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काननुी शासन तथा मानव अ�धकार संर�ण �णाल� 

सबल�करण काय��म (RoLHR/ UNDP) 



 

भ�ूमका 

 

राि� �य �या�यक ��त� ठान �यायाधीश, �याय सेवाका अ�धकृत, सरकार� वक�ल, कानून �यवसायी 

एवम ् �याय �शासनमा संल�न जनशि�को काय��मता र �यावसा�यक द�ता अ�भव�ृ� गन�, कानून र 

�यायको �े�मा अ�ययन अनसु�धान गन� एवम ् �या�यक सूचना �वाह गन� उ�े�यबाट �था�पत एक 

अ�वि�छ� न, उ�रा�धकारवाला �वशा�सत सं�था हो। �नर�तर �या�यक िश�ाको मा�यमबाट �या�यक 

जनशि�को �यावसा�यक �मता र द�ताको अ�भव�ृ� गर� देशको �याय �शासनलाइ� �भावकार� बनाउन 

��त�ान आ�नो �थापनाकालदेिख नै ��याशील छ। �या�यक जनशि�को �यावसा�यक �मता र द�ता 

अ�भव�ृ� �वना �या�यक काय�ह� सरल, सहज र  �भावकार� हनु स�दैनन।् यस �ममा �यायका न�वनतम ्

अवधारणा र �या�यक सधुारका प�छ�ला �यास एवं �योगका स�ब�धमा सरोकारवालालाइ� जानकार� 

गराउन ु��त�ान आ�नो दा�य�व ठा�दछ। यस त�यलाइ� मनन ्गर� ��त�ानले �या�यक जनशि�को �ान, 

सीप र �मता अ�भव�ृ�का ला�ग �िश�ण, �वचन, �काशन एवम ्अनसु�धान स�ब�धी �व�भ� काय�ह�लाई 

�नर�तरता �दँदै आएको छ।  

��त�ानबाट स�ालन ग�रने �िश�ण काय��मलाई �यवि�थत र उ�े�यमूलक ढ�ले स�प� 

गन�को ला�ग ��त�ानले �िश�ण �यव�थापनका न�वनतम ् मा�यतालाई आ�मसात गद� आएको छ। 

�िश�ण काय��मलाई �भावकार� तवरमा स�ालन गन� �िश�ण �व�ध अ�तग�त �वीका�रएका �वषयगत 

�िश�ण पा��म तजु�मा, �िश�ण �नद� िशका �नमा�ण, �िश�ण पा�साम�ी संकलन तथा �काशन ज�ता 

�वषयलाई ��त�ानले अबल�बन गन� गरेको छ।  

यस �ममा ��त�ानले �ल�मा आधा�रत �हंसाको रोकथाम तथा यस स�ब�धी म�ुाको अनसु�धान 

तह�ककात, अ�भयोजन र �याय �न�पणको �कृयालाई सरल, सहज र �यवहारोपयोगी बनाउने उ�े�यले 

यस स�ब�धी �द�दश�न तयार गरेको छ । यस �े�मा संल�न रहेका स�पूण� सरोकारवालाह�लाई �ल�मा 

आधा�रत �हंसा र यसको �नय��ण तथा पी�डतलाई �याय र पीडकलाई कानूनी कारवाह� गन� गराउने 

स�ब�धमा आव�यक �ान, सीप, काय��मता र �यावसा�यक द�ता अ�भव�ृ� गन�, पनुता�जगी तथा 

अ�याव�धक बनाउने उ�े�यसाथ ��ततु �िश�ण पिु�तका तयार ग�रएको हो।  

��ततु �िश�ण पिु�तका तयार गन� �ममा �ा�व�धक तथा आ�थ�क सहयोग गन� काननुी शासन 

तथा मानव अ�धकार संर�ण �णाल� सबल�करण काय��म (RoLHR/ UNDP) का ता�काल�न रा��य 

काय��म �यव�थापक �ी शा�तम�संह ख�का र वत�मान रा��य काय��म �यव�थापक �ी सदु�प गौतम‚ 

�याय �े� संयोजक �ी र� नकाजी �े� तथा �याय �े� काय��म अ�धकृत �ी समेुधा शा� यलाई ��त�ान 

ध�यवाद �ापन गद�छ। यसै गर� ��ततु �िश�ण पिु�तका लाइ� अि�तम �प �दन आयोजना ग�रएको 

परामश� वैठकमा आ�नो अमू�य राय सझुाव �दन ुहनेु �व� सहभागीह�लाइ� प�न ��त�ान ध�यवाद �ापन 

गद�छ। 

��ततु �िश�ण पिु�तका तयार गन� �व�ह� माननीय �ी र� नबहादरु बागच�द, �यायाधीश, उ�च 

अदालत पोखरा‚ बा�लङु इजलास,  ��त�ानका �ाक�ट�ह� माननीय िज�ला �यायाधीश �ी �जेश 

�याकुरेल र माननीय िज�ला �यायाधीश �ी ऋ�षराम आचा�य, �शासक�य अदालतका रिज�ार �ी ममता 



खनाल, नेपाल �हर� �िश�ण ��त�ानका �हर� ब�र� उप�र�क �ी कृ�ण �साद गौतम, ��त�ानका 

उप�नद�शक �ी केदार िघ�मरे तथा संयोजन तथा �यव�थापनमा सहयोग गनु� हनेु ��त�ानका रिज�ार �ी 

�वमल पौडेल र काय��म �यव�थापक �ी राजनकुमार के.सी.��त ��त�ान कृत�ता �ापन गद�छ। �यसै 

गर� �व�ह�बाट �ा� �लिखत द�तावेजलाई �ल�पव� गर� यो �पमा �काशन यो�य बनाउन सहयोग 

गनु�हनेु ��त�ानका कम�चार� �ी ��दप बोहरालाई प�न ध�यवाद �ापन गद�छ। 
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१.१ प�ृ ठभमूी  

�ल�मा आधा�रत �हंसा �ब��को कसरु आफैमा अमानवीय अपराध हो। यो अपराध आ�नै घरबाट स�ु 

हनेु देिख अ�तरा���य �तरस�म फै�लन स�ने जघ�य �कृ�तको अपराध हो। यसले �यि�, समाज, रा� र 

अ�तरा���य समदुायलाई समेत ��तकूल असर पाद�छ। तसथ� य�ता �कृ�तका अपराधलाई सबै 

सरोकारवालाह�को सम�वय र सहकाय�बाट �छटो छ�रतो र �भावकार�ढंगबाट �याय �न�पण गनु�पद�छ। 

�ल�मा आधा�रत �हंसास�ब�धी कसरुको �याय �न�पण गना�का ला�ग सरोकारवाला �नकायह�का 

पदा�धकार�ह�लाई �वशेष �ान, सीप, द�ता एवम ्�मता आव�यक पद�छ। �यनै यथाथ�तालाई म�य नजर 

रा�दै सरोकारवाला �नकायका पदा�धकार�ह�लाई �ल�मा आधा�रत �हंसास�ब�धी कसरुमा आ-आ�नो 

�े�बाट �नजले स�पादन गन� काय�मा �वशेष �ान, सीप, द�ता एवम ्�मता अ�भव�ृ� गन� उ�े�यले यो 

�िश�ण पिु�तका तयार ग�रएको छ। 

 

१.२ �िश�ण पिु�तकाको आव�यकता तथा उ�े�य 

�ल�मा आधा�रत �हंसा �व��को कसरुमा संल�न सरोकारवालाह�को �वशेष �ान, सीप, द�ता एवम ्

�मता अ�भब�ृ� गन�का ला�ग �िश�णको आव�यकता भएको र �य�तो �िश�ण �दान गन� हालस�म 

कुनैप�न �िश�ण पिु�तका उपल�ध हनु नसकेको हुँदा सरोकारवालाह�लाई �भावकार� ढ�ले �िश�ण 

�दान गन�का ला�ग ��ततु �िश�ण पिु�तका तयार ग�रएको छ। साथै �िश�णलाई �भावकार� ढ�ले 

स�ालन गन�का ला�ग �िश�णमा �िश�कको �पमा ख�टने �ोत �यि�ह�लाइ� �िश�णका �नधा��रत �वषय 

तथा �े�ह�मा स� स� चालन गन� सहयोग प�ु याउने समेतको उ�े�यले यो �िश�ण पिु�तका तयार 

ग�रएको हो। 

 

१.३ �िश�ण �व�धह� 

�िश�ण काय��मलाई सहभा�गतामूलक र �भावकार� बनाउन �व�भ� न �िश�ण �व�धह� �योग गन� 

स�क�छ।म�ुयगर� यो �िश�णमा �वचन, छलफल, मि�त�क म�थन, उदाहरण ��त�ुत, अनभुव आदान–

�दान, पो�र �दश�न, ि�लप चाट�, ��ो�र, समूह काय� र भ�ूमका अ�भनय �व�ध �योग गन� स�कने गर� 

��ततु ग�रएको छ।  

 

१.४ �िश�ण स� चालन  

�िश�ण स� चालन गनु� अिघ �िश�कले स�को उ�े�य स�ब�धमा रा�र� अ�ययन गनु�का साथै आ�नो 

�वषयलाई अिघ�लो �वषयसँग आब� र अ�तर स�ब�ध कायम गद� �िश�ण अगा�ड बढाउन ुपद�छ। यस 



2 �ल�मा आधा�रत �हंसा �व��को �िश�ण पिु�तका 

 

 

�ममा �िश�ण पिु�तकामा उ�लेिखत उ�े�यको मम�लाई कायम रा�दै आव�यकता अनसुार सामा�य 

प�रवत�न गन� स�कनेछ। �िश�ण अव�ध, स�को समय र सहभागी सं�या देहाय बमोिजम तयार ग�रएको 

छ : 

�िश�ण अव�ध : �िश�ाथ�ह�को समूह र �तर अनसुार ३ �दन देखी ६ �दनस�मका �वषय 

छनौट गर� �िश�णको अव�ध �नधा�रण गन� स�क�छ। 

�िश�ण समय : ��त �दन तीन स�  

स�को समय : ��त स� १ घ�टा ३० �मनेट (अ�यास स�को हकमा आव�यकता अनसुार 

समय �यव�थापन गन� स�क�छ) 

सहभागीको सं�या : २२-२५ जना  

 

 

१.५ �िश�ण �यव�थापन 

�िश�ण आवासीय �पमा स� चालन गदा� �िश�णको ला�ग पया�� समय र सहभागीह�बीच खलुा 

छलफलको वातावरण �सज�ना हनेु हुँदा �ोत साधन र समय भएमा आवासीय �िश�ण �भावकार� हनु 

स�छ।तर �ोत र साधन समयको पया��ता नभएमा �दवा �िश�ण समेत आयोजना गन� स�कनेछ। साथै 

�ोत �यि�ले �िश�णमा आव�यकतानसुार अ�य साम�ीको �योग गन� वा �य�तो साम�ी सहभागीह�लाई 

�वतरण गन� प�न स�नेछन।्  
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प�र�छेद दईु 

�िश�णका स�ह�  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प�र�छेद२  

 
 ��श�णका स�ह� 
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स� : एक 
 

�ल�मा आधा�रत �हंसाको  अवधारणा, यौ�नक र यौनज�य �हंसाको अ�तर र स�ब�ध 
                     

सहभागी समूह: 

�यायाधीश, अदालतका अ�धकृत, सरकार� 

वक�ल, �हर� अ�धकृत  र कानून �यवसायी 

अ�धकतम सहभागी सं�या 

: २४ 

स�का ला�ग �नधा��रत 

समय: १:३० घ�टा 

स�को ल�य (Aims) 

 �ल�मा आधा�रत �हंसाको अवधारणा र यौ�नक र यौनज�य �हंसाको अनत्र र स�ब�ध बारे 

जानकार� गराउने। 

स�को उ�े�य (Objectives) 

यस स�को समापन प�ात सहभागीह�ले,  

 �ल�मा आधा�रत �हंसाको अवधारणा बारे बताउन स�नेछन।् 

 यौ�नक र यौनज�य �हंसाको अ�तर र स�ब�ध छु� याउन स�नेछन।् 

�वषयव�त ु �िश�णमा 

अपनाइने त�रका 

�िश�णमा 

�योग ग�रने 

साम�ी 

समय 

स�को �ार�भ 

स� स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य र उ�े�यको 

बारेमा सहभागीह�लाई संि�� �पमा बताउने) 

 

�वचन 

 

पावर�वाइ�ट 

 

२० 

�मनेट 

म�ुय �वषयव�त ु

 �ल�मा आधा�रत �हंसाको अवधारणा 

 �ल�मा आधा�रत �हंसाको अथ� र  �कार 

 �ल�मा आधा�रत �हंसाको प�रचय 

 �ल�मा आधा�रत �हंसाका �व�प तथा �हंसाको 

असर 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा र म�हला �ब��को 

�हंसा बीचको अ�तर र स�ब�ध 

 यौ�नकता र यौनज�य �हंसाबीच अ�तर र 

स�ब�ध 

�वचन, 

छलफल, 

��ो�र, कुनै 

घटना  �दई 

समूह काय� 

गराउन स�कने 

 

पावर�वाइ�ट 

बोड�, चाट� 

पेपर, माक� र 

कलम, 

मेटाकाड� 

 

६० 

�मनेट 
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स�दभ� साम�ी 

 मलुकु� ऐन‚ २०२० 

 लै��क समानता कायम गन� तथा लै��क �हंसा अ��य गन� स�ब�धमा केह� नेपाल ऐनलाई 

संशोधन गन� बनेको ऐन, २०७२ 

 केह� साव�ज�नक (अपराध र सजाय) ऐन‚२०२७ 

 घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) ऐन‚ २०६६ 

 म�हला �ब�� हनेु �हंसा उ�मूलन स�ब�धी घोषणाप�, १९९३  

 संय�ु रा� संघका महासिचवको माच� ८, २००७ को ब��य 

 मानवअ�धकारको �ब��यापी घोषणप�, १९४८ 

 म�हला �ब�� हनेु सबै �कारका �वभेद उ�मूलनस�ब�धी अ�तरा���य महासि�ध, १९७९ 

 अ�धव�ा रे�मा थापा �व. कानून, �याय तथा संसद�य �यव�था म��ालय समेत, स.अ. बलेु�टन 

२०६२, भाग १३ प.ृ २१  

 �याय �शासनमा मानव अ�धकार �ोत साम�ी, भाग १ र २, २०७१ रा. �या. �, 

 
 

 

 

स�को समापन 

 स�मा ��ततु भएको म�ुय म�ुय बुदँाह�को 

पनुक� थन गन�। 

�वचन  10 

�मनेट 
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स� : दईु 

 

यौनज�य द�ुय�वहारस�ब�धी कसूरको अवधारणा तथा अ�य कसरुबीचको �भ� नता  
 

सहभागी समूह: 

�यायाधीश, अदालतका अ�धकृत, सरकार� 

वक�ल, �हर� अ�धकृत  र कानून �यवसायी 

अ�धकतम सहभागी 

सं�या : 24 

स�का ला�ग �नधा��रत समय: 

१:३० घ�टा 

स�को ल�य (Aims) 

 सहभागीह�लाई यौनज�य द�ुय�वहार स�ब�धी कसरुको अवधारणा र अ�य कसरुसंग यसको 

�भ� नता बारे अवगत गराउने। 

स�को उ�े�य (Objectives) 

यस स�को समापन प�ात सहभागीह�ले,  

 यौनज�य द�ुय�वहार स�ब�धी कसरुको अवधारणाबारे बताउन स�नेछन।् 

 यौनज�य द�ुय�वहारको �कार तथा अ�य कसरुबीचको �भ� नताका बारेमा बताउन स�ने 

हनेुछन।् 

�वषयव�त ु �िश�णमा 

अपनाइने 

त�रका 

�िश�णमा 

�योग ग�रने 

साम�ी 

समय 

स�को �ार�भ 

स� स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य र उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाई संि�� �पमा बताउने) 

 

�वचन 

 

 

 

पावर�वाइ�ट 

 

२० 

�मनेट 

म�ुय �वषयव�त ु

 यौनज�य द�ुय�वहारको अवधारणा 

 यौनज�य द�ुय�वहार हनेु म�ुय �थानह�   

 घर प�रवार 

 �व�ालय/ �व��व�ालय 

 साव�ज�नक यातायात 

 साव�ज�नक �थल 

 काय��थल  

 यौनज�य द�ुय�वहारको �कार 

 शार��रक 

 
 
 

�वचन, 

छलफल, 

��ो�र, 

 
 

 
 
 

पावर�वाइ�ट 

बोड�, चाट� 

पेपर, माक� र 

कलम, 

मेटाकाड� 

 

 
 
 

६० 

�मनेट 
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 मौिखक 

 �लिखत 

 ईशारा 

 अ�य 

 यौनज�य द�ुय�वहारबाट पी�डतमा पन� असर 

 मान�सक  

 शार��रक 

 सामािजक 

 पा�रवा�रक 

 यौनज�य द�ुय�वहारबाट असर पन� �े�ह� 

 �यि� 

 समाज 

 देश 

 �वदेश 

 

 यौनज�य द�ुय�वहार तथा अ�य कसूरबीचको �भ�ता 

 द�ुय�वहार र �हंसा द�ुय�वहार र सामािजक �वकृती 

 द�ुय�वहार र संकुिचत सोचह� 

 द�ुय�वहार र बेई�जत  

 यौनज�य द�ुय�वहार स�ब�धमा रहेका सामािजक 

�मह� र वा�त�वकता 

स�को समापन 

 स�मा उ�लेख भएका म�ुय म�ुय बुदँाह�को 

पनुक� थन गन� 

�वचन  १० 

�मनेट 

 

स�दभ� साम�ी 

 गाल� बेई�जती ऐन‚ २०१६ 

 मलुकु� ऐन‚ २०२० 

 केह� साव�ज�नक (अपराध र सजाय) ऐन‚ २०२७ 

 घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) ऐन‚ २०६६ 

 घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) �नयमावल�‚ २०७६ 

 काय��थलमा हनेु यौनज�य द�ुय�हार (�नय��ण) ऐन, २०७१ 

 �मजी�व म�हलाह���त काय��थलमा हनेु यौन उि�पडन �नय��ण गन� �नद� िशका, २०६५ 
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 �नजामती सेवा ऐन‚ २०४९ 

 म�हला �ब�� हनेु �हंसा उ�मूलन स�ब�धी घोषणाप�, १९९३  

 म�हला �ब�� हनेु सबै �कारका �वभेद उ�मूलनस�ब�धी अ�तरा���य महासि�ध, १९७९ 

 जन�हत संर�ण म�समेत �व. �ी ५ को सरकार  (�व.स. २०६० सालको �रट नं. ३४३४‚ 

सव��च अदालत) 

 राजे�� थप�लया �व. होटल याक ए�ड य�त �ा�सनो रोयलका �यव�थापक (�व.स. २०५८ 

सालको पनुरावेदन नं. ३३/१२५‚ �म अदालत) 

 स�म�ला पराजलु� �व. म��ीप�रष�को सिचवालय समेत. ने. का. प. २०६१ भाग ४६ अ� १० 

�न. नं. ७४४९ प.ृ १३१२ 

 च�दज कामती �व. नेपाल सरकार,  ने. का. प. २०७१  �न. नं. 9227 फैसला �म�त 

2071/03/23 

 �याय �शासनमा मानव अ�धकार �ोत साम�ी, भाग १ र २, २०७१ रा. �या. �, 

 डा. रिजतभ� �धाना� —यौनज�य �हंसा �व��का अपराध र स�ब� कानूनह�‘ २०६८ लिु�बनी 

�काशन 

 म�हला तथा बालबा�लका �ब�� हनेु अपराध �नय��ण (सै�ाि�तक अवधारणा, कानून र �या�यक 

���कोण) �ोत साम�ी २०७१, महा�याया�धव�ाको काया�लय  
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 स� : तीन 
 

जवरज�ती करणीस�ब�धी कसूर 
 

सहभागी समूह: 

�यायाधीश, अदालतका अ�धकृत, सरकार� 

वक�ल, �हर� अ�धकृत  र कानून �यवसायी 

अ�धकतम सहभागी 

सं�या: 24 

स�का ला�ग �नधा��रत समय: 

१:३० घ�टा 

स�को ल�य (Aims)  

 सहभागीह�लाई जवरज�ती करणीस�ब�धी कसूर स�ब�धमा भएका नवीनतम धारणा र 

जवरज�ती करणी स�ब�धी �व�भ� मलुकुका कानूनमा भएका प�रभाषाका बारेमा जानकार� 

गराउने। 

स�को उ�े�य (Objectives) 

यस स�को समापन प�ात सहभागीह�ले,  

 जवरज�ती करणीको कसूर स�ब�धमा नेपाल� र अ�य केह� मलुकुह�मा �च�लत प�रभाषा र 

कानूनी �यव�थाह�बारेमा भ� स�नेछन।् 

 जवरज�ती करणीको कसूरमा हनेु सजाय र फैसला काया��वयनका स�ब�धमा जानकार 

हनेुछन।् 

�वषयव�त ु �िश�णमा 

अपनाइने 

त�रका 

�िश�णमा 

�योग ग�रने 

साम�ी 

समय 

स�को �ार�भ 

स� स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य र उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाई संि�� �पमा बताउने) 

 

�वचन 

 
 

 

 

पावर�वाइ�ट 

 
 

 

 

२० 

�मनेट 

म�ुय �वषयव�त ु

 जवज��ती करणी स�ब�धी कसूरको प�रभाषा र 

�वकास 

 जवज��ती करणी स�ब�धी कसूरको वग�करण 

 उमेरको आधार 

 कसरुमा बलको �योगको आधार 

 कसरुदार र पी�डतको स�ब�धको आधार 

 पी�डतको �ल�को आधार 

 जवज��ती करणी स�ब�धी कसूरको स�ब�धमा 

�वचन, 

छलफल, 

��ो�र, 

 
 
 

पावर�वाइ�ट 

बोड�, चाट� 

पेपर, माक� र 

कलम, 

मेटाकाड� 

 

६० 

�मनेट 
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�वक�सत न�वनतम अवाधारणह� 

 करणी स�ब�धी कसूरमा �व�भ� मलुकुको कानूनमा 

भएका  प�रभाषा, रा�ा अ�यास र निजर ज�तैः  

 नेपाल 

 भारत 

 बेलायत 

 अमेर�का 

 जवज��ती करणी कसूर स�ब�धी कानूनी �यव�था  

 जवज��ती करणी स�ब�धी कसूरमा कसरुदारलाई हनेु 

सजाय  

 फैसला काया��वयन तथा पी�डतलाई ��तप�ुत� 

�दलाउने काय� र �कृया  

 जवज��ती करणी म�ुाको अनसु�धान, अ�भयोजन, 

फैसला काया��वयन, ��तपू�त� पकृयामा भएका 

कानूनी र संरचनागत सम�याह� एवं समाधानका 

उपायह� (समूह अ�यास) 

स�को समापन 

 स�मा उ�लेख भएका म�ुय म�ुय बुदँाह�को 

पनुक� थन गन� 

�वचन  १० 

�मनेट 

 

स�दभ� साम�ी 

 मलुकु� ऐन‚ २०२०  

 Sexual Offences Act‚ 2003 (United Kingdom) 

 The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005-India  
 1945 Title VII Civil Rights Act, 1964-USA 
 The Domestic Violence Act 116 of 1998, South Africa 

 नेपाल सरकार �व. �दपक तलुसी वा�यो‚ ने.का.प २०६३‚ फैसला �म�त २०६३/०८/१० �न. 

नं. ७७७२ 

 राकेशकुमार �संह �व. नेपाल सरकार‚ ने.का.प. २०६४‚ �न.नं. ७८१०‚ फैसला �म�त 

२०६४/१/२३ 

 नेपाल सरकार �व. राजेश �े�ी‚ ने.का.प. २०६५‚ �न.नं. ७९८३‚ फैसला �म�त २०६५/६/१ 

  �वरे��कुमार �तवार� �व. �ी ५ को सरकार‚ ने.का.प. २०४२‚ प.ृ १५३  

 ने��संह राठौर �व. �ी ५ को सरकार‚ ने.का.प. २०४६‚ प.ृ ७२७ 

 जबरज�ती करणी स�ब�धी कानूनी �यव�था र काया��वयन ि�थ�त, २०७१ रा.�या.� 
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स� : चार 
 

 घरेल ु�हंसास�ब�धी कसूर 
 

सहभागी समूह: 

�यायाधीश, अदालतका अ�धकृत, सरकार� 

वक�ल, �हर� अ�धकृत  र कानून �यवसायी 

अ�धकतम सहभागी 

सं�या : 24 

स�का ला�ग �नधा��रत समय: 

१:३० घ�टा 

स�को ल�य (Aims) 

 सहभागीह�लाई घरेल ु �हंसास�ब�धी कसूर र कारवाह� �कृयाह�का बारेमा जानकार� 

गराउने। 

स�को उ�े�य (Objectives) 

यस स�को समापन प�ात सहभागीह�ले,  

 घरेल ु �हंसास�ब�धी कसूरको �कृ�त र �च�लत कानूनी �यव�थाह�का बारेमा जानकार हनेु 

छन।् 

 घरेल ु �हंसास�ब�धी कसूरमा पी�डतलाई �दइने उपचारका �कृयाह� स�ब�धमा �व�मान  

�यव�थाह� बारेमा जानकार हनेु छन।् 

�वषयव�त ु �िश�णमा 

अपनाइने 

त�रका 

�िश�णमा 

�योग ग�रने 

साम�ी 

समय 

स�को �ार�भ 

स� स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य र उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाई संि�� �पमा बताउने)  

 

�वचन 

 

 

पावर�वाइ�ट 

 

 

२० 
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म�ुय �वषयव�त ु

 घरेल ु�हंसाका कारणह� 

 घरेल ु�हंसास�ब�धी कसूरको �कृ�त 

 घरेल ु �हंसास�ब�धी कसूरबाट पी�डत उपर पन� 

असर 

 घरेल ु �हंसास�ब�धी कसूर स�ब�धमा �व�मान 

कानूनी �यव�था 

 घरेल ु�हंसास�ब�धी कसूरमा उजरु� �दने �नकायह� 

 घरेल ु�हंसास�ब�धी कसूरमा कारवाह�को �कृ�त 

 घरेल ु �हंसास�ब�धी कसूरमा अनसु�धान �कृयाको 

�वचन, 

छलफल, 

��ो�र, 

 
 

पावर�वाइ�ट 

बोड�, चाट� 

पेपर, माक� र 

कलम, 

मेटाकाड� 

 

६० 
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थालनी 

 घरेल ु�हंसास�ब�धी कसूरमा कारवाह� गन� �नकाय 

 घरेल ु �हंसास�ब�धी कसूरमा पीडकलाई हनेु द�ड 

सजाय 

 घरेल ु �हंसास�ब�धी कसूरमा पी�डतलाई त�काल 

राहत �दन ु पन� कुराह� (संर�ण �दान गन� 

कुराह�) 

 घरेल ु �हंसास�ब�धी कसूरमा पी�डतलाई �दईने 

उपचार 

 घरेल ु �हंसास�ब�धी कसूरमा �व�भ� मलुकुको 

कानूनमा भएका  प�रभाषा, रा�ा अ�यास र निजर 

ज�तैः  

 दि�ण अ�फका 

 भारत 

 बेलायत 

 अमेर�का 

 घरेल ु�हंसास�ब�धी कानूनी र संरचनागत सम�याह� 

एवं समाधानका उपायह� (समूह अ�यास) 

स�को समापन 

 स�मा उ�लेख भएका म�ुय म�ुय बुदँाह�को 

पनुक� थन गन� 

�वचन  १० 

�मनेट 

 

स�दभ� साम�ी 

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 केह� साव�ज�नक (अपराध र सजाय) ऐन‚ २०२७ 

 घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) ऐन‚ २०६६ 

 घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) �नयमावल�‚ २०६७  

 UN Model Legislation on Domestic Violence. 

 नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�‚ १९६६ 

 म�हला �ब�� हनेु सबै �कारका �वभेद उ�मूलनस�ब�धी अ�तरा���य महासि�ध, १९७९ 

 सरु�ा प�रष�को ��ताव नं. १३25 र ��ताव नं.१८२० 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �नय��णमा ते�� योजना (आ�थ�क वष� २०७०/७१-२०७२/७३) मा 

ग�रएका �यव�थाह� 
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 म�हला �ब�� हनेु सबै �कारका भेदभाव उ�मूलन गन� महासि�ध काया��वयनका ला�ग तयार 

ग�रएको रा��य काय�योजना, २०६० 

 ल�ीमा बाद� �व. नेपाल सरकार, ने.का.प. २०६०‚ अंक ७।८ प.ृ ५८७ 

 नरबहादरु आचाय� समेत �व. ��मणीदेवी साह, ने.का.प. २०६९‚ अंक ५ प.ृ ८८२२ 

 म�हला तथा बालबा�लका �ब�� हनेु अपराध �नय��ण (सै�ाि�तक अवधारणा, कानून र �या�यक 

���कोण) �ोत साम�ी २०७१, महा�याया�धव�ाको काया�लय  

 �याय �शासनमा मानव अ�धकार �ोत साम�ी,  भाग १ र २, २०७१ रा.�या.�, 
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स� : पाँच 
 

अ�वभेद, समानताको �स�ा�त र �ल�मा आधा�रत �हंसा �ब��को अ�तरा���य कानून  
 

सहभागी समूह: 

�यायाधीश, अदालतका अ�धकृत, सरकार� 

वक�ल, �हर� अ�धकृत  र कानून �यवसायी 

अ�धकतम सहभागी 

सं�या : 24 

स�का ला�ग �नधा��रत  

समय:१:३० घ�टा 

स�को ल�य (Aims) 

 अ�वभेद र समानताको �स�ा�त तथा �ल�मा आधा�रत �हंसा �ब�� अ�तरा���य �ावधान र 

मापद�डह�बारे जानकार� गराउने।  

स�को उ�े�य (Objectives) 

यस स�को समापन प�ात सहभागीह�ले,  

 अ�वभेद र समानताको �स�ा�त बारेमा �ववेचना गन� स�नेछन।्  

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �ब�� अ�तररा��य �ावधान र मापद�डह�बारे बताउन स�नेछन।् 

�वषयव�त ु �िश�णमा 

अपनाइने 

त�रका 

�िश�णमा 

�योग ग�रने 

साम�ी 

समय 

स�को �ार�भ 

स� स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य र उ�े�यको 

बारेमा सहभागीह�लाई संि�� �पमा बताउने) 

 

�वचन 

 

 

 

पावर�वाइ�ट 

 

 

२० 
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म�ुय �वषयव�त ु

 अ�वभेद र समानताको �स�ा�त 

 औपचा�रक र सारभतू समानता (Formal and 

Substantive Equality) 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �ब��को अ�तरा���य 

मापद�ड स�बि�धत महासि�धह� र रा�यको 

दा�य�व (State Obligations)  

 म�हला �ब��का सवै �कारका भेदभाव उ�मूलन 

गन�स�ब�धी महास�धी‚ १९७९ (Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Women (CEDAW) 

 आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकार 

�वचन, 

छलफल, 

��ो�र 

पावर�वाइ�ट 

बोड�, चाट� 

पेपर, माक� र 

कलम, 

मेटाकाड� 

६० 

�मनेट 
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स�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�‚ १९६६ 

(International Covenant on Economic Social & 

Cultural Rights) (ICESCR) 

 नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी 

अ�तरा���य ��त�ाप�‚ १९६६ (International 

Covenant on Civil & Political Rights) (ICCPR) 

 बालबा�लका स�बि�ध महासि�ध, १९८९ 

(Convention on the Rights of the Child, CRC) 

 संय�ु रा� संघको घोषणाप�, १९४५ 

 CEDAW उपरको �सफा�रस नं. १९ र �न�कष� 

 सरु�ा प�रष�को ��ताव नं. १३25 र ��ताव 

नं.१८२० 

 CEDAW Committee’s Concluding Observation 
to Nepal, 2011 

 Universal Periodic Review (UPR)  मानव 

अ�धकार प�रष� मा हनेु �व��यापी आव�धक 

स�म�ा नेपालको दो�ो चरण Second Cycle 

Report of Nepal, 2015 OHCHR  

 सि�ध ऐन 2047‚ को दफा ९ को स�दभ� 

स�को समापन 

 स�मा ��ततु भएको म�ुय म�ुय बुदँाह�को 

पनुक� थन गन�। 

�वचन  
१० 

�मनेट 

 

स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 संय�ु रा� संघको घोषणाप�, १९४५ 

 मानवअ�धकारको �ब��यापी घोषणप�, १९४८ 

 नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकार स�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�‚ १९६६  

 आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकार स�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�‚ १९६६ 

 म�हला �ब��का सवै �कारका भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी महासि�ध‚ १९७९ 

 बाल अ�धकार स�ब�धी महासि�ध, १९८९ 

 म�हला �ब�� हनेु �हंसा उ�मूलनस�ब�धी घोषणाप�, १९९३  

 CEDAW उपरको �सफा�रस नं. १९ र �न�कष� 

 सरु�ा प�रष�को ��ताव नं. १३25 र ��ताव नं.१८२० 
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 Universal Periodic Review (UPR)  मानव अ�धकार प�रष� मा हनेु �व��यापी आव�धक स�म�ा 

नेपालको प�हलो चरण First Cycle Reports of Nepal, 2015 OHCHR  

 Mapping Progress on Women’s Rights in Nepal, 2014 at 
http://www.un.org.np/reports/mapping-progress-womens-rights-nepal  

 Substantive Equality - Progress of Women in Nepal (1995-2015) at 
http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/6343  
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स� : छ 
 

�ल�मा आधा�रत �हंसा �ब�� अ�तरा���य अ�यास 
 

सहभागी समूह: 

�यायाधीश, अदालतका अ�धकृत, सरकार� 

वक�ल, �हर� अ�धकृत  र कानून �यवसायी 

अ�धकतम सहभागी 

सं�या: 24 

स�का ला�ग �नधा��रत 

समय: १:३० घ�टा 

स�को ल�य (Aims) 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �ब�� अ�तरा���य जगतमा भइरहेको अ�यासह�को बारेमा जानकार� 

गराउने।  

स�को उ�े�य (Objectives) 

यस स�को समापन प�ात सहभागीह�ले,  

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �ब�� �व�भ� मलुकुह�मा भइरहेको अ�यासह�को बारेमामा बताउन 

स�नेछन।्  

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �ब�� �व�भ� मलुकुमा �च�लत अ�यासको तलुना�मक �व�षेण गन� 

स�नेछन।् 

�वषयव�त ु �िश�णमा 

अपनाइने 

त�रका 

�िश�णमा 

�योग ग�रने 

साम�ी 

समय 

स�को �ार�भ 

स� स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य र उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाई संि�� �पमा बताउने) 

�वचन 

 
 

पावर�वाइ�ट 

 

२० 

�मनेट 

म�ुय �वषयव�त ु

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �ब�� �व�भ� मलुकुमा भएको 

�यव�था:  

 अमे�रका 

 बेलायत 

 भारत 

 दि�ण अ��का 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �ब�� �व�भ� मलुकुमा �च�लत 

रा�ा अ�यास: 

 अमे�रका 

�वचन, 

छलफल, 

��ो�र, 

पावर�वाइ�ट 

बोड�, चाट� 

पेपर, माक� र 

कलम, 

मेटाकाड� 

6० 

�मनेट 
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 बेलायत 

 भारत 

 दि�ण अ��का 

स�को समापन 

 स�मा उ�लेख भएका म�ुय म�ुय बुदँाह�को 

पनुक� थन गन� 

�वचन  

१० 

�मनेट 

 

 

स�दभ� साम�ी 

 1945 Title VII Civil Rights Act, 1964-USA 

 Guidelines Laid Down by the Supreme Court, India 

 Indian Penal Code: Section 294 

 The Employment Equality (Sex Discrimination) Regulations 2005-UK  

 Sexual Offences Act, 2003-UK 
 Domestic Violence, Crime and Victims Act, 2004-UK  

 The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005-India  

 The Domestic Violence Act 116 of 1998, South Africa  
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स� : सात 
 

�ल�मा आधा�रत �हंसास�ब�धी रा��य कानून र ��तव�ताह� 
 

सहभागी समूह: 

�यायाधीश, अदालतका अ�धकृत, सरकार� 

वक�ल, �हर� अ�धकृत  र कानून �यवसायी 

अ�धकतम सहभागी 

सं�या: 24 

स�का ला�ग �नधा��रत समय: 

१:३० घ�टा 

स�को ल�य (Aims) 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा स�ब�धमा रा��य कानूनी �यव�थाह�, सरकार� नी�तह� तथा 

��तव�ताह�का बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउने। 

स�को उ�े�य (Objectives) 

यस स�को समापन प�ात सहभागीह�ले,  

 �ल�मा आधा�रत �हंसा स�ब�धमा नेपालमा �च�लत ऐन कानूनह�मा भएको �यव�थाका 

बारेमा जानकार हनेुछन।् 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा स�ब�धमा रा��य ��तव�ताह�का बारेमा जानकार हनेुछन।् 

�वषयव�त ु �िश�णमा 

अपनाइने 

त�रका 

�िश�णमा 

�योग ग�रने 

साम�ी 

समय 

स�को �ार�भ 

स� स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य र उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाई संि�� �पमा बताउने) 

�वचन पावर�वाइ�ट 
20 

�मनेट 

म�ुय �वषयव�त ु

 रा��य कानून (मलुकु� ऐन‚ अ�य �वशेष ऐनह�) 

 मलुकु� ऐन‚ २०२० 

 घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) ऐन‚ २०६६  

 गाल� वेई�जती ऐन‚ २०१६ 

 केह� साव�ज�नक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ 

 �नजामती सेवा ऐन‚ २०४९ 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �नवारण (स� चालन) 

�नयमावल�, २०६७ 

 रा��य ��तव�ताह�  

 ते�� योजना (आ�थ�क वष� २०७०/७१- 

�वचन, 

छलफल, 

��ो�र, 

पावर�वाइ�ट 

बोड�, चाट� 

पेपर, माक� र 

कलम, 

मेटाकाड� 

६० 

�मनेट 



�ल�मा आधा�रत �हंसा �व��को �िश�ण पिु�तका 21 

 

 

२०७२/७३) 

 म�हला �ब�� हनेु सबै �कारका भेदभाव उ�मूलन 

गन� महासि�ध काया��वयनका ला�ग तयार ग�रएको 

रा��य काय�योजना, २०६० 

 लै��क समानता तथा म�हला सशि�करण रा��य 

काय�योजना, २०६१ 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा अ��य तथा लै��क 

सशि�करणस�ब�धी काय�योजना (२०६९/७०-

२०७३/७४) 

 लै��क उ�रदायी बजेटको �यव�था 

 घरेल ु �हंसा र यौनज�य द�ुय�वहारबाट �भा�वत 

म�हलाका ला�ग �व�भ� िज�लामा सेवा के�� 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �नवारणका ला�ग एक�कृत 

�वकास काय��म 

स�को समापन 

 स�मा उ�लेख भएका म�ुय म�ुय बुदँाह�को 

पनुक� थनगन� 

�वचन  
१० 

�मनेट 

 

स�दभ� साम�ी 

 गाल� वेई�जती ऐन‚ २०१६  

 मलुकु� ऐन‚ २०२० 

 केह� साव�ज�नक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७  

 �नजामती सेवा ऐन‚ २०४९ 

 घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) ऐन‚ २०६६  

 लै��क �हंसा �नवारण कोष (स� चालन) �नयमावल�, २०६७ 

 लै��क समानता कायम गन� तथा लै��क �हंसा अ��य गन� केह� नेपाल ऐनलाई संशोधन गन� ऐन‚ 

२०72 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �नय��णमा ते�� योजना (आ�थ�क वष� २०७०/७१-२०७२/७३) मा 

ग�रएका �यव�थाह� 

 म�हला �ब�� हनेु सबै �कारका भेदभाव उ�मूलन गन� महासि�ध काया��वयनका ला�ग तयार 

ग�रएको रा��य काय�योजना, २०६० 
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स�: आठ 
 

 �ल�मा आधा�रत �हंसाका पी�डत/तथा सा�ीको संर�ण   

सहभागी समूह: 

�यायाधीश, अदालतका अ�धकृत, सरकार� 

वक�ल, �हर� अ�धकृत  र कानून �यवसायी 

अ�धकतम सहभागी 

सं�या : 24 

स�का ला�ग �नधा��रत 

समय: १:३० घ�टा 

स�को ल�य (Aims) 

 �ल�मा आधा�रत �हंसाका पी�डत/तथा सा�ी संर�णको अवधारणा, �स�ा�त र सरोकारवाला 

�नकायका पदा�धकार�ह�को भ�ूमका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउने। 

स�को उ�े�य (Objectives) 

यस स�को समापन प�ात सहभागीह�ले,  

 �ल�मा आधा�रत �हंसाका पी�डत/सा�ी संर�णको अवधारणा, �स�ा�तका बारेमा बताउन 

स�नेछन।्  

 �ल�मा आधा�रत �हंसाका पी�डत/सा�ी संर�ण स�ब�धमा सरोकारवाला �नकायका 

पदा�धकार�ह�को भ�ूमका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउने। 

�वषयव�त ु �िश�णमा 

अपनाइने 

त�रका 

�िश�णमा 

�योग ग�रने 

साम�ी 

समय 

स�को �ार�भ 

स� स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य र उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाई संि�� �पमा बताउने)  

�वचन पावर�वाइ�ट 
२० 

�मनेट 

म�ुय �वषयव�त ु

 पी�डत/सा�ी संर�णको अवधारणा, �स�ा�त र 

अ�धकार 

 पी�डत/सा�ी संर�णको मह�व र आव�यकता  

 पी�डत तथा संर�ण �े�ह�  

 सरोकारवाला �नकायका पदा�धकार�ह�को भ�ूमका 

 �हर� 

 सरकार� व�कल  

 �याया�धश तथा अदालतका कम�चार� 

 कानून �यवसायी  

 नाग�रक समाज तथा �थानीय संघ स�था  

�वचन, 

छलफल, 

��ो�र, 

पावर�वाइ�ट 

बोड�, चाट� 

पेपर, माक� र 

कलम, 

मेटाकाड� 

६० 

�मनेट 
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 पी�डत तथा सा�ी संर�ण स�ब�धी अ�तरा��य �यव�था 

