२ प.ृ४६२)

ज्बिज्तिधी किणधीको अपिा््मा पधीन्डति ्िा्नधी ्माननसको योनधीको ्डाकटिी जाँच गरिँदा परुुष 
िधीयनु फछे ला पनुनु नपनुनु्बाट ज्बिज्तिधी किणधीको अपिा् नभएको eGg] प्र्मासणति िनुछे अि््ा दछेसखन 
आउँदैन। परुुष िधीयनु फछे ला पनुनु्बाट ज्बिज्तिधी किणधीको सा्ै परुुष िधीयनु ्खलन भएको ति्थयस्मछेति 
प्र्मासणति िनुछे कुिा िनु््। तिि तयिाँ परुुष िधीयनु ्खलन नभएको्मा फछे ला पनने अि््ा ििँदैन। 
तय्तिो्मा ज्बिज्तिधी किणधी नै नभएको भनधी अरू प्र्माणको उपछेक्ा गननु न्मलदैन। तयस्मा पनन परुुष 
िधीयनु फछे ला पनुनु िा नपनुनु्मा िािदातिको कनति स्मयपन् पिीक्ण भएको िो eGg] कुिा ्मित्िपूणनु िनुछे।

(्म्कुि िाजभण्डािी हि. श्रधी ५ को सिकाि, नछे.का.प. २०५७, अंक 10 ि 11 नन.नं. ६९४९, 
प.ृ ७५०)

ज्बिज्तिधी किणधीको ्मिलको ४ नं. ्मा ज्बिज्तिधी किणधी गनने भएको कुिा जानधी, ्ािा पाई, 
्ल गिी सँग लागधी जानछे, स्माउनछे ि सो का्म्मा ्मद्ति ददनछेलाई तिधीन िषनुसम्म कैद गनुनुप न्ु eGg] 
उललछेख भए्बाट सो नं.को प्रयोजनका लानग ज्बिज्तिधी किणधी गनुनु नपनने ि िािदाति््ल्मा गई ्मखुय 
अनभयकु्तलाई ्मद्ति गनुनु नै पयानुति िनुछे।

(िाज ुि्नछेति हि. नछेपाल सिकाि, नछे.का.प. २०६३, अंक 3  नन.नं. ७६६६, प.ृ ३४३)

्मछेन्डकल जाँच गदानुस्मछेति ज्बिज्तिधी किणधी भएको िो, िोइन यहकन िनु नसकछे को्मा घटना््ल 
प्रकृनति ्मचुलुका ि सनाखति कागज ्मातै्रको आ्ाि्मा यधी प्रनतििादीस्मछेति भई ज्बिज्तिधी किणधी भए 
गिछेको ििछे् eGg नन्मलनछे।

(हििालाल चौ्िी हि. नछेपाल सिकाि, नछे.का.प. २०६१, अंक 7  नन.नं. ७४१४ प.ृ९१९)
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पधीन्डतिलाई ज्बिज्तिधी किणधी गननु नलगि पसाउनछे न्बसतिकै पधीन्डतिलछे िो िलला गिछेको कािण्बाट 
प्रनतििादीलछे लगातिाि किणधी गननु नसकछे को अि््ा्मा तितकाल िधीयनु ्खलन नभएको पनन िनुसकनछे 
स््नति दछेसखएकोलछे योनधी्मा हियनु नदछेसखएको ि Hymen नचयानतिएको िनु सकनछे अि््ा पनन ् िाभाहिक 
िुँदा सो्ब्मोसज्म सचहकतसकको प्रनतििछेदनकै आ्ाि्मा प्रनतििादी ्बछेकसिुदाि िनु ्भनधी ्माGg नन्मलनछे। 
पधीन्डतिलाई किणधी गननुका लानग समपूणनु परिस््नतििरू पाि गरिसकछे को, तिि ज्बिज्तिधी किणधीको कायनु 
समपGg भईसकछे को नदछेसखएको अि््ा्मा प्रनतििादीलाई सफाई ददनछे गिी भएको पनुिािछेदन अदालतिको 
फैसला उलटी िनुछे।
  
(श्रधी ५ को सिकाि हि. क्मलकु्माि ओली, नछे.का.प. २०६२, अंक 7  नन.नं. ७५७० 
 प.ृ ८६९)

ज्बिज्तिधी किणधीको ्मिलको ७ नं. ्मा ्बछेशया ्िा्नधी ्माननसलाई उसको िासजखशुधीहिना ्बछे्मन्जिुीलछे 
जनुकसकैु तिििसँग भएपनन जोिजलु्ुम गिी किणधी गिछे्मा पाँच सय रुपैयाँ सम्म जरििाना िा एक 
िषनुसम्म कैद िनुछे् eGg] उललछेख भएको्बाट प्रनतििादीिरूलछे ज्बिज्तिधी किणधीको कसिु गिछेको ठिि 
भईसकछे पन् उक्त कानूनधी बयि््ा्ब्मोसज्म सजाय गदानु पधीन्डति ्महिला ्बछेशया िनु ्eGg] प्र्मासणति 
िनु ुअननिायनु िनुछे। पधीन्डति ्महिलाको Hymen ्मा पहिला नै पिाल पिछेको ्मात्र कुिालाई आ्ाि 
्मानधी ननजलछे पहिला पनन यौन समपकनु  िाखछेको eGg] ननणनुय्मा पगुधी तयसै कुिाको आ्ाि्मा ति्थयगति 
आ्ािहिना ज्बिज्तिधी किणधीको ७ नं. को बयि््ा आकहषनुति िनुछे गिी भएको पनुिािछेदन अदालतिको 
फैसला ति्थय ि कानून्मा आ्ारिति भएको नदछेसखनछे। अदालति ्ियं्मलछे ्मनोगतिरूप्मा पधीन्डति 
जािछेििाली ्बछेशया िनु ्eGg] ननषकषनु्मा पगुधी प्रनतििादीिरूलाई ज्बिज्तिधी किणधीको ७ नं. ्ब्मोसज्म 
सजाय िनुछे ठिि गिछेको फैसला कानूनधी बयि््ाअनकूुल नभई त्रहुटपूणनु दछेसखनछे।

(श्रधी ५ को सिकाि हि. आकाश eGg] िा्म्बिादिु अन्कािीस्मछेति, नछे.का.प.२०६२ अंक 9 नन.नं. 
७५९८ प.ृ ११४७)

जनु ्बखति योनधी पिीक्ण गरिएको िो, तयस्बछेला नै पधीन्डतिको योनधी्मा दाद, सचलाउनछे, कन्याउनछे 
इतयादद ििछे भएको eGg] उललछेख नगिी ्बकपत्र्मा आएि उक्त कुिा उललछेख गछेको दछेसखए्बाट योनधी 
पिीक्ण प्रनतििछेदन पछेस गनने िछेल् अनस्टछेणटको भनाईलाई प्र्माण ऐन, २०३१ को दफा १८ ्ब्मोसज्म 
प्र्माणयोगय ्माGg नन्मलनछे।

(श्रधी ५ को सिकाि हि. ्ि्तिधी ्बिाल, नछे.का.प. २०६२, अंक 11  नन.नं. ७६२६  प.ृ१४२५)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.६.क ज्बिज्तिधी किणधी)
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अनसुन््ान अन्कािी्बाट िनुछे कानूनअनरुुपको अनसुन््ान्बाट संकनलति य्ा्नुपिक ि ि्तिनुनष् 
प्र्माणिरू नै कसिु ठिि गननु ्मद्ति पगुनछे पहिलो खसुटकलो िो। तयो खसुटकलो नै क्मजोि, आ्ािहिहिन 
ि कानूनअनरुुप भएको ्ैन ि जािछेििाला ि ्िय्म ्पधीन्डति पनन अनसुन््ानको क्र्म्मा प्रििी्मा ्बयान 
गदानु एकै ्बछेिोिा उललछेख नगिी अदालति्मा ्बकपत्र गदानु फिक फिक ्बयान गिी आफूउपि अपिा् 
नै नभएको eGg] ्बकपत्र गदनु्न ्भनछे अन्य प्र्माणको अभाि्मा शंकाको भि्मा कसिु काय्म गिी 
पधीन्डति बयसक्तलाईस्मछेति न्याय प्रदान गननु सिल ि सगु्म िनु नसकनछे। ननचिय पनन कुनै आ्मालछे आफन ु
्ोिीको अस््मतिा ि भहिषय्मान् प्रश्न सचह्न लागनछे गिी उजिु गनने अि््ा आउदैन। तिि यसको अ्नु 
पधीन्डतिको आचिण ि वयििाि ति्ा अनसुन््ान अन्कािी्बाट कानूनअनरुुपको अनसुन््ान भएको ्ैन 
भनछे अन्ुमानका भि्मा कसिुदाि काय्म गननु नन्मलनछे।

घटनाको हिश्वसननयतिा पहुटि िनुछे आ्ाि ि पधीन्डतिलछे आफूलछे ्बचन गिछेको प्रयास दछेसखनछे ि्तिनुनष् 
आ्ाि्मा कसिु प्र्मासणति िनुछे िनु््। यधी स्ैब कुिाको अभाि्मा जािछेिी पधी्डक िा ननजको आ्मा िा 
नसजकको नातिछेदािको पिछेको eGg] आ्ाि्मा ्मात्र कसैलाई कसिुदाि प्र्मासणति गनुनु न्याय ि कानूनको 
्मान्य नसद्धान्ति नभत्रनपनने।

ज्बिज्तिधी अपिा््मा ्ूमल चश्मददद गिाि अ्ानुति ् प्रतयक् प्र्माण सा्िणतिया प्राति िनु सकदैन, 
खासगिी किणधीसम्बन््धी अपिा््मा किणधी गरिएकी पधीन्डति नै प्र्मखु प्र्माण िो,  प्र्माण ऐनलछे 
ज्बिज्तिधी किणधी्बाट पधीन्डति वयसक्तलाई नै प्र्मखु प्र्माण ्मानछेको ्। सो ऐनको दफा १०(१)(ख) 
्मा कुनै घटना िा अि््ा्बाट पधीन्डति वयसक्तलछे वयक्त गिछेको कुिा प्र्माण्मा नलइनछे प्र्माण ्मानछेको ् । 
तिि यस ्मदु्ा्मा पधी्डतिलछे प्रििी्मा ्बयान गदानु आफूउपि प्रनतििादीिरूलछे ज्बिज्तिधी किणधी गरिएको 
भनधीएको तिि अदालति्मा ्बयान गदानु तयसको दठक हिपिीति ्बकपत्र गिछेको दछेसखन््। पधीन्डतिलछे 
अदालतिस्मक् गिछेको  ्बकपत्रलाई प्र्माण्मा नलन नन्मलनछे अि््ा नदछेसखनछे।

फौजदािी अपिा््मा साक्धीिरूलाई ्डि, ्ाक, ्मकी ददएि िा कुनै आन्नुक प्रलोभन्मा पािछेि प्रनतििादी 
िा अनभयकु्तिरूलछे Hostile ्बनाउँ्न ्य्तिो्मा साक्धीलाई Winning away गिछेको भननन््। अन्य 
प्र्माण भए्मा साक्धीलाई Winning away गददै्मा अपिा् काय्म निनुछे िा प्रनतििादी अनभयकु्तलाई 
सफाई प्राति िनुछे िोइन। य्तिो्मा झठुा ्बकपत्र (Perjury) गिछे्मा साक्धी िा पधीन्डति ्िय्मलाई पनन 
सजाय िनु सकनछे।

चाि िषनुको उ्मछेि भएकी अ्बो् ्बानलका प्रनतििादीको पाशहिक कायनुको सशकाि भएको ्पटि दछेसखएको 
ि ज्बिज्तिधी किणधी ज्तिो पधीन्डतिको चरित्र्मा भहिषयसम्म असि पनने संिछेदनशधील ्मदु्ा्मा अनसुन््ानको 
क्र्म्मा ति्ा अदालतिधी काििािीको क्र्म्मा भएको साना नतिना त्रहुटिरूलाई कछे लाई अनभयोजन पक्द्धािा 
संकनलति प्र्माण्मा शंका दछेखाई कसिु ््ाहपति नै नभएको भनधी प्र्मासणति गननु खोजन ु्मनानस्ब निनुछे।

(श्रधी ५ को सिकाि हि. िासदुछेि पौ्डछेल, नछे.का.प. २०६० अंक 9 ि 10  नन.नं. ७२६६ प.ृ ७०८)
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दश िषनु नपगुछेको ्बानलकालछे कसैप्रनति रिसइिधी नलनछे िा कसैलाई फसाउनछे भािनालछे गलति ि 
झठुा कुिाको पोल गनने eGg] कुिा ६ िषनुको ना्बानलका्मा हिचाि गननेसम्मको शसक्त पनन हिकास 
भइनसकछे को िनुालछे समभि िुँदैन। तिस्नु पधीन्डति ्बानलकाको ्बकपत्र प्र्माण ऐन, २०३१ को दफा 
३८ नभत्रको भई दफा १०(१)(ख) ्ब्मोसज्मको ्िधीकाियोगय प्र्माण (Admissible Evidence) 
्मानननछे। प्रचनलति कानूनलछे ्बािछेक गिछेको अि््ा्मा ्बािछेक पधीन्डति अदालतिस्मक् उपस््ति भई 
्बकपत्र गिछेपन् तय्तिो प्र्माणलाई अदालतिलछे प्र्माण्मा नलनपुनने।पधीन्डति ६ िषनुको ना्बानलका जसलाई 
किणधी eGg] कुिा ि पनुिािछेदकलछे आफूलाई कछे  गननु लागछेको eGg] कुिा नै ्ािा िनु सकनछे अि््ा 
िुँदैन, तय्तिो नािानलकलछे सोह् िषनु नाघछेको ्बानलगलछे ज्तिो आफनो इच्ाहिपिीति िनुछे किणधी्मा 
आफनो सतिधीति (Chastity) नटि गननु लागयो भनधी ्बचाउको लानग ििसमभि प्रयTg गनने  ि हििो् 
गनने ज्तिो आत्मिक्ाको प्रयत् गनने प्रश्न नै नआउनछे।

(िण्बिादिु कु्माल हि. नछेपाल सिकाि, नछे.का.प. २०६४ अंक 11  नन.नं. ७९०० प.ृ१४६२)

प्रनतििादीको नलगिको पूणनु प्रिछेश (Complete Penetration) ि योनधी्मा िधीयनु ्खलन (Emission of 
Semen) नभएको अि््ा्मा यसैलाई आ्ाि ्बनाएि यसैको अभाि्मा प्रनतििादीलछे पधीन्डतिउपि किणधी 
नगिछेको ि किणधीको उद्योग ्मात्र गिछेको भनधी ठिि गनुनु न्यायसंगति नदछेसखनछे। ज्बिज्तिधी किणधी 
िनुको ननसमति स्तधीको योनधीनभत्र परुुष जनछेन्रिीय पूणनुरूप्मा प्रिछेश भएकै िनुपुनने, स्तधीको कन्याजाली 
चयानतिएको िा फाटछेकै िनुपुनने िा परुुष िधीयनु योनधी्मा ्खलन भई योनधीको ििीपिी िधीयनु िा सोको 
दाग लागछेकै िनुपुनने अननिायनुतिास्मछेति नििछेको अि््ा्मा िधीयनु ्खलनसहिति िा िहिति योनधीको ्बाह्य 
भागनभत्र आसंशक नलगि प्रिछेश गिाउन ु्मात्र पनन कानूनधी प्रयोजनको ननसमति ज्बिज्तिधी किणधीको कसिु 
िनु पयानुति िनुछे।

(नछेपाल सिकाि हि. अजुनुन्बिादिु पाण्डछे, नछे.का.प. २०६५ अंक 1 नन.नं. ७९२३ प.ृ११०)

्बानलकाको ्मखु, टाउकोलगायति शिीिका ljleGg भाग्मा नलगिको घषनुण गिाई हपसा्बस्मछेति 
फछे रिददएको eGg] आ्ाि्मा ्मात्र पधीन्डति ्बानलकालाई ज्बिज्तिधी किणधी गिछेको eGg] ््ाहपति 
निनुछे। पधीन्डति ्बानलकाउपि उसललसखति यौन दवुयनुििाि गदानु ्बानलका रुँदै सचचयाउँदै कोठा ्बाहिि 
नन्की आ्मा भएतिफनु  गएकीलछे प्रनतििादीलछे ज्बिज्तिधी किणधी गननु नपाएको ि ज्बिज्तिधी किणधीको 
अपिा्को उद्योगसम्म गिछेको दछेसखनछे। ्मदु्ाको अनसुन््ान तििहककातिको काििािी ज्बिज्तिधी 
किणधीको उद्योगतिफनु  कछे सन्रिति भई अप्राकृनतिक ्ैम्नुतिफनु   अनसुन््ान तििहककातिको काििािी भएको 
दछेसखएन। तिस्नु अप्राकृनतिक ्ैम्नुको िािदाति ््ाहपति िनुछे कुनै स्बदु प्र्माण संकलन भएको दछेसखन 
नआउँदा अप्राकृनतिक ्ैम्नुतिफनु को कसिु ््ाहपति िनछे अनसुन््ान तििहककातिको अभाि्मा सो कसिु 
काय्म गिी प्रनतििादीलाई सजाय गननु नन्मलनछे।

(नछेपाल सिकाि हि. िाजछेश क्छेत्रधी, नछे.का.प. २०६५ अंक 6 नन.नं. ७९८३ प.ृ ७८५)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.६.क ज्बिज्तिधी किणधी)



इजलास पसु्तिका (्महिला हिरूद्ध िनुछे हिंसा ननयन्त्रणसम्बन््धी कानूनधी वयि््ा ि प्रनतिपाददति नसद्धान्ति) 110

प्रनतििादीको नलगि्मा घाउ चोट नभएको कुिालाई प्रनतििादीको ननदवोहषतिाको प्र्माण ्माGg नसहकनछे। 
योनधी्मा औलंा घसुाएको भनछेपनन औलंा घसुाएको भनछेकै आ्ाि्मा ज्बिज्तिधी किणधीको आिोप्बाट 
प्रनतििादीलाई क्म सजाय िनछे अि््ा नदछेसखनछे।

(नछेपाल सिकाि हि. ्बा्ब ुपौ्डछेल क्छेत्रधी, नछे.का.प. २०६६ अंक 3 नन.नं. ८०९९ प.ृ४२९)

किणधी गिछेको ति्थय शंकािहिति तििि्बाट पहुटि नभएको भनधी फौजदािी न्यायको शंकाको सहुि्ा प्रनतििादीलछे 
पाउँ् eGg] नसद्धान्तिको गलति वयाखया एि्म ्प्रयोग गिी आिोहपति कसिु्बाट सफाइ ददन नन्मलनछे।

(नछेपाल सिकाि हि. िधीि्बिादिु ट्माटा, नछे.का.प. २०६६ अंक 4 नन.नं. ८१२७ प.ृ६३२)

पहिला अनसुन््ान अन्कािीस्मक् ज्बिज्तिधी किणधी भएको िो भनधी कागज गरिददएको ि सो कुिा 
प्रनतििादीको ्बयानलगायतिका अन्य प्र्माण्बाट पहुटि भइििछेको अि््ा्मा पन् अदालति्मा आएि 
ज्बिज्तिधी किणधी भएको िोइन भनधी पधीन्डति ति्ा अन्य वयसक्तलछे ्बकपत्र गिछेको आ्ाि्मा ्मात्र 
प्रनतििादीको ्िधीकािोसक्त ति्ा सचहकतसकीय प्रनतििछेदन (Medical Report) को प्रनतिकूल िनुछेगिी 
ज्बिज्तिधी किणधी भएको िोइन eGg] ननषकषनु्मा पगुन नसहकनछे। अन्य प्र्माण्बाट कसिु गिछेको eGg] 
पहुटि भइििछेको अि््ा्मा कछे िल पधीन्डति ति्ा अनसुन््ान अन्कािीस्मक् कागज गनने वयसक्तिरूलछे 
पहिला आफूलछे भनछेको भनाइको हिपिीति िनुछेगिी गिछेको ्बकपत्रको आ्ाि्मा ्मात्र प्रनतििादीलाई सफाइ 
ददंदै जानछे िो भनछे पधीन्डति ति्ा अन्य वयसक्तउपि अनसुचति प्रभाि पाननु सकनछे ि) अपिा्धीिरूलछे कहिलयै 
पनन सजाय पाउनछे अि््ा नआई दण्डहिनतिाको स््नति नसजनुना भई अन्तिति स्माज नै अिाजकतिातिफनु  
जानछे। ज्बिज्तिधी किणधीको अपिा् सा्मान्य प्रकृनतिको अन्य अपिा् ज्तिो िोइन। सा्मान्यतिया अन्य 
अपिा््मा पधी्डकलछे गनने आपिान्क कायनु (Criminal Act) ्बाट एक िा अकवो प्रकाि ि परि्माणको 
प्रनतिफल प्राति िनु््। तयो प्रनतिफल आन्नुक लाभ िोस, ई्बधी सा्न िोस ्अ्िा ्मनोिैज्ाननक सन्तिहुटि 
(Psychological Satisftaction) नै हकन निोस ्, एक िा अकवो प्रकािका प्रनतिफलका लानग ्माननसलछे 
अपिा् गदनु्। तयसैलछे अपिा््बाट िनुछे लाभ िा प्रनतिफलको आ्ाि्मा अन्य अपिा्िरूको ्िरुप 
ि गमभधीितिा नन्ानुिण िनु््। ज्बिज्तिधी किणधीको अपिा् नभन ्न प्रकृनतिको हिशछेष ि गमभधीि अपिा् 
िो। यसको ् िरुप ि गमभधीितिाको ्मापन दईु प्रकािलछे िनु््, पहिलो ्मापदण्ड िो पधीन्डतिलाई िनुछे क्नति 
ि दोस्ो िो पधी्डकलाई प्राति िनुछे प्रनतिफल। एउटी साति िहषनुया ना्बानलकासँगको घसृणति आपिान्क 
कायनुको सन्दभनु्मा अरू कायनुिरू गरिसकछे को  अि््ा्मा पधीन्डतिका योनधी्मा पधी्डकको नलगि प्रिछेश 
आसंशक िा पूणनु जछे ज्तिो अि््ाको भएपनन ज्बिज्तिधी किणधीको कसिु प्र्मासणति िनु तयनति नै पयानुति 
िनु््। उद्योग भनछेको ज्बिज्तिधी किणधीको प्रयास गनुनुसम्म िो। ज्बिज्तिधी किणधी गनने का्मको 
प्रािमभ गरिसकछे पन् उद्योगको अि््ा ििंदैन। तयो का्म जनु चिणसम्म गिछेको भएपनन का्मको 
उद्योग नभई का्ैम गिछेको ठिरिनछे।

(नछेपाल सिकाि हि. ्मोईला eGg] ्मिुािक न्मि ्मसुल्मान, नछे.का.प. २०६७ अंक 9 नन.नं. 
८४६६ प.ृ १५८८
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प्रनतििादीको उ्मछेिसम्बन््धी हििाद दछेसखएको एउटा ्मदु्ा्मा सिवोचच अदालतिलछे हिद्यालय्बाट प्राति 
चारिनत्रक प्र्माणपत्र्मा खलुछेको जन््म न्मनतिलाई ्मान्यतिा ददई ननणनुय गिछेको पाईन््।
 
(नछेपाल सकाि हि. जधीिन रिजाल, नछे.का.प. २०६८ अंक 9 नन.नं. ८६९१ प.ृ १६०६)

्मदु्ा चनलसकछे पन् ख्डा गननु सहकनछे अप्र्मासणति ि पिीक्ण गननुस्मछेति समभि नििछेको नलखतिलाई 
प्र्माण्मा नलन नन्मलनालछे सचनालाई उ्मछेिसम्बन््धी प्रश्न्मा ननणानुयक ्माGg नसहकँदा तयसलाई प्र्माणका 
रूप्मा ग्िण गननु नसहकनछे।

सचहकतसकलछे लछेसखददनछे उ्मछेिसम्बन््धी प्रनतििछेदनलाई हिशछेषज्को िायको रूप्मा प्र्माणको िगनु्मा 
िासखन््। अन्ुमानका आ्ाि्मा ननकानलनछे ननषकषनुको िैज्ाननक पिीक्ण्बाट पहुटि िनु आिशयक 
्। प्र्तितुि पिीक्ण गनने सचहकतसकको ्बकपत्र्बाट ननजको ननशकषनु्मा िैज्ाननक पिीक्णका आ्ाि 
दछेसखदैनन।् अन्य प्र्माणलछे दछेखाइििछेको ि्तिसु््नतिप्रनतिकूल िाय ननचियात्मक प्र्माण िनु नसकनछे।

न्बद्यालय्मा भनानु िुँदाका ्बखति ्बा्ब,ु आ्मा िा अनभभािकलछे उललछेख गिी ददएको हिििणअनरुुप 
िासखएको अनभलछेखअनसुाि नै हिद्यालयलछे खलुाई पठाएको जन््मन्मनतिलाई नै आ्ाि नलनपुनने।

भहिषय्मा यसो पलानु भनधी कलपना गननु नसहकनछे अि््ा्मा लछेखाइएको जन््मन्मनति प्र्माणिरूको िगनु्मा 
कसैको उ्मछेि नन्ानुिण गनने सिवोति्म प्र्माण िो। कानूनलछे नै अन्य्ा बयि््ा गिछेको्मा ्बािछेक 
हिद्यालय भनानु िनुछे क्र्म्मा लछेखाई ददएको जन््मन्मनति्मा अहिश्वास गननु नसहकनछे।

जािछेिी दिखा्ति घटनाको सम्बन्््मा उजिुी िा प्र््म सूचना भएकोलछे यदद जािछेिी नै नपिछे पनन 
घटनाको ्बािछे्मा जानकािी िनु आए्मा प्रचनलति कानूनधी बयि््ा्ब्मोसज्म प्रििीलछे आफै पनन अनसुन््ान 
गननुसकनछे अि््ा ििछेकोलछे कछे िल जािछेिी तिरुुन्ति नददएको eGg] ्मात्र आ्ाि्मा अपिा्को गामभधीयनुतिाको 
न्यून ्ूमलयाकंन गननु नन्मलनछे। हढलो जािछेिी पिछेको भन्दै्मा ज्बिज्तिधी किणधीको िािदाति ् ्ाहपति निनुछे 
भनधी eGg नन्मलनछे।

(नछेपाल सिकाि हि. िा्मिरि लान्म्ानछे, नछे.का.प. २०६८ अंक 10 नन.नं. ८६९५ प.ृ १६५७)

पहिलछे घटछेको िािदातिको सम्बन्््मा अनसुन््ान तििहककाति भई अदालति्मा ्मदु्ा दतिानु भएपचिातिको 
न्मनति िाखधी हििाि दतिानु प्र्माणपत्र ्बनाई पछेस गिछेको कायनुलाई प्र्माण्मा ग्िण गिी कसिु्बाट उन््मसुक्त 
ददन नसहकनछे। ्बलातकािपन् भएको हििािका आ्ाि्मा अपिा्धीलाई उन््मसुक्त ददनछे िो भनछे ननसचिति ्
रूप्मा दण्डिीनतिालछे प्र्ानतिा पाई स्माज्मा िाजयप्रनति नकािात्मक प्रभाि पनने। लोगनछे ्िा्नधी्बधीच 
पनन ज्बिज्तिधी किणधी भए्मा अपिा् िनुछे बयि््ालाई ्िधीकाि गरिसकछे को अि््ा्मा ज्बिज्तिधी

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.६.क ज्बिज्तिधी किणधी)
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किणधी भएपचिाति ्हििाि गिी प्रनतििादी ि जािछेििाली्बधीच लोगनछे ्िा्नधीको सम्बन्् ््ाहपति िुँदै्मा 
ज्बिज्तिधी किणधीको अपिा््बाट प्रनतििादीलछे उन््मसुक्त पाउनछे भनधी ननषकषनु्मा पगुन ुकानूनसंगति निनुछे।

(नछेपाल सिकाि हि. ििधीन eGg] नािायण पौ्डछेल खत्रधी स्मछेति, नछे.का.प. २०६८ अंक 2 नन.नं. 
८५६४ प.ृ३१६)

ना्बानलका १६ िषनु भन्दा्मनुनको ्िा्नधी्माननसलाई सि्मनतिलछे नै किणधी गिछे पनन ्मलुकुी ऐन, 
ज्बिज्तिधी किणधीको ्मिलको १ नं.को कसिु नभत्रपनने िुँदा सि्मनति्मा किणधी भएको ज्बिज्तिधी 
किणधी िुँदैन eGg] इन्कािी सजहकि ्िधीकायनु नदछेसखनछे।

(नछेपाल सिकाि हि. शंकि हिश्वक्मानु, नछे.का.प. २०६९, असोज, नन.नं.८८४४, प.ृ९४० )

कानूनलछे नै असक््म भनधी घोषणा गिछेको वयसक्तलाई घि्मा परििािका कोिी ्माननस नभएको ्मौका 
पािी गरिएको सि्मनतिपूिनुकको किणधी पनन ज्बिज्तिधी किणधीकै परिभाषानभत्र पनने िुँदा प्रतय्जी 
प्रनतििादीलछे अनभयोग ्माग दा्बधी्ब्मोसज्मको कसिु गिछेको ््ाहपति िनुछे।

(नछेपाल सिकाि हि. सदुा्मा श्रछेष्, सअ ्बलुछेहटन २०६७ अंक 5  पूणाुंक ४३५, प.ृ१४)

्मलुकुी ऐन, ज्बिज्तिधी किणधीको ्मिलको ९क नं.्मा उसललसखति अप्राकृनतिक ्ैम्नुको कसिु्मा पश ु
किणधीको ्मिलको ४ नं. अकहषनुति िनछे eGg नन्मलनछे। हि्ाहयकालछे नै ना्बालकउपिको अप्राकृनतिक 
्ैम्नुलाई ज्बिज्तिधी किणधीको परिभाषानभत्र पािछेको दछेसखएको अि््ा्मा तय्तिो हक्रयालाई वयाखयाको 
्माधय्म्बाट ्बाल दिुाचाि (Child abuse) ्माGg नसहकनछे।

(्मोलिसुछेन िछेसन्रिक ओटो हि. नछेपाल सिकाि, नछे.का.प. २०६९ अंक 7 नन.नं. ८८६० प.ृ१०९६)

्महिला ि परुुष दिैुको उ्मछेि पगुछेको ् ि ज्बिज्तिधी किणधीको १ नं. हिपिीतिको कायनु नगिी दिैुको 
्मन्जिुी्बाट कुनै ्महिला ि परुुष्बधीच आपसधी सि्मनति्मा किणधी नलनदुदन ुगिछेको कायनुलाई Unlawful 
Act ्मानछेको ्ैन। यसिी कानूनलछे नै Unlawful Act भनधी परिभाहषति नगिछेको अि््ा्मा उ्मछेि पगुछेका 
्महिला ि परुुष्बधीच आपसधी सि्मनति्मा ््ाहपति गरिएको सम्बन््लाई कानूनहिपिीतिको कायनु ्मानधी 
सजाय गननु कानूनलछे नै ्बन्दछेज लगाउनछे।

(नछेपाल सिकाि हि. हिकास eGg] लोक्बिादिु हिश्िा, नछे.का.प. २०७० अंक 11 नन.नं. ९०७५  
प.ृ१३४५)
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ख. ्प सजाय िनुछे अि््ा
िा्डनातिाकी ्िा्नधी्माननसको ज्बिज्तिधी किणधी गिछे्मा यस ्मिल्ब्मोसज्मको सजाय्मा िा्डनातिा्मा 
किणधी गननेको ्मिल्मा लछेसखएको सजाय स्मछेति्पधी सजाय िनुछे (२ नं.)

गभनुितिधी, अशक्त, अपागितिा भएका िा िोस ठछे गान्मा नििछेका िा आफनो संिक्ण िा िछेिहिचाि्मा ििछेका 
्महिलालाई ज्बिज्तिधी किणधी गिछे्मा िा जनुसकैु उ्मछेिका ्महिलाउपि सा्ूमहिकरूप्मा ज्बिज्तिधी किणधी 
गिछे्मा ्प पाँच िषनु कैदको सजाय िनुछे (३क नं.) 
 
यो बयि््ा लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय गनने सम्बन्््मा कछे िी नछेपाल ऐनलाई 
संशो्न गननु ्बनछेको ऐन, २०७२ द्ािा संशो्न गरिएको िो। साहिक्मा यो बयि््ाको सटृा्मा 
दछेिाय्ब्मोसज्मको बयि््ा ििछेको न्यो।

्महिलालाई सा्ूमहिक रूप्मा ज्बिज्तिधी किणधी गनने िा गभनुितिधी, अशक्त िा अपागि ्महिलालाई ज्बिज्तिधी 
किणधी गिछे्मा ्प पाँच िषनु कैदको सजाय गनुनु पदनु्।

z	आफूलाई ्मानि िोगप्रनतििो्क क््मतिा नटि गनने सजिाण ु (एच.आई.भधी. पोसजहटभ) को िोग 
भएको ् ािा पाउँदा पाउँदै ज्बिज्तिधी किणधी गिछे्मा ् प एक िषनु कैदको सजाय िनुछे (३ख नं.)

z	कुनै ना्बालकसँग कुनै हकनस्मको ्बाल यौन दिुाचाि (पछे्डो फाएल) गिछे गिाए्मा ज्बिज्तिधी 
किणधी गिछेको ्मानधी ्प एक िषनुसम्म कैद सजाय िनुछे (९क नं.)  

ग. ज्बिज्तिधी किणधीको उद्योग गननेलाई आ्ा सजाय िनुछे 
ज्बिज्तिधी किणधी गनने उद्योग गिछेको किणधी गननु भनछे पाएको ििछेन् भनछे ज्बिज्तिधी किणधी गननेलाई 
िनुछे सजायको आ्ा सजाय िनु््। (५ नं.)

ज्बिज्तिधी किणधी उद्योग ्मदु्ा्मा प्रनतििादीलछे आशय किणधीको सजहकि नलन सकनछे समभािना ििन््। 
कनतिपय ्मदु्ा्मा उद्योग ि आशय्बधीच्मा नभन ्नतिा ्ुट् याउन कदठन पनन िनु््। तयसैलछे अनभयोग दा्बधी्मा 
उललछेख गरिएको ्बछेिोिा, ्मदु्ा्मा अन्तििननिीतिस्मग् ति्थय ि सम्बद्ध कानूनधी बयि््ालाई न्महिन रूप्मा 
कछे लाएि ननषकषनु्मा पगुन ुपदनु्।

प्रनतिपाददति नसद्धान्ति
ज्बिज्तिधी किणधीको अपिा् ि यसको उद्योगका ्बधीच्मा ्मनसाय ि कायनुका दृहटिकोण्बाट िछेदानु कुनै 
नभन ्नतिा ििछेको िुँदैन। कछे िल अपिा्लछे पूणनुतिा पाउन ्मात्र ्बाँकी ििछेको स््नतिलाई उद्योगको रूप्मा 
सचनत्रति गरिएको ् । ्मनसायपूिनुक गरिएको अपिा््मा ्मनसाय, तियािी, उद्योग ि पूणनु अपिा्का चाि 
चिणिरू्मधयछे ्मनसाय ि तियािीसम्मको चिण्मा तय्तिो अपिा् गननु चािनछे वयसक्तलछे आपिान्क कायनु 
घटाउनको लानग कुनै कायनु गिछेको िुँदैन। तिस्नु, यो चिणसम्म अपिा्को उद्योगको प्रश्न) उठदैन। 

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.६.क ज्बिज्तिधी किणधी)
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तिि तय्तिो अपिा् गननु चािनछे वयसक्तलछे तियािीको चिणलाई पाि गिी आपिान्क कायनु गिछेको दछेसखए्मा 
तयो कायनु उद्योगसम्म ्मात्र सधीन्मति ििछेको ्माGg नन्मलनछे। कछे िल पूणनु अपिा्को लानग परिभाहषति 
आपिान्क कायनु ््ाहपति िनु नसकछे ्मा तय्तिो कायनुलाई ्मात्र सो अपिा्को उद्योगकोरूप्मा ग्िण 
गनुनुपनने। आपिान्क कायनु भईसकछे को तिि पूणनुतिा नपाएको अि््ा भए्मा ्मात्र तयो उद्योग िनुछे िो। 
यदद तय्तिो कायनुलछे पूणनुतिा पाएको अि््ा भए्मा सो कायनुलछे पूणनु अपिा् नै ््ाहपति िनु जानछे िनु््, 
य्तिो अि््ालाई उद्योगसम्म ्मात्र ्माGg नन्मलनछे।

(नछेपाल सिकाि हि िाजछेन्रि नसंि नसख, नछे.का.प. २०६८ अंक 4 नन.नं. ८५९९ प.ृ ६५८

िािदाति ननहिनुिादरूप्मा पहुटि भएको ति्ा पधीन्डतिको Labia majora/Labia minora ्मा ननल ्डा्म 
ििछेको eGg] अ्पतिालको प्रनतििछेदन्बाट दछेसखदँा प्रनतििादीलछे ्मलुकुी ऐन, ज्बिज्तिधी किणधीको ५ नं. 
्ब्मोसज्मको ज्बिज्तिधी किणधीको उद्योगसम्म गिछेको दछेसखनछे।

(नछेपाल सिकाि हि. न्डललीिा्म eGg] न्डललीप्रसाद भण्डािी, नछे.का.प. २०६१ अंक 8 नन.नं. 
७४२५ प.ृ१०२५)

पधीन्डतिलछे ्बकपत्र गदानु नलगि पसाएको भनधी ्बकपत्र गिछेपनन Laboratory Examination ्मा  
Sparmatazoa नदछेसखएको, किणधी भएको एहकन िनुछे अन्य ठोस स्बतुि ििछेको नदछेसखएको, Labia 
Majora ्मा घषनुणसम्म भएको ति्ा हिशछेषज्को पिीक्ण प्रनतििछेदनको ननषकषनु्मा ज्बिज्तिधी किणधी गननु 
खोसजएको eGg] उललछेख भएको अि््ा्बाट पधीन्डतिउपि ज्बिज्तिधी किणधीको िािदाति भएको नदछेसखई 
सको उद्योग सम्म भएको दछेसखन आउनछे।

(नछेपाल सिकाि हि. तिपसधी कु्मजी, नछे.का.प. २०६३, अंक 9 नन.नं. ७७६२ प.ृ११८४)

ना्बानलका ्बचचधीको योनधी्मा आफनो नलगि िग्डछेि योनधी्ैम िधीयनु ्खलन गिी यौन आनन्द नलएको 
अि््ा्मा सानो ्बचचाको अहिकनसति योनधी्मा िय्क ्माननसको उतिछेसजति नलगि पिुा प्रिछेश नगिछेको 
कािणलछे ्मातै्र उद्योग ठिि ्याउनछेतिफनु  ननतिजा्मा पगुदा हि्ाहयकालछे ज्बिज्तिधी किणधीको ्मिललछे 
पधी्डकलाई जनु सजायको बयि््ा गिछेको िो तयसको औसचतय स्माति िनु जानछे। ना्बालक ि क्म 
उ्मछेिका ्बानलकाउपि िनुछे स्ैब किणधीका िािदाति्मा उद्योग ठिि ्याउन ुप न्ु eGg] कानूनलछे बयि््ा 
गिछेको ्माGg नन्मलनछे। नलगि नपसछेकै कािणलछे ्मात्र स्ैब ्मदु्ा्मा उद्योगसम्म ्मात्रको कसिु ठिि ्याउँदा 
हि्ाहयकालछे परिकलपना गिछेको ऐनको उद्छेशय ि ्मकसद ्मननु जानछे।

(्बरिी खत्रधी हि. नछेपाल सिकाि, नछे.का.प. २०७१ अंक 6 नन.नं. ९१८६ प.ृ ८७९)
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सचहकतसकको प्रनतििछेदन्मा May be attempted Penetration eGg] िाय उललछेख भएको दछेसखएकोलछे 
ज्बिज्तिधी किणधीको उद्योगको कसिु काय्म िनुछे।

(नछेपाल सिकाि हि. सशि्बिादिु ्बाननया, स.अ. ्बलुछेहटन िषनु ११ अंक २२ प.ृ११)

घ. ज्बिज्तिधी किणधी गननु अह्ाउनछेलाई आ्ा सजाय िनुछे 
अह्ाई ज्बिज्तिधी किणधी गननु लगाएको भए सो अह्ाउनछेलाई किणधी भईसकछे को्मा किणधी गननेलाई िनुछे 
सजायको ि किणधी िनु नपाएको उद्योगसम्म गिछेको भए उद्योग गननेलाई िनुछे सजायको आ्ा सजाय 
गनुनुप न्ु। (६ नं.) 

ङ. सनतिति िक्ाको लानग प्रनतििाद गदानु पधी्डक ्मिछे्मा सजाय निनुछे 
कसैलछे आफूलाई ज्बिज्तिधी किणधी गनने ्मनसाय नलई ्बन््क गिी िा िातिपाति, छ्ेक्नु, ्बाँ् ्ाँद 
आक्र्मण इतयादद जोि जलु्ुम गननु लागछेको्मा कुनै ्महिलालछे तय्तिो जलु्मधीको पञ्ा्बाट उमकी भागधी 
आफूलाई किणधी गननु्बाट िोकन नसकनछे हिश्वास भए्मा िा हिश्वास गनुनुपनने ्मनानस्ब कािण भए्मा ि 
तितकाल कसैको संिक्ण िा ्मद्ति उपलब् िनुछे िा िनु सकनछे अि््ा नभए्मा ि तय्तिो जलु्मधीलाई 
आफना अक्ल ्बकनु तिलछे सकनछेसम्मका उपाय तितकाल कछे िी नगिछे आफू्मान् किणधी िनुछेसम्मको ठूलो ्डि, 
त्रास पिी किणधी नलन नपाउँदै िा उसै ्बखति, आफनो जो्ड्बल पगुन नसकनछे्मा किणधी नलईसकछे पन् पनन 
सोिी कुिाको रिस ्ामन नसकी उसै ्बखति किणधी नलएकै ्ला्मा िा लपछेटदै गई िनतियाि लाठो, ढुगिा 
इतयादद कछे िी चलाई जयान ्मननु गएको ठििछे ्बाति लागदैन। (८ नं.)

यसअसघ ८ नं. ्मा दछेिाय्ब्मोसज्मको बयि््ा ििछेको न्यो :
आफूलाई ज्बिज्तिधी किणधी गनने ्मनसाय नलई उद्योग गिी िातिपाति, छ्ेक्नु, ्बाँ् ्ाँद इतयादद 
जोिजलु्ुम गननु लागयो ि तयस ्बखति किाई गिुाि ्मागधी िा अरू कछे िी उद्योग गिी तय्तिो जलु्मधीको 
पन्जा्बाट उमकी भागधी आफनो ््मनु ्बचाउन नसकनछे अि््ा पिी तय्तिा जलु्मधीलाई आफना अक्ल 
िकनु तिलछे सकनछेसम्मका कुिा कछे िी नगिछे आफनो ््मनु नटि िनुछेसम्मको ठूलो ्डि त्रास पिी किणधी नलन 
नपाउँदै िा उसै ्बखति आफनो जो्ड्बल पगुन नसकनछे्मा किणधी नलइसकछे पन् पनन सोिी कुिाको रिस 
्ामन नसकी उसै ्बखति किणधी नलएकै ्ला्मा िा तयिीदछेसख लखछेटदै गई एक घणटानभत्र िनतियाि, 
लाठो, ढुङ् गा इतयादद कछे िी चलाई जयान ्मननु गएको ठििछे ्बाति लागदैन। एक घणटा उप्रान्ति ्मािछे्मा 
पाँचिजाि रुपैयाँसम्म जरििाना िा दश िषनुसम्म कैद िनु््। 

प्रनतिपाददति नसद्धान्ति 
ज्बिज्तिधी किणधी गिछेको रिस ्ामन नसकी पन्ललो किणधी नलएको एक घणटानभतै्र किणधी नलएको 
्लो्ैम खकुुिीलछे काटी ्मािछेको्मा यो नं. आकहषनुति िनुछे।

(श्रधी ५ को सिकाि हि. ्न्माया, नछे.का.प. २०३१ प.ृ १२३)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.६.क ज्बिज्तिधी किणधी)
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आफनधी ्िा्नधी्मान् ज्बिज्तिधी किणधी गननु खोजधी पिा्ति भएको अि््ा्मा श्रधी्मतिधीकै गिुाि्बाट 
लोगनछे कोठा्मा पगुदा ननज ्मतृिकलाई भछेटी तितकाल उठछे को रिसको आिछेग्मा चक्ुलछे िानछेको ि ननजको 
्मतृय ुभएको्मा सनतिति ्बचाउन किाउनछे  ्िा्नधी्माननसलाई ज्बिज्तिधी किणधीको ८ नं. ्ब्मोसज्मको 
सहुि्ा प्राति भई कुनै सजाय नभई ननजको लोगनछेलाई जयान सम्बन््धीको १७(३) नं. ्ब्मोसज्म सजाय 
भएको।

(श्रधी ५ को सिकाि हि. िननफस्मछेति, नछे.का.प. २०४४ प.ृ१२३५)

किणधी िनु नपाउँदै ्ुट् याई उठाइददएको ि किणधी गननु लागदा ्ुट् याइददएपन् उमकन सकनछे अि््ा 
्ँदा्ँदै जयान ्मािछेको्मा सनतिति िक्ाको सहुि्ा प्राति नभई जयान सम्बन््धीको १३(१) को कसिु 
काय्म गिी अ.िं. १८८ नं.्ब्मोसज्म ५ िषनु कैद गरिएको।

(श्रधी ५ को सिकाि हि. ्बाल ्मञ्िी स्मछेति, नछे.का.प. २०४० प.ृ२७९

ननसषक्रयतिा (Passive Observation) लाई आपिान्क सियोगको संज्ा ददन नन्मलनछे 
घटना््ल्मा ्मौजदु ििी जािछेििालीलाई प्र. कु्माि्बिादिुलछे ज्बिज्तिधी किणधी गदानुको अि््ा्मा  
्बचाउनको लानग कछे िी नगिी चपु लागधी िछेिी ििछेको कायनुलछे प्र. कु्माि ्बिादिुलाई ्मद्ति गिछेको भनधी 
ज्बिज्तिधी किणधीको ४ नं. ्ब्मोसज्मको सजायको ्माग दा्बधी नलएको दछेसखए तिापनन ननज गोहिन्द 
्ापालछे प्र. कु्माि्बिादिुलाई सहक्रयतिापूिनुक सियोग पिु ्याएको दछेसखदैन। घटना््ल्मा चपु लागधी 
िछेरिििछेको अि््ा्मा अपिान्क कायनु्मा सियोग पिु ्याएको  संज्ा ददन न्मलदैन ि य्तिो कायनु 
ज्बिज्तिधी किणधीको ४ नं. को परिन्नभत्र पददैन।

(श्रधी ५ को सिकाि हि. कु्माि्बिादिु अन्कािीस्मछेति, नछे.का.प. २०५६ अंक 2 नन.नं. ६६७६ 
प.ृ१५२)

च. क्नतिपूनतिनु भिाउन ुपनने
z	कसैलछे कुनै ्महिलालाई ज्बिज्तिधी किणधी गिछेको ठििछे्मा अदालतिलछे तय्तिधी ्महिलालाई भएको 

शािीरिक िा ्माननसक क्नति हिचाि गिी ्मनानस्ब ठििाए ्ब्मोसज्मको क्नतिपूनतिनु कसिुदाि्बाट 
भिाई ददन ु पनने्। तय्तिो क्नतिपूनतिनु नन्ानुिण गदानु कसिुको गामभधीयनुतिा, कसिु्बाट पधीन्डति 
वयसक्तको ्मतृय ुभइसकछे को ििछे् भनछे ननज्मा आसश्रति ना्बालक ्ोिा्ोिी भए ननजिरूलाई 
पननु गएको पधी्डा स्मछेतिहिचाि गिी नन्ानुिण गनुनुपनने्। (१० नं.)

z	ना्बालकसँग ्बाल यौन दिुाचाि (पछे्डोफायल) गिछे गिाए्मा ज्बिज्तिधी किणधी भएको ्मानधी 
तय्तिो ना्बालकलाई ननजको उ्मछेि ि उसलाई पगुन गएको ्मकानुस्मछेति हिचाि गिी ्मनानस्ब 
्माफीकको क्नतिपूनतिनु भिाईददन ुपनने्। (९क नं.)



 117

्. गदु् द्ाि ्ैम्नु अप्राकृनतिक ्ैम्नु ्मानननछे 
z	ज्बिज्तिधी किणधीको ९ नं.लछे ना्बालकसँग गिछेको कुनै हकनस्मको अप्राकृनतिक किणधीलाई 

अपिा्जन्य भनछेि परिभाहषति गरिििछेको दछेसखदँा गदु् द्ाि ्ैम्नु गिछेको कायनु अप्राकृनतिक 
किणधीको परिभाषा नभएकोलछे अपिा् िोइन भनछेि दसण्डति निनुछे eGg नन्मलनछे।

z	हि्ाहयकालछे ज्बिज्तिधी किणधीको ्मिल्मा ९क ्प गिछेि ना्बालक्मान् गरिनछे अप्राकृनतिक 
किणधीलाई ज्बिज्तिधी किणधीको स्मकक् ्मात्र नभएि तयोभन्दा अझ क्डा अपिा्को 
श्रछेणधी्मा िाखधी तय्तिो अपिा्का लानग उक्त ्मिलको ३ नं. ्मा िसणनुति सजाय्मा ्प सजाय 
स्मछेति नन्ानुिण गिछेको पाइँदा ९क. नं. ि ३ नं. पि्पि पिुक ्बन ्न पगुछेका दछेसखएका ्न।् 
अ्ानुति ्३ नं., ९क नं.को पूिक अ्ानुति ्९क. नं. ्मा स्मािछेश भएसिि िनु पगुछेको ्। 
तय्तिो िुँदा ९क. नं. लछे ना्बालकसँग गरिनछे अप्राकृनतिक किणधीलाई सजायको भागधी ्बनाएि 
३ नं. को सजाय्मा अरू ्प सजाय गनने बयि््ा गिछेको पाइनछे। 

(फौजदािी कानूनसम्बन््धी ्मित्िपूणनु नसजििरू २०६३ भाग ५ प.ृ ८६)

नोट: लैनगंक स्मानतिा काय्म गनने ऐन २०७२ लछे ज्बजन्ु तिधी किणधी ्मिलको दफा ९क लाई संशो्न 
गिछेको ्। जसअनसाि अप्राकृनतिक ्ैम्नु भन्छे ऐनका शबदिरुको सट्ा ्बाल यौन दिुाचाि (पछे्डोफाइल) 
भन्छे शबद िासखएको ्। 

z	्मदु्ाको फैसला गदानु ज्बिज्तिधी किणधी ठिि भएको्मा सोिी फैसला्मा कसिुदाि्बाट भिाई 
ददन ुपनने क्नतिपूनतिनु स्मछेति उललछेख गिी सम्बसन््ति ्महिलालाई भिाइददन ुपदनु्। सो प्रयोजनको 
लानग ्मदु्ा दायि भए लगतैि अदालतिलछे आिोहपति वयसक्तको अंश लगायतिका अन्य समपसति 
िोक्ा िाख् न ुपदनु्। कसिुदािको कुनै समपसति नभई ज्बिज्तिधी किणधीको कसिु्बाट पधीन्डतिलछे 
क्नतिपूनतिनु नपाउनछे दछेसखए्मा अदालतिलछे सम्बसन््ति ्महिला ति्ा ्बाल्बानलका कायानुलय्बाट 
क्नतिपूनतिनु ्िरूप उसचति िक्म पधीन्डतिलाई भिाइददनछे गिी आदछेश गननु सकनछे्। तयसिी आदछेश 
भए्मा सो कायानुलय्बाट क्नतिपूनतिनु्बापतिको िक्म तितकाल पधीन्डतिलाई उपलब् गिाउन ुपनने् 
(१०ग नं.)

नोट: पधी्डक आन्नुकरूप्मा क्मजोि भएकै कािण्बाट पधीन्डतिलछे उसचति क्नतिपूनतिनु पाउन नसकछे को 
अि््ालाई दृहटिगति गिी ्ुटै् क्नतिपूनतिनु कोषको बयि््ा िनु ुपनने भनधी सिवोचच अदालति्बाट आदछेश 
जािी भएको सन्दभनु्मा लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय गनने सम्बन्््मा कछे िी 
नछेपाल ऐनलाई संशो्न गननु ्बनछेको ऐन, २०७२ द्ािा ज्बिज्तिधी किणधीको १०ग नं. ्मा ्महिला ति्ा 
्बाल्बानलका कायानुलय्बाट क्नतिपूनतिनु भिाइददनछे बयि््ा ्प गरिएको िो।

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.६.क ज्बिज्तिधी किणधी)
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प्रनतिपाददति नसद्धान्ति
्बाल्बानलका सम्बन््धी ऐनको परिभाषानभत्र पनने दिैु पक् ्बालक भएको अि््ा्मा घहटति ज्बिज्तिधी 
किणधीको अपिा््मा  rapist ्बालकको अन्काि ्मात्र िछेनने िो भनछे Rape पधीन्डति ्बानलकाको िकको 
संिक्ण िनु सकनछे अि््ा दछेसखदैँन। ि्तितुिः यस प्रकािको अपिा््मा पधीन्डतिका हिरूद्ध तिकनु  गददै जानछे 
िो भनछे ्बालकिरूका िक्मा ज्बिज्तिधी किणधीको अपिा्लछे स्माज्मा हिकृनति ि हिसंगनति लयाउन 
सकनछे समभािनालाई नकाननु सहकदैन। ज्बिज्तिधी किणधीको अपिा््मा पधी्डक कसिुदाि्बाट पधीन्डति 
जनुसकैु िय्क ्महिलालछे पाउनछे कानून्ब्मोसज्मको क्नतिपूनतिनु ्बचचा ्महिला अ्ानुति ््बानलकालछे पाउँदैन 
भनधी तिकनु  गिी वयाखया गददै जानछे िो भनछे स्माज्मा दण्डिीनतिालाई प्रोतसािन ददएको ्माननन््। 
्बाल्बानलकासम्बन््धी ऐनको बयि््ालछे ना्बालक कसिुदािलाई सजाय्मा कछे िी ्ुट ददएकै आ्ाि्मा 
ज्बिज्तिधी किणधीको अपिा््मा पधीन्डति िनुछे ्बानलकालछे पाउनछे ्मनानस्ब क्नतिपूनतिनुको िक्मा स्मछेति ्ुट 
पाउनछे भनधी सो कानूनधी बयि््ाको संकुसचति अ्नु गदानु ्बाल्बानलकाको अन्काि्मा संकुचन आउनछे 
अि््ा दछेसखन आउँ्। ज्बिज्तिधी किणधीको अपिा््मा सजायको िगजीकिण पधीन्डति ्बानलकाको 
उ्मछेिको आ्ाि्मा गरिएको ि य्तिो अपिा््मा संलगन rapist ्बालक प्र्मासणति भए ्बाल्बानलका 
सम्बन््धी ऐन, २०४८को दफा ११ ्मा आपिान्क दाहयति ्बछेिोनुनु पनने कुिा उललछेख भएको 
आ्ाि्मा पधीन्डतिलछे पाउनछे क्नतिपूनतिनुस्मछेति सोिी सजाय नभत्र पनने भनधी कानूनलछे ्पटि नगिछेको कुिालाई 
्िाभाहिकरूप्मा अ्नु्बो् नगिी ्बलपूिनुक वयाखया गनुनु सान्दनभनुकस्मछेति िुँदैन। सजायसम्बन््धी कुिा 
ि आन्नुक क्नतिपूनतिनुको हिषय नभन्ानभन्ै प्रकृनति ि अि््ा िनु।् यसलाई एउटै दृहटिकोणलछे िछेननु पनन 
न्मलदैन।

(क कु्मािको जािछेिीलछे नछेपाल सिकाि हि. पिनकु्माि िरिचिन्रि यादिस्मछेति, नछे.का.प. २०६७ अंक 
11  नन.नं. ८४९४ प.ृ १८०२ पूणनु इजलास)

नोट: यो ्मदु्ा्मा प्रनतििादी िरिचन्रि यादिको अंशको फाँटिािी अदालति्बाटै ्माग गिी ननजको अंश 
भाग्मा पनने जम्मा समपसतिलाई २ भाग लगाई १ भाग पधीन्डति ख कु्मािीको ना्म्मा ना्मसािीस्मछेति 
गरि ददन ुभनधी तिपनसल खण्ड्मा ननदने सशति स्मछेति गरिएको ्।

ज्बिज्तिधी किणधीको १० नं. को प्राि्ान प्रनतििादीिरूलछे ज्बिज्तिधी किणधीको कसिु गिछेपन् 
पधीन्डतिको िक्मा ्िति: आकहषनुति िनुछे अ्ानुति ्सोिी ्मिलको ३ नं. सँग अनभन ्नरूपलछे गाँनसएको 
बयि््ा िो। पधीन्डतिलछे अदालति्मा आई प्रनतििादीिरूदाई ननदवोष भनधी ्बकपत्र ददँदै्मा ऐनको बयि््ा 
ननसषक्रय िनुछे गिी उक्त १० नं. आकहषनुति नगनने ननणनुय न्यायसंगति नठिनने।

(श्रधी ५ को सिकाि हि. शया्म ्माझधी, नछे.का.प. २०६१ अंक 7 नन.न. ७४११ प.ृ८९३)
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ज्बिज्तिधी किणधीको ्मिलको १० नं. ्ब्मोसज्मको िादी दा्बधीका सन्दभनु्मा सरुूलछे प्रनतििादी नछेपाली 
नागरिक नदछेसखएको आ्ाि्मा उक्त दा्बधी नपगुनछे गिी फैसला गिछेको्मा पनुिािछेदन अदालति्बाट 
सो िदसम्म उलटी गिी िादी दा्बधी अनसुाि प्रनतििादीको आ्ा अंश पधीन्डतिलाई भिाई ददन ु पनने 
ठििाएको्मा सोतिफनु  प्रनतििादीलछे पनुिािछेदनपत्र्मा कुनै सजहकि पनन ननलएको ि यधी प्रनतििादीको नछेपाल 
अन्िाजयनभत्र ििछेको चल अचल समपसति्बाट भिाउन न्मलनछे नै िुँदा तयसतिफनु  कछे िी हिचाि गननु नपनने।

(नागछेन्रि साि eGg] हिन्दछेश्वि साि हि. श्रधी ५ को सिकाि, नछे.का.प. २०६१ अंक 1 नन.नं. 
७३१६, प.ृ ७६)

पधीन्डतिलाई क्नतिपूनतिनु भिाउनछेसम्बन््धी ्मलुकुी ऐन, ज्बिज्तिधी किणधीको १० नं.को कायानुन्ियन्मा दण्ड 
सजायको ्मिलको ४६ नं. को कायनुहिन् अपनाउन नपनने। 

(नछेपाल सिकाि हि. िाकछे शकु्माि नसंि, नछे.का.प. २०६४ अंक 1 नन.नं. ७८१० प.ृ८६)

ज. पधीन्डतिलाई क्नतिपूनतिनु सिकाि्बाट उपलब् गिाउनछे 
ज्बिज्तिधी किणधी ज्तिा ्महिला हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू्मा अदालति्बाट भएको फैसला्ब्मोसज्म 
पधी्डक्बाट पधीन्डतिलछे प्राति गनने क्नतिपूनतिनु्बापतिको िक्म पधीन्डतिलछे सिजै प्राति गननु नसकछे को परिप्रछेक्य्मा 
तय्तिो िक्म िाजयलछे प्रनतििादी्बाट असलु गनने गिी तितकाल नछेपाल सिकािलछे नै उपलब् गिाउन ुपनने 
गिी एउटा ्मदु्ा्मा सिवोचच अदालति्बाट फैसला भएको पाइन््।

प्र्तितुि ्मदु्ाकी पधीन्डति क कु्मािीलछे प्रनतििादीिरू्बाट भिाई पाउनछे ठिि भएको क्नतिपूनतिनुको िक्म 
नछेपाल सिकाि्बाट तितकाल उपलब् गिाई सो िक्म प्रनतििादीिरू्बाट सिकािी न्बगोसिि असलु 
उपि गनुनु गिाउन ुएि्म ्अ्ब उप्रान्ति य्तिा प्रकृनतिका अपिा्का पधीन्डतििरूलाई अदालतिको असन्ति्म 
फैसलालछे नन्ानुिण गिछे्ब्मोसज्मको क्नतिपूनतिनु िक्म एउटा ्ुटै् कोषको ््ापना गिी सो कोष्बाट 
तितकाल उपलब् गिाउनछे बयि््ा न्मलाउन य्ाशधीघ्र आिशयक ि उपयकु्त पूिानु्ािको नन्मानुण गनुनु 
गिाउन ुभनधी नछेपाल सिकाि, प्र्ान्मन्त्रधी ति्ा ्मसन्त्रपरिषदको कायानुलय्मा लछेखधी पठाउनछे।

(नछेपाल सिकाि हि. लक््मधी ्माया हि.क., ्मदु्ा: ्मानि ्बछेचन्बखन, ्बालहििाि, ज्बिज्तिधी किणधी, 
०६७ -CR- १२८८, फैसला न्मनति २०७१।१०।१९।२)

झ. िैिाहिक ्बलातकाि्बाट पधीन्डति ्िा्नधी ्माननसका िक्मा अन्तिरि्म संिक्णात्मक 
आदछेश जािी गननु सहकनछे

लोगनछेलछे ्िा्नधीलाई ज्बिज्तिधी किणधी गिछेको हिषय्मा पिछेको उजिुीको प्रािसमभक ्ानन्बन्बाट 
्िा्नधीलाई तितकाल िा ्मदु्ा हकनािा निुँदासम्म संिक्ण ददन आिशयक दछेसखए्मा अदालतिलछे लोगनछेका 
ना्म्मा दछेिाय्ब्मोसज्मको आदछेश जािी गननु सक्। (दफा ९ख)
 

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.६.क ज्बिज्तिधी किणधी)
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z	्िा्नधीलाई ननज ्बसधी आएको घि्मा नै ्बसो्बास गननु ददन, ्िा्नधीलाई खान लाउन ददन, 
कुटहपट नगननु ति्ा सशटि ि सभय वयििाि गननु लगाउन।

z	्िा्नधीलाई आिशयक उपचाि गिाउन िा उपचािका लानग उपयकु्त िक्म ददन लगाउन।
z	दिैुलाई एकै ठाउँ्मा ्बसो्बास गननु उपयकु्त िनुछे नदछेसखए्मा लोगनछेलाई अलग ्ब्नछे बयि््ा गननु 

ति्ा तयसिी अलग ्ब्दा ्िा्नधीको भिणपोषणको लानग आिशयक बयि््ा गननु लगाउन।
z	्िा्नधीलाई कुनै प्रकािलछे दखु ददनछे िा सतिाउनछे कायनु नगननु ि ्िा्नधीको हिति ि सिुक्ाको 

ननन्मति अन्य आिशयक ि उपयकु्त कुिा गननु गिाउन।

यो बयि््ा लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय गनने सम्बन्््मा कछे िी नछेपाल ऐनलाई 
संशो्न गननु ्बनछेको ऐन, २०७२ द्ािा ्प गरिएको िो।  

२. पधीन्डति ्महिलाको ्बयान गिाउनछे प्रहक्रया
ज्बिज्तिधी किणधीको ्मिलअन्तिगनुतिको कुनै अपिा्को अनसुन््ान ि तििहककातिको नसलनसला्मा पधीन्डति 
्िा्नधी ्माननसको ्बयान गिाउँदा ्महिला प्रििी क्मनुचािीलछे गिाउन ुपनने् ि ्महिला प्रििी क्मनुचािी 
नभए्मा स्माजसछेिधी ्महिलाको िोििि्मा अन्य प्रििी क्मनुचािीलछे गिाउन सहकनछे। तयसिी ्बयान गिाउँदा 
पधीन्डतिको सिजतिा ि ्मयानुदालाई धयान्मा िाखधी पधीन्डति ्ैमत्रधी िातिाििण्मा सकभि एकै पटक ्बयान 
गिाउन ुपनने।(१०क नं.) 

३. ्बन्द इजलासको बयि््ा
ज्बिज्तिधी किणधीको ्मिलअन्तिगनुति कुनै ्मदु्ाको काि्बािी चलदा सम्बसन््ति कानून वयिसायधी, अनभयकु्त, 
पधीन्डति ्िा्नधी्माननस ि ननजको संिक्क ति्ा ्मदु्ा िछेनने अन्कािीलछे अन्ुमनति ददएका प्रििी ि अदालतिका 
क्मनुचािी ्मात्र इजलास्मा उपस््ति िनु सकनछे गिी ्बन्द इजलासको बयि््ा गरिन ुपदनु्।(१०ख नं.)

४. गोपनधीयतिा काय्म गनने
नछेपालको अन्तिरि्म संहि्ान, २०६३ लछे ्मौनलक िकअन्तिगनुति गोपनधीयतिाको िक स्मािछेश गिी न्याहयक 
उपचािको िकस्मछेतिको प्रतयाभतूि गिछेको भए तिापनन सोको संिक्णका लानग ननसचिति कानूनधी बयि््ाको 
अभाि्मा एच.आई.भधी/एडस संक्रन्मति वयसक्तलछे आफू संक्रन्मति भएको स््नति्मा, ्महिलालछे आफूहिरूद्ध 
हिंसा भएको स््नति्मा ि ्बाल्बानलकालछे कानूनसँगको द्न्द् ्बछेिोिछेको स््नति्मा आफूउपि भएको 
अन्याय हिरूद्ध उपचाि ्मागन िा न्याय्मा पिुँच पाउन वयि्ान ्मिसूस गिछेको अनभुि भइििछेको, ्मदु्ा 
्मान्मलाको अनसुन््ानदछेसख फैसला कायानुन्ियनसम्मका काििािीको क्र्म्मा ि सोपचिाति ्को अिन््मा 
स्मछेति ननजिरूको वयसक्तगति परिचयात्मक हिििण गोपय निासखददएको कािण आत्मसम्मानपूिनुक 
जधीिनयापन गननु्मा ्प संकट ि असहुि्ा ्बछेिोनुनु परिििछेको सन्दभनु्मा य्तिा िगनुका वयसक्तको
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गोपनधीयतिाको अन्कािको संिक्ण गननु कायनुहिन्सहितिको आिशयक कानूनधी बयि््ा गननु नछेपाल 
सिकािको ना्म्मा यस अदालति्बाट ननदनेशात्मक आदछेश जािी गनने ननणनुय भएको ि सो्ब्मोसज्म 
आिशयक कानून ्बनाई वयिस््ति नभएसम्मका लानग पूणनुरूप्मा न्याय गिी उसचति उपचाि प्रदान 
गननु नछेपालको अन्तिरि्म संहि्ान, २०६३ को ्ािा १०७(२) द्ािा प्रदति अन्कािअन्तिगनुति यस 
अदालतिको अन्तिनननुहिति अन्काि प्रयोग गिी उपयुनुक्त हिशछेष प्रकृनतिका ्मदु्ा ्मान्मलाको काििािीका 
ििछेक चिण्मा लागू िनुछे गिी गोपनधीयतिाको िक संिक्णको लानग गोपनधीयतिा काय्म /fVg]सम्बन््धी 
ननदने सशका जािी गरिएको ्। 

(अन्िक्ता सपना ्मलल हि. प्र्ान्मन्त्रधी ति्ा ्मसन्त्रपरिषद् को कायानुलय स्मछेति, नछे.का.प. २०६४ 
अंक 9 ननणनुय नं. ७८८० प.ृ १२०८)  

(सो ननदने सशकाको पूणनुपाठ परिच छ्ेद अनसूुचधी 2 ्मा स्मािछेश गरिएको ्।)

५. अपतुिाली खानछे उद्छेशयलछे ज्बिज्तिधी किणधी गिछे्मा िा गननु लगाए्मा 
अपतुिाली खान नपाउनछे

अपतुिाली खानाका लानग कसैलछे कुनै ्िा्नधी्माननसको ज्बिज्तिधी किणधी गिछे्मा िा गननु लगाए्मा तय्तिो 
ज्बिज्तिधी किणधी गनने िा गननु लगाउनछेलछे सो ्िा्नधी ्माननसको अपतुिाली खान पाउँदैन। (९ नं.) 

६. िदमयाद
ज्बिज्तिधी किणधीको कुिा्मा सो भए गिछेको न्मनतिलछे ६ ्महिनानभत्र नानलस ददन ुपदनु्। (११ नं.)
(साहिक ऐन्मा ज्बिज्तिधी किणधीको ्मदु्ा्मा ३५ ददनको िदमयाद ििछेको्मा लैहगिक स्मानतिा काय्म 
गननु ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय गनने सम्बन्््मा कछे िी नछेपाल ऐनलाई संशो्न गननु ्बनछेको ऐन, २०७२ 
लछे िदमयाद ्बढाएको िो।)

िदमयाद सधीन्मति भएकालछे िािदाति भएपन् नसजकको प्रििी कायानुलय्मा य्ासकय न्टो अपिा्को 
सूचना ददनछे (सिकािी ्मदु्ासम्बन््धी ऐन, २०४९ को दफा ३) ि अदालति्मा अनभयोगपत्र दायि भएपन् 
िादी पक्को साक्धीकारूप्मा अदालति्मा उपस््ति भई ्बकपत्र गनुनुपनने सजम्मछेिािी पधीन्डति पक््मा ििन््।

७. कायनुहिन्
ज्बिज्तिधी किणधीसम्बन््धी ्मदु्ा सिकािी ्मदु्ासम्बन््धी ऐन, २०४९ को अनसूुचधी १ नभत्र पनने िुँदा 
सिकाििादी फौजदािी ्मदु्ाकारूप्मा यसको अनसुन््ान प्रििीद्ािा िनु्् ि सिकािी िहकललछे अनभयोजन 
गदनु्न।् 

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.६.क ज्बिज्तिधी किणधी)
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८. ्नु छ्ेक/आदछेश
्नु छ्ेक आदछेश गदानु हिचाि गनुनुपनने कुिािरू

z	अनभयोगपत्र सा् उपस््ति गिाइएका प्रनतििादीको तितकालै ्बयान गिाई ननजलाई ्मलुकुी ऐन, 
अ.िं. ११८ नं. ्ब्मोसज्म ्नुा्मा िाखधी िा ्िौट नलई िा अ.िं. ४७ नं. ्ब्मोसज्म सा्ािण 
तिािछेख्मा िाखधी ्मदु्ाको पपुनुक् गनने गिी आदछेश गनुनु पदनु्। 

z	प्रनतििादी चकु्ता भएपचिाति ््नु छ्ेककै क्र्म्मा जािछेििाला, पधीन्डति, घटना हिििण कागज गनने 
वयसक्तिरू, पधीन्डतिको ्िा््थय पिीक्ण गनने हिशछेषज्लाई सझकाई ्बकपत्र गरिन ुपदनु्। तयसिी 
साक्धी ्बकपत्रका लानग तिोहकएको ददन्मा प्रनतििादीलाई स्मछेति आफना साक्धी उपस््ति गिाउन 
लछेखधी उपस््ति गिाए्मा ्बकपत्र गिाउन ुपदनु्। प्रनतििादीलछे अदालतिकै तिफनु ्बाट साक्धी ्बझुधी 
पाउन अनिुो् गिछे्मा मयाद जािी गिी सझकाई ्बझुन सहकन््।

z	प्रनतििादी अनपुस््ति (फिाि) ििछेको अि््ा्मा फिाि प्रनतििादीका ना्म्मा मयाद जािी गिी 
तिदनरुूप उपस््ति भए्मा िा अिन् स्माति भएपन् ्मात्र प्र्माण ्बझुनछे आदछेश गरिन््। 

z	पधीन्डतिलाई क्नतिपूनतिनु भिाउनछे प्रयोजनका लानग ्मदु्ा दायि भए लगतैि पधी्डकको अंशलगायतिको 
समपसति िोक्ा गनुनु पदनु्।

z	पधीन्डतिको ्बकपत्र य्ासमभि ्महिला क्मनुचािी्बाट गिाउन ुपदनु् ि तयसिी ्बकपत्र गिाउँदा 
ननजको सिजतिा ि ्मयानुदालाई धयान्मा िाखधी पधीन्डति ्ैमत्रधी िातिाििण्मा गिाउन ुपदनु्।

९. सनुिुाइका क्र्म्मा हिशछेष धयान ददन ुपनने कुिािरू 
ज्बिज्तिधी किणधी ्मदु्ा सिकाििादी फौजदािी ्मदु्ा भएकालछे यस्मा सा्मान्यतिः अनभयोगपत्र सा् पछेस 
भएका ि ्बझुन ुपनने भनधी उललछेख भएका प्र्माणिरू्मा सधीन्मति ििी प्र्माण ्बझुनछे आदछेश गनुनु पदनु्। तिि 
कनतिपय अि््ा्मा अदालति्बाट स्मछेति ्प प्र्माण ्बझुन ुपनने िनु सक्। यस प्रकृनतिको ्मदु्ा्मा दछेिायका 
हिषय ्मित्िपूणनु ्मानननछे िुँदा प्र्माण ्बझुदा ि प्र्माणको ्ूमलयाङ्कन गदानु तिधी हिषयलाई धयान ददन ुपदनु्।

z	जािछेिी ्बछेिोिा
z	पधीन्डतिको कागज
z	पधीन्डतिको उ्मछेि खलुछेको प्र्माण (अ्पतिाल्बाट जािी जन््म प्र्माणपत्र, जन््मदतिानु प्र्माणपत्र, 

हिद्यालय्बाट प्राति चारिनत्रक प्र्माणपत्र िा हिद्यालय भनानु िुँदाको अनभलछेख, सिकािी अ्पतिाल्बाट 
भएको पिीक्ण प्रनतििछेदन आदद)

z	घटना््ल ्मचुलुका
z	घटना हिििण कागज
z	पधीन्डतिको ्िा््थय पिीक्ण प्रनतििछेदन
z	पधी्डकको ्िा््थय पिीक्ण प्रनतििछेदन
z	्िाि पिीक्ण प्रनतििछेदन
z	िैज्ाननक पिीक्ण प्रनतििछेदन
z	पधीन्डति एि्म ्पधी्डकलछे िािदातिको स्मय्मा लगाएका कप्डा लगायतिका घटना््ल्मा भछेहटएका 

भौनतिक स्बतुि 
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z	भौनतिक स्बतुिको पिीक्ण प्रनतििछेदन
z	गोपनधीयतिा काय्म गरिएको ्बछेिोिा
z	अनभयोग ्मागदा्बधी (सजाय, क्नतिपूनतिनु) 
z	्प सजायको ्मागदा्बधी ििछेको भए सो कुिा आदद।

१०. सनुिुाइका क्र्म्मा हिचाि गनुनुपनने अन्य कुिािरू
z	ज्बिज्तिधी किणधी ्मदु्ाको सनुिुाइ ्बन्द इजलास्मा गरिन ुपदनु्।
z	क्नतिपूनतिनु भिाउँदा सिजरूप्मा भिी भिाउ िनुछे गिी ननदने सशति गनुनु पदनु्।
z	ज्बिज्तिधी किणधी ्मदु्ा सजलला अदालति (्बाह्रौं संशो्न) ननय्मािली, २०७३ को दफा २३ग 

अन्तिगनुति पनने िुदँा अदालति्मा अनभयोगपत्र पछेस भएपन् अनभयोग लगाइएका स्ैब प्रनतििादीिरू 
उपस््ति गिाइएको्मा ननजिरूको ्बयान गिाई लगातिाि प्र्माण पिीक्ण गरिन ुपदनु्। 

z	अदालतिलछे तिोकछे को ददन्मा अनभयोजनकतिानुलछे स्मछेति साक्धी गिाि पछेस गनुनुपनने िुँदा ्नु छ्ेककै 
क्र्म्मा सिोकाििालासँग स्मन्िय गिी ददन तिोकन ुपदनु्। 

z	प्रनतििादीलछे ्बयान गदानु खलुाएका साक्धी प्र्माणिरू तितकालै ननजलछे उपस््ति गिाउन िा प्र्माण 
पछेस गननु सकनछे भए्मा सनुिुाइलाई ननिन्तिितिा ददई प्र्माण पिीक्ण गनुनु पदनु् ि ्प प्र्माण 
पिीक्ण गननु आिशयक नभए तितकालै ननणनुय गननुस्मछेति सहकन््।

११. सजायसम्बन््धी कानूनधी बयि््ा
ज्बिज्तिधी किणधी ्मदु्ाको सजायसम्बन््धी कानूनधी बयि््ा

पधीन्डतिको उ्मछेि पधी्डकलाई िनुछे सजाय

१० िषनुभन्दा क्म उ्मछेिकी ्बानलका १० दछेसख १५ िषनुसम्म कैद

१० िषनु िा सोभन्दा ्बढी १४ िषनुभन्दा क्म उ्मछेिकी ्बानलका ८ िषनुदछेसख १२ िषनुसम्म कैद

१४ िषनु िा सोभन्दा ्बढी १६ िषनुभन्दा क्म उ्मछेिकी ्बानलका ६ िषनुदसख १० िषनुसम्म कैद

१६ िषनु िा सोभन्दा ्बढी २० िषनुभन्दा क्म उ्मछेिकी ्महिला ५ िषनुदछेसख ८ िषनुसम्म कैद

२० िषनु िा सोभन्दा ्बढी उ्मछेिकी ्महिला ५ िषनुदछेसख ७ िषनुसम्म कैद

लोगनछेलछे ्िा्नधीलाई ज्बिज्तिधी किणधी गिछे्मा (िैिाहिक ्बलातकाि) ३ िषनुदछेसख ५ िषनुसम्म कैद

लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु कछे िी नछेपाल ऐन संशो्न गनने ऐन, २०६३ द्ािा ्मलुकुी ऐनको ज्बिज्तिधी 
किणधीको ्मिल्मा संशो्न भई िैिाहिक ्बलातकािलाई पनन दण्डनधीय ्बनाइएको, तिि अतयन्ति 
क्म सजाय तिोहकएको िुँदा तयसलाई चनुौतिधी ददई पिछेको एउटा रिट ननिछेदन्मा सिवोचच अदालतिलछे 
दछेिाय्ब्मोसज्मको ननदनेशनात्मक आदछेश जािी गिछेको पाइन्् :

्बलातकािलाई एक जघन्य अपिा् घोहषति गिछेपन् सजाय्मा िैिाहिक ्बलातकाि ि गैििैिाहिक 
्बलातकाि्बधीच हिभछेद गिी नातिाको आ्ाि्मा तय्तिो फौजदािी अपिा्को सजाय्मा िैिाहिक ्बलातका्मा 
क्म सजाय गिी िगजीकिण गनुनुको कुनै औसचतयपूणनु आ्ाि नदछेसखएको, ्प सजाय्मा भन्दा िैिाहिक 

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.६.क ज्बिज्तिधी किणधी)
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्बलातकािको ्ूमल कसिु्मा क्म सजाय िनुछे बयि््ा ििी एउटा गमभधीि फौजदािी अपिा््मा नातिाको 
आ्ाि्मा क्म सजाय िनुछे ज्बिज्तिधी किणधीको ३ नं. को दछेिाय (६) को असा्मञ््यपूणनु कानूनधी 
बयि््ा ििछेको दछेसखन आएको ्। तिस्नु स्मानतिाको नसद्धान्तिको अनकूुल िनुछे गिी ्प सजाय 
भन्दा ्ूमल सजाय क्मधी िनुछे गिी भएको ति्ा िैिाहिक ्बलातकाि ि गैििैिाहिक ्बलातकािको 
अपिा्को ्बधीच्मा भएको हिभछेदपूणनु सजायको बयि््ा्मा सा्मञ््यतिा लयाउनछे गिी आिशयक ि 
न्यायोसचति बयि््ा गननेतिफनु  आिशयक पिल गनुनु भनधी प्रतय्जी कानून, न्याय ति्ा संसदीय बयि््ा 
्मन्त्रालयस्मछेतिका नाउँ्मा ननदनेशनात्मक आदछेश जािी गरिददएको ्।

(सजतिकु्मािी पंगछेनधी स्मछेति हि. कानून, न्याय ति्ा संसदीय बयि््ा ्मन्त्रालयस्मछेति, नछे.का.प. 
२०६५ नन.नं. ७९७३ प.ृ ६६४)

उसललसखति आदछेशस्मछेतिलाई ्मधयनजि गिी लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय गनने 
सम्बन्््मा कछे िी नछेपाल ऐनलाई संशो्न गननु ्बनछेको ऐन, २०७२ द्ािा सजायको बयि््ा्मा सा्मञ््यतिा 
लयाउन िैिाहिक ्बलातकाि्मा तिधीन िषनु दछेसख पाँच िषनुसम्म कैद सजाय िनुछे बयि््ा गरिएको िो। 
तयसअसघ सान्बक्मा उक्त कसिुका लानग ३ ्महिना दछेसख ६ ्महिनासम्म कैदको बयि््ा ििछेको न्यो।

प्रनतिपाददति नसद्धान्तिः  िदमयाद ्बढाउनछे गिी कानून्मा सु् ाि गनुनु
ज्बिज्तिधी किणधीको अपिा््मा पधीन्डतिको शािीरिक पिीक्ण, अनभयकु्तको शािीरिक पिीक्ण, पधीन्डतिको 
लगुाको पिीक्ण, अपिा् भएको ठाउँको पिीक्ण, अनभयकु्तको ्बयान, पिीक्ण प्रनतििछेदन आई ljleGg 
प्र्माण संकलन गननु स्मय लागद्। एक ति जािछेिी दिखा्ति हढलो गिी पनने, अकवोतिफनु  िािदातिको 
न्मनति्बाट ३५ ददननभत्र अनसुन््ान तििहककाति पिुा गिी अनभयोगपत्र दायि गिी सकन ुपनने ितिनु्मान 
िदमयाद अपयानुति िनु््। 

ज्बिज्तिधी किणधीको ्मिलको ११ नं. को िदमयादको ितिनु्मान बयि््ा जयादै क्म भई पधीन्डतिलाई 
न्याय ददलाउनछे कायनु्मा ्बा्ा पननु गएको दछेसखएकालछे पधीन्डतििरूको सा्मासजक ्मनोहिज्ान, अनसुन््ान्मा 
लागनछे स्मय ि न्याय्मा पिुँचको अि््ालाई धयान्मा िाखधी अपिा्को गमभधीितिालाई िछेिी प्रभािकािी 
अनसुन््ान ि अनभयोजन गननु सकनछे गिी पयानुति िदमयादको बयि््ा गनने हिसा्बलछे उक्त ११ नं. 
्मा बयि््ा भएको िदमयाद ्बढाउनछे गिी कानून्मा सु् ाि गनुनु भनधी नछेपाल सिकािका ना्म्मा 
ननदनेशनात्मक आदछेश जािी गरिददएको ्।
 

(अन्िक्ता सपना प्र्ान ्मलल हि. कानून, न्याय ति्ा संसदीय बयि््ा ्मन्त्रालय स्मछेति, आदछेश 
न्मनतिः २०६५।३।२७,  संयकु्त इजलास)

नोट: उसललसखति आदछेशस्मछेतिलाई आ्ाि ्बनाई लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय 
गनने सम्बन्््मा कछे िी नछेपाल ऐनलाई संशो्न गननु ्बनछेको ऐन, २०७२ द्ािा ज्बिज्तिधी किणधीको ११ 
नं. ्मा संशो्न गिी िदमयाद ्बढाइएको िो। 
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३.६.ख िा्डनातिा किणधी
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1. परिचय 
नातिा सम्बन््नभत्र िनुछे किणधीलाई ननयन्त्रण गननु िा्डनातिा किणधीको ्मिल्मा बयि््ा गरिएको ्। यो 
दनुनयाँिादी फौजदािी ्मदु्ा िो।

2. हिशछेषतिा 
z	दनुनयािादी फौजदािी ्मदु्ा भएकालछे फीिादपत्र्मा घटना सम्बन््धी समपूणनु ्बछेिोिा उललछेख गनुनु 

पदनु्।
z	िा्डनातिाकी ्महिलालाई ज्बिज्तिधी किणधी भएको अि््ा्मा ज्बिज्तिधी किणधीको अनभयोगपत्र्मा 

नै िा्डनातिाको स्मछेति दा्बधी ििछेको िनु्् ि सोिी ्मदु्ा्बाट िा्डनातिातिफनु  स्मछेति ननणनुय ददन ु
पदनु्।

z	िािदातिपन् पधीन्डतिलछे ्िा््थय पिीक्ण गिाएको भए सोको प्रनतििछेदन पनन ्मित्िपूणनु ्मानननछे 
िुँदा सो सम्बन्््मा पनन ्प कुिा ्बझुन सहकन््।

z	तयसिी ्िा््थय पिीक्ण गिाएको अि््ा भए सम्बसन््ति हिशछेषज्लाई पनन ्बझुन सहकन््।
z	किणधीसम्बन््धी ्मदु्ा्मा गोपनधीयतिा काय्म गनुनुपनने िुँदा फीिाद पिछेपन् अदालतिलछे य्ासमभि 

गोपनधीयतिा काय्म गनने प्रयास गनुनुपदनु् ि सोसम्बन््धी हिििण तियाि गिी न्मनसल सा्मछेल िाख् न ु
उपयकु्त िनु््।

z	फीिादपत्र्मा कछे  कछे  ्मागदा्बधी (सजाय, क्नतिपूनतिनु) नलइएको ्, तिधी स्ैब ्मागदा्बधीलाई सम्बो्न 
िनुछे गिी प्र्माण ्बझुनपुदनु्।

z	्प सजायको ्मागदा्बधी ििछेको भए सो कुिा्मा पनन प्र्माण ्बझुनपुदनु्।
z	नातिा सम्बन्् सजाय नन्ानुिणको ्मखुय आ्ाि भएकालछे नातिा सम्बन्् यहकन गननुका लानग 

नातिा खलुनछे कागज, साक्धी, सजनुन्मन, नातिा ्बािछे्मा जानकाि वयसक्तलाई ्बझुन सहकन््।
z	पटक काय्म गिी सजाय नन्ानुिण गरिनछे बयि््ा ििछेकालछे पहिलो पटक िो िा पटक पटक 

तय्तिो हक्रया भएको िो eGg] सम्बन्््मा पनन िछेरिन ुपदनु्।
z	िाजधीखसुधीलछे िा ज्बिज्तिधी िो eGg] ति्थयलछे पनन ्मित्ि /fVg] िुँदा तयस सम्बन्््मा पनन 

प्र्माण ्बझुन ुपदनु्।
z	्िा्नधी ्माननसलाई सजाय िनु ुपनने नपनने कछे  िो eGg] कुिा पनन िछेरिन ुपदनु्।
z	जाति िा कुल्मा चलछेको चलनलाई कानूनलछे संिक्ण गिछेको िुँदा कछे  कुन जाति्बधीच तय्तिो 

सम्बन्् भएको िो, ननजिरूलछे तयसतिफनु को दा्बधी नलएको अि््ा ्, ्ैन िछेरिन ुपदनु्।

3. कानूनधी बयि््ा 
्मलुकुी ऐन, २०२० िा्डनातिा किणधीको ्मिल
क. पटकपटक िा्डनातिा किणधीको कसिु गिछे्मा सजाय
िा्डनातिा किणधी ्मानननछे भनधी उललछेख गरिए्ब्मोसज्मको नातिाकी ्िा्नधी्माननसको किणधी गिछे िापति 
एक पटक सजाय भईसकछे पन् पनुः सोिी ्िा्नधी्माननसको किणधी गिछे्मा ननजलाई पचास रुपैयाँ 
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जरििाना िनु्् ि सो्ब्मोसज्म जरििाना गरिसकछे पन् ननजलछे पनुः सोिी ्िा्नधी्माननसको किणधी गिछे्मा 
तिछेस्ो पटकदछेसख ननजलाई प्रतयछेक पटकलाई ्बढी्मा तिधीन ्महिनासम्म कैद िनु््। (िा्डनातिा किणधीको 
्मिलको ९ नं.)

ख. िाजधीखसुधीलछे किणधी गिाउनछे ्िा्नधी ्माननसलाई पनन सजाय िनुछे 
िा्डनातिा किणधी अन्तिगनुति लोगनछे्माननसलाई सजाय िनुछे कसिु्मा िाजधीखसुधीलछे किणधी गिाउनछे 
्िा्नधी्माननसलाई लोगनछे्माननसलाई िनुछे सजायको चाि खण्डको एक खण्ड सजाय िनु््। तय्तिो सजाय 
गदानु तिधीन िषनुभन्दा ्बढी कैद िनुछे भए्मा तिधीन िषनुसम्मको ्मात्र कैद गनुनुप न्ु।(१० नं.)

(लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय गनने सम्बन्््मा कछे िी नछेपाल ऐनलाई संशो्न गननु 
्बनछेको ऐन, २०७२ द्ािा िा्डनातिा किणधीको ्मिलको सान्बकका ९ नं. ि १० नं. लाई खािछेज गिछेको ् ।)

ग. िा्डनातिा्मा हििािािी गिछेको्मा सजाय 
जानधी जानधी िा्डनातिा्मा हििािािी गिछे्मा िा्डनातिा किणधीको ्मिल ्ब्मोसज्म सजाय िनु््। िा्डनातिा्मा 
हििािािी भएको्मा लोगनछे ्िा्नधीलाई ्ुटाई ददनपुदनु्। (हििािािीको ्मिलको १ नं.)

आफना जाति िा कूल्मा चली आएको चलन अनसुाि हििाि िा किणधी गिछे्मा सजाय निनुछे
िा्डनातिा किणधीको ्मिलका अन्य नं. िरू्मा जनुसकैु कुिा लछेसखएको भए तिापनन आफना जाति िा कूल्मा 
चली आएको चलन अनसुाि हििाि िा किणधी गननु िनुछे नातिा सम्बन्््मा हििाि िा किणधी भएको्मा यो 
्मिल्ब्मोसज्म सजाय िनुछे ्ैन। (१०क नं.) 

घ. ्प सजाय
अ. सा्लुछे चािछेको अि््ा्मा िनुछे ्प सजाय : िा्डनातिा किणधीको ्मिलका अन्य नं. िरू्मा जनुसकैु 
कुिा लछेसखएको भए तिापनन कसैलछे यस ्मिल्ब्मोसज्म सजाय िनुछे नातिाका कुनै स्िा ्िा्नधीको 
किणधी गिछेको ििछे् ि सा्लुछे जािीको ्मिल्ब्मोसज्म कैदको सजायस्मछेति गिाउन चािन्् भनछे यस 
्मिल्ब्मोसज्म िनुछे सजाय्मा सो कैदको सजायस्मछेति ्पधी कैद गरिददन ुप न्ु तिि सो्ब्मोसज्म ्पधी कैद 
गदानु ् िषनुभन्दा ्बढी कैद िनु जानछे ििछे् भनछे एक िषनु ्मात्र ्प कैद गनुनुप न्ु। (११ नं.)
 
(लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय गनने सम्बन्््मा कछे िी नछेपाल ऐनलाई संशो्न 
गननु ्बनछेको ऐन, २०७२ द्ािा जािीको ्मिल खािछेज गिछेको ्।यस्नु िा्डनातिा किणधीको ११ नं लछे 
गिछेको ्प सजायको वयि््ा लाग ुिनुछे अि््ा दछेसखदैन।)

आ. िा्डनातिाकी ् िा्नधी्माननसको ज्बिज्तिधी किणधी गिछे्मा िनुछे ् प सजाय : िा्डनातिाकी ् िा्नधी्माननसको 
ज्बिज्तिधी किणधी गिछे्मा यस ्मिल्ब्मोसज्मको सजाय्मा िा्डनातिा्मा किणधी गननेको ्मिल्मा लछेसखएको 
सजायस्मछेति ्पधी सजाय िनु््। जन््म कैदको सजाय पाउनछे्मा भनछे ज्बिज्तिधी किणधी ्बापतिको सजाय 
्प िुँदैन। (ज्बिज्तिधी किणधीको २ नं.)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.६.ख िा्डनातिा किणधी)
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4. िदमयाद 
िा्डनातिा किणधीको ्मिल अन्तिगनुतिको कसिु भएको्मा तय्तिो कसिु गनने वयसक्तको सजउसम्म नानलस 
गनुनु पदनु्। (१२ नं.)

5. कायनुहिन्
िा्डनातिा किणधीसम्बन््धी ्मदु्ा सिकािी ्मदु्ासम्बन््धी ऐन, २०४९ को अनसूुचधी १ नभत्र नपनने िुँदा 
यस्मा पधीन्डति पक् ्िय्म ्दनुनयािादी फौजदािी ्मदु्ाका रूप्मा फीिादपत्र नलई अदालति प्रिछेश गनुनुपनने 
िनु््।यसको लानग अ.िं. १० नं. ्ब्मोसज्म अदालतिको अन्ुमनति नलई सिनुसा्ािण जो स्ैबलछे पनन िादी 
भै चलाउन सकनछे वयि््ा ्।

6. िा्डनातिा किणधी गिछेको ्मानननछे नातिा ि िनुछे सजायसम्बन् ध्ी कानूनधी बयि् ा्
नातिा सजाय बयि््ा

आफूलाई जन््माउनछे आ्मा जन््मकैदको सजाय िनुछे १ नं.

आफना एकै ्बा्ब ुिा आ्मा्बाट जन््मछेका दददी ्बहिनधी िा 
आफूलछे जन््माएका ्ोिी   

दशिषनु कैदको सजाय िनुछे १ नं.

सौतिछेनधी आ्मा–्ोिा, एकै िाँगाको ससिुा–्बिुािी, ्बाजछे 
नानतिनधी िा पनानतिनधी, जछेठाज ुभाई ्बिुािी िा दछेिि भाउजू 
्बधीच किणधी नलनछे ददनछेलाई

चाि िषनुदछेसख ् िषनुसम्म 
कैदको सजाय

२(१) नं.

एकै िागँाको तिधीनपु् तिासम्मको ्बजयू नानति िा पनानति, ्बाजछे 
नानतिनधी ्बिुािी, एकै िागँाको ठूलो ्बा्ब ुिा काका भनतिजधी, 
एकै िागँाको भनतिजो ठूली आ्मा िा काकी, एकै िागँाको 
ससिुो भनतिजधी ्बिुािी, फुपू भदा, ्मा्मा भाञ्धी िा ्माइजू भाननज, 
आ्मातिफनु का ठूली आ्मा िा सानधी आ्मा भनतिजो ि आफनधी पत्धी 
तिफनु को सासू जिाईं ्बधीच किणधी नलनछे ददनछेलाई 

तिधीनिषनुदछेसख ् िषनुसम्म 
कैदको सजाय

२(२) नं.

उसललसखति्बािछेक साति पु् तिानभत्रका अन्य नातिाका ्बधीच 
किणधी नलनछेददनछेलाई िाँगो, नातिा ि पु् तिास्मछेति हिचाि 
गिी 

एकिषनुदछेसख तिधीनिषनुसम्म 
कैदको सजाय

२(३) नं.

उसललसखति ्बािछेक अन्य नातिाका ्बधीच किणधी नलनछे ददनछेलाई 
नातिा हिचाि गिी 

तिधीन ्महिनादछेसख एक 
िषनुसम्म कैदको सजाय 

२(४) नं.

यो बयि््ा लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय गनने सम्बन्््मा कछे िी नछेपाल ऐनलाई 
संशो्न गननु ्बनछेको ऐन, २०७२ द्ािा संशोन्ति बयि््ा िो। सान्बक्मा ििछेको नातिा सम्बन््को जहटल 
बयि््ालाई सिलरूप्मा प्र्तितुि गददै सजायको बयि््ा्मा पनन कछे िी फछे ि्बदल गरिएको ्। सान्बकको 
बयि््ालाई पनन दछेिाय्मा प्र्तितुि गरिएको ्।
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प्रनतिपाददति नसद्धान्ति
िादीलछे चाि पु् तिानभत्रको नातिा्मा जानधीजानधी िा्डनातिा किणधी गिछेकोलछे सजाय गरि पाउँ eGg] जनु दा्बधी 
नलएको ्, तयसलाई प्रनतििादीलछे अ्िधीकाि गिी िा्डनातिा्मा किणधी नगिछेको भनधी प्रनतिउतिि फीिाएको 
दछेसखन््। िादी प्रनतििादीको ्बधीच्मा िा्डनातिा्मा किणधी भएको िो भनधी िादीलछे आफनो फीिादपत्र्मा 
लछेखछेको ्बािछेक अन्य प्र्माण्बाट पहुटि गिाउन सकछे को पाइँदैन। िादीका साक्धीलछे चाि पु् तिानभत्रको 
भनधी लछेसखददएको पाईएपनन ति्थययकु्त स्बतुि्बाट पहुटि नभएको, ्मलुकुी ऐन िा्डनातिा्मा किणधी गननेको 
्मिलको १०क नं. को कानूनधी बयि््ा िछेदानु यस ्मिल्मा अन्य नं.िरू्मा जनुसकैु कुिा लछेसखएको 
भए तिापनन आफनो जाति िा कूल्मा चनल आएको चलन अनसुाि हििाि िा किणधी गननु िनुछे नातिा 
सम्बन्््मा हििाि िा किणधी भएको्मा यो ऐन्ब्मोसज्म सजाय िनुछे ्ैन eGg] कानूनधी प्राि्ान ििछेको 
दछेसखन््। आफनो जाति िा कूल्मा चनल आएको चलन नभएको भनधी सजहकि नलई िा्डनातिा्मा किणधी 
गिछेको कुिा ति्थययकु्त अन्य स्बतुि प्र्माण्बाट िादीलछे पहुटि गिाउन सकछे को नदछेसखएको अि््ा्मा 
कछे िल फीिाद दा्बधीको ्मात्र आ्ािलछे िा्डनातिा्मा किणधी गिछेको eGg ठििाउन न्यायोसचति नदछेसखनछे।

(फाइ तिलु न्मया हि. अबदलु करि्म न्मया स्मछेति, नछे.का.प. २०५७ चैत्र  नन.नं. ६९६६ प.ृ८५५) 

स्माह्ान मयाद गजुािी प्रनतिउतिि नफीिाई ्बसछेकै कािणलछे प्रनतििादीउपिको िा्डनातिा किणधीउपिको 
्मदु्ा्मा दा्बधी पहुटि गनने प्र्माणकोरूप्मा नलन नन्मलनछे।

(नगछेन्रि्बिादिु खत्रधी हि. ्बलािा्म खत्रधी ि स.अ. ्बलुछेहटन २०६६ िषनु ८ अंक ९ प.ृ३८)

DNA पिीक्णको प्रनतििछेदन्बाट ्बानलका ्िस्तिकाको जैहिक ्बा्ब ुप्रनतििादी िहिन खडका भएको 
प्र्मासणति भएको स््नति्मा प्रनतििादी िहिन खडका ि प्रनतििादी च्मछेली खडका्बधीच किणधी नलन ुददन ु
भएको पहुटि भएको ि प्रनतििादी च्मछेली खडका ि िहिन खडका साति पु् तिानभत्रका दछेिि भाउजू नातिाका 
दछेसखदँा साति पु् तिानभत्रको िा्डनातिा किणधी भएको कािण प्रनतििादीिरूलाई िा्डनातिाको ४ नं. ्ब्मोसज्म 
सजाय िनुछे।

(च्मछेली खडका हि. नछेत्र्बिादिु खडका, स.अ. ्बलुछेहटन २०६६ ्माघ िषनु १८ अंक २० पूणाुंक 
४२२ प.ृ २)

िा्डनातिा किणधी गननेको ४ नं. को बयि््ाको अनभप्राय स्माज्मा वयनभचाि िोकन ुिो ि य्तिा कुिा्मा 
हि्ाहयकाको ्बहुद्ध हििछेक्मा अदालति्बाट ि्तिक्छेप गरिन ुसा्मान्यतिया उपयकु्त पनन िुँदैन।

(तिािादछेिधी पौ्डछेल हि. ्मसन्त्रपरिषद् ससचिालय स्मछेति, नछे.का.प. २०५८, कानतिनुक ि ्ंमनसि, नन.नं. 
७०१६, प.ृ३७५) 

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.६.ख िा्डनातिा किणधी)
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३.७ घिछेल ुहिंसा
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1. परिचय 
्मलुकुी ऐन, अ.िं. ्मिलको ११ नं. को दफा ४ख. ्मा ्महिला िादी िा पनुिािछेदक भएको लैहगिक 
हिंसा िा घिछेल ुहिंसासम्बन््धी ्मदु्ालाई सनुिुाइको प्रा्न्मकतिा्मा िासखएको ्।  

सो दफालछे लैहगिक हिंसाको परिभाषा यस प्रकाि गिछेको ् :- लैहगिक हिंसा भन्ालछे सािनुजननक िा ननजधी 
जधीिन्मा नलगिको आ्ाि्मा कसैप्रनति शािीरिक यौनजन्य िा ्माननसक क्नति िा पधी्डा प¥ुयाउनछे कायनु 
समझनपु न्ु ि सो शबदलछे नलंगिको आ्ाि्मा िनुछे िा िनु सकनछे कुनै पनन प्रकािको अप्मानजन्य, पधी्डाजन्य 
िा ्मकीपूणनु वयििाि, द्बा्ब, किकाप िा ्िछेच्ाचािीरूप्मा ्महिलालाई ्ितिन्त्रतिाको उपभोग गननु्बाट 
्बसचिति गनने कुनै कायनु स्मछेतिलाई जनाउँ्।

z	कसलछे कुन प्रकृनतिको हिंसा (्माननसक, शािीरिक, यौनजजन्य, आन्नुक यातिना) गिछेको िो, कुन 
न्मनति्मा हिंसा भएको िो, ्माग गिछेको उपचाि कछे  िो (कैद, जरििाना, अन्तिरि्म संिक्णात्मक 
आदछेश, सिुक्ाको बयि््ा, उपचाि गनुनुपनने अि््ा्मा पधी्डक्बाट उपचाि खचनु भिाउनछे कुिा) 
eGg] कुिा फीिाद्मा खलुाउन ुपदनु्, फीिाद्मा उललछेख भएका हिषयि्ति्ुमा आ्ारिति भई 
प्र्माण ्बझुनछे कुिा नन्ानुिण गननु सहकन््।

z	गमभधीि प्रकृनतिको घिछेल ु हिंसा (अगिभगि गिछेको, तिछेजा्ब िा अन्य पदा्नु ्हकनु ई िा तय्तिो 
पदा्नुलछे पोलछे ्डा्मछेको, यौनजन्य यातिनासम्बन््धी) भएको अि््ा्मा प्रििी्मा जािछेिी दिखा्ति 
ददनछे बयि््ास्मछेति ऐनलछे गिछेको ्।  

z	फीिाद िा अनभयोगपत्र्बाट पधीन्डतिलछे उपचाि गिाएको दछेसखएको अि््ा्मा सो सम्बन्््मा 
यहकन गननुका लानग ्प ्बझुन सहकन््।

z	कछे  आ्ाि्मा कछे  कनति क्नतिपूनतिनु भिाउन ुपनने िो eGg] कुिा फीिाद िा अनभयोगपत्र्मा उललछेख 
भएको भए सोिी आ्ाि्मा प्र्माण ्बझुन ुपदनु्।

z	अन्य प्र्माण्बाट िािदाति यहकन गननु कदठन भएको अि््ा्मा गाउँ सजनुन्मन स्मछेति गिाउन 
सहकन््।

z	अन्तिरि्म संिक्णात्मक आदछेश जािी गननु सहकनछे िुँदा दछेिाय्ब्मोसज्मको आदछेश गननु सहकन्् : 
आिशयकतिानसुाि ्मनोपिा्मशनुको बयि््ा, उपचािको बयि््ा, सिुक्ाको बयि््ा।

z	सनुिुाइ गदानु ्बन्द इजलास्मा काय्म गरिन ुउपयकु्त िनु््।
z	उपचाि गिाएको अि््ा भए उपचािको िक्म पधी्डकलछे ्बछेिोनुनु पनने गिी बयि््ा गरिन ु

पदनु्।
z	अदालतिलछे तिोकछे को ददन्मा िादी प्रनतििादीलछे स्मछेति साक्धी गिाि पछेस गनुनुपनने िुँदा प्रािसमभक 

सनुिुाइकै क्र्म्मा सम्बसन््ति पक्सँग स्मन्िय गिी ददन तिोकन ुपदनु् ि तयसिी साक्धी पिीक्ण 
गिछे पचिाति ््प प्र्माण पिीक्ण गननु आिशयक नभए तितकालै ननणनुय गननु स्मछेति सहकन््।

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.७ घिछेल ुहिंसा)



इजलास पसु्तिका (्महिला हिरूद्ध िनुछे हिंसा ननयन्त्रणसम्बन््धी कानूनधी वयि््ा ि प्रनतिपाददति नसद्धान्ति) 132

2. हिशछेषतिा 
z	घिछेल ु हिंसासम्बन््धी ्मदु्ा सजलला अदालति (्बाह्रौं संशो्न) ननय्मािली, २०७३ को ननय्म 

२३ग अन्तिगनुति पनने िुँदा अदालति्मा फीिादपत्र/उजिुी पछेस भएपन् ननिन्तिि सनुिुाई अन्तिगनुति 
लगातिाि प्र्माण पिीक्ण गरिन ुपदनु्। 

z	पधीन्डतिलाई क्नतिपूनतिनु भिाउन सहकनछे िुँदा तयसिी भिाइएको क्नतिपूनतिनु सिजरूप्मा भिी भिाउ 
िनुछे बयि््ा गरिन ुपदनु्।

3. कानूनधी बयि््ा 
घिछेल ुहिंसा (कसिु ि सजाय) ऐन, २०६६

z	कुनै वयसक्तलछे घिछेल ु सम्बन्् भएको अकवो कुनै वयसक्तलाई ददएको शािीरिक, ्माननसक, 
यौनजन्य िा आन्नुक यातिना नै घिछेल ुहिंसा िो। (दफा २ को खण्ड (क)

z	घिछेल ु सम्बन््को परिभाषानभत्र ्ंबशज, हििाि िा ््मनुपतु्र िा ््मनुपतु्रधी भएको िा संयकु्त 
परििािको सद्य, आसश्रति िा का्मदािको रुप्मा कुनै परििाि्मा ्बसछेका वयसक्तिरुका ्बधीच्मा 
भएको सम्बन्् ्बसुझन््। सा्ै सँगै ्बसछेका जो्डधी (living together relation) िा अंश नलई िा 
ननलई नभन् ्बसछेका पनति िा पत्धीको सम्बन्् स्मछेति यस्मा पनने गिी ऐनको संशोन्ति वयि््ा 
ििछेको ्। (दफा २ (ख), यो बयि््ा लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु ति्ा लैहगिक हिंसा 
अन्तय गनने सम्बन्््मा कछे िी नछेपाल ऐनलाई संशो्न गननु ्बनछेको ऐन, २०७२ द्ािा संशोन्ति 
बयि््ा िो।

z	ऐनलछे शािीरिक यातिना, ्माननसक यातिना, यौनजन्य यातिना ि आन्नुक यातिना शबदलाई ्ुट् टा 
्ुट् टैरूप्मा परिभाहषति गिछेको ्। ऐनको संशोन्ति वयि््ा अनसुाि ्माननसक यातिना नभत्र 
आत्मितया गननु दरुुतसािन ददनछे िा आत्मितया गनने परिस््नति ख्डा गनने िदसम्मको कायनु 
स्मछेति पदनु्।तय्तैि शािीरिक यातिना अन्तिगनुति तिछेजाि िा य्तैि प्रकािका अन्य पदा्नु ्हकनु ई 
िा सो पदा्नुलछे पोली, ्डा्मधी, दली, घसधी जधीउ्मा पधी्डा पिुाउनछे िा अनिुाि िा शिीिको कुनै 
अंग कुरुप पारिददनछे कायनु स्मछेति जनाउँद्।

z	घिछेल ुहिंसाकै हिषय्मा गमभधीि प्रकृनतिको घिछेल ुहिंसाका सम्बन्््मा जािछेिी दिखा्ति ददन सहकनछे 
बयि््ा गिी तयसलाई सिकाििादी फौजदािी ्मदु्ाकारूप्मा काि्बािी गरिनछे बयि््ास्मछेति 
गरिएको ् (दफा ५क)। यो बयि््ा लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय 
गनने सम्बन्््मा कछे िी नछेपाल ऐनलाई संशो्न गननु ्बनछेको ऐन, २०७२ द्ािा ्प गरिएको िो।

क. घिछेल ुहिंसा गननु गिाउन निनुछे (दफा ३)
z	कसैलछे पनन घिछेल ुहिंसा गननु गिाउन िा सो कुिाको उद्योग गननु िा घिछेल ुहिंसाको ननन्मति 

कसैलाई दरुुतसािन गननु िुँदैन।
z	तय्तिो कायनु गिछे्मा घिछेल ुहिंसाको कसिु गिछेको ्मानननछे्।
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ख. उजिुी ि काि्बािी 
z	घिछेल ु हिंसा भएको, भईििछेको िा िनु लागछेको ्ािा पाउनछे जनुसकैु वयसक्तलछे सोसम्बन््धी 

हिििण खलुाई प्रििी कायानुलय िा िाहष्ट्रय ्महिला आयोग िा ््ानधीय ननकायस्मक् नलसखति 
िा ्मौसखक उजिुी ददन सकनछे्। (दफा ४.१) 

z	घिछेल ुहिंसा भएको दछेसखए्मा ि पधीन्डतिलछे चािछे्मा प्रििी कायानुलय ि ््ानधीय ननकायलछे उजिुी 
पिछेको न्मनतिलछे तिधीस ददननभत्र दिैु पक््बधीच ्मछेलन्मलाप गिाइददन ुपनने्। तिि जािछेिी पिछेको 
अि््ा्मा प्रचनलति कानून्ब्मोसज्म िनुछे्। (दफा ४.८)

z	तयसिी उजिुी पिछेपन् पधी्डकलाई सझकाउँदा पधी्डक उपस््ति नभए्मा िा उपस््ति गिाउन 
नसहकए्मा िा पक्िरू्बधीच ्मछेलन्मलाप िनु नसकछे ्मा प्रििी कायानुलय िा ््ानधीय ननकायलछे 
उजिुीकतिानुको सि्मनति भए्मा ्मान् उसललसखति मयाद स्माति भएको न्मनतिलछे पन्ध्र ददननभत्र 
सोिी ्बछेिोिा उललछेख गिी उजिुी ि सोसँग सम्बसन््ति न्मनसल कागज ि प्र्माण अदालतिस्मक् 
पठाइददन ुपनने्। (दफा ४.११) 

z	तयसिी अदालतिस्मक् पठाइएको अि््ा्मा अदालतिलछे सोिी उजिुीको आ्ाि्मा काि्बािी ि 
हकनािा गनुनुपनने्। (दफा ५.१) 

z	पधीन्डतिलछे चािछे्मा सोझै अदालति्मास्मछेति उजिुी ददन सकनछे्। (दफा ५.२)।

ग. जािछेिी ददन सकनछे 
अगिभगि गिछेको िा तिछेजा्ब िा य्तैि प्रकािका अन्य पदा्नु ्हकनु ई िा सो पदा्नुलछे पोली, ्डा्मधी, दली, घसधी 
सजउ्मा पधी्डा गिाउनछे िा अनिुाि िा शिीिको कुनै अगि कुरूप पारिददनछे गिी भएको शािीरिक यातिना िा 
यौनजन्य यातिनासम्बन््धी घिछेल ुहिंसाको कसिु भएको, भइििछेको िा िनु लागछेको ्ािा पाउनछे जनुसकैु 
वयसक्तलछे प्रचनलति कानून्ब्मोसज्म नसजकको प्रििी कायानुलय्मा जािछेिी दिखा्ति ददन सकनछे ि  प्रििी 
कायानुलयलछे य्तिा ्मदु्ा्मा अनसुन््ान तििहककाति गनने ि ्मदु्ा दायि गनने बयि््ास्मछेति गरिएको ्। यो 
प्रकृनतिको ्मदु्ा नछेपाल सिकाि िादी भई चलद्।

अन्िक्ता जयोनति पौ्डछेल स्मछेति हि. नछेपाल सिकाि, प्र्ान्मन्त्रधी ति्ा ्मसन्त्रपरिषद् कायानुलयस्मछेतिको 
िीट्मा सिवोचच अदालति्बाट जािी भएको आदछेशस्मछेतिलाई दृहटिगति गिी लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु 
ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय गनने सम्बन्््मा कछे िी नछेपाल ऐनलाई संशो्न गननु ्बनछेको ऐन, २०७२ द्ािा 
यो बयि््ा ्प भएको िो। यस्बाट घिछेल ुहिंसाको हिषय्मा वयसक्तिादी फौजदािी ्मदु्ा ि सिकाििादी 
फौजदािी ्मदु्ाकारूप्मा काि्बािी िनुछे अि््ा नसजनुना भएको ्। (दफा ५क ि दफा १२ग)

घ. अन्तिरि्म संिक्णात्मक आदछेश 
१. उजिुीको प्रािसमभक ्ानन्बन्बाट पधीन्डतिलाई तितकाल संिक्ण ददन आिशयक दछेसखए्मा अदालतिलछे 
उजिुीको असन्ति्म ननणनुय नभएसम्मको लानग पधी्डकका ना्म्मा दछेिाय ्ब्मोसज्म गननु आदछेश ददन सकनछे् :

z	पधीन्डतिलाई ननज ्बसधी आएको घि्मा ्बसो्बास गननु ददन, खान लाउन ददन, कुटहपट नगननु ति्ा 
सशटि ि सभय वयििाि गननु, 

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.७ घिछेल ुहिंसा)
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z	पधीन्डतिलाई शािीरिक िा ्माननसक चोट पगुछेको भए्मा उसचति उपचाि गिाउन िा उपचािका 
लानग उपयकु्त िक्म ददन,

z	पधी्डक ि पधीन्डतिलाई एकै ठाउँ्मा ्बसो्बास गननु उपयकु्त िनुछे नदछेसखए्मा पधी्डकलाई अलग ्ब्नछे 
बयि््ा गननु ति्ा तयसिी अलग ्ब्दा पधीन्डतिको भिणपोषणको लानग आिशयक बयि््ा गननु, 

z	गाली ्बछेइजजतिधी गनने, ्मकी ददनछे िा असभय वयििाि गनने का्म नगननु िा नगिाउन,
z	पधीन्डति ्ुटै् ्बसछेको ठाउँ्मा िा ्बाटोघाटो्मा िा कायानुलय्मा गई िा कुनै हकनस्मको सचिाि 

्माधय्मद्ािा िा अन्य कुनै प्रकािलछे दःुख ददनछे िा सतिाउनछे कायनु नगननु,
z	पधीन्डतिको हिति ि सिुक्ाको ननन्मति अन्य आिशयक ि उपयकु्त कुिा गननु गिाउन।

२. उजिुीको प्रािसमभक ्ानन्बन्बाट पधीन्डतिको अनतिरिक्त ननजका ना्बालक सन्तिान िा ननजसँग आसश्रति 
कुनै वयसक्तलाई स्मछेति कुनै संिक्ण ददन आिशयक दछेसखए्मा अदालतिलछे ्मान् उललछेख भए्ब्मोसज्मको 
आदछेश ददन सकनछे्।(दफा ६)

ङ. ्मदु्ाको सनुिुाइ ्बन्द इजलास्मा गरिनछे 
z	पधीन्डतिलछे अनिुो् गिछे्मा घिछेल ुहिंसाको उजिुीसम्बन््धी काि्बािी ि सनुिुाइ अदालतिलछे ्बन्द 

इजलास्मा गनुनुपनने। 
z	तयसिी ्बन्द इजलास्मा काि्बािी ि सनुिुाइ िुँदा ्मदु्ाका पक्, हिपक्, ननजिरूका कानून 

वयिसायधी ि अदालतिलछे अन्ुमनति ददएका वयसक्त ्मात्र तय्तिो इजलास्मा प्रिछेश गननु सकनछे। 
(दफा ७)

च. उपचािको िक्म पधी्डकलछे ्बछेिोनुनु पनने 
घिछेल ु हिंसा्बाट पधीन्डति वयसक्तलाई तितकाल उपचाि गिाउँदा लागछेको खचनु पधी्डकलछे ्बछेिोनुनु पनने ि 
कुनै कािणलछे पधी्डकलछे तितकाल उपलब् गिाउन नसकनछे भए्मा सम्बसन््ति ्महिला ति्ा ्बाल्बानलका 
कायानुलयलछे तितकाल तय्तिो खचनु उपलब् गिाई पधी्डक्बाट असलु उपि गनुनु गिाउन ुपनने्। 
घिछेल ुहिंसा्बाट पधीन्डति वयसक्त ्माननसक िा शािीरिकरूप्मा अशक्त भएको कािणलछे अ्पतिाल्मा उपचाि 
गिाउन ुपिछे्मा उपचाि गिाउँदा लागछेको समपूणनु खचनु पधी्डकलछे ्बछेिोनुनु पनने्।
तिि आन्नुक अि््ा क्मजोि भई िा कुनै कािणलछे पधी्डकलछे तय्तिो खचनु तितकाल उपलब् गिाउन 
नसकनछे भए्मा सम्बसन््ति ्महिला ति्ा ्बाल्बानलका कायानुलय िा सछेिा कछे न्रि्बाट पधीन्डतिलछे तय्तिो उपचाि 
िक्म पाउनछे गिी अदालतिलछे आदछेश गननु सकनछे्।तिि पन् सो कायानुलयलछे पधी्डक्बाट सिकािी ्बाँकी 
सिि असलु गनुनु िा गिाउनपुनने्।(दफा ९)

्. पधीन्डतिलाई क्नतिपूनतिनु भिाउन सहकनछे 
z	पधीन्डति वयसक्तलाई घिछेल ु हिंसाको प्रकृनति, ्मात्रा, पधीन्डतिलाई पगुछेको पधी्डा ि पधी्डक ति्ा 

पधीन्डतिको आन्नुक ति्ा सा्मासजक िैनसयतिस्मछेतिलाई हिचाि गिी अदालतिलछे पधी्डक्बाट ्मनानस्ब 
्माफीकको क्नतिपूनतिनु भिाइददन सकनछे्। (दफा १०)
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ज. ननःशलुक कानूनधी सिायतिा उपलब् गिाउन ुपनने 
z	नछेपाल सिकािलछे घिछेल ुहिंसा्बाट पधीन्डति वयसक्तलाई ननजको अनिुो््मा सजलला कानूनधी सिायतिा 

सन्मनति्माफनु ति ननःशलुक कानूनधी सिायतिा उपलब् गिाउनछे्।(दफा १२ख)
z	यो बयि््ा लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय गनने सम्बन्््मा कछे िी नछेपाल 

ऐनलाई संशो्न गननु ्बनछेको ऐन, २०७२ द्ािा ्प गरिएको िो।

4. िदमयाद
घिछेल ुहिंसाको कसिु भए गिछेको न्मनतिलछे नब्बछे ददननभत्र उजिुी ददन ुपदनु्। (दफा १४)।

5. कायनुहिन्
संसक्ति कायनुहिन् अ्बलमिन गरिनछे (दफा ८)
घिछेल ु हिंसासम्बन््धी ्मदु्ाको काि्बािी ि हकनािा गदानु संसक्ति कायनुहिन् ऐन, २०२८ ्ब्मोसज्मको 
कायनुहिन् अिलम्बन गरिन््। घिछेल ु हिंसासम्बन््धी ्मदु्ा्मधयछे गमभधीि प्रकृनतिको ्मदु्ा (दफा ५क ्मा 
उसललसखति) सिकािी ्मदु्ासम्बन््धी ऐन, २०४९ को अनसूुचधी १ ्मा स्मािछेश भएको ्मानननछे िुँदा (दफा 
१२ग) तय्तिो ्मदु्ा सिकाििादी फौजदािी ्मदु्ाकारूप्मा अनसुन््ान, अनभयोजन ि काि्बािी िनु््। 
तयस्बािछेकका ्मदु्ा्मा पधीन्डति पक् ्िय्म ्लछे दनुनयािादी फौजदािी ्मदु्ाकारूप्मा उजिुी/फीिादपत्र दायि 
गनुनुपनने िनु््।  

६.सजायसम्बन््धी कानूनधी बयि््ा 
कसैलछे अगिभगि गिी िा तिछेजा्ब िा य्तैि प्रकािका अन्य पदा्नु ्हकनु ई िा सो पदा्नुलछे पोली, ्डा्मधी, दली, 
घसधी सजउ्मा पधी्डा गिाई िा अनिुाि िा शिीिको कुनै अगि कुरूप पारिददनछे गिी शािीरिक यातिना िा 
यौनजन्य यातिनासम्बन््धी घिछेल ुहिंसाको कसिु गिछे्मा तय्तिो वयसक्तलाई प्रचनलति कानून ्ब्मोसज्म सजाय 
िनुछे्।(दफा १३)

(्मलुकुी ऐन कुटपधीटको ्मिलको दफा १४ लाई लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय 
गनने सम्बन्््मा कछे िी नछेपाल ऐनलाई संशो्न गननु ्बनछेको ऐन, २०७२ द्ािा भएको संशो्न अनरुुप “तिछेजा्ब 
िा य्तैि प्रकािका अन्य पदा्नु ्हकनु ई िा सो पदा्नुलछे पोली, ्डा्मधी, दली, घसधी सजउ्मा पधी्डा गिाए्मा िा 
अनिुाि िा शिीिको कुनै अगि कुरूप पािछे्मा कसिुको प्रकृनति िछेिी अनिुाि्मा कुरुप पािछे्मा पाँच िषनुदछेसख आठ 
िषनुसम्म कैद ि एकलाख रुपैयादछेसख तिधीनलाख रुपैयाँसम्म जरििाना ि शिीिको अन्य अंग कुरुप पािछे्मा िा 
जधीउ्मा पधी्डा गिाए्मा तिधीन िषनुदछेसख आठ िषनुसम्म कैद ि पचास िजाि रुपैयाँदछे सख एकलाख पचास िजाि 
रुपैयाँसम्म जरििाना गनुनुप न्ु। यसिी जरििाना िापति प्राति पूिै िक्म पधी्डतिलाई घा खचनु िापति ददनपु न्ु”)                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                   

z	्मान् लछेसखए्बािछेकको अन्य घिछेल ु हिंसा गिछे्मा तय्तिो वयसक्तलाई तिधीन िजाि रुपैयाँदछे सख 
पचचधीस िजाि रुपैयाँसम्म जरििाना िा ् ्महिनासम्म कैद िा दिैु सजाय िनुछे्। 

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.७ घिछेल ुहिंसा)



इजलास पसु्तिका (्महिला हिरूद्ध िनुछे हिंसा ननयन्त्रणसम्बन््धी कानूनधी वयि््ा ि प्रनतिपाददति नसद्धान्ति) 136

z	घिछेल ु हिंसाको उद्योग िा दरुुतसािन गनने िा ्मनतियाि िनुछेलाई ्मखुय कसिुदािलाई िनुछे 
सजायको आ्ा सजाय िनुछे्।

z	घिछेल ुहिंसाको कसिु्मा सजाय पाइसकछे को वयसक्तलछे पनुः सोिी कसिु गिछे्मा पटकैहपच छ्े दोब्बि 
सजाय िनुछे्।

z	सािनुजननक जिाफदछेिीको पद्मा ्बिाल ििछेको कुनै वयसक्तलछे आफनो पत्धी, जयछेष् नागरिक, 
अपागितिा भएका वयसक्त, ना्बालक िा गभनुितिधी ्महिला हिरूद्ध यस ऐन्ब्मोसज्मको कसिु गिछे्मा 
ननजलाई ्प दश प्रनतिशति सजाय िनुछे्।

z	अदालति्बाट जािी भएको आदछेश पालन नगिछे्मा तय्तिो वयसक्तलाई दईु िजाि रुपैयाँदछे सख पन्ध्र 
िजाि रुपैयाँसम्म जरििाना िा चाि ्महिनासम्म कैद िा दिैु सजाय िनुछे्।

नोट : सं््ागति बयि््ा
z	पधीन्डतिलाई तितकाल सिुक्ा प्रदान गननु ति्ा उपचािको क्र्म्मा अलगगै ्ब्नछे बयि््ाको लानग 

नछेपाल सिकािलछे आिशयकतिा अनसुाि सछेिा कछे न्रिको ््ापना गननु सकनछे। (दफा ११) 
z	सछेिा कछे न्रि सचिालन गननुको लानग नछेपाल सिकािलछे एक सछेिा कोष ््ापना गनने।(दफा १२) 

प्रनतिपाददति नसद्धान्ति
्महिलाउपि अस्मान वयििाि गिी ्महिलालाई परुुषभन्दा तिललो िगनु अ्ानुति ् Innferior ्माGgछे ि 
सोिीअनसुाि वयििाि गनने ि ्महिलाउपि एनस्ड खन्याई कुरूप पानने ज्तिा ्महिलाउपि िनुछे य्तिा गमभधीि 
घिछेल ु हिंसा्मा ितिनु्मान कानूनधी बयि््ा अपूिो ि अपयानुति भएकालछे दछेिाय्ब्मोसज्म गनुनु भनधी नछेपाल 
सिकािका ना्म्मा दछेिाय्ब्मोसज्मको ननदनेशनात्मक आदछेश जािी गरिददएको ् :

१.  ननिछेदकद्य आफूलाई पनतिलछे एनस्ड खन्याएकोलछे काििािीको लानग प्रििीस्मक् उजिुी नलएि 
जाँदा ननलएको eGg] दछेसखन््। घिछेल ुहिंसा (कसिु ि सजाय) ऐन, २०६६ को क्मजोिी ्मान् 
उललछेख गरिसहकएको ्। जािछेिी नलएि दतिानु गिछेकै भए पनन प्रििीको अन्काि कछे  िनुछे प्रििीलछे 
अनसुन््ान गननु पाउनछे नपाउनछे, ्मदु्ा चलाउन पाउनछे नपाउनछे eGg]्बािछे ऐन ्मौन ्, ऐन्मा 
कुनै बयि््ा दछेसखदैँन। ्महिला पधीन्डति भएको घिछेल ुहिंसासम्बन््धी अपिा््मा घिछेल ुहिंसाको 
अपिा्को परिभाषा वयापक गिी प्रभािकािी सजायको बयि््ा गिी घिछेल ु हिंसासम्बन््धी 
अपिा्लाई ्मान् उललछेख गरिएको कािणलछे गदानु सिकाि िादी पनन ्बनाई Private Pros-
ecution लाई पनन Option ददनछे कानूनधी बयि््ा गिी सकभि तिानल्म प्राति ्महिला प्रििी 
अनसुन््ानकतिानुद्ािा अपिा्को अनसुन््ान िनु उपयकु्त िनुछे िनुालछे ्महिला पधीन्डति िनुछे घिछेल ु
हिंसासम्बन््धी ्मदु्ाको कानूनलाई ्मान् उललछेख गरिएका कुिािरू पनन स्मािछेश गिी संशो्न 
गिी अपिा्को अनसुन््ान उपलब् भएसम्म ्महिला प्रििीद्ािा गिाउनछे कानूनधी बयि््ा गनने।

२.  ्महिला हिरूद्ध िनुछे घिछेल ुहिंसासम्बन््धी य्तिा अपिा््बाट पधीन्डति वयसक्त ्महिला िनुछे िुदँा घिछेल ु
हिंसा्बाट पधीन्डतिलछे चािछे्मा पधीन्डति ्महिलाको लानग उपलब् भएसम्म ्महिला कानून वयिसायधी यदद 
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     उपलब् नभए अन्य नलगिधीय कानून वयसायधीको सछेिा ननःशलुक िाजयलछे ननिन्तिि उपलब् गिाउनछे 
बयि््ा गनने। 

३.  ितिनु्मान कानूनअनसुाि ्महिला पधीन्डति िनुछे य्तिा घिछेल ु हिंसासम्बन््धी ्मदु्ा पनन सा्ािण सजलला 
अदालति्बाट िछेनने बयि््ा भएको दछेसखन््। घिछेल ुहिंसा (कसिु ि सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ७ 
्मा ्बन्द इजलास्बाट िछेनने eGg] बयि््ा भए तिापनन सा्ािण अदालति्बाट ्मदु्ा िछेरिँदा घिछेल ुहिंसा 
पधीन्डति ्महिलालछे न्याय न्टो ्रितिो ि सलुभ तिरिकालछे पाउन सकनछे दछेसखदैँन।तिस्नु घिछेल ुहिंसा्बाट 
पधीन्डति ्मदु्ाका लानग उपलब् भएसम्म ्महिला न्याया्धीशिरूलछे ्मदु्ा िछेनने बयि््ा गिी सरुू तिि्मा 
्ुटै् Fast Track Court गठन गननु िान््नधीय िनु््। तिि िा्मधीकिा ँ्महिला न्याया्धीशको संखया 
जयादै क्म भएकोलछे तयो समभि निोला। घिछेल ुहिंसा पधीन्डति ्मदु्ाको लानग ् ु टै् अदालति गठन गदानु 
नछेपाल सिकािलछे संहि्ानको ्ािा १४(३) को प्रनति्बन््ात्मक िाकयाशंको बयि््ा ि ्ािा २० 
को ्महिलाको ्मौनलक िकको संिक्ण गनने आफनो संिै्ाननक कतिनुवय पिुा गिछेको ्माननन््। ्महिला 
ि ्बाल्बानलका दिैु अनति संिछेदनशधील िगनु िनु।् यधी दिैु िगनुलाई िाजयको संिक्ण आिशयक प न्ु। 
्महिला पधीन्डति भएको स्ैबखालछे ्मदु्ा ि खास गिी घिछेल ुहिंसासम्बन््धी ्महिला पधीन्डति भएको ्मदु्ा्मा 
अन्य ्मदु्ा्मा ज्तिो सा्ािण अदालति्बाट ्मदु्ा िछेरिँदा ्महिलािरूलछे न्याय पाएपनन ला्मो परिश्र्म 
ि हढला गिी न्याय पाउनछे ि न्याय पाउन सा्मान्य अदालति्मा जादँा Humiliate भएि न्याय प्रानति 
गनने अि््ा आउँ्। तयसैलछे िाजयलछे ्महिला पधीन्डति भएका स्ैब खालछे फौजदािी ्मदु्ा ि खासगिी 
घिछेल ुहिंसासम्बन््धी ्मदु्ा ्मात्र िछेनने ्बछेगलै अदालति गठन गदानु तय्तिो अदालति्बाट पधीन्डति ्महिलालछे 
न्टो ्रितिो ि Humiliate नभई सलुभ न्याय पाउनछे िनुालछे ्महिला पधीन्डति भएका फौजदािी ्मदु्ा 
खासगिी घिछेल ुहिंसा्बाट पधीन्डति ्मदु्ा िछेनने एउटा ्ुटै् Fast Track Court गठन गननेतिफनु  ्महिला 
्बाल्बानलका ति्ा स्माज कलयाण ्मन्त्रालयको धयानाकषनुण गरिएको ्।

्महिला पधीन्डति भएको फौजदािी ्मदु्ा िछेनने ्ुटै् Fast Track Court गठन गननु कानून आिशयक प न्ु। 
यसको सा्ै जनशसक्त, िक्म एि्म ्भौनतिक पूिान्ु ाि पनन आिशयक पनने िुदँा सो्बािछे पहिला अधययन 
िनुपु न्ु। पहिला अधययन िनु आिशयक दछेसखएकोलछे उक्त कुिािरू अधययन गिी नछेपाल सिकाि ्महिला 
ति्ा ्बाल्बानलका ्मन्त्रालयस्मक् प्रनतििछेदन पछेस गननु दछेिायको चाि सद्यधीय सन्मनति गठन गरिददएको ् । 
Fast Track Court गठनसम्बन््धी सन्मनतिलछे ददएको िाय नछेपाल्मा एकै पटक लागू गननु कदठन िनुसक् 
तिस्नु क्र्मशः नछेपाल सिकािलछे लागू गददै जानू भनधी ननदनेशनात्मक आदछेश स्मछेति जािी गरिददएको ्।

(अन्िक्ता जयोनति पौ्डछेल स्मछेति हि. नछेपाल सिकाि, प्र्ान्मन्त्रधी ति्ा ्मसन्त्रपरिषद् कायानुलयस्मछेति, 
रिट नं. ०६४–WO–०४२४, नछे.का.प २०६७, नन.नं. 8507 प.ृ 1903आदछेश न्मनतिः 
२०६६।४।२८।४, संयकु्त इजलास)

तयसै गिी यौनजन्य अपिा् ि हिंसा्बाट पधीन्डतिलाई क्नतिपूनतिनु ददनका लानग आिशयक बयि््ा गननु सिवोचच 
अदालति्बाट ननदनेशनात्मक आदछेश जािी भएको ्। (स.अ. ्बलुछेहटन 2072 ्माघ-2 (16-29) प.ृ 35)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.७ घिछेल ुहिंसा)



इजलास पसु्तिका (्महिला हिरूद्ध िनुछे हिंसा ननयन्त्रणसम्बन््धी कानूनधी वयि््ा ि प्रनतिपाददति नसद्धान्ति) 138

३.८ गभनुपतिन/जातिक ितया
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1. परिचय 
कुनै ्महिलालछे ्बोकछे को गभनु अ्िाभाहिकरूप्मा पतिन गिाउन ुगभनुपतिन िो। तिि जसन््मएको ्बचचालाई 
कतिनुवय गिी ्मानुनु  जातिक ितया िो। गभनुपतिन प्राकृनतिक ि कृनत्र्म गिी दईु खालका िनु््न।् ्मानिधीय 
शसक्त प्रयोग गिी गरिनछे गभनुपतिनलाई कृनत्र्म गभनुपतिन भननन््। 

कानूनलछे नन्ानुिण गिछेको अिन् ि प्रहक्रया अिलम्बन गिी गरिनछे गभनुपतिनलाई ्िाभाहिक ्माननन््। 
तिि कानूनलछे नन्ानुिण गिछेको अिन् नाघछेको िा कानूनलछे नन्ानुिण गिछेको प्रहक्रया पिुा नगिी गिछेको 
गभनुपतिनलाई अपिा् ्माननन््। 

2. हिशछेषतिा 
कानून हिपिीतिको गभनुपतिनलाई सिकाििादी फौजदािी ्मदु्ाको अनसूुचधी १ ्मा स्मािछेश गरिएको ्।
गभनुपतिनसम्बन््धी ्मदु्ा्मा कसिुको प्रकृनति ि कसिुको अि््ालाई हिचाि गिी सजाय गरिनछे अभयास 
ििछेको ्। सिवोचच अदालतिलछे पनन यस हिषय्मा उदाि दृहटिकोण नलएको पाइन््। 

्मलुकुी ऐन्मा भएको एघािरौं संशो्न, २०५८ ति्ा लैहगिक स्मानतिा काय्म गननेसम्बन््धी ऐन, २०६३ 
लछे गभनुपतिनको हिषयलाई क्र्मशः ननय्मन गददै आएको पाइन््। 

गभनुपतिनसम्बन््धी बयि््ा जयानसम्बन््धीको ्मिल अन्तिगनुति िासखएको भए तिापनन यो जयानसम्बन््धी 
कसिु नभई ्ुटै् कोटीको कसिुकोरूप्मा परिभाहषति ् ि सजायको बयि््ा्मा पनन नभन ्नतिा ििछेको 
्। ्मलुकुी ऐनको एघािरौं संशो्न, २०५८ दछेसख ननसचिति अि््ा्मा गभनुपतिनलाई काननुधी ्मान्यतिा 
प्रदान गरिएको ्। खास गिी गभनु ्बोकनछे ्महिलाको ्िधीकृनति यसका लानग अपरििायनु ्माननन््। जातिक 
्मािछेको िा ्बाल ितया गिछेको हिषय जयान सम्बन््धी कसिु ्माननन््। जातिक ितया गिछेको हिषय्मा 
गरिनछे सजायको ्बािछे्मा सिवोचच अदालतिलछे अन्य ्मदु्ाको तिलुना्मा फिक दृहटिकोण अंगधीकाि गिछेको ्। 

3. गभनुपतिनसम्बन््धी ्मदु्ाको मयाद ्प्मा हिचाि गनुनुपनने कुिािरू 
१.  सम्बसन््ति ्महिलाको ्बयान भएको ् ्ैन ? ्बयान भए आिोपको ्बािछे्मा ननजलछे कछे  जिाफ 

ददएको ् ? 
२.  शािीरिक पिीक्ण गिाएको अि््ा ् ्ैन ? पिीक्ण गिाएको भए ्प उपचािको आिशयकतिा 

दछेसखएको ्, ्ैन ? 
३.  कनति स्मयािन्को गभनुपतिन भएको दा्बधी गरिएको ् ? 
४.  जातिक फछे ला पिछेको अि््ा ्, ्ैन ? 

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.८ गभनुपतिन/जातिक ितया)
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4. सनुिुाइ गदानु हिचाि गनुनुपनने कुिािरू 
१.  अन्काि प्राति अन्कािीस्मक् ि अदालतिको ्बयान्मा अनभयोग दा्बधीउपि गभनुपतिन भएकी ्महिलाको 

जिाफ कछे  ििछेको ् ? 
२.  सचहकतसकको प्रनतििछेदन्मा गभनुपतिन भएको कािण्बािछे्मा कछे  उललछेख गरिएको ् ? 
३.  कनति अिन्को गभनु पतिन भएको ् ? 
४.  गभनुपतिन्मा सम्बसन््ति ्महिलाको भनू्मका कछे  ििछेको दछेसखन्् ? 
५.  गभनुपतिन भएकी ्महिलाको पारििारिक अि््ा ि गभनुपतिन गनुनुपनने कािणिरू न्मनसल्बाट कछे  कछे  

दछेसखन््न ्? 
६.  गभनुपतिन गिाउँदाको अि््ा्मा ्मनतियाि कोको ििछेका ्न ्?
7.  प्राति प्र्माण्बाट कसिुको प्रकृनति क्तिो ििछेको ् ?  

5. कानूनधी बयि््ा 
क. गभनुपतिन गननु पाउनछे आ्ाि ि प्रहक्रया 

z	जयान सम्बन््धीको ्मिलको २८ख. नं. : यस ्मिलको २८ नं. ्मा जनुसकैु कुिा लछेसखएको 
भए तिापनन दछेिायको अि््ा्मा नछेपाल सिकािलछे  तिोकछे ्ब्मोसज्मको प्रहक्रया अपनाई नन्ानुरिति 
योगयतिा पिुा गिछेका इजाजतिपत्र प्राति ्िा््थयक्मजीलछे गभनुपतिन गिाएको्मा यस ्मिल्ब्मोसज्म 
गभनु तििुाएको ्मानननछे ्ैन :

z	गभनु ्बोकनछे ्महिलाको ्मन्जिुीलछे ्बाह् ितिासम्मको गभनुपाति गिछेको्मा,
z	ज्बिज्तिधी किणधी िा िा्डनातिा किणधी्बाट ििन गएको अठाि ितिासम्मको गभनु तय्तिो गभनु 

्बोकनछे ्महिलाको  ्मन्जिुीलछे गभनुपाति गिाएको्मा,
z	गभनुपाति नगिाए्मा गभनु ्बोकनछे ्महिलाको जयान्मा खतििा पगुन सक्त् िा ननजको ् िा््थय शािीरिक 

िा ्माननसकरूपलछे खिा्ब िनु सक्त् िा हिकलाङग ्बचचा जन््मन्् eGg] प्रचनलति कानून्ब्मोसज्म 
योगयतिा प्राति सचहकतसकको िाय भई तय्तिो ्महिलाको ्मन्जिुीलछे  गभनुपाति गिाएको्मा।

6. िदमयाद
कसिुदाि आफैं  ्मखु सान्बति भई तयसै्बाट उठछे को ्मदु्ा्मा ्बािछेक गभनु तििुायो eGg] कुिा्मा सो तििुाएको 
तिधीन ्महिनानभत्र नानलस नददए लागन सकदैन। (३३ नं.)
सिकािलछे गभनुपतिनलाई बयि््ापन गननु सिुसक्ति गभनुपतिन सछेिा ननदने सशका, २०६० जािी गिछेको ्। 

7. सजायसम्बन््धी कानूनधी बयि््ा
क. गभनुपतिन गिाए्मा िनुछे सजाय 

z	जयानसम्बन््धी ्मिलको २८ नं. : कसैलछे गभनु तििुाए्मा िा गभनु तििुाउनछे ननयतिलछे िा गभनु तिहुिन 
सक्त् eGg] जानधी जानधी िा हिश्वास गनुनुपनने कािण भई कुनै का्म गदानु  गभनु तिहुिन गए्मा 
ननजलाई दछेिाय्ब्मोसज्म सजाय िनुछे् :
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�	्बाह् ितिासम्मको गभनु भए एक िषनुसम्म कैद,
�	पचचधीस ितिासम्मको गभनु भए तिधीन िषनुसम्म कैद,
�	पचचधीस ितिाभन्दा  ्बढीको गभनु भए पाँच िषनुसम्म कैद,

z	कसैलछे गभनुितिधी ्महिलालाई किकाप, ्मकी, ललाई फकाई िा प्रलोभन्मा पािी गभनुपतिन 
गिाउन िुँदैन। तयसिी गभनुपतिन गिाउनछेलाई दछेिाय्ब्मोसज्मको सजाय िनु्् :
�	्बाह् ितिासम्मको गभनु भए एक िषनु कैद,
�	पचचधीस ितिासम्मको गभनु भए तिधीन िषनु कैद,
�	पचचधीस ितिाभन्दा ्बढीको गभनु भए पाँच िषनु कैद, (२८ क.नं.)

ख. नलगि पहिचान गिी गभनु तििुाए्मा 
z	कसैलछे गभनुपतिन गिाउनछे उद्छेशयलछे गभनु्मा ििछेको भ्रणुको नलगि पहिचान िनुछे कुनै का्म गननु 

गिाउन ुिुँदैन। तय्तिो का्म गनने गिाउनछेलाई तिधीन ्महिनादछेसख ् ्महिना सम्म कैद िनुछे्। 
(२८ ग नं.) :

z	नलगि पहिचान गिी गभनुपतिन गनने गिाउनछेलाई ् ्महिनादछेसख दईु िषनुसम्म कैद िनुछे्।  
(२८ घ. नं.) 

ग. गभनु तििुाउनछेलाई सजाय 
z	कछे िी रिस इिधीलछे गभनुितिधी ्िा्नधी्माननसलाई कछे िी कुिा गदानु गभनु तिहुिन गयो भनछे गभनु तििुाउनछे 

्मनसायलछे गिछेको ििछेन् भनछे पनन ्बाति लाग्।(२९ नं.) 
z	यस ्मिलको २९ नं. ्ब्मोसज्म कछे िी गदानु ्बाह् ितिासम्मको गभनु पतिन िनु गएको्मा एक 

िषनुसम्म कैद, पचचधीस ितिासम्मको गभनु तिहुिन गएको्मा तिधीन िषनुसम्म कैद ि सो भन्दा ्बढीको 
गभनु पतिन िनु गएको्मा पाँच िषनुसम्म कैद गनुनुप न्ु।(३२ नं.) 

(साहिकको ऐन्मा ्िा्नधी्माननस गभनुितिधी ् eGg] कुिा जानधी जानधी ्ािा पाई गभनु पतिन गिछेको ििछे् 
भनछे पचचधीस ितिासम्मको गभनु तिहुिन गएको्मा तिधीन ्महिना ि पचचधीस ितिा नाघछेको गभनु तिहुिए्मा ् 
्महिना कैद गनने गिी वयि््ा न्यो।)  

प्रनतिपाददति नसद्धान्ति
गभनुपतिन ि जातिक ितया सम्बन््धी अदालति्बाट भएका कछे िी ्मित्िपूणनु फैसलािरू 
लास जांच ्मचुलुका्मा घाँटी्मा कप्डाको ि्सधी ्बाँन्एको उललछेख भएको ि शि पिीक्ण प्रनतििछेदन्मा 
्डाकटिको िाय्मा घाँटी कसधी (Strangulation) ्मारिएको eGg] उललछेख िुँदा पनुिािछेददका्बािछेक अरू 
कुनै वयसक्तलछे निजाति सशशकुो घाँटी कसधी ्मानुनुपनने स््नति प्र्माण परि्बन्द्बाट दछेसखन नआएकोस्मछेति 
िुँदा पनुिािछेददका प्रनतििादी भधी्मकला िलाललाई अनभयोग दा्बधीको कसिुदाि ठििाई ्मलुकुी ऐन 
जयानसम्बन््धीको १३(३) नं. ्ब्मोसज्म सिनुश्वसहिति जन््मकैद गनने गिछेको पनुिािछेदन अदालति ्बटुिलको

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.८ गभनुपतिन/जातिक ितया)
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इन्साफ ्मनुानस्ब ठिनने।... प्रनतििादी भधी्मकला िलाल िषनु २२ की दछेसखएकी उ्मछेि ि अि््ालछे गदानु 
पिपरुुषको गभनु ििन गएको ि ्मौकै्मा गभनुपतिन गननु गिाउन नसकी ्महिना पगुछेको जातिक जन््मछेको 
ि लोकलजजा्बाट ्बचन ठििछे्ब्मोसज्मको अपिा् गिछेको दछेसखए तिापनन सिनुश्वसहिति जन््मकैदको सजाय 
अपिा् अनसुािको सजाय निनुछे भई चकवो पनने दछेसखएको ि पनुिािछेदन अदालति ि सरुू अदालतिलछे ७ 
िषनु कैद सजाय गनने गिी िाय लगाएको भए तिापनन ४ िषनु कैद सजाय गिछे्बाट एकानतिि फौजदािी 
न्यायको ्मकसद पिुा िनुछे ि अकवो तिफनु  हििशतिा्बस ्कनललो उ्मछेिको ्मानिधीय क्मजोिीका कािणलछे 
सा्मासजक लाजगालको ्िाभाहिक हििशतिा्बाट िनु गएको अपिा्को सजाय्बाट शछेष जधीिन वयनतिति 
गननु ननज प्रनतििादी भधी्मकलालछे त्राण पाउनछे दछेसखएकोलछे अ.्ंब. १८८ नं. ्ब्मोसज्म ननजलाई कैद िषनु 
४ ्मात्रको सजाय िनुछे।

(भधी्मकला ्बलाल हि. श्रधी ५ को सिकाि, नछे.का.प. २०६० नन.नं. ७२२५ प.ृ ४४४)

भ्रणुको ्ितिन्त्र अस्तिति िुँदैन ि तयसको अस्तिति भनछेको आ्माको गभनुनभतै्र ्मात्र िनु््। तयसैलछे 
भ्रणुको कुनै ्िा्नु ्माGgछे नै िो भनछे पनन आ्माकै हिरूद्ध तय्तिो ्िा्नु ििाल ििन्् eGg नन्मलनछे। 
... लोगनछेको ्बा्ब ुिनुछे अन्कािको दा्बधी ्बछेला ्बखति्मा निनुछे िोइन, तयसो भए ्िा्नधीको आ्मा 
िनुछे िकको सम्बो्न पनन िनुपुनने िनु््। लोगनछेलाई ्बा्ब ुिनुछे ििि पिुा गननु पत्धीलछे स्ैब अननच्ा 
ि शािीरिक जोसख्म िा प्रनतिकूलतिाको अनतिरिक्त ्बाधय िनुपु न्ु भनधी ्मानछेको खण्ड्मा पत्धीलछे आफनो 
शिीि्मान्कै ननयन्त्रण ग्ुमाउँ्, जसको परिणा्म्िरूप प्रतयक् एि्म ्पिोक्रूप्मा ननिन्तिि अन्न््तिा 
क्बलु गनुनुपनने िनु््। जसिी पत्धीलछे अननच्ुक पनतिलाई ्बा्ब ु्बन ्न कि गननु ि शािीरिक हक्रया गननु 
्बाधय गननु सकै्तन, तयसैगिी परुुषलछे पनन ्महिलालाई ्बाधय गननु नसकनछे। ...प्रजनन ््िा््थय एि्म ्
प्रजनन ्अन्कािको ्बिृति परििछेशनभत्र सन्तिान जन््माउनछे िा नजन््माउनछे दिैु कुिाको ननणनुय पदनु् ि 
सोअन्तिगनुति गभनु िहिसकछे को तिि सन्तिान उतपादन गननु अननसच्ति भएकोलछे गभनु ननिन्तिि गननु नचािछेको 
अि््ा्मा गभनुपतिन गनने अन्काि पनन ससम्मनलति भएको ्माGgुपनने। ... प्रजनन ्को अन्काि भनछेको 
प्रजनन ्गनदै पनने ्बाधयतिाकोरूप्मा ्बझुन न्मलदैन, प्रजनन ्गननु पाउनछे अन्कािअन्तिगनुति प्रजनन ्गननु 
नचािछे्मा सो नगनने पनन अन्काि ससम्मनलति िनु््। जसिी कुनै का्म गननु पाउनछे अन्कािअन्तिगनुति 
का्म नगननु पाउनछे ्ितिन्त्रतिा पनन ननहिति ििछेको ्माननन््, तयसिी नै प्रजनन ्अन्कािलाई िछेन ुनुपनने। 
...गभनुपतिन सछेिाको ्ैब्तिा िा तयसको उपलब्तिाको सान्दनभनुकतिा तयो सछेिा जरुिी भएको ्माननसको 
लानग पिुँचयोगय (Accessible) ति्ा शलुक नतिननु सकनछे गिी सलुभ (Affordable) भए ्मातै्र सा्नुक 
िनुछे। ... गभनुपतिन ्िा््थयसम्बन््धी स्म्या भएको, ्िा््थयको िक वयसक्तको ्मौनलक िक भई 
जधीिनकै िककारूप्मा िछेन ुनुपनने ि िाम्ो दछेशको संहि्ानलछे सा्मासजक न्यायको िक स्मछेतिलाई ्मान्यतिा 
ददएको सा्ै िाजयको नधीनति ननदनेशक नसद्धान्तिलछे ्महिलाको िकको हिशछेष संिक्ण गनने िाजयको 
दाहयतिको रूप्मा ्िधीकाि गिछेको िनुालछे ्महिलाको गभनुपतिनसम्बन््धी िक िा गभनुसँग सम्बसन््ति 
स्म्यालाई ननतिान्ति ननजधी स्म्या ्मानधी सािनुजननक उतििदाहयति्बाट अलगयाउन नन्मलनछे। ... 
संहि्ान ि प्रचनलति कानूनलछे जन््मनपूुिनु नै भ्रणुको िक्मा जधीिनलगायतिको िकको ्मान्यतिा हिकास 
नगिछेको अि््ा्मा गभनुपतिनसम्बन््धी हिषयलाई जयान सम्बन््धी ्मिलको अंग ्बनाउनकुो औसचतय 



 143

नदछेसखनछे।... कठोि फौजदािी कानूनको अंगकोरूप्मा ििछेको जयानसम्बन््धी ्मिलको अनभन ्न 
अंगकोरूप्मा नयाँ अन्कािकोरूप्मा उदीय्मान भएको गभनुपतिनको अन्कािलाई पूिनुिति ्िाखधी िाख् न ु
हििो्ाभाषपूणनु ि सिन्ु ा अन्मलदो दछेसखएकोलछे िाल भएको संशोन्ति बयि््ाको ्म्मनुलाई हृदयंग्म गददै 
गभनुपतिनलाई एउटा ्ुटै् ि हिसशटि हिषयको रूप्मा ्ुटै् कानून ्बनाई वयिस््ति गनुनु जरुिी दछेसखन 
आउनछे। ... गभनुपतिनसम्बन््धी स्म्यालाई कछे िल गभनुको भ्रणुलाई जन््म ददनछे िा नददनछे, गभनुपतिन 
गिाउन पाउनछे िा नपाउनछे प्रश्न्मा ्मातै्र सधीन्मति गिछेि निछेिी स्मग् ्महिला ्िा््थयसँग सम्बसन््ति 
हिषयकोरूप्मा पनन िछेन ुनु पनने िुँदा गभनुपतिनको अन्काि िनन ्िा सो सछेिा ददन इन्काि गिछे्बाट िा 
्तिििीन सछेिा ददए्बाट पननु आएको ्बिपुक्धीय स्म्यािरूको सम्बो्नको लानगस्मछेति कानूनधी उपचािको 
िाम्ो प्राि्ान िनु जरुिी दछेसखन््। कानूनधी उपचािको ्बािछे्मा हिचाि गदानु कसिुदािलाई सजाय, 
पधीन्डतिलाई क्नतिपूनतिनु, पधीन्डतिको ्िा््थय सिनुलयतिसम्बन््धी अन्य बयि््ािरूको स्मछेति बयि््ा 
गनुनुपनने। … गभनुपतिनसम्बन््धी अन्कािलछे िाजय पक् िा सछेिा प्रदायक पक्सँग ननसचिति दाहयतिको 
अपछेक्ा गनने िनुालछे यसलाई िाजयको ्िहििछेक िा ्िछेसच्करूप्मा ्मातै्र िछेननु नन्मलनछे।

(लक््मधीदछेिधी न्क्त हि. श्रधी ५ को सिकाि, नछे.का.प. २०६७ अंक ९ नन.नं. ८४६४ प.ृ १५५१)

प्रनतििादी फुल्मायालछे आफनो हििाहिति लोगनछेसँग न्बसधी ्माइतिधी घि्मा ्बसधी आएको अि््ा्मा पिपरुुष 
दछेउकु्माि ्ापा्मगिसँगको किणधीलछे अिै् गभनु ्बोकी सजउँदो ्ोिी जातिक जन््माई सा्मासजक भय 
ि लाजको कािण्बाट ्मािी जिुालछे खोला्मा फयाँकी ्ो्डछेको दछेसखन आउँदा अनभयोग दा्बधी्ब्मोसज्म 
ननजलाई जयानसम्बन््धी ्मिलको १३(३) नं ्ब्मोसज्म सिनुश्वसहिति जन््मकैद िनुछे ठििाएको सरुू 
सजलला अदालतिको फैसलालाई सदि गिछेको पनुिािछेदन अदालतिको फैसला सदि िनुछे। ... हििाहिति 
स्तधी कनतिपय कािणिश ्माइतिधी्मा ्ब्न ुपनने अि््ा पनने ि २४ िषनुकी यौिनाि््ा्मा ्माइतिधी गाउँकै 
दछेउकु्माि ्ापालछे हििाि ग्ुनु भनधी ललाई फकाई किणधी नलनदुदन ुगिछेको ि गभनु ििछेको ्ािा पाएपन् 
गभनु फालनपु न्ु भनधी भागधी ्बछेपतिा भएको दछेसखदँा सा्मासजक अनशुासन, लोकलाज्बाट ्बचन अिै् 
समपकनु को कािण्बाट जन््मछेको कािण निजाति सशशलुाई ्मािछेको दछेसखदा ग्ा्मधीण अ्बला स्तधीलछे तिधी 
लोक लाजका अपगाल्बाट ्बचन जन््मछेको सशशलुाई जन््मछेकै ््ान जिुालछे खोला्मा ्मािी ्ा्डधी हि्डछेको 
दछेसखन आउँदा ठिि भएको कसिु अनसुािको सजाय गदानु चकवो पनने िुँदा प्रनतििादी फुल्माया ्मगिलाई 
अ. ्ंब. १८८ नं. ्ब्मोसज्म कैद िषनु चाि िषनु दश ्महिना दश ददन ्मात्र िनुछे। 

(फूल्माया ्मगि हि. नछेपाल सिकाि, नछे.का.प. २०६० अंक ५।६ नन.नं. ७२३१ प.ृ ४८०)

्बचचा जन््माउनछे आ्मालछे सजउँदो ्बचचालाई कतिनुवय गिी ्मािछेको भनधी सजाय गननु सो कुिा पहुटि 
िनुछे ठोस स्बतुि आिशयक पनने। ... सजउँदो जन््मछेको ्बचचा ्मानने ्मनसाय भए प्रनतििादीलछे तिक्तालै 
कतिनुवयजन्य कुनै कायनु गिी ्माननु कुनै कुिालछे िा्ा पिु ्याएको दछेसखदैँन। ्बचचा ्मिछेको जन््मछेको कािण 
खोलसधी्मा ्ा्डधी हि्डछेको eGg] प्रनतििादीको भनाइ ननचियात्मक प्र्माण्बाट खण्डन नभएसम्म तयसिी 
्ा्डधी हिँ्डछेको कािण्बाट सशश ु्मिछेको भनधी अन्ुमान गिी प्रनतििादीलाई दोषधी ठिि गननु नन्मलनछे।

(नछेपाल सिकाि हि. लाल्माया गरुुङ, नछे.का.प. २०६३ अंक ४ नन.नं. ७६८३ प.ृ ४७२)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.८ गभनुपतिन/जातिक ितया)
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गभनुपतिन गिाउनछे कायनु यधी प्रनतििादी ्मान्बिादिु खत्रधीलछे गिछेको eGg] नभई सचहकतसकिरू्बाट गिाएको 
eGg] उललछेख भएको ि कछे  कुन सचहकतसकको सकलननक्मा कछे  कसिी गभनुपतिन गिाएको eGg] ्बछेिोिा 
खलुन नआएको eGg] प्रििीको प्रनतििछेदनस्मछेति न्मनसल संलगन ििछेको दछेसखदँा गभनुपतिन गिाएको ति्थय नै 
््ाहपति नभइ सकछे को स््नति्मा यधी प्रनतििादीलाई कसिुदाि ठििाएको नन्मलछेकोलछे अनभयोग दा्बधी्बाट 
सफाइ ददन ुपनने्मा सरुू फैसला कछे िी उलटी गिी गभनुपतिन गिछेको ठििाएको पनुिािछेदन अदालतिको 
फैसला त्रहुटपूणनु िुँदा उलटी भई सरुु सजलला अदालतिलछे गिछेको फैसला ्मनुानस्ब भई सदि िनुछे।

(्मान्बिादिु खत्रधी हि. चन्रिप्रसाद फूयाँल, नछे.का.प. २०६० अंक ४ नन.नं. ७२१० प.ृ ३२५)

्मतृिकको शि पिीक्ण प्रनतििछेदन िछेदानु,  घाटँी भासँचएको ि श ्िास प्रश ्िास हक्रया ्बन्द भई ्मतृय ुभएको eGg] 
दछेसखन््। जातिक ्मतृिक अि््ा्मा जसन््मएको भए घाटँी भासँचन ुपनने कािण दछेसखदैँन। ्मान्बिादिुसँगको 
अिै् सम्बन्््मा जसन््मएको भई लोकलाज्बाट ्बचन घाटँी न्चधी ्मािछेको िु ँeGg] ननजको अन्काि 
प्राति अन्कािीस्मक् भएको ्बयानलाई शि पिीक्ण प्रनतििछेदनलछे पहुटि गिी ििछेको अि््ा्मा जातिक 
्मिछेको जसन््मएको न्यो eGg] ननजको अदालतिस्मक्को ्बयानलाई अन्य कुनै प्र्माणलछे स्म्नुन नगिछेको 
अि््ा्मा हिश्वास गननु नसहकनछे। ... अिै् सम्बन्््बाट जसन््मएको जातिकलाई ्मािछेको eGg] अन्काि 
प्राति अन्कािीस्मक् भएको हयनको ्बयानलाई शि पिीक्ण प्रनतििछेदनलछे पहुटि गिछेको ि अदालतिस्मक् 
भएको यधी प्रनतििादीको इन्कािी ्बयानलाई स्म्नुन गनने अन्य कुनै प्र्माण आउन नसकछे को अि््ा िुदँा 
जातिक सजउँदै जसन््मएको ि लोकलाज्बाट िचन हयनलछे कतिनुवय गिी ्मािछेको दछेसखंदा हय प्रनतििादी ्मधीिा 
तिा्माङलाई ्मलुकुी ऐन, जयानसम्बन््धीको १३(३) नं. ्ब्मोसज्म सिन्ु िसहिति जन््मकैदको सजाय गनने 
ठिि गिछेको सरुू ्मोिङ सजलला अदालतिको फैसला सदि गिछेको पनुिािछेदन अदालति हििाटनगिको न्मनति 
२०५८।८।१४ को फैसला न्मलछेको दछेसखदँा सदि िनुछे। ... अिै् सम्बन्््बाट जसन््मएको ्बचचालाई 
लोकलाज्बाट ्बचनको लानग ्मािछेको अि््ा िुदँा सिनुश्वसहिति जन््मकैदको सजाय गदानु चकवो पनने भनधी 
५ िषनु ्मात्र कैद सजाय गननु उपयकु्त िनुछे भनधी अ.्ंब. १८८ नं. ्ब्मोसज्म लगाएको िायस्मछेति ्मनुानस्ब 
दछेसखदँा जािछेि भएको िाय ि सा्क सदि िनुछे।

(नछेपाल सिकाि हि. ्मधीिा तिा्मागि, नछे.का.प. २०६० अंक ९/१० नन.नं. ७२७७ प.ृ ७९७)

्मतृिकको पो्ट्माटनु्म प्रनतििछेदन िछेदानु ्मतृयकुो कािण्मा This is a case of strangulation and the 
cause of deatb is due to asphyxia eGg] ििछे्बाट ्मतृिक जातिक सजउँदो जसन््मएको ि ननजको ्मतृय ु
अप्राकृनतिकरूप्बाट नै भएको दछेसखन््। ्बचचा िोएको आिाज सनुछेको eGg] कृषणकु्मािको भनाइलाई 
अन्य्ा िो ि ननजलछे तय्तिो ्बछेिोिा लछेखाइ गमभधीि अपिा्को दोषधी यधी प्रनतििादीलाई किाि गनुनुपनने 
अि््ा ििछे भएको न्मनसल संलगन ति्थय ि आ्ाि्बाट दछेसखन नआउनकुा सा्ै प्रनतििादी ्िय्म ्लछे 
स्मछेति सो कुिाको पहुटि गिी आफनो ननदवोहषतिा प्र्मासणति गननु सकछे को पाइँदैन। आफूलछे अिै् गभन्ु ािण 
गिछेको्मा ननज सान्बतैि ििछेको ्बचचा जन््मनछे ्बछे्ा लागछेपन् जंगलनतिि गएको eGg]्मा सान्बति ििछेको 
्बचचा जसन््मएपन् पनन कतैि प्रकाश नगिी लकुाइिाखछेको अि््ा्बाट स्मछेति यधी प्रनतििादी कसिुदाि 
िहिन्न ्eGg सहकनछे अि््ा निुँदा सजउँदो ्बचचा जन््माई ्मािछेको पहुटि िनु आउँ्। ्बचचा
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्मानने्मा यधी प्रनतििादीकै संलगनतिा ििछेको दछेसखन आए्बाट सफाइ ददनछे गिछेको सरुू फैसला उलटी गिी 
्मलुकुी ऐन जयानसम्बन््धी ्मिलको १३(३०) नं. अनसुाि प्रनतििादी िनति eGg] ्मनकु्मािी सघन्मिछेलाई 
सिनुश्वसहिति जन््मकैद िनुछे ठििाएकोलछे पनुिािछेदन अदालति ्बागलङुको सा्क जािछेिी फैसला न्मलछेकै 
दछेसखदँा सदि िनुछे।

(श्रधी ५ को सिकाि हि. ्मनकु्मािी सघन्मिछे , नछे.का.प. २०५६ अंक १२ नन.नं. ६८३५ प.ृ ९०१)

्मिछेको जातिक फछे ला पददै्मा सजउँदो नै जन््माई ्मािछेको eGg ्पटि स्बतुि प्र्माणको अभाि्मा नन्मलनछे। 
सजउँदो ्बचचा जन््माई ्मािछेको िो भनधी ननषकषनु्मा पगुदा पनन आफनो निजाति सन्तिानप्रनतिको ्म्मतिा, 
जनु प्राकृनतिकरूपलछे ्मातिकृोख्बाट नन्कन्् तयसलाई पनन न्यायकतिानुलछे न्बनसनुन सकदैन।

(क्मला हिश्वक्मानु हि. श्रधी ५ को सिकाि, नछे.का.प. २०४२ अंक २ नन.नं. २२७२ प.ृ १७६)

्बालक पैदा भएपन् कतिनुवय गिी ्मािी फलछेको eGg] स्बदु प्र्माण कतैि्बाट दछेसखनँ आउँदैन यसिी 
कतिनुवय गिी ्मािछेकै िो eGg] कुनै ठोस प्र्माण कतैि्बाट गजु्न नआएको िुँदा जन््मछेको ्बालकलाई 
कतिनुवय गिी ्मािछेको eGg कछे िल ्मिछेको ्बचचाको लास फछे ला पिछेको प्रििीको जािछेिीको आ्ाि ि 
जातिक फालन लगछेको कािण्बाट ्मात्र सजउँदो जन््मछेको ्बालक ्मािछेको भनधी ठिि गननु नन्मलनछे।

(श्रधी ५ को सिकाि हि. पािनुतिधी साहकनु नधी, नछे.का.प. २०४३ अंक ८ नन.नं. २८३६ प.ृ ८४७)

जातिक ्बचचालाई यसलछे यसिी ्माि ्यो eGg] प्रनतििादीलछे उललछेखसम्म पनन गननु नसकछे को ति्ा जातिकको 
अ्िाभाहिक ्मतृय ुभएको eGg] पहुटि भएको यस अि््ा्मा प्रनतििादीलछे अदालति्मा गिछेको इन्कािी 
्बयान ति्थययकु्त तिरिका्बाट पहुटि भएको ्माGg नसहकनछे। वयसक्तलछे साक्धी िाखधी कतिनुवय गनने eGg] 
्िाभाहिक प्रहक्रया निनुछे, य्तिो प्रतयक् प्र्माण नभएका अि््ा्मा परिस््नतिजन्य प्र्माणलाई िाम्िी 
्ानन्बन गिी ननषकषनु्मा पगुन ुपनने। प्रतयक् प्र्माणको अभाि ् भनधी तयसको लाभ अनभयकु्त ्मात्रलाई 
ददनछे िो भनछे परिस््नतिजन्य प्र्माणको ्ािणा ्मतृिप्रायः िनुछे स््नति नसजनुना िनु जानछे।

(श्रधी ५ को सिकाि हि. ठूली भन्छे कान् ी् तिा्मागि, नछे.का.प. २०४५ अंक ११ नन.नं. ३६५२ प.ृ ११९६)

जसन््मएको ्बचचाको नाल काटी ्बाँधन ुपनने्मा न्बाँ छ्ेको कािण्बाट िक्तश्राि भई ्बचचाको ्मतृय ुिनु 
गएको eGg] दछेसखदँा ्मानने ननयति्बाट तयस प्रकािको हक्रया गिछेको eGg] न्मनसल प्र्माण्बाट नदछेसखनछे, 
कछे िल िोस नपिु ्याई नाल ्बाँ्धी नददएको कािण्बाट जातिक ्बचचधीको ्मतृय ु िनु गएको eGg] 
दछेसखन आएको स््नति्मा श्रधी ५ को सिकािको पनुिािछेदन सजहकि्ब्मोसज्म जयानसम्बन््धीको १३(३) 
अन्तिगनुतिको अपिा् गिछेको eGg सहकनछे अि््ा नििनछे।

(श्रधी ५ को सिकाि हि. सचनधी्माया तिा्मागि, नछे.का.प. २०४६ अंक ३ नन.नं. ३७५६ प.ृ २८७)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.८ गभनुपतिन/जातिक ितया)
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हििाहिति लोगनछे्बािछेकका पिपरुुषसँगको अनसुचति सम्बन्््बाट गभनु ििन गई जन््मछेको जातिक ्बचचालाई 
अरूलछे दछेखछे ्ािा पाए ्बछेइजजति िनु्् eGg] लागधी लोकापिाद्बाट ्मकु्त िनु निजाति सशशलुाई 
कतिनुवय गिी ्मािछेको eGg] दछेसखदँा घटी सजायको लानग क्छेत्रधीय अदालतिलछे लगाएको िाय ्मनानस्ब 
दछेसखदँा अपिा् गदानुको अि््ाको हिचाि्बाट स्मछेति प्रनतििादीलाई जयानसम्बन््धीको १३(३) नं. का 
ऐन्ब्मोसज्म सिनुश्वसहिति जन््मकैद गदानु चकवो पनने दछेसखन आएकोलछे ननज प्रनतििादीलाई अ.्ंब. १८८ 
नं. ्ब्मोसज्म कैद िषनु ५ पाँच ्मात्र सजाय िनुछे।

(श्रधी ५ सिकाि हि. पतुिली ्मगनजी, नछे.का.प. २०४७ अंक १० नन.नं. ४२११ प.ृ ६५२)

पिपरुुषसँगको सििास्बाट गभनु ििन गई जातिक जन््मछेको ि अनभयकु्त िाति खटु्ा नचलनछे कंुजधी भएको 
ति्ा लोकापिाद्बाट स्मछेति ्बचनसम्म कतिनुवय गिी ्मािछेको eGg] दछेसखदँा पूिनु योजना ्बनाई रिसइिधी 
स्मछेतिको कािण्बाट कतिनुवय गिी ्मािछेको eGg] दछेसखंदैन तिस्नु घटी सजायको लानग िाय लगाएको 
्मनानस्ब दछेसखदँा अपिा् गदानुको अि््ा्मा स्मछेतिको हिचाि्बाट य्तिो स््नति्मा अनभयकु्तलाई जयान 
सम्बन््धीको १३९३० नं. का ऐन्ब्मोसज्म सिनुश्व सहिति जन््मकैद गदानु चकवो पनने दछेसखन आएको िुँदा 
अनभयकु्तलाई अ.्ंब. १८८ नं. ्ब्मोसज्म कैद िषनु १४ चौ् ्मात्र िनुछे।

(श्रधी ५ को सिकाि हि. िन्ुमाया घनतिनुनधी, नछे.का.प. २०४७ अंक ९ नन.नं. ४२०४ प.ृ ६२८)

जन््मछेको जातिक ्मािी गा्डछेको दछेसखन आएकोलछे ननजलाई ्मलुकुी ऐन, जयानसम्बन््धीको १३(३०) 
्ब्मोसज्म जन््मकैदको सजाय गनने ठिि ्याएको सरुू ति्ा अचिल अदालतिको इन्साफ सदि गिछेको 
क्छेत्रधीय अदालतिको फैसला ्मनानस्ब दछेसखनछे।

(श्रधी ५ को सिकाि हि. ्मनकु्मािी गरुुगि, नछे.का.प. २०४७ अंक ६ नन.नं. ४१५८ प.ृ ४७४)

नोट: गभनुपतिनसम्बन््धी ्ुटै् कानून ्बनाउन ननदनेशन 
लक््मधीदछेिधी न्क्त स्मछेति हि. प्र्ान्मन्त्रधी ति्ा ्मसन्त्रपरिषदको कायानुलयस्मछेति भएको २०६३ सालको 
रिट नं. ०७५७ ्मा न्मनति २०६६।२।६ ्मा सिवोचच अदालतिलछे आदछेश गददै दछेिायको बयि््ा गननु 
ननदनेशनात्मक आदछेश जािी गिछेको ् :

z	गभनुपतिनसम्बन््धी ्ुटै् हि्तितृि ऐन ्बनाउनछे,
z	गभनुपतिन सछेिालाई हि्तिाि ि हिकछे न्रिीकिण गनुनुपनने तिाहक सिुसक्ति एि्म ्कानूनधी गभनुपतिन्मा 

स्ैबको पिुँच पगुोस,्
z	सिकािद्ािा कोषको नन्मानुण गरियोस ्तिाहक गभनुपतिन सछेिा्बापति लागनछे सछेिा शलुक नतिननु नसकनछे  

गरि-्ब असिाय ्महिलालछे सो सछेिा प्राति गननु सकून,् 
z	सिकािद्ािा गभनुपतिनसम्बन््धी अन्कािको ्बािछे्मा िाष्ट्रवयापधी सचछेतिना कायनुक्र्म सचिालन गनने। 
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३.९ ्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा 
ओसािपसाि/सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे
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1. परिचय 
्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा ओसािपसािसम्बन््धी ्मदु्ा सिकाििादी फौजदािी ्मदु्ा िो। यो सिकािी ्मदु्ासम्बन््धी 
ऐनको अनसूुचधी १ ्मा स्मािछेश भएको ्मदु्ा िो। यस ्मदु्ा्मा सा्मान्य कायनुहिन्को प्रयोग गरिन््।
 
्मलुकुी ऐन्मा सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछेसम्बन््धी ्मिलको बयि््ा गिी कसिु ि सजायको बयि््ा गरिएको 
न्यो। पन् हिशछेष ऐनकोरूप्मा सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे कायनु ननयन्त्रण ऐन, २०४३ जािी गरियो। सो 
ऐनलाई प्रनति््ापन गददै िाल ्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा ओसािपसाि (ननयन्त्रण) ऐन, २०६४ जािी गरिएको 
्। ्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा ओसािपसाि गनने कायनुलाई ननयन्त्रण गननु ि तय्तिो कायनु्बाट  पधीन्डति 
वयसक्तको संिक्ण ति्ा पनु््ानुपना गनने सम्बन्््मा कानूनधी बयि््ा गननु यो ऐन ्बनछेको दछेसखन््। 

2. हिशछेषतिा 
्मानि ्बछेचन्बखनसम्बन््धी ्मदु्ाको काििािी ि हकनािा ्बन्द इजलास्बाट गरिनछे्। तय्तिो ्बन्द 
इजलास्मा ्मदु्ाको काििािी ि सनुिुाइ िुँदा ्मदु्ाका पक्, हिपक्, ननजका कानून वयिसायधी ि अदालतिलछे 
अन्ुमनति ददएका वयसक्त ्मात्र तय्तिो इजलास्मा प्रिछेश गननु सकनछे्न।् 

्मानि ्बछेचन्बखनसम्बन््धी ्मदु्ा ननिन्तिि सनुिुाइ िनुछे ्मदु्ाको सूचधी्मा पदनु्। (सजलला अदालति (्बाह्ौ 
संशो्न) ननय्मािली, २०७३ को दफा २३ग)

्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा ओसािपसािसम्बन््धी ्मदु्ा नैनतिक पतिन दछेसखनछे प्रकृनतिको कसिुकोरूप्मा पनन ििछेको 
्। तिि सो प्रयोजनका लानग सिकािी िहकललछे अनभयोग दा्बधी्मा सो कुिा उललछेख गनुनुपनने िनु््। 
्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा ओसािपसािसम्बन््धी ्मदु्ा िािछेणट जािी िनुछे ्मदु्ा िो। (अ.िं. ९४ नं.)

्मानि ्बछेचन्बखनसम्बन््धी ्मदु्ा्मा मयाद ्प गदानु हिचाि गनुनुपनने कुिािरू 
z	पधीन्डतिको ्बयान प्र्मासणति भएको ्, ्ैन ? प्र्मासणति भएको भए ्बयान्मा कछे  क्तिा कुिािरू 

खलुाएको अि््ा ् ? 
z	अनभयकु्तको ्िा््थय पिीक्ण भएको ्, ्ैन ? 
z	कानून वयिसायधीसँगको भछेटघाटको सहुि्ा 
z	हििासतिको अि््ा (कहिलछे पक्राउ पिछेको िो ? ...)  
z	अनभयकु्तको ्बयान भएको ्, ्ैन ? 
z	अनभयकु्तको शािीरिक पिीक्ण गिाइ पाउँ eGg] दा्बधी ििको ्, ्ैन ? 

3. कानूनधी बयि््ा
क. ्बहिक्नेत्रधीय अन्काि 
यो ऐनलछे ्बहिक्नेत्रधीय अन्कािक्छेत्रको बयि््ा गिछेको ्। यो ऐन नछेपालभि लागू िनुछे् ि नछेपाल्बाहिि 
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्बसधी नछेपाली नागरिक हिरूद्ध यो ऐन्ब्मोसज्मको कसिु गनने जनुसकैु वयसक्तको िक्मा पनन लागू िनुछे 
बयि््ा गरिएको ्। (दफा १ (३)

ख. कसिु ि अनसुन््ान सम्बन््धी बयि््ा
दफा ३. ्मानि ्बछेचन्बखन ि ओसािपसाि गननु निनुछे : (१) कसैलछे पनन ्मानि ्बछेचन्बखन ि ओसािपसाि 
गनुनु गिाउन ुिुँदैन।

(२) कसैलछे उपदफा (१) ्ब्मोसज्मको कायनु गिछे्मा यस ऐन्ब्मोसज्मको कसिु गिछेको ्मानननछे्।
दफा ४. ्मानि ्बछेचन्बखन ि ओसािपसाि गिछेको ्मानननछे : (१) कसैलछे दछेिायको कुनै कायनु गिछे्मा ्मानि 
्बछेचन्बखन गिछेको ्मानननछे् :–

(क) कुनै पनन उद्छेशयलछे ्माननस ्बछेचनछे िा हकन ्नछे,
(ख) कुनै प्रकािको फाइदा नलई िा ननलई िछेशयािसृति्मा लगाउनछे,
(ग) प्रचनलति कानून ्ब्मोसज्म्बािछेक ्माननसको अगि सझकनछे,
(घ) िछेशयाग्मन गनने।

(३) कसैलछे दछेिायको कुनै कायनु गिछे्मा ्मानि ओसािपसाि गिछेको ्मानननछ्े  :-
(क) हकन ्नछे िा ्बछेचनछे उद्छेशयलछे ्माननसलाई हिदछेश्मा लैजानछे,
(ख) िछेशयािसृति्मा लगाउनछे िा शोषण गनने उद्छेशयलछे कुनै प्रकािलछे ललाई फकाई, प्रलोभन्मा पािी, 

झकुयाई, जालसाज गिी, प्रपचि न्मलाई, ज्बजन्ु तिधी गिी, किकाप्मा पािी, अपििण गिी, शिीि 
्बन््क िाखधी, नाजकु स््नतिको फाइदा नलई, ्बछेिोस पािी, पद िा शसक्तको दरुुपयोग गिी, 
अनभभािक िा संिक्कलाई प्रलोभन्मा पािी, ्डि, त्रास, ्ाक, ्मकी ददई िा किकाप्मा पािी 
कसैलाई ्बनसििछेको घि, ््ान िा वयसक्त्बाट ्ुटाई लगनछे िा आफूसँग /fVg] िा आफनो 
ननयन्त्रण्मा नलनछे िा कुनै ््ान्मा /fVg] िा नछेपालनभत्रको एक ठाउँ्बाट अकवो ठाउँ्मा िा हिदछेश्मा 
लैजानछे िा अरू कसैलाई ददनछे।

ग. उजिुकतिानुको ना्म गोपय िासखनछे 
्मानि ्बछेचन्बखनसम्बन््धी कसिु गिछेको, गरिििछेको िा गननु लागछेको ्ािा पाउनछे जनुसकैु वयसक्तलछे 
नसजकको प्रििी कायानुलय्मा उजिु गननु सकनछे ि तय्तिो उजिु गनने वयसक्तलछे आफनो ना्म गोपय िासखददन 
अनिुो् गिछे्मा ननजको ना्म गोपय िाख् न ुपनने बयि््ा ऐनलछे गिछेको ्। (दफा ५) 

घ. ्बयान प्र्मासणति गिाउनछे 
्बयान प्र्मासणति गिाउनछे : (१) दफा ५ ्ब्मोसज्मको उजिु पधीन्डति आफैलछे ददए्मा प्रििी कायानुलयलछे 
ननजको तितकाल ्बयान गिाई तय्तिो ्बयान प्र्मासणति गिाउनको लानग ननजलाई तिरुुन्ति नसजकको सजलला 
अदालति्मा उपस््ति गिाउन ुपनने्। (दफा ६)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.९ ्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा ओसािपसाि/सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे)
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(२) प्रििी कायानुलयलछे उपदफा (१) ्ब्मोसज्म ्बयान प्र्मासणति गिाउन लयाए्मा प्रचनलति कानून्मा 
जनुसकैु कुिा लछेसखएको भए तिापनन ि सो ्बयानसँग सम्बसन््ति कसिुको ्मदु्ा सो सजलला अदालतिको 
क्छेत्रान्कािनभत्र नपनने भए पनन तय्तिो सजलला अदालतिको न्याया्धीशलछे तय्तिो ्बयान ननजलाई पढी 
्बाँचधी सनुाई ननजलछे भनछे ्ब्मोसज्म लछेसखएको भए सोिी ्बछेिोिा ि भनछे्ब्मोसज्म नभए्मा कछे  कनति फिक ् 
सो ्बछेिोिा उललछेख गिी प्र्मासणति गरिददन ुपनने्।

(३) उपदफा (२) ्ब्मोसज्म ्बयान प्र्मासणति गरिएको्मा तय्तिो पधीन्डति ्मदु्ाको काि्बािीको नसलनसला्मा 
अदालति्मा उपस््ति नभए पनन तयसिी प्र्मासणति गरिएको ्बयान अदालतिलछे प्र्माण्मा नलन सकनछे्।

पधीन्डतिको ्बयान प्र्मासणति गदानु अपनाउन ुपनने प्रहक्रया 
z	पधीन्डतिको ्बयान अनसुन््ान अन्कृतिस्मक् भएको िनु््। सो ्बयानसहिति सो ्बयान प्र्मासणति 

गननुका लानग पधीन्डतिलाई नसजकको सजलला अदालति्मा उपस््ति गिाइएको िनु््।
z	अदालतिलछे सो ्बयान्मा लछेसखएको ्बछेिोिा पधीन्डतिलाई सनुाई ननजलछे भनछे्ब्मोसज्म लछेसखएको 

ििछे् भनछे सो ्बयान्मा सनाखतिस्मछेति गिाई सजलला न्याया्धीशलछे प्र्मासणति गरिददन ुपदनु्। सो 
्बयानसँग सम्बसन््ति कसिुको ्मदु्ा सो सजलला अदालतिको क्छेत्रान्कािनभत्र नपनने भएपनन तय्तिो 
सजलला अदालतिको न्याया्धीशलछे कानून्ब्मोसज्म प्र्मासणति गरिददन ुपदनु्।तयसिी प्र्मासणति गदानु 
्बयानको सशि पु् ाि्मा स्मछेति ्पन नपाउनछे गिी द्तिखति गरिददन ुपदनु्। 

z	्बयान प्र्मासणति भएपन् सोको अनभलछेख ्ुटै् अनभलछेख हकतिा्ब्मा िाख् न ुपदनु् ि न्याया्धीशलछे 
सो हकतिा्ब्मा स्मछेति प्र्मासणति गरिददन ुपदनु्। 

z	प्र्मासणति भएको ्बयानको एक प्रनति नक्ल अदालतिलछे अनभलछेखका लानग सिुसक्ति िाख् न ुपदनु्। 

प्रनतिपाददति नसद्धान्ति 
्मदु्ा िछेनने न्याया्धीशस्मक् गिछेको प्र्मासणति ्बयानलाई द्बाि ि प्रभाि्मा भए गिछेको ्माGgछे िो भनछे न्याय 
प्रणाली नै ननषफल िनुछे अि््ा ििन््। ्मदु्ाको न्याय ननरूपण गनने न्याया्धीशस्मक् भएको तय्तिो 
प्र्मासणति ्बयान नै ्ितिन्त्रतिापूिनुक नभएको eGg] अहिश्वसनधीय क्नलाई ्िधीकाि गननु नसहकनछे। 
...जािछेििाला पधीन्डति Hostlie िनु सकनछे ्मिससु गिी अदालति्बाटै पधीन्डतिको ्बयान प्र्मासणति गिाउन ु
पनने कानूनधी प्राि्ान हि्ाहयकाद्ािा िासखएको ि सो्ब्मोसज्म नै प्र्मासणतिस्मछेति भएको ्बयान ्बछेिोिालाई 
पन् आएि िोइन भनधीददएको भि्मा प्र्माण ग्ाह्य निनुछे eGg निनुछे।... पधीन्डतििरूलछे पन्ललो स्मय्मा 
अदालति्मा ्बकपत्र गदानु ददएको अनभवयसक्त जछे भएपनन सोभन्दा असघ ननजिरूको उद्धाि गिी  गिछेको 
कागज एि्म ्अदालति्मा स्मछेति उपस््ति भई प्र्मासणति गरिददएको ्बयान कागजको ्मान्यतिालाई नै 
शून्य िनुछे गिी पन्ललो स्मय्मा अदालति्मा गिछेको ्बकपत्रको अनभवयसक्त ग्ाह्य एि्म ्हिश्वसनधीय 
्माGg नसहकनछे। ... फौजदािी अपिा््मा अनभयकु्तलछे अपिा् गिछेको िो हक िोइन eGg] ि्तिगुति ति्थय 
ि स्बतुि प्र्माणिरूको आ्ाि्मा ननणनुय गनने कुिा भएकोलछे अपिा्धीलाई ्बचाउ गनने ननयतिलछे प्र्मासणति 
्बयानलाई अन्य्ा भनधी Hostile भई पधीन्डतिलछे ्बकपत्र गददै्मा अपिा् न्पन नसकनछे।
 
(शया्म eGg] रुप्बिादिु क्छेत्रधी हि. नछेपाल सिकाि, नछे.का.प. २०६८ अंक १२ नन.नं. ८७३२ प.ृ २०२४)
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कुनै ्महिलालछे आफूलाई कसैलछे ्बछेचयो भनधी जािछेिी ददई सोिीअनरुूप ्बयान प्र्मासणति गिाएकै भि्मा 
ननजको सो क्नलाई स्म्नुन गनने अन्य प्र्माण भए नभएतिफनु  निछेरिनछे िो भनछे सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे कायनु 
(ननयन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ७ को कानूनधी प्राि्ानको दरुुपयोग िनु सकनछे भएकालछे उक्त दफा 
७ को प्राि्ानलाई एकतिफकीरूप्मा पधीन्डति भनधी जािछेिी ददनछे िा ्बयान प्र्मासणति गिाउनछेको सन्दभनु्मा 
्मात्र निछेिी अपिा् घटछे नघटछेको, आिोहपति प्रनतििादीलछे अपिा् गिछेको प्र्माण ििछे नििछेको, प्रनतििादीलछे 
आफनो ननदवोहषतिाको प्र्माण ददन सकछे  नसकछे को स्मग् ि्तितुिफनु  अदालतिको धयान जानपुनने।

(नछेपाल सिकाि हि. िहिन्रि नसलिाल, नछे.का.प. २०६६ अंक २ नन.नं. ८०७३ प.ृ २२७)

्ूमलतिः पधीन्डतिको ्मौकाको प्र्मासणति ्बयानलाई न्मनसल संलगन अन्य प्र्माणिरूलछे नसलनसला्बद्धरूप्मा 
स्मन्नुति गिछेको अि््ा्मा सजउ्मा्नछे ्बछेचनछे ्मदु्ाकी पधीन्डतिलछे अदालति्मा उपस््ति भई ्बकपत्र नगिछेको 
कािणलछे ्मातै्र सो घटना नभएको ि तयस्मा संलगन प्रनतििादीलछे कसिु्बाट उन््मसुक्त पाउनछे eGg] िुँदैन। 
सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे ज्तिो गमभधीि प्रकृनतिको ्मदु्ा्मा पधीन्डति वयसक्तलछे ्मौका्मा गिछेको ्बयान प्र्मासणति 
गिाउन ुपनने कानूनधी बयि््ाको खास प्रयोजन ि ्मित्ि िनु।् सो कुिालाई नजिअन्दाज गिी कछे िल 
पधीन्डतिको ्बकपत्रलाई ्मात्र कसिु ््ाहपति गनने प्र्माणकोरूप्मा िछेरिनपु न्ु eGg] सूत्रिति ््मान्यतिा िाख् न ु
न्यायोसचति ् ि हििछेकसम्मति ्िनु सकै्तन हकनभनछे सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे ज्तिो गमभधीि प्रकृनतिको कसिु 
जस्मा सा्मान्यतिः ्महिला नै पधीन्डतिकोरूप्मा ििछेका िनु््न,् तय्तिो कसिु कुनै एउटा वयसक्तलछे ्मात्र 
चािछेि िा एउटा वयसक्तको ्मात्र संलगनतिालछे पिुा िनुछे िोइन। य्तिो कसिु्मा एकभन्दा ्बढी वयसक्त 
संलगन ििनछे िुँदा यो एउटा संगदठति अपिा् अन्तिगनुति पनने कसिु िो। य्तिो कसिु्बाट पधीन्डति ्महिला 
जहिलछेसकैु पनन सो कसिु्मा संलगन प्रनतििादीिरूको सा्ूमहिक सञ्ाल्मा संलगन कुनै पनन वयसक्तको िा 
कसिुदाििरूको सा्ूमहिक ननसाना िा ्डि, त्रास, ्मकी ि िा प्रलोभन्मा पनने समभािना िहिििन््। 
फल्िरूप य्तिा प्रकृनतिका कसिु्मा संलगन कसिुदाििरूलछे पधीन्डति ्महिला िा ननजका घि परििािका 
सद्य स्मछेतिलाई अनािशयक प्रलोभन द्बा्ब िा ्डि ्ाक, ्मकी ददई पधीन्डतिलाई अदालति्मा ्बकपत्र 
गननु जान नसकनछे अि््ा नसजनुना गनने िा प्रनतिकूल साक्धी (Hostile Witness)  को रूप्मा ्बकपत्र 
गननु ्बाधय पानने समभािना िनु््। यिी य्ा्नुलाई ्मनन गिीकन नै प्रचनलति ्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा 
ओसािपसाि (ननयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ६(२) ्मा पधीन्डतिको ्मौकाको ्बयान ्मदु्ा िछेनने 
अदालति्बाट प्र्मासणति गिाई /fVg] गिी ्ुटै् हिशछेष बयि््ा गरिएको दछेसखन््। तिदनरुूप अदालति्बाट 
एकपटक कानून्ब्मोसज्म प्र्मासणति भइ ििछेको पधीन्डतिको ्बयान अन्य प्र्माणिरू्बाट खण्डन नभएसम्म 
सोकसिु ् ्ाहपति गनने एउटा आ्ािभतूि एि्म ्अकाट् य प्र्माणकोरूप्मा ग्ािय िनु आउँ्। तयसकािण 
प्र्तितुि हििाद्मा पधीन्डतिको ्बकपत्र नभएको eGg] सजहकि्बाट ्मातै्र ननजको अदालति्बाट प्र्मासणति 
्बयानलाई प्र्माण्मा नलन नन्मलनछे भनधी यधी प्रनतििादीको ननदवोहषतिा पहुटि िनु सकै्तन।

(तिछेज्बिादिु िाना्मगि हि. नछेपाल सिकाि, नछे.का.प. २०६९,  अंक ४ ननणनुय नं. ८८०४)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.९ ्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा ओसािपसाि/सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे)
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्मौका्मा सजलला न्याया्धीशस्मक् प्र्मासणति ्बयान्मा उललछेख गिछेको कुिालाई न्मनसल्बाट दछेसखएको 
परिस््नति ि प्र्माण्बाट स्मन्नुति भएको खण्ड्मा ्मित्ििीन ि ननषप्रभािधीरूप्मा नलन नन्मलनछे ... 
अदालति्मा पधीन्डतिको भनाइ प्र्मासणति भएपन् ननजलछे अदालति्मा ्बकपत्र गदानु अन्य्ा eGgुलछे खास 
असि पानने िुँदैन। ्मौका्मा प्र्मासणति भएको तय्तिो भनाइलाई न्मनसल्बाट दछेसखएको परिस््नति ि 
अन्य प्र्माण्बाट स्मन्नुति भएको खण्ड्मा प्र्माण्मा नलनपुनने ... न्मनसल संलगन प्र्माण एि्म ्न्मनसल 
संलगन ति्थयलछे दछेखाएको परिस््नतिलछे प्रनतििादीउपिको अनभयोग पहुटि िनुछे अि््ा ननःसन्दछेिात्मकरूप्मा 
दछेखापदनु् भनछे अदालति्मा प्र्माणकोरूप्मा पछेस गरिएको वयसक्तलछे प्रनतिकूल भनाइ िाखछे पनन फौजदािी 
न्यायको उद्छेशयलाई अनदछेखा गिी ननणनुय गरिन निनुछे।

(क्मलादछेिधी चौलागाईको जािछेिीलछे नछेपाल सिकाि हि. प्रतय्जी खछे्मिाज पाण्डछे स्मछेति,   
नछे.का.प. २०६६ अंक ६ ननणनुय नं. ८१६६) 

ङ. प्र्माणको भाि 
सो ऐनको दफा ९ ्मा प्र्माणको भािसम्बन््धी हिशछेष बयि््ा गरिएको ् :
प्रचनलति कानून्मा जनुसकैु कुिा लछेसखएको भए तिापनन कुनै वयसक्तलाई यस ऐनअन्तिगनुतिको कसिु गिछेको 
अनभयोग लागछेको्मा सो कसिु आफूलछे गिछेको ्ैन eGg] कुिाको प्र्माण ननजलछे नै प¥ुयाउन ुपनने्।
(दफा ९) 

प्रनतिपाददति नसद्धान्ति 
पधीन्डतिको ्मौकाको ्बयानलाई कसिु प्र्मासणति गनने ्मखुय प्र्माणकोरूप्मा नलएको eGg] सम्बन्््मा 
हिचाि गदानु ्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा ओसािपसाि (ननयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ९ अनसुाि ्मानि 
्बछेचन्बखन ति्ा ओसािपसािको कायनु कठोि दाहयतिनभत्रको अपिा् िो। य्तिो अपिा््मा प्र्माणको 
भाि प्रनतििादी्मा ििी शंकाको सहुि्ान अनभयकु्तलछे नपाउनछे िनु््। प्र्तितुि ्मदु्ा्मा प्रनतििादीिरूलछे 
्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा ओसािपसािको कायनु गननु पधीन्डतिलाई  ननज ्बनसििछेको  घि िा ््ान्बाट 
अन्यत्र लगछेको िोइन eGg] कुिाको ि्तिनुनष् प्र्माण ननजिरूलछे नै प¥ुयाउन सकन ुपनने िनु्् तिि तय्तिो 
प्र्माण प्रनतििादीिरूको तिफनु ्बाट पछेस िनु सकछे को पाइँदैन। पधीन्डतिको ्मौकाको ्बयानलाई अनसुन््ानको 
क्र्म्मा ्बसुझएका वयसक्तिरूको भनाइस्मछेतिका अन्य ्ितिन्त्र प्र्माण्बाट स्मछेति प्रनतििादीिरूलछे 
गिछेको अनभयोग दा्बधी ्ब्मोसज्मको कसिु पहुटि भइििछेको दछेसखन््। तिस्नु प्रनतििादीिरूको तिफनु ्बाट 
्बिसको क्र्म्मा पधीन्डति अदालति्मा ्बकपत्रका लानग उपस््ति नभएको िुँदा ्मौका्मा अन्काि प्राति 
अन्कािीस्मक् भएको पधीन्डतिको ्बयानलाई ्मखुय प्र्माणकोरूप्मा नलएकोलछे सो गननु नन्मलनछे eGg] 
्बिस सजहकिसँगस्मछेति सि्मति िनु सहकएन।
 

(लोक्बिादिु साककी स्मछेति हि. ख कु्मािीको जािछेिीलछे नछेपाल सिकाि, ्मानि ्बछेचन्बखन,  
ज्बिज्तिधी किणधी ि ्बालहििािसम्बन््धी ्मदु्ा, २०६७ CR १२८८)
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च. पधीन्डतिलछे ्ुटै् कानून वयिसायधी िाख् न सकनछे
यस ऐनअन्तिगनुतिको कसिुसम्बन््धी ्मदु्ाको काि्बािीको नसलनसला्मा पधीन्डतिलछे  चािछे्मा अन्य कानून 
वयिसायधी िाVg सकनछे्। (दफा १०)

्. दोभाषछेको बयि््ा 
यस ऐनअन्तिगनुतिको कसिुसम्बन््धी ्मदु्ाको का्म काििािी्मा प्रयोग िनुछे भाषा पधीन्डतिलछे न्बझुनछे  भए्मा 
सम्बसन््ति अड्ा अदालतिको अन्ुमनति नलई ननजलछे दोभाषछे, सांकछे नतिक भाषाहिज् िा अनिुादक िाख् न 
सकनछे्। तयसिी दोभाषछे, सांकछे नतिक भाषा हिज्, िा अनिुादक िाखदा लागछेको िक्म्मधयछे तिोहकए्ब्मोसज्मको 
िक्म सम्बसन््ति वयसक्तको अनिुो््मा नछेपाल सिकािलछे वयिोनने्। (दफा ११)

ज. पधीन्डति साक्धीलाई सिुक्ाको वयि््ा ति्ा दैननक भ्र्मण भतिा 
ऐनको दफा २६ को संशोन्ति वयि््ा अनसुाि उजिुकतिानुलछे प्रििी्मा उजिु गिछेका कािण िा अड्ा 
अदालति्मा ्बयान िा साक्धीको रुप्मा गिछेको ्बकपत्र िा ्महिला ्मानि अन्काि िक्ाको लानग खहटएका 
अन्कािक्मजीलछे पधीन्डतिलाई कुनै सियोग उपलब् गिाएको आ्ाि्मा प्रनतिशो्ात्मक काि्बािी्मा 
पननुसकनछे कािण दछेखाई सिुक्ाको लानग प्रििी कायानुलय्मा अनिुो् गिछे्मा प्रििीलछे ननमननलसखति सिुक्ाको 
वयि््ा गरिददनपुनने्।

(क)  ्मदु्ाको काि्बािीका नसलनसला्मा अड्ा अदालति आउँदा जाँदा सिुक्ा ददनछे।
(ख)  ननसचिति अिन्सम्म प्रििी सिुक्ा्मा िाख्ननछे
(ग)  कछे न्रि्मा िाख्नछे

झ. पधीन्डतिलाई सजाय्बाट उन््मसुक्त 
सजाय निनुछे : आफूलाई हकन ्न, ्बछेचन, िा ्बछेशयािसृति्मा लगाउन लागछेको, लगछेको, हकनछेको, ्बछेचछेको िा 
्बछेशयािसृति्मा लगाएको ्ािा पाई िा हिश्वास गनुनुपनने ्मनानस्ब आ्ाि भई ननजलछे कुनै ठाउँ्बाट उमकन 
िा भागन ्मद्ति खोजदा कसैलछे ्बा्ा हििो् गिछे्मा, िोकछे ्मा, पक्रछे ्मा, जोिजलु्ुम गिछे्मा, जयान नलन लागछे्मा 
िा ज्बिज्तिधी किणधी गननु खोजछे्मा ्बल प्रयोग नगिछे तय्तिो ्बा्ा हििो् िा जोिजलु्ुम्बाट िा पक्राउ्बाट 
भागन, उमकन, जयान जोगाउन िा आफूलाई ज्बिज्तिधी किणधी्बाट ्बचाउन नसकनछे कुिा्मा हिश्व्ति 
भई ननजलछे कुनै कायनु गदानु तय्तिो ्बा्ा हििो् गनने, पक्रनछे, जोि जलु्ुम गनने, जयान नलन खोजनछे िा 
ज्बिज्तिधी किणधी गननु खोजनछे वयसक्तको जयान गए्मा िा ननजलाई कुनै प्रकािको चोटपटक लागन गए्मा 
प्रचनलति कानून्मा जनुसकैु कुिा लछेसखएको भए तिापनन तय्तिो वयसक्तलाई कुनै प्रकािको सजाय िनुछे ् ैन। 
(दफा १६) 

ञ. क्नतिपूनतिनु 
अदालतिलछे कसिुदािलाई भएको जरििानाको पचास प्रनतिशति ्बिा्बिको िक्म्मा नघटनछे गिी ननज्बाट 
पधीन्डतिलाई ्मनानस्ब ्माफीकको क्नतिपूनतिनु भिाइददन ुपनने्। (दफा १७)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.९ ्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा ओसािपसाि/सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे)
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लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय गनने कछे िी नछेपाल ऐनलाई संशो्न गनने ऐन, २०७२ 
लछे ऐनको दफा १७ को उपदफा (१क) ्प गिी कसिुदािको न्यून आन्नुक िैनसयति भएको िा अन्य कुनै 
कािणलछे कसिुदाि्बाट पधीन्डतिलछे क्नतिपूनतिनु पाउन नसकनछे अि््ा दछेसखए्मा अदालतिलछे पनु््ानुपना कोष्बाट 
पधीन्डतिलाई ्मनानस्ब क्नतिपूनतिनु भिाई ददनछे आदछेश गननु सकनछ्े । सो्ब्मोसज्मको क्नतिपूनतिनुको िक्म नलन 
नपाउँदै पधीन्डतिको ्मतृय ुभए्मा तय्तिो िक्म तिोहकए्ब्मोसज्म ननजको ना्बालक ्ोिा ्ोिीलाई ि तय्तिा 
्ोिा ्ोिी नभए्मा ननज्मा आसश्रति ्बा्ब ुआ्मालाई ददइनछ्े । पधीन्डतिको ना्बालक ्ोिा ्ोिी िा आसश्रति 
्बा्ब ुआ्मा नभए्मा तय्तिो क्नतिपूनतिनुको िक्म पनु््ानुपना कोष्मा जम्मा गनुनुपनन्े ।

ट. समपसति जफति गनुनुपनने 
कसैलछे यस ऐनअन्तिगनुतिको कसिु्बाट कुनै चल–अचल समपसति प्राति गिछेको ििछे् भनछे तय्तिो स्ैब 
समपसति जफति िनुछे बयि््ा गरिएको ्। कसैलछे यस ऐनअन्तिगनुतिको कसिु ्मानननछे कायनु गननु िा 
गिाउनको लानग आफनो घि, जगगा िा सिािी सा्न जानधी–जानधी प्रयोग गिछेको िा प्रयोग गननु ददएको 
प्र्मासणति भए्मा तय्तिो घि, जगगा िा सिािी सा्न जफति िनुछे्। (दफा १८) 

ठ. पिु्कािको बयि््ा 
(१) यस ऐनअन्तिगनुति कसिु ्मानननछे कुनै कायनु गिछेको िा गननु लागछेको ् eGg] कुिाको सूचना कसैलछे 

ददएको आ्ाि्मा कसैलाई उद्धाि गरिए्मा िा तय्तिो कायनु्मा संलगन वयसक्त पक्राउ पिछे्मा तय्तिो 
सूचना ददनछे वयसक्तलाई दफा १५ ्ब्मोसज्म भएको जरििानाको दश प्रनतिशति ्बिा्बिको िक्म 
पिु्काि ्िरूप दफा १४ ्ब्मोसज्मको पनु््ानुपन कोष्बाट प्रदान गरिनछे्।

(२) उपदफा (१) ्ब्मोसज्म सूचना ददनछे वयसक्त एक जनाभन्दा ्बढी भए्मा ननजिरूलाई तय्तिो िक्म 
दा्मासािीको दिलछे ददइनछे्। (दफा १९)

्ड. सजाय्मा ्ुट ददन सहकनछे 
दफा २१. सजायको ्माग दा्बधी्मा ्ुट : (१) यस ऐन्ब्मोसज्मको कसिु गिछेको भनधी अनभयोग लागछेको 
कुनै अनभयकु्तलछे आफूलछे गिछेको कसिु ्िधीकाि गिी सो कसिुका सम्बन्््मा प्र्माण जटुाउन, अन्य 
अनभयकु्त िा तयसको नगिोि िा ्मनतियािलाई पक्राउ गननु प्रििी, सिकािी िहकल िा अदालतिलाई सघाउ 
पिु ्याएको ि ननजलछे पहिलो पटक कसिु गिछेको ििछे् भनछे तय्तिो कसिु्मा अदालतिलछे सजाय तिोकदा 
ननजलाई िनुछे सजायको ्बढी्मा पचचधीस प्रनतिशतिसम्म सजाय ्ुट ददन सकनछे्। तिि, ननजलछे गिछेको 
सियोग अन्य स्बतुि प्र्माण्बाट प्र्मासणति नभए्मा िा ननजलछे प्रििी िा सिकािी िहकललाई गिछेको सियोग 
प्रनतिकूल िनुछे गिी अदालति स्मक् ्बयान ददए्मा यस ऐन िा प्रचनलति कानून्मा जनुसकैु कुिा लछेसखएको 
भए तिापनन ननजउपि पनुः ्मदु्ा दायि गननु सहकनछे्।

(२) उपदफा (१) ्मा जनुसकैु कुिा लछेसखएको भए तिापनन दछेिायका अि््ा्मा यस दफा्ब्मोसज्म 
सजायको ्मागदा्बधी्मा ्ुट ददन सहकनछे ्ैन :-
(क) ्मखुय अनभयकु्तलाई सजायको ्माग दा्बधी ्ुट ददन,
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(ख) ्बाल्बानलका ्बछेचन्बखन िा ओसािपसाि गिछेको्मा,
(ग) एकपटक सजाय ्ुटको सहुि्ा पाइसकछे को।

ढ. नैनतिक पतिन दछेसखनछे 
दा्बधी गननु सकनछे : यस ऐन्ब्मोसज्मको कसिु्मा अदालति्मा ्मदु्ा दतिानु गदानुका ्बखति सम्बसन््ति सिकािी 
िहकललछे अनभयकु्तलछे नैनतिक पतिन दछेसखनछे फौजदािी कसिु गिछेको िो भनधी दा्बधी नलन सकनछ्े ।(दफा २२)

ण. ्बन्द इजलास्बाट सनुिुाइ िनुछे 
्बन्द इजलास्मा काि्बािी िनुछे : (१) यस ऐनअन्तिगनुतिको कसिुसम्बन््धी ्मदु्ाको काि्बािी ति्ा सनुिुाइ 
्बन्द इजलास्मा गरिनछे्।

(२) ्बन्द इजलास्मा काि्बािी ति्ा सनुिुाइ िुँदा ्मदु्ाका पक्, हिपक्, ननजिरूका कानून वयिसायधी 
ि अदालतिलछे अन्ुमनति ददएका वयसक्त्मात्र तय्तिो इजलास्मा प्रिछेश गननु सकनछे्न।् (दफा २७)

४. ्नु छ्ेक/आदछेश
क. अनभयकु्तलाई ्नुा्मा िाखधी काि्बािी गनुनुपनने 
ऐनको दफा ८ लछे ्मानि ्बछेचन्बखनसम्बन््धी ्मदु्ा्मा ् नु छ्ेकको आदछेशका लानग हिशछेष बयि््ा गिछेको ् । 

ननमननलसखति कसूि सम्बन््धी ्मदु्ा्मा काि्बािी गदानु तितकाल प्राति प्र्माण्बाट अनभयकु्तलछे कसूि गिछेको भन्छे 
हिश्वास गनने ्मनानसि आ्ाि भए्मा अदालतिलछे तय्तिो अनभयकु्तलाई ्नुा्मा िाखधी काि्बािी गनुनुपनने्।

(क)  कुनै पनन उद्छेशयलछे ्माननस ्बछेचनछे िा हकन्छे
(ख)  कुनै प्रकािको फाइदा नलई िा ननलई िछेशयािसृति्मा लगाउनछे
(ग)  प्रचनलति कानून ्ब्मोसज्म ्बािछेक ्माननसको अगि सझकनछे

उसललसखति बयि््ा लैहगिक स्मानतिा काय्म गननु ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय गनने कछे िी नछेपाल ऐनलाई  
संशो्न गनने ऐन, २०७२ ्बाट गरिएको संशोन्ति बयि््ा िो। 

्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा ओसािपसाि (ननयन्त्रण) ऐन, २०६४ जािी िुँदा सो ऐनको दफा ८ ्मा प्रचनलति 
कानून्मा जनुसकैु कुिा लछेसखएको भए तिापनन यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) 
्बािछेक सो दफाका अन्य कसिुसम्बन््धी ्मदु्ा्मा काि्बािी गदानु अदालतिलछे अनभयकु्तलाई ्नुा्मा िाखधी 
काि्बािी गनुनुपनने् eGg] बयि््ा गरिएको न्यो। सो बयि््ा संहि्ानसँग ्बासझएको भनधी अन्िक्ता 
क्मलछेश दद्िछेदीलछे ददएको ननिछेदन्बाट उक्त बयि््ाको न्याहयक पनुिािलोकन गददै सिवोचच अदालतिलछे 
सो बयि््ालाई अ्मान्य ि ्बदि गिछेको न्यो। (अन्िक्ता क्मलछेश दद्िछेदी हि. प्र्ान्मन्त्रधी ति्ा 
्मसन्त्रपरिषदको कायानुलय स्मछेति, हिषय : उतप्रछेषण स्मछेति। रिट नं. ०६४–WO–००२७, आदछेश 
न्मनति : २०६६।३।११) सो आदछेश्मा भनधीएको ् :

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.९ ्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा ओसािपसाि/सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे)
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ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) ्बािछेक सो दफाका अन्य कसिुसम्बन््धी ्मदु्ा्मा 
अनभयोग लगाई ्मदु्ा दतिानु गरिएको अि््ा्मा अनभयोग लागछेका अनभयकु्तलाई ्नुा्मा िाखधी काििािी 
गनुनुपनने अननिायनु कानूनधी बयि््ा ििछेको दछेसखन आयो। अनभयोग लागधी दतिानु भएका ्मदु्ा्मा ्मदु्ा िछेनने 
अन्कािीस्मक् पछेस भएको अि््ा्मा अनसुन््ानको त्रहुट, कानूनको प्रयोग्मा त्रहुट, अन्कािक्छेत्रात्मक 
त्रहुट, प्र्माण ्ूमलयाङ्कन्बाट कसिुदाि िो eGg नसहकनछे ि नन्मलनछे आदद अि््ािरू दछेसखन सकद्न।् 
प्र्माण्बाट कसिुदाि नदछेसखनछे, क्छेत्रान्कािको अभाि, प्रतयक् कानूनधी त्रहुट ििछेको अि््ा्मा स्मछेति ्नुा्मा 
िाखधी काििािी गनुनुपनने ्बाधयात्मक बयि््ा गिी न्यायपूणनु हिकलप खोजनछे अन्काि अदालतिलाई ददएको 
्ैन। यदद यसिी अनभयकु्तलाई ्मदु्ा चलाएपन् ्नुा्मा िाखछेिै काििािी गनुनुपनने ि तयसको न्यायपूणनु 
हिकलप ्मदु्ा िछेनने अन्कािीलछे खोजनै नपाउनछे िो भनछे अनभयोगपत्रका सा् अनभयकु्तलाई अदालति 
स्मक् पछेस गनने, अनभयकु्तलाई सफाईको ्मौका ददनछे, कानून वयिसायधीिरूद्ािा ्बिस गरिनछे ि तयस 
क्र्म्मा अस्म्नु पक्लाई ननःशलुक कानूनधी सछेिा उपलब् गिाई ननजको स्मछेति प्रनतिननन्ति सनुनसचिति 
गरिनछेलगायतिका ्िच् सनुिुाइका प्रहक्रयािरू अिलम्बन गनुनुको औसचतय ििँदैन। तय्तिो अि््ा्मा 
न्याय ि न्यायका सिनु्मान्य नसद्धान्ति स्ैब ओझछेल्मा पननु जान््न।्... ्मदु्ाको काििािीको नसलनसला्मा 
प्र्माण िा अन्य कुिा्बाट ्नुा्मा नै न्ब्न ुपनने्मा पनन ्नुा्मा िाखधी काििािी गदानु तयसिी ्नुा्मा ििनछे 
वयसक्तको िैयसक्तक ्ितिन्त्रतिा पनन ्िाभाहिकरूप्मा ननलम्बन्मा ििन््। ... न्याहयक अन्कािीलछे 
न्यायपूणनु काििािी अगान्ड ्बढाउन ्मौका नददई ् नुा्मा िाखधी काििािी गननु ्बाधय तिलुयाउनछे गिी गरिएको 
कानूनधी बयि््ालछे ्मदु्ा िछेनने अन्कािीलाई न्याहयक ्मनको प्रयोग्मा तिाला लगाई अन्काि शून्यको 
स््नति्मा पिु ्याउँ् ि िैयसक्तक ् ितिन्त्रतिाको िक ि ् िच् सनुिुाइको िकको सम्मान समभि िुदैँन।यनति 
्मात्र िोइन ्ितिन्त्र न्यायपानलकासम्बन््धी आ्ािभतूि ्मान्यतिािरू स्माति िनु जान््। ... अनभयोगपत्र, 
अनभयोगपत्रका सा् पछेस भएका प्र्माणिरू, अनभयकु्तको ्बयान ि दिैु पक्का कानून वयािसायधीिरूको 
्बिस सजहकिलगायतिका तितकाल प्राति प्र्माणिरूको अधययन एि्म ््ूमलयाङ्कन गनने ि तय्तिो अधययन ि 
्ूमलयाङ्कनका आ्ाि्मा अनभयोगका सम्बन्््मा कुन प्रहक्रयाअन्तिगनुति काििािी असघ ्बढाउनछे eGg] ननणनुय्मा 
पगुनछे ्मदु्ा िछेनने अन्कािीको अन्कािलाई ननषकृयः ि ननः्तिछेज पानने दफा ८ को प्राि्ान ्ािा २४ द्ािा 
प्रदति न्यायसम्बन््धी िक अनकूुल ि न्यायका ्मान्य नसद्धान्तिसगँ ्मछेल खानछे प्रकृनतिको स्मछेति दछेसखएन। ... 
अनभयकु्तलाई ्मदु्ा िछेनने अन्कािीस्मक् पछेस गनने ि ्मदु्ाको सनुिुाइ िनुछे तिि ्मदु्ा िछेनने अन्कािीलछे ्नु छ्ेक 
सम्बन्््मा न्याहयक ्मन एि्म ्हििछेक प्रयोग गनने अि््ा नददनछे कायनु कानूनधी िाजयको पक्पोषण नभई 
उपिास ्मात्र िनु््। तिस्नु दफा ८ लछे ्मदु्ा दायि िनुासा् प्र्माण्बाट कसिुदाि नदछेसखनछे अि््ा्मा स्मछेति 
अनभयकु्तलाई ् नुा्मा नै िाख् न ुपनने बयि््ालाई संहि्ान एि्म ्न्यायको ्मान्य नसद्धान्ति अनकूुलको ्माGg 
सहकएन। ... अ.िं. ११८ को बयि््ा सो ऐन अन्तिगनुतिको ्मदु्ाको ्नु छ्ेक्मा पनन पयानुति दछेसखन््। 
अतिः ्ािा २४ को उप्ािा (५), (९) द्ािा प्रदति िक एि्म ्न्यायका ्मान्य नसद्धान्तिस्मछेतिको प्रनतिकूल 
िुदँा आजैको न्मनति्बाट दफा ८ लाई अ्मान्य ि ्बदि घोहषति गरिददएको ्।
 
सिवोचच अदालतिको सो आदछेशपचिाति ्उक्त कानूनधी बयि््ा संशो्न गिी ्मान् उललछेख गरिएअनसुािको 
बयि््ा गरिएको िो।

(लैहगिक स्मानतिा  काय्म गननु ति्ा लैहगिक हिंसा अन्तय गननु कछे िी नछेपाल ऐनलाई संशो्न गनने 
ऐन, २०७२, नछेपाल िाजपत्र २०७२।६।१४ ्मा प्रकासशति भएको ्।)
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५. सजाय सम्बन््धी कानूनधी बयि््ा
दफा १५. दण्ड सजाय : (१) दफा ३ ्ब्मोसज्मको कसिु गनने वयसक्तलाई दछेिाय्ब्मोसज्म सजाय िनुछ्े  :–

कसिु दण्ड सजाय

(क) ्माननस हकन ्नछे िा ्बछेचनछेलाई ्बधीस िषनु कैद ि दईु लाख रुपैयाँ जरििाना,

(ख) कुनै प्रकािको फाइदा नलई िा ननलई िछेशयािसृति्मा 
लगाउनछेलाई कसिुको ्मात्राअनसुाि

दश िषनुदछेसख पन्ध्र िषनुसम्म कैद ि पचास 
िजाि रुपैयाँदछे सख एक लाख रुपैयाँसम्म 
जरििाना,

(ग) प्रचनलति कानून ्ब्मोसज्म ्बािछेक ्माननसको कुनै 
अगि सझकनछेलाई

दश िषनु कैद ि दईु लाख रुपैयाँदछे सख पाँच 
लाख रुपैयाँसम्म जरििाना,

(घ) िछेशयाग्मन गननेलाई एक ्महिनादछेसख तिधीन ्महिनासम्म कैद ि 
दईु िजाि रुपैयाँदछे सख पाँच िजाि रुपैयाँसम्म 
जरििाना।

(ङ) हकन ्न, ्बछेचन िा िछेशयािसृति्मा लगाउनछे उद्छेशयलछे 
्माननसलाई, हिदछेश लैजानछेलाई

दश िषनुदछेसख पन्ध्र िषनुसम्म कैद ि पचास 
िजाि रुपैयाँदछे सख एक लाख रुपैयाँसम्म 
जरििाना ि ्बाल्बानलका लगछेको भए पन्ध्र 
िषनुदछेसख ्बधीस िषनुसम्म कैद ि एक लाख 
रुपैयाँदछे सख दईुलाख रुपैयाँसम्म जरििाना,

नछेपालनभत्रको एक ठाउँ्बाट अकवो ठाउँ्मा लैजानछेलाई दश िषनु कैद ि पचास िजाि रुपैयाँदछे सख एक 
लाख रुपैयाँसम्म जरििाना ि ्बाल्बानलका 
लगछेको भए दश िषनुदछेसख ्बाह् िषनुसम्म कैद 
ि एक लाख रुपैयाँ जरििाना।

(क) शोषण गनने उद्छेशयलछे दफा ४ को उपदफा (२) को 
खण्ड (ख) ्ब्मोसज्म नछेपालनभत्रको एक ठाउँ्बाट 
अकवो ठाउँ्मा लैजानछेलाई

एक िषनुदछेसख दईु िषनुसम्म कैद ि हिदछेश 
लगछेको भए दईु िषनुदछेसख पाँच िषनुसम्म कैद,

(ख) खण्ड (ङ) ि (च) ्मा लछेसखएदछेसख ्बािछेक दफा 
४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) ्ब्मोसज्मको 
कसिु गननेलाई

साति िषनुदछेसख दश िषनुसम्म कैद,

(ग) ्मानि ्बछेचन्बखन िा ओसािपसािको कसिु गननु 
दरुुतसािन, षड्यन्त्र िा उद्योग गननेलाई िा सो 
कसिुको ्मनतियािलाई

सो कसिु गदानु िनुछे सजायको आ्ा सजाय।

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.९ ्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा ओसािपसाि/सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे)
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(२) उपदफा (१) ्मा जनुसकैु कुिा लछेसखएको भए 
तिापनन दछेिायका कुिाका िक्मा दछेिाय्ब्मोसज्म 
िनुछे् :– 

(क) हकन ्नछे िा ्बछेचनछे वयसक्त ि कुनै प्रकािको फाइदा 
नलई िा ननलई िछेशयािसृति्मा लगाउनछे वयसक्त एउटै 
भए्मा ननजलाई हकनछे िा ्बछेचछे्बापति ि कुनै प्रकािको 
फाइदा नलई िा ननलई िछेशयािसृति्मा लगाए्बापति 

्ुट्ा्ुटै् सजाय,

(ख) हकन ्नछे िा ्बछेचनछे िा कुनै प्रकािको फाइदा नलई िा 
ननलई िछेशयािसृति्मा लगाउनछे ि दफा ४ को उपदफा 
(२) को खण्ड (ख) ्ब्मोसज्मको कसिु गनने वयसक्त 
एउटै भए्मा ननजलाई हकनछे िा ्बछेचछे्बापति ि तय्तिो 
कसिु गिछे्बापति 

्ुट्ा्ुटै् सजाय,

(ग) खण्ड (ख) ्मा जनुसकैु कुिा लछेसखएको भए तिापनन 
दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) ्ब्मोसज्म 
्ुटाइ लैजानछे ि हकन ्नछे, ्बछेचनछे िा कुनै प्रकािको 
फाइदा नलई िा ननलई िछेशयािसृति्मा लगाउनछे 
उद्छेशयलछे हिदछेश िा नछेपालनभत्रको एक ठाउँ्बाट 
अकवो ठाउँ्मा लैजानछे वयसक्त एउटै भए्मा तयसिी 
्ुटाई लगछेको ि हिदछेश िा नछेपालनभत्रको एक 
ठाउँ्बाट अकवो ठाउँ्मा लगछे्बापति 

्ुट्ा्ुटै् सजाय।

(३) दफा ३ ्ब्मोसज्मको कसिु कुनै सािनुजननक पद 
्ािण गिछेको वयसक्तलछे गिछेको भए्मा ननजलाई सो 
कसिु गिछे्बापति िनुछे सजायको अनतिरिक्त सो सजायको

पचचधीस प्रनतिशति ्प सजाय िनुछे्।

(४) कसैलछे दफा ३ ्ब्मोसज्मको कसिु आफनो 
संिक्ण्मा िा अनभभािकति्मा ििछेको िा ्मलुकुी 
ऐनको िा्डनातिा किणधीको ्मिल्ब्मोसज्म सजाय 
िनुछे वयसक्तका सम्बन्््मा गिछेको ििछे् भनछे 
ननजलाई यस ऐन्मा लछेसखएको सजायको अनतिरिक्त 
सो सजायको 

दश प्रनतिशति ्प सजाय िनुछे्।

(५) कसैलछे दफा ३ ्ब्मोसज्मको कसिु पनुः गिछे्मा 
प्रतयछेक पटक कसिु गिछे्बापति सो कसिु गिछे्मा 
िनुछे सजायको 

एक चौ्ाई ्प सजाय िनुछे्।
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(६) दफा ५ ्ब्मोसज्म उजिु गनने वयसक्तलछे आफूलछे 
एकपटक ददएको ्बयान हिपिीति िनुछे गिी ्मदु्ाको 
पपुनुक्को नसलनसला्मा कुनै ्बयान ददए्मा िा 
अदालतिलछे ्बोलाएको स्मय्मा उपस््ति नभए्मा 
िा अदालतिलाई सियोग नगिछे्मा ननजलाई 

तिधीन ्महिनादछेसख एक िषनुसम्म कैद िनुछे्।

उजिु गनने वयसक्त आफैलछे एकपटक ददएको ्बयान न्बपरिति पपुनुक्को क्र्म्मा ्बयान ददए्मा (Hostile), 
सतय ति्थय ढाँटछे्मा, अदालतिलछे ्बोलाएको स्मय्मा उपस््ति नभए्मा िा अदालतिलाई सियोग नगिछे्मा 
ननजलाई तिधीन ्महिनादछेसख एक िषनुसम्म कैद सजाय िनुछे वयि््ा संशोन्ति ऐनको दफा १५(६) लछे 
गिछेको ्।
 

प्रनतिपाददति नसद्धान्ति
जािछेििाला (पधीन्डति) लछे प्रनतििादीलछे ललाई फकाई ्बम्ैबको िछेशयालय्मा ्बछेचधी आएको eGg]स्मछेति 
्मौका्मा गरि ददएको ्बयान ति्ा सो ्बयान प्र्मासणति भई अदालति्मा गरिददएको ्बकपत्र स्मछेतिका 
कागज प्र्माण्बाट सो कुिालाई ्प स्म्नुन गिी ददएको अि््ा ि सो ऐनको दफा ७ ्ब्मोसज्म 
पधीन्डतिको ्बयान झठु्ा िो ि ्बछेचन्बखन िा िछेशयािसृति्मा लगाउनछे उद्छेशयलछे लगछेको िोइन eGg] 
कुिाको यसुक्तयकु्त प्र्माण प्रनतििादीलछे प¥ुयाउन सकछे को नदछेसखएको स्मछेतिका अि््ालाई आ्ाि ्बनाई 
पनुिािछेदक प्रनतििादी पासाङ दािा तिा्माङ (लोपचन) लछे सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे कायनु (ननयन्त्रण) ऐन, 
२०४३ को दफा ४(क) को कसिु्मा ऐ. दफा ८/१ अनसुाि कैद िषनु १० (दश) गनने गिछेको 
सरुू फैसला सदि गिछेको पनुिािछेदन अदालति पाटनको न्मनति २०५५।५।१६ को इन्साफ न्मलछेकै 
दछेसखदँा सदि िनुछे।

(पासाङदािा तिा्माङ हि. श्रधी ५ को सिकाि, नछे.का.प. २०५८ अंक ३/४ नन.नं. ६९९२ प.ृ १८८)

ऐन्मा प्रयोग भएको ्बहिक्नेत्रधीय शबदलछे िाजयको भौगोनलक सधी्मा (Territory) ्मात्र नस्मछेटी िाजयको 
सधी्मा्बाहिि पनन सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे कायनु ननयन्त्रण ऐन, २०४३ को कसिुलाई ्पटिरूप्मा स्मछेटछेकालछे 
नछेपालको कानूनहिपिीतिको अपिा््मा हिदछेश्मा हिदछेशधी अदालतिलछे नछेपालको कानून्ब्मोसज्म सजाय ददनछे 
अि््ा ििंदैन। भाितिधीय दण्ड संहितिा नछेपाल अन्िाजयनभत्र लागू िनुछे नछेपालको कानून नभएको िुँदा 
भािति्मा भाितिधीय कानून्ब्मोसज्म काििािी चलछेको अि््ालाई नछेपालको कानून्ब्मोसज्म काििािी 
चलछेको eGg नन्मलनछे। 

(िा्मप्रसाद नसटौला हि. नछेपाल सिकाि २०६६ दोस्ो भाग क्र्म संखया ८ प.ृ ७४)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.९ ्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा ओसािपसाि/सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे)



इजलास पसु्तिका (्महिला हिरूद्ध िनुछे हिंसा ननयन्त्रणसम्बन््धी कानूनधी वयि््ा ि प्रनतिपाददति नसद्धान्ति) 160

पधीन्डति कनललो उ्मछेिकी ्बानलका भएको, प्रनतििादीको भाँ्डा ्माझधी जधीिन गजुािा गनुनुपनने अि््ाको 
दछेसखएको ि पधीन्डति यौन हक्रयाकलाप्मा संलगन भएको ्ािा ् भनधी प्रनतििादीलछे आफनो जानकािीलाई 
्िधीकाि गिछेको दछेसखन््। यस स््नति्बाट पधीन्डति यौन हक्रयाकलाप्मा संलगन भएको कुिा्मा न्बिाद 
दछेसखन ्न। जिाँसम्म प्रनतििादीलछे ्बछेशयािसृति्मा संलगन गिाएको िो िा िोइन eGg] कुिा ्, सो 
सम्बन्््मा पधीन्डति जािछेििालीलछे ्बछेशयािसृतिको नसलनसला्मा ग्ािक्बाट िक्म प्रनतििादीलछे नलनछे गिछेको 
्बछेशयािसृति िोटलनभत्र िा ्बाहिि पठाई गिाउनछे भनछेको, िोटल्मा आएको वयसक्तसँग यौन समपकनु  
गिाएको कािण्बाट गभनुितिधीस्मछेति भएको सजहकि नलएको्बाट पधीन्डति ननिन्तिि यौनजन्य हिंसा ि 
शोषण्बाट पधीन्डति भएको दछेसखन आएको ्। ्बछेशयािसृतिको कायनु्मा लगाई गरिनछे शोषणको कायनु 
का्मको प्रकृनतिलछे नै गोपय प्रकृनतिको िनुछे भई सािनुजननकरूप्मा प्रकाश पनने खालको िुँदैन। तयसैलछे 
अन्य प्रतयक् साक्धीिरू्बाट जािछेििालीको भनाई पहुटि िनु प न्ु eGg] कसिुको प्रकृनतिसँग न्मलदो 
िुँदैन। पधीन्डतिको उ्मछेि ि अि््ा, ति्ा प्रनतििादीसँगको सम्बन््को ्तिि्बाट पधीन्डतिलछे पूिानुग्ि नलई 
प्रनतििादी उपि नभएको कुिाको आिोप लगाएको eGg] ननषकषनु्मा आउन पनने अि््ा न्मनसल्बाट 
दछेसखन आउँदैन। य्तिो स््नति्मा पधीन्डतिको भनाइलाई हिश्वास गनुनु नपनने कािण दछेसखन ्न। य्तिो 
प्रकृनतिको कसिु्मा कनति स्बतुि आिशयक ् भनधी परि्माणात्मक रूपलछे हकटान गननु सहकनछे कुिा 
नभई न्मनसलको ति्थय्बाट आिोहपति कायनुको आ्ािभतूि ति्थय ््ाहपति ् िा ्ैन ? पधीन्डतिको भनाई 
ि आिोप ्बधीच तिादातमय ् ्ैन, पधीन्डतिको हिश्वासनधीय ्माGg सहकनछे आ्ाि ् िा ्ैन ? eGg] 
आ्ाि्मा तिाहकनु क ननशकषनु्मा पनुग ननणनुय गनुनुपनने अि््ा ििन््। ... उपिोक्त उललछेख भएझै पधीन्डतिलछे 
आफू प्रनतििादीको िोटल्मा कायनु गिी सो अि््ा्मा यौन शोषण गरिएको भनछेको, पधीन्डतिलछे प्रनतििादीको 
िोटल्मा का्म गिछेको कुिा ््ाहपति दछेसखएको, यौन सम्बन््को कािण पधीन्डति गभनुितिधी भएको कुिा 
प्रनतििादीलछे ्ािा पाएको ्िधीकािै गिछेको दछेसखएको ि आफू यौन शोहषति भएको ति्थय सहि्तिाि िणनुन 
गिी अदालति्मास्मछेति पधीन्डतिलछे ्बकपत्र गिछेको्बाट सो भनाई अखसण्डति दछेसखन आउँ्। अकवोनतिि 
प्रनतििादीलछे ननजउपि पधीन्डतिलछे झठु्ा पोल लगाउनछे कािण सप्र्माण पहुटि गननु नसकछे को दछेसखन््। 
प्रनतििादीलछे पधीन्डतिलछे कुनै कािणलछे झठु्ा पोल उजिु गिछेको भन्् भनछे सो पहुटि गनने प्रनतििादीको दाहयति 
िनु््। यस अि््ा्मा अनभयोग पत्र ्ब्मोसज्मको कायनु प्रनतििादीलछे गिछेको नसद्ध भएको ठिि गिी 
सरुूको इन्साफ सदि गनने गिछेको पनुिािछेदन अदालति, पोखिाको न्मनति २०६१।८।६ को फैसला 
न्मलछेकै दछेसखदँा सदि िनु््। 

(्माया पनु हि. हप्रया िाईको जािछेिीलछे नछेपाल सिकाि, फैसला न्मनति : २०६३ साल ्मागनु २० गतिछे)

प्रनतििादी ्माइली तिा्मागिलछे अदालतिस्मक् ्बयान गदानु कसिु्मा इन्काि ििछेपनन सो इन्कािीलाई साक्धी 
स्बतुि पछेस गिी प्र्मासणति गननु सकछे को न्मनसल्बाट दछेसखंदैन। जािछेििालीलछे प्रनतििादीउपि हकटानधी जािछेिी 
ददई सोिीअनसुाि ननजलछे गिछेको हकटानधी ्बयान सजलला अदालति्बाटस्मछेति प्र्मासणति भई सकछे को ्। 
चनुािको रिसईिधीलछे जािछेििालीलछे आफूलाई पोलछेको भनधी प्रनतििादीलछे सजहकि नलए तिापनन सो कुिा 
न्मनसल्बाट ति्थययकु्तरूप्मा प्र्मासणति भएको पाइँदैन। चनुािधी कािणलछे ्मात्र भािति्मा लगधी िछेशयािनृति्मा 
लगाएको eGg] ज्तिो गमभधीि कसिु्मा जिछेििालीलछे यधी प्रनतििादी ्माइली तिा्माङलाई पोलछेको िोला
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भनधी हिश ्िास गननु सहकनछे ्मनानस्ब आ्ािस्मछेति दछेसखएको ्ैन।् पधीन्डतिलछे घटना हिििणलाई 
नसलनसला्बद्धरूप्मा खलुाई हकटानधीसा् िछेशयािनृति्मा लगाएको भनधी लछेखाईददएपन् सो ्बछेिोिाअनसुाि 
आफूलछे िछेशयािनृति्मा लगाएको िोइन भनधी सजउ ्मा्नछे्बछेचनछे कायनु (ननयन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा 
७ ्ब्मोसज्म प्रनतििादीलछे प्र्मासणति गननु सकन ुपनने्मा सोअनसुाि आफनो ननदवोहषतिा प्र्मासणति गननु सकछे को 
पाइँदैन। पधीन्डति जािछेििाली आफू ्बम्ैब्बाट अन्य वयसक्तको सियोग्मा काठ्मा्डरौं फककी आउन 
सफल भएकी भनधी लछेखाएको ति्ा ननज ्बम्ैब्मा भएको भनधीएको अिन््मा नछेपाल्ैम ििछे ्बसछेको न्इन 
eGg] प्र्माणस्मछेति न्मनसल्बाट दछेसखदैँन। जािछेििाली याङजधी घलछेलछे अदालतिस्मक् आई ्बकपत्र गदानु 
आफनो ्मौकाको जािछेिी ्बछेिोिा ि अदालति्बाट प्र्मासणति ्बयान प्रनतिकूल  िनुछे गिी ्बकपत्र गिछेकी 
भए तिापनन तयसिी Hostile िुँदा दछेखाइएको आ्ाि पतयाि लायक दछेसखदैँन।् चनुािको रिसइिधीलछे 
प्रनतििादीलाई फसाउनकै लानग जािछेिी ्बछेिोिा्मास्मछेति सिी गिछेकी eGg] ननज पधीन्डतिको अदालतिको 
्बकपत्र हिश्वासनधीय दछेसखदैँन। ्मौकै्मा जािछेििालीलछे गिछेको प्र्मासणति ्बयान प्रनतिकूल  िनुछे गिी ला्मो 
स्मयपन् ्बकपत्र गिछेकै आ्ाि्मा ननजको ्मौकाको प्र्मासणति ्बयान प्र्माण नलन न्मलदैन eGg] 
िुँदैन। हि्ाहयकालछे सजउ ्मा्नछे्बछेचनछे कायनु (ननयन्त्रण) ऐन, २०४३ ्मा नै पधीन्डतिका ्मौकाको भनाई 
अदालति्बाट प्र्मासणति िनुछे बयि््ा गिछेको पिीप्रछेक्य्मा सोलाई प्र्माण ग्ाह्य ्बनाउन नै िो। भिपदवो 
प्र्माणकोरूप्मा ग्ाह्य ्बनाउन नै पधीन्डतिको ्बयान ्मौकै्मा अदालति्बाट प्र्मासणति गरिनछे बयि््ा 
गरिएको िो भनधी ्माGgु पनने िनु््, सो उद्छेशय नभए हि्ाहयकालछे उक्त बयि््ा गनुनुको प्रयोजन नै 
दछेसखदैँन। यस अदालति संयकु्त इजलास्बाट समिति ्२०५७ सालको फौ.प.ुनं. २३५४ पनुिािछेदक 
्ब्म्बिादिु ्ापा हि. नछेपाल सिकाि भएको सजउ ्मा्नछे्बछेचनछे ्मदु्ा ति्ा संिति २०६० सालको फौ.प.ु
नं. ३३२४ को अपनसिा िदछेनधी हि. नछेपाल सिकाि भएको सजउ ्मा्नछे्बछेचनछे ्मदु्ा्मा पधीन्डतिलछे आफनो 
प्र्मासणति ्बयान प्रनतिकूल  Hostile िनुछे ्बकपत्र गिछे तिापनन अदालति्बाट प्र्मासणति ्बयानलाई नै आ्ाि 
नलएि प्रनतििादीलाई कसिुदाि ठििाइएको पाइन््। प्र्तितुि ्मदु्ा्मा तिधी ्मदु्ािरू्मा ््ाहपति नसद्धान्तिसँग 
असि्मति िनु ुपनने अि््ा दछेसखदैँन। तिस्नु जािछेििालीलछे Hostile ्बकपत्र गिछेकै आ्ाि्मा प्रनतििादी 
्माइली तिा्मागि ननदवोष ििछेकी भनधी ्माGg सहकएन। ननज प्रनतििादीलछे अनभयोग दा्बधी अनसुाि पधीन्डति 
याङजधी घलछेलाई ्बम्ैब लगधी िछेशयािसृति्मा लगाएको प्र्मासणति िनु आयो। ... अ्ब प्रनतििादी इ्मान नसं 
eGg] ्मान्बिादिुको सम्बन्््मा हिचाि गदानु ननज प्रनतििादीलछे अदालतिस्मक् ्बयान गदानु कसिु्मा पूणनु 
इन्काि ििी ्बयान गिछेको दछेसखन््। न्मनसल प्र्माण्बाट ननज प्रनतििादीलछे अनभयोग दा्बधी अनसुािको 
कसिु गिछेको भनधी ति्थययकु्त तिििलछे प्र्मासणति िनु सकछे को दछेसखंदैन। शंकाकै आ्ाि्मा सजउ ्मा्नछे्बछेचनछे 
ज्तिो गमभधीि अपिा्को कसिुदाि काय्म गनुनु फौजदािी न्याय नसद्धान्ति अनरुूप िुँदैन। तिस्नु 
पनुिािछेदन अदालति पाटनलछे ननज प्रनतििादीलाई अनभयोग दा्बधी्बाट सफाई ददएको फैसला न्मलछेकै 
दछेसखन््।
 
(याङजधी घलछेको जािछेिीलछे नछेपाल सिकाि हि. िा्म्मतिधी eGg] ्माईली तिा्मागि, ि इ्मान नसंि तिा्मागि 
eGg] ्मान्बिादिु, फैसला न्मनति : २०६४ साल ्ैबशाख ३१ गतिछे)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.९ ्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा ओसािपसाि/सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे)



इजलास पसु्तिका (्महिला हिरूद्ध िनुछे हिंसा ननयन्त्रणसम्बन््धी कानूनधी वयि््ा ि प्रनतिपाददति नसद्धान्ति) 162

एकपटक सचन्दै नसचनछेको नातिा सम्बन्् नै नपनने भनधी ्बयान गनने प्रनतििादीलछे अकवो पटक श्रधी्मतिधी 
भएको अरूलछे झकुयाएि न्बक्री गिछेको eGg] ज्तिा ति्थय वयक्त गनुनुलछे ननजको भनाइ्मा हिश्वसनधीयतिा 
नदछेसखई भई आपिान्क ्मनसाय ििछेको कुिा ् पटि िनु््। आफनधी श्रधी्मतिधीलाई अरू कसैलछे ्बछेसचददएको 
भए लोगनछे ज्तिो नातिाको वयसक्तलछे कानूनधी काििािी चलाउन पनने्मा सो स्मछेति नगिी चपु लानग 
्ब्न ु ्िाभाहिक नभएको्बाट स्मछेति ननज कसिुदाि िोइन eGg न्मलनछे अि््ा ििछेन। ... सजउ 
्मा्नछे ्बछेचनछेसम्बन््धी कसिु ननिपछेक् दाहयति (Absolute Liability) अन्तिगनुतिको गमभधीि अपिा् िो। 
जािछेििालालगायतिका तितकाल ्बसुझएका वयसक्तिरूलछे अदालति्मा ्बकपत्रस्मछेति गिी प्रनतििादी्मा कसिु 
प्र्मासणति गरिददएको अि््ा्मा तयसको प्रनतिकूल  सजहकि नलनछे पक्लछे अननिायनुति प्र्माण प्र्तितुि 
गनुनुपनने्मा ्बयान गदानुस्मछेति कुनै साक्धी प्र्माण िाखछेको दछेसखदैँन। अनसुन््ानको क्र्म्मा भएको ्बयान 
ननजको ्िछेच्ाहिरूद्धको eGg] ति्थयस्मछेति ््ाहपति िनु सकछे को दछेसखदैन। िैिाहिक सम्बन्् ज्तिो 
पहित्र सम्बन्् काय्म िाखधी एक अ्बो् ्महिलालाई ददलली घमुन जानछे भनधी ्बिाना ्बनाई भािति्मा 
लगधी ्मालि्ति ुज्तिो प्रहक्रया्बाट ्बछेसचददनछे कायनुलाई अ्मानिधीय, कू्रि प्रकृनतिको ििछेको्मा कुनै हििाद 
्ैन। ... ्महिलािरूको ्मानिधीय संिछेदनशधीलतिाको िक्ा गननु ्बनछेको सजउ ्मा्नछे्बछेचनछे कायनु (ननयन्त्रण) 
ऐन, २०४३ लछे असिुसक्ति िगनुलाई सिुक्ा प्रदान गनने उद्छेशय िाखछेको ्। य्तिो संिछेदनशधील 
हिषयलाई स्माजलछे गमभधीितिापूिनुक नलएको िनु््। अदालतिलछेस्मछेति सोिी्ब्मोसज्मको दृहटिकोण िाVg' 
पनने िनु््। कसिु गिछेको िोइन भनधी कोिा इन्कािीलाई हिश्वास गननु सहकनछे िुँदैन। 

(्मुिछे गोम्ब ुतिा्मागि हि. नछेपाल सिकाि, फैसला न्मनति : २०६५ साल असोज १ गतिछे)

्महिला उपि िनुछे यौन शोषण्मा अन्य फौजदािी अपिा््मा ज्तिो प्रतयक्दशजी प्र्माण निनु सक्। 
पधीन्डति वयसक्त ि पधीन्डतिको शारििीक पिीक्ण प्रनतििछेदन नै प्र्मखु प्र्माण िनुछे।  नािीिरूलाई 
िछेशयािसृति्मा लगाउन ु जघन्य अपिा् िो। यसप्रकािको िछेशयाितृिधी्मा लगाउनछे अपिा्लाई िाम्ो 
नछेपाल कानूनलछे ्मात्र िोइन अन्तििाहष्ट्रय रुप्मा पनन यसलाई गंमभधीितिाका सा् नलइएको पाइनछे।  
्महिलािरूको िक संिक्ण गनने तय्तिो कानूनधी वयि््ाको अक्ि ि भािना (Letter and spirit) लाई 
्मनन गिछेि ऐनको वयाखया गनुनुपनने। 

(सिुछेश ला्मा स्मछेति हि. श्रधी ५ को सिकाि, सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे, नछे.का.प. २०६२ अंक ७ नन.नं. 
७५७१ प.ृ १३७ फैसला न्मनति:२०६२/०७/०२) 

प्रििी्मा भएको सान्बतिधी ज्बिज्तिधी भएको भनछे पनन सो कुिालाई सान्बति गननु य छ्ेटि प्र्माण पछेस गननु 
सकछे को नपाइदा ज्बिज्तिधी सिी्ाप गिाइएको भनधी ्मौसखक सजहकिलाई प्र्माणकोरूप्मा ग्ाह्य ्माGgु 
कानूनसम्मति निनुछे। प्रनतििादीलछे जािछेििालीलाई भाितिको ्बम्ैब्मा लगधी न्बक्री गिछेको िोइन eGg] 
पनुिािछेदन सजहकितिफनु  हिचाि गदानु, जािछेििालीको हकटानधी जािछेिी ति्ा अदालति्बाट जािछेििालीको 
प्र्मासणति ्बयान ि पधीन्डतिको ्बयानलाई प्रििी्मा कागज गनने ्बालकु्मािी चापागाईस्मछेतिको अदालति्मा 
भएको ्बकपत्र्बाट पहुटि भएको ि सो पधीन्डतिको अदालति स्मक् भएको प्र्मासणति ्बयानलाई सजउ
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्मा्नछे ्बछेचनछे कायनु (ननयन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ७९२० ्ब्मोसज्म उक्त कुिालाई झठु्ा िो 
भनधी प्रनतििादीिरूलछे स्बतुि प्र्माण्बाट पहुटि गननु सकछे को नदछेसखदँा कछे िल पनुिािछेदन सजहकि ददँदै्मा 
प्रनतििादीिरू ननदवोष ्न ्भनधी अन्ुमान गनने अि््ा नििनछे।

(भधी्म्बिादिु परियाि हि. श्रधी ५ को सिकाि, नछे.का.प. २०६० अंक ९/१० नन.नं. ७२८२ प.ृ ८२३)

प्रनतििादीिरू िा्मशिण प्ुडासैनधी ति्ा कृषणप्रसाद प्ुडासैनधीलछे पािनुतिधी िाना ्मगिसँग न्मली भाितिको िम्ैब 
पिु ्याई न्बक्री गिी फकने का ि न्बक्री भएको ठाउँ्बाट भागन सफल भई भाितिधीय प्रििीिरूको सियोग्मा 
नछेपाल आएका भनधी पधीन्डति पक् इन्रिकला श्रछेष् ति्ा शािदा ्ापा ्मगिको हकटानधी जािछेिी पिछेको 
दछेसखन््। उक्त जािछेिी दिखा्ति ति्ा अनसुन््ान अन्कािीस्मक् ननजिरूलछे गिछेको ्बयान अदालति्बाट 
प्र्मासणति भएको ्। सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे कायनु (ननयन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ६(२) ्ब्मोसज्म पधीन्डति 
पक्को अदालतिद्ािा प्र्मासणति भएका ्बयान्मा उसललसखति कुिा झठु्ा िो भनधी खण्डन गनने ति्ा ्िा्नधी 
्माननसलाई ्बछेचन्बखन गननु लगछेको िोइन भनधी प्र्माण प¥ुयाउनु पनने भाि उक्त ऐनको दफा ७ ्ब्मोसज्म 
प्रनतििादी पक््मा ििछेको पाइन््। तिि सो्ब्मोसज्म प्रनतििादीिरूलछे गननु सकछे को पाइँदैन। जािछेििालीिरूसँग 
यधी प्रनतििादीको रिसइिधी भई सोिी रिसइिधीका आ्ाि्मा जािछेिी ददएको eGg] ति्थय पनन न्मनसल्बाट 
दछेसखएको ्ैन। प्रनतििादीिरू प्रििी्मा कागज गदानु जािछेििालीिरूलाई ्बम्ैब्मा लगधी न्बक्री गिछेको्मा 
सान्बति भएका ्न।् अदालति्मा ्बयान गदानु प्रनतििादी कृषणप्रसाद कसिु्मा इन्काि ििछे पनन शािदा ्ापा 
्मगिलाई श्रधी्मतिधी तिलुयाई भाितिको नभिन््डधी eGg] ठाउँ्मा लगछेको कुिा्मा सान्बति ् न।् सो ठाउँ्मा आफूलछे 
शािदा ्ापालाई हकन एकलै ्ो्डधी आए सोको उपयकु्त कािण एि्म ्आ्ाि ननजलछे खलुाउन सकछे को 
पाइँदैन। जछेठी ्िा्नधीसँग झग्डा भएकोलछे फककी आई सोिी रिसइिधीलछे जािछेिी ददएको िो भनधी प्रनतििादी 
कृषणप्रसादलछे ्बयान गिछेको पाइयो। तिि सो कुिा ति्थयसा् पहुटि भएको ् ैन। तिस्नु पधीन्डति पक्को जािछेिी 
ि सो जािछेिीका स्म्नुन िनुछे गिी अदालतिस्मक् भएको प्र्मासणति ्बयानलाई प्रनतििादीलछे अन्य्ा प्र्मासणति 
गननु नसकछे को ि प्रनतििादीिरूको प्रििीस्मक्को ्बयान उसललसखति आ्ाि्बाट पहुटि भइििछेकोलछे अन्य्ा 
eGg सहकनछे अि््ा निुदँा पनुिािछेदक प्रनतििादी कृषणप्रसाद प्ुडासैनधी ति्ा िा्मशिण प्ुडासैनधीलाई सजउ 
्मा्नछे ्बछेचनछे कायनु (ननयन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ८(१) ्ब्मोसज्म कैद िषनु १५ (पन्ध्र) गनने गिछेको 
सरुू सचतििन सजलला अदालतिको फैसला सदि गिछेको श्रधी पनुिािछेदन अदालति िछेटौ्डाको फैसला न्मलछेको 
दछेसखदँा सदि िनुछे।

(कृषणप्रसाद प्ुडासैनधीस्मछेति हि. श्रधी ५ को सिकाि, नछे.का.प. २०५४ अंक ९ नन.नं. ६४३७ प.ृ ५०३)

अनभयकु्तिरूउपिको आिोप, जािछेििालाको जािछेिी ि ्बकपत्र ्बािछेक अन्य संकनलति प्र्माण्बाट पहुटि 
िनु सकछे को नपाइँदा कछे िल जािछेिी दिखा्तिकै आ्ाि्मा सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे ज्तिो गमभधीि अपिा््मा 
अनभयकु्तलाई दोषधी ठिि गननु कानून संगति निनुछे।

(श्रधी ५ को सिकाि हि. सनल्म न्मया, नछे.का.प. २०४६ अंक १० नन.नं. ३९५८ प.ृ १०१९)

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.९ ्मानि ्बछेचन्बखन ति्ा ओसािपसाि/सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे)
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प्र्माण ऐन, २०३१ को दफा २५ लछे कसिु प्र्मासणति गनने भाि िादीको eGg] प्रनतििादीको पनुिािछेदन 
सजहकितिफनु  सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे कायनुलाई ननयन्त्रण गननु ्बनछेको सजउ ्मा्नछे ्बछेचनछे (कायनु ननयन्त्रण) ऐन, 
२०४३ को दफा ७(२) अनसुाि ननदवोहषतिाको प्र्माण पनन हयनै प्रनतििादीलछे प¥ुयाउन ुपनने िनु्् भनछे 
यस अलािा प्र्माण ऐन, २०३१ को दफा २७ अनसुाि सजाय िनु नपनने कुिाको प्र्माण पनन हयनै 
प्रनतििादीलछे प¥ुयाउन ुपनने कानूनधी बयि््ा ििछेको्मा यधी प्रनतििादी ्डाल ुeGg] ्बाटुली ला्मालछे आफनो 
साक्धी स्बतुि प्र्माण कछे िी ददन सकछे को पाइँदैन। कछे िल इन्कािीकै भि्मा आिोहपति कसिु यधी प्रनतििादीलछे 
गरिनन ्िोला भनधी समझन नन्मलनछे।

(नछेपाल सिकाि हि. प्रछे्मकु्मािी ्ापा ्मगि स्मछेति, नछे.का.प. २०५४ अंक ११ नन.नं. ६४७० प.ृ ६५१)
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३.१० ्बोकसधी
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परिचय 
z	्बोकसधी नछेपाली स्माज्मा ििछेको अन््हिश्वासको जग्मा उनभएको हिकृति ्ािणा िो।
z	यस्बाट ्बढी ्मात्रा्मा ्महिला पधीन्डति िनु ुपिछेको अि््ा दछेसखएको ्। 
z	स्माज्मा ग्डछेि ्बसछेको यो ्ािणालाई ्मछेटाउन ि ्बोकसधीको आिोप लगाएि वयसक्त हिशछेषलाई 

प्रतिान्डति गनने हक्रयालाई दण्डनधीय ्बनाउन ु पनने आिशयकतिा्बो् गिी सिवोचच अदालति्बाट 
ननदनेशनात्मक आदछेश जािी भएपन् कछे िी नछेपाल ऐन संशो्न गनने ऐन, २०६३ द्ािा ्मलुकुी 
ऐन, अदलको ्मिल्मा यससम्बन््धी कानूनधी बयि््ा ्प गरिएको न्यो। 

z	कुनै वयसक्तलाई ्बोकसा िा ्बोकसधीको आिोप लगाउनछे, आिोहपति वयसक्तलाई कू्रि, अ्मानिधीय 
िा अप्मानजनक वयििाि गनने िा कुनै हकनस्मलछे यातिाना ददनछे ज्तिो अ्मानिधीय कायनुलाई 
दण्डनधीय ्बनाई सा्मासजक कुिीनति ति्ा अन््हिश्वासकोरूप्मा ििछेको तय्तिो कायनु ननिािण 
गननु ि सो कायनु्बाट पधीन्डति वयसक्तको संिक्ण गिी न्याय प्रदान गनने उद्छेशयलछे हिशछेष 
कानूनकारूप्मा ्बोकसधीको आिोप (कसिु ि सजाय) ऐन, २०७१ तिजुनु्मा गरिएको ्।यो 
ऐनलछे ्बोकसधीको आिोप ि ्बोकसधीको आिोपसम्बन््धी कसिुको परिभाषा गिछेको ्।यसलछे 
पधीन्डतिको संिक्णसम्बन््धी बयि््ा, अन्तिरि्म संिक्णात्मक आदछेश जािी गननु सहकनछे बयि््ा, 
पधी्डकलाई सजाय ि पधीन्डतिलाई क्नतिपूनतिनुस्मछेतिको बयि््ा गिछेको ्।

z	सा्मासजक कुिीनति ि अन्् हिश्वास्मा आ्ारिति कसिुकोरूप्मा ्बोकसधीसम्बन््धी कसिु ििछेको 
्। कसलछे कुन प्रकृनतिको आिोप लगाएको िो (्बोकसधीको आिोप लगाएको, गाली ्बछेइजजतिधी 
गिछेको, परििािको सद्यप्रनति अप्मानजनक वयििाि गिछेको, सा्मासजक ्बहिषकाि गिछेको, 
्बसो्बास गिछेको ठाउँ्बाट ननकाला गिछेको), कुन न्मनति्मा तय्तिो कसिु भएको िो, ्माग गिछेको 
उपचाि कछे  िो (कैद, जरििाना, अन्तिरि्म संिक्णात्मक आदछेश, सिुक्ाको बयि््ा, उपचाि 
गनुनुपनने अि््ा्मा पधी्डक्बाट उपचाि खचनु भिाउनछे कुिा) eGg]स्मछेतिका हिषय अनभयोगपत्र्मा 
खलुाउन ुपदनु्। 

z	फीिाद्मा उललछेख भएका हिषयि्ति्ुमा आ्ारिति भई प्र्माण ्बझुनछे कुिा नन्ानुिण गनुनुपदनु्।
z	अन्तिरि्म संिक्णात्मक आदछेश जािी गननु सहकनछे िुँदा दछेिाय ्ब्मोसज्मको आदछेश गननु सहकन््: 

आिशयकतिानसुाि ्मनोपिा्मशनुको बयि््ा, उपचािको बयि््ा, पधीन्डति ्िय्म ्ि परििािको 
सिुक्ाको बयि््ा, पधीन्डति ्िय्म ्ि परििािको पनु््ानुपनाको बयि््ा गनुनुपनने बयि््ा ्। 
्बोकसधीको आिोप (कसिु ि सजाय) ऐन, २०७१ को दफा १०

z	उपचाि गिाएको अि््ा भए उपचािको िक्म पधी्डकलछे ्बछेिोनुनु पनने गिी बयि््ा गरिन ु
पदनु्।

z	पधीन्डतिलाई क्नतिपूनतिनु भिाउन सहकनछे िुँदा तयसिी भिाइएको क्नतिपूनतिनु सिज रूप्मा भरिभिाउ 
िनुछे बयि््ा गरिन ुपदनु्।

z	अदालतिलछे तिोकछे को ददन्मा िादी प्रनतििादीलछे स्मछेति साक्धी गिाि पछेस गनुनुपनने िुँदा प्रािसमभक 
सनुिुाइकै क्र्म्मा सम्बसन््ति पक्सँग स्मन्िय गिी ददन तिोकन ुपदनु् ि तयसिी साक्धी पिीक्ण 
गिछेपचिाति ््प प्र्माण पिीक्ण गननु आिशयक नभए तितकालै ननणनुय गननुस्मछेति सहकन््।
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२. हिशछेषतिा 
्बोकसधीको आिोप सम्बन््धी ्मदु्ा सजलला अदालति (्बाह्ौ संशो्न) ननय्मािली, २०७३ को दफा २३ग 
अन्तिगनुति स्मािछेश भईसकछे को अि््ा नििछे पनन अदालति्मा अनभयोगपत्र पछेस भएपन् लगातिाि प्र्माण 
पिीक्ण गिी सशघ्र न्याय ननरुपण गरिन ुउपयकु्त िनु््।

z	यो ्मदु्ा सनुिुाइ गदानु ्बन्द इजलास्मा काय्म गरिन ुउपयकु्त िनु््। 

३. कानूनधी बयि््ा 
क. ्बोकसधीको आिोपसम्बन््धी कसिु 
दछेिायको कायनु गिछे्मा ्बोकसधीको आिोप सम्बन््धी कसिु गिछेको ्माननन्् :

z	्बोकसधीको आिोप लगाउनछे,
z	्बोकसधीको आिोप्मा गाली ्बछेइजजतिधी गनने, 
z	्बोकसधीको आिोप लागछेको वयसक्तको परििािको कुनै सद्यप्रनति अप्मानजनक वयििाि गनने, 
z	्बोकसधीको आिोप्मा सा्मासजक ्बहिषकाि गनने, 
z	्बोकसधीको आिोप्मा ्बसो्बास गिछेको ठाउँ्बाट ननकाला गनने, 
z	्ा्मधी, झाँक्री, टुना्मनुा, तिन्त्र्मन्त्र, झािफुक िा य्तैि अन्य कुनै ्माधय्मद्ािा ्बोकसधीको आिोप 

लगाउनछे, 
z	्बोकसधीको आिोप्मा कुनै वयसक्तलाई कुटहपट गनने, खोपनछे, ्डामनछे, पोलनछे िा िासायननक, हिषाल ु

िा जैहिक पदा्नु प्रयोग गिी िा अन्य कुनै हकनस्मलछे यातिना ददनछे, ्मल्ूमत्र खिुाउनछे, चािपाटा 
्मडुनछे, नगन पािी िा नपािी कुनै ठाँउ्मा घ्ुमाउनछे िा कुनै हकनस्मलछे कू्रि, अ्मानिधीय िा 
अप्मानजनक वयििाि गनने, (दफा ३)

z	उसललसखति कुनै कायनु गननु उद्योग गनने, तय्तिो कायनु गननु कसैलाई दरुुतसािन ददनछे िा सो कायनु 
गननु ्मद्ति गनने

z	्बोकसधीको आिोप्मा अंगभंग गनने, 
z	्बोकसधीको आिोप्मा कसैको समपसति तिो्डफो्ड, हिनान्मना िा िानन नोकसानधी गनने।

ख. उजिुी ि काि्बािी ति्ा पधीन्डतिको संिक्ण 
z	कुनै ठाँउ्मा ्बोकसधीको आिोपसम्बन््धी कसिु भएको, भइििछेको िा िनु लागछेको ्ािा पाउनछे 

जनुसकैु वयसक्तलछे सोसम्बन््धी हिििण खलुाई य्ासकय न्टो सो कुिाको नलसखति जािछेिी 
दिखा्ति िा ्मौसखक सूचना नसजकको प्रििी कायानुलय्मा ददन ुपनने्। तयसिी नलसखति जािछेिी 
दिखा्ति ददन लयाए्मा तिरुुन्तैि ि ्मौसखक रूप्मा सूचना ददएको्मा प्रििी कायानुलयलछे ननजको 
कुिा दिखा्तिकोरूप्मा लछेखधी ननजको सिी्ाप गिाई दतिानु गनुनुपनने्।तयसिी दिखा्ति िा 
सूचना प्राति िनु आए्मा प्रििी कायानुलयलछे चौ्बधीस घणटानभत्र पधी्डकलाई सझकाई िा पक्राउ 
गिी प्रचनलति कानून्ब्मोसज्म अनसुन््ान ति्ा तििहककाति गनुनुपनने्। 

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.१० ्बोकसधी)
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z	पधीन्डतिलाई तितकाल ्मनोहि्मशनु सछेिा उपलब् गिाउन आिशयक दछेसखए्मा प्रििी कायानुलयलछे 
सम्बसन््ति हिज्द्ािा ननजलाई ्मनोहि्मशनु सछेिा उपलब् गिाउनछे बयि््ा गनुनुपनने्। 

z	प्राति भएको दिखा्ति िा सूचना उपि प्रािसमभक रूप्मा ्ानन्बन गदानु पधीन्डति, ननजको 
परििािको कुनै सद्य िा अन्य कुनै वयसक्तलाई सिुक्ा प्रदान गननु आिशयक दछेसखए्मा प्रििी 
कायानुलयलछे तितकाल सिुक्ाको स्मसुचति बयि््ा न्मलाउन ुपनने्। (दफा ४, ५ ि ६)

ग. काि्बािीसम्बन््धी हिशछेष बयि््ा
z	तितकाल प्राति प्र्माण्बाट अनभयकु्त ्बोकसधीको आिोपसम्बन््धी कसिुको कसिुदाि िो eGg] 

हिश्वास गनने ्मनानस्ब आ्ाि भए्मा अदालतिलछे प्रनतििादीलाई ्नुा्मा िाखधी काि्बािी गनुनुपनने्। 
(दफा ८) 

z	पधीन्डतिलछे चािछे्मा ्बोकसधीको आिोप सम्बन््धी कसिुसँग सम्बसन््ति ्मदु्ाको प्रनतििक्ा गननु ्ुटै् 
कानून वयिसायधी िाख् न सकनछे्। (दफा ९)

घ. अन्तिरि्म संिक्णात्मक आदछेश (दफा १०)
१. अदालतिलछे ्मदु्ाको काि्बािीको क्र्म्मा पधीन्डतिलाई तितकाल संिक्ण ददन आिशयक दछेखछे्मा ्मदु्ाको 

असन्ति्म ननणनुय नभएसम्मको लानग पधी्डकका ना्म्मा दछेिाय्ब्मोसज्म गननु आदछेश जािी गननु सकनछ्े  :

z	पधीन्डतिलाई ननज ्बसधी आएको घि्मा ्बसो्बास गननु ददन, खान लाउन ददन, कुटहपट नगननु ति्ा 
सशटि ि सभय वयििाि गननु, 

z	पधीन्डतिलाई शािीरिक िा ्माननसक चोट पगुछेको भए्मा उसचति उपचाि गिाउन िा उपचािका 
लानग उपयकु्त िक्म ददन, 

z	गाली ्बछेइजजतिधी गनने, ्मकी ददनछे िा असभय वयििाि गनने का्म नगननु िा नगिाउन, 
z	पधीन्डति ्बसछेको ठाउँ, ्बाटोघाटो िा कायानुलय्मा गई, कुनै हकनस्मको सचिाि ्माधय्मद्ािा िा 

अन्य कुनै प्रकािलछे दःुख ददनछे िा सतिाउनछे कायनु नगननु, 
z	पधीन्डतिको हिति ि सिुक्ाको ननन्मति अन्य आिशयक ि उपयकु्त कायनु गननु िा गिाउन। 

२.  ्मदु्ाको काि्बािीको क्र्म्मा पधीन्डतिको परििािको कुनै सद्य िा अन्य कुनै वयसक्तलाई संिक्ण 
ददन आिशयक दछेखछे्मा अदालतिलछे तय्तिो वयसक्तको संिक्णको लानग उपयकु्त आदछेश जािी गननु 
सकनछे्।

ङ. पधीन्डतिलाई क्नतिपूनतिनु भिाउन सहकनछे 
्बोकसधीको आिोप सम्बन््धी कसिुको प्रकृनति, ्मात्रा, पधीन्डतिलाई पगुछेको पधी्डा ि पधी्डकको आन्नुक 
िैनसयतिस्मछेतिलाई हिचाि गिी अदालतिलछे पधी्डक्बाट पधीन्डतिलाई ्मनानस्ब क्नतिपूनतिनु भिाई ददनछे्।
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पधी्डकको आन्नुक अि््ा क्मजोि भएको कािण पधी्डकलछे तय्तिो क्नतिपूनतिनु उपलब् गिाउन नसकनछे 
कुिा अदालतिलाई लागछे्मा अदालतिलछे उपयकु्त ठिि ्याए ्ब्मोसज्मको िक्म नछेपाल सिकािलछे वयिोनने गिी 
आदछेश गननु सकनछे्।(दफा १२)

च. उपचािको िक्म पधी्डकलछे ्बछेिोनुनु पनने 
z	पधीन्डति शािीरिक िा ्माननसकरूप्मा अशक्त भएको कािणलछे अ्पतिाल िा ्िा््थय कछे न्रि्मा 

उपचाि गिाउन ुपिछे्मा ननजलाई उपचाि गिाउँदा लागछेको ि कुरुिा िाखदा भएको समपूणनु खचनु 
पधी्डकलछे ्बछेिोनुनु पनने्।

z	तिि पधी्डकको आन्नुक अि््ा क्मजोि भएको कािण पधी्डकलछे तय्तिो उपचाि खचनु ति्ा 
कुरुिा खचनु वयिोननु नसकी पधीन्डति आफैलछे िा प्रििी कायानुलय्बाट तय्तिो िक्म खचनु गिछेको 
भए पधीन्डति िा प्रििी कायानुलयलछे तय्तिो िक्म प्रचनलति कानून्ब्मोसज्म ््ापना भएको लैहगिक 
हिंसा ननिािण कोष्बाट सो्भनानु नलन सकनछे्।(दफा १३)

्. ्मदु्ाको सनुिुाइ ्बन्द इजलास्मा गरिनछे 
z	पधीन्डतिलछे ्माग गिछे्मा ्बोकसधीको आिोपसम्बन््धी कसिु ्मानननछे ्मदु्ाको सनुिुाइ ्बन्द इजलास्बाट 

गरिनछे।(दफा १८)

ज. सं््ागति बयि््ा
z	पधीन्डतिलाई तितकाल सिुक्ा प्रदान गननु ति्ा उपचािको क्र्म्मा अलगगै ्ब्नछे बयि््ा गनुनुपनने 

दछेसखए्मा प्रििी कायानुलयलछे ननजलाई नसजकको सछेिा कछे न्रि्मा /fVg] बयि््ा गनुनुपनने,  
z	तयसिी सछेिा कछे न्रि्मा ििछेको पधीन्डतिलाई सछेिा कछे न्रिलछे आिशयकतिा अनसुाि कानूनधी सिायतिा, 

्मनोहि्मशनु िा ्मनोिैज्ाननक सछेिा िा आन्नुक सिायतिा उपलब् गिाउन सकनछे (दफा १४) 

४. िदमयाद
्बोकसधीको आिोपसम्बन््धी कसिु भए गिछेको न्मनतिलछे नब्बछे ददननभत्र जािछेिी दिखा्ति िा सूचना ददन ु
पनने्।(दफा १७)

५. हिशछेष धयान ददन ुपनने कुिािरू
z	्बोकसधीको आिोप सम्बन््धी ्मदु्ालाई सिकािी ्मदु्ासम्बन््धी ऐन, २०४९ को अनसूुचधी १ नभत्र 

स्मािछेश गरिएको िुँदा सिकाििादी फौजदािी ्मदु्ाकारूप्मा यसको अनसुन््ान प्रििीद्ािा िनु्् 
ि सिकािी िहकललछे अनभयोजन गदनु्न।् 

z	िािदाति भए पन् नसजकको प्रििी कायानुलय्मा य्ासकय न्टो अपिा्को सूचना ददनछे (सिकािी 
्मदु्ासम्बन््धी ऐन, २०४९ को दफा (३) ि अदालति्मा अनभयोगपत्र दायि भएपन् िादी पक्को 
साक्धीकारूप्मा अदालति्मा उपस््ति भई ्बकपत्र गनुनुपनने सजम्मछेिािी पधीन्डति पक््मा ििन््।

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.१० ्बोकसधी)
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६. सजायसम्बन््धी कानूनधी बयि््ा (दफा ११)

्बोकसधीको आिोप लगाए्मा ् ्महिना दछेसख दईु िषनुसम्म कैद ि पाँच 
िजािदछेसख ्बधीस िजाि रुपैंयाँसम्म जरििाना 
िनुछे। 

्बोकसधीको आिोप्मा गाली ्बछेइजजतिधी गिछे्मा िा 
्बोकसधीको आिोप लागछेको वयसक्तको परििािको कुनै 
सद्यप्रनति अप्मानजनक वयििाि गिछे्मा

एक िषनुदछेसख तिधीन िषनुसम्म कैद ि दश 
िजािदछेसख तिधीस िजाि रुपैंयाँसम्म जरििाना 
िनुछे

्बोकसधीको आिोप्मा सा्मासजक ्बहिषकाि गिछे्मा िा 
्बोकसधीको आिोप्मा ्बसो्बास गिछेको ठाउँ्बाट ननकाला 
गिछे्मा

दईु िषनुदछेसख पाँच िषनुसम्म कैद ि ्बधीस 
िजािदछेसख पचास िजाि रुपैंयाँसम्म जरििाना 
िनुछे।

्ा्मधी, झाँक्री, टुना्मनुा, तिन्त्र्मन्त्र, झािफुक िा य्तैि 
अन्य कुनै ्माधय्मद्ािा ्बोकसधीको आिोप लगाए्मा

तिधीन िषनुदछेसख साति िषनुसम्म कैद ि तिधीस 
िजािदछेसख पचितिि िजाि रुपैंयाँसम्म जरििाना 
िनुछे।

्बोकसधीको आिोप्मा कुनै वयसक्तलाई कुटहपट गनने, 
खोपनछे, ्डामनछे, पोलनछे िा िासायननक, हिषाल ुिा जैहिक 
पदा्नु प्रयोग गिी िा अन्य कुनै हकनस्मलछे यातिना 
ददनछे, ्मल्ूमत्र खिुाउनछे,  चािपाटा ्मडुनछे, नगन पािी िा 
नपािी कुनै ठाउँ्मा घ्ुमाउनछे िा कुनै हकनस्मलछे कु्रि, 
अ्मानिधीय िा अप्मानजनक वयििाि गनने कायनु गिछे्मा

पाँच िषनुदछेसख आठ िषनुसम्म कैद ि पचास 
िजािदछेसख एकलाख रुपैंयाँसम्म जरििाना 
िनुछे।

्बोकसधीको आिोप्मा अंगभंग गिछे्मा प्रचनलति कानून्ब्मोसज्म िनुछे सजाय्मा ् प दश 
प्रनतिशति सजाय िनुछे।

्मान् उसललसखति कायनु गननु उद्योग गिछे्मा, तय्तिो 
कायनु गननु कसैलाई दरुुतसािन ददए्मा िा सो कायनु 
गननु ्मद्ति गिछे्मा

्मखुय कसिुदािलाई िनुछे सजायको आ्ा 
सजाय िनुछे।

्मान् उसललसखति कुनै कायनु गनने िा ्बोकसधीको आिोप 
लगाउनछे कायनुलाई ्मद्ति पगुनछे उद्छेशयलछे कुनै भछेला गिछे 
िा गिाए्मा

् ्महिनादछेसख दईु िषनुसम्म कैद ि पाँच 
िजािदछेसख ्बधीस िजाि रुपैंयाँसम्म जरििाना 
िनुछे।

कसैलछे आफनो संिक्ण िा अनभभािकति्मा ििछेको 
वयसक्त हिरूद्ध ्बोकसधीको आिोपसम्बन््धी कसिु गिछे्मा 
िा सािनुजननक जिाफदछेिीको पद्मा ्बिाल ििछेको कुनै 
वयसक्तलछे ्बोकसधीको आिोपसम्बन््धी कसिु गिछे्मा

्मान् उललछेख गरिएको सजाय्मा पचचधीस 
प्रनतिशति ्प सजाय िनुछे।
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कसैलछे ्बोकसधीको आिोप्मा कसैको समपसति तिो्डफो्ड, 
हिनान्मना िा िानन नोकसानधी गिी क्नति पिु ्याए्मा

् ्महिनादछेसख दईु िषनुसम्म कैद ि पाँच 
िजािदछेसख ्बधीस िजाि रुपैंयाँसम्म जरििाना 
िनुछे। सो क्नति ्बिा्बिको िक्म पधी्डक्बाट 
पधीन्डतिलाई भिाई ददनपुनने।

अदालति्बाट जािी भएको अन्तिरि्म संिक्णात्मक 
आदछेश पालन नगिछे्मा िा कसैलछे ्बोकसधीको आिोप 
सम्बन््धी कसिुको अनसुन््ान ति्ा तििहककातिसम्बन््धी 
का्म काि्बािी्मा ्बा्ा हििो् गिछे्मा

तिधीस िजािदछेसख पचास िजाि रुपैयाँसम्म 
जरििाना िा तिधीन ्महिनादछेसख नौ ्महिनासम्म 
कैद िा दिैु सजाय िनु सकनछे।

७. साहिक कानूनधी बयि््ा
कसैलछे कसैलाई ्बोकसो िा ्बोकसधीको आिोप लगाउनछे िा तय्तिो आिोप्मा ननजलाई ्बसो्बास गिछेको 
ठाउँ्बाट ननकाला गनने,  सा्मासजक ्बहिषकाि गनने िा अन्य कुनै अ्मानिधीय िा अप्मानजनक वयििाि 
गनने िा यातिना ददनछे का्म गिछे्मा िा कुनै िोग लागछेको वयसक्तलाई तय्तिो िोग लागछेको कािण्बाट 
नतिि्काि िा अ्मानिधीय िा अप्मानजनक वयििाि गिी ननजलाई ्बसो्बास गिछेको ठाउँ्बाट ननकाला 
गिछे्मा तिधीन ्महिनादछेसख दईु िषनुसम्म कैद िा पाँच िजाि रुपैयाँदछे सख पचचधीस िजाि रुपैयाँसम्म जरििाना 
िा दिैु सजाय िनुछे्। (्मलुकुी ऐन, अदलको ्मिलको १०ख नं.)

्मलुकुी ऐन्मा अदलको ्मिल्मा गरिएको यससम्बन््धी बयि््ालछे ्बोकसधीको आिोप सम्बन््धी ्मदु्ालाई 
सिकािी ्मदु्ासम्बन््धी ऐन, २०४९ को अनसूुचधी १ नभत्र नपािी पधीन्डति पक् ्िय्म ्लछे नै दनुनयािादी 
फौजदािी ्मदु्ाकारूप्मा फीिादपत्र नलई अदालति प्रिछेश गनुनुपनने ्बाधयतिा ििछेको न्यो।

्बोकसधीको आिोपसम्बन््धी ्मदु्ा्मा सोसम्बन््धी कायनु भए गिछेको न्मनतिलछे पैंतिधीस ददननभत्र अदालति्मा नानलस 
ददन ुपनने बयि््ा अदलको ्मिल्मा गिछेको न्यो। 

नोट: २०६३ साल असघसम्म यससम्बन््धी कानूनधी बयि््ाको अभाि्मा ्बोकसधीको आिोप लगाउनछे 
कायनु दण्डनधीय न्एन, जसलाई दण्डनधीय ्बनाउन ुपनने आिाज उठछे को ि २०६१ साल्मा सिवोचच 
अदालति्बाट ननदनेशनात्मक आदछेश स्मछेति जािी भएपन् कछे िी नछेपाल कानून संशो्न गनने ऐन, 
२०६३ द्ािा ्मलुकुी ऐन अदलको ्मिलको १०ख नं. ्मा यससम्बन््धी बयि््ा ्प गरिएको 
पाइन््।

परिच छ्ेद तिधीन ्महिला हिरूद्धको हिंसासम्बन््धी ्मदु्ािरू (३.१० ्बोकसधी)
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प्रनतिपाददति नसद्धान्ति

्बोकसधीको ननिा्ाि ि अन््हिश्वासधी आिोप लगाई कुनै पनन स्तधीलाई नगन पािी गाउँ घ्ुमाउन,ु गिु ुघोली 
खिुाउन ुज्तिा अनति अ्मानहुषक वयििाि गिी ्महिलाको अस््मतिा, इजजति, ्मान, प्रनतिष्ा्मा आघाति 
प¥ुयाउनछे गिी गनने समपूणनु हक्रया अपिान्क हक्रयाकै श्रछेणधीनभत्र पदनु्। ्महिला िगनु्मान् ्बोकसधीको 
आिोप लगाई िनुछे गिछेको अन्याय, अतयाचाि, उतपधी्डन, यातिना ददनछे कायनु िोक्ा्म, ननयन्त्रण एि्म ्
सजाय गनने प्रभािकािी ऐनको अभाि ििछेकोलछे तय्तिो प्रभािकािी ऐनको तिजुनु्मा गननु ति्ा सा्मासजक 
सचछेतिना अनभिहृद्ध गिी रुढीिादी, अन््हिश्वास अज्ानतिा िटाउनछे उद्छेशयलछे (Awareness Program) 
स्मछेति सचिालन गननु गिाउन अपरििायनु िनु गएकोलछे सो स्मछेति गननु श्रधी ५ को सिकािको नाउँ्मा 
ननदनेशनात्मक आदछेश जािी िनुछे ठि न्ु। 

(िछेश्मा ्ापास्मछेति हि. ्मसन्त्रपरिषद् ससचिालयस्मछेति (रिट नं. २८९१/२०५८), आदछेश न्मनतिः 
२०६१।४।२६, संयकु्त इजलास)
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अनसूुचधीिरू
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अनसूुचधी १
्महिला हिरूद्ध िनुछे स्ैब प्रकािका भछेदभाि हिरूद्धको संयकु्त िाष्ट्रसंघधीय ्मिाससन््, 
१९७९

(नछेपाललछे २२ अहप्रल १९९१ तिद अनसुाि ५ चैति २०४८ ्मा अन्ुमोदन गिछेको)

यस ्मिाससन््का पक् िाष्ट्रिरू,
संयकु्त िाष्ट्र संघको ्ब्डापत्रलछे ्मौनलक ्मानि अन्काि, ्मानि ्मात्रको प्रनतिष्ा ि ्ूमलय ति्ा परुुष ि 
्महिलाको स्मान अन्कािप्रनतिको हिश्वासलाई पनुः पहुटि गिछेको कुिा उललछेख गददै,

्मानि अन्कािसम्बन््धी हिश्ववयापधी घोषणापत्रलछे भछेदभािको अग्ाह्यतिाको नसद्धान्तिलाई पहुटि गिछेको, स्ैब 
्माननसिरू ्ितिन्त्र जन््मछेका, प्रनतिष्ा ि अन्काि्मा स्मान भएका ति्ा प्रतयछेक वयसक्तलाई घोषणापत्र्मा 
उसललसखति समपूणनु अन्काि ति्ा ्ितिन्त्रतिािरू नलगि्मा आ्ारिति भछेदभािलगायति कुनै पनन हकनस्मको 
भछेदभाि हिना उपभोग गननु पाउनछे अन्काि भएको घोषणा गिछेको कुिा उललछेख गददै,

्मानि अन्काि सम्बन््धी अन्तििानुहष्ट्रय प्रनतिज्ापत्रिरूका पक् िाष्ट्रिरूको समपूणनु आन्नुक, सा्मासजक, 
सां्कृनतिक, नागरिक ि िाजनधीनतिक अन्काििरू परुुष ि ्महिलालछे स्मान रूपलछे उपभोग गननु पाउनछे 
अन्काि सनुनसचिति गनने दाहयति ििछेको कुिा उललछेख गददै,

संयकु्त िाष्ट्र संघ ि हिसशटिधीकृति ननकायिरूको तितिाि्ानअन्तिगनुति समपन ्न परुुष ि ्महिलाको अन्कािको 
स्मानतिालाई प्रिद्धनुन गनने अन्तििानुहष्ट्रय ्मिाससन््िरूलाई हिचाि गददै,

संयकु्त िाष्ट्र संघ ि हिसशटिधीकृति ननकायिरूलछे पारिति गिछेका परुुष ि ्महिलाको अन्कािको स्मानतिालाई 
प्रिद्धनुन गनने प्र्तिाि, घोषणापत्र ि नसफारिसिरूस्मछेति उललछेख गददै,

यधी ljleGg नलखतििरूको ्बा्बजूद ्महिला हिरूद्ध वयापक भछेदभाि अझै पनन काय्म िहिििछेको कुिा 
प्रनति सचसन्तिति िुँदै,

्महिला हिरूद्धको भछेदभािलछे अन्काििरूको स्मानतिाको नसद्धान्ति ि ्मानि प्रनतिष्ाप्रनतिको सम्मानको 
उललंघन गनने, परुुषसँग स्मानतिाको आ्ाि्मा आफनो ्मलुकुको िाजनधीनतिक, सा्मासजक, आन्नुक ति्ा 
साँ्कृनतिक जधीिन्मा ्महिलाको सिभानगतिा्मा वयि्ान उतपन ्न गनने, स्माज ि परििािको स्मनु ्ननतिको 
हिकास्मा अििो् ख्डा गनने ति्ा आफनो दछेश ि ्मानितिाको सछेिाको लानग ्महिलाको सा्म्थयनुतिाको पूणनु 
हिकासलाई अझ ्बढी कदठन ्बनाउनछे कुिालाई पनु सं््मिण गददै,
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गिीिधीको अि््ा्मा खाद्यान ्न, ्िा््थय, सशक्ा, तिानल्म एि्म ्िोजगािीका अिसििरूका सा्ै अन्य 
आिशयकतिािरू्मा ्महिलाको न्यूनति्म पिुँच ििछेको कुिाप्रनति सचसन्तिति िुँदै,

स्मतिा ि न्याय्मा आ्ारिति नयाँ अन्तििानुहष्ट्रय आन्नुक वयि््ाको ््ापनालछे परुुष ि ्महिला्बधीचको 
स्मानतिा प्रिद्धनुन गननु्मा ्मित्िपूणनु योगदान पिुाउनछे् eGg] कुिा्मा हिश्व्ति भएि,

िंगभछेद, स्ैब प्रकािका जानतििाद, जानतिगति भछेदभाि, उपननिछेशिाद, नि उपननिछेशिाद, अनतिक्र्मण, 
िैदछेसशक कबजा ि आन्पतय एि्म ्िाष्ट्रिरूको आन्तिरिक ्मान्मला्मा ि्तिक्छेप ज्तिा कुिाको उन््ूमलन 
परुुष ति्ा ्महिलाको अन्कािको पूणनु उपभोगको लानग अतयािशयक ् eGg] कुिा्मा जो्ड ददँदै,

अन्तििानुहष्ट्रय शासन्ति ि सिुक्ाको सदुृढीकिण, अन्तििानुहष्ट्रय तिनािको सश्धीलतिा, ज्तिोसकैु सा्मासजक ति्ा 
आन्नुक बयि््ा भएपनन िाष्ट्रिरू्बधीचको आपसधी सियोग, सा्मान्य ि पूणनु ननशस्तधीकिण खासगिी क्डा ि 
प्रभािकािी अन्तििानुहष्ट्रय ननयन्त्रण अन्तिगनुति आणहिक ननशस्तधीकिण, िाष्ट्रिरू्बधीचको सम्बन्््मा न्याय, स्मानतिा 
ि आपसधी हितिको नसद्धान्तिको पहुटि ि िैदछेसशक ति्ा औपननिछेसशक आन्पतय्मा ििछेका ि िैदछेसशक कबजा्मा 
ििछेका जनतिािरूको आत्मननणनुयको अन्काि ति्ा ्ितिन्त्रतिाको प्रानतिका अनतिरिक्त िाहष्ट्रय सािनुभौ्मसतिा 
एि्म ्क्छेत्रधीय अखण्डतिाको सम्मानलछे सा्मासजक उन ्ननति ि हिकासलाई प्रिद्धनुन गनने ि फलति: यसलछे परुुष 
ि ्महिला्बधीच्मा पूणनु स्मानतिाको प्रानति्मा योगदान प¥ुयाउनछे ् eGg] कुिालाई पहुटि गददै,

कुनै पनन िाष्ट्रको पूणनु एि्म ्सिानुगिधीण हिकास, हिश्वको कलयाण ि शासन्तिका उद्छेशयका लानग परुुषसिि 
स्ैब क्छेत्रिरू्मा ्महिलाको अन्कति्म सिभानगतिा आिशयक पनने कुिा्मा हिश्व्ति भएि, परििािको कलयाण 
ि स्माजको हिकास्मा ्महिलािरूको िालसम्म पूणनु रूप्मा ्िधीकाि नगरिएको ठूलो योगदान, ्मातितृिको 
स्मासजक ्मित्ि ति्ा परििाि्मा ि ्बाल्बानलकाको पालनपोषण्मा ्बा्बआु्मा दिैुको भनू्मकाको हिचाि 
गददै ि ्महिलाको सन्तिानोतपादन्मा ििछेको भनू्मका भछेदभािका लानग आ्ाि िनु ुिुँदैन तिि ्बाल्बानलका 
िकुानुउनछे कायनुकालानग ्महिला ति्ा परुुष ि स्मग् स्माज्बधीच उतििदाहयतिको हि्सछेदािी आिशयक िनु्् 
eGg] कुिा दृहटिगति गददै,

्महिला ि परुुष्बधीच पूणनु स्मानतिा प्राति गननु स्माज्मा ि परििाि्मा िनुछे ्महिला ति्ा परुुषिरूको 
पिमपिागति भनू्मका्मा परिितिनुन आिशयक भएको कुिा्मा सजग िुँदै, ्महिला हिरूद्धको स्ैब प्रकािका 
भछेदभाि उन््ूमलनसम्बन््धी घोषणापत्र्मा उसललसखति नसद्धान्तििरू कायानुन्ियन गननु ि सो प्रयोजनका लानग 
कुनै पनन प्रकाि ि प्रकृनति्मा िनुछे तय्तिो भछेदभािको अन्तय गननु आिशयक उपायिरू अिलम्बन गननु 
कहट्बद्ध भई, दछेिायका कुिा्मा सि्मति भएका ्न।्

भाग १
्ािा १
यस ्मिाससन््को प्रयोजनको लानग, “्महिला हिरूद्धको भछेदभाि” भन्ालछे परुुष ि ्महिलािरूको ज्तिोसकैु 
िैिाहिक स््नति भए तिापनन िाजनधीनतिक, आन्नुक, सा्मासजक, सां्कृनतिक, नागरिक ि अन्य कुनै 

अनसूुचधी १: ्महिला हिरूद्ध िनुछे स्ैब प्रकािका भछेदभाि हिरूद्धको संयकु्त िाष्ट्रसंघधीय ्मिाससन््, १९७९
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पनन क्छेत्र्मा परुुष ि ्महिला्बधीच स्मानतिाका आ्ाि्मा ्महिलािरूद्ािा ्मानि अन्काि ति्ा ्मौनलक 
्ितिन्त्रतिाको ्मान्यतिा, उपभोग िा प्रयोग िद् गनने िा तयस्मा आघाति पानने प्रभाि िा उद्छेशय ििछेको 
नलगिका आ्ाि्मा गरिनछे कुनै पनन हिभछेद, ननषकाशन िा प्रनति्बन्् समझनपु न्ु।

्ािा २
पक् िाष्ट्रिरू ्महिला हिरूद्धका स्ैब प्रकािका भछेदभािलाई ननन्दा गददै स्ैब उपयकु्त उपायिरू अपनाई 
ि हिना हढलाई ्महिला हिरूद्ध िनुछे भछेदभाि उन््ूमलन गनने नधीनति अिलम्बन गननु ्मन्जिु गदनु्न ्ि यस 
उद्छेशयका लानग दछेिायका का्म गननु क्बलु गदनु्न।्

१.  परुुष ि ्महिला्बधीचको स्मानतिाको नसद्धान्तिलाई आफनो िाहष्ट्रय संहि्ान िा अन्य उपयकु्त कानून्मा 
अझै स्मािछेश गरि नसहकएको भए यस नसद्धान्तिलाई तय्तिो संहि्ान िा कानून्मा स्मािछेश गनने 
ति्ा कानून ि अन्य उपयकु्त ्माधय्मद्ािा यस नसद्धान्तिको वयाििारिक प्रानति सनुनसचिति गनने,

२.  ्महिला हिरूद्धको भछेदभाि ननषछ्े  गनने कानूनधी ि अन्य उपायिरू एि्म ्उपयकु्त भएको अि््ा्मा 
दण्ड सजायको बयि््ास्मछेति अिलम्बन गनने,

३. परुुष सिि स्मान आ्ाि्मा ्महिलाका अन्काििरूको कानूनधी संिक्णको बयि््ा गनने ति्ा 
सक््म िाहष्ट्रय न्यायान्किण ि अन्य सािनुजननक सं््ािरू्माफनु ति भछेदभािको कुनै पनन कायनु हिरूद्ध 
्महिलाको प्रभािकािी संिक्ण सनुनसचिति गनने, 

४. ्महिला हिरूद्धको भछेदभािको कुनै पनन कायनु िा वयििाि्मा सरिक नभई अलग ििनछे ति्ा 
सािनुजननक अन्कािी ि सं््ािरूलछे यस दाहयति अनिुरूप कायनु गनने्न ्eGg] कुिा सनुनसचिति गनने,

५. कुनै पनन वयसक्त, सं््ा िा उद्योग्बाट िनुछे ्महिला हिरूद्धको भछेदभाि उन््ूमलन गननु समपूणनु उपयकु्त 
उपायिरू अिलम्बन गनने,

६. ्महिला हिरूद्धको भछेदभाि नसजनुना गनने प्रचनलति कानून, ननय्म, पिमपिा ति्ा वयििाििरू परिितिनुन 
िा उन््मलुन गननु कानूनधी वयि््ा लगायतिका समपूणनु उपयकु्त उपायिरू अिलम्बन गनने,

७.  ्महिला हिरूद्धको भछेदभाि नसजनुना गनने समपूणनु िाहष्ट्रय दण्ड बयि््ािरू खािछेज गनने।

्ािा ३
परुुषसिि ्महिलािरूलाई ्मानि अन्काि ति्ा ्मौनलक ्ितिन्त्रतिािरूको प्रयोग ति्ा उपभोगको 
प्रतयाभनूति ददनछे उद्छेशयका लानग ्महिलाको पूणनु हिकास ि स्मनु ्ननति सनुनसचिति गननु पक् िाष्ट्रिरूलछे स्ैब 
क्छेत्र खासगिी िाजनधीनतिक, सा्मासजक, आन्नुक ि सां्कृनतिक क्छेत्रिरू्मा कानूनधी बयि््ा लगायतिका 
समपूणनु उपयकु्त उपायिरू अिलम्बन गनने्न।्

्ािा ४
१.  परुुष ि ्महिला्बधीचको िा्तिहिक स्मानतिालाई तिधीव्र पानने उद्छेशयलछे पक् िाष्ट्रिरू्बाट ग्िण गरिएका 

अ््ायधी हिशछेष उपायिरूलाई प्र्तितुि ्मिाससन््लछे परिभाषा गिछे्ब्मोसज्मको भछेदभाि ्मानननछे ्ैन। 
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तिि परिणा्म्िरूप य्तिा उपायिरूलछे कुनै पनन िालति्मा अस्मान िा पृ् क ्मापदण्डिरूलाई काय्ैम 
ििन ददन ुिुँदैन। अिसि ि वयििािको स्मानतिाको उद्छेशय िानसल भएपन् यधी उपायिरूलाई 
ननिन्तिितिा ददइनछे ्ैन।

२. ्मातितृिको संिक्ण गनने उद्छेशयलछे पक् िाष्ट्रिरू्बाट ग्िण गरिएका यस ्मिाससन्््मा उसललसखति 
उपायिरूलगायतिका हिशछेष उपायिरूलाई भछेदभािपूणनु ्मानननछे ्ैन।

्ािा ५
पक् िाष्ट्रिरूलछे दछेिायको प्रयोजनको लानग समपूणनु उपयकु्त उपायिरू अिलम्बन गनने्न ्:

(क) कुनै एक नलगिको लघतुिा िा िरिष्तिाको ्ािणा्मा िा परुुष ि ्महिलाका लानग रुहढगति भनू्मका्मा 
आ्ारिति दिुाग्ि ति्ा पिमपिागति एि्म ्अन्य स्ैब वयििाििरू उन््ूमलन गनने उद्छेशयलछे परुुष ि 
्महिलाको वय्बिािको सा्मासजक ति्ा सां्कृनतिक ढाँचा्मा परिितिनुन गनने,

(ख) िि अि््ा्मा ्बाल्बानलकाको हिति नै प्रा्न्मक चासोको हिषय भएको कुिा ्बझुदै पारििारिक 
सशक्ालछे सा्मासजक कायनुको रूप्मा ्मातितृिको सम्बन्््मा उसचति स्मझ ि आफना ्बाल्बानलकाको 
पालनपोषण ि हिकास्मा परुुष ि ्महिलाको साझा उतििदाहयतिको ्मान्यतिा स्मािछेश गिछेको 
सनुनसचिति गनने।

्ािा ६
पक् िाष्ट्रिरूलछे ्महिलाको स्ैब प्रकािको ्बछेचन्बखन ति्ा ्महिलाको िछेशयािसृतिको शोषण द्मन गननु कानूनधी 
वयि््ा लगायतिका समपूणनु उपयकु्त उपायिरू अिलम्बन गनने्न।्

भाग २
्ािा ७
पक् िाष्ट्रिरूलछे ्मलुकुको िाजनधीनतिक ि सा्मासजक जधीिन्मा ्महिला हिरूद्धको भछेदभाि उन््ूमलन गननु 
समपूणनु उपयकु्त उपायिरू अिलम्बन गनने ि खासगिी, परुुषसिि ्महिलाका लानग दछेिायका अन्काििरू 
सनुनसचिति गनने्नः्

(क)  स्ैब ननिानुचन ि सािनुजननक जन्मतिसंग्ििरू्मा ्मतिदान गनने अन्काि ि सािनुजननक रूप्मा ननिानुचन 
िनुछे ननकायिरू्मा ननिानुचनको लानग योगय िनुछे अन्काि,

(ख) सिकािी नधीनतिको तिजुनु्मा ि कायानुन्ियन्मा सिभागधी िनुछे ति्ा सािनुजननक पद ्ािण गनने ि 
सिकािका स्ैब तिििरू्मा िनुछे सािनुजननक कायनुिरू समपादन गनने अन्काि,

(ग) ्मलुकुको सािनुजननक ति्ा िाजनधीनतिक जधीिनसँग सम्बसन््ति गैि–सिकािी संघ सं््ािरू्मा भाग 
नलनछे अन्काि।

अनसूुचधी १: ्महिला हिरूद्ध िनुछे स्ैब प्रकािका भछेदभाि हिरूद्धको संयकु्त िाष्ट्रसंघधीय ्मिाससन््, १९७९
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्ािा ८
पक् िाष्ट्रिरूलछे परुुषसिि ि कुनै भछेदभाि हिना अन्तििानुहष्ट्रय ्तिि्मा आफनो सिकािको प्रनतिननन्ति गनने 
ि अन्तििानुहष्ट्रय संगठनिरूको कायनु्मा सिभागधी िनुछे अिसि ्महिलाको लानग सनुनचिति गननु समपूणनु उपयकु्त 
उपायिरू अिलम्बन गनने्न।्

्ािा ९
१. पक् िाष्ट्रिरूलछे ्महिलालाई परुुषसिि आफनो िाहष्ट्रयतिा प्राति गनने, काय्म /fVg] िा परिितिनुन गनने 
स्मान अन्काि प्रदान गनने्न।् नतिनधीिरूलछे खासगिी हिदछेशधीसँग हििाि गिछेको कािण्बाट िा हििािको 
अिन््मा पनतिलछे िाहष्ट्रयतिा परिितिनुन गिछेको कािणलछे पत्धीको िाहष्ट्रयतिा ्ितिः परिितिनुन निनुछे ि ननजलाई 
िाहष्ट्रयतिा हििीन न्बनाइनछे िा पनतिकै िाहष्ट्रयतिा नलन ्बाधय नपारिनछे कुिा सनुनसचिति गनने्न।्

२. पक् िाष्ट्रिरूलछे ्महिलालाई आफना ्बाल्बानलकाको िाहष्ट्रयतिाको सम्बन्््मा परुुषसििको स्मान 
अन्काि प्रदान गनने्न।्

भाग ३
्ािा १०
पक् िाष्ट्रिरूलछे ्महिलालाई सशक्ाको क्छेत्र्मा परुुषसििको स्मान अन्काि सनुनसचिति गनने ि खासगिी, 
्महिला ि परुुषको स्मानतिाको आ्ाि्मा दछेिायका कुिािरू सनुनसचिति गनने उद्छेशयलछे ्महिला हिरूद्धको 
भछेदभाि उन््ूमलन गननु समपूणनु उपयकु्त उपायिरू अिलम्बन गनने्न ्:

(क) िसृति ति्ा वयािसाहयक ्मागनुदशनुन, अधययन्मा पिुँच ि ग्ा्मधीण ति्ा सििी क्छेत्र्मा अिस््ति 
स्ैब प्रकािका सशक्ण सं््ािरू्बाट उपान् प्राति गननुको लानग स्मान अि््ािरू यो स्मानतिा 
पूिनु हिद्यालय, सा्ािण, प्राहिन्क, वयािसाहयक ति्ा उचच प्राहिन्क सशक्ाका सा्ै स्ैब 
प्रकािका वयािसाहयक तिानल्मिरूका िक्मा सनुनसचिति गरिनछे्,

(ख) स्मान पाठ्यक्र्म, स्मान पिीक्ा, स्मान ्मापदण्डको योगयतिा भएका प्रसशक्ण क्मनुचािी ि 
हिद्यालय परिसि ति्ा स्मान गणु्तििको उपकिण्मा पिुँच,

(ग) परुुष ि ्महिलाको भनू्मकाको रुहढिादी अि्ािणा उन््ूमलन गनने लक्य िानसल गननु सियोगधी 
िनुछे सि–सशक्ा ति्ा अन्य हकनस्मका सशक्ालाई प्रोतसाहिति गददै ि खासगिी पाठ्यपु् तिकिरू 
ति्ा हिद्यालय कायनुक्र्मिरू्मा परि्माजनुन ि सशक्ण हिन्िरू ग्िण गिी स्ैब तिि ि प्रकािको 
सशक्ा्मा रुहढिादी अि्ािणाको उन््ूमलन,

(घ) ्ात्रिसृति ति्ा अन्य अधययन अनदुान्बाट फाइदा नलनको लानग स्मान अिसि,
(ङ) प्रौढ सशक्ा ति्ा कायनु्ूमलक साक्ितिा कायनुक्र्मिरूलगायतिका ननिन्तिि सशक्ण कायनुक्र्मिरू, 

खासगिी परुुष ि ्महिलाका ्बधीच्मा हिद्य्मान शैसक्क अन्तििलाई जनतिसकदो न्टो घटाउँदै 
जानछे लक्य ििछेका कायनुक्र्मिरू्मा पिुँचको स्मान अिसि,
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(च) पढाइ ्ाडदै जानछे ्महिला हिद्या्जीको दि्मा क्मधी लयाउनछे ि पढाइ अ्िुो िुँदै हिद्यालय 
्ा्डछेका ्बानलका ति्ा ्महिलािरूको ननन्मति कायनुक्र्मिरूको आयोजना,

(्) खछेलकुद ति्ा शािीरिक सशक्ा्मा सहक्रय रूप्मा सिभानग िनु पाउनछे स्मान अिसि,
(ज) परििाि ननयोजनसम्बन््धी सूचना ि सललािलगायति परििािको ्िा््थय ि कलयाण सनुनसचिति 

गननु सिायक िनुछे हिशछेष शैसक्क सूचना्मा पिुँच।

्ािा ११
१. पक् िाष्ट्रिरूलछे परुुष ि ्महिलाको स्मानतिाको आ्ाि्मा स्मान अन्काििरू, खासगिी दछेिायका 

अन्काििरू, सनुनसचिति गनने उद्छेशयलछे िोजगािीको क्छेत्र्मा ्महिला हिरूद्धको भछेदभाि उन््ूमलन गननु 
समपूणनु उपयकु्त उपायिरू अिलम्बन गनने्न।्

(क) समपूणनु ्मानि जानतिको नैसनगनुक अन्कािको रूप्मा का्म गनने अन्काि, 
(ख) िोजगािीका सम्बन्््मा ्नौटको ननन्मति स्मान ्मापदण्डिरूको प्रयोग लगायति िोजगािीका 

स्मान अिसिको अन्काि,
(ग) पछेसा ि िोजगािीको ्ितिन्त्र रूप्मा ्नौट गनने अन्काि, पदोन ्ननति, सछेिाको सिुक्ा िा 

सछेिाका स्ैब सतिनुिरू  ि सहुि्ािरूको अन्काि, सशक्ुतिा तिानल्म, उचच वयािसाहयक तिानल्म 
ि स्मयगति तिानल्मलगायतिका वयािसाहयक तिानल्म ति्ा पनुः तिानल्म पाउनछे अन्काि,

(घ) स्मान सहुि्ासहितिको स्मान पारिश्रन्मक ि स्मान ्ूमलयको का्मका सम्बन्््मा स्मान 
वयििाि एि्म ्का्मको गणु्तििको ्ूमलयाङ्कन्मा स्मान वयििािको अन्काि,

(ङ) खासगिी अिकाश, ्बछेिोजगािी, न्बिा्मधी, द्ुबनुलतिा, िदृ्धाि््ा ि का्मका लानग अन्य असक््मतिाका 
अि््ािरू्मा सा्मासजक सिुक्ाको अन्काि एि्म ्तिल्बधी न्बदाको अन्काि,

(च) ्िा््थय सिुक्ाको अन्काि एि्म ्पनुरुतपादन कायनुको सिुक्ालगायति कायनुगति अि््ा्मा 
सिुक्ाको अन्काि।

२.  हििाि िा ्मातितृिको आ्ाि्मा िनुछे ्महिला हिरूद्धको भछेदभाि िोकन ति्ा उनधीिरूको का्म गननु 
पाउनछे प्रभािकािी अन्काि सनुनसचिति गननु पक् िाष्ट्रिरूलछे ननमननलसखति कायनुिरू गननु उपयकु्त 
उपायिरू अिलम्बन गनने्न्

(क) गभनुितिधी भएको िा सतुकछे िी न्बदाको कािणलछे िनुछे ्बखानु्तिधी ति्ा िैिाहिक स््नतिको आ्ाि्मा 
्बखानुसधी्मा गरिनछे भछेदभाि्मा दण्ड सजायस्मछेति गनने गिी प्रनति्बन्् लगाउनछे,

(ख) असघललो िोजगािी िा जछेष्तिा िा सा्मासजक भतिा्बाट िसचिति िनु नपनने गिी पिुा तिल्बसहितिको 
िा सोिीसििको सा्मासजक फाइदािरूसहितिको प्रसूनति न्बदाको वय्ब््ा गनने,

अनसूुचधी १: ्महिला हिरूद्ध िनुछे स्ैब प्रकािका भछेदभाि हिरूद्धको संयकु्त िाष्ट्रसंघधीय ्मिाससन््, १९७९
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(ग) कायनुको उतििदाहयति ि सािनुजननक जधीिन्मा सिभानगतिासगैँ पारििारिक दाहयति स्मायोजन गननु 
्बा्बआु्मालाई सक््म ्बनाउन आिशयक सियोगधी सा्मासजक सछेिािरूको वयि््ा गननु प्रोतसािन 
गनने, ि खासगिी ्बाल्यािाि सहुि्ािरूको संजालको ््ापना ि हिकास प्रिद्धनुन गनने,

(घ) गभनुितिधी अि््ाका ्महिलालाई िाननकािक प्र्मासणति भएका हकनस्मका का्म्बाट हिशछेष 
संिक्ण प्रदान गनने।

३.  यस ्ािा्मा स्माहिटि हिषयिरूसँग सम्बसन््ति संिक्णात्मक कानूनलाई िैज्ाननक ि प्रहिन्गति 
ज्ानको आ्ाि्मा आिन्क रूप्मा पनुिािलोकन गरिनछे ि आिशयकतिाअनसुाि संशो्न, खािछेज िा 
हि्तिाि गरिनछे्।

्ािा १२
१. पक् िाष्ट्रिरूलछे परुुष ि ्महिलाको स्मानतिाको आ्ाि्मा परििाि ननयोजनसँग सम्बसन््ति 

सछेिािरूलगायति ्िा््थय ्यािाि सछेिािरू्मा पिुँच सनुनसचिति गननु ्िा््थय सछेिाको क्छेत्र्मा ्महिला 
हिरूद्धको भछेदभाि उन््ूमलन गननु समपूणनु उपयकु्त उपायिरू अिलम्बन गनने्न।्

२. यस ् ािाको प्रकिण १ ्मा जनुसकैु कुिा लछेसखएको भए तिापनन पक् िाष्ट्रिरूलछे ्महिलालाई गभनुितिधी, 
प्रसूनति ि प्रसूनतिपचिातिको अिन््मा उपयकु्त सछेिािरू ि आिशयक भएका ्बखति नन:शलुक सछेिा एि्म ्
गभनुितिधी ि दु्  खिुाउनछे अिन््मा पयानुति पोषणस्मछेति उपलब् भएको सनुनसचिति गनने्न।्

्ािा १३
पक् िाष्ट्रिरूलछे परुुष ि ्महिलाको स्मानतिाको आ्ाि्मा स्मान अन्काििरू खासगिी दछेिायका 
अन्काििरू सनुनसचिति गनने उद्छेशयलछे आन्नुक ति्ा सा्मासजक जधीिनका अन्य क्छेत्रिरू्मा ्महिलाहिरूद्धको 
भछेदभाि उन््ूमलन गननु समपूणनु उपयकु्त उपायिरू अिलम्बन गनने्न ्:

(क)  परििारिक लाभको अन्काि,
(ख)  ्बैंक ऋण, न्तिो ्बन््की िा अन्य प्रकािका हितिधीय ऋण नलनछे अन्काि,
(ग) ्मनोिन्जनात्मक हक्रयाकलापिरू, खछेलकुद ि सां्कृनतिक जधीिनका स्ैब पक्िरू्मा सिभागधी 

िनुछे अन्काि।

्ािा १४
१. पक् िाष्ट्रिरूलछे ग्ा्मधीण ्महिलािरूलछे सा्मना गनुनु पिछेका खास स्म्यािरू ि ग्ा्मधीण ्महिलािरूलछे 

आफनो परििािको आन्नुक जधीहिकोपाजनुन्मा ननिानुि गनने ्मित्िपूणनु भनू्मकालाई उन ्ननति्मा पिु ्याएको 
योगदान एि्म ्अ्नुतिन्त्रको गैि ्मौदरिक क्छेत्र्मा उनधीिरूको का्मलाई दृहटिगति गनने्न ्ि प्र्तितुि 
्मिाससन््का वयि््ािरू ग्ा्मधीण क्छेत्रका ्महिलािरूको िक्मा लागू भएको सनुनसचिति गननु समपूणनु 
उपयकु्त उपायिरू अिलम्बन गनने्न।्
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२. पक् िाष्ट्रिरूलछे परुुष ि ्महिलाको स्मानतिाको आ्ाि्मा ग्ा्मधीण ्महिलािरू ग्ा्मधीण हिकास्मा 
सिभागधी भएको ि तयस्बाट लाभासन्िति भएको सनुनसचिति गननु ग्ान्मण क्छेत्रका ्महिला हिरूद्धको 
भछेदभाि उन््ूमलन गननु समपूणनु उपयकु्त उपायिरू अिलम्बन गनने ि खासगिी तय्तिा ्महिलालाई 
ननमननलसखति अन्काििरू सनुनसचिति गनने्नः्

(क) स्ैब तििका हिकास योजनािरूको हि्तिाि ि कायानुन्ियन्मा सिभागधी िनुछे अन्काि,
(ख) परििाि ननयोजनसम्बन््धी सूचना, सललाि ि सछेिालगायतिका पयानुति ्िा््थय िछेिचाि सहुि्ा्मा 

पिुँचको अन्काि,
(ग) सा्मासजक सिुक्ा कायनुक्र्मिरू्बाट प्रतयक् फाइदा नलनछे अन्काि,
(घ) उनधीिरूको प्राहिन्क दक्तिा अनभिहृद्ध गननु कायनु्ूमलक साक्ितिालगायति स्ैब प्रकािका 

औपचारिक ति्ा अनौपचारिक तिानल्मिरू ि सशक्ा एि्म,् अन्य कुिाका अनतिरिक्त, स्ैब 
सा्मदुाहयक ति्ा हि्तिारिति सछेिािरूको लाभ प्राति गनने अन्काि,

(ङ) िोजगािी िा ्ििोजगािी्माफनु ति आन्नुक अिसििरू्मा स्मान पिुँच प्राति गननुको लानग 
्िािलम्बधी स्ूमि ति्ा सिकािीिरू गठन गनने अन्काि,

(च) समपूणनु सा्मदुाहयक हक्रयाकलापिरू्मा भाग नलनछे अन्काि,
(्) कृहष कजानु ति्ा ऋण, ्बजाि सहुि्ािरू, उपयकु्त प्रहिन् ि भनू्म्मा स्मान वयििाि, कृहषजन्य 

सु् ाि एि्म ्भनू्मको पनुःबयि््ा योजना्मा पिुँच प्राति गनने अन्काि,
(ज) खासगिी आिास, सिसफाई, हिद्यतुि, खानछेपानधी, यातिायाति ति्ा सचिािका सम्बन्््मा पयानुति 

जधीिनयापनका अि््ािरूको उपभोग गनने अन्काि।

भाग ४
्ािा १५
१.  पक् िाष्ट्रिरूलछे ्महिलािरूलाई कानूनको दृहटि्मा परुुषसििको स्मानतिा प्रदान गनने्न।्
२.  पक् िाष्ट्रिरूलछे ्महिलािरूलाई दछेिानधी हिषयिरू्मा परुुषसििको कानूनधी क््मतिा प्रदान गिी सो 

क््मतिाको उपयोग गननु स्मान अिसि प्रदान गनने्न।् उनधीिरूलछे खासगिी ्महिलािरूलाई किाि 
गननु ि समपसतिको सचिालन गननु पाउनछे स्मान अन्काि प्रदान गनुनुका सा्ै अदालति ति्ा 
न्यायान्किणका कायनुहिन्िरूका स्ैब तिििरू्मा ्महिलािरूलाई स्मान रूपलछे वयििाि गनने्न।्

३.  ्महिलाको कानूनधी क््मतिालाई ननयन्त्रण गनने उद्छेशय भएका स्ैब किाििरू ति्ा कानूनधी प्रभाि 
भएका कुनै पनन हकनस्मका अन्य ननजधी नलखतििरू ननषप्रभािधी ि ्बदि भएको ्मानननछे कुिा्मा पक् 
िाष्ट्रिरू ्मन्जिु गदनु्न।्

४.  वयसक्तिरूको आितिजाितिसम्बन््धी कानून ति्ा आफनो आिास ि ्बसो्बास ्ान ्न पाउनछे 
्ितिन्त्रतिाका सम्बन्््मा पक् िाष्ट्रिरूलछे ्महिला ति्ा परुुषलाई स्मान अन्काि प्रदान गनने्न।्

अनसूुचधी १: ्महिला हिरूद्ध िनुछे स्ैब प्रकािका भछेदभाि हिरूद्धको संयकु्त िाष्ट्रसंघधीय ्मिाससन््, १९७९
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्ािा १६
१.  पक् िाष्ट्रिरूलछे हििाि ति्ा पारििारिक सम्बन््सँग सम्बसन््ति स्ैब हिषयिरू्मा ्महिला हिरूद्धको 

भछेदभाि उन््ूमलन गननु समपूणनु उपयकु्त उपायिरू अिलमिन गनने ि खासगिी ्महिला ि परुुषको 
स्मानतिाका आ्ाि्मा ननमननलसखति अन्काििरू सनुनसचिति गनने्नः्

(क) हििाि गनने स्मान अन्काि,
(ख) ्ितिन्त्र रुपलछे िि िोजनछे ति्ा उनधीिरूको ्ितिन्त्र ि पूणनु सि्मनति्मा ्मात्र हििाि गनने स्मान 

अन्काि,
(ग) हििाि पचिाति ्ि हििाि हिच छ्ेदको अि््ा्मा स्मान अन्काि ति्ा उतििदाहयतििरू,
(घ) उनधीिरूको िैिाहिक स््नति जछेसकैु भए तिापनन, उनधीिरूका ्बाल्बानलकासँग सम्बसन््ति 

कुिािरू्मा ्बा्बआु्माको स्मान अन्काि ति्ा उतििदाहयतििरू स्ैब अि््ािरू्मा 
्बाल्बानलकाको हिति नै सिवोपिी िनुछे्, 

(ङ) आफना ्बाल्बानलकाको संखया ि जन््मान्तििका हिषय्मा ्ितिन्त्र एि्म ्सजम्मछेिािीपूिनुक ननणनुय 
गनने अन्काििरू ति्ा उनधीिरूलाई यधी अन्काििरू प्रयोग गननु सक््म ्बनाउन जानकािी, 
सशक्ा ति्ा सा्न्मा पिुँच प्राति गनने अन्काििरू,

(च) ्बाल्बानलकाको संिक्कति, िछेिचाि, न्यास्ािण ि ््मनुपतु्र िा ््मनुपतु्रधी ग्िण गनने सम्बन्््मा 
िा िाहष्ट्रय कानून्मा यधी अि्ािणािरू हिद्य्मान भएका य्तैि सं््ािरूको सम्बन्््मा स्मान 
अन्काि ति्ा उतििदाहयतििरू स्ैब अि््ािरू्मा ्बाल्बानलकाको हिति नै सिवोपिी िनुछे्,

(्) पारििारिक ना्म, पछेसा ि वयिसाय ्नौट गनने अन्कािलगायति पनति ि पत्धीको स्मान 
वयसक्तगति अन्काििरू, 

(ज) समपसतिको ्िान्मति, प्रातिधी, बयि््ापन, संचालन, भोगचलन ि िछेचहिखनका सम्बन्््मा, 
ननशलुक िा ्ूमलयिान प्रनतिफल ्बापति जछे भएपनन पनति ि पत्धी दिैुको स्मान अन्काि।

२.  ्बालकको ्ैब्बाहिक िागदान ि ्बाल हििािको कानूनधी ्मान्यतिा िनुछे्ैन ि हििािको लानग न्यूनति्म 
उ्मछेि तिोकनछे ति्ा हििािलाई सिकािी पसञ्कान्कािीस्मक् अननिायनु रूपलछे दतिानु गनुनुपनने कानूनधी 
बयि््ालगायतिका स्ैब आिशयक काििािी गरिनछे्।

भाग ५
्ािा १७
१.  प्र्तितुि ्मिाससन््को कायानुन्ियन्मा भएको प्रगनतिको ्बािछे्मा हिचाि गनने प्रयोजनका लानग, ्महिला 

हिरूद्धको  भछेदभाि उन््ूमलनसम्बन््धी एक सन्मनति (यसपन् “सन्मनति“ भनधीएको गठन गरिनछे 
्। यस सन्मनति्मा ्मिाससन्् लागू िुँदाका ्बखति अठाि जना ि पैंनतिसरौं पक् िाष्ट्रलछे ्मिाससन््को 
अन्ुमोदन िा ससम्मलन गिछेपन् तिछेईस जना उचच नैनतिक प्रनतिष्ा ति्ा ्मिाससन््लछे स्मछेटछेको क्छेत्र्मा 
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दक्तिा भएका हिशछेषज्िरू ििनछे्न।् स्मानपुानतिक भौगोनलक हितििण पद्नतिअनसुाि ति्ा ljleGg 
सभयतिािरूको एि्म ् प्र्मखु कानूनधी प्रणालीिरूको प्रनतिननन्ति िनुछे गिी पक् िाष्ट्रिरूलछे आफना 
नागरिकिरू्मधयछे्बाट यधी हिशछेषज्िरू ननिानुसचति गनने्न ्ि नतिनधीिरूलछे वयसक्तगति िैनसयति्मा सछेिा 
गनने्न।्

२.  सन्मनतिका सद्यिरू पक् िाष्ट्रिरू्बाट ्मनोननति वयसक्तिरूको सूचधी्बाट गोपय ्मतिदानको प्रहक्रया्बाट 
ननिानुसचति िनुछे्न।् प्रतयछेक पक् िाष्ट्रलछे आफना नागरिकिरू्मधयछे्बाट एक जना वयसक्तको ्मनोनयन 
गननु सकनछे्।

३.  प्र्तितुि ्मिाससन्् लागू भएको न्मनतिलछे ६ ्महिनापन् प्रािसमभक ननिानुचन िनुछे्। प्रतयछेक ननिानुचनको 
न्मनतिभन्दा कसमति्मा तिधीन ्महिना अगािै संयकु्त िाष्ट्र संघको ्मिाससचिलछे पक् िाष्ट्रिरूलाई आ–
आफना ्मनोनयनिरू दईु ्महिनानभत्र पछेस गननु आह्ान गददै पत्र पठाउनछे्न।् ्मिाससचिलछे तयसिी 
्मनोननति स्ैब वयसक्तिरूको िणानुनकु्र्म अनसुािको ि ननजिरूलाई ्मनोनयन गनने पक् िाष्ट्रिरूको 
ना्मस्मछेति जननएको सूचधी तियाि पािी सो सूचधी पक् िाष्ट्रिरूलाई पठाउनछे ्न।्

४.  संयकु्त िाष्ट्र संघको प्र्ान कायानुलय्मा ्मिाससचिलछे आयोजना गिछेको पक् िाष्ट्रिरूको ्ैबठक्मा 
सन्मनतिका सद्यिरूको ननिानुचन िनुछे्। यस िैठक्मा पक् िाष्ट्रिरू्मधयछे दईु नतििाईको उपस््नतिलाई 
गणपूिक संखया ्मानननछे्। ्ैबठक्मा उपस््ति भई ्मतिदान गनने पक् िाष्ट्रिरूका प्रनतिननन्िरूको 
्पटि ्बि्ुमति प्राति गिी स्ैबभन्दा ्बढी ्मति प्राति गनने ्मनोननति वयसक्तिरू सन्मनतिको सद्य्मा 
ननिानुसचति भएको ्मानननछे ्न।्

५. सन्मनतिका सद्यिरू चाि ्बषनुको अिन्का लानग ननिानुसचति िनुछ्े न।् तिि पहिलो ननिानुचन्मा ननिानुसचति 
सद्यिरू्मधयछे नरौंजना सद्यिरूको पदािन् दईु ्बषनु्मा स्माति िनुछ्े । पहिलो ननिानुचन भएको लगतैि 
पन् सन्मनतिका अधयक्लछे यधी नौ जना सद्यिरूको ना्म गोला प्र्ाद्ािा ्नौट गनन्े न।्

६.  पैंतिधीसरौं अन्ुमोदन िा ससम्मलन भएपन् यस ्ािाका प्रकिणिरू २, ३ ि ४ का वयि््ािरू 
अनसुाि सन्मनतिका पाँच जना अनतिरिक्त सद्यिरूको ननिानुचन िनुछे्। यस अिसि्मा ननिानुसचति 
अनतिरिक्त सद्यिरू्मधयछे दईु जना सद्यिरूको पदािन् दईु िषनु्मा स्माति िनुछे्। सन्मनतिका 
अधयक्लछे यधी दईु जना सद्यिरूको ना्म गोला प्र्ाद्ािा ्नौट गनने्न।्

७.  आकस््मक रिक्त पदको पूनतिनु गननुका लानग, जनु पक् िाष्ट्रको हिशछेषज्लछे सन्मनतिको सद्यतिाको 
रिक्ततिा नसजनुना गिछेको िो सोिी पक् िाष्ट्रलछे सन्मनतिको ्िधीकृनतिको अ्धीन्मा ििी आफना 
नागरिकिरू्मधयछे्बाट अकवो हिशछेषज्को ननयसुक्त गनने्।

८.  सन्मनतिका सद्यिरूलछे सन्मनतिको उतििदाहयतिको ्मित्िलाई धयान्मा िाखधी ्मिासभालछे नन्ानुिण 
गिछेको सतिनु ति्ा अि््ािरूअनसुाि ्मिासभा्बाट ्िधीकृति भए ्ब्मोसज्म संयकु्त िाष्ट्र संघको 
स्ोति्बाट पारिश्रन्मक प्राति गनने्न।्

९. संयकु्त िाष्ट्र संघका ्मिाससचिलछे प्र्तितुि ्मिाससन््अन्तिगनुति सन्मनतिलछे गनुनुपनने का्म प्रभािकािी रूपलछे 
समपादन गननुको लानग आिशयक क्मनुचािी ि सहुि्ािरू उपलब् गिाउनछे ्न।्

अनसूुचधी १: ्महिला हिरूद्ध िनुछे स्ैब प्रकािका भछेदभाि हिरूद्धको संयकु्त िाष्ट्रसंघधीय ्मिाससन््, १९७९
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्ािा १८
१. प्र्तितुि ्मिाससन््का वय्ब््ािरूलाई कायानुन्ियन गननु आफूलछे अिलम्बन गिछेका कानूनधी, न्याहयक, 

प्रशासननक िा अन्य उपायिरू ति्ा सो सम्बन्््मा भए गिछेको प्रगनतिसम्बन््धी प्रनतििछेदन सन्मनतिको 
हिचािा्नु संयकु्त िाष्ट्र संघको ्मिाससचिस्मक् ननमननलसखति स्मय्मा पछेस गननु पक् िाष्ट्रिरू क्बलु 
गदनु्न ्:

(क) सम्बसन््ति िाष्ट्रको िक्मा ्मिाससन्् लागू भएको न्मनतिलछे एक िषनु नभत्र,
(ख) तयसपन्, कसमति्मा प्रतयछेक चाि चाि िषनु्मा ि तयसपन्, सन्मनतिलछे अनिुो् गिछेको स्मय्मा।

२.  प्रनतििछेदनिरू्मा प्र्तितुि ्मिाससन््अन्तिगनुतिका दाहयतििरू ्बिन गननु्मा अििो् गनने तित्ि ति्ा 
वयि्ानिरूस्मछेति उललछेख गननु सहकनछे ्।

्ािा १९
१. सन्मनतिलछे आफनो कायनुहिन्सम्बन््धी ननय्मिरू आफैं  नन्ानुिण गनने्।
२. सन्मनतिलछे दईु िषनुको पदािन्को लानग आफना पदान्कािीिरू ननिानुसचति गनने्।

्ािा २०
१. प्र्तितुि ्मिाससन््को ्ािा १८ अनसुाि प्र्तितुि गरिएका प्रनतििछेदनिरूउपि हिचाि हि्मशनु गननुको लानग 

सन्मनतिको ्ैबठक प्रतयछेक िषनु सा्मान्यतिया ्बढी्मा दईु ितिाको अिन्को लानग ्ब्नछे्।
२. सन्मनतिको ्ैबठक सा्मान्यतिया संयकु्त िाष्ट्र संघको प्र्ान कायानुलय्मा िा सन्मनतिलछे नन्ानुिण गिछेको 

अन्य कुनै उपयकु्त ््ान्मा ्ब्नछे्।

्ािा २१
१.  सन्मनतिलछे आफूलछे गिछेको का्मको सम्बन्््मा िाहषनुक प्रनतििछेदन आन्नुक ति्ा सा्मासजक परिषद् ्माफनु ति 

ििछेक िषनु संयकु्त िाष्ट्र संघको सा्ािण सभा्मा पछेस गनने् ि पक् िाष्ट्रिरू्बाट प्राति प्रनतििछेदनिरू 
ति्ा सूचनािरूको जाँच्बझुको आ्ाि्मा सन्मनतिलछे आफनो सझुाि ददन ि सा्मान्य नसफारिसिरू 
पछेस गननु सकनछे्। तय्तिा सझुाि ति्ा सा्मान्य नसफारिसिरू ि तितसम्बन्््मा पक् िाष्ट्रिरू्बाट 
कुनै हटकाहटपपणधीिरू प्राति भएको भए सोस्मछेति प्रनतििछेदन्मा संलगन गरिनछे्।

२.  संयकु्त िाष्ट्र संघका ्मिाससचिलछे सन्मनतिका प्रनतििछेदनिरू ्महिलाको स््नतिसम्बन््धी आयोगस्मक् 
जानकािीको ननन्मति पठाउनछे ्न।्

्ािा २२
हिसशटिधीकृति ननकायिरूलछे आफनो कायनुक्छेत्रनभत्र पनने प्र्तितुि ्मिाससन््का वयि््ािरूको कायानुन्ियनका 
सम्बन्््मा गरिनछे हिचाि हि्मशनु्मा आफनो प्रनतिननन्ति गननु प्रनतिननन्िरू पठाउन पाउनछे्न।् सन्मनतिलछे 
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हिसशटिधीकृति ननकायिरूको कायनुक्छेत्रनभत्रका हिषयिरूका सम्बन्््मा ्मिाससन््का वयि््ािरूको 
कायानुन्ियनका सम्बन्््मा प्रनतििछेदन पछेस गननु नतिनधीिरूलाई आ्मन्त्रण गननु सकनछे्।

भाग ६
्ािा २३
प्र्तितुि ्मिाससन््का कुनै पनन कुिालछे परुुष ि ्महिलाका ्बधीच्मा स्मानतिा काय्म गननु ्बढी सिायक िनुछे 
ननमननलसखति नलखतििरू्मा ििछेका कुनै पनन वयि््ािरूलाई प्रभाि पानने ्ैन :

(क) कुनै पक् िाष्ट्रको कानून, िा
(ख) सो िाष्ट्रका िक्मा लागू ििछेको अन्य कुनै अन्तििानुहष्ट्रय ्मिाससन््, ससन्् िा समझौतिा।

्ािा २४
प्र्तितुि ्मिाससन््द्ािा ्मान्यतिा ददइएका अन्काििरूको पूणनु प्रानतितिफनु  लसक्ति स्ैब आिशयक उपायिरू 
िाहष्ट्रय ्तिि्मा अिलम्बन गननु पक् िाष्ट्रिरू क्बलु गदनु्न।्

्ािा २५
१.  प्र्तितुि ्मिाससन्् स्ैब िाष्ट्रिरू्बाट ि्तिाक्ि िनुका लानग खलुा ििनछे्।
२. संयकु्त िाष्ट्र संघका ्मिाससचिलाई प्र्तितुि ्मिाससन््को अनभलछेख अन्कािी (न्डपोसजटिी) को 

रूप्मा तिोहकएको ्।
३. प्र्तितुि ्मिाससन््लाई अन्ुमोदन गनुनुपनने्। अन्ुमोदनका नलखतििरू संयकु्त िाष्ट्र संघका 

्मिाससचिस्मक् दासखला गनुनुपनने्।
४.  प्र्तितुि ्मिाससन्् स्ैब िाष्ट्रिरू्बाट ससम्मलन िनुका लानग खलुा ििनछे्। ससम्मलनको नलखति 

संयकु्त िाष्ट्र संघका ्मिाससचिस्मक् दासखल भएपन् ससम्मलन प्रभािकािी िनुछे्।

्ािा २६
१.  कुनै पक् िाष्ट्रलछे कुनै पनन स्मय्मा संयकु्त िाष्ट्र संघका ्मिाससचिलाई सम्बो्न गिी नलसखति सूचना 

ददएि प्र्तितुि ्मिाससन््को संशो्नका लानग अनिुो् गननु सकनछे्।
२.  संयकु्त िाष्ट्र संघको ्मिासभालछे य्तिो अनिुो्को सम्बन्््मा कुनै कद्म चालन ु पनने भए सो 

सम्बन्््मा ननणनुय गनने्।

्ािा २७
१.  अन्ुमोदन िा ससम्मलनको ्बधीसरौं नलखति संयकु्त िाष्ट्र संघका ्मिाससचिस्मक् दासखला भएको 

न्मनतिलछे तिधीसरौं ददनदछेसख प्र्तितुि ्मिाससन्् लागू िनुछे्।

अनसूुचधी १: ्महिला हिरूद्ध िनुछे स्ैब प्रकािका भछेदभाि हिरूद्धको संयकु्त िाष्ट्रसंघधीय ्मिाससन््, १९७९
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२.  अन्ुमोदन िा ससम्मलनको ्बधीसरौं नलखति दासखला भएपन् प्र्तितुि ्मिाससन््को अन्ुमोदन िा 
ससम्मलन गनने प्रतयछेक िाष्ट्रको िक्मा सो िाष्ट्रलछे आफनो अन्ुमोदन िा ससम्मलनको नलखति दासखला 
गिछेको न्मनतिलछे तिधीसरौं ददनदछेसख प्र्तितुि ्मिाससन्् लागू िनुछे्।

्ािा २८
१.  संयकु्त िाष्ट्र संघका ्मिाससचिलछे अन्ुमोदन िा ससम्मलन गदानुका ्बखति िाष्ट्रिरूलछे िाखछेका 

आिक्णका पाठिरू प्राति गिी स्ैब िाष्ट्रिरूलाई उपलब् गिाउनछे ्न।्
२.  प्र्तितुि ्मिाससन््को लक्य एि्म ्उद्छेशयसँग ्मछेल नखानछे आिक्णलाई अन्ुमनति ददइनछे ्ैन।
३.  संयकु्त िाष्ट्र संघका ्मिाससचिलाई सम्बो्न गिी सो प्रयोजनको सूचना ददएि कुनै पनन स्मय्मा 

आिक्ण फीतिानु नलन सहकनछे्। ्मिाससचिलछे सोको जानकािी स्ैब िाष्ट्रिरूलाई ददनछे्न।् य्तिो 
सूचना प्राति भएको न्मनतिदछेसख लागू िनुछे्।

्ािा २९
१.  प्र्तितुि ्मिाससन््को बयाखया िा प्रयोगको सम्बन्््मा दईु िा सोभन्दा ्बढी पक् िाष्ट्रिरू ्बधीच 

उतपन ्न हििादको स्मा्ान िातिानु्बाट िनु नसकछे ्मा सो हििाद ननजिरू्मधयछे कुनै एकको अनिुो््मा 
्मधय््तिास्मक् पछेस गरिनछे्। ्मधय््तिाको लानग अनिुो् गिछेको न्मनतिलछे ् ्महिनानभत्र 
्मधय््तिाको गठनका सम्बन्््मा पक्िरू सि्मति िनु नसकछे ्मा तिधी पक्िरू ्मधयछे कुनै एक पक्लछे 
अन्तििानुहष्ट्रय न्यायालयको हि्ान्ब्मोसज्म अनिुो् गिी सो हििाद अन्तििानुहष्ट्रय न्यायालयस्मक् पछेस 
गननु सकनछे्।

२.  प्र्तितुि ्मिाससन्् ि्तिाक्ि, अन्ुमोदन एि्म ्ससम्मलन गदानुको स्मय्मा प्रतयछेक पक् िाष्ट्रलछे यस 
्ािाको प्रकिण १ आफनो िक्मा लागू निनुछे घोषणा गननु सकनछे्। य्तिो आिक्ण /fVg] पक् 
िाष्ट्रका सम्बन्््मा अन्य पक् िाष्ट्रिरूको िक्मा सो प्रकिणको वयि््ा ्बाधयात्मक िनुछे ्ैन।

३.  यस ्ािाको प्रकिण २ ्ब्मोसज्म आिक्ण िाखछेको कुनै पनन पक् िाष्ट्रलछे संयकु्त िाष्ट्र संघका 
्मिाससचिलाई सूचना ददएि कुनै पनन स्मय्मा तय्तिो आिक्ण फीतिानु नलन सकनछे्।

्ािा ३०
अि्बधी, सचननया, अंग्छेजधी, फ्ान्सछेली, िनसयाली ि ्पछेनधी भाषाका प्रनतििरू स्मान रूपलछे प्रा्मासणक भएको 
प्र्तितुि ्मिाससन्् संयकु्त िाष्ट्र संघका ्मिाससचिस्मक् दासखला गरिनछे ्।
यस कुिाको प्र्माण्िरूप हिन्िति ् अन्काि प्राति दछेिायका ि्तिाक्िकािीिरूलछे प्र्तितुि ्मिाससन्््मा 
ि्तिाक्ि गिछेका ्न।्
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अनसूुचधी २

हिशछेष प्रकृनतिका ्मदु्ािरूको काििािी्मा पक्िरूको गोपनधीयतिा काय्म /fVg] 
सम्बन््धी कायनुहिन् ननदने सशका, २०६४

प्र्तिािनाः 
नछेपालको अन्तिरि्म संहि्ान, २०६३ लछे ्मौनलक िकअन्तिगनुति गोपनधीयतिाको िक स्मािछेश गिी न्याहयक 
उपचािको िकस्मछेतिको प्रतयाभतूि गिछेको भए तिापनन सोको संिक्णका लानग ननसचिति कानूनधी बयि््ाको 
अभाि्मा एच.आई.भधी/एडस संक्रन्मति वयसक्तलछे आफू संक्रन्मति भएको स््नति्मा, ्महिलालछे आफूहिरूद्ध 
हिंसा भएको स््नति्मा ि ्बाल्बानलकालछे कानूनसँगको द्न्द् ्बछेिोिछेको स््नति्मा आफूउपि भएको अन्याय 
हिरूद्ध उपचाि ्मागन िा न्याय्मा पिुँच पाउन वयि्ान ्मिससु गिछेको अनभुि भइििछेको, ्मदु्ा ्मान्मलाको 
अनसुन््ानदछेसख फैसला कायानुन्ियनसम्मका काििािीका क्र्म्मा ि सो पचिातिको अिन््मा स्मछेति ननजिरूको 
वयसक्तगति परिचयात्मक हिििण गोपय निाखधी ददएको कािण आत्मसम्मानपूिनुक जधीिनयापन गननु्मा ्प 
संकट ि असहुि्ा ्बछेिोनुनु परिििछेको सन्दभनु्मा य्तिा िगनुका वयसक्तको गोपनधीयतिाको अन्कािको संिक्ण 
गननु कायनुहिन्सहितिको आिशयक कानूनधी बयि््ा गननु नछेपाल सिकािको ना्म्मा यस अदालति्बाट 
ननदनेशात्मक आदछेश जािी गनने ननणनुय भएको ि सो्ब्मोसज्म आिशयक कानून ्बनाई वयिस््ति नभएसम्मका 
लानग पूणनु रूप्मा न्याय गिी उसचति उपचाि प्रदान गननु नछेपालको अन्तिरि्म संहि्ान, २०६३ को ्ािा 
१०७ (२) द्ािा प्रदति अन्कािअन्तिगनुति यस अदालतिको अन्तिनननुहिति अन्काि प्रयोग गिी उपिोक्त हिशछेष 
प्रकृनतिका ्मदु्ा ्मान्मलाको काि्बािीका ििछेक चिण्मा लागू िनुछे गोपनधीयतिाको िक संिक्णको लानग 
गोपनधीयतिा काय्म /fVg]सम्बन््धी यो ननदनेसशका जािी गरिएको ्। 

१.  संसक्ति ना्म ि प्रािमभ : (१) यस ननदने सशकाको ना्म “हिशछेष प्रकृनतिका ्मदु्ािरूको काििािी्मा 
पक्को गोपनधीयतिा काय्म /fVg] सम्बन््धी कायनुहिन् ननदने सशका २०६४” ििछेको ्। 

(२)  यो ननदने सशका आजका न्मनतिलछे तिधीस ददनपन् प्रािमभ िनुछे्। 

२.  परिभाषा : हिषय िा प्रसगिलछे अकवो अ्नु नलागछे्मा यस ननदने सशका्मा 
(क) “्मदु्ा” eGgालछे यस ननदने सशकाको प्रयोजनको लानग वयसक्तगति परिचयात्मक हिििण गोपय िाख् नपुनने 

भनधी सम्बसन््ति अन्कािीलछे ननणनुयगिी तिोहकददएका दछेिायका प्रकृनतिका ्मदु्ा समझन ुप न्ु : 
(१) ्मदु्ाको प्रकृनति ि तयसलछे पधीन्डतिउपि पाननु सकनछे असिको आ्ाि्मा गोपनधीयतिा काय्म गनुनुपनने 

दछेसखएका ्बलातकाि, गभनुपतिन, यौन दवुयनुििाि, ्मानि ्बछेचन्बखन, सजउ ्मा्नछे, ्बछेचनछे, िा्डनातिा 
किणधी एि्म ््महिला हिरूद्धको हिंसालगायतिका ्मदु्ा्मा पधीन्डतिको रूप्मा ्महिला भएका फौजदािी 
्मदु्ािरू, 

अनसूुचधी २: हिशछेष प्रकृनतिका ्मदु्ािरूको काििािी्मा पक्िरूको गोपनधीयतिा काय्म /fVg] सम्बन््धी...



इजलास पसु्तिका (्महिला हिरूद्ध िनुछे हिंसा ननयन्त्रणसम्बन््धी कानूनधी वयि््ा ि प्रनतिपाददति नसद्धान्ति) 188

(२) ्बाल अदालति िा ्बाल इजलास्बाट िछेरिनछे ्बाल्बानलका पक् भएका फौजदािी ्मदु्ािरू, 
(३) एच.आई.भधी/एडस्बाट प्रभाहिति िा संक्रन्मति वयसक्तिरूसँग सम्बसन््ति तय्तिो हिििण खलुछेका 

्मदु्ािरू। 

(ख) “वयसक्तगति परिचयात्मक हिििण” भन्ालछे,  
(१)  खण्ड (क) को दछेिाय (१) ्मा उललछेख ्मदु्ाको िक्मा पधीन्डति ्महिलाको ना्म, ् ि, ितिनलगायतिका 

पहिचान खलुनछे समपूणनु सम्बद्ध हिििणिरूलाई जनाउनछे्। 
(२)  खण्ड (क) को दछेिाय (२) ्मा उसललसखति ्मदु्ाको िक्मा पक्को रूप्मा ििछेका ्बाल्बानलकाको 

ना्म, ्ि ितिनलगायतिका पहिचान खलुनछे समपूणनु सम्बद्ध हिििणिरूलाई जनाउनछे्। 
(३)  खण्ड (क) को दछेिाय (३) ्मा उसललसखति ्मदु्ािरूको िक्मा एच.आई.भधी/एडस्बाट प्रभाहिति िा 

संक्र्मण भएको वयसक्तको तयसिी प्रभाहिति िा संक्र्मण भएको पहिचान खलुन सकनछेलगायतिका 
समपूणनु सम्बद्ध हिििणिरूलाई जनाउनछे्। 

(ग) “सम्बसन््ति अन्कािी” भन्ालछे सजलला अदालतिको िक्मा सजलला न्याया्धीश, पनुिािछेदन अदालति 
ि सिवोचच अदालतिका िसज्ट्ाि ि अन्य ननकाय िा कायानुलयको िक्मा सम्बसन््ति कायानुलयका 
कायानुलय प्र्मखुलाई जनाउनछे्। 

३.  वयसक्तगति परिचयात्मक हिििण गोपय िाख् नपुनने : (१)  अपिा् अनसुन््ानको ननन्मति सूचना 
प्राति भएदछेसख अनसुन््ान तििहककाति, अनभयोजन, सनुिुाइ, फैसला, फैसला कायानुन्ियनलगायतिका 
समपूणनु का्म काििाईका क्र्म्मा ि फैसला कायानुन्ियनपचिाति ्पनन अनसुन््ान तििहककाति  गनने 
ननकाय, ्मदु्ा िछेनने ननकाय ि फैसला कायानुन्ियन गनने ननकायलगायतिका समपूणनु ननकायिरूलछे दफा 
२ ्ब्मोसज्मका ्मदु्ा्मा पधीन्डति पक्को रूप्मा प्र्तितुि भएका वयसक्तको वयसक्तगति परिचयात्मक 
हिििणिरू गोपय िाख् नपुनने ्। 

(२)  उपदफा (१) ्ब्मोसज्म गोपय िासखएको वयसक्तगति परिचयात्मक हिििणलाई फीिादपत्र, 
प्रनतिउतििपत्र, उजिुी, ननिछेदन, प्रनतििछेदन, पनुिािछेदनपत्र, फैसला िा अदालति िा अन्य ननकायलछे 
प्रकाशन गनने सािनुजननक प्रकाशनलगायति समपूणनु अि््ा्मा गोपय िाख् नपुनने्। 

(३) उपदफा (१) ्ब्मोसज्म गोपय िासखएको परिचयात्मक हिििण खलुाउन सम्बसन््ति वयसक्तलाई 
्बाधय पारिनछे ्ैन। 

(४) ्मदु्ािरूको काििाईको कुनै पनन चिण्मा उपस््ति भई गोपय िासखएको वयसक्तगति परिचयात्मक 
हिििण ्ािा पाउनछे कुनै पक् िा ननजको कानून वयिसायधी, हिशछेषज्, साक्धी, न्याया्धीश, 
क्मनुचािीलगायति कसैलछे पनन तय्तिो गोपय िासखएको हिििण कसैसँग पनन प्रकाश गनुनु िुँदैन। 

(५) यस ननदने सशका्ब्मोसज्म गोपय िासखएका हिििणिरू ्मदु्ा हकनािा भएपन् पनन गोपय िाख् नपुनने ् । 
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४.  गोपय िासखएको वयसक्तगति परिचयात्मक हिििण खलुला गननु सहकनछे : गोपय िासखएको वयसक्तगति 
परिचयात्मक हिििण दछेिायको अि््ा्मा आिशयकतिा दछेसखएको िदसम्म खलुा गननु अन्ुमनति ददन 
सहकनछे् : 

(१) कानून्ब्मोसज्म खलुा गननु आिशयक ठिि ्याई गोपय िाख् नपुनने अन्कािीलछे अन्ुमनति ददए्मा, 
(२) ्िच् न्याहयक सनुिुाइको संिक्णका लानग आिशयक दछेसखए्मा, 
(३) वयसक्तगति परिचयात्मक हिििण गोपय िाख् नपुनने वयसक्तलछे सो हिििण गोपय िाख् न जरूिी नभएको 

भनधी नलसखति ननिछेदन ददए्मा। 

५. गोपनधीयतिा काय्म गनने प्रहक्रया : (१) दफा ३ ्ब्मोसज्म गोपय िासखएका वयसक्तगति परिचयात्मक 
हिििणिरू ्ुटै् पाना्मा लछेख्बद्ध एि्म ्सशल्बन्दी गिी गोपय िासखएको हिििणलाई संकछे ति गननु 
्ुटै् परिचयात्मक ना्म िा संखया िा सचह् न ददनपुनने् ि सोको प्र्माणधीकिण सम्बसन््ति अन्कािीलछे 
गनुनुपनने्।

(२) यस ननदने सशका्ब्मोसज्म वयसक्तगति परिचयात्मक हिििण गोपय िाख् नका लानग कुनै कागज 
प्र्माणगोपय िाख् नपुनने भए्मा सोलाई सशल्बन्दी गिी सोको ्बछेिोिा ्ुटै् पाना्मा खलुाई न्मनसल 
संलगन िाख् नपुनने्। 

(३) गोपय िासखएको हिििणिरूको गोपयतिा संिक्णको लानग सम्बसन््ति अदालति िा कायानुलयलछे तय्तिो 
न्मनसलिरूको ् ु टै् लगति ख्डा गनने, संकछे ति सचह् न ददनछे ि अनभलछेख संिक्ण गनने वयििाि गनुनुपनने्। 

(४) कसैलछे आफनो वयसक्तगति परिचयात्मक हिििण गोपय िाखधी पाउन ्माग गिछे्मा सो्ब्मोसज्म गोपय  
/fVg] िा न/fVg] eGg] ्बािछे्मा सम्बसन््ति अन्कािीलछे ननणनुय गिछे्ब्मोसज्म िनुछे्। यसिी ्माग भएका 
्मदु्ा्मा वयसक्तगति हिििण गोपय िाख् नपनने भए तयसको कािणसहितिको पचानु ख्डा गनुनुपनने्। 

६. परिचय : (१) ्मदु्ाको अनसुन््ान िा काििािीको नसलनसला्मा हिििण गोपय िासखएको वयसक्तको 
उपस््नति भए पनन ननजसँग सम्बसन््ति परिचयात्मक कुिािरू उललछेख गदानु ननजलाई संकछे ति गननु 
ददइएको ना्म, नम्बि िा सचह्नद्ािा नै गरिनछे्। ननजको द्तिखतिस्मछेति सोिी संकछे ति, ना्म, नम्बि 
िा सचह्न्बाट गनुनुपनने्। 

(२) यस ननदने सशका्ब्मोसज्म वयसक्तगति परिचयात्मक हिििण गोपय िासखएको वयसक्तलाई ननजको संकछे ति, 
ना्म, नम्बि िा सचह्न उललछेख भएको परिचयपत्र ददनपुनने्। 

७. मयाद, सूचना ि पत्राचाि : वयसक्तगति परिचयात्मक हिििण गोपय िासखएका वयसक्तका ना्म्मा 
स्माह्ान, इतिलायना्मा िा सूचना जािी गदानु िा पत्राचाि गदानु ननजको संकछे ति ना्म, नम्बि िा सचह्न्बाट 
गनुनुपनने्। सो सम्बन््धी आन्कारिक परिचयको लानग अकवो पक्लछे ्माग गिछे्मा गोपय िासखएको 
वयसक्तगति परिचयात्मक हिििण अनािशयक रूपलछे खलुला निनुछे बयि््ा न्मलाई सशल्बन्दी गरिएको 
हिििण खोली जानकािी ददनपुनने् ि का्म सहकएपन् पनुः सशल्बन्दी गिी िाख् नपुनने्। 

८.  सूचना प्रकाशन्मा ्बन्दछेज : यस ननदने सशका्ब्मोसज्म गोपय िासखएको वयसक्तको परिचय खलुनछे हिििण 

अनसूुचधी २: हिशछेष प्रकृनतिका ्मदु्ािरूको काििािी्मा पक्िरूको गोपनधीयतिा काय्म /fVg] सम्बन््धी...
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कुनै पनन ्माधय्म्बाट प्रकाश्मा लयाउन िा प्रचािप्रसाि गननु िुँदैन। 

९.  गोपनधीयतिा भगि गिछे्मा काििािी िनुछे : (१) यस ननदनेसशका हिपिीति कसैलछे परिचयात्मक हिििण 
गोपय िासखएको वयसक्तको िा्तिहिक पहिचान खलुनछे गिी ना्म ि हिििणिरू सािनुजननक गिछे्मा ननजलछे 
अदालतिको आदछेशको उललंघन गिछेको ्मानधी अदालतिको अििछेलना्मा काििािी चलाइनछे ्। 

(२) ्बन्द इजलासको काििािीको नसलनसला्मा क्मनुचािीलाई जानकािी िनु आएको गोपय िासखएका 
वयसक्तगति परिचयात्मक हिििण िा सूचनािरू ्बन्द इजलास्बाहिि कुनै पनन तिछेस्ो पक्स्मक् खलुा 
गननु पाइनछे ्ैन। सो हिपिीति कुनै का्म गिछे्मा उपदफा अनशुासनसम्बन््धी हिभागधीय काििािी 
स्मछेति गननु सहकनछे्। 

१०. उजिु गनने ननकाय : यो ननदने सशकाको ्बसखनुलाप कायनु गिछेकालछे काििािी गरिपाउँ भनधी कुनै 
क्मनुचािीको हिरूद्ध्मा उजिुी ददनपुनने भए्मा क्मनुचािीको िक्मा सम्बसन््ति कायानुलय प्र्मखुस्मक् 
ि कायानुलय प्र्मखुको िक्मा एक तिि्मान्को सम्बसन््ति ननकाय्मा उजिुी ददनपुनने ्। यसिी पननु 
आएको उजिुीका सम्बन्््मा साति ददननभत्र टुगिो लगाई सकनपुनने्। 

११. ननदने सशकाको पालना : यो ननदने सशका्ब्मोसज्म कायनु गनुनु सम्बसन््ति कायानुलय, अदातिल एि्म ्
सम्बसन््ति स्ैबको कतिनुवय िनुछे्। 

१२. ननदने सशकाको कायानुन्ियनसम्बन््धी बयि््ा : (१) यो ननदने सशका सिनुसा्ािणको जानकािीको लानग 
आ्म सचिािका ्माधय्म्बाट प्रचािप्रसाि गनुनुपनने्। 

(२) यो ननदने सशका स्ैब तििका अदालति, प्रििी कायानुलय ति्ा सिकािी िहकल कायानुलयको सूचना 
पाटी्मा टाँनसनछे्। 

(३) यो ननदने सशका कायानुन्ियन गदानु ्बा्ा अडकाउ पगुन गए्मा सम्बसन््ति अन्कािीलछे उपयकु्त तिरिका 
अपनाई ्बा्ा अडकाउ फुकाउनछे्। तिि सम्बसन््ति अन्कािी्बाट ्बा्ा अडकाउ फुकन नसकछे ्मा 
प्रनतििछेदन पछेस गिी सिवोचच अदालतिलछे ्बा्ा अडकाउ फुकाई ननकासा ददनपुनने ्। 

(४) यो ननदने सशका्ब्मोसज्मका प्राि्ानिरू िाल चालू अि््ा्मा ििछेका ्मदु्ािरूका स्मछेति अ्बको का्म 
काििािी्मा अनसुिण गनुनुपनने ्। 

१३. प्रचनलति कानून्ब्मोसज्म िनुछे : यो ननदने सशका्मा बयि््ा भएदछेसख ्बािछेकका अन्य कुिािरू प्रचनलति 
कानून्ब्मोसज्म िनुछे्। 
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