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सिोच्च अदालत संयुक्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला काकी 
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शमाज पौडेल 

फैसला 
०6७-CR-1288 

 

मुद्दा : मानि बेचबबखन, बालवििाह, जिजजस्ती करणी। 

 

 
 

जजल्ला भोजपरु कोट गा.वि.स. िडा नं. ६ घर भै हाल जजल्ला  

कारागार कायाजलय झापामा थनुामा रहेका लोकबहादरु काकी----------1 

जजल्ला झापा अजुजनधारा गा.वि.स. िडा नं. ५ घर भै हाल जजल्ला  

कारागार कायाजलय झापामा थनुामा रहेकी लक्ष्मीमाया वि.क.----------1 

 
 

विरुद्ध  

झापा जजल्ला दिुागडी गा.वि.स. िडा नं. 5 बस्ने "ख" कुमारी(नाम 
पररितजन गररएको) को जाहेरीले नेपाल सरकार ---------------------1 

 
 

 

 
सुरु फैसला गने पनुरािेदन तहमा फैसला गने 

माननीय न्यायाधीश श्री शाबलग्राम कोइराला  

झापा जजल्ला अदालत।  

 

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनबहादरु काकी 
माननीय न्यायाधीश श्री रेिन्तबहादरु कुुँ िर                                                          

पनुरािेदन अदालत इलाम। 

  

पनुरािेदक 

  प्रबतिादी 

प्रत्यथी 
 िादी 
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न्याय प्रशास ऐन, २०४८ को दफा 9 बमोजजम यस अदालतको अबधकार 
के्षत्रबभत्रको भई पनुरािेदन अदालत इलामको बमबत २०६७।०६।०६ को फैसलाउपर 
दायर हनु आएको प्रस्ततु मदु्दाको संजक्षप् त तथ्य एंि ठहर यस प्रकार छः- 
 

जाहेरीको संजक्षप्त व्यहोरा 
 मेरो छोरी विगत केही िर्जदेजख झापा जजल्ला अनारमनी गा.वि.स. िडा नं. 4 
बस्ने रन्जना सबु्बाको घरमा काम गदै बसेकी र विगत २।३ िर्ज अगाबडदेजख 
आफूखशुी सो घरबाट वहडी हराई बेपत्ता भएकीमा बमबत २०६४।५।२८ गते छोरी 
इलाका प्रहरी कायाजलय अनारमनीमा पक्राउ परेको भन् ने थाहा पाई बनजसुँग बदुादा झापा 
शबनश् चरे ८ बस्ने सोमकान्त भट्टराईको घरमा काम गनज बस्दा सोही घरमा काम गने 
लोकबहादरु साकीले ललाई फकाई वििाह गरी सोपश्चात जबजजस्ती करणी गरी 
लक्ष्मीमाया वि.क. समेत भई बेचबबखनको लाबग अजुजनधारा हुुँदै भारततफज  लैजादै गदाज 
पक्राउ गरी छोरीको उद्धार गरेका रहेछन।् बनज लोकबहादरु साकी र लक्ष्मीमाया 
वि.क. समेतले नाबाबलका छोरीलाई जबजजस्ती बबिाह गराई बेचबबखन गनज लाने काम 
गरको हुुँदा कानूनबमोजजम कारबाही गरी पाउुँ भन् ने समेत व्यहोराको "ख" कुमारीको 
जाहेरी दरखास्त।  
 

पीबडतको संजक्षप्त बयान 

 म जजल्ला झापा शबनश् चरे ८ बस्ने सोमकान्त भट्टराईको घरमा काम गनज बस्दा 
सोही घरमा काम गरी बस्ने लोकबहादरु साकीले विबभन् न प्रलोभन देखाई रा् ो खान 
लाउन ददने पढाई ददने भनी ढाुँटी झकु्याई धरानसम्म लगेको र धरान बस्ने भमुा 
विकको घरमा लगी म कारक्ी हुुँ भनी थर समेत ढाुँटी मैले नमान्दा नमान्दै पबन 
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लक्ष्मीमाया वि.क. समेतले वििाह गराई ददई जबरजस्ती बसन्दरु पोते समेत गरी वििाह 
गरेपबछ जबजजस्ती करणी समेत गरेको र सो पश् चात बमबत २०६४।५।२६ गते 
लक्ष्मीमाया वि.क.को घरमा ल्याई भारत बसजक् कमतफज  जाने बाटोमा कसैले सोधे भने 
हामी बढुा बढी हौँ १८ िर्जकी भएुँ भनी भन् न ुभनेकोले मलाई डर लाबग स्थानीय नाम 
थाहा नभएका २ जना मवहलालाई भेनको हुुँदा मलाई लोकबहादरु साकीले र 
लक्ष्मीमाया वि.क. समेतले भारततफज  बेचबबखन गनज लाुँदै गदाज स्थानीय माबनसहरुले 
फेला पारी उद्धार गरेका हनु ्र मेरो वििाह गराउने कायजमा लक्ष्मीमाया वि.क., बनजको 
छोरी भमुा वि.क., बनज भमुा वि.क.को श्रीमान समेतको संलग्नता रहेको र बेचबबखन 
गनज भारतबतर लानेमा लक्ष्मीमाया विक र लोकबहादरु साकी नै मखु्य हनु बनजहरुलाई 
कानूनबमोजजम होस भनी पीबडत "क कुमारी" (नाम पररितजन गररएको) ले 
अबधकारप्राप् त अबधकारीसमक्ष गरेको प्रमाजणत बयान। 

  

प्रबतिादीहरुको ियानसमेतको संजक्षप्त व्यहोरा 
 लोकबहादरु साकी मेरो भाइ नाताको माबनस हो। बनज झापा शबनश् चरेमा 
बसोबास गदै आएकोमा बमबत २०६४।५।१६ गते बनजले र मेरो छोरी भमुा वि.क.ले 
मलाई धरान बोलाएको हुुँदा म धरान जाुँदा लोकबहादरु साकीले राबधका गरुुङ्गलाई 
वििाह गने तयारी गरेका रहेछन ् र मैले पबन सोधखोज गरी बमबत २०६४।५।१८ 
गते "क" कुमारी र लोकबहादरु साकीबीच वििाह गराई वटकाटालो गरी ददएकोसम्म 
हो। सो पश् चात बनजहरु दिैु जना मेरो घरमा आए। मेरो छोरी भारत बसक् कीममा 
रहेकी र सोतफज  हामी जान लाग्दा बेचबबखन गनज लान लाग्यो भनी स्थानीय 
माबनसहरुले पक्राउ गरेका हनु।् तर बेचबबखन गने उद्दशे् य होइन भन् ने समेत 
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व्यहोराको प्रबतिादी लक्ष्मीमाया वि.क.ले अबधकार प्राप्त अबधकारीसमक्ष गरेको बयान 
कागज।  

 "क" कुमारीलाई मैले वििाह गरी श्रीमती बनाई राखेको हुुँ। वििाह गरेपबछ 
करणी नगने भन् ने कुरै भएन। बमबत २०६४।०५।१९ गते मात्र २ पटक करणी 
गरेको हुुँ। लक्ष्मीमाया वि.क.ले पबन वटका लगाई ददईन।् बनजकै छोरी भमुा वि.क.का 
घरमा वििाह गरेको हुुँ। पबछ "क" कुमारी पवहला बसेको सोमकान्त भट्टराईको घरमा 
बस्न नमानेपबछ भारत बसजक् कममा नै बसी काम गनुजपछज भनी सल्लाह गरी बमबत 
२०६४।०५।२६ गते लक्ष्मीमाया वि.क. को घरमा आएको बथए। बमबत 
२०६४।०५।२८ गते बसजक् कमतफज  जाुँदै गदाज पक्राउ परेको हुुँ। बेचबबखन गनज 
लगेको होइन भन् ने समेत व्यहोराको प्रबतिादी लोकबहादरु साकीले अबधकारप्राप्त 
अबधकारीसमक्ष गरेको बयान कागज।  

लोकबहादरु साकीसुँग रा्ो जचनजान आित जाित छ। तर मेरो घरमा बनजले 
बनजकी श्रीमती "क" कुमारीलाई ल्याएको छैन। वििाह गरी बेचबबखन गनज लाुँदै गदाज 
फेला परेको हो भन् नेसम्म सनेुको हुुँ भन् ने समेत व्यहोराको हेम भन् ने रामबहादरु 
बसिाको कागज। 

  

बस्तजुस्थबत मचुलु्काको व्यहोरा 
जजल्ला झापा दिुागडी बस्ने "ख" कुमारीकोको छोरी नाबालीका िर्ज १४ की 

"क" कुमारीलाई प्रबतिादी लोकबहादरु साकी समतले बालवििाह मसेत गरी बेचबबखन 
गनज लाुँदै गदाज पक्राउ परेको भन् ने सबुन थाहा पाएका हौँ। घटनाबारे बदुादै जाुँदा पीबडत 
"क" कुमारी झापा शबनश् चरे -8 बस्ने सोमकान्त भट्टराईको घरमा बसेकी र सोही 
घरमा काम गने लोकबहादरु साकीले ललाई फकाई धरान जस्थत भमुा वि.क.को घरमा 
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लगी लक्ष्मीमाया वि.क. समेत भई बालवििाह गरी गराई जिजजस्ती करणी समेत गरी 
बमबत २०६४।५।२८ गते भारततफज  लैजादै गदाज फेला परेको भन् ने सनुी थाहा पाएको 
हो। लोकबहादरु साकी पवहला पबन जेलमा बसेका रहेछन।् बनज लोकबहादरु साकीले 
बाल वििाह गरेको र बालवििाह गराउने कायजमा भमुा वि.क., बनजका श्रीमान तथा 
लक्ष्मीमाया वि.क. समतको हात रहेको र लोकबहादरु साकी तथा लक्ष्मीमाया वि.क.ले 
बेचबबखन गनज लाुँदै रहेछन ् कारबाही हनुपुदजछ भन् ने समेत व्यहोराको रन्जना 
सबु्बासमेतको एकै बमलानको िस्तजुस्थबत मचुलु्का। 

  

अबभयोगपत्रको व्यहोरा  
पीबडतलाई प्रबतिादी लोकबहादरु साकीले बालवििाह गरेको र प्रबतिादी मध्येका 

लक्ष्मीमाया वि.क., वकशोर विश् िकमाज र भमुा विश् िकमाजले बनज पीबडतालाई जिजजस्ती 
वििाह गराएको, प्रबतिादी लोकबहादरु साकीले नाबाबलका िर्ज १४ की पीबडतालाई 
जिजजस्ती करणी गरेको तथा प्रबतिादी वकशोर विश् िकमाज र भमुा विश् िकमाजको 
सहमबतमा प्रबतिादी लोकबहादरु साकी र लक्ष्मीमाया वि.क.ले पीबडतालाई बेचबजखन गनज 
भारततफज  लाुँदै गदाज बाटैमा बनजहरु पक्राउ गरी पीबडताको उद्धार गररएको िारदात 
पषु् टी भएकोले बनज प्रबतिादीमध्येका लोकबहादरु साकीलाई मलुकुी ऐन, वििाहबारी 
महलको २ नं. को देहाय ३ नं. विपररतको कसूर तथा ऐ. ऐनको जिजजस्ती करणीको 
महलको १ नं. र ३ को देहाय (३) बमोजजमको कसूर गरेको र मानि बेचबबखन तथा 
ओसारपसार (बनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा ४ को उपदफा २ को 
देहाय (क) को कसूर गरेको अबभयोगमा मलुकुी ऐन वििाहबारीको महलको २ नं. 
देहाय (३) बमोजजम सजाय गरी ऐ मलुकुी ऐन जिजजस्ती करणीको महलको ३ नं.  को 
देहाय (३) बमोजजम सजाय गरी ऐ. ऐनको जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. 
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बमोजजम पीबडतलाई क्षबतपूबतज ददलाई मानि बेचबबखन तथा ओसारपसार (बनयन्त्रण) 
ऐन, २०६४ को दफा 15 को उपदफा (१) को देहाय (ङ) को खण्ड (१) बमोजजम 
सजाय गरी पाउन र प्रबतिादी लक्ष्मीमाया वि.क. लाई मलुकुी ऐन वििाहबारीको 
महलको २ नं. को देहाय (३) विपररतको कायज कसूर गरेकोमा ऐ. ऐनको ऐ. महलको 
२ नं.  को देहाय (३) बमोजजम सजाय गरी पाउनको साथै प्रबतिादी लक्ष्मीमाया वि.क. 

लाई मलुकुी ऐन वििाहबारी महलको २ नं. को देहाय (३) विपररतको कायज कसूर 
गरेकोमा ऐ. ऐनको ऐ. महलको २ नं. को देहाय (३) बमोजजम सजाय गरी पाुँउनका 
साथै मानि बेचबबखन तथा ओसार पसार (बनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को 
उपदफा १ को देहाय (ङ) को खण्ड (१) बमोजजम सजाय गरी पाउने मागदािी बलइएको 
तथा प्रबतिादीहरु वकशोर विश् िकमाज र भमुा विश् िकमाजलाई मलुकुी ऐन, वििाहबारी 
महलको २ नं. को देहाय ३ नं. विपररतको कायज कसूर गरेको साथै मानि बेचबबखन 
तथा ओसारपसार (बनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा 15 को उपदफा 1 
को देहाय (ज) बमोजजमको कायज कसूर गरेको अबभयोगमा मलुकुी ऐन, वििाहबारी 
महलको २ नं. को देहाय ३ बमोजजम सजाय गरी पाउनको साथै मानि बेचबबखन तथा 
ओसारपसार (बनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा 15 को उपदफा (१) को देहाय (ज) 
बमोजजम सजाय गरी पाउनको साथै पीबडतालाई मानि बेचबबखन तथा ओसारपसार 
(बनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा 17 बमोजजम क्षबतपूबतज समेत ददलाई भराई  पाउुँ 
भन् ने समेत व्यहोराको अबभयोगपत्र।  
 

प्रबतिादीहरुको अदालतमा भएको बयान  

पवहला लालबहादरु विश् िकमाजको बवहनीलाई जिजजस्ती करणी गरेको अबभयोगमा 
५ िर्ज कारागारमा बस्दा प्रबतिादी मध्येकी लक्ष्मीमाया वि.क.सुँग जचनजान भएकोले मैले 
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बनजसुँग भाई वटका लगाई दददी मानेको छु। म कारागारबाट छुटेपबछ सोमकान्त 
भट्टराईको खेत अबधयामा कमाई खेबत गनज थाले। "क" कुमारी समेत सोही 
सोमकान्तको घरमा बस्ने गरेको र मसुँग जचनजान हुुँदा म १७ िर्जकी भए। म 
बतमीसुँग वििाह गछुज भनेकी र म साकी हुुँ भन् ने कुरा बनज पीबडतलाई थाहा बथयो। 
राजजखसुीका साथ वििाह गने भनी २०६४।५।६ गते हामी वििाह गनज भनी धरान 
लक्ष्मीमाया वि.क.को छोरी भमुा वि.क. को घरमा गई घर माबलकले जम्मा रु. 
17,000।– ददएकोले सोही पैसाले वििाहका सामान वकनी 2064।५।१८ गते 
कृष् णअ्टममीको ददन वििाह गरेका हौँ। घर माबलकले नै वििाहको साइत हेरी बताई 
ददएका हनु।् राजजखशुीले वििाह गरेकाले करणी गने काम भयो। मैले फकाई थर 
ढाटी वििाह गरेको नभई बनजको राजजखशुीले वििाह गरी करणी गरेको हो। वििाहमा 
मैले लक्ष्मीमाया वि.क.लाई फोनबाट बोलाई बनज लक्ष्मीमाया धरानमा गई हामीलाई 
वटका लगाई ददएकी हनु।् प्रबतिादी भमुा वि.क. र वकशोर वि.क.ले पीबडतलाई फकाई 
मसुँग वििाह गराई ददएको नभई बनजको राजजखसुीले वििाह गरी करणी गरेको हो। 
जिजजस्ती करणी गरेको समेत होइन। वििाह पूिज करणी गरेको बथएन। धरानबाट म 
पीबडत र भमुाको पबत वकशोर वि.क. समेत बमबत २०६४।५।२६ गते झापा 
अजुजनधारामा आयौँ। वकशोर वि.क. भोबलपल्ट धरान फकेका हनु।् म खेती भएको 
ठाुँउ सोमकान्तको घरमा जाउुँ भन् ने र पीबडतले नमान् ने भएकाले लक्ष्मीमाया वि.क.की 
कान्छी छोरी बबन्दा (बबन)ु विश् िकमाजको घर भारतको बसक् कीम हुुँदा सो ठाउुँमा जान 
खचज मैले बेहोने गरी म पीबडत र लक्ष्मीमाया वि.क. बसजक् कमतफज  जान भनी बमबत 
२०६४।५।२८ गते घरबाट वहडेकोमा झापा शबनश् चरेको बमलडाुँडामा गाउुँलेहरुले 
केटीलाई बेच्न लगेको हो भनी पक्राउ गरी मलाई समेत कुटपीट गरेका हनु।् मैले 
पीबडतलाई बेच्नको लाबग लगेको होइन। काम गरी खानको लाबग बसक्कीमतफज  जाुँदै 
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गदाज पक्राउ गरेको हो। मलाई फसाउन पीबडतले  झठुा कुराको बयान गरेकी हनु ्
भन् ने समेत व्यहोराको प्रबतिादी लोकबहादरु साकीले अदालतमा गरेको बयान।   

मेरो पबत बलात्कार मदु्दामा थनुामा कारागार शाखा झापामा रहेको अिस्थामा 
लोकबहादरु साकी पबन कारागारमा थनुामा नै रहेको रहेछ। सोही अिस्थामा पबतलाई 
भेट गनज जाुँदा बनज प्रबतिादी लोकबहादरु साकीसुँग जचनजान भएको र भाइटीका लगाई 
ददएको बथयो। बनज लोकबहादरु साकी कारागारबाट छुटेपबछ मेरो घरमा गई अको 
घरमा बसी खेती गदजथ्यो। मैले पीबडतलाई देखेको बथएन। बनज लोकबहादरुले 
पीबडतालाई फकाई वििाह गनज भनी धरान मेरो छोरीको घरमा लगी मलाई फोनबाट 
बोलाएकोले म धरानमा गई बनजहरुले वििाह गरेकाले वटका लगाई ददई म आफ्नै घर 
फवकज एकी हुुँ। बनज लोकबहादरु साकी मेरो जेठा ज्िाई र पीबडत एक हप्तापबछ मेरो 
घरमा आए। ज्िाई भोलीपल्टै धरान फकेका हनु।् बनज लोकबहादरु साकी र पीबडतले 
मेरो कान्छी छोरी बसक् कीममा भएकोले बनजहरुले बसक् कीम पु याई ददन ुभन्दा मैले पैसा 
छैन भनेकोमा बनजहरुले हामी लान्छौ भनेकाले मैले छोरीको घर बसक् कीममा पु याई 
ददन बमबत २०६४।५।२८ गते बनजहरुसुँग जाुँदै गदाज बाटोमा गाउुँलेहरुले पीबडतलाई 
बेच्न लगेको भनी पक्राउ गरी मलाई समेत पानी खन्याउुँदै कुटपीट गरेका हनु।् मैले 
पीबडतलाई ललाई फकाई प्रबतिादी लोकबहादरु साकीसुँग वििाह गराई ददएको पबन 
होइन र बेच् नको लाबग लान खोजेको पबन होइन भन् ने समेत व्यहोराको प्रबतिादी 
लक्ष्मीमाया वि.क.ले अदालतमा गरेको बयान।  
 

झापा जजल्ला अदालतको आदेश  
प्रबतिादी लक्ष्मीमाया वि.क. र लोकबहादरु साकीले पीबडतलाई बेचबबखन गनज 

भनी भारततफज  लादै गरेको अिस्थामा पक्राउ परेको पषु् टी भएकाले तत्काल प्राप् त 
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प्रमाणबाट प्रबतिादीहरु लोकबहादरु साकी र लक्ष्मीमाया वि.क. कसूरदार देजखुँदापबछ 
प्रमाण बदुादै जाुँदा ठहरेबमोजजम हनेु गरी हाल मानि बेचबबखन तथा ओसारपसार 
(बनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा 8 बमोजजम थनुामा राखी मदु्दाको पपुजक्ष गनुज भन् ने 
झापा जजल्ला अदालतबाट भएको आदेश। 

 सरुु अदालतको आदेशानसुार िादी प्रबतिादीका साक्षी उपजस्थत गराउन ु भनी 
पत्राचार भएकोमा िादी प्रबतिादीहरुका साक्षी उपजस्थत नगराएको। 

 

झापा जजल्ला अदालतको फैसला 
यसमा प्रबतिादी वकशोर विश् िकमाज र भमुा विश् िकमाजका हकमा तत्काल अंश 

रोक् का गरी बनजहरु फेला परी पक्राउ परेका बखत िा हाजजर हनु आए िा कानूनको 
अिबध नाघेपबछ बाुँकी काम कारबाही गने गरी अ.बं. 190 नं. बमोजजम मलुतबीमा 
रहने ठहजछ। अन्य प्रबतिादीहरु लोकबहादरु साकी र लक्ष्मीमाया वि.क.ले अबभयोग 
दािी बमोजजम कसूर गरेको ठहरेकोले प्रबतिादी मध्येका लोकबहादरु साकीको हकमा 
मानि बेचबबखन तथा ओसारपसार (बनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ को 
उपदफा (२) को देहाय (क) को कसूर अपराधमा सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा 
(१) को देहाय (ङ) को खण्ड (१) बमोजजम पीबडत िर्ज १४ की नाबाबलका देजखुँदा 
प्रबतिादीलाई कैद िर्ज १६(सोह्र) र जररिाना रु. 1,00,000 (एक लाख)  हनेु 
ठहछज। अको अबभयोग दािीको सम्बन्धमा बनज उपर जिजजस्ती करणीको महलको १ 
र ३ नं. को देहाय (३) बमोजजम कसूर गरेको ठहदाज बनजलाई सो कसूरमा कैद िर्ज 
६ (छ) हनेु ठहछज। यी प्रबतिादीलाई माबथ उल्लेजखत मानि बेचबबखन ओसारपसार 
मदु्दामा कैद िर्ज १६ ठहरेकोले दण्ड सजायको महलको १० नं. ले खत नखावपने हुुँदा 
थप सजाय गरी रहन परेन। यी प्रबतिादीलाई मलुकुी ऐन   वििाहिारीको महलको २ 
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नं. को देहाय (३) को कसूर अपराधमा अबभयोग दािी बलएकोमा बनजले सो कसूर 
अपराध गरेको पजुष् ट हुुँदा उक्त कसूरमा ६ मवहना कैद र रु. 10,000।–(दशहजार) 
जररिाना हनेुमा मानि बेचबबखन ओसार पसारको अबभयोगमा १६ िर्ज कैद र रु. 
१,००,०००।–(एकलाख) जररिाना हनेु ठहरेकोले प्रस्ततु िारदातको खत दण् ड 
सजायको १० नं. ले सोही खतमा गाभीन जाने हुुँदा थप सजाय गरी रहन ुपरेन। अकाज 
प्रबतिादी लक्ष्मीमाया वि.क. को हकमा िारदातमा संलग्नता पजुष् ट हनु आएकोले बनजले 
अबभयोग दािी बमोजजम कसूर गरेको ठहरेकोले बनजलाई मानि बेचबबखन तथा 
ओसारपसार (बनयन् त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ को उपदफा (२) को देहाय 
(क) को कसूरमा सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) को खण् ड 
(१) बमोजजम १६ (सोह्र) िर्ज कैद र रु. १,००,०००।– (एक लाख) जररिाना हनेु 
ठहछज। बनजउपर वििाहिारीको महलको २ नं. को देहाय (३) विपरीतको कसूरमा 
बनजलाई ६(छ) मवहना कैद र रु. १०,०००।– जररिाना हनेुमा मानि बेचबबखन 
तथा ओसार पसार बनयन् त्रण ऐन, २०६४ बमोजजम १६ िर्ज  कैद र रु. 
1,00,000।– जररिाना भएको हुुँदा दण्ड सजायको १० नं. ले ठूलो सजाय 
भएकोमा सानो सजाय खाप्न बमल्ने नदेजखुँदा यस कसूरमा थप सजाय गरी रहन परेन 
भन् ने समेतको झापा जजल्ला अदालतबाट भएको फैसला। 

 

पनुरािेदन अदालतमा परेको प्रबतिादीहरुको पनुरािेदन 

यसमा पनुरािेदकहरुले अबभयोग दािी बमोजजम कुनै कायज गरेको छैनौँ भनी 
अबधकार प्राप् त अबधकारी तथा अदालत समेतमा सत्य तथ्य व्यहोरा लेखाएको, आफ्नी 
छोरी लामो समयसम्म के कहाुँ बथई सो बारे जानकारी नभएकोले पबछ आएर सत्य 
तथ्य कुरा थाहा नभई हामीउपर झठु्ठा कुरा लेखाएर काल्पबनक ढंगले लेखाएको 
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कथनलाई आधार ग्रहण गरेको अिस्थामा फैसला गरेको अिस्थामा फैसला गदाज 
आधारको रुपमा "क" कुमारीको बयानलाई त्रटुीपूणज आधार बलइएको, "क" कुमारी 
आफैँ ले प्रबतिादी लोकबहादरु साकीसुँग वििाह गनज मन्जरु गरेकी र पीबडत र प्रबतिादी 
बसेकै घरमा वििाह गरौँ भन्दा बनज पीबडत "क" कुमारी नमानेकोले दिैु जनाको 
सहमबतले धरानमा गई वििाह गनजको लाबग बसोबास गरेको, घर माबलकसुँग पैसा मागी 
धरान जस्थत लक्ष्मीमाया वि.क.को छोरी कहाुँ गई "क" कुमारी समेत भै वििाहको 
सामान वकनी वििाह गररएको अिस्थामा पबछ बनज "क" कुमारीले र्डयन्त्र मलुक 
ढंगले पनुरािेदक प्रबतिादीहरुलाई फसाउनको बनबमत्त जबरजस्ती वििाह बेचबबखन गनज 
बसजक् कम तफज  जान खोजेको भनी झठुो बयान ददएको अिस्था एिं पनुरािेदक 
प्रबतिादीहरुले अबधकारप्राप् त अबधकारी र अदालतसमक्ष आरोवपत कसूरमा इन्कार रही 
बयान गरेकोमा सो इन्कारी बयानलाई साविती बयानको हिाला ददई अन्य बमबसल 
संलग् न प्रमाणको समजुचत मूल्या्कनन नगरी मानि बेच बबखन तथा ओसारपसार 
(बनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ को उपदफा (२) को देहाय (क) कसूर 
अपराधमा सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा १ को देहाय (ङ) को खण्ड (१) 
बमोजजम जनही कैद िर्ज १६ र जररिाना १,00,000।– गने गरी गररएको शरुु 
झापा जजल्ला अदालतको त्रटुीपूणज फैसला बदर गरी अबभयोग दाबीबाट पनुरािेदक 
प्रबतिादीहरुलाई सफाई ददलाई पाउुँ भन् ने समेत बेहोराको पनुरािेदक प्रबतिादीहरु 
मध्येका लोकबहादरु साकी र लक्ष्मीमाया वि.क. को पनुरािेदन अदालत इलाममा दायर 
भएको संयकु्त पनुरािेदनपत्र। 

 

 

पनुरािेदन अदालतमा परेको िादीको पनुरािेदनपत्र 
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 यसमा प्रबतिादी लोकबहादरु साकीले करणी गरेको ठहर भएकोले मलुकुी ऐन, 
जबजजस्ती करणीको १० नं. बमोजजम पीबडतालाई क्षबतपूबतज र मानि बेचबबखन तथा 
ओसार पसार (बनयन् त्रण) ऐन, 2064 को दफा १७ बमोजजम पीबडत नाबाबलकलाई 
प्रबतिादी लोकबहादरु साकी र लक्ष्मीमाया वि.क. लाई भएको जररिानाको ५० प्रबतशत 
बराबरको रकममा नघट् ने गरी मनाबसि मावफकको क्षबतपूबतज भराई ददन ु पनेमा सो 
सम्बन्धमा केही नबोलेकोले शरुु झापा जजल्ला अदालतको फैसला सो हदसम्म बदर 
गरी क्षबतपूबतज ददलाई भराई पाउुँ भन् ने िादी नेपाल सरकारको तफज बाट पनुरािेदन 
अदालत इलाममा परेको पनुरािेदन पत्र। 

 

पनुरािेदन अदालतको आदेश 

 यसमा स्ियं पीबडतको अदालतमा भएको प्रमाजणत बयानको स.ज. 4 र १३ 
समेतबाट प्रबतिादी लोकबहादरु समेतले बनजलाई बबवक्र गने उद्योगसम्म गरेको भन् ने 
देजखएको अिस्थामा सोको यवकन नगरी भएको शरुुको फैसला विचारणीय भै फरक पनज 
सक्ने देजखुँदा छलफल बनबमत्त अ.बं. 202 नं. र पनुरािेदन अदालत बनयमािली, 
2048 को बनयम 47 बमोजजम प्रत्यथी जझकाई आएपबछ िा अिबध नाघेपबछ 
बनयमानसुार पेश गनुज भन् ने पनुरािेदन अदालत इलामको आदेश।  
  यसमा प्रत्यथी प्रबतिादीहरुले ददएको पनुरािेदन उपर बमबत २०६७।०२।११ 
मा प्रत्यथी जझकाउने आदेश भएपश् चात िादी नेपाल सरकारको तफज बाट बमबत 
2067।०३।२४ मा पनुरािेदन दायर भएको देजखुँदा उक्त िादी नेपाल सरकारको 
तफज बाट पनज आएको पनुरािेदन पत्रको जानकारी प्रत्यथी प्रबतिादीहरुलाई ददई 
बनयमानसुार गरी पेश गनूज भन् ने पनुरािेदन अदालत इलामको आदेश।  
पनुरािेदन अदालतको फैसला 
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प्रबतिादीहरुलाई मानि बेचबबखन तथा ओसारपसार (बनयन् त्रण) ऐन, २०६४ को 
दफा ३ र दफा ४ को उपदफा २ को देहाय (ख) को कसूरमा ऐ. ऐनको दफा १५ 
को उपदफा (१) देहाय (ङ) को खण्ड (२) बमोजजम सजाय गरी ऐ. ऐनको दफा १७ 
बमोजजम क्षबतपूबतज भराई ददन ुपेरने्मा सो नगरी ऐ. दफा १५ को उपदफा (१) देहाय 
(ङ) को खण्ड (१) बमोजजम सजाय हनेु ठह याएको सो हदसम्मको सरुु झापा जजल्ला 
अदालतको बमबत 2066।५।३१ को फैसला बमलेको नदेजखुँदा सो हदसम्म उल्टी हनेु 
ठहछज। प्रबतिादी लोकबहादरु साकी र लक्ष्मीमाया वि.क.ले सो मानि बेचबबखन तथा 
ओसारपसार (बनयन् त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा ४ को उपदफा २ को 
देहाय (ख) को कसूर गरेको देजखुँदा पीबडत १४ िर्ज की बाबलका रहेको देजखुँदा बनज 
प्रबतिादीहरुलाई ऐ. ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) देहाय (ङ) को खण्ड (२) 
बमोजजम कैद िर्ज १२(बाह्र) र जररिाना रु. 1,00,000।–(एक लाख) हनेु ठहछज। 
क्षबतपतुीको हकमा प्रबतिादी लोकबहादरु साकी र लक्ष्मीमाया वि.क. बाट ऐ. ऐनको 
दफा १७ बमोजजम जनही रु. 50,000।– (पचास हजार) र प्रबतिादी लोकबहादरु 
साकीलाई मलुकुी ऐन, जबजजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजजम रु. 
25,000।– (पच् चीस हजार) पीबडतलाई क्षबतपूबतज भराई ददने ठहछज। अन्य अबभयोग  
दािीको सम्बन्धमा प्रबतिादी लोकबहादरु साकीलाई मलुकुी ऐन, जबजजस्ती करणीको 
महलको १ नं. र ३ नं. को देहाय (३) को कसूरमा ऐ. ऐन महलको ३ नं. को देहाय 
(३) बमोजजम कैद िर्ज ६ (छ) र मलुकुी ऐन वििाहिारीको महलको २ नं.  को देहाय 
(३)  बमोजजम ६ मवहना कैद र रु. 10,000 (दश हजार) जररिाना समेत ठहर हनेुमा 
यी प्रबतिादीलाई सोही मानि बेचबबखन तथा ओसारपसार मदु्दामा कैद िर्ज १२ (बाह्र) 
र जररिाना रु. 1,00,000।(एकलाख) हनेु ठहरेकोले मलुकुी ऐन, दण्ड सजायको 
महलको १० नं. ले खत खावपने नहुुँदा थप सजाय गरी रहन परेन। अकाज प्रबतिादी 
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लक्ष्मीमाया वि.क. लाई मलुकुी ऐन,  वििाहिारी महलको २ नं. को देहाय (३) बमोजजम 
कैद मवहना ६ (छ) र जररिाना रु १०,०००।– (दश हजार) ठहर हनेुमा सोही मानि 
बेचबबखन तथा ओसारपसार मदु्दामा कैद िर्ज १२ (बाह्र) र जररिाना रु १,०००००।– 

(एक लाख) हनेु ठहरेकाले मलुकुी ऐन, दण्ड सजायको महलको १० नं. ले खत खावपने 
नहुुँदा थप सजाय गरी रहन परेन भनी सो हदसम्म सरुु झापा जजल्ला अदालतबाट सोही 
बमबत २०६६।०५।३१ मा भएको फैसला बमलेकै देजखंदा सो हदसम्म सदर हनेु 
ठहछज। अबभयोग दािीबाट सफाई ददलाई पाउुँ भन्ने प्रबतिादीहरुको पनुरािेदन जजकीर 
पगु्न सक्दैन भन्ने समेत पनुरािेदन अदालत इलामको फैसला।  

 
यस अदालतमा परेको प्रबतिादीहरुको पनुरािेदन  

 "क" कुमारी र म प्रबतिादी मध्येको लोकबहादरु साकी शबनश् चरे जस्थत 
सोमकान्त भट्टराईकामा काम गने क्रममा वििाह गने सल्लाह भई सो ठाउुँमा वििाह 
गनज "क" कुमारीले नमानेकी हुुँदा धरान जस्थत लक्ष्मीमाया बब.क. की छोरी भमुा 
वि.क.का घरमा गई वििाह गरेको हो। म लक्ष्मीमाया वि.क. लाई पबन वििाहको 
बनम्ता दददा वििाहमा सहभागी भएकी हुुँ। वििाह पश् चात "क" कुमारी पनुः फवकज  
आएर सोमकान्त भट्टाराईका घरमा काम गनज नमानेकी हुुँदा लक्ष्मीमाया वि.क.की 
कान्छी छोरी बसजक् कममा बस्ने भएकोले त्यही गई बस्ने सल्लाहा बमोजजम म 
लक्ष्मीमाया वि.क.ले बसदक्कममा पु याउनको लाबग मात्र गएको हुुँ। बेच्ने उद्देश्ययले 
बसदक्कम लान खोजजएको होइन। पीबडत भबनएकी "क" कुमारी र म लोकबहादरु एकै 
घरमा २ िर्जदेजख काम गरी आएकाले मेरो आबनबानी, चालचलन, चररत्रका बारेमा सबै 
कुरा "क" कुमारीलाई थाहा बथयो। लामो समयसम्म छोरीसुँग कुनै सम्पकज  नै नभएकी 
"क" कुमारीकी आमा "ख" कुमारीले सत्य, तथ्य र सबै कुराको गवहराई नबझुी 
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अरुको कुरा सनुी हामीउपर झठु् ठो जाहेरी ददएको हो। बेच्ने उद्देश् य नै बथयो भनेर 
िादी पक्षले बमबसल संलग्न कुनै ठोस सबतु प्रमाण पेश गनज सकेको छैन। प्रमाणको 
भार प्रबतिादीमा भएपबन पीबडत र जाहेरिालाको झठु्ठो बयानले मात्र सजाय गनज पयाजप्त 
भयो भन् ने अथजमा प्रमाणको भार प्रबतिादीहरुउपर हनेु व्यिस्था गररएको होइन। 
अबभयोग लाग्ने बबजत्तकै िादी पक्ष चपुचाप बस्ने र प्रबतिादीले प्रमाणको भार िहन नगने 
बबजत्तकै सजाय गररहाल्न ुपछज भन् ने अथजमा ऐनको बनमाजण भएको होइन। त्यसैले बेच् ने 
उद्देश् यले पीबडतलाई लान खोजजएको होइन। केही समयसम्म आफन्तकामा बस्नका 
लाबग बसजक् कम जानेसम्मको तयारी गनज लागेको अिस्थामा अबभयोग लागेको हुुँदा केिल 
जाहेरी र पीबडतको बयानकै आधारमा मात्र सजाय गने गरी गररएको पनुरािेदन अदालत 
इलामको फैसला त्रटुीपूणज छ। राजजखसुी र स्िेच्छाले "क" कुमारीसुँग म 
लोकबहादरुको वििाह भएको हुुँदा बहवुििाह र जबरजस्ती करणीमा सजाय गनज 
बमल्दैन। "क" कुमारीको स्िेच्छामा वििाहको बनम्तो मान् न गई वटका लगाई ददएको 
हुुँदा म लक्ष्मीमाया वि.क.लाई बहवुििाहमा सजाय गनज बमल्ने होइन। तसथज पनुरािेदन 
अदालत इलामले हामीलाई हराउने गरी गरेको फैसला उल्टी गरी सफाई पाउुँ भनी 
यस अदालतमा परेको प्रबतिादीहरुको संयकु्त पनुरािेदन।  
 

यस अदालतको आदेश 

यसमा क्षबतपबुतज भराउुँदा प्रबतिादीको हैबसयत के हो,  कुन सम्पजत्तबाट भराउने 
हो? फैसलाले त्यसलाई वििेचना गररएको नपाइनकुो साथै पीबडत अदातलमा आई 
िकपत्र समेत गरेको नदेजखएको पररपे्रक्ष्यमा शरुु तथा पनुरािेदन अदालतको फैसला 
फरक पनज सक्ने देजखुँदा अ.बं. 202 नं. बमोजजम प्रत्यथी जझकाई बनयमानसुार पेश 
गनूज भन् ने यस अदालतको आदेश।  
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यस अदालतको फैसला 
बनयमबमोजजम पेशी सूचीमा चढी बनणजयाथज इजलाससमक्ष पेश हनु आएको प्रस्ततु 

मदु्दाको पनुरािेदन जजकीरसवहतको सम्पूणज बमबसल कागजात अध्ययन गरी बनम्न 
बमोजजमको बहस समेत सबुनयो। 

पनुरािेदक प्रबतिादीहरुको तफज बाट विद्वान अबधिक्ताहरु श्री भोजेन्रबहादरु खत्री, 
श्री रामप्रसाद अयाजल र श्री तारा खनालले पीबडत भबनएकी "क" कुमारीको उमेर १४ 
िर्जको बाबलका भबनए तापबन बनजको उमेर कही कतैबाट प्रमाजणत भएको अिस्था छैन, 
पीबडतको प्रमाजणत बयानमा बनजले आफूलाई बेचबबखन गनज लान लागेको शंका लागेको 
भनी शंकाको आधारमा मात्र जाहेर ददएको देजखन्छ, जाहेरी दरखास्तमा मानि 
बेचबबखन गनज लागेको भनी उद्योगको रुपमा जाहेरी ददएको र उक्त जाहेरीमा 
लोकबहादरु साकीलाई मात्र अबभयकु्तको रुपमा उल्लेख गररएको छ भने लक्ष्मीमायाको 
हकमा जाहेरीमा नाम उल्लेख गररएको छैन। अबभयोगपत्रमा पबन वकन्ने बेच्ने उद्देश्यले 
काम हनु खोजेको भन्ने मात्र उल्लेख गररएको छ, यसरी बेचबबखनको काम सम्पन्न भई 
नसकेको अिस्थामा मानि बेचबबखनको कायज सम्पन्न भइसकेको भनी प्रबतिादीहरुलाई 
सजाय गरेको फैसला नबमलेकोले सो फैसला उल्टी गरी अबभयोग दािीबाट 
प्रबतिादीहरुलाई सफाई होस भनी बहस प्रस्ततु गन ुजभयो। 

 त्यसैगरी प्रत्यथी िादी नेपाल सरकारको तफज बाट विद्वान उप-न्यायाबधिक्ता श्री 
पषु्कर सापकोटाले प्रबतिादीहरुबाट कसूर नभएको भन्दा पबन कम सजायको दािी 
गररएको छ। कानूनले नै जररिानाको आधा क्षबतपूबतज गने व्यिस्था गरेको अिस्थामा 
मानि बेचबबखनमा प्रबतिादीको आबथजक अिस्था हेन ुज पने आिश्कता हदैुन, मानि 
बेचबबखन तथा ओसारपसार (बनयन्त्रण) ऐन,२०६४ को दफा १७ ले क्षबतपूबतज भराउने 
व्यिस्थामात्र गरेको छ, के कसरी भराउने भन्न े कुराको उल्लेख नगरेको अिस्थामा 
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विपक्षी जझकाउने आदेशमा बलइएका आधारहरु बमलेको देजखदैन। तसथज पीबडतले 
क्षबतपूबतज पाउने कानूनी अबधकार हो, प्रबतिादीको हैबसयत भए िा नभए पबन पीबडतको 
क्षबतपूबतज पाउने अबधकार कुजण्ठत हनु सक्दैन, ऐ. ऐनको दफा ६(१) मा पीबडतको 
तत्काल बयान गरी प्रमाजणत गराउन नजजकको जजल्ला अदालतमा लैजान ुपने र यस्तो 
अिस्थामा पीबडत अदालतमा गई बयान नगरे पबन अदालतले प्रमाणमा बलन सक्ने भन्न े
उल्लेख गरेकोले पीबडत अदालतमा आई बकपत्र गरररहन ुपदैन। प्रबतिादीले पीबडतसंग 
वििाह गरी करणी बलन ु ददन ु भएको र भारतको बसदक्कममा जान भनी वहडेको भनी 
अदालतमै आएर स्िीकार गरेको अिस्थामा मानि बेचबबखन तथा ओसारपोसारको 
उद्योग मात्र भएको मान्न बमल्ने देजखदैन। ऐनको दफा ९ ले यो कसूरलाई strict 

liability अन्तगजत राखेकाले कसूर आफूले गरेको छैन भन्न ेकुराको प्रमाण अबभयकु्तले नै 
पु याउन ु पने कानूनी व्यिस्था भएकोमा प्रबतिादीहरुले आफ्नो पक्षमा साक्षी प्रमाण 
समेत पेश गनज नसकेको अिस्थामा पनुरािेदन अदालतको फैसला मनुाबसि देजखंदा सो 
फैसला सदर हनुपुदजछ भनी प्रस्ततु गन ुज भएको बहस समेत सबुनयो। 

उपरोक्त बमोजजमको बहस समेत सनुी बनणजयतफज  विचार गदाज बनम्न प्रश्नहरुमा 
केजन्रत रही बनणजय ददनपुने देजखन आयो।   

(१) िारदातको समय अथाजत बमबत २०६४ साल भारमा पीबडतको उमेर कबत बथयो? 

(२) प्रबतिादीहरुको कायज मानि बेचबबखन तथा ओसारपोसारको कसूर हो िा  होइन? 

(३) नाबाबलकसुँग वििाह गरी करणी समेत गरेकोमा बनजको मंजरुी भए पबन 
बालवििाह तथा जिजजस्ती करणीको अपराध हनेु हो िा होईन? 

(४) मानि बेचबबखन तथा ओसारपोसार मदु्दामा पीबडतले अबधकारप्राप्त अबधकारीसमक्ष 
गरेको बयान अदालतबाट प्रमाजणत भएको अिस्थामा मदु्दाको कारिाहीको 
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बसलबसलामा पीबडत अदालतमा उपजस्थत नभएमा समेत त्यस्तो प्रमाजणत बयान 
अदालतले प्रमाणमा बलन बमल्ने हो िा होईन? 

(५) अपराध पीबडतको क्षबतपूबतजको अिधारणा, यस सम्बन्धी अन्तराजविय प्रािधान एिं 
अभ्यासको अिस्था के कस्तो रहेको छ? 

(६) मानि बेचबबखन एिं जिजजस्ती करणी मदु्दामा अदालतबाट कसूर ठहर भएको 
अिस्थामा पीबडतलाई भराउनपुने क्षबतपूबतज कसरी भराउुँदा उपयकु्त हनु्छ? 

(७) पनुरािेदन अदालत इलामको फैसला बमलेको छ िा छैन ?   

यसमा प्रबतिादीमध्येका लोकबहादरु साकीलाई मलुकुी ऐन, वििाहबारी महलको 
२ नं. को देहाय ३ नं. तथा ऐ. जिजजस्ती करणीको महलको १ नं. र ३ नं. को 
देहाय (३) एिं मानि बेचबबखन तथा ओसारपसार (बनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा 
३ र ४(२) को देहाय (क) को कसूरमा मलुकुी ऐन वििाहबारीको महलको २ नं. को 
देहाय (३),जिजजस्ती करणीको महलको ३ नं.  को देहाय (३) बमोजजम सजाय र 
जबजजस्ती करणीको महलको १० नं. र मानि बेचबबखन तथा ओसारपसार (बनयन्त्रण) 
ऐन, २०६४ को दफा 15(१) को देहाय (ङ) को खण्ड (१) बमोजजम पीबडतलाई 
क्षबतपूबतज समेत ददलाई ददने र प्रबतिादी लक्ष्मीमाया वि.क. लाई मलुकुी ऐन 
वििाहबारीको महलको २ नं. को देहाय (३) विपररतको कसूरमा  ऐ को २ नं. को 
देहाय (३) बमोजजम साथै मानि बेचबबखन तथा ओसारपसार (बनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को 
दफा १५ को उपदफा १ को देहाय (ङ) को खण्ड (१) बमोजजम पीबडतलाई क्षबतपूबतज 
समेत ददलाई ददने तथा प्रबतिादीहरु वकशोर विश् िकमाज र भमुा विश् िकमाजलाई मलुकुी 
ऐन, वििाहबारी महलको २ नं. को देहाय (३) नं. विपररतको कसूर गरेको साथै मानि 
बेचबबखन तथा ओसारपसार (बनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा 15(1) को 
देहाय (ज) बमोजजमको कसूरमा मलुकुी ऐन, वििाहबारीको महलको २ नं. को देहाय 
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३ बमोजजम साथै मानि बेचबबखन तथा ओसारपसार (बनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा 
15 को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजजम सजाय साथै पीबडतलाई मानि 
बेचबबखन तथा ओसारपसार (बनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा 17 बमोजजम क्षबतपूबतज 
समेतको अबभयोग दािी रहेको प्रस्ततु मदु्दामा फरार रहेका प्रबतिादीहरु वकशोर 
विश्वकमाज र श्रीमती भमुा विश्वकमाजका हकमा अंश रोक्का राखी बनजहरुपबछ फेला परी 
पक्राउ परेका बखत िा हाजजर हनु आए िा कानूनको अिबध नाघेपबछ बाुँकी काम गने 
गरी अ. िं. १९० नं.  बमोजजम मलु्तबीमा राखी प्रबतिादीमध्येका लोकबहादरु साकी र 
लक्ष्मी वि.क. को हकमा जनही १६ (सोह्र) िर्ज कैद र रु. 1,00,000 (एक लाख) 
जररिाना हनेु ठहर गरी झापा जजल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर िादी प्रबतिादीको 
दोहोरो पनुरािेदन परेकोमा प्रबतिादीहरु लोकबहादरु साकी र लक्ष्मीमाया वि.क. लाई 
१२ (बाह्र) िर्ज कैद  र रु. 1,00,000।(एक लाख) जररिाना हनेु र क्षबतपबुतजको 
हकमा प्रबतिादी लोकबहादरु साकी र लक्ष्मीमाया वि.क.बाट जनही रु. 
50,000।(पचास हजार) र प्रबतिादी लोकबहादरु साकीबाट थप रु. 
25,000।(पच् चीस हजार) गरी जम्मा रु.१,२५,००००। (रु.एकलाख पजच्चस 
हजार) क्षबतपूबतज पीबडतलाई भराई ददने गरी सरुु फैसला केही उल्टी हनेु ठहर गरी 
पनुरािेदन अदालत इलामबाट भएको फैसलाउपर यस अदालतलमा प्रबतिादीहरुको 
पनुरािेदन परेको देजखन आयो।  

प्रस्ततु मदु्दामा फरार रहेका प्रबतिादीहरु वकशोर विश्वकमाज र भमुा विश्वकमाजका 
हकमा अंश रोक्का राखी बनजहरुपबछ फेला परी पक्राउ परेका बखत िा हाजजर हनु आए 
िा कानूनको अिबध नाघेपबछ बाुँकी काम गने गरी अ. िं. १९० नं.  बमोजजम मलु्तबीमा 
राखेको देजखुँदा सो सम्बन्धमा केही बोबलरहन परेन। 



    

                     लोकबहादरु साकीसमेत वि. "ख" कुमारीको जाहेरीले नेपाल सरकार         मानि बेचबबखन, बालवििाह, जिजजस्ती करणी । 0६7-CR-१2८८       20/४५ 

 

सिजप्रथम पवहलो प्रश्नको रुपमा रहेको िारदातको समय अथाजत बमबत २०६४ साल 
भारमा पीबडतको उमेर कबत बथयो भन्ने तफज  विचार गदाज जाहेरी दरखास्तमा पीबडतको 
जन्म २०५० सालबतर भएको भनी उल्लेख भएको देजखन्छ। सो जाहेरी दरखास्त बमबत 
२०६४।०५।३० मा परेको देजखन्छ। जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख भएबमोजजम सो 
िारदातको समयमा  बनज पीबडतको उमेर १४ िर्ज मात्र भएको देजखन्छ। त्यसैगरी 
पीबडतको प्रमाजणत बयानमा समेत बनजले आफू १४ िर्जकी भएको भन्न ेउल्लेख भएको 
देजखन्छ। प्रबतिादीहरु लोकबहादरु साकी र लक्ष्मीमाया वि.क.ले अबधकारप्राप्त 
अबधकारीसमक्ष गरेको मौकाको बयानमा पीबडत नाबाबलक भएको नभएको सम्बन्धमा 
आफूलाई थाहा नभएको भनी पीबडत उमेर पगेुको बाबलग व्याजक्त हनु ्भनी प्र्टम रुपमा 
उल्लेख गनज सकेको देजखदैन। यसैगरी बस्तजुस्थबत मचुलु्काका व्यजक्तहरु रञ्जना सबु्िा 
समेतले पीबडत १४ िर्जकी भएको उल्लेख गरेको देजखन्छ। यसरी बमबसल संलग्न 
जाहेरी दरखास्त समेतबाट पीबडतको उमेर िारदातको समयमा १४ बर्ज रहेको पवु्टम 
भएको र सो तथ्यलाई प्रबतिादीहरुले िष्तबुनष्ठ प्रमाणद्वारा खण्डन गनज सकेको नदेजखदा 
अन्यथा भन्न बमलेन। तसथज िारदातको समयमा पीबडतको उमेर पूरा भई बाबलग 
भइसकेको बथयो भन्न े पनुरािेदक प्रबतिादहरुको तफज बाट बलएको बहस जजवकरसुँग 
सहमत हनु सवकएन।  

 अब प्रबतिादीहरुको कायज मानि बेचबबखन तथा ओसारपोसारको कसूर हो िा  
होइन भन्न ेदोस्रो प्रश्नतफज  विचार गदाज मानि बेचबबखन तथा ओसारपोसारको कसूरलाई 
प्रचबलत कानूनमा गररएको पररभार्ाको अिलोकन गनुज सान्दबभजक देजखन आयो। मानि 
बेचबबखन तथा ओसारपोसारको पररभार्ा सम्बन्धमा मानि बेचविखन तथा ओसारपसार 
(बनयन्त्रण) ऐन, 2064 को दफा ३ र ४(२) को देहाय (ख) र दफा १५(१) को 
देहाय (ङ) को खण्ड (२) मा व्यिस्था रहेकोछ। सो ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) 
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मा  "कसैले पबन मानि बेचबबखन तथा ओसारपोसार गन ुज गराउन ु हदैुन" भन्न े र 
उपदफा २ मा "कसैले उपदफा (१) बमोजजमको कायज गरेमा यस ऐन बमोजजमको 
कसूर गरेको माबननेछ" भन्न ेव्यिस्था रहेको छ।त्यसैगरी दफा ४(२) को खण्ड (ख) 
मा "िेश्यािजृत्तमा लगाउने िा शोर्ण गने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, 

प्रलोभनमा पारी, झकु्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च बमलाई, जबजजस्ती गरी, करकापमा पारी, 
अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, अबभभािक िा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, 

धम्की ददई िा करकापमा पारी कसैलाई बबसरहेको घर, स्थान िा व्यजक्तबाट छुटाई 
लग्ने िा आफूसंग राख्ने िा आफ्नो बनयन्त्रणमा बलने िा कुनै स्थानमा राख्न े िा 
नेपालबभत्रको एक ठाउुँबाट अको ठाउुँमा िा विदेशमा लैजाने िा अरु कसैलाई ददने" 
भनी मानि बेचबबखन तथा ओसारपोसारको कायजको पररभार्ा गररएको छ। 

उपरोक्त व्यिस्थाबाट कसैले माबनसलाई िेश्यािजृत्तमा लगाउने िा शोर्ण गने 
उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, झकु्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च 
बमलाई, जिजजस्ती गरी कसैलाई बबसरहेको घर, स्थान िा व्यजक्तबाट छुटाई लग्ने िा 
आफूसंग राख्न ेिा नेपालबभत्रको एक ठाउुँबाट अको ठाउुँमा िा विदेशमा लैजाने िा अरु 
कसैलाई ददने कायज गरेमा मानि ओसारपोसारको कसूर हनेु भनी प्र्टम व्यिस्था गरेको 
छ।  

प्रस्ततु मदु्दामा पीबडत आफ्नो घरको नाजकु आबथजक अिस्थाका कारण अरुको 
घरमा बसी घरायसी काममा सघाउने कायज गदै आएकी र पनुरािेदक प्रबतिादीमध्येका 
लोकबहादरु साकी पबन सोही घरमा त्यस्तै प्रकृबतको कायज गदै आएको देजखन्छ। सोही 
क्रममा लोकबहादरु साकीले पीबडतलाई मीठो खान र रा् ो लाउन ददने, पढाई ददने र 
भविष्यमा सखुी राख्न े जस्ता प्रलोभन देखाई आफूसंग वििाह गनज बाध्य बनाएको भन्न े
तथ्य बनजको अबधकार प्राप्त अबधकारीसमक्ष गरेको बयानको स.जिाफ नं. ८ मा 
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उल्लेख भएको देजखन्छ। सो तथ्यलाई बनजको अदालतमा भएको बयानबाट समेत पवु्टम 
भएको देजखन्छ। माबथ उल्लेजखत ऐनको दफा ४(२) को खण्ड (ख) बमोजजम कसूर 
हनुको लाबग कुनै पबन व्यजक्तको बेचविखन एिं ओसारपसारको कायज सम्पन्न हनैु पने 
भन्न ेदेजखदैन। सो उद्दशे्यको लाबग त्यस्तो व्यजक्तलाई आफू बबसरहेको घर, स्थान तथा 
व्यजक्तबाट छुटाई नेपालबभत्रको एक स्थानबाट अको स्थानमा लैजाने कायज भइसकेको 
तर गन्तव्य स्थानमा पु याउन बाुँकी रहेको अबस्थामा समेत सो कसूर भएको 
माबनन्छ।  

प्रस्ततु मदु्दामा प्रबतिादीहरुले पीबडतलाई वििाहरुपी नाटक मञ्चन गरी भारतमा 
लगी बेस्यािजृत्तमा लगाउने उद्देश्यले बनजले काम गररराखेको झापा जस्थत घरबाट 
छुटाई, भगाई झापाबाट धरान लगी धरानबाट पनुः झापा हदैु भारतको बसक्कीमतफज  
लैजाने प्रयास गरररहेको अबस्थामा झापामा पक्राउ परेको तथ्य प्रबतिादीहरुको 
बयानसमेतबाट प्र्टम हनु्छ। तसथज प्रबतिादीहरुको उक्त कायज ऐनको दफा ४ को देहाय 
(२) खण्ड (ख)  को पररभार्ा बभत्रको कसूर भएको पजुष् ट हनु आएको देजखंदा पनुरािेदक 
प्रबतिादीहरुका तफज बाट मानब बेचविखन तथा ओसारपोसारको अपराध भई नसकेको 
सोको उद्योग मात्र भएको हो भनी बलइएको बहस जजवकर कानूनसम्मत रहेको देजखन 
आएन।  

अब तेस्रो प्रश्नतफज  विचार गदाज उमेर पगेुकी मवहलासंग वििाह एिं करणी गरेको 
हुुँदा बालवििाह र जबजजस्ती करणी हनु नसक्ने भन्न ेपनुरािेदकहरुको जजकीर रहेको 
देजखन्छ। प्रस्ततु सन्दभजमा माबथ उल्लेजखत प्रश्न नं. १ मा भएको तथ्य एिं वििेचना 
समेतको आधारमा पीबडतको उमेर िारदातको समयमा १४ बर्ज मात्र रहेको पवु्टम हनु 
आएको छ। अब कस्तो अबस्थामा बाल वििाहको िारदात हनु्छ भन्न ेसम्बन्धमा प्र्टम 
गनुज पने देजखन्छ। प्रस्ततु सन्दभजमा मलुकुी ऐन विहािरीको महलको २ नं. सान्दबभजक 



    

                     लोकबहादरु साकीसमेत वि. "ख" कुमारीको जाहेरीले नेपाल सरकार         मानि बेचबबखन, बालवििाह, जिजजस्ती करणी । 0६7-CR-१2८८       23/४५ 

 

रहेको देजखन्छ। सो २ नं. मा "विहािरी गदाज मवहला र परुुर्को उमेर संरक्षकको 
मन्जरुी भए अठार िर्ज र संरक्षकको मन्जरुी नभए बीस बर्ज नपगुी विहािरी गनज गराउन 
हुंदैन" भन्न े व्यबस्था छ। उजल्लजखत व्यबस्था अनसुार विहािरी गदाज संरक्षकको 
मञ्जूरीलाई आधार बनाएर मवहला र परुुर्को वििाह गने उमेरको हद तोवकएको 
देजखन्छ। संरक्षकको मञ्जुरी भएमा मवहला र परुुर् दिैुको उमेर १८ र संरक्षकको 
मञ्जुरी नभए २० िर्ज उमेर नपगुी वििाह गनज गराउन नहनेु देजखन्छ। प्रस्ततु मदु्दामा 
पीबडत र प्रबतिादी लोकबहादरु साकीको िीचमा वििाह भएको भन्न े जजवकर बलइएको 
देजखन्छ। उक्त व्यबस्थाअनसुार वििाह हुुँदा नत पीबडतको संरक्षकको मन् जरुी बथयो भन्न े
प्रबतिादीहरुको जजवकर छ नत पीबडतको उमेर २० िर्ज पबुगसकेको बथयो भन्न े जजवकर 
बलन र सो पवु्टम हनेु प्रमाण प्रस्ततु गनज नै सकेको पाइन्छ। माबथ उल्लेख भए अनसुार 
िारदातको समयमा पीबडतको उमेर १४ बर्जमात्र रही िैध वििाहको लाबग चावहने उमेर 
पूरा भएको नदेजखुँदा पीबडत र प्रबतिादीको बीच भएको उक्त वििाह बैध वििाह नभई 
िालवििाह भएको तथ्य पवु्टम हनु आयो। 

प्रस्ततु सन्दभजमा प्रबतिादी लक्ष्मीमाया वि.क. को हकमा विचार गदाज बनजले 
प्रबतिादी लोकबहादरु साकी र पीबडतको वििाह आफू समेत सामेल भई गराएको कुरा 
अबधकारप्राप्त अबधकारीसमक्ष र अदालतमा स्िीकार गरेको देजखन्छ। सो कुरालाई 
वििाहको क्रममा जखजचएका बमबसल संलग्न तजस्िरहरुले समेत पवु्टम गरेको अिस्थामा 
प्रबतिादी लक्ष्मीमाया वि.क. ले मलुकुी ऐन बबहािरीको महलको २ नं. विपररतको कसूर 
गरेको पवु्टम हनु आयो। तसथज पनुरािेदन जजकीर तथा पनुरािेदकको तफज बाट िैध 
वििाह गरेको बालवििाह गरेको होइन भनी बलइएको पनुरािेदन एिं बहस जजकीरसंग 
सहमत हनु सवकएन।  
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अब १४ बर्जको बाबलकासुँग करणी गरेमा जबजजस्ती करणी हनेु िा नहनेु 
सम्बन्धमा  विचार गदाज मलुकुी ऐन जिजजस्ती करणीको महलको १ नं. मा रहेको 
जबजजस्ती करणीको पररभार्ा अिलोकन गनुज सान्दबभजक देजखन्छ। उक्त १ नं.मा 
"कसैले कुनै मवहलालाई बनजको मञ्जूरी नबलई करणी गरेमा िा सोह्र िर्जभन्दा कम 
उमेरको बाबलकालाई बनजको मञ्जूरी बलई िा नबलई करणी गरेमा बनजले जबजजस्ती 
करणी गरेको ठहछज" भन्ने व्यबस्था रहेको छ। उक्त व्यबस्था अनसुार कसैले कुनै 
मवहलालाई बनजको मञ्जूरी नबलई करणी गरेमा िा सोह्र िर्जभन्दा कम उमेरको 
बाबलकालाई बनजको मञ्जूरी बलई िा नबलई करणी गरेमा बनजले जबजजस्ती करणी गरेको 
मान्न ुपदजछ। प्रस्ततु मदु्दामा पीबडतको उमेर िारदात हुुँदा १४ बर्जमात्र रहेको र बनज 
पीबडत र प्रबतिादीको बबचमा करणी भएको तथ्यमा कुनै वििाद रहेको देजखदैन। 
पीबडतको उमेर िारदातको बखत १६ िर्जभन्दा कम रहेको अिस्थामा पीबडतसंग 
प्रबतिादीले वििाह गरेको िा पीबडतले करणीको लाबग सहमबत जनाएको भन्ने जस्ता 
तकज ले कानूनी मान्यता प्राप्त गनज सक्ने अिस्था रहदैन। तसथज उल्लेजखत व्यबस्था, 
तथ्य एिं वििेचना समेतको आधारमा प्रबतिादी लोकबहादरु साकीले पीबडतलाई 
जबजजस्ती करणी गरेको पवु्टम हनु आएको देजखुँदा जबजजस्ती करणी गरेको होइन भन्न े
पनुरािेदन जजकीर एिं प्रबतिादीको तफज बाट बलइएको बहस जजकीरसुँग सहमत हनु 
सवकएन।  

यसरी पीबडत िारदातको समयमा १४ बर्जको मातै्र रहेको र बनजलाई ललाई 
फकाई वििाह गरी करणी समेत बलन ु ददन ु भएको कुरा स्ियं प्रबतिादी लोकबहादरु 
साकीबाट आफ्नो बयानको क्रममा अबधकारप्राप्त अबधकारी र अदालतमा स्िीकार 
गरेको, पीबडतको उमेर 14 िर्ज रहेभएको अिस्थामा बाबलकासुँग भएको वििाहलाई 
बैध वििाह नमाबनने र करणी बलन ुददन ुगने कायज कानूनसम्मत नभई जिजजस्ती करणी 
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हनेु हुुँदा उल्लेजखत तथ्य, व्यबस्था एिं वििेचना समेतबाट प्रबतिादी लोकबहादरु 
साकीले बालवििाहको साथै जिजजस्ती करणी समेतको कसूर र प्रबतिादी लक्ष्मीमाया 
वि.क.ले मलुकुी ऐन, बबहािरीको महलको २ नं. विपररतको िाल वििाहको कसूर गरेको 
पवु्टम हनु आयो।  

अब चौथो प्रश्नको रुपमा रहेको मानि बेचबबखन तथा ओसारपोसार मदु्दामा 
पीबडतले अबधकारप्राप्त अबधकारीसमक्ष गरेको बयान अदालतबाट प्रमाजणत भएको 
अिस्थामा मदु्दाको कारिाहीको बसलबसलामा पीबडत अदालतमा उपजस्थत नभए पबन 
त्यस्तो प्रमाजणत बयान अदालतले प्रमाणमा बलन बमल्ने िा नबमल्ने के हनु्छ भन्न े
सम्बन्धमा विचार गदाज प्रस्ततु मदु्दामा प्रबतिादीहरुका विरुद्ध वकटानी जाहेरी परेको 
देजखन्छ। पीबडतलाई भारतको बसजक् कम पु याउने क्रममा स्थानीय भर भलाद् मीले 
मौकामा शंका गरी रोकेर प्रहरीमा बझुाएको अबस्था छ। प्रबतिादीहरुको 
वक्रयाकलापबाट वििाह भएकी भनेकी पीबडत बसक्कीम जाने र वििाह भएका प्रबतिादी 
लोकबहादरु साकी भने नेपालमा आफूले अबधयाुँ जोतेको जग्गाधनीको घरमा बस्ने जस्ता 
वििादास्पद कुराहरु उल्लेख हनुकुा साथै प्रबतिादीहरुको साविती बयान, मौकामा कागज 
गने व्यजक्तहरुको कथन र पीबडतको अबधकारप्राप्त अबधकारीसमक्ष भएको अदालतबाट 
प्रमाजणत बयान एिं उजल्लजखत तथ्य, व्यिस्था एिं वििेचना समेतबाट अबभयोग दािी 
बमोजजमको घटना िारदातको पवु्टम भएको देजखन्छ।  

प्रस्ततु मदु्दामा पीबडतले अदालतमा िकपत्र गनज नआएकोले बनजको बयान 
प्रमाणमा बलन नबमल्ने भन्न े प्रबतिादीहरुको कानून व्यिसायीहरुको जजकीर रहेको 
देजखन्छ। सो सन्दभजमा मानि बेचविखन तथा ओसारपोसार (बनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को 
दफा ६(१) मा भएको व्यिस्थालाई अिलोकन गनुज सान्दबभजक देजखनछ्। सो दफा 
६(१) मा "दफा ५ बमोजजमको उजरु पीबडत आफैले ददएमा प्रहरी कायाजलयले बनजको 



    

                     लोकबहादरु साकीसमेत वि. "ख" कुमारीको जाहेरीले नेपाल सरकार         मानि बेचबबखन, बालवििाह, जिजजस्ती करणी । 0६7-CR-१2८८       26/४५ 

 

तत्काल बयान गराई त्यस्तो बयान प्रमाजणत गराउनको लाबग बनजलाई तरुुन्त नजजकको 
जजल्ला अदालतमा उपजस्थत गराउनपुनेछ"  भन्न ेव्यिस्था छ। त्यसैगरी ऐ. को दफा 
६(२) मा "प्रहरी कायाजलयले बनजको तत्काल बयान गराई त्यस्तो बयान प्रमाजणत 
गराउन ल्याएमा प्रचबलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापबन र सो बयानसुँग 
सम्बजन्धत कसूरको मदु्दा सो जजल्ला अदालतको के्षत्राबधकारबभत्र नपने भए पबन त्यस्तो 
जजल्ला अदालतको न्यायाधीशले त्यस्तो बयान बनजलाई पढी बाुँची सनुाई बनजले 
भनेबमोजजम लेजखएको भए सोही व्यहोरा र भनेबमोजजम नभएमा के कबत फरक छ सो 
व्यहोरा उल्लेख गरी प्रमाजणत गररददनपुनेछ" भन्ने र ऐ. दफा ६(३) मा "उपदफा (२) 

बमोजजम बयान प्रमाजणत गराएकोमा त्यस्तो पीबडत मदु्दाको कारबाहीको बसलबसलामा 
अदालतमा उपजस्थत नभए पबन त्यसरी प्रमाजणत गररएको बयान अदालतले प्रमाणमा 
बलन सक्नेछ" भन्ने व्यिस्था रहेको छ।  

उक्त व्यिस्था अनसुार मानि बेचविखन तथा ओसारपोसार (बनयन्त्रण) ऐन, 

२०६४ बमोजजमको कसूरबाट पीबडत स्ियं आफैले उजरु ददएकोमा प्रहरी कायाजलयले 
बनजको तत्काल बयान गराउन ु पने, सो बयान प्रमाजणत गराउनको लाबग बनजलाई 
यथाशीघ्र नजजकको जजल्ला अदालतमा लैजान ुपने र मदु्दाको कारिाहीको बसलबसलामा 
पीबडत व्यजक्त अदालतमा उपजस्थत नभए पबन त्यस्तो प्रमाजणत बयानलाई अदालतले 
प्रमाणको रुपमा बलन सक्ने देजखन्छ।  

प्रस्ततु मदु्दामा पीबडतको आमाले इलाका प्रहरी कायाजलय, अनारमनी, झापामा 
ददएको जाहेरी बमबत २०६४।०५।३० मा दताज भएको र जाहेरी दरखास्त दताज भएको 
भोबलपल्ट अथाजत बमबत २०६४।०५।३१ मा पीबडतको अबधकारप्राप्त अबधकारीसमक्ष 
बयान भएको र सोही ददन झापा जजल्ला अदालतबाट सो बयानलाई प्रमाजणत गराइएको 
देजखन्छ। ऐनको शाजब्दक व्यिस्था अनसुार घटनाको जाहेरी पीबडत आफैले ददएको 



    

                     लोकबहादरु साकीसमेत वि. "ख" कुमारीको जाहेरीले नेपाल सरकार         मानि बेचबबखन, बालवििाह, जिजजस्ती करणी । 0६7-CR-१2८८       27/४५ 

 

अिस्थामा भन्ने उल्लेख भएकोले यो प्रािधान अनसुार अदालतमा उपजस्थत नहनेु 
पीबडतको मौकाको अबभब्यजक्त प्रमाणको रुपमा बलनको लाबग त्यस्तो अबभव्यजक्त व्यक्त 
गने पीबडत आफै उजरुिाला हनु ुअबनिायज हनेु हो वक भन्ने जस्तो देजखन्छ। तर प्रमाण 
ऐन, २०३१ को दफा १८ ले गरेको कुनै काम, घटना िा अिस्थाका सम्बन्धमा 
भएको तहवककात िा जाुँचबझुको बसलबसलामा प्रचबलत नेपाल कानून बमोजजम तयार 
भएको कुनै बलखतमा उल्लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा व्यक्त गने व्यजक्त साक्षीको 
रुपमा अदालतमा उपजस्थत भै बयान गरेमा प्रमाणमा बलन हनु्छ भन्न े प्रमाण ग्राह्यता 
सम्बन्धी सामान्य कानूनी प्रािधानको अपिादको रुपमा मानि िेचविखन तथा 
ओसारपोसार (बनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ६ मा प्रहरी कायाजलयले तत्काल 
पीबडतको बयान गराई त्यस्तो बयान प्रमाजणत गराउनका लाबग बनजलाई तरुुन्त 
नजजकको जजल्ला अदालतमा उपजस्थत गराउन ुपने कायजविबधगत व्यिस्था गन ुजका साथै 
उक्त दफा ६ को उपदफा (३) मा यस दफा बमोजजम बयान प्रमाजणत गररएकोमा 
त्यस्तो पीबडत मदु्दाको कारिाहीको बसलबसलामा अदालतमा उपजस्थत नभए पबन त्यसरी 
प्रमाजणत गररएको बयान अदालतले प्रमाणमा बलन सक्ने गरी प्रमाणको ग्राह्यता 
सम्बन्धमा लजचलो व्यिस्था गरेको पाइन्छ। मानि बेचविखन जस्तो अमानिीय र कु्रर 
अपराधको पीडामा परेको व्यजक्त स्ियम अनसुन्धानको क्रममा अनसुन्धान 
अबधकारीसमक्ष उपजस्थत भएको अिस्थामा त्यस्तो अपराधको अनसुन्धान  गने प्रहरी 
अबधकृतले तत्कालै पीबडतको बयान गराउन ुपने र पीबडतलाई तरुुन्त नजजकको जजल्ला 
अदालतमा उपजस्थत गराई बनजको उक्त बयान प्रमाजणत गराउन ुपने भन्ने उक्त ऐनको 
दफा ६ को भार्ा संयोजनमा उल्लेख भएको “तत्काल” “तरुुन्त” र “नजजकको जजल्ला 
अदालत” जस्ता शब्दहरुले पीबडतको संरक्षणको लाबग कानून बनमाजताले ददएको विशेर् 
महत्ि र प्राथबमकतालाई प्र्टम गदजछ। पीबडतको संरक्ष, सरुक्षा र न्यायमा सहज पहूुँच 
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समेतलाई दृव्टमगत गरेर नै कानून बनमाजताले प्रमाण ऐन, २०३१ भन्दा पछाबड बनेको 
मानि बेचविखन तथा ओसारपोसार (बनयन्त्रण) ऐन, २०६४ मा उपयुजक्त विशेर् 
व्यिस्था गरेको प्र्टम हनु्छ। ऐनको यो विजश्टम प्रािधानको सान्दबभजकता अनसुन्धानको 
क्रममा संकलन गररएको कुनै तथ्य स्ियंको अबभव्यजक्त हो िा त्यस्तो अबभव्यजक्त 
पीबडतबाहेक अरु कसैको हो भन्न ेतथ्यको विशे्लर्णमा खोजजन ुपदजछ। पीबडत स्ियमले 
अनसुन्धान अबधकारीसमक्ष उपजस्थत भएर अपराधको सम्बन्धमा बयान गरेकी छन र 
त्यस्तो बयान तरुुन्त नजजकको जजल्ला अदालतबाट प्रमाजणत भएको छ भने पीबडतकोसो 
बयानको व्यहोरा मानि बेचविखन तथा ओसारपोसार (बनयन्त्रण) ऐनको दफा ६(३) 
बमोजजम प्रमाणमा बलन बमल्ने हनु्छ। पीबडत मौकामा अनसुन्धान अबधकारीसमक्ष 
उपजस्थत भएर घटनाको बारेमा बयान मात्र ददइन ् िा त्यस्तो घटनासंग सम्बजन्धत 
कसूरको अनसुन्धान प्रवक्रया अगाबड बढाउन बनजले नै जाहेरी िा उजरुी ददएकी हनु 
होइनन ्भनी खोजजनीबत गरररहन ुपने र पीबडत स्ियंको उजरुी नभई पीबडत बाबलकाका 
माता-वपता िा संरक्षकले उजरुी िा जाहेरी दरखास्त ददएको कारणले मात्र मौकामा 
पीबडतले गरेको प्रमाजणत बयानको प्रमाजणकता शनु्य हनेु िा त्यस्तो बयान प्रमाणको 
रुपमा ग्रहण गनज नबमल्ने भनी साुँघरुो अथज गनज समेत न्यायको रोहमा बमल्ने देजखन 
आउदैन।  

मानि बेचबबखन तथा ओसारपोसारको कायज विशेर् प्रकृबतको कसूर भएको र 
यसत्ो कसूरका पीबडतलाई अबभयकु्तहरुबाट हनेु दिाि, प्रभाि र अन्य कारणले गदाज 
भनेको समयमा अदालतमा बकपत्रको लाबग उपजस्थत गराउन नसवकने हुुँदा त्यस्तो 
घटनाको सम्बन्धमा पीबडतको  अबधकारप्राप्त अबधकारीसमक्ष बयान भएपबछ पीबडतलाई 
तत्काल अदालतमा लगी त्यस्तो बयान प्रमाजणत गराउन ु पने र यसरी प्रमाजणत गरेको 
बयानलाई मदु्दाको कारिाहीको बसलबसलामा पीबडत अदातलमा उपजस्थत नभए पबन 
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अदालतले प्रमाणमा बलन सक्ने भन्न ेकानूनी व्यबस्था रहेको छ। यसै सन्दभजमा यस 
अदालतिाट माइला भन्न ेवििेक दोङ वि. नेपाल सरकार भएको जीउ मास्ने बेच्ने मदु्दा 
(सअ बलेुवटन, २०६६, जेठ १-१५ पृष्ठ २) मा जीउ मास्ने बेच्ने मदु्दा खास प्रकृबतको 
मदु्दा भई अदालतले खोजेका समयमा पीबडत फेला पनज नसक्ने अिस्थालाई महसूस गरी 
पीबडत उपलब्ध भएमा मौकामा नै पीबडतको बयान अदालतबाट प्रमाजणत गराउन ुपने 
कानूनी व्यिस्था राख्न ु परेको विधावयकी मनसाय पबन हो। भए गरेका घटनाक्रमको 
यथाथजता खलुाई अदालतमा गरेको बयान प्रमाजणत भएपबछ पीबडत बकपत्र गनज 
अदालतमा उपजस्थत नहनुलेु खास असर पानज सक्ने अिस्था पबन देजखन आउुँदैन भन्न ेर 
नेपाल सरकार वि. रिीन्र बसलिाल भएको जजउ मास्ने बेच्ने मदु्दा (सअ बलेुवटन, 

२०६६, जेठ १६-३१ पषृ्ठ ३) मा अदालतद्वारा प्रमाजणत पीबडत भबनएको व्यजक्तको 
कथन पवु्टम हनेु अन्य समबथजत प्रमाण (Corroborative Evidence) बमबसलमा मौजदु रहेको 
अिस्थामा पीबडत व्यजक्त अदालतमा बकपत्रको प्रयोजनाथज उपजस्थत नभए पबन सो 
भनाइलाई आधार मान्नुपने र अदालतबाट प्रमाजणत बयान झूठो हो भनी प्रमाजणत गनुजपने 
प्रमाणको भार अबभयकु्तको हनेु भनी बसद्धान्त प्रबतपादन भएको छ।  

उपरोक्त दफा ६(१) मा पीबडत आफैले उजरु ददएमा प्रहरी कायाजलयले बनजको 
तत्काल बयान गराई त्यस्तो बयान प्रमाजणत गराउनको लाबग बनजलाई तरुुन्त नजजकको 
जजल्ला अदालतमा उपजस्थत गराउनपुनेछ भन्ने व्यबस्था छ भने पीबडत बाहेक अन्य 
व्यजक्तले उजरुी ददएको अबस्थामा पीबडतको बयान बलई सोबमोजजम प्रमाजणत गनज 
नबमल्ने भन्न ेव्यबस्था रहेको पाइदैन। उक्त दफा ६(२) मा प्रहरी कायाजलयले उजरुी 
परेपबछ पीबडतको तत्काल बयान गराई त्यस्तो बयान प्रमाजणत गराउन पीबडतलाई समेत 
बलएर जजल्ला अदालतमा जान ु पने र जजल्ला अदालतको न्यायाधीशले त्यस्तो बयान 
पीबडतलाई पढी बाुँची सनुाई प्रमाजणत गररददनपुनेछ भन्न े समेत व्यिस्था छ। सो 
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व्यबस्थाले एकाबतर पीबडतले नै उजरुी ददनपुछज भनी बाध्यात्मक व्यबस्था गरेको समेत 
देजखदैन भने अकोतफज  पीबडत स्ियं बाबलका भएको अिस्थामा बनजको घरमा बनजको 
माता-वपता िा संरक्षकले उजरुी ददएको कारणले मात्र पीबडत बाबलका उपरोक्त विशेर् 
कानूनी संरक्षण िा सवुिधाबाट बजन्चत हनेु गरी कानूनको व्याख्या गनज बमल्ने समेत 
देजखदैन। 

मानि बेचविखन तथा ओसारपोसारको अपराधको सम्बन्धमा पीबडतको बयान 
प्रमाण ग्राह्य बनाउन बेचविखन तथा ओसारपोसार अपराधको उजरुी पीबडत िा अरु 
कसले ददयो भन्ने कुराभन्दा पीबडतको बयान अदालतबाट प्रमाजणत भयो िा भएन भन्न े
कुरा महत्िपूणज हनु्छ। सो व्यबस्थाको मूल ममज पीबडतको बयानलाई प्रमाण ग्राह्य 
बनाउन अदालतबाट प्रमाजणत हनु ुपने भन्ने नै हो। उजरुी जसले ददए पबन पीबडतको 
प्रमाजणत बयानलाई प्रमाणमा बलन उक्त कुनै व्यबस्थाले रोकेको देजखन आएन। तसथज 
पीबडत बाबलका आफैले उजरुी नददएको भन्न े प्राविबधक कारण देखाई अदालतबाट 
प्रमाजणत भएको पीबडतको बयान व्यहोरालाई पीबडतले अदालतमा पनु: उपजस्थत भई 
बकपत्र नगरेको भनी उक्त ऐनको दफा ६(३) को कानूनी प्रािधान प्रबतकूल हनेु गरी 
अस्िीकार गनज बमल्ने देजखन आएन। यस्तो अिस्थामा पीबडत आफैले उजरुी नददएको 
भए तापबन मौकामा पीबडतले बयान गरेको र सो बयान अदालतबाट प्रमाजणत भएको छ 
भने त्यस्तो प्रमाजणत बयानलाई मदु्दाको कारिाहीको बसलबसलामा प्रमाणको रुपमा ग्रहण 
गनज बमल्ने देजखन आएकोले यस अदालतबाट विपक्षी जझकाउने आदेशमा बलइएको 
आधारसुँग सहमत हनु सवकएन। 

प्रस्ततु मदु्दामा पीबडतको मौकाको बयानलाई कसूर प्रमाजणत गने मखु्य प्रमाणको 
रुपमा बलएको भन्न े सम्बन्धमा बबचार गदाज मानि बेचबबखन तथा ओसारपोसार 
(बनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ९ अनसुार मानि बेचबबखन तथा ओसारपोसारको 
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कायज कठोर दावयत्ि (Strict Liability) बभत्रको अपराध हो। यस्तो अपराधमा प्रमाणको 
भार प्रबतिादीमा रही शंकाको सवुिधा अबभयकु्तले नपाउने हनु्छ। प्रस्ततु मदु्दामा 
प्रबतिादीहरुले मानि बेचबबखन तथा ओसारपोसारको कायज गनज पीबडतलाई बनज 
बबसरहेको घर िा स्थानबाट अन्यत्र लगेको होइन भन्ने कुराको बस्तबुनष्ठ प्रमाण 
बनजहरुले नै पु याउन सक्न ुपने हनु्छ, तर त्यस्तो प्रमाण प्रबतिादीहरुको तफज बाट पेश 
हनु सकेको पाइदैन। पीबडतको मौकाको बयानलाई अनसुन्धानको क्रममा बजुझएका 
व्यजक्तहरुको भनाई समेतका अन्य स्ितन्त्र प्रमाणबाट समेत प्रबतिादीहरुले गरेको 
अबभयोग दािी बमोजजमको कसूर पवु्टम भइरहेको देजखन्छ। तसथज प्रबतिादीहरुको 
तफज बाट बहसको क्रममा पीबडत अदालतमा बकपत्रको लाबग उपजस्थत नभएको हुुँदा 
मौकामा अबधकारप्राप्त अबधकारीसमक्ष भएको पीबडतको बयानलाई मखु्य प्रमाणको रुपमा 
बलएकोले सो गनज नबमलने् भन्ने बहस जजकीरसंग समेत सहमत हनु सवकएन। 

अब पाुँचौ प्रश्नको रुपमा रहेको अपराध पीबडतको क्षबतपूबतज सम्बन्धी अिधारणा, 
यस सम्बन्धी अन्तराजविय प्रािधान एिं अभ्यासको अिस्था के कस्तो रहेको छ भन्न े
सम्बन्धमा विचार गदाज अपराध पीबडतको 1  क्षबतपूबतज सम्बन्धी अिधारणा सम्बन्धमा 
उल्लेख गनुज सान्दबभजक देजखन्छ। अपराध पीबडतको क्षबतपूबतज (Crime Victim 

Compensation) भनेको पीबडतमाबथ परेको मानबसक िा शारीररक आघात, पीडा िा 
आबथजक क्षबतको पररपूरण हो। Black's Law Dictionary मा क्षबतपबुतजको पररभार्ा यस 
प्रकार गरेको पाईन्छ 'Compensation is a payment of damages, or any other act that 

a court orders to be done by a person who has caused injury to another.'2 John PJ 

Dussich ले क्षबतपूबतजको पररभार्ा दददै "Victim Compensation' is a formal 

administrative procedure provided by law which provides only money to victims for 
                                                                 
1
 "Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, 

economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operativ e 
within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.( Article 1 of ANNEX of UN DECLARATION OF BASIC 
PRINCIPLES OF JUSTICE FOR VICTIMS OF CRIME AND ABUSE OF POWER).  
2
 Brayan A. Garner(Ed), (1999), BLACK'S LAW DICTIONARY (7

th
 ed),St. Paul, United States of America: West Group, p.1477. 
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“out of pocket” real expenses directly resulting from the victimization to be paid by 

the state after the victim is found to qualify according to specific criteria determined 

by the respective state or federal law"3 भनेका छन। यसरी क्षबतपूबतज क्षबतपू याउने 
पक्षबाट क्षबत पगु्नेपक्षलाई भएको क्षबतको आबथजक पररपबुतज हो जनु अदालतको 
आदेशबाट भराइन्छ भनी क्षबतपूबतजको पररभार्ा ददएको पाइन्छ। क्षबतपूबतजको मखु्य 
उद्देश्य भनेको पीबडतको पूिाजिस्थाको प्राबप्त (Victim Recovery) नै हो।  

क्षबतपूबतज पाउने पीबडतको हकलाई Reparative or Restorative Justice को रुपमा 
समेत बलने गरेको पाइन्छ।Reparation को समान्य अथज अपराधबाट पीबडतलाई भएको 
क्षबतको पररपरुण गनुज भन्ने हो। Black's Law Dictionary अनसुार Reparation is an 

‘Act of restoring; restoring to its rightful owner; the act of making good or giving 

equivalent for any loss, damage or injury; and indemnification'. 4   “Restorative 

Justice” is a systematic formal legal response to crime victimization that emphasizes 

healing the injuries that resulted from the crime and affected the victims, offenders 

and communities. This process is a departure from the traditional retributive form of 

dealing with criminals and victims which traditionally have generally perpetuated 

the conflict which resulted in the original crime.  5  यो अिधारणा अपराधीले राज्यलाई 
जररिाना बतन ुज मात्र पयाजप्त नभई पीबडत, पीबडतको पररिार र समाजलाई समेत क्षबतपूबतज 
गन ुज पछज भन्ने बसद्धान्तमा आधाररत छ। यसले पीबडतलाई अपराध हनु ुपूिजको अबस्थामा 
ल्याउन ु भन्न े बझुाउुँछ।6 अपराधबाट पीबडतलाई भराइने क्षबतपूबतजले पीबडतलाई पीबडत 
हनुभुन्दा पूिजको अबस्थामा पु याउन ु िा पनुस्थापना गनज सक्न ु पछज। तसथज अपराध 
पीबडतलाई िास्तविक र प्रभािकारी क्षबतपूबतजको लाबग क्षबतपूबतज सम्बन्धी कानून 
                                                                 
3
 John P. J. Dussich,(2006), Victimology – Past, Present And Future, RESOURCE MATERIAL SERIES No.70,pp.116-129. 

4
 Brayan A. Garner(Ed), (1999), BLACK'S LAW DICTIONARY (7

th
 ed), St. Paul, United States of America: West Group, p.1477. 

5
 John P. J. Dussich,(2006), Victimology – Past, Present And Future, RESOURCE MATERIAL SERIES No.70,pp.116-129. To be recovered suggests 

that a person has at least regained their prior level of well-being and at best, has exceeded it . This state may be measured by identifying their 
previous mental condition and determining if they have at least regained that prior status using the criteria of: trust in others, autonomy of self, 

individual initiative, competency in daily activities, self-identity, interpersonal intimacy, control over personal situations, successful relationships, 
safety in daily activities, acknowledgment of memory, trauma symptoms have become manageable, self esteem is restored, resourcefulness is 
achieved, and there is an improved ability to ward off potential threats. 
6
 The concept  of reparative justice is based on the principle that a crime represents a debt owed not only to the state, but to the victim,  the victim’s 

family and to the community as a whole. It emphasizes on repairing the harm.  
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बनाएरमातै्र हदैुन, सो कानून आफैमा उपयकु्त र प्रभािकारी हनुकुो साथै सोको 
प्रभािकारी एिं यथाथजपरक कायाजन्ियन समेत हनु ुअपररहायज हनु्छ। 

अपराध पीबडतले क्षबतपूबतज पाउने विर्यलाई सामान्य रुपमा बलन बमल्दैन वकनकी 
सो क्षबतपूबतज पीबडतको जीिन-मरणसुँग गाुँबसएको हनु्छ। पीबडतले यथासमयमा उपयकु्त 
क्षबतपूबतज पाएमा पनु जीिनयािन गनज सक्षम हनु्छ र यथासमयमा उपयकु्त क्षबतपूबतज 7 
नपाएमा आबथजक, समाजजक, शारीररक, मनोिैज्ञाबनक कारणले पीबडत जजउुँदै मरेतलु्य हनु 
सक्छ। तसथज हा् ो सन्दभजमा हेदाज प्राय: बनम्न िगजका गरीब एिं असहाय मवहला एिं 
बालबाबलकाहरु जबजजस्ती करणी र मानि बेचविखन एिं ओसारपसार, घरेल ु वहंसा 
जस्ता अपराधबाट पीबडत हनेु गरेको देजखुँदा त्यस्ता पीबडतहरुको लाबग क्षबतपूबतजको अझ 
बढी महत्ि रहेको हनु्छ।  

अपराध पीबडतको क्षबतपूबतज सम्बन्धी व्यबस्थाको अिलोकन गदाज यस सम्बन्धमा  
बाल अबधकार सम्बन्धी महासजन्ध, १९८९ (Convention on the Rights of the 

Child,1989)  को धारा ३ (२) मा States Parties undertake to ensure the child such 

protection and care as is necessary for his or her well-being, taking into account the 

rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally 

responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative 

and administrative measures भन्न े उल्लेख भएको पाईन्छ। त्यसैगरी सोही 
महासजन्धको धारा १९ मा States Parties shall take all appropriate legislative, 

administrative, social and educational measures to protect the child from all forms 

of physical or mental  violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, 

maltreatment or exploitation,  including sexual abuse, while in the care of parent(s), 

legal guardian(s) or any other person who has the care of the child  भन्ने उल्लेख 
गरी पक्ष रािहरुलाई बालबाबलकाको वहतका लाबग आिश्यक संरक्षण र स्याहारको 
                                                                 
7
 The concept of reparative justice is based on the principle that a crime represents a debt owed not only to the state, but to the victim, the victim’s 

family and to the community as a whole. It emphasizes on repairing the harm.  
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व्यिस्था गन ुजपने तथा बाबआुमा, कानूनी संरक्षक िा अन्य व्याजक्तको हेरचाहमा रहेको 
अिस्थामा बालबाबलकामाबथ हनेु सिै वकबसमको शारीररक िा मानबसक वहंसा, क्षबत िा 
दवु्यजबहार, शोर्ण, यौन दवु्यजबहार समेतबाट बालबाबलकालाई संरक्षण गनज पक्ष रािहरुले 
समजुचत कानूनी, प्रशासबनक, सामाजजक र शैजक्षक उपायहरु अपनाउन ुपने गरी दावयत्ि 
तोकेको पाईन्छ। नेपाल पबन उक्त महासजन्धको पक्ष रािको हैबसयतले सो दावयत्िबाट 
विमखु हनु बमल्ने देजखदैन।  

 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse 

of Power 1985 को प्रकरण १२ मा जघन्य अपराधबाट पीबडत ब्यजक्तलाई कसूरदार 
िा र अन्य श्रोतबाट पूणज क्षबतपूबतज उपलब्ध गराउन नसकेको अिस्थामा राज्यले त्यस्तो 
पीबडतलाई आबथजक क्षबतपूबतज उपलब्ध गराउनको लाबग बबबभन्न प्रयासहरु गनुज पने 
उल्लेख गररएको छ। 8 त्यसैगरी प्रकरण १३ मा अपराधबाट पीबडत व्यजक्तहरुलाई 
क्षबतपूबतज उपलब्ध गराउनको लाबग राविय कोर् बनमाजण गने र त्यस्तो कोर्लाई मजबदु 
र बबलयो बनाउनको लाबग उत्पे्रररत गनुज पने भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ।9  

 त्यसैगरी European Forum for Victim Services ले जघन्य अपराधबाट 
पीबडतउपर भएको शारीररक तथा आबथजक क्षबतको तत्काल पतुाजलको लाबग अपराधी 
पत्ता नलागे पबन सािजजबनक कोर्बाट पीबडतले क्षबतपूबतज पाउने व्यिस्था गनजको लाबग 
आफ्ना सदस्य रािहरुलाई अनरुोध गरेको देजखन्छ। Council of Europe ले Convention 

on the Compensation of Victims of Violent Crimes, 1988 को बनमाजण गरेको छ, 

                                                                 
8
 When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavor to provide financial compensation to   

Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes. 
9
 The establishment, strengthening and expansion of national funds for compensation to victims should be encouraged.  Where appropriate, other 

funds may also be established for this purpose, including those cases where the State of which the victim is a national is not in a position to 

compensate the victim for the harm. 
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जसले अपराध पीबडतहरुको राहत तथा क्षबतपूबतजको लाबग बबबभन्न वकबसमका 
मापदण्डहरुको बनमाजण गरेको छ।10

 

  अपराधबाट पीबडतलाई प्रदान गररने महत्िपूणज राहत र सहयोग भनेको 
अपराधबाट हनु गएको क्षबतको पररपरुण नै हो। अपराधबाट पीबडतको क्षबतपूबतजको 
सम्बन्धमा अन्यत्रको अभ्यास हेने हो भने क्षबतपूबतजको पवहलो माध्यम र तररकाको 
रुपमा आबथजक सहयोगलाई अबलम्बन गने गररएको पाईन्छ। यस्तो आबथजक क्षबतपूबतज 
प्रदान गने क्रममा विबभन्न देशले आ-आफ्नै तररका र विबध अपनाएको पाइन्छ। 
उदाहरणको रुपमा पोल्याण्डले विशेर् सािजजबनक क्षबतपूबतज कोर्को रुपमा Foundation 

for Assisting Victims of Crime स्थापना गरेको छ। त्यसैगरी फ्रान्समा जघन्य 
अपराधबाट पीबडतलाई अदालतबाट त्यस सम्बन्धमा अजन्तम बनणजय भइनसकेको 
अिस्थामा पबन आपतकाबलन आबथजक सहयोग प्रदान गररने व्यबस्था रहेको पाइन्छ। 
 भारतमा अपराध पीबडतको क्षबतपूबतजलाई भारतीय संविधानको धारा २१ अन्तगजत 
बाुँच्न पाउने हक (Right to Life) र स्ितन्त्रताको हक (Right to Liberty) को अबभन्न 
अंश (integral part) को रुपमा मान्यता ददइएको छ।11 भारतमा12 जबजजस्ती करणी 
समेतका अपराधहरुमा राज्यले 13 समेत क्षबतपूबतज ददने गरेको देजखन्छ। 14  बंगलादेशमा 
                                                                 
10

 Pedro R. David,(2006), Measures to Protect Victims of Crime and the Abuse of Power in the Criminal Justice Process, RESOURCE MATERIAL 

SERIES No.70, 131ST INTERNATIONAL TRAINING COURSE VISITING EXPERTS’ PAPER. Retrieved from < http://www.unafei.> on 
December 20, 2014. 
11

 Mukesh Yadav & et al,(2014),Compensation and Rehabilitation of Rape Survivors A Constitutional Right , JOURNAL OF INDIAN ACADEMY 
OF FORENSIC MEDICINE, Vol. 36, No. 3,pp. 0971-0973.. 
12

 Supreme Court of India recently observed that no compensation can be adequate nor can it be of any respite for the victim but  as the State has 
failed in protecting such serious violation of a victim’s fundamental right, the State is duty bound to provide compensation, which may help in the 
victim’s rehabilitation. The humiliation or the reputation that is snuffed out cannot be recompensed but then monetary compen sation will at least 

provide some solace. 
13

 In several cases thereafter, the apex court has repeated its order, making compensation an integral aspect of right to life.” In this background, the 
court held that it is necessary, having regard to the Directive Principles contained under Article 38(1) of the Constitution of India to set up Criminal 
Injuries Compensation Board. Compensation for victims should be awarded by the court on conviction of the offender and by the Criminal Injuries 

Compensation Board whether or not a conviction has taken place. The Board should take into account pain, suffering and shock as well as loss of 
earnings due to pregnancy and the expenses of child birth if this occurred as a result of the rape. 
14

 In Chairman Railway Board  v. Chandrima Das (2000), a Bangladeshi woman was raped by some railway officials in the railway yatri niwas. 
The apex court asked the railways to pay Rs. 1000000 as compensation for the infringement of her right to life under Art. 21 of the Constitution.  

Another path breaking judgment by the Rajasthan High Court deserves specific mention. It  was a case of rape of a German Lady Tourist in the city 
of Jodhpur by two autorickshaw drivers. The accused were convicted and sentenced to imprisonment for life. From the victim’s perspective what 
was remarkable was that she was provided boarding and lodging by the State Government and all expenses during the days of trial was borne by the 
State. Additionally, an amount of Rs. 3 lacs was awarded as compensation by the High Court of Rajasthan. In a Gauhati case (Ganesh Karmakar v. 

State of Assam 2012), where a fine of Rs. 1000 was imposed on the accused, a poor labourer, for the murder of a fellow men, the High Court called 
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पबन अपराधबाट पीबडतलाई क्षबतपूबतज प्रदान गने सम्बन्धी व्यबस्था र अभ्यास रहेको 
पाइन्छ।15  

अपराधबाट पीबडतको क्षबतपूबतज सम्बन्धी जापानको कानूनी व्यबस्था र अभ्यास 
उल्लेखनीय रहेको छ। सो सम्बन्धी व्यबस्था Crime Victim Assistance Act ले गरेको 
छ।16

 जापानमा पीबडतले प्रबतिादीबाट एिं सरकारबाट क्षबतपूबतज पाउने व्यबस्था छ। 
पीबडतलाई सरकारले प्रदान गरेको क्षबतपूबतजको रकम सरकारले प्रबतिादीबाट असलु 
उपर गने व्यबस्था रहेको छ।17 
 बेलायतको अभ्यास हेदाज िेलायतमा अपराधबाट पीबडतको क्षबतपूबतजको सम्बन्धमा 
Criminal Injuries Compensation Authority जजम्मेिार रहेको देजखन्छ।18 सन ्१९९६ 
देजख अपराध पीबडतलाई तोवकएको रकम क्षबतपूबतज स्िरुप राज्यको तफज बाट ददन 
थाबलयो।19 अपराधको कारणले पीबडतलाई AIDS हनु गएमा बढी क्षबतपूबतज ददने गरेको 
पाइन्छ।20 िेलायतले  सन ्१९९० मा European Convention on Victims of Violent 

Crimes को अनमुोदन गररसकेको छ। क्यानाडामा Crime Victim Compensation 
सम्बन्धमा विबभन्न व्यबस्था रहेको पाइन्छ। The Ontario Compensation for Victims of 

                                                                                                                                                                                                                     
upon the District Legal Services Authority to award adequate compensation, alongwith an interim payment of Rs. 50000/- to the victims family for 

the loss and injury suffered as a result of the offence. 
15

 For total implementation of the UN Declaration enactment of new laws providing for protection and restitution of victims of offences is 
necessary. It  has been observed that in some statutes that came into existence in Bangladesh at the beginning of the new millennium, some 

provisions have been made to compensate, rehabilitate and protect victims and witnesses of offences. The statutes listed belo w have some 
provisions for compensation and restitution of the victims of offences, without having recourse to the tardy process of civil lit igation. 1. The Legal 
Aid Act 2000 (Act VI of 2000) 2. Act for Suppression of Cruelty to Women and Children 2000 (Act VIII of 2000) 3. Act for the Disabled Person 

2001 (Act XII of 2001) 4. Control of Acid Act 2002 (Act I of 2002) 5. Acid Offences Act 2002 (Act II of 2002)। 
16

 CRIME VICTIM ASSISTANCE ACT, Law No. 36 of 1980, art. 8 (amended 2008), Cited in Shigenori Matsui,(2011), Justice for the Accused or 

Justice for Victims?:  The Protection of Victims’ Rights in Japan, ASIAN-PACIFIC LAW & POLICY JOURNAL, Vol. 13, No.1,pp.55-95. 
17 Shigenori Matsui,(2011), Justice for the Accused or Justice for Victims?:  The Protection of Victims’ Rights in Japan,  ASIAN-PACIFIC LAW & 
POLICY JOURNAL, Vol. 13, No.1,pp.55-95. 
18

 Mukesh Yadav & et al,(2014),Compensation and Rehabilitation of Rape Survivors A Constitutional Right , JOURNAL OF INDIAN ACADEMY 

OF FORENSIC MEDICINE, Vol. 36, No. 3,pp. 0971-0973. Set up in 1964 the Criminal Injuries Compensation Authority is responsible for 
administering the Criminal Injuries Compensation Scheme throughout England, Wales and Scotland. 
19

 Mukesh Yadav & et al,(2014),Compensation and Rehabilitation of Rape Survivors A Constitutional Right , JOURNAL OF INDIAN ACADEMY 
OF FORENSIC MEDICINE, Vol. 36, No. 3,pp. 0971-0973. From 1996 each injury was awarded a specific fixed compensation ranging from 1000 

UK Pounds to 250000 UK Pounds. Apart from these; the applicants are also eligible to get compensation for earnings and specia l expenses for up to 
UK 250000 Pounds. The Ministry of Justice now funds the entire scheme; it  was formerly funded by the Home Office. Victims as well as their 
relatives/dependants are entitled for compensation for personal injuries as well fatal injuries.  
20

 Awards can be increased if victims of sexual offence can demonstrate they contracted AIDS as a result of the offence.  An increase in awards for 

victims of child sexual abuse was also put in place. 
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Crime Act, 1990 ले Criminal Injuries Compensation Board को स्थापना गरेको छ। 
पीबडतलाई उक्त िोडजले तोकेबमोजजमको क्षबतपूबतज ददने गररन्छ।21 संयकु्त राज्य अमेरीका 
र अिेबलयामा बमल्दोजलु्दो व्यबस्था रहेको छ। अमेरीकाका धेरैजसो संघीय राज्यहरुमा 
अपराधीहरुलाई लगाईएको जरीिाना तथा शलु्क एउटा अपराध पीबडत कोर् (Crime 

Victims’ Fund) मा जम्मा हनेु र उक्त कोर्को रकम अपराध पीबडतहरुलाई ददईने 
क्षबतपूबतजको लाबग प्रयोग गने गररएको पाइन्छ।22 अिेबलया(Western Australia) मा The 

Criminal Injuries Compensation Act 2003 को आधारमा पीबडतले क्षबतपूबतजको दािी 
गनज पाउने देजखन्छ।23

 

 उल्लेजखत विबभन्न मलुकुहरुको व्यबस्था, अभ्यास एिं वििेचना समेतको 
आधारमा पीबडतलाई ददइने क्षबतपूबतजको रकम के कसरी जटुाउने भन्न े सन्दभजमा 
अन्तरारव्िय स्तरमा बनम्न दईुिटा विबधहरु अिलम्बन गररएको देजखन आयो।24

 

(१) अपराधीबाट भराईने शलु्क तथा जरीिानाबाट पीबडतलाई क्षबतपूबतज भराइने। 
(२) सरकारी बजेटबाट स्थापना गररएको कोर्को रकमबाट पीबडतलाई क्षबतपूबतज 

भराइने। 
 उपरोक्त विबधहरुमध्ये दोस्रो विबध संसारमा बढी प्रचलनमा रहेको देजखएको 
छ। यस्तो विबधको सहजता भनेको पीबडतको क्षबतपूबतज अपराधीको आबथजक हैंबसयतमा 

                                                                 
21

 Several provinces in Canada have enacted laws ensuring victims of crimes are compensated. The Ontario Compensation for Victims of Crime 
Act, 1990 provides for the establishment of a Criminal Injuries Compensation Board. In its terms, victims their dependants or by persons looking 
after them can claim compensation.   
22

 Mukesh Yadav & et al,(2014),Compensation and Rehabilitation of Rape Survivors A Constitutional Right , JOURNAL OF INDIAN ACADEMY 

OF FORENSIC MEDICINE, Vol. 36, No. 3,pp. 0971-0973. 
23

 Mukesh Yadav & et al,(2014),Compensation and Rehabilitation of Rape Survivors A Constitutional Right , JOURNAL OF INDIAN ACADEMY 
OF FORENSIC MEDICINE, Vol. 36, No. 3,pp. 0971-0973. A similar regime is prevalent though state legislations in the United States and 
Australia as well, where several states have enacted legislations and through their respective budget allocations ensured that victims of crimes are 

compensated accordingly.  In Western Australia for example, under the Criminal Injuries Compensation Act 2003, compensation can be sought for 
an incident reported to the police regardless of whether a person has been identified, charged or convicted o f the offence.   
24

 Pedro R. David,(2006), Measures to Protect Victims of Crime and the Abuse of Power in the Criminal Justice Process, RESOURCE MATERIAL 
SERIES No.70, pp 92-105. Retrieved from < http://www.unafei.> on December 20, 2014. 
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भर नपने हनु्छ र अपराध पीबडतले तत्काल क्षबतपूबतज पाउने अिस्था रहन्छ। यो विबध 
बढी प्रभािकारी रहेको छ।  
 उल्लेजखत व्यबस्था, अभ्यास एिं वििेचना समेतको आधारमा नेपालमा समेत 
उपरोक्त दोस्रो विबध अबलम्बन गनुज उपयकु्त देजखन्छ। तसथज अब उप्रान्त क्षबतपूबतज 
पाउने यस्ता प्रकृबतका अपराधका पीबडतहरुलाई अदालतको अजन्तम फैसलाले बनधाजरण 
गरे बमोजजमको क्षबतपूबतजको रकम नेपाल सरकारले एउटा छुटै्ट कोर्को स्थापना गरी सो 
कोर्बाट तत्कालै उपलब्ध गराउने र सो रकम पीडकबाट सरकारी विगो सरह असलु 
उपर गने व्यिस्था गनज उपयकु्त हनेु देजखुँदा नेपाल सरकार समेतबाट सो सम्बन्धी 
आिश्यक र उपयकु्त पूिाजधार बनमाजण हनु ुजरुरी रहेको देजखन आयो।  

अब छैठौ प्रश्नको रुपमा रहेको नेपालमा मानि बेचविखन तथा ओसारपसार र 
जबजजस्ती करणी मदु्दाका पीबडतलाई कस्तो क्षबतपूबतजको ब्यबस्था रहेको छ र सो 
उपयकु्त छ िा छैन भन्न ेसम्बन्धमा विचार गदाज नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३ 
को धारा १२ मा स्ितन्त्रताको हक अन्तगजत "प्रत्येक व्यजक्तलाई सम्मानपूिजक बाुँच्न 
पाउने हक हनेुछ25 र कानून बमोजजम बाहेक कुनै पबन व्यजक्तको िैयजक्तक स्ितन्त्रता 
अपहरण हनेु छैन" भन्ने व्यबस्था रहेको छ।26 त्यसैगरी नेपालको अन्तररम संविधान, 
२०६३ को धारा २० मा "प्रत्येक बालबाबलकालाई शारीररक, मानबसक िा अन्य कुनै 
पबन वकबसमको शोर्ण विरुद्धको हक हनेुछ। यस्तो शोर्णजन्य कायज कानूनद्वारा 
दण्डनीय हनेुछ र त्यस्तो व्यिहार गररएको व्यजक्तलाई कानूनले बनधाजरण गरे 
बमोजजमको क्षबतपूबतज ददइनेछ" भन्न े व्यिस्था छ। उक्त व्यबस्था समेतको आधारमा 
अपराध पीबडतको क्षबतपूबतज प्राप्त गने हकलाई नेपालको अन्तररम संविधानको धारा १२ 
अन्तगजतको बाुँच्न पाउने हकको अबभन्न अंश(integral part) को रुपमा राख्न ुपने हनुछ्। 
                                                                 
25

 धारा १२(१), नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३ 

26
 धारा १२(२), नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३ 
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तसथज नेपालको सन्दभजमा अपराध पीबडतको क्षबतपूबतजको हक उक्त धारा १२ अन्तगजतको 
बाुँच्न पाउने हक अन्तगजत संबोधन गररन ुपने विर्य हो भन्ने प्र्टम हनु्छ। 

मानि बेचविखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ को दफा १७ मा "अदालतले 
कसूरदारलाई भएको जररिानाको पचास प्रबतशत बरािरको  रकममा नघट्ने गरी 
बनजबाट पीबडतलाई मनाबसब मावफकको क्षबतपूबतज भराई ददनपुनेछ" भने व्यबस्था छ। 
त्यसैगरी मलुकुी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. मा "कसैले कुनै 
मवहलालाई जबजजस्ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले त्यस्ती मवहलालाई भएको 
शारीररक िा मानबसक क्षबत विचार गरी मनाबसब ठहराए बमोजजमको क्षबतपूबतज 
कसूरदारबाट भराजई ददन ु पनेछ। त्यस्तो क्षबतपूबतज बनधाजरण गदाज कसूरको गाम्भीयजता, 
कसूरबाट पीबडत व्यजक्तको मृत्य ु भइसकेको रहेछ भने बनजमा आशृ्रत नाबालक 
छोराछोरी भए बनजहरूलाई पनज गएको पीडा समेत विचार गरी बनधाजरण गनुज पनेछ" भन्न े
व्यबस्था रहेको छ। घरेल ु वहंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा १० मा 
"पीबडत व्यजक्तलाई घरेल ुवहंसाको प्रकृबत, मात्रा, पीबडतलाई पगेुको पीडा र पीडक तथा 
पीबडतको आबथजक तथा सामाजजक हैबसयत समेतलाई विचार गरी अदालतले पीडकबाट 
मनाबसब मावफकको क्षबतपूबतज भराइददन सक्नेछ" भन्ने व्यबस्था छ। 

उपरोक्त व्यबस्थाबाट हा्ो न्यायप्रणालीले समेत पीबडतले पीडकबाट क्षबतपूबतज 
भराई पाउने व्यबस्थालाई पीबडतको कानूनी हकको रुपमा अंबगकार गरेको पाइन्छ। 
यस पररपे्रक्ष्यमा पीबडतलाई क्षबतपूबतज उपलब्ध गराउुँदा पीबडतले अपराधबाट भोग्न ुपरेको 
पीडाको प्रकृबत िा पीडाको कठोरता िा कु्ररतालाई नै क्षबतपूबतज मापनको आधार बनाइन ु
पने हनु्छ। पीडकको आबथजक हैबसयत िा क्षमताले त्यस्तो क्षबतपूबतजमा बनणाजयक स्थान 
प्राप्त गने िा बनणजयको आधार बन्न े अबस्था बसजजना गररन ु हुुँदैन। अन्यथा पीडक 
पवहचान हनु नसकेको, फरार रहेको, आबथजक अबस्था कमजोर रहेको िा कम उमेरको 
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रहेको भन् ने जस्ता तकज हरु अगाबड ल्याएर पीबडतको क्षबतपूबतज प्राप्त गने हक कुजण्ठत िा 
संकुजचत हनु जाने हनु्छ। यस्तो अबस्था बसजजना हनु गएमा पीबडत बाुँच्न पाउने 
हकबाट नै बजञ्चत भई पीबडतको न्यायमा पहूुँच समेत स्थावपत हनु सक्दैन। यस्तो 
अबस्थामा पीबडतको बाुँच्न पाउने मौबलक हक र आधारभतू मानि अबधकारले न्यावयक 
संरक्षण समेत प्राप्त गनज नसक्ने हनु्छ। तसथज न्यायको रोहमा यस्तो अवप्रय अबस्था सधैं 
अमान्य एिं अस्िीकायज हनु्छ। 

प्रस्ततु सन्दभजमा Justice Krishna Ayyar ले Rattan Singh vs. State of Punjab27  

भएको मदु्दामा बोलेको कुरा सान्दबभजक देजखन्छ जसमा भबनएको छ "It is a weakness 

of our jurisprudence that the victims of the crime and the distress of the dependants 

of the prisoner, do not attract the attention of the law. Indeed, victim reparation is 

still the vanishing point of our criminal law. This is a deficiency in the system which 

must be rectified by the legislature".  

उपरोक्त वििेचनाको सन्दभजमा प्रस्ततु मदु्दामा भएको िारदात हेदाज एउटा असहाय 
बाबलकाको जीिन समग्रमा मौलाउन नपाउुँदै समाप्त भएको देजखन्छ। आमा "ख" 
कुमारीले आफ्नो आबथजक विपन्नताको कारण बाबलका छोरीलाई अरुको घरमा घरेल ु
कामदारको रुपमा राखेको देजखन्छ। बयस्क उमेर प्राप्त गरी नसकी पीबडत शरीररक, 
मानबसक, शैजक्षक, आबथजक तथा पाररिाररक रुपमा पूणजत: अपररपक्ि र असहाय रहेको 
अिस्था देजखन्छ। बस्ने ठाउुँ र पररिाररक संरक्षण र हेरविचारको अभािका कारण 
असरुजक्षत अिस्थामा बाुँच्न वििश भएको अबस्था देजखन्छ। यस्तो असरुजक्षत अिस्थामा 
रहेको कारणबाट यौन वहंसा र मानब बेचविखन समेतका िारदात हनु पगेुको देजखन्छ। 

 बालबाबलकाहरु खलुा मजस्तष् कका हनु्छन।् उनीहरु साथी-संगतबाट प्रभावित 
हनेु गदजछन।् प्रस्ततु मदु्दामा पीबडत नाबाबलक रहेको र पीडक लोकबहादरु साकी 
प्रस्ततु िारदातभन्दा पवहले जबजजस्ती करणीको अपराधमा जेल सजाय व्यतीत गरेको 
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 RATTAN SINGH VS. STATE OF PUNJAB,(1980), AIR, Supreme Court,p. 84.  
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व्यजक्त भन् ने समेत देजखन्छ। बनजको संगत प्रबतिादी लक्ष्मीमाया वि.क. सुँग रहेको र 
बनजहरु समेतको योजनाको आधारमा पीबडतलाई झापाबाट धरान र धरानबाट पनु: झापा 
हदैु भारतको बसदक्कम सम्मको यात्रा तय गरी वििाहको नाटक मंचन गरी बबक्री गनज 
लागेको तथ्य बमबसलबाट देजखन्छ।  

नेपालमा गररबीको रेखामनुी रहेका पररिारको संख्या उल्लेख्य छ। आफ्नो 
सन्तानको उजचत स्याहार संभार, जशक्षा, स्िास्थ्यको विचार गनज नसक्ने समेतको आबथजक 
विपन्नताको कारणले आफ्नो सन्तानलाई साहूकोमा मजदरुको रुपमा राख्न ददने, 
बालश्रबमक बनाउने, इट्टाभट्टा गलैंचा कारखाना, कपडा कारखानामा श्रबमकको रुपमा 
काम गनज पठाउन बाध्य हनेु गरेको अबस्था छ। आबथजक विपन्नताको कारणबाट 
पररिार र समाजबाट टाढा हनु पगेुका यस्ता अबोध र असहाय व्यजक्तहरु नै मानि 
बेचविखन र ओसारपसार जस्ता अपराधहरुबाट  ददनददनै पीबडत भइरहेका छन।् यसरी 
घरको नाजकु आबथजक अिस्थाको कारण अकाजको घरमा बसी काम गरेको अिस्थामा 
बालबाबलकामाबथ हनु सक्ने शारीररक िा मानबसक वहंसा, क्षबत िा दवु्यजबहार, यौन 
शोर्ण, यौन दवु्यजिहार  समेतबाट जोगाउन तथा संरक्षणको लाबग बाल अबधकार 
सम्बन्धी महासन्धीले तोवकददएको राज्यको संरक्षणात्मक िा अबभभािकीय दावयत्ि 
बनिाजह गनेतफज  हामीकहाुँ धेरै कायजहरु हनु बाुँकी नै छ।  

अपराध पीबडतलाई यथाशीघ्र क्षबतपूबतज ददलाउने, त्यस्तो क्षबतपूबतजको पररमाण िा 
स्िरुप यथाथजपरक रुपले बनधाजरण गने र क्षबतपूबतजको माध्यमबाट पीबडतको जीिन 
यापनलाई सहज बनाउनेतफज  हामीकहाुँ प्र्टम न्यावयक दृव्टमकोण बनमाजण हनु सकेको 
छैन।् यथाजस्थबतमा पबन अदालतले तोकेको क्षबतपूबतज समेत पीबडतले पाउन सकेको 
अिस्था छैन। आपराबधक घटना एिं वहंसाबाट गररब, बनमखुा तथा विपन्न िगजका 
व्यजक्तहरु नै बढी पीबडत हनेु गरेका छन।् अदालतको फैसलाबाट पीबडतले पाउुँने भनी 
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बनधाजरण गरेको क्षबतपूबतजको रकम समेत कबतपय अबस्थामा भराउन सवकने अबस्था 
छैन। यस सम्बन्धमा सिोच् च अदालतबाट भएको एक अध्ययनअनसुार हालसम्म  2 
जना पीबडतले मातै्र क्षबतपूबतज प्राप् त गरेको अबस्था छ। पीबडतले प्राप्त गने क्षबतपूबतजको 
बास्तविक जस्थबतको बारेमा यथाथज बदुान यो तथ्यलाई न्यावयक जानकारीमा राख् न ुपने 
हनु्छ।  

उल्लेजखत वििेचनाअनसुार नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३ को धारा १२ र 
२० को व्यबस्था, अन्तराजविय कानूनको प्रािधान र अन्य मलुकुहरुको अभ्यास समेतको 
आधारमा  हामीकहाुँ समेत अपराध पीबडतको क्षबतपूबतजको हक बाुँच्न पाउने हकको 
अबभन्न अंश(integral part) को रुपमा मान्नु पने हनु्छ। यसरी क्षबतपूबतज प्राप्त गनुज 
अपराध पीबडतको मौबलक हक हो। यस हकलाई व्यिहाररक, िास्तविक र पूणज रुपमा 
कायाजन्ियन गरी पीबडतलाई न्याय प्रदान गनुज अदालतको दावयत्ि हो भने समग्र राज्यको 
कतजव्य हो।  

सामाजजक सम्झौताको बसद्धान्त28 समेतको आधारमा राज्यमा बसोबास गने सम्पूणज 
व्यजक्तहरुलाई संरक्षण र सरुक्षा ददन ुराज्यको कतजव्य हो। राज्यले उपयकु्त सरुक्षा ददन 
नसकेको अिस्थामा सो राज्यमा बस्ने व्यजक्तहरु अपराधबाट पीबडत हनु पगु्दछन।् 
न्यायको पहूुँचबाट बजञ्चत हनु पगु्छन।् न्याय प्रणालीप्रबत नै अविश्वास बसजजना हनु 
जान्छ। कुनै व्यजक्त अपराध पीबडत हनुमुा राज्यको सरुक्षा संयन्त्रको समेत कमजोरी र 
दोर् रहेको मान्न ुपदजछ। सो कारणले अपराध पीबडतलाई क्षबतपूबतज ददन ुराज्यको समेत 
दावयत्ि हो। उक्त व्यिस्थाअनसुार पीबडतले तत्काल क्षबतपूबतज पाउनपुने हनु्छ। 
पीडकको क्षबतपूबतज बतने आबथजक हैबसयत नभएको, पीडक पवहचान हनु नसकेको िा 

                                                                 
28

 In moral and political philosophy, the social contract or political contract is a theory or model, originating during the Age of Enlightenment, that 
typically addresses the questions of the origin of society and the legitimacy of the authority of the state over the individual. Social contract 
arguments typically posit  that individuals have consented, either explicitly or tacitly, to surrender some of their freedoms and submit to the 
authority of the ruler or magistrate (or to the decision of a majority), in exchange for protection of their remaining rights. The question of the 

relation between natural and legal rights, therefore, is often an aspect of social contract theory. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethics
http://en.wikipedia.org/wiki/Political_philosophy
http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Enlightenment
http://en.wikipedia.org/wiki/State_%28polity%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Individual
http://en.wikipedia.org/wiki/Rights
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_and_legal_rights
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पीडक फरार रहेको अिस्थामा नागररकको संरक्षकको हैबसयतले अपराध पीबडतलाई 
उक्त क्षबतपूबतज प्रदान गने कतजव्य राज्यको हनु आउुँछ।  

  जबजजस्ती करणी,मानि बेचविखन र ओसारपसार जस्ता मदु्दा लामो समयसम्म 
चबलरहने र अजन्तम बनक्यौल हनु समय लाग् ने हुुँदा मदु्दा अजन्तम वकनारा हुुँदासम्म 
पररजस्थबतमा ब्यापक पररितजन भई पीबडतहरु क्षबतपबुतज पाउुँन नसकी पलायन भएको 
समेत देजखन्छ। अपराध त अपराध नै हो, पीबडतले जसरी पबन क्षबतपबुतज पाउनै पदजछ। 
पीबडतशास्त्र (Victimology) अनसुार अपराध गने व्यजक्तको पवहचान भएको होस िा 
नहोस, अपराधको अबभयोजन होस िा नहोस अपराधबाट पीबडतले जीिन बनिाजहको लाबग 
क्षबतपूबतज पाउन ु पने, सो क्षबतपूबतज यथे्टम (adequate) हनुपुने र बनजको पनुस्थापन 
(rehabilitation) तत्काल हनुपुने एिं त्यस्तो क्षबतपूबतज र पनुस्थापन राज्यले नै गन ुजपने 
हनु्छ। तसथज मवहला वहंसा, जिजजस्ती करणी, मानि बेचबबखन तथा ओसारपोसार जस्ता 
मदु्दामा पीबडतले भोगेको पीडा स्िरुप पाउने क्षबत नागररकको अबभभािक र संरक्षक 
भएको हैबसयतले राज्य स्ियंले तत्काल उपलब्ध गराउन ु राज्यको दावयत्िबभत्र पदजछ। 
त्यस्तो रकम राज्यले पीडकबाट असलु उपर गने सम्बन्धमा उपयकु्त कानूनी व्यबस्था 
गनज सक्ने नै हनु्छ। पीडकबाट क्षबतपूबतज भराउन नसवकएको भन्न े कारणले मात्र 
पीबडतलाई क्षबतपूबतज पाउने हकबाट बज चत गने गरी प्रणालीले थप पीबडतलाई पीडा 
ददन बमल्ने समेत हदैुन। तसथज यस अदालतबाट विपक्षी जझकाउने आदेशमा बलइएको 
आधारसुँग सहमत हनु सवकएन।  

अब सातौ तथा अजन्तम प्रश्नतफज  विचार गदाज उजल्लजखत व्यबस्था, बसद्धान्त, तथ्य, प्रमाण 
एिं वििेचना समेतको आधारमा प्रबतिादी मध्येका लोकबहादरु साकीले नाबाबलक 
पीबडतलाई वििाहको बहाना गरी आफुसुँग पररजचत प्रबतिादी लक्ष्मीमाया वि.क. समेतको 
सहयोग बलई बालवििाह, जबजजस्ती करणी तथा बनजलाई बबक्री गने  उद्देश्यले 
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ओसारपसार गरेको भन्न ेअपराध पवु्टम हनु आएकोले प्रबतिादीहरु लोकबहादरु साकी र 
लक्ष्मीमाया वि.क.लाई मानि बेजचिखन तथा ओसारपसार (बनयन्त्रण) ऐनको दफा 
१५(१) देहाय (ङ) को खण्ड (२) बमोजजम १२ (बाह्र) िर्ज कैद र रु. 
1,00,000।(एक लाख) जररिाना हनेु र पीबडतले पाउने क्षबतपूबतजको हकमा प्रबतिादी 
लोकबहादरु साकी र लक्ष्मीमाया वि.क.बाट ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजजम जनही रु. 
50,000।(पचास हजार) र मलुकुी ऐन, जबजजस्ती करणीको महलको १० नं. 
बमोजजम प्रबतिादी लोकबहादरु साकीबाट रु. 25,000।(पच् चीस हजार) थप गरी 
जम्मा रु रु. १,२५,०००।(एकलाख पजच्चस हजार रुपैया) क्षबतपूबतज भराई ददने ठहर 
भई पनुरािेदन अदालत इलामबाट बमबत २०६७।०६।०६ मा भएको फैसला बमलेकै 
देजखंदा सदर हनेु ठहछज। प्रबतिादीको पनुरािेदन जजकीर पगु्न सक्दैन। 

साथै प्रस्ततु मदु्दाकी पीबडत "क" कुमारीले प्रबतिादीहरुबाट भराई पाउने ठहर 
भएको उपरोक्त क्षबतपूबतजको रकम नेपाल सरकारबाट तत्काल उपलब्ध गराई सो रकम 
प्रबतिादीहरुबाट सरकारी विगो सरह असलुउपर गनुज, गराउन ु एिं अब उप्रान्त यस्ता 
प्रकृबतका अपराधका पीबडतहरुलाई अदालतको अजन्तम फैसलाले बनधाजरण गरे 
बमोजजमको क्षबतपूबतज रकम एउटा छुटै्ट कोर्को स्थापना गरी सो कोर्बाट तत्काल 
उपलब्ध गराउन र सो रकम पीडकबाट असलु उपर गने गराउने व्यबस्था बमलाउन 
यथाशीघ्र आिश्यक र उपयकु्त पूिाजधारको बनमाजण गन ुज गराउन ु भनी नेपाल सरकार, 
प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररर्द्को कायाजलयमा लेखी पठाउने ठहछज। अरुमा तपसील 
बमोजजम गनूज।  

तपबसल 
पनुरािेदन अदालतको फैसलाको तपबसल खण्डमा पीबडतलाई प्रबतिादीहरु लोकबहादरु 
साकीबाट रु. ७५०००। (पचहत्तर हजार रुपैया) र लक्ष्मीमाया वि.क.बाट रु. 
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५००००। (पचास हजार रुपैया) गरी जम्मा रु. १,२५,०००।(एकलाख पजच्चस 
हजार रुपैया) क्षबतपूबतज स्िरुप भराई ददने गरी लगत कबसएकोमा माबथ ठहर खण्डमा 
उल्लेख भएबमोजजम पीबडतले नेपाल सरकारबाट सो क्षबतपूबतजको रकम तत्कालै पाउने 
ठहर भएकोले उक्त क्षबतपूबतजको रकम रु.१,२५,०००।(एकलाख पजच्चस हजार 
रुपैया) नेपाल सरकारबाट पीबडत "क" कुमारीलाई तत्काल उपलब्ध गराउनू र सो 
रकम प्रबतिादीहरु लोकबहादरु साकी र लक्ष्मीमाया बब.क.बाट सरकारी विगो सरह 
असलुउपर गने गरी लगत राख्न ुभनी सरुु  भापा जजल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू....१  

प्रस्ततु फैसलाको प्रबतबलवप महान्यायाबधिक्ताको कायाजलयमाफज त नेपाल सरकारलाई 
उपलब्ध गराउन.ु.................................................................................२ 

प्रस्ततु मदु्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी बमबसल बनयमानसुार गरी बझुाई ददनू........३ 

 

                                                
                                              

 

न्यायाधीश 

उक्त रायमा म सहमत छु। 

 

      न्यायाधीश    

               
 

इजलास अबधकृत :  रमेश ररजाल, अजुजनप्रसाद कोइराला 
कम्प्यूटर अपरेटर:  पद्मा आचायज 
इबत सम्ित् २०७१ साल माघ १९ गते रोज २ शभुम् ..............................। 