 पी�डत तथा सा�ी संर�ण स�ब�धी नेपालको 

संवैधा�नक तथा कानूनी �यव�था  

 पी�डत तथा सा�ी संर�ण स�ब�धी अदालती ���कोण  

स�को समापन 

 स�मा उ�लेख भएका म�ुय म�ुय बुदँाह�को 

पनुक� थनगन� 

�वचन  
१० 

�मनेट 

 

स�दभ� साम�ी 

 नेपालको स�वधान 

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन‚ २०४९ 

 िज�ला अदालत �नयमावल�‚ २०५२ 

 बालबा�लका स�ब�धी (काय��व�ध) �नयमावल�‚ २०६३ 

 घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) ऐन‚ २०६६ 

 लै��क �हंसा �नवारण कोष (स� चालन) �नयमावल�, २०६७ 

 ��ता�वत सा�ी संर�ण गन� स�ब�धमा बनेको �वधेयक,२०६८  

 ��ता�वत अपराध पी�डत अ�धकारको स�ब�धमा बनेको �वधेयक‚ २०७३ 

 �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारवाह�मा प�ह�को गोपनीयता कायम रा� े स�ब�धी काय��व�ध 

�नद� िशका, २०६४  

 अि�तयारको द�ुपयोग र अपराध पी�डतका ला�ग �याय स�ब�धी आधारभतू �स�ा�तको 

घोषणाप�, १९८५  

 अ�तरा���य फौजदार� अदालत स�ब�धी रोम �वधान, १९९० धारा ६८  

 अ�तरदेशीय संग�ठत अपराध स�ब�धी संय�ु रा�संघीय महासि�ध, २००२ धारा २४  

 सपना �धान म�ल �व. �धान म��ी तथा म��ीप�रष� काया�लयसमेत, ने.का.प २०६४ �न.न. 

७८८० प�ृ १२०८  

 सपना �धान म�ल �व. �धानम��ी तथा म��ीप�रष�को सिचवालय समेत. ने.का.प. २०६७ भाग 

५२ अ� ३ �न. नं. ८९७३ प.ृ३३८ (सरकार� प�का सा�ीह�लाइ अदालतमा उपि�थत 

गराउदा ला�ने खच� स�ब�धमा) 

 अपराध पी�डत म�हला बालबा�लका तथा सा�ी संर�ण �द�दश�न, २०६५ रा.�या.�, �यायाधीश 

समाज र सेभ �द िच��ेन नव�  

 पी�डत संर�ण �द�दश�न, २०७० महा�याया�धव�ाको काया�लय। 
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स�: न� 
 

�ल�मा आधा�रत �हंसा �ब��को कसरुस�ब�धी �या�यक ���कोण 
 

सहभागी समूह: 

�यायाधीश, अदालतका अ�धकृत, सरकार� 

वक�ल, �हर� अ�धकृत  र कानून �यवसायी 

अ�धकतम सहभागी सं�या 

: 24 

स�का ला�ग �नधा��रत 

समय: १:३० घ�टा 

स�को ल�य (Aims) 

 �ल�मा आधा�रत �वभेद भएको दावी ग�रएका कानून र �यस स�ब�धमा अदालतको ���कोण 

जानकार� गराउने। 

स�को उ�े�य (Objectives) 

यस स�को समापन प�ात सहभागीह�ले,  

 �ल�मा आधा�रत असमान कानून र �यस स�ब�धमा अदालती ���कोणका बारेमा बताउन 

स�म हनेु छन।् 

 लै��क समानता कायम गन� स�ब�धमा सव��च अदालतबाट भएका फैसलाका बारेमा बताउन 

स�ने हनेुछन।् 

�वषयव�त ु �िश�णमा 

अपनाइने 

त�रका 

�िश�णमा 

�योग ग�रने 

साम�ी 

समय 

स�को �ार�भ 

स� स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य र उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाई संि�� �पमा बताउने) 

�वचन पावर�वाइ�ट 
२० 

�मनेट 

म�ुय �वषयव�त ु

 �वभेदज�य कानून भनी दावी ग�रएका म�ुा र अदालती 

���कोण 

 अवसर र स�प�तमा लै��क आधारमा अ�वभेद  

 वैवा�हक ि�थ�त वा है�सयतको आधारमा अ�धकारको 

�योगमा समानता 

 लै��क �यायको ���कोणमा समान कानूनमा समान 

सजाय 

 यौ�नक अ�भमिुखकरणका आधारमा समान अ�धकार 

 म�हला��तको सकारा�मक �वभेद  

�वचन 

पावर�वाइ�ट 

बोड�, चाट� 

पेपर, माक� र 

कलम, 

मेटाकाड� 

40 

�मनेट 
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 सं�कृ�तको संर�ण र लै��क �याय 

 म�हला �ब��को �हंसा र रा�यको दा�य�व 

 �बशेष �कृ�तका म�ुामा प�को प�रचया�क 

�ववरणको गोपनीयता 

 गं�भर �कृ�तका म�ुामा �नर�तर सनुवुाइ 

छलफलका �वषयह� 

 लै��क �वभेदस�ब�धी कानूनी �ावधान  

 लै��क �वभेद ठहर भएका कानून र �तनको 

काया��वयनको अव�था 

 आगामी �दनमा गनु� पन� �यासह� 

समूहगत 

छलफल 
 

२० 

�मनेट 

स�को समापन  

 ��ततुीका �ममा भएका छलफलका म�ुय-म�ुय 

वुंदाह�लाई पनुउ��लेख गन� 

�वचन  
१० 

�मनेट 

 

स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� ऐन‚ २०२० 

 घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) स�ब�धी ऐन, २०६६ 

 च��ा व�ाचाय� �व. संसद सिचवालयसमेत, ने.का.प २०५३ �न.नं. ६२२३ प�ृ ५३७  

 अ�पूण� राणा �व. काठमाड� िज�ला अदालतसमेत, ने.का.प २०५५ अंक ८ प�ृ ४७६  

 �मे कुमार� नेपाल� �व. रा��य म�हला आयोग, ने.का.प २०६0 वैशाख �न.नं. ८९४५ 

 �नवेदक मीरा ढंुगाना �व. म��ीप�रष� सिचवालयसमेत, ने.का.प २०६१ �न. नं 7357 प�ृ 

३७७  

 च��का�त �वाल� �व. �धानम��ी तथा म��ीप�रष� सिचवालयसमेत, ने.का.प २०६१ �न.नं 

७४५९ प�ृ १४१८  

 �डल बहादरु �व�कमा� �व. म��ी प�रष� सिचवालयसमेत, ने.का.प २0६२ �न.नं. ७५३१ प�ृ 

४९२  

 सपना �धान म�ल �व. कानून �याय तथा संसद�य �यव�था म��ालयसमेत, ने.का.प २०६३ 

�न.नं. ७७४२ प�ृ ९७२  

 सपना �धान म�ल �व. �धान म��ी तथा म��ीप�रष� काया�लयसमेत, ने.का.प २०६४ �न.न. 

७८८० प�ृ १२०८  

 �नवेदक मीरा ढंुगाना �व. म��ीप�रष� सिचवालयसमेत, ने.का.प २०६४ �न.नं. ७८५४ प ृ६९९ 
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 �नवेदक मीरा ढंुगाना �व. कानून �याय तथा संसद�य �यव�था म��ालयसमेत, ने.का.प २०६५ 

�न.नं. ८०३८ प�ृ १३५८ 

 जीत कुमार� पंगेनी �व. �धानम��ी तथा म��ीप�रष� सिचवालयसमेत, ने.का.प २०६५ �न.नं 

७९७३ प�ृ ६४४  

 स�ुनल बाब ुप�त �व. म��ीप�रष� सिचवालय, ने.का.प २०६५ �न.नं. ७९५८ प�ृ ४८५ 

 पनुदेवी महज�न �व. नेपाल सरकारसमेत, ने.का.प २०६५ �न.नं ७९८१ प�ृ ७५१  

 �काशमिण शमा� �व. �धानम��ी तथा म��ीप�रष� सिचवालयसमेत, ने.का.प २०६५ �न.नं 

८००५ प�ृ  ९९९  

 राज ु �साद चापागाई �व. �धानम��ी तथा म��ीप�रष� सिचवालयसमेत, ने.का.प २०६५ �न.नं 

७९८७ प�ृ ८२३ 

 �नवेदक सपना �धान म�ल �व. नेपाल सरकार‚ �धानम��ी तथा म��ीप�रष�को काया�लयसमेत, 

ने.का.प २०६६ �न.नं. ८१८७ प�ृ १०८९  

 अ�धव�ा �यो�त पौडेल �व. नेपाल सरकार, ने.का.प २०६६ �न.नं. ८२८२ प�ृ १२०१ (Fast 

track Court) 

 उमा तामा� समेतको �रट �नवेदन �नर�तर सनुवुाइ, स.अ को २०७० �ावण १६ मा 

�नद�शना�मक आदेश  

 लै��क �यायस�ब�धी मह�वपणु�  फैसलाको संगालो, २०६६ रा.�या.�, 

 लै��क �यायस�ब�धी म�ुामा सव��च अदालतबाट भएका फैसलाह�को सँगालो २०६६, म�हला, 

कानून र �वकास म� 
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स�: दश 
 

पी�डत म�हलाको नाम प�रचय र अ�य �ववरण गो�य रा� े�कृया  
  

सहभागी समूह: 

�यायाधीश, अदालतका अ�धकृत, सरकार� 

वक�ल, �हर� अ�धकृत  र कानून �यवसायी 

अ�धकतम सहभागी 

सं�या: 24 

स�का ला�ग �नधा��रत समय: 

१:३० घ�टा 

स�को ल�य (Aims) 

 सहभागीह�लाई पी�डत म�हलाको नाम, प�रचय तथा अ�य �ववरण गो�य रा� े�कृया र मह�व 

बारेमा जानकार� गराउने। 

स�को उ�े�य (Objectives) 

यस स�को समापन प�ात सहभागीह�ले,  

 पी�डतको प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ुपन� �वषय र �कृयाको बारेमा जानकार हनेु छन।् 

 गोपनीयता कायम गन� �नद� िशकाका म�ुय �यव�थाह�का बारेमा जानकार हनेु छन।् 

 पी�डतको प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� स�म हनेुछन।् 

�वषयव�त ु �िश�णमा 

अपनाइने 

त�रका 

�िश�णमा 

�योग ग�रने 

साम�ी 

समय 

स�को �ार�भ 

स� स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य र उ�े�यको 

बारेमा सहभागीह�लाई संि�� �पमा बताउने) 

 

�वचन 

 

पावर�वाइ�ट 

20 

�मनेट 

म�ुय �वषयव�त ु

 पी�डतको प�रचया�क �ववरण गोपनीयताको 

अवधारणा र मह�व 

 प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� े�वषयह� 

 पी�डतको प�रचया�मक �ववरण गो�य नरा�दा हनेु 

जोिखमह�  

 गो�य रा� े�कृयाको �ार�भ  

 पी�डतको नाम प�रचय गो�य रा� ेपदा�धकार� 

 गोपनीयता कायम गन� स�ब�धी �नद� िशकाका 

म�ुय �यव�थाह� 

�वचन, 

छलफल, 

��ो�र, 

पावर�वाइ�ट 

बोड�, चाट� 

पेपर, माक� र 

कलम, 

मेटाकाड� 

60 

�मनेट 
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 नाम गोपनीयता कायम गदा�का संकेतह� 

 अदालती कारवाह�मा ब�द ईजलास गठन 

गन� �कृया 

 सनुवाईको समय ईजलासमा उपि�थत हनु 

स�ने �यि�ह� 

 गोपनीयता कायम भएका र ब�द इजलासमा 

सनुवाई हनेु म�ुाका �म�सल कागजातको 

��त�ल�प उपल�ध गराउने �कृया 

स�को समापन 

 स�मा उ�लेख भएका म�ुय म�ुय बुदँाह�को 

पनुक� थन गन� 

�वचन  
१0 

�मनेट 

 

स�दभ� साम�ी 

 िज�ला अदालत �नयमावल�, 2052 

 सपना �धान म�ल �व. नेपाल सरकार समेत, ने.का.प 206४‚ �न.नं 7880‚ प.ृ1208 

 �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारवाह�मा प�ह�को गोपनीयता कायम रा� े स�ब�धी काय��व�ध 

�नद� िशका, २०६४ 

 ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारवाह�मा गोपनीयता कायम गन� 

�द�दश�न‚२०७१‚ रा��य �या�यक ��त�ान‚ नेपाल 
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स�: एघार 
 

�ल�मा आधा�रत �हंसाबाट पी�डत �यि�को सहयोगमा नेपाल �हर�को भ�ूमका 
 

सहभागी समूह: 

�यायाधीश, अदालतका अ�धकृत, सरकार� 

वक�ल, �हर� अ�धकृत  र कानून �यवसायी 

अ�धकतम सहभागी 

सं�या : 24 

स�का ला�ग �नधा��रत 

समय:१:३० घ�टा 

स�को ल�य (Aims) 

 �ल�मा आधा�रत �हंसाबाट पी�डतलाई पन� जाने असर र �हंसा पी�डतलाई सहयोग गन� 

स�ब�धमा �च�लत �यब�था बारे सहभागीह�लाइ ससुिुचत गराउने। 

स�को उ�े�य (Objectives) 

यस स�को समापन प�ात सहभागीह�ले,  

 �ल�मा आधा�रत �हंसाका पी�डतह�लाइ कसर� सहयोग गन� भ�े बारे बताउन स�ने छन।् 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा पी�डत सहयोग स�ब�धी �च�लत काननुका �याब�थाह� मा�थ �काश 

पान� स�ने छन।् 

 पी�डत सहयोग स�ब�धमा सरोकारवाला �नकायको भ�ूमका बारे बण�न गन� स�ने छन।् 

�वषयव�त ु �िश�णमा 

अपनाइने 

त�रका 

�िश�णमा 

�योग ग�रने 

साम�ी 

समय 

स�को �ार�भ 

स� स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य र उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाई संि�� �पमा बताउने) 

�वचन 

 

पावर�वाइ�ट 

 

20 

�मनेट 

म�ुय �वषयव�त ु

 पी�डतको �हर� सम� पहुँच  

 �ल�मा आधा�रत �हंसाका पी�डतह�को  सहयोग 

स�ब�धी  �च�लत काननुमा भएका अ�य 

�यव�थाह�। 

  पी�डतको सरु�ा तथा पी�डत मै�ी वातावरण 

 पी�डतको आव�यकताको प�हचान 

 पी�डत सहयोग तथा पनु�था�पनामा �हर�को भ�ूमका 

 पी�डत के��त �यायमा आइपन� सम�या र 

समाधानका उपायह�  

 

�वचन, 

छलफल, 

��ो�र, 

यस स�मा 

�व�मान 

सम�या 

केलाउने र 

सम�या 

समाधानमा 

पावर�वाइ�ट 

बोड�, चाट� 

पेपर, माक� र 

कलम, 

मेटाकाड� 

 
 

६0 

�मनेट 
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 �ल�मा आधा�रत �हंसा �नवारण कोष (स� चालन) 

�नयमावल� बारे जानकार� 

  पी�डतलाई �ा�हनेु �या�यक, �वा��य उपचार, 

मनोसामािजक परामश�, सरुि�त आवास स�ुवधा 

उपल�ध गराउने �नकायको प�हचान र पनु: 

�थापनामा सहयोग प�ु याउने �णाल�का बारेमा 

जानकार�  (Mapping of available services on 

legal, medical, psychosocial, shelter and 
rehabilitation support to establish referral 
mechanism) 

�या�यक 

�नकायह�को 

भ�ूमका 

बारेमा 

छलफल वा 

समूह काय� 

गन�स�क�छ। 

स�को समापन 

 स�मा उ�लेख भएका म�ुय म�ुय बुदँाह�को 

पनुक� थन गन� 

�वचन  
१० 

�मनेट 

 

स�दभ� साम�ी 

 मलुकु� ऐन‚ २०२०  

 मानव बेच�बखब तथा ओसार पसार (�नय��न) ऐन‚२०६४ 

 घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) ऐन‚ २०६६ 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �नवारण कोष (स�ालन) �नयमावल�‚ २०६७ 

 मानव बेच�बखब तथा ओसार पसार �नय��ण रा��य काय�योजना‚ २०६८ 

 पी�डत म�हला तथा बालबा�लका सहयोग काय��व�ध, २०७० 

 लै��क समानता कायम गन� तथा लै��क �हंसा अ��य गन� केह� नेपाल ऐनलाई संशोधन गन� ऐन‚ 

२०72 

 मानव बेच�बखन तथा ओसार पसारका पी�डत उ�ार तथा पनु�था�पन कोष 

 सरु�ा प�रषदको ��ताव नं. १३25 र ��ताव नं.१८२० स�ब�धमा रा��य काय�योजना 
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स�: बा� 
 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा स�ब�धी कसूरको  अनसु�धानमा नेपाल �हर�को भ�ूमका 
 

सहभागी समूह: 

�यायाधीश, अदालतका अ�धकृत, सरकार� 

वक�ल, �हर� अ�धकृत  र कानून �यवसायी 

अ�धकतम सहभागी 

सं�या : 24 

स�का ला�ग �नधा��रत 

समय: १:३० घ�टा 

स�को ल�य (Aims) 

 �ल�मा आधा�रत �हंसाको अनसु�धान �कृया, ज�टलता र अपनाउन ु पन� काय��ब�ध बारे 

सहभागीह�लाई  ससुिुचत गराउने। 

स�को उ�े�य (Objectives) 

यस स�को समापन प�ात सहभागीह�ले,  

 �ल�मा आधा�रत �हंसाको अनसु�धान �कृया बारे जानकार� हा�सल गन� छन।् 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा अनसु�धानको �ममा सरोकारवाला �नकायसंग गनु� पन� सम�वय बारे 

थाहा पाउने छन।् 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा अनसु�धानमा पी�डतको सरु�ा, सा�ीको संर�णको मह�व बारे �या�या 

गन�स�ने छन।्  

�वषयव�त ु �िश�णमा 

अपनाइने 

त�रका 

�िश�णमा 

�योग ग�रने 

साम�ी 

समय 

स�को �ार�भ 

स� स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य र उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाई संि�� �पमा बताउने) 

म�ुय �वषयव�त ु

 �ल�मा आधा�रत �हंसा स�ब�धी म�ुाको अनसु�धानमा 

�हर�को भ�ूमका 

 जाहेर� दरखा�तको ढाँचा तथा काय��ब�ध 

 �ारि�भक ��तवेदन तथा सरकार� व�कलको �नद�शन 

 राय स�हतको ��तवेदन 

 प�ाउ, खानतलासी, बरामद�, 

 पी�डत तथा पीडकको �वा��य प�र�णमा  

 पी�डत तथा पीडकको वयान  

�वचन 

 
 
 

�वचन, 

छलफल, 

��ो�र, यस 

स�मा 

�व�मान 

सम�या 

केलाउने र 

सम�या 

समाधानमा 

�या�यक 

पावर�वाइ�ट 

 
 
 

पावर�वाइ�ट 

बोड�, चाट� 

पेपर, माक� र 

कलम, 

मेटाकाड� 

२0 

मीनेट 

 
 
 
 
 
 

६0 

�मनेट 
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 सबदु �माण संर�ण, संकलन, �या�कङ, लेब�लङ 

 बिुझएका �यि�, घटना �ववरण 

 पी�डत तथा पीडकको उमेर अनमुान र �नधा�रण  

छलफल 

 ल��गक तथा यौनज�य �हंसा पी�डतको घा जाँच 

फाराम र अ�य Medico-Legal Documents तयार 

पादा� �हर�ले �यान परुाउनपन� कुराह� 

 यौनज�य द�ुय�वहार तथा घरेल ु �हंसा स�ब�धी कसूरको 

छान�वन तथा कारवाइमा �हर�को भ�ूमका 

 पी�डत तथा पीडकबीच छलफल र गोप�नयता 

 मेल�मलाप – काया��वयन, यसको �समा तथा 

अनगुमन  

 पी�डत तथा पीडकको �वा��य पर��ण  

 अनसु�धानको�ममा सरोकारवाला �नकायसंगको सहकाय� 

 अपराध अनसु�धान तथा उजरु�उपर कारवाइको �ममा 

आईपन� सम�याह� र �तनका उपायह�  

 म�हला तथा बालबा�लका सेवा के��को अपेि�त भ�ूमका 

�नकायह�को 

भ�ूमका 

बारेमा 

छलफल वा 

समूह काय� 

गन�स�क�छ। 

 

 

स�को समापन 

 स�मा उ�लेख भएका म�ुय म�ुय बुदँाह�को 

पनुक� थन गन� 

�वचन  
१0 

�मनेट 

 

स�दभ� साम�ी 

 �हर� ऐन, २०१२ 

 �माण ऐन‚ २०३१ 

 सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन‚ २०४९ 

 सरकार� म�ुा स�ब�धी �नयमावल�, २०५५ 

 सरकार� म�ुा स�बि�ध �नयमावल� (प�हलो संशोधन २०७३) ले �यव�था गरेको घा जाचँ फाराम 

र अ�य Medico-Legal Documents 

 मानव बेच�बखन तथा ओसार पसार (�नय��ण) ऐन‚ २०६४ 

 घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ 

 पी�डत सहयोग काय��ब�ध‚ २०७० 

 लै��क समानता कायम गन� तथा लै��क �हंसा अ��य गन� केह� नेपाल ऐनलाई संशोधन गन� ऐन‚ 

२०72 
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 वे�याविृ�का ला�ग म�हला तथा बालबा�लकाको बेच�बखनको रोकथाम तथा सो �व�� स� घष� 

गन� स�ब�धमा �यव�था भएको साक�  महासि�ध, २००२ 

 अपराध अनसु�धान तथा अ�भयोजनमा �भावका�रता २०६९, महा�याया�धव�ाको काया�लय र 

यनुाइटेड �टे�स इि��ट�यटु अफ �पस 
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स�: ते� 
 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �ब��को म�ुाको अनसु�धान तथा अ�भयोजनमा सरकार� वक�लको 

भ�ूमका 

 सहभागी समूह: 

�यायाधीश, अदालतका अ�धकृत, सरकार� 

वक�ल, �हर� अ�धकृत  र कानून �यवसायी 

अ�धकतम सहभागी 

सं�या : 24 

स�का ला�ग �नधा��रत 

समय: १:३० घ�टा 

स�को ल�य (Aims) 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �ब��को म�ुाको अनसु�धान तथा अ�भयोजनमा सरकार� वक�लको 

भ�ूमका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउने। 

स�को उ�े�य (Objectives) 

यस स�को समापन प�ात सहभागीह�ले,  

 पी�डतसंगको स�पक�  र पी�डतलाई �यवहार गदा� सरकार� व�कलले �यान �दन ुपन� कुराह�को 

बारेमा बताउन स�नेछन।् 

 अनसु�धान र अ�भयोजनका �ममा सरकार� व�कलको भ�ूमकाका बारेमा जानकार हनेु छन।् 

�वषयव�त ु �िश�णमा 

अपनाइने 

त�रका 

�िश�णमा 

�योग ग�रने 

साम�ी 

समय 

स�को �ार�भ 

स� स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य र उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाई संि�� �पमा बताउने)  

�वचन पावर�वाइ�ट 
२० 

�मनेट 

म�ुय �वषयव�त ु

 अनसु�धानको चरणमा  

 पी�डतसंगको स�पक�  

 पी�डत ��तको �यवहार 

 ��तवाद�को बयान गराउदा खलुाउन ु पन� र सो�न ु

पन� कुराह� 

 अनसु�धानको अव�धमा पी�डतले �नवा�ह गन� भ�ूमका  

 पी�डतबाट खलुाउन ुपन� कुरा स�ब�धमा अनसु�धान 

अ�धकार�लाई आव�यक �नद�शन 

 गोपनीयता कायम रा� े �कृयाको अवल�बन गन� 

त�रका 

�वचन, 

छलफल, 

��ो�र, यस 

स�मा 

�व�मान 

सम�या 

केलाउने र 

सम�या 

समाधानमा 

�या�यक 

�नकायह�को 

पावर�वाइ�ट 

बोड�, चाट� 

पेपर, माक� र 

कलम, 

मेटाकाड� 

६० 

�मनेट 
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 अनसु�धानबाट थप ब�ुन र खलुाउन आव�यक 

देिखएका कुराह� खलुाउने �कृया 

 अ�भयोजनको चरणमा  

 अनसु�धान अ�धकार�को राय स�हतको ��तवेदन 

�ा� गन�  

 अ�भयोजनस�ब�धी �नण�य गन�  

 अ�भयोगप�को म�यौदा तयार गन� 

 फरार ��तवाद�ह�को लगत रा� े

 ��तवाद�ह� तथा दसीका सामानह� �ज ुगन�  

 अ�भयोगप� दायर गन�  

 पी�डतको सं�वधान �द� सूचनाको हक स�ुनि�त गन� 

सरकार� व�कलको भ�ूमका (Rights of victims of crime 

to information, Article 21 of Constitution of Nepal) 

भ�ूमका 

बारेमा 

छलफल वा 

समूह काय� 

गन�स�क�छ। 

 

स�को समापन 

 स�मा उ�लेख भएका म�ुय म�ुय बुदँाह�को 

पनुक� थनगन� 

�वचन  
१० 

�मनेट 

 

स�दभ� साम�ी 

 �हर� ऐन 2012‚  

 मलुकु� ऐन‚ २०२० 

 संि�� काय��व�ध ऐन‚ 2028 

 �माण ऐन‚ २०३१ 

 �हर� �नयमावल�‚ २०४९ 

 सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन‚ २०४९ 

 सरकार� म�ुा स�ब�धी �नयमावल�, २०५५  

 घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) ऐन‚ २०६६ 

 �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारवाह�मा प�ह�को गोपनीयता कायम रा� े स�ब�धी काय��व�ध 

�नद� िशका, २०६४ 

 अपराध अनसु�धान तथा अ�भयोजनमा �भावका�रता २०६९, महा�याया�धव�ाको काया�लय र 

यनुाइटेड �टे�स इि��ट�यटु अफ �पस 

 जबरज�ती करणी स�ब�धी कानूनी �यव�था र काया��वयन ि�थ�त, २०७१ रा.�या.� 

 अपराध पी�डत म�हला बालबा�लका तथा सा�ी संर�ण �द�दश�न, २०६५ रा.�या.�, �यायाधीश 

समाज र सेभ �द िच��ेन नव� 

 अ�भयो�ाको भ�ूमका स�ब�धी सय�ु रा�संघीय माग� दश�न, १९९० 



36 �ल�मा आधा�रत �हंसा �व��को �िश�ण पिु�तका 

 

 

 

स�: चौध 
 

�ल�मा आधा�रत �हंसा �ब��को म�ुाको अदालती कारवाह�मा सरकार�  

वक�लको भ�ूमका 

सहभागी समूह: 

�यायाधीश, अदालतका अ�धकृत, सरकार� 

वक�ल, �हर� अ�धकृत  र कानून �यवसायी 

अ�धकतम सहभागी 

सं�या : 24 

स�का ला�ग �नधा��रत 

समय: १:३० घ�टा 

स�को ल�य (Aims) 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �ब��को म�ुाको अदालती कारवाह�मा सरकार� व�कलको भ�ूमका 

बारेमा  जानकार� गराउने। 

स�को उ�े�य (Objectives) 

यस स�को समापन प�ात सहभागीह�ले,  

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �ब��को म�ुाका स�दभ�मा अ�भयोगप�को दायर�देिख वकप� 

गराउँदास�मको अव�थामा सरकार� व�कलको भ�ूमकाका बारेमामा �प� हनेुछन।् 

 अदालतको आदेश काया��वयन गन� सरकार� व�कलले �नवा�ह गनु� पन� भ�ूमकाको स�दभ�मा 

�प� हनेुछन।् 

 पनुरावेदन म�यौदा र पनुरावेदन दता�को �ममा सरकार� व�कलको भ�ूमकाका बारेमा �प� 

हनेुछन।् 

�वषयव�त ु �िश�णमा 

अपनाइने त�रका 

�िश�णमा 

�योग ग�रने 

साम�ी 

समय 

स�को �ार�भ 

स� स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य र उ�े�यको 

बारेमा सहभागीह�लाई संि�� �पमा बताउने) 

�वचन पावर�वाइ�ट 
२० 

�मनेट 

म�ुय �वषयव�त ु

 अ�भयोगप�को दायर�  

 ��तवाद�को अदालतमा बयान  

 थनुछेक बहस  

 न�ल सान� �कृया 

 जाहेरवाला, पी�डत लगायत सरकार� सा�ी 

�वचन, 

छलफल, 

��ो�र, यस 

स�मा �व�मान 

सम�या केलाउने 

र सम�या 

पावर�वाइ�ट 

बोड�, चाट� 

पेपर, माक� र 

कलम, 

मेटाकाड� 

६० 

�मनेट 
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उपि�थत गराउँदाको �कृया 

 बकप� गराउँदा अपनाउन ुपन� सजगता 

 अदालतको आदेश काया��वयन  

 बहस गदा� तथा बहस नोट पेस गदा� �वचार 

गनु�पन� कुरा 

 फैसला �ा��  

 पनुरावेदन म�यौदा  

 पनुरावेदन दता�  

समाधानमा 

�या�यक 

�नकायह�को 

भ�ूमका बारेमा 

छलफल वा 

समूह काय� 

गन�स�क�छ। 

स�को समापन  

 स�मा उ�लेख भएका म�ुय म�ुय बुदँाह�को 

पनुक� थन गन� 

�वचन 

 
 

१० 

�मनेट 

 

स�दभ� साम�ी 

 मलुकु� ऐन‚ 2020 

 संि�� काय��व�ध ऐन‚ 2028 

 �माण ऐन‚ २०३१ 

 सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन‚ २०४९ 

 िज�ला अदालत �नयमावल�, 205२ 

 सरकार� म�ुा स�ब�धी �नयमावल�‚ २०५५  

 अ�भयो�ाको भ�ूमका स�ब�धी सय�ु रा�संघीय माग� दश�न, १९९० 
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स�: प�� 
 

�ल�मा आधा�रत �हंसास�ब�धी म�ुाको कारवाह�मा अदालतका कम�चार�को भ�ूमका 

 

सहभागी समूह: 

�यायाधीश, अदालतका अ�धकृत, सरकार� 

वक�ल, �हर� अ�धकृत  र कानून �यवसायी 

अ�धकतम सहभागी सं�या 

: 24 

स�का ला�ग �नधा��रत समय: 

१:३० घ�टा 

स�को ल�य (Aims) 

 �ल�मा आधा�रत  �हंसा �ब��को म�ुाको कारवाह�मा अदालतका कम�चार�ह�को भ�ूमकाका 

बारेमामा जानकार� गराउने। 

स�को उ�े�य (Objectives) 

यस स�को समापन प�ात सहभागीह�ले,  

 म�ुा दता�को चरणमा अदालती कम�चार�ह�को भ�ूमकाको बारेमा जानकार हनेुछन।् 

 म�ुाको �नर�तर सनुवुाईको चरणमा अदालतका कम�चार�ह�को भ�ूमका बारेमा जानकार 

हनेुछन।् 

 फैसला काया��वयनका स�ब�धी �कृयामा अदालतका कम�चार�ह� स�म हनेुछन।् 

�वषयव�त ु �िश�णमा 

अपनाइने 

त�रका 

�िश�णमा 

�योग ग�रने 

साम�ी 

समय 

स�को �ार�भ 

स� स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य र उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाई संि�� �पमा बताउने) 

�वचन 

 
 

 

पावर�वाइ�ट 

 

 

२० 

�मनेट 

 

म�ुय �वषयव�त ु

 म�ुा दता�को चरणमा अदालतका कम�चार�को भ�ूमका 

 म�ुकान स�हतको सेवा  

 म�ुाको काय��व�ध �नधा�रण गन� स�ने:  

 मेल�मलापमा पठाउन स�ने  

 म�ुामा �ाथ�मक�करण  

 म�ुामा �नर�तर कारवाह� र सनुवुाई ग�रने स�ब�धमा 

अदालतका कम�चार�को भ�ूमका 

 ब�द इजलास र प�को गोपनीयता कायम गन� स�ब�धमा 

अदालतका कम�चार�को भ�ूमका 

�वचन, 

 

छलफल, 

��ो�र, यस 

स�मा 

�व�मान 

सम�या 

केलाउने र 

सम�या 

समाधानमा 

पावर�वाइ�ट 

बोड�, चाट� 

पेपर, माक� र 

कलम, 

मेटाकाड� 

६० 

�मनेट 
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 सनुवुाईको चरणमा अदालतका कम�चार�को भ�ूमका 

 म�ुाको पेशी सूची र अ�ा�धकार  

 बयान बकप�को अव�था 

 थनुछेक आदेशको काया��वयन 

 कै�फयत ��तवेदन ले�दाको अव�था 

 अदालती कारवाह�को �सल�सलामा प�ाचार गदा�को 

अव�था 

 आदेश तथा फैसला लेखनमा �ाथ�मकता 

 आदेश वा फैसला काया��वयनको चरणमा अदालतका 

कम�चार�को भ�ूमका 

 फैसलाको जनाउ �दंदाको अव�था 

 पी�डतलाई ��त प�ुत� भराउने अव�था 

�या�यक 

�नकायह�को 

भ�ूमका 

बारेमा 

छलफल वा 

समूह काय� 

गन�स�क�छ। 

स�को समापन  

 ��ततुीका �ममा भएका छलफलका म�ुय-म�ुय 

वुंदाह�लाई पनुउ��लेख गन� 

�वचन  

१० 

�मनेट 

 

 

स�दभ� साम�ी 

 उ�च अदालत �नयमावल�‚ २०७३ 

 सव��च अदालत �नयमावल�‚ २०४९ 

 िज�ला अदालत �नयमावल�‚ २०५२  

 �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारवाह�मा प�ह�को गोपनीयता कायम रा� े स�ब�धी काय��व�ध 

�नद� िशका, २०६४ 

 अ�धव�ा �यो�त पौडेल �व. नेपाल सरकार, ने.का.प २०६६ �न.नं. ८२८२ प�ृ १२०१ (Fast 

track Court) 

 उमा तामा� समेतको �रट �नवेदन �नर�तर सनुवुाइ, स.अ को २०७० �ावण १६ मा 

�नद�शना�मक आदेश  

 �नर�तर सनुवुाइ स�ब�धी �यव�थाको काया��वयनस�ब�धी �द�दश�न, म�हला, कानून र �वकास 

म� च  (अ�कािशत)  
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स�: सो� 
 

�ल�मा आधा�रत �हंसा �ब��को �याय र �यायाधीशको भ�ूमका 
 

सहभागी समूह: 

�यायाधीश, अदालतका अ�धकृत, सरकार� 

वक�ल, �हर� अ�धकृत  र कानून �यवसायी 

अ�धकतम सहभागी 

सं�या : 24 

स�का ला�ग �नधा��रत 

समय: १:३० घ�टा 

स�को ल�य (Aims) 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा स�ब�धी म�ुामा �यायाधीशले �नवा�ह गनु�पन� भ�ूमकाका बारेमा जानकार� 

गराउने। 

स�को उ�े�य (Objectives) 

यस स�को समापन प�ात सहभागीह�ले,  

 �ल�मा आधा�रत �ववादसंग जो�डएका म�ुामा �याद थप �कृया देिख फैसलाको चरण स�म 

अपनाउन ुपन� सजगताको बारेमा जानकार� �ा� गन�छन।् 

 �ल�मा आधा�रत म�ुाको सनुवुाई �कृयामा देखापन� सम�याह�को समाधानको उपायह� 

प�हचान गन� स�म हनेुछन।् 

�वषयव�त ु �िश�णमा 

अपनाइने 

त�रका 

�िश�णमा 

�योग ग�रने 

साम�ी 

समय 

स�को �ार�भ 

स� स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य र उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाई संि�� �पमा बताउने) 

�वचन पावर�वाइ�ट 
२० 

�मनेट 

म�ुय �वषयव�त ु

 �याद थप �कृया  

 �वा��य पर��ण 

 कानून �यवसायीको ��त�न�ध�व 

 �हरासतको अव�था (भेटघाट, बसाई, खाना) 

 अ�य 

 अ�भय�ुको वयान 

 �वत��तापूव�क वयान गन� वातावरण 

 �� सो�ने �ममा �यान �दन ुपन� कुरा 

  थनुछेक आदेश 

�वचन, 

छलफल, 

��ो�र, यस 

स�मा 

�व�मान 

सम�या 

केलाउने र 

सम�या 

समाधानमा 

�या�यक 

पावर�वाइ�ट 

बोड�, चाट� 

पेपर, माक� र 

कलम, 

मेटाकाड� 

60 

�मनेट 
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 काननु �यवसायी�ारा ��त�न�ध�व 

 अ�भयोग दावी र स�ब� कानूनी �यव�था 

 अ�भय�ु/ पी�डतको उमेर य�कन गनु�पन� अव�था 

 म�ुामा �नर�तर सनुवुाई, ब�द ईजलासको �योग ग�रने 

स�ब�धमा अदालतका कम�चार�को भ�ूमका  

 �माण पर��ण तथा वकप�  

 सा�ी उपि�थ�त र संर�ण 

 पेशी �यव�थापन/ वहस �यव�थापन 

 पेशी �ाथ�मकता/ म�ुा अनपुात 

 पेशी �थगनमा �नय��ण 

 वहसमा समय �यव�थापन 

 फैसला लेखन 

 फैसला काया��वयन र अनगुमन 

�नकायह�को 

भ�ूमका 

बारेमा 

छलफल वा 

समूह काय� 

गन�स�क�छ। 

 
 

 

स�को समापन 

 छलफलका �ममा उठेका  म�ुय–म�ुय वुंदालाई 

पनुउ��लेख गन� 

�वचन  
१० 

�मनेट 

 

स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� ऐन‚ २०२० 

 सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन‚२०४९ 

 िज�ला अदालत �नयमावल�‚ २०५२ 

 वालवा�लका स� व�धी ऐन‚ २०४८  

 वाल �याय काय��व�ध �नयमावल�, 206३  

 मानब बेच�बखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐन, २०६४  

 घरेल ु�हंसा (कसूर तथा सजाय) ऐन‚ २०६६ 
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स�: स� 
 

 �ल�मा आधा�रत �हंसाका पी�डतलाई सहयोगस�ब�धी �यव�था 

 

सहभागी समूह: 

�यायाधीश, अदालतका अ�धकृत, सरकार� 

वक�ल, �हर� अ�धकृत  र कानून �यवसायी 

अ�धकतम सहभागी 

सं�या: 24 

स�का ला�ग �नधा��रत समय: 

१:३० घ�टा 

स�को ल�य (Aims)  

 सहभागीह�लाई �ल�मा आधा�रत �हंसाका पी�डतको सहयोगको स�ब�धमा भएका संवैधा�नक, 

तथा कानूनी, �यव�थाह�को बारेमा जानकार� गराउने। 

स�को उ�े�य (Objectives) 

यस स�को समापन प�ात सहभागीह�ले,  

 �ल�मा आधा�रत �हंसाका पी�डतलाई ग�रने सहयोग स�ब�धमा संवैधा�नक एवम ् काननुी 

�यव�थ बारेमा बताउन स�ने छन।् 

 पी�डतलाई ��तपू�त� तथा अ�य उपचार गराउने स�ब�धमा भएका कानूनी �यव�थाह�को बारेमा  

जानकार हनेुछन।् 

�वषयव�त ु �िश�णमा 

अपनाइने 

त�रका 

�िश�णमा 

�योग ग�रने 

साम�ी 

समय 

स�को �ार�भ 

स� स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य र उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाई संि�� �पमा बताउने) 

 

�वचन 

 

 

पावर�वाइ�ट 

 

 

२० 

�मनेट 

 

म�ुय �वषयव�त ु

 संवैधा�नक �यव�थाह� 

 नेपालको सं�वधान  

 कानूनी �यव�थाह�  

 कानूनी सहायता स�ब�धी ऐन‚ २०५४  

 कानूनी सहायता स�ब�धी �नयमावल�, 2055 

 काय��थलमा हनेु यौनज�य द�ुय�वहार (�नवारण) 

ऐन‚२०७१ 

 घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) ऐन‚२०६६  

 घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) �नयमावल�, २०६७ 

 
 
 
 

�वचन, 

छलफल, 

��ो�र,  

 

 

 
 
 

पावर�वाइ�ट 

बोड�, चाट� 

पेपर, माक� र 

कलम, 

मेटाकाड� 

 

 
 
 
 
 

६० 

�मनेट 
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 �ल�मा आधा�रत �हंसा �नवारण कोष (स�ालन) 

�नयमावल�, २०६७ 

 एकल म�हला सरु�ा कोष (स�ालन) �नयमावल�, 

२०७० 

 सव��च अदालत �नयमावल�, २०४९  

 उ�च अदालत �नयमावल�, २०७३ 

 िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ 

 �नकायगत भ�ूमका  

 नाग�रक समाज 

 गैरसामािजक सं�था 

 अनसु�धान अ�धकार� 

 सरकार� व�कल 

 अदालत 

 स� चारकम� 

 पी�डतलाई सहयोग, ��तपू�त� तथा अ�य उपचारको 

स�ब�धमा सरोकारवाला �नकायह� बीच सम�वय र 

सहकाय� 

 �या�यक ���कोण  

स�को समापन 

 ��ततुीका �ममा भएका छलफलका म�ुय-म�ुय 

वुंदाह�लाई पनुउ��लेख गन� 

�वचन  १० 

�मनेट 

 

स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान   

 उ�च अदालत �नयमावल�, २०७३ 

 सव��च अदालत �नयमावल�, २०४९  

 िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ 

 कानूनी सहायता स�ब�धी ऐन‚ २०५४  

 कानूनी सहायता स�ब�धी �नयमावल�‚ २०५५  

 घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) ऐन‚२०६६ र �नयमावल�, २०६७ 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �नवारण कोष (स�ालन) �नयमावल�, २०६७ 

 काय��थलमा हनेु यौनज�य द�ुय�वहार (�नवारण) ऐन‚ २०७१ 
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 जन�हत संर�ण म� �ोपि�लक र आ�नो तफ� वाट अ�धव�ा �काशमिण शमा� समेत �व. नेपाल 

सरकार म�हला, बालबा�लका तथा समाजक�याण म��ालय, �संहदरवार समेत फैसला 

�म�त:2065/08/13 

 गरुाँसदेवी लामाको जाहेर�ले नेपाल सरकार �व. रा�धका �े�, म�ुा कत��य �यान, फैसला �म�त: 

२०७१/०५/२६, ने.का.प. २०७१, �न.नं. ९२४२ 
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स�: अठार 
 

�ल�मा आधा�रत �हंसाका पी�डत र मनोसामािजक परामश� तथा सहयोग  

सहभागी समूह: 

�यायाधीश, अदालतका अ�धकृत, सरकार� 

वक�ल, �हर� अ�धकृत  र कानून �यवसायी 

अ�धकतम सहभागी सं�या 

: 24 

स�का ला�ग �नधा��रत समय: 

१:३० घ�टा 

स�को ल�य (Aims) 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा  पी�डतलाई चा�हने मनोसामािजक परामश�बारे जानकार� गराउने। 

स�को उ�े�य (Objectives) 

यस स�को समापन प�ात सहभागीह�ले,  

 �ल�मा आधा�रत �हंसाले पान� मनोसामािजक असरह� तथा प�रणामबारे बताउन स�नेछन।् 

 मनो�बमश�को �स�ा�त बारे बताउन स�नेछन।् 

 �ल�मा आधा�रत �हंसाका पी�डतसंग �ब�भ� संचारसीप �योग गन� स�नेछन।् 

�वषयव�त ु �िश�णमा 

अपनाइने 

त�रका 

�िश�णमा 

�योग ग�रने 

साम�ी 

समय 

स�को �ार�भ 

स� स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य र उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाई संि�� �पमा बताउने) 

 

�वचन 

 

 

 

पावर�वाइ�ट 

 

 

 

२० 

�मनेट 

 

म�ुय �वषयव�त ु

 �ल�मा आधा�रत �हंसाले पान� स�ने मनोसामािजक 

असरह� र यसको प�रणाम 

 पी�डत मै�� वातावरणको आव�यकता 

 �व�वाशको वातावरण र �हर�को भ�ूमका 

 मनो�बमश�को �स�ा�त र गोपनीयता 

 पी�डतसँग स�ार गन� त�रका   

 पनु: पी�डत हनुबाट बचाउ 

 पी�डतको मनोसामािजक अब�थाको प�हचान र 

�सफार�स  

�वचन, 

 

छलफल, 

��ो�र, 

 

भ�ूमका 

अ�भनय 

पावर�वाइ�ट 

बोड�, चाट� 

पेपर, माक� र 

कलम, 

मेटाकाड� 

 

60 

�मनेट 

 

स�को समापन 

 ��ततुीका �ममा भएका छलफलका म�ुय-म�ुय 

वुंदाह�लाई पनुउ��लेख गन� 

�वचन  १० 

�मनेट 



46 �ल�मा आधा�रत �हंसा �व��को �िश�ण पिु�तका 

 

 

स�दभ� साम�ी 

 मलु�ुक ऐन‚ 2020 

 घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ 

 लै��क आधा�रत �हंसा �नवारण कोष (स�ालन) �नयमावल�‚ २०६७ 

 पी�डत म�हला तथा बालबा�लका सहयोग काय��ब�ध, २०७० 

 लै��क समानता कायम गन� तथा लै��क �हंसा अ��य गन� केह� नेपाल ऐनलाई संशोधन गन� ऐन‚ 

२०72 
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स�: उ� नाइस 
 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �नय��णमा सरोकारवाला �नकायसंगको सम�वय 

सहभागी समूह: 

�यायाधीश, अदालतका अ�धकृत, सरकार� 

वक�ल, �हर� अ�धकृत  र कानून �यवसायी 

अ�धकतम सहभागी सं�या 

: 24 

स�का ला�ग �नधा��रत 

समय: १:३० घ�टा 

स�को ल�य (Aims) 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �नय��ण गन� �ममा सरोकारवाला �नकायह�संग सहकाय�को 

आव�यकता तथा सम�वयकार� भ�ूमकाको मह�वबारे सहभागीह�लाई ससुिुचत पान�। 

स�को उ�े�य (Objectives) 

यस स�को समापन प�ात सहभागीह�ले,  

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �नय��णमा सरोकारवाला �नकायह�को प�हचान गन� र भ�ूमकाको 

बारेमा बताउन स�ने छन।् 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �नय��णमा सरोकारवाला �नकायसंगको सहकाय�लाइ �ाथ�मकता �दने 

स�म हनेुछन।् 

 सरोकारवाला �नकाय बीचको सम�वय बारे बत�मान अ�यासबारे बताउन स�ने छन।् 

�वषयव�त ु �िश�णमा 

अपनाइने 

त�रका 

�िश�णमा 

�योग ग�रने 

साम�ी 

समय 

स�को �ार�भ  

स� स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य र उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाई संि�� �पमा बताउने) 

�वचन 

 
 
 

 

पावर�वाइ�ट 

 

 

२0 

�मनेट 

 

म�ुय �वषयव�त ु

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �नय��णमा सरोकारवाला 

�नकायह�को प�हचान 

 नेपाल �हर� 

 सरकार� व�कल काया�लय 

 अदालत 

 अ�यागमन �वभाग 

 सहायता क� (हे�प लाइन) 

 मनो�बमश� के�� 

�वचन, 

छलफल, 

��ो�र, 

 

 

पावर�वाइ�ट 

बोड�, चाट� 

पेपर, माक� र 

कलम, 

मेटाकाड� 

 

 

६0 

�मनेट 
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 �वा��य सं�था 

 बै�ा�नक �योगशाला 

 नाग�रक समाज 

 दवाव समूह 

 पनु�था�पना के�� 

 होटल �यवसायी 

 यातायात �यवसायी 

 नेपाल वार एशो�सएसन 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �नय��णमा संल�न पदा�धकार�ह� 

 �हर� 

 सरकार� वक�ल 

 �यायाधीश 

 अदालतका कम�चार� 

 प�कार 

 �वा��यकम� 

 कानून �यवसायी 

 सामािजक काय�कता� 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �नय��ण मा सरोकारवाला 

�नकायह� बीचको सम�वय  

 सम�वय �कन गन� 

 सम�वय कसर� गन�  

 सम�वय कुन कुन समयमा ज�र� हनु स�छ 

 सम�वय के को ला�ग गन� 

 �ल�मा आधा�रत �हंसा �नय��ण मा सरोकारवाला 

�नकायको भ�ूमका। 

 परामश� 

 अनसु�धान 

 अ�भयोजन 

 �याय �न�पण 

 पी�डत सहयोग तथा पनु�था�पना  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

स�को समापनस 

 ��ततुीका �ममा भएका छलफलका म�ुय-म�ुय 

वुंदाह�लाई पनु�उ�लेख गन� 

�वचन  १० 

�मनेट 
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स�दभ� साम�ी 

 घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६  

 लै��क समानता कायम गन� तथा लै��क �हंसा अ��य गन� केह� नेपाल ऐनलाई संशोधन गन� ऐन‚ 

२०72  

 म�हला �ब�� हनेु सवै �कारका भेदभाव उ�मलुन गन� महासि�ध काया��वयनका ला�ग तयार 

ग�रएको रा��य काय�योजना‚ २०६० 

 लै��क समानता तथा म�हला सशि�करण रा��य काय� योजना‚ २०६१ 

 मानव वेच�वखन तथा ओसारपसार �ब��को रा��य काय�योजना‚ २०६८ 

 नेपाल �हर�को लै��क नी�त‚ २०६९ 
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स�: बीस 
 

नमनुा अदालत अ�यास  
 

सहभागी समूह: 

�यायाधीश, अदालतका अ�धकृत, सरकार� वक�ल, 

�हर� अ�धकृत  र कानून �यवसायी 

अ�धकतम सहभागी 

सं�या : 24 

स�का ला�ग �नधा��रत समय: 

१:३० घ�टा 

स�को ल�य (Aims) 

 सहभागीह�लाई �ल�मा आधा�रत �हंसा स�ब�धी म�ुाको �या�यक काम कारवाह�का �ममा 

�भावकार�ढंगलम�ुाको �भावकार�ले काय� स�पादन गन� स�म बनाउने। 

स�को उ�े�य (Objectives) 

यस स�को समापन प�ात सहभागीह�ले,  

 �ल�मा आधा�रत �हंसा स�ब�धी म�ुाको �या�यक काय�मा संल�न हनेु सरोकारवालाह�ले आ 

आ�नो भ�ूमका बारे जानकार� �ा� गन�छन।्  

 म�ुाको बै�ा�नक अनसु�धान, कानून बमोिजमको अ�भयोजन र �या�यक काय�मा संल�न हनेु  

पदा�धकार�ले �नवा�ह गनु�पन� भ�ूमकामा रहेका सवल एवम ्दबु�ल प�ह�को जानकार� पाउने 

छन।्  

�वषयव�त ु �िश�णमा 

अपनाइने 

त�रका 

�िश�णमा 

�योग ग�रने 

साम�ी 

समय 

स�को �ार�भ : 

स� स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य र उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाई संि�� �पमा बताउने) 

छोटो 

आ�यान 

तथा  

�वचन 

माकर� र 

बोड�, पेपर 

वा 

पावर�वाई�ट 

10 

�मनेट 

अ�यास : 

�ल�मा आधा�रत �हंसा स�ब�धी म�ुामा ��य� वा अ��य� �पले संल�न हनुस�ने 

सहभागीह� म�येबाट देहायका पा�ह� छानी भ�ूमका अ�भनय गन� लगाउने।  

नोट: पा�ह�को भ�ूमका �नधा�रण गदा� �नजले जनु �नकायको ��त�न�ध�व गरेको हो सोह� 

�नकायको भ�ूमका �नवा�ह गन� गर� पा�ह�को छनोट गन� ज�तै: �यायाधीशलाई �याय 

स�पादनको भ�ूमका, �हर�लाई अनसु�धान अ�धकृतको भ�ूमका आ�द।   

�ा�ह�:  

 अनसु�धान अ�धकृत (�हर�) 

 अ�भयोजनकता� (सरकार� व�कल) 

 पी�डत 

 

१५ 

�मनेट 
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 अ�भय�ु 

 �वा��यकम� 

 �वशेष� 

 सा�ी  

 कानून �यवसायी 

 सहायक कम�चार�  

 ईजलास अ�धकृत 

 सरु�ाकम� 

इजलास गठन: भ�ूमका अ�भनयलाई का�प�नक ज�तो नबनाइ बा�त�वक त�ुयाउन �िश�ण 

क�लाई सकेस�म अदालत ज�तो ग�र तयार गन�। 

१० 

�मनेट 

अ�यास �ार�भ: 

 उपि�थ�त 

 वयान  

 न� कल सान�/उपल�ध गराउने  

 थनुछेक ���या 

 सा�ी प�र�ण 

 पी�डत अ�य बिुझएका �यि� 

 अनसु�धान अ�धकृत 

 ��तवाद�का सा�ीह� 

 �वशेष�को बकप�  

 सनुवुाइ/ बहस पैरवी 

 फैसला 

३ घ�टा 

 

प�रिश� - १  मा उ�लेख ग�रएको का�प�नक म�ुाको त�यको  आधारमा �सल�सलबार 

���या अनसुार स�बि�धत पा�ले आव�यक कागजातह� स�हत  भ�ूमका अ�भनय माफ� त 

��ततु  गन� लगाउने। भ�ूमका अ�भनयको मू�या� कनका लागी केह� सहभागीह�लाई 

िज�मावार� �दने। 
   

मू�या� कनकता�ले हेनु�पन� �वषयह�: 

 �वषयब�तकुो �ान 

 पा�ले �नवा�ह गरेको भ�ूमका अ�भनय 

३० 

�मनेट 

 

स�को समापन 

 ��ततुीका �ममा भएका छलफलका म�ुय-म�ुय 

वुंदाह�लाई सहजकता�ले ��त��या, �ट�पणी वा 

सझुाव माफ� त स� समापन गन�।  

�वचन  १० 

�मनेट 
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स�: ए� काइस 
 

समूहगत �सकाई अ�यास 
 

सहभागी समूह: 

�यायाधीश, अदालतका अ�धकृत, सरकार� 

वक�ल, �हर� अ�धकृत  र कानून �यवसायी 

अ�धकतम सहभागी सं�या 

: 24 

स�का ला�ग �नधा��रत समय: 

१:३० घ�टा 

स�को ल�य (Aims) 

 सहभागीलाई �ल�मा आधा�रत �हंसा स�ब�धी म�ुाको �या�यक काम कारवाह�का �ममा 

सरोकारवाला �नकायका पदा�धकार�ले देखेका सम�या चनुौ�त र समाधानका उपायह�को 

प�हचान गराई �याय स�पादन �भावकार� बनाउन स�म बनाउने। 

स�को उ�े�य (Objectives) 

यस स�को समापन प�ात सहभागीह�ले,  

 �नकायगत पदा�धकार�ले �ल�मा आधा�रत �हंसा स�ब�धी म�ुाको �व�मान सम�या चनुौ�त र 

समाधानका उपायह�को प�हचान गन�छन।्  

 �ल�मा आधा�रत �हंसा म�ुाको �या�यक काम कारवाह�का �ममा सरोकारवाला �नकायका 

पदा�धकार�ह�ले खे�न ुपन� भ�ूमका र यसको मह�व बारे बताउन स�नेछन।्   

 म�ुाको कारवाह� र �कनारा गदा� अपनाउन ु पन� काय��व�ध र सावधानीका �े�ह�को बारेमा 

�यवहा�रक जानकार� �ा� गर� �भावकार� �पमा काय� स�पादन गन� स�नेछन।् 

�वषयव�त ु �िश�णमा 

अपनाइने 

त�रका 

�िश�णमा 

�योग ग�रने 

साम�ी 

समय 

स�को �ार�भ : 

स� स�ालनको काय� योजना ��त�ुत 

(काय� योजना ��ततु गदा� स�को ल�य र उ�े�यको बारेमा 

सहभागीह�लाई संि�� �पमा बताउने) 

 �िश�णको �ममा अिघ�ला स�ह�मा समे�टएका 

�वषयह�को पनुरावलोकन गर� छलफल �ार�भ 

गन�। 

छोटो 

आ�यान तथा  

�वचन 

माकर� र बोड�, 

पेपर वा 

पावर�वाई�ट 

10 

�मनेट 

अ�यास : 

सहभागीह�लाई �न�नानसुार चार समूहमा �वभाजन गन� : 

 अनसु�धानमा संल�न हनेु �हर� अ�धकृतह�लाई 

प�हलो समूहमा रा� ने, 
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 सरकार� वक�लह�लाई दो�ो समूहमा रा� ने,  

 अदालत र �याय स�पादनसँग स�वि�धत 

�नकायका अ�धकृतह�लाई ते�ो समूहमा रा� े

गन�, 

 ��तर�ामा संल�न हनेु कानून �यवसायीह�लाई 

चौथो समूहमा रा�।े 

नोट: ��येक समूहलाई प�रिश� - २  मा उि�लिखत 

��ह� �दई समूहगत छलफल गराउने।  

(समूहगत छलफलका लागी ३० �मनेटको समय �दने) 

  ३० 

�मनेट 

 

नोट: समूहगत ��ततुीमा �यायाधीशह�लाई सहजकता�को 

भ�ूमका उपल�ध गराउने।  

   

नोट: ��येक समूहलाई टोल� नेता माफ� त आ�नो समूहले 

तयार गरेको अि�तम �न�कष� सबै सहभागीह� सम� ��ततु 

गन� लगाउने। सो ��त�ुत प�छ सहभागीह�लाई ��त��या, 

�ट�पणी वा सझुावका ला�ग केह� समय �दने।  

(समूहगत ��त�ुतका ला�ग ��यक समूहलाई १० �मनेटको 

समय �दने)  

  ४० 

�मनेट 

 

�दने)    

स�को समापन 

 ��ततुीका �ममा भएका छलफलका म�ुय-म�ुय 

वुंदाह�लाई सहजकता�ले ��त��या, �ट�पणी वा 

सझुाव माफ� त स� समापन गन�।  

�वचन  १० 

�मनेट 
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स� ए� काइससंग स�बि�धत नमनुा अदालत अ�यासका ला�ग का�प�नक त�य स�हतको 

म�ुा र स� स� चालनका �ममा �वचार गनु�पन� �वषय र कागजातह�    

 

प�रिश� -१ 

 

मकवानपरु िज�लाको छ�तवन गा.�व.स. मा ४३ वष� अगा�ड गोपाल गोलेले उपनगरपा�लका 

ल�लतपरु इमाडोलक� का�छ� तामा�सँग पढाइको �सल�सलामा काठमाड�मा �मे �ववाह भयो। उनीह�बाट 

प�हलो छोर� १८ बष�क� दोसर्ो छोर� १४ वष� र का�छ� छोर� १० वष�क� जि�मई। दवैु लो�ने �वा�नी  

िश�ीत भएप�न गोपाल गोलेलाई छोरा पाउने इ�छा �थयो तर तीन वटै छोर� भएकोले �ीमतीलाई �क 

छोरा पाउ होइन भने अक� �ववाह गछु�  भनी मान�सक दबाव (भावना�मक दबाव) पन� कुराह� ग�य�। 

यह� सोचका कारण गोपाल घलेलाई जाड र�सीको लत ला�यो। गोपाल घलेले जेठ� छोर�लाई प�हलो 

स�तान त जि�मएकोले छोरा नभएको हो तैले गदा� नै मेरो वंश नच�ने भयो भ�दै आमा छोर� दवैुलाई 

शार��रक तथा मान�सक यातना �दन थालय्ो। यह� �ममा गोपाल गोलेले जेठ� छोर�लाई ए�लै बसेको 

समयमा गाल� गलौज गन� मौका �म�दा हातपात गन� प�न था�यो।जेठ� छोर�लाई यसर� हातपात गरेको 

देखेर का�छ� तामा�ले �ीमानलाई उमेर पगेुक� छोर�लाई �यसो नगर बात ला�छ भनी स�झाउन लागी 

तर उ�टै का�छ� तामा�लाई प�न कुट�पट लछारपछार गन� था�यो। 

यो �म घ�दो भ�दा अझ झन बढ� भएकोले आमा छोर�को स�लाह अनसुार मकवानपरु 

िज.�.का. मा दवैु उजरु� �दन गए। उ� उजरु�लाई �हर�ले जाहेर� दरखा�त मा�दै आमाछोर�लाई �याय 

�दलाउन �या�यक कारबाह� अगा�ड बढायो।सोह� �ममा वाद� ��तवाद�लाई �मलाप� गराउन �यास 

असफल भएकोले �छमेक� ऐ ऐ ब�ने नहकुल �लान र �वमला ख�ीबाट घटना �ववरण बारे जानकार� �लई 

वाद� ��तवाद� दवैुको �वा��य प�र�ण लगायत आव�यक काय��व�ध परुा गर� यसै जाहेर�को आधारमा 

अनसु�धान भइ �ा� �माण‚ सा�ी‚ घटना �ववरण मचु�ुकाका आधारमा सरकार� व�कलले अ�भयोगप� 

अदालतमा दायर ग� यो। ��तवाद�को अदालतमा बयान काय� स�प� गर� अदालतले त�काल �ा� �माण 

म�ुया�न गद� ��तवाद�लाई � २०,०००। धरौट� �लई तारेखमा रा� ेगर� आदेश �दएको छ।वाद�को 

आ�थ�क है�सयत नभएको हुँदा अदालतको आदेशले वैत�नक कानून �यवसायी �नम�ला ठकुर� �नय�ु 

ग�रएको छ। ��तवाद�का सा�ी ऐ ऐ ब�ने गोमा पराजलु� र स�ुनल चौलागाई बझुी वाद� ��तवाद� सा�ी 

सबैलाई र�तपवु�कको सचुना �दई आज इजलासमा पेश भएको हुँदा सनुवुाई हदैुछ।  

 

तयार गनु�पन� कागजातह� 

अनसु�धान अ�धकृत  

 वाद�को �नवेदन  

 वाद� ��तवाद� दवैुको �वा��य प�र�ण ��तवेदन  

 �ारि�भक ��तवेदन 



�ल�मा आधा�रत �हंसा �व��को �िश�ण पिु�तका 55 

 

 

 प�ाउ पजु� र थनुवुा पजु� 

 �याद थप 

 �नद�शन प� 

 ��तवाद�को बयान 

 घटना मचु�ुका  

 बरामद� मचु�ुका 

 दसी 

 �माण 

 रायस�हतको ��तवेदन 

 �म�सल 

 

अ�भयोजनकता� 

 म�ुा च�ने नच�ने �नण�य 

 अ�भयोगप�  

 बहस नोट 

 

�याया�धश/अदालतका अ�धकृत 

 प�को वयान  

 वाद� तफ� बाट पी�डत तथा अ�य बिुझएका छर�छमेक�को बकप� 

 ��तवाद�को तफ� बाट �नजको सा�ीको बकप� 

 फैसला लेखन 

 

 कानून �यवसायी 

 वकालतनामा 

  

सनुवुाई ���या 

 ��तवाद�को वयान 

 सा�ी प�र�ण 

 आदेश 

 फैसला  
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स� बाइस समूहगत अ�यास स� चालनका �ममा सो�नपुन� �वषयह�  

 

प�रिश� -२ 

 

क. अनसु�धानमा संल�न हनेु �हर� अ�धकृत  

��: �ल�मा आधा�रत �हंसा म�ुाको अनसु�धानमा संल�न हनेु �हर� कम�चार�को सम�या र चनुौ�तह� के 

के छन?्  र �यसका समाधानका उपायह� के के हनु स�छन।   

 
 
 

ख. सरकार� वक�लह�   

��: �ल�मा आधा�रत �हंसा म�ुाको अनसु�धान तथा अ�भयोनमा संल�न हनेु सरकार� व�कलको सम�या र 

चनुौ�तह� के के छन?्  र �यसका समाधानका उपायह� के के हनु स�छन।   

 

ग. अदालत र �याय स�पादनसँग स�वि�धत �नकायका अ�धकृत 

��: �ल�मा आधा�रत �हंसा म�ुाको अदाल�त कारवाह�मा संल�न हनेु अदालतका कम�चार�को सम�या र 

चनुौ�तह� के के छन?्  र �यसका समाधानका उपायह� के के हनु स�छन।   

 

घ. ��तर�ामा संल�न हनेु कानून �यवसायी 

��: �ल�मा आधा�रत �हंसा म�ुाको ��तर�ा गन� कानून �यवसायीको सम�या र चनुौ�तह� के के छन?्  

र �यसका समाधानका उपायह� के के हनु स�छन।   
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प�र�छेद३  

 
  ��श�ण मु�या�कन 
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अनसूुची -१  
 

पूव� �िश�ण र �िश�णो�र मू�या�न ��ावल� 
 

काय��मको �वषय :  

संचालन �म�तः    

नाम (उ�लेख गन� चाहेमा मा�) 

जानकार�को मापन अ�त कम कम �ठकै रा�ो अ�त रा�ो 

�ल�मा आधा�रत �हंसा अपराध पी�डतको अ�धकार      

ब�द इजलास      

�ल�मा आधा�रत �हंसाको धारणा      

यौ�नक तथा यौनज�य �हंसाको �कारबारे      

प�को गोपनीयता कायम गन� �नद� िशका २०६४      

�ल�मा आधा�रत �हंसा स�बि�धत अ�तरा���य कानून      

�ल�मा आधा�रत �हंसा स�बि�धत राि� �य कानून      

 

�ल�मा आधा�रत �हंसाका म�ुा��तको धारणा 

भनाई स�य  गलत थहाँ छैन  

�ल�मा आधा�रत �हंसामा म�हलाह� मा� पी�डत ह�ुछन    

�ल�मा आधा�रत �हंसाका म�ुा ब�द इजलासमा सनुवुाइ गनु�पछ�     

पी�डतको प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता कायम गनु�पद�न    

�ल�मा आधा�रत �हंसाका पी�डतलाई मनोसामािजक �वमश�को आव�यकता 

पद�छ 

   

�ल�मा आधा�रत �हंसा द�डनीय कसरु होइन    

�ल�मा आधा�रत �हंसाका पीडकको कुनै अ�धकार हदैुन    

�ल�मा आधा�रत �हंसा स�ब�धी कुनैप�न अ�तरा���य सि�ध, ��त�ाप� र 

अनबु�ध आ�दमा नेपालले ह�ता�र गरेको छैन 

   

�ल�मा आधा�रत �हंसा स�ब�धी म�ुाको कारबाह� गन� िज�मा �हर�को मा� हो    

�ल�मा आधा�रत �हंसा म�ुामा सरोकारवाला �नकायका सहायक कम�चार�ह�को 

भ�ूमका खासै रहदैन 

   

�ल�मा आधा�रत �हंसाका अ�भय�ुलाई थनेुर मा� कारबाह� बढाउन ुपद�छ    

�ल�मा आधा�रत �हंसाका पी�डतलाई सामािजक पनु�था�पना गराउन ु म�ुय 

चनूौती हो 
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अनसूुची -२ 
 

�िश�ण मू�या�न 

काय��मको �वषय :  

स�ालन �म�त :    

नाम (उ�लेख गन� चाहेमा मा�) : 

 

१. कृपया �न�न �वषयह�का स�ब�धमा आफूलाई उपय�ु लागेको महलमा ( √) िच�ह लगाउन ुहोस।् 

�.सं. �वषय अ�त 

उ�म 

उ�म रा�ो �ठकै कमजोर 

१ काय� िज�मेवार�सँग �िश�ण काय��मको तादा��यता 

(Consistency)  

     

२ �िश�ण काय��मको �वषयव�तकुा आधारमा स� 

(Session) र अव�ध �नधा�रण  

     

३ �िश�ण काय��ममा समावेश भएको �वषयव�त ु

(Contents) 

     

४ �ोत �यि�को �वषयव�तकुो ��त�ुतकरण तथा 

�व�षेणको शैल� 

     

५ सहभागीबाट िज�ासा (सम�या) रा� ने मौका र 

िज�ासाको स�बोधनको त�रका 

     

६ अ�ययन साम�ी लगायत अ�य �ोत साधनको 

उपल�धता 

     

७ ��त� ठानबाट भएको �यव�थापन      

८ �िश�ण काय��म हनु ुभ�दा अगाडी तपाईको �ान र 

सीपको ि�थ�त 

     

९ �िश�ण काय��म भएप�छ तपाईको �ान र सीपको 

अ�भब�ृ� 

     

१० सम�मा �िश�ण काय��मको मू�या�न      

 



�ल�मा आधा�रत �हंसा �व��को �िश�ण पिु�तका 61 

 

 

२. �िश�ण काय��ममा समावेश भएको �वषयव�तकुो स�ब�धमा कुनै खास �ट�पणी भए उ�लेख 

ग�र�दनहुोस।्  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

३. �ोत�यि�को छनौट लगायत �ोत�यि�को �वषयमा तपाईलाई केह� लागेको भए उ�लेख ग�र�दनहुोस।्  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

४. �िश�ण काय��ममा भौ�तक साधन लगायत काय��म �यव�थापनमा कुनै सधुार गनु�पन� भए उ�लेख 

ग�र�दनहुोस।्  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
 

५. �िश�ण काय��ममा तपाईलाई सवैभ�दा मन परेको �वषय वा प�का बारेमा उ�लेख ग�र�दनहुोस।्  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
 

६. यस �वषयमा थप �िश�ण काय��म गनु� परेमा के क�ता प�मