
 

 

 

 

जवजजस्ती करणीसम्बन्धी काननू, ब्यवहार र यस्का चनुौतीहरु 

                                        लभ कुमार मैनाली 

                                         वररष्ठ अधधवक्ता   

 

"A murderer kills the body but a rapist kills the soul" Justice Krishna Iyer. 

"जवजजस्ती करणी पीधित मधहलाको वैयधक्तक स्वतन्रता र आत्मधनणजयको अधधकारमा ठािै आघात पान े

अमानवीय, मधहलाको मानव अधधकार धवरुद्धको कायज हो । यसले पीधित मधहलाको शारीररक, मानधसक, 

पाररवाररक, आध्याधत्मक जीवनमा नराम्रो असर पाने मार हाइन धक मधहलाको आत्मसम्मान र अधस्तत्वमा न ै

आंच पयुाजउदछ । यो अपराध पीधित मधहला धवरुद्धको मार नभई धसंगो समाज धवरद्धको अपराध हो । हत्याले 

माधनसको भौधतक शरीर नष्ट पाररधदन्छ तर जवजजस्ती करणीको अपराधले पीधित मधहलाको शारीररक, आत्याधत्मक 

धस्िधतलाई न ैक्षतधवक्षत गदजछ । त्यसैले यो एयटा धनष्कृष्ट अपराध हो" । (धमरा ढुंगाना धव.श्री ५ को 

सरकार, सं.२०५८ सालको रर.नं.५५)  

         

धवषय प्रवेशः 

श्रषृ्टीले हरेक जीव वा धनजीवलाई कुन ैन कुन ैगणु, अवगणु, शक्ती वा धवषेशताहरु प्रदान गररराखेको x'Gछ । 

सोही श्रषृ्टीलेनै हरेक जीवलाई आ आफ्नै प्रकारको शक्ती, धवशेषता, आनी वानी ब्यहोरा वा आचरण लगायत 

पधन प्रदान गररराखेको छ । जीव मध्ये पधन माधनसमा अन्य जीवहरुको दाजोमा केही धवधशष्ट प्रकारको स्वभाव 

र धवशेषताहरु प्राप्त छ । माधनसमा रहकेो भोक, लोभ, मोह, ररश, आशक्ती, भय, राम्रा नराम्रा धवचार लगायतका 

स्वभाव मानव धनधमजत होइनन धत प्रकृतीजन्य हुन । श्रषृ्टीले मानव जातीलाई प्रदान गरेको धवशेषताहरु,, स्वभाव 

वा गणुहरु जन्मजात हुन । धत मध्ये केहीमा स्वयं प्रकृतीलेन ैआचरण र ब्यवहार गनज माधनसलाई छुट धदएको 

भएतापधन हरेक माधनस धपच्छे त्यस्को धसमा प्रकृतीलनै तय गररराखेको पधन छ ।  

  प्रकृतीले केही परुुषजातीमा मधहला प्रती वढी आशक्त हुने वा यौन चाहनाको ईच्छा वढी 

राखी राख्न ेस्वभाव प्रदान गरेको हुन्छ । धत मध्य ेअधधकांशले प्रकृतीवाटन ैप्राप्त गणुको आधारमा आफुलाई 

धसमा धभर आवद्ध गररराखेका हुन्छन भन े धत मध्ये धसधमतले धसमा तोिन पगु्छन र त्यो तोधिएको धसमाको 

नामनै समय, अवस्िा र पररधस्िती अनसुार जरजस्ती करणी भनी नामाकरण गररन ेगररन्छ ।  

मानव जाती धवच जबरजस्ती करणी धहजो पधन हुन््यो, आजपधन भरैाखेको छ र यदी प्रकृतीले 

माधनसको स्वभाव पररवतजन गरेनभने भोली पधन हुननेै छ । अनपुातमा केही कम वेशी भएतापधन यो हरेक 

समयान्तर र हरेक दशे, समाज र समदुायमा भरैहकेो छ र हुने गदजछ । यस्को क्षेर र पररभाषा पधन दशे, काल 

र पररधस्िती अनसुार पररवतजन हुने गदजछ र भरैाखेको पधन छ । उदाहरणको रुपमा नाबालक माधि हुन े



जबरजस्ती करणीमा उमेरको हद दशे, अनसुार फरक फरक हुन े गदजछ, त्यसैगरी धहजो बैवाधहक बलत्कारको 

कल्पणा सम्म गररदनै धियो भन ेआज कधतपय दशेका काननूमा यो समावेश छ । त्यसैगरी धहजो योनीमा 

धलंगको पणूज प्रवेशलाई वा धवयज स्वखलनलाई आधार मानेर जबरजस्ती करणी भएको हो वा होइन भन्ने सोच 

राधखन््यो भने धवस्तारै आधशंक प्रवेशलाई पधन जबरजस्ती करणीको पररभाषा धभर पाररयो र आज नेपाल 

लगायत कधतमय मलुकुका काननूमा जबरजस्ती करणी केवल योनी र धलंगमा मार धसधमत नरहरे शरररका अन्य 

अंगमा र अन्य अंगको प्रवेशलाई पधन जबरजस्ती करणीको पररभाषा धभर पाररएको छ र भोली धवधभन्न 

कारणहरुवाट यस्को पररभाषामा शंकुचन वा धवस्तार नहोला भन्न सधकन्न ।  

जबरजस्ती करणी सम्बन्धी काननूी ब्यवस्िाः 

जबदखेी माधनसले सभ्यताको सरुुवात गनज िाल्यो तवदखेी जबरजस्ती करणीलाई अपराधको रुपमा हनेज िालेको र 

सजायको ब्यवस्िा गनज िालेको पाउदछौ । नपेालको सन्दभजमा परंपरादधेख नै गधम्भर अपराधको रुपमा धलईएको 

पाउदछौ । धलधखत काननू नहुदा, मानव न्यायशास्त्र लेधखदा, १९१० सालको मलुुकीऐन लेधखदा हरेक कालमा 

जबरजस्ती करणीलाई धवधभन्न प्रकारको किा भन्दा किा सजायको पररधध धभर पाररएको धियो । १९१० 

सालको मलुुकी ऐनमा ११ वषज मधुनकी कन्या, सधवा वा धवधवालाई करणी गरेमा बैधाधनक अपराध 

(Statutory Offence) हुने काननूी ब्यवस्िा गररएको धियो । आधधुनक काननूको रुपमा रहकेो मलुुकी ऐन, 

२०२० मा पधन यस्लाई ज्यादनैै जघन्य अपराधको रुपको मान्यता राखरे जलु्मीलाई एक घन्टा धभर मारेमा कुन ै

बात नलाग्ने माधनयो । त्यसबेलाको समाज र मान्यतालाई दृधष्टगत गरेर उमरेको हदको सम्वन्धमा १४ वषज 

मधुनकीलाई करणी गरेमा बैधाधनक अपराध (Statutory Offence) को रुपमा राधखएको र बेश्या 

स्वास्नीमाधनसलाई जबरजस्ती करणी गरेमा न्यनुतम ्सजाय हुने ब्यवस्िा राधखएको धियो र हदम्याद ३५ धदन 

राधखएको धियो । मलुकुी ऐन २०२० मा भएको करणी संग सम्वधन्धत काननूलाई मलुुकी एघारौ संशोधन ऐन, 

२०५८ मा अझ वढी किा तुल्याईयो । उक्त संशोधनमा सजायको हकमा उमेर अनसुार सजाय हुन,े गभजबती, 

अशक्त, अपांगलाई तिा सामाुधुहक जबरजस्ती करणी गरेमा िप पांच वषज कैद हुने बालयौनाचार तिा 

हािनातामा हुन े बलत्कारमा िप सजाय हुने, अनसुन्धानको क्रममा धपधितको बयान गराउदा मधहला प्रहरी 

कमजचारील ेनभए समाजसेवी मधहलाको रोहबरमा गराउन ुपने, बन्द ईजलाशमा सनुवुाई हुने ब्यवस्िा हुनकुो सािै 

बेश्यालाई बलत्कार गरेमा कम सजाय हुने ब्यवस्िाको अनत्य समेत गररयो । 

  लोकतन्रको बहाली पछी मधहला सम्बन्धी हक अधधकारमा सकारात्मक चासो राधखएको पाइन्छ 

। नेपालको अन्तररम संधवधान, २०६३ मा मधहलाको प्रजनन सम्वन्धी हक तिा कुन ै पधन मधहला धवरुद्ध 

शारीररक, मानधसक वा अन्य कुनै धकधसमको धहसंाजन्य कायज गररनेछैन र त्यस्तो कायज काननूद्धारा दण्िधनय हुनेछ 

भनी मधहलाको धवरुद्ध हुन ेअन्य यौनजन्य कायजलाई दण्िधनयको पररभाषा धभर पाने कोधशस गररएको दधेखन्छ । 

मधहला धवरुद्धका सव ैप्रकारका भेदभावहरु उन्मलुन गने सम्वन्धी महासधन्ध, १९७९ को सदस्य राष््ट भएको कारण 

र नपेालको अन्तररम संधवधान, २०६३ मा गररएको नयां ब्यवस्िाको कारणले गदाज समेत मधहला धवरुद्ध हुन े

अन्य अपराधको सािै जबरजस्ती करणी सम्वन्धी काननूमा पधन ब्यापक संशोधन तिा पररमाजजन गरेर समय 

सापेक्ष पापने कोधशस गररएको छ । २०६३ सालको लैधगकं समानता कायम गनज केही नेपाल ऐन संशोधन गन े

ऐन र २०७२ सालमा लैधगकं समानता कायम गनज तिा लैधगंक धहसंा अनत्य गनज बनेको ऐनहरुले उमेरको 

अनपुातमा सजायमा फेरबदल गनुजको अधतररक्त स्पष्टीकरणको नयां ब्यवस्िा गरेर (क) र (ख) मा मञ्जरुीको 

दायरा फराधकलो पाररएको, परंपरागत रुपमा मान्द ैआएको धलंगको पणूज प्रवेशको ठाउंमा आधशंक प्रवेश समेतलाई 

जबरजस्ती करणीको पररभाषा धभर पाररएको र सवैभन्दा महत्वपणूज परंपरागत रुपमा मान्द ैआएको जबरजस्ती 

करणी केवल योनी वा धलंग संग मार सम्बधन्धत हुन्छ भन्ने मान्यतालाई तोिद ै गदुद्धार वा मखुमा धलंग 



पसाएमा वा योनीमा धलंग वाहके अन्य कुनै बस्त ुपसाएमा पधन जबरजस्ती करणी हुने आधधुनक मान्यतालाई 

प्रवेश गराउने कायज भयो । त्यसैगरी बैवाधहक बलत्कारको नयां काननूी ब्यवस्िाको प्रवेशको सािै होस ठेगानमा 

नरहकेा वा आफ्नो संरक्षण वा हरेधवचारमा रहकेा मधहलालाई जबरजस्ती करणी गरेमा वा आफु एच.आइ.भी. 

पोधजधटभ भएको िाहा पाउदा पाउदज जबरजस्ती करणी गरेमा िप कैद सजाय हुन ेब्यवस्िाको सािै धवगतमा 

रहकेो परंपरागत जस्तै ३५ धदने हदम्यादलाई िपरे ६ मधहनाको गररयो ।  

  परंपारगत रुपमा रहकेो मलुकुी ऐनलाई धवस्िाधपत गराउद ै एधककृत रुपमा आएको मलुकुी 

अपराध संधहताले जबरजस्ती करणी सम्वन्धी काननूमा बैधाधनक अपराध (Statutory Offence_ को रुपमा 

रहकेो न्यनुतम ्१६ वषजको उमेरलाई िप १८ वषज गनुज, सजायको हदमा िप गनुज र भैरहकेो बालयौन दरुाचार 

(पेिो फाएल) लाई जबरजस्ती करणीको अपराध वाट छुट्याएर धवशदु्धा बालयौन दरुाचार (पेिो फायल) को 

रुपमा मान्यता प्रदान गनुज र ६ मधहनाको हदम्यादलाई वढाएर १ वषजको बनाउन ु भन्दा वाहके कुनै नयां 

ब्यवस्िा गरेको दधेखदनै ।  

 

जबरजस्ती करणी मदु्दामा न्याधयक अभ्यासः 

जबरजस्ती करणी सम्वन्धी मदु्दामा नपेाली अदालतहरुको अभ्यास हनेे हो भने दईु धवपररत ध्रवुमा वाधिएको 

पाउदछौ । एकाधतर परंपरागत रुपमा रहकेो धलंगको पणूज प्रवेश, धवयज स्वखलन, चोटपटकको धस्िती, मञ्जरुी 

सम्वन्धी धारणालाई नयां धदशा प्रदान गद ैधवश्वस्तरको फैसलाहरु भरैहकेा छन ्भन ेअकाजतफज मधहला प्रती ज्यादनै ै

संबेदनधशल दखेाउने लहि र होिमा प्रमाण र काननू भन्दा वाधहर गएर फैसला भैरहकेो पधन दधेखन्छ । 

उदाहरणको रुपमा सम्माधनत सवोच्च अदालतवाट भएको फैसलाहरुमा परुुष धवयज नभेधटननुै जबरजस्ती करणी 

नभएको भन्न नधमल्ने(न.ेका.प.२०५७ अंक १०,११, धन.नं.६९४९), धपधित लगायत कसैले अधभयकु्तलाई 

बचाउने उद्दशे्यवाट बयान धददमैा नठहने वा धवरुद्द बयान धददमैा ठहने होइन । ब्यधक्तको बयानलाई सबतुको 

रुपमा धलईने भएतापधन अकाट्य प्रमाण मान्न नधमल्ने (न.ेका.प.२०६१, अंक ७, धन.नं.७४११) जबरजस्ती 

करणीको वारदात कायम हुन शाररक भन्दा काननूी अवस्िा महत्वपणूज हुन(ेसम्बत् २०६१ सालको 

फौ.प.ुनं.३०३२), अनसुन्धानको नधतजावाट कसरू भएको हो हनै भन्ने कसीको रुपमा रहन े। पछी कसरूदार 

होइन भनी धनवेदन धदन े वा बकपर गरेकोवाटन ै सफाई धदने हो भन े न्यायको उपहास हुन जान े

(न.ेका.प.२०७५, अंक ३, धन.नं.९९६९), महत्व पणूज प्रमाण एतापधन अकाट्य प्रमाण नहुने हुनाले केवल 

धपधितको भनाईवाट मार कसरू नठहने अन्य सबतु प्रमाणको आधार समेतको मलु्यांकन गनुजपन े

(न.ेका.प.२०७५, अंक७, धन.नं.१००५४, न.ेका.प.२०७५, अंक १२, धन.नं.१०१५२, ने.का.प.२०७६,अंक 

१, धन.नं.१०१७२) लगायतलाई उदाहरणको रुपमा धलन सधकन्छ । अकाजतफज जबरजस्ती करणीको कसरूमा 

मखु्य वारदातस्िलनै धपधितको शररर हुने (न.ेका.प.२०७६, अंक १२, धन.नं.१०४०८) लगायतलाई धलन 

सधकन्छ । आजकाल जबरजस्ती करणी मदु्दामा केवल एकमार जाहरेी दरखास्तकै आधारमा तत्कालप्राप्त अन्य 

प्रमाणहरुलाई मलु्यांकननै नगरी अधभयकु्तलाई पपुजक्षको धनम्ती िनुामा राख्न पाठनउन ेप्राय धनयम जस्तै बनेको छ 

जो ज्यादनैै हृदय धवदारक छ । जवरजस्ती करणी सम्वन्धी मदु्दामा अ.वं.७३ नं. वमोधजम उच्च अदालतमा 

धनईइको धनवेदनमा प्रायश काननू वमोधजम गनुज भन्ने पधन धदनचयाजनै बनेको दखे्न सक्दछौ । जबरजस्ती करणी 

मदु्दामा सम्माधनत सवोच्च अदालतमा पधन केही मा.न्या.ज्यहुरुको अधभब्यक्ती र आदशे र फैसला पधन 

धनराशाजनक रहकेो अनभुव गररद ैआइरहकेो छ । जबरजस्ती करणी मदु्दामा धजल्ला अदालत तिा उच्च 

अदालतवाट गररन ेअधधकांश फैसला पधन प्रमाण र काननू संग मले नखाएको केवल ठहराउने र सरुु सदर 

गनेतफज मार उन्मखू रहकेो सहज ैअनभुव र अनभुतूी गनज सधकन्छ ।  



 

दखुलाग्दो पक्षः 

धवगतको तलुनामा आजकाल अदालतहरुको दधैनक पशेी सचूीमा जबरजस्ती करणी सम्वन्धी मदु्दाहरु अत्यधधक 

रुपमा रहकेो दखे्न सधकन्छ । पधरका पढदा, समाधजक संजाल हदेाज आजकाल नेपालमा जबरजस्ती करणी 

सम्वन्धी अपराध ज्यादनैै वढद ैछ भन्न ेजो कोहीलाई पधन लाग्न ुस्वभाधवकै हो । यसो हदेाज नपेालमा करणी 

सम्वन्धी अपराध ब्यापक रुपमा वढेको दधेखन्छ । तर, वास्तधवकता यसको ठीक धवपररत छ । करणी सम्वन्धी 

अपराध वढेको होइन घटेको छ । यो मेरो पेशागत र ब्यधक्तगत अनभुव र अनभुतूी हो । समाधजक चेतना र 

शैधक्षक स्तरमा भएको धबकासको कारण धबगतमा जस्तो घटनालाई लुकाएर र दवाएर राख्नकुो साटो प्रकाशमा 

ल्याउने भएको र मलुुकको कुनाकाप्चामा संचार माध्यमको ब्यापक उपधस्िधतको कारण सत्यत्य तत्कालै 

प्रकाशमा आउन ेभएको कारण त्यसरी बढेको जस्तो दधेखएको मार हो । आजकाल जबरजस्ती करणी सम्वन्धी 

अपराध वढेको दधेखनकुो ठूलो कारणमा १६ वषजको उमेरको हद १८ वषज गररन ुपधन एक हो । सो भन्दा 

बाहके सामान्य घटनालाई वढाई चढाई केही गैरसरकारी संस्िा र संचारमाध्यमले करणी सम्वन्धी अपराधको 

जामा पधहराउने गरेको कारण पधन त्यस्तो वढेको जस्तो दधेखएको हो । नेपालमा जबरजस्ती करणी सम्वन्धी मदु्दा 

वढेको दधेखनमुा धवधभन्न कारणहरुवाट झटु्ठा मदु्दा चलाउन े प्रबतृ्ती अत्यधधक मारमा वढद ैजान ु पधन महत्वपणूज 

कारण हो । बेला वखतमा अदालतहरुवाट झटु्ठा मदु्दा चलाउने धवरुद्द सजाय गररएको पाइएतापधन सो तफज 

न्यायमतु्र्तीहरु उदाधशन दखेीनभुएको कारणले गदाज पधन त्यस प्रकारको प्रबतृ्तीले मलजल पाउन ेअवस्िा श्रजृना हुन 

गएको स्पष्ट ैअनमुान गनज सधकन्छ । झटुठा मदु्दाको समस्या यहााँ मार हनै भारतमा, अमरेरकामा र बेलायतमा 

समेत ब्यापक रुपमा रहकेो अध्ययन र अनसुन्धानबाट दधेखएको छ । भारतमा ई.सं.१९७२ को मिरुा काण्ि 

पधछ ई.सं.२०१२ को धनभजया काण्ि (दहेली बलात्कार, जसका अपराधीहरुले हालसालै मतृ्यदण्ि समते 

पाइसकेको छन) ले जवरजस्ती करणीको सम्वन्धमा समाधजक र काननूी स्तरमा ब्यापक पररवतजन ल्याउन सक्षम 

भए । मिरुा काण्िले यो भन्दा अगाधि काननूी स्तरमा ब्यापक पररवतजन ल्याउन सक्षम भएको धियो भन े

धनभजया काण्िले सामाधजक र काननूी दवैु स्तरमा प्रभाव पानज सक्षम भएको दधेखन्छ । धनभजया काण्ि पश्चातः 

भारतमा पररवधतजत कठोर र अब्यवहाररक काननूको प्रभाव नेपाली काननूमा समते परेको स्पष्ट दधेखन्छ । धनभजया 

काण्ि पश्चातः भारतमा जबरजस्ती करणी र कधित ‘धम टु’ सम्वन्धी उजरूीहरुको वाढी आएको र त्यसमा 

भारधतय सबाजुेच्च अदालतको फैसलाको धनदशेनको कारण त्यहााँका प्रहरीहरुले आएको उजरूीलाई दताज गनज वाध्य 

रहकेा छन ्। बढ्दो नक्कली मदु्दाको गनुासोको सम्वन्धमा वास्तधवकता वझु्न धदल्ली मधहला आयोगले गराएको 

एक सवेक्षण अनसुार लगभग ५३.३ मदु्दाहरु झटु्ठा चलाइएको र नक्कली मदु्दाहरु दताज भएको पाइएको धियो । 

उदाहरणािज, धदल्ली धजल्ला अदालतमा दताज ५८३ मदु्दा मध्ये केवल १२ वटा मदु्दा मार अिाजत्, २ प्रधतशत 

मदु्दामा मार कसरू गरेको ठहररयो । जसमध्य े१२३ जना कधित पीधितहरुले अदालत समक्ष गरेको बकपरबाट 

केवल पैसा र बदलाको भावनाले मदु्दा दताज गरेको पाइयो । त्यसैगरी धदल्लीको धि.धस.पी.को भनाई मान्न े

हो भन ेत्यहााँ लगभग ६३ प्रधतशत भन्दा बढी नक्कली मदु्दाको कारण बााँकी सक्कली मदु्दामा समेत यिोधचत 

समय र ध्यान धदन नपाएको गनुासो रहकेो दधेखयो । त्यसैगरी धदल्ली उच्च अदालतको एक फैसलामा अब 

मधहलाहरुले ब्यधक्तगत ररसईवी र बदलाको कारण मदु्दा गने गरेको दधेखएको हुनाले ठूलो समस्या रहकेो भन्न े

भावना समेत ब्यक्त भएको पाइन्छ । तिाधप भारतको सवोच्च अदालतले गरेको राध ुधवरुध्द मध्यप्रदशे सरकार 

वा जोधगधन धवरुध्द राजस्िान सरकार भएका मदु्दाहरुमा भएका फैसलाहरुलाई अद्याधप त्यस्ता मदु्दाहरुमा 

मलूमन्रको रुपमा ग्रहण गने गररएको पाइन्छ ।  

 करणी सम्वन्धी अपराधको केही वषज अगाधिको त्यांक हदेाज प्रधत एक लाखमा– भारतमा  ४ प्रधतशत, 

बेलायतमा ४४ प्रधतशत, ब्राधजलमा  ५० प्रधतशत, अमेररकामा ५३ प्रधतशत, स्वीिेनमा  १३३ प्रधतशत, बोत्स्वानामा 



१८१ प्रधतशत, दधक्षण अधिकामा १३२ प्रधतशत, नपेालमा ०.८ प्रधतशत, यएुईमा १.५ प्रधतशत, कतारमा १.८ 

प्रधतशत, ईधजप्टमा ०.१ प्रधतशत र धलचेन्सटाइनमा ० प्रधतशत धियो । उपरोक्त त्यांक हदेाज केही दशेहरु जस्तै 

बेलायत वा स्वीिेनको प्रधतशत हदेाज आश्चयज लाग्न सक्छ । वास्तधवकता चाही ाँ बेलायतको २००३ को पररवधतजत 

काननूमा प्रधतवादीले प्रमाण पयुाजउने भार सम्बन्धी ब्यवस्िा र स्वीिेनको हरेक पटकको सम्वन्धलाई पटके कायम 

गने काननूी ब्यवस्िाको कारण त्यस्तो दधेखन गएको भएतापधन वास्तधवकता केही अधिकी मलुुकको जस्तो भन े

होईन  । नेपालको पररप्रेक्षमा हदेाज केही स्िानमा यो कमाउन ेभााँिोको रुपमा प्रयोग हुन ेगरेको पधन दधेखएको 

छ । केही एनधजओका ब्यधक्तहरुले कुनै मधहलालाई खिा गरेर प्रहरी र सरकारी वधकललाई धमलाएर नक्कली 

मदु्दा खिा गने र कुरा धमले मोटो रकम असलु गने र वािी खाने र मदु्दा नचलाउने यदी कुरा धमलेन भन े

अदालतमा पठाउने गरेको पधन दधेखने गरेको छ । केही वषज अगाधि बैदधेशक रोजगार सम्वन्धी मदु्दा त्यसपधछ 

लाग ूऔषध सम्वन्धी मदु्दा, अधन अपहरण सम्वन्धी मदु्दाहरुमा जसरी माधनस फसाएर मदु्दा चलाउन ेपररपाटी रहकेो 

धियो, आज करणी सम्बन्धी मदु्दामा कसैलाई फसाएर र मतलब साध्य गने सामान्य प्रचलन रहकेो दधेखन्छ । 

यी सब ै धवकृधतको मलजल गने कायजमा अदालतको प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा ठूलो हात रहकेो छ । धकनकी 

त्य र प्रमाण जे जस्तो सकैु धकन नहोस ्करणी सम्वन्धी मदु्दा अदालतमा आयो भन ेअन्यिा वाहके प्रायशः 

अदालतले िनु्ने र ठहराउन े हुनाले पधन यो प्रबधृत्तको धवकास भएको हो । यधद  कुनै न्यायाधीशज्यहूरुले 

प्रमाणको अभावमा छोि्ने धहम्मत गररहाल्न ुभयो भने पधरका र न्यायपररषदको तलबारको सामना गनुजपन ेभय 

पधन आजको वास्तधवकता हो । 

१८ वरे्ष उमेरको हदको औचित्य के ? 

नेपालले जस्तै अन्तराष््टधय महाशन्धीहरुमा सहभाधगता प्रकट गने अन्य मलुुकहरुको सन्दभजमा हने ेहो भन ेबैधाधनक 

जबरजस्ती करणीको सम्वन्धमा सवैभन्दा कम उमरे अगंोला तिा धफधलधपन्समा रहकेो पाइन्छ जहां १२ वषज उमरे 

कायम गररएको छ (धफधलधपन्सले हालसालै वढाएर १६ वषज कायम गरेको छ ) । अधधकांश यरुोधपय 

मलुूकहरुमा १६ दखेी १७ वषजको हद तोधकएको छ भन ेअष्््धया, ईटाली, जमजन र पोचुजगलमा १४ वषजको उमरे 

हद तोधकएको छ । अमेररकामा भन े राज्य धपच्छे छुटै्ट काननु भएतापधन १६ दखेी १८ वषज धवचमा रहकेो 

पाईन्छ । अधधकतम उमेरको हद हनेे हो भने दधक्षण कोररयामा २० वषज र बहराईनमा २१ वषज कायम 

गररएको छ । जहां सम्म जापानको प्रश्न छ त्यहाको काननूमा सव ैटापकुो काननूमा १३ वषज रहकेो दधेखन्छ । 

हगंकंगको काननूमा भने प्राकृधतक यौन सम्वन्धको सम्वन्धमा सहमतीको उमरे न्यनुतम १६ वषज छ भन ेअप्राकृधत 

यौन सम्वन्धको सन्दभजमा २१ वषज कायम भएको दधेखन्छ । साि सािै कधतपय मसुलमान बाहुल्य दशेहरुमा 

जबरजस्ती करणी गरेमो धववाह गनुजपने प्रावधान समते रहकेो पाईन्छ .हालसाल एउटा संस्िाले गरेको एक 

सवेक्षणमा कधतपय मदु्दा चलाईएका ब्यक्ती एवं बालकहरुलाई १८ वषे प्रावधान संसोधन भएको आफुलाई िाहा 

नभएको भन्ने जवाफ रहकेो पाइएको धियो । हाम्रो समाजमा अध्यापी धेरैनै संुाँख्यामा मधहला १६ वषजमा 

सावालक हुन्छन र काननू पधन त्यसै अनसुारको छ भन्न ेमान्यता राधखराखेको पाउदछौ ।  

अन्तमा, नपेालमा १६ वषजको उमेरको हदलाई १८ वषज गनुजको कुन ैऔधचत्य दधेखदनै । यो दईु वषजको उमरे 

वढाईको कारण जबरजस्ती करणी सम्वन्धी अपराधमा धेरैन ैयवुाहरुको भधवष्य अन्धकारमय भैरहकेो छ । अन्य 

मलुुकमा न्यनुतम ्र अधधकतम ्जधतसकैु भएतापधन औसत उमेर १६ रहकेो पाउदछौ । त्यसिज, सवजदृष्टीवाट हाम्रो 

पररप्रके्ष्यमा साधवकको मलुुकी ऐनको १६ वषे उमेरको हदनै औधचत्यपणूज रहकेो दधेखन्छ . 

 

सन्दभज शंसोधधत हदम्यादकोः 



अन्य मलुकुमा काननू शंसोधनलाई ज्यादनैै महत्वको साि हरेरन्छ । शंसोधनको औधचत्य र त्यस्ले पाने दरुगामी 

प्रभाव समेतलाई धवचार गरेर धवस्ततृ छलफल र गहृकायजको आधारमा गनजगररन्छ । उदाहरणको रुपमा धछमेकी 

भारतमा बैवाधहक बलत्कार सम्वन्धी काननू शंसोधनको धनम्ती लामो समयदखेी प्रयाश भैरहकेो भएतापधन 

हालसम्म सो सम्भव भएको छैन जनु धवषय अधहले भारधतय सव्र्वाुेच्च अदालतमा धवचाराधधन अवस्िामा 

रहकेो छ । तर हाम्रो दशेमा महत्वपुु ूणज काननूहरु कसैको लहिमा, दवावमा, नारा जलुुशको भरमा वा क्षधणक 

दवावलाई सेलाउने प्रयोजनको साधनको रुपमा राता रात शंसोधन गररन्छ । त्यसैगरी न्याधयक हस्तक्षेपको 

कारणवाट पधन हदम्याद सम्वन्धी काननूमा शंसोधन गररएको दधेखन्छ (सपना प्रधान मल्ल धव.नपेाल सरकार, 

२०६१ सालको ररट नं.३३९३, आदशे धमधतः २०६५ असार २७ गते) (ईधन्दरा बस्नेत धव.पे्रम बहादरु श्रेष्ट, 

२०६३ सालको ररट नं.०४०२, आदशे धमधतः २०६५ माघ २७ गते) । हालसालै मलुुकी अपराध संधहता, 

२०७४ को दफा २२९(२) मा रहकेो १ वषे हदम्यालाई वढाएर २ वषज तिा बालबाधलका ऐन, २०७५ को 

दफा ७४(२) मा रहकेो १ वषे हदम्यादलाई वढाएर ३ वषज गनुज मलेै औधचत्यपणुज धवल्कुलै ठानकेो छैन । 

धकनकी सवजप्रिमतः धवगतको १ वषे प्रावधानहरु हाम्रो सन्दभजमा यिेष्टन ैरहकेो धियो । हदम्याद वढाउन ुभनकेो 

प्रमाणको अभावमा मदु्दालाई कमजोर तुल्याउन ुभन्ने म ठान्दछु ।  

मधहला धवरुद्दका सव ै प्रकारका भेदभाव उन्मलून गने सम्वन्धी महासन्धी र बाल अधधकार सम्वन्धी 

महासन्धीहरुलाई संसारका अधधकांश राष््हरुले प्रधतवद्धता जाहरे गररसकेका छन ् । धत महासन्धीहरुमा प्रधतवद्धता 

जनाएका कधतपय राष््हरुको जवजजस्ती करणी सम्वन्धी मदु्दामा धवध्यमान हदम्याद सम्वन्धी ब्यवस्िा हनेे हो भन े

धत धवधभन्न छन ्। उदाहरणको रुपमा, 

बंगलादशे, क्यानािा, साईप्रस, घाना, हगंरेी, भारत, आयरलेण्ि, जमैका, माधल्दभ्स, म्यानमार, नदेरल्याण्ि, पाधकस्तान, दधक्षण 

अधिका, सम्यकु्त अधधराज्य र उत्तरी आयरल्याण्िमा कुन ैहदम्याद रहकेो छैन भन ेईराकमा ३ मधहना, भनेेज्वलेामा 

१ वषजको हदम्याद रहकेो छ । 

बालबाधलकाको सन्दभजमा हने ेहो भने बेधल्जयम, धचली, िेनमाकज , इक्वेिर र मालीमा कुन ैहदम्याद राधखएको छैन 

। 

अकाजुेतफज धफनल्याण्िमा २८ वषज नपगु्दासम्म, 

पोलेण्िमा ३० वषज नपगु्दासम्म, 

स्वीटजरलेण्िमा २५ वषज नपगु्दासम्म (तर १२ वषज भन्दा मनुीको हकमा जधहलेसकैु), 

िान्स र टोगोमा ३० वषज नपगु्दासम्म रहकेो छ । 

सम्यकु्तराज्य अमरेरकाको सम्वन्धमा हनेे होभने त्यहा राज्य धपच्छे आ आफ्नै ब्यवस्िा रहकेो छ । त्यहा कुन ै

राज्यमा हदम्यादनै राधखएको छैन भने कुन ैराज्यमा ३ वषज राधखएको र कुनमैा ३० वषज र कुनैमा अपबादको 

रुपमा धि.यन.ए.को आधारमा जधहले सकैु पधन मदु्दा चल्न सक्ने गरी काननूी ब्यवस्िा राधखएको पाइन्छ ।  

त्यसिज, हालसालै गररएको हदम्यादको कुनै औधचत्य पषु्टी हुन सकेको छैन । सो को साटो धछमकेी भारतमा 

सानो सजाय हुने अपराधमा हदम्याद धभर आउन नसकेको औधचत्य पषु्टी गनज सकेको खण्िमा अदालतको 

अनमुतीले हदम्याद कायम हुने जस्तै यदी १ वषजको हदम्याद धभर आउन नसकेको उपयकु्त कारण पषु्टी गनज 

सकेको खण्िमा अदालतको आदशेले हदम्याद नाघपेधन मदु्दा चलाउन अनमुती धदने काननूी ब्यवस्िा भएको 

खण्िमा सो ब्यवहाररक हुन े म ठान्दछु । उदाहरणको रुपमा जस्तै जवजजस्ती करणीको वारदात पछी ्मामा 

भएको कारणवाट सो बाट उन्मकु्ती पाएपछी वा कोमाको धस्ितीवाट वाधहर धनधस्कएपछी वा नावालक उपर 



वारदात भएको र धनज आफ्ना अधभभावक संग अन्य स्िान वा मलुुकमा गएको कारणवाट समयमा उजरुी गनज 

नसकेको धस्ितीहरुलाई उदाहरणको रुपमा धलन सधकन्छ । 

सधुारका पक्षहरुः 

मलुुकी ऐन, २०२० को पधछल्ला संशोधनहरुले िपकेो र मलुुकी अपराध संधहता, २०७४ को दफा 

२१९(२)(क) मा समेत ब्यधस्ित रहकेो स्पष्टीकरण खण्िमा उल्लेधखत "अनधुचत प्रभाव" भन्न े काननूी 

प्रावधानको ब्यापक दरुुपयोग भैरहकेो पाइन्छ । सहमतीवाट भएको हरेक करणीमा प्रभावलेनै सम्वन्ध स्िाधपत 

गराएको हुन्छ । अनधुचत प्रभाव भन्ने काननूी प्रावधान हरेक प्रभाव संग आकधषजत हुदनै सो को आफ्न ै

बैधशधष्टयता रहकेो छ ।   

  त्यसैगरी दफा २१९(२)(ग) मा रहकेो "धलंग बाहके अन्य कुन ै वस्त ु योनीमा प्रवेश 

गराएमा पधन" भन्ने शब्दले अन्यायको श्रजृना गरेको छ । धकनकी योनीमा धलंग वाहके अन्य बस्तु प्रवेश 

गराएमा भन्ने शब्द ब्यापक रहकेो छ जनु गलत छ । योनीमा कुनै बस्त ुप्रवेश गराउन ुभन्न ुर शरररको कुन ै

भाग जस्तै धजब्रो वा मखुले स्पसज गनुज फरक फरक अवस्िाहरु   हुन । हाम्रो काननूमा भारतको २०१३ को 

पधछल्लो संशोधनले गरेको जस्तो धवस्ततृ पररभाषा नगरेको हुनाले सोलाई या त भारधतय काननू जस्तै धवस्ततृ 

ब्याख्याको माध्यम द्धारा प्रष्ट पानुजपछज वा बेलायतको Sexual Offences Act, 2003 sec.2 मा भएको 

ब्यवस्िा जस्तै क्रमश ब्यवधस्ित पाद ैजानपुछज । 

त्यसैगरी दफा २१९(७) मा रहकेो सामधुहक शब्दले गदाज १ जना भन्दा वढता हुन ेधवधतकै सामधुहक 

रुपमा जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने मान्यताले गदाज उक्त काननूी ब्यवस्िाको ब्यापक दरुुपयोग भैरहकेो पाउदछौ 

।    

सोही दफा र उपदफामा रहकेो अपांग भन्न ेशब्दको पधन ब्यापक दरुुपयोग भैरहकेो पाइन्छ । उक्त 

काननूी ब्यवस्िा भनेको अपांगताको कारणले गदाज प्रधतरोध गनज नसक्न ेवा सो को अनधुचत फाईदा उठाएर 

जबरजस्ती करणी गरेको अवस्िा भएतापधन साररररक रुपमा दाधहने कान भन्दा दबे्र ेकान सानो हुदा, नाकं टेढो 

हुदा, खटुटा सामान्य रुपमा खोच्याएर धहिने गरेको अवस्िामा वा हातको कुन ैऔला कुनै कारणवश छोटो 

भएको अवस्िामा पधन उक्त दफा लगाएर मदु्दा चलाउन ेर सजाय गनेगरेको दधेखन्छ । उक्त दफाको प्रावधानन ै

रटुीपणूज छ । धकनकी उक्त दफावाट सामान्य अपांग मधहलालाई सहमतीवाट करणी गरेको भएतापधन सजाय हुन े

अवस्िा श्रजृना गरेको छ जो सामान्य जबरजस्ती करणीको सजाय भन्दा िप ५ वषज वढी हुन आउछ  । 

समयको पररवतजन सगै यदी १८ वषज पगुेकी मधहलाले नावालक केटालाई फकाई फुलाई गरेर करणी 

गराएमा के हुने । हालसालै महान्यायाधधबक्ताको कायाजलयवाट सो सम्वन्धमा केही अधभब्यक्ती गररएको भएतापधन 

सो जवसम्म काननूी प्रावधानको रुपमा आउदनै तव सम्म धजवन्तता प्राप्त गनज सक्दनै ।  त्यसिज, सो तफज पधन 

अव सोच्न जरुरी भैसकेको छ । त्यसैगरी यदी मधहलाले वा मधहलाहरुले परुुषलाई वाध्यतामा पारेर जबरजस्ती 

करणी गराएमा के हुने । अव आउदो समयमा सो तफज पधन सोच्न ुपने आवश्यक भैसकेको छ । हाम्रो गाउं 

समाजमा अझैपधन १८ वषज भन्दा कम उमरेमा धववाह गन े गराउन ेचलन अध्यापी छ । त्यस्तो अवस्िामा 

धववाधहत लोग्नलेाई जबरजस्ती करणीमा मदु्दा चलाईएको अनेकौ दृष्टान्त छन ्सो सम्वन्धमा पधन काननूले प्रष्ट 

ब्यवस्िा गनुजपने आवश्यक दधेखन्छ ।  

१७ वषज ११ मधहना २९ धदनकी मधहला र १६ वषको परुुष धवच मधहलाको अनरुोधमा सहमतीवाट 

भएको करणीलाई काननूले कुन रुपमा धस्वकादजछ । त्यसप्रकारको पररधस्ितीको सम्वन्धमा पधन काननू स्पष्ट हुन ु

जरुरी छ ।  



धवश्वका जसुकैु मलुकुमा पधन जवजजस्ती करणीलाई सदवै परुुष जातीले मधहला उपर गने कृयाको रुपमा 

मार मान्द ै र धस्वकार गररद ैआईरहकेो पाउदछौ । समयको गती सगै त्यो धवचारमा पररवतजन आवश्यक 

भैसकेको छ । परुुषले मधहलालाई भन्ने ठाउंमा कसैले कसैलाई भन्ने शब्द पररवतजन हुन ुजरुरी छ । उदाहरणको 

रुपमा हामै्र काननूमा पधन सावालक मधहलाले नबालक मधहलासंग अप्राकृधतक मैिनु गरे गराएमा के हुन ेत 

भन्ने प्रश्न लगायत यस्ता धैरै प्रश्नहरु खिा हुन सक्छन ्। 

आजसम्म हामीले जवजजस्ती करणीको सम्वन्धमा केवल परुुषले मधहला उपर गने अपराधको रुपमा मार 

धस्वकार गद ैआईरहकेा छौ । आजकाल कधतपय मलुुकले समधलंगी धववाहलाई मान्यता प्रदान गररसकेको छ । 

समधलंगी धववाहमा जबरजस्ती गररएमा के हुने, धलधभंग टुगेदरमा बसेको बेला जवजजस्ती भएमा बैबाधहक बलत्कार 

जस्तै अन्यको भन्दा सजायमा केही कमी हुन ेवा नहुन ेवा आजकाल     LGBTQ+ (Lesbian, 

Gay, Bysexual, Transgender and Questioning को मानव अधधकार र अन्य अधधकारको सन्दभजमा 

ज्यादनैै आवाज उठने गरेको छ । त्यस्ता वगजहरुको सम्वन्धमा पधन आजामी धदनहरुमा जवजजस्ती करणीको 

महलमा ब्यवस्िा गररन ुआवश्यक भैसकेको छ । 

माधि उल्लेधखत काननूी प्रावधानहरुको अधतररक्त सवैभन्दा महत्वपणूज सधुारको पक्ष भनेको सरुु प्रहरी 

कायाजलयले झटु्ठा हो भनी जान्दा जान्द ैपधन जाहरेी दरखास्त दताज गनुजपने अन्यिा धवभाधगय सजायको नभएपधन 

समाधजक संस्िा वा परपधरका वा समाधजक संजालको कोपभाजन ब्यहोनुज पने अवस्िा रहकेो छ ।  

त्यसैगरी सरकारी वधकललाई प्रमाणको अभाव दधेखदा दधेखद ै पधन धवभाधगय समिजन र भरोसाको 

अभावको कारण जसरी भएपधन मदु्दा चलाउन ुपने वाध्यता रहकेो दधेखन्छ ।  

अकाजतफज यदी कुनै जबरजस्ती करणी मदु्दामा अदालतले िनुछेकको क्रममा छोिेमा वा सफाई धदई 

फैसला गरेमा मदु्दाको धवषयवस्त ुर प्रमाणको अध्ययन धवनानै तिानाम भन्ने र संपे्रषण गने धवशेषत सस्ता य ु

्यबेुहरुको, संमाधजक संजालबालाहरुको र परपधरकाको खप्की र कधतपय अवस्िामा जस्ले ढािस धदनपुन े हो 

धतनैबाट खप्की वा अध्ययन गनज भनी धमधसल माग्ने प्रबतृ्तीको कारणवाट पधन वास्तधवक न्यायको खिेरी पनज 

गएको सहज ैअनमुान गनज सधकन्छ ।  

त्यो भन्दा पधन वाहके धवगत केही समय दधेखनै जनु मानधनय न्यायाधधशज्यहुरु यन.धज.ओ. वा 

आई.यन.धज.ओ. संग धनकट रहन ुभएको र हुनहुुन्छ वहाहरुमा जबरजस्ती करणी मदु्दामा त्यो भन्दा म वढी 

संबेदनधशल र कठोर छु भनी दखेाउने होिको पररणामले पधन न्यायमा धवचलन आएको दधेखन्छ ।  

त्यसिज, सम्वधन्धत सव ैधजम्मेवार पक्षहरु दाधयत्व वहन प्रती प्रधतवद्ध, अनशुाधसत र कतजब्यपरायण भएको 

खण्िमा क्रमश यस्ता धवकृती र धवशंगती धवरुद्द केही हद सम्म धवजय प्राप्त गनज सधकनेमा आशा गनज सधकन्छ 

।  

 

धन्यबाद 



 


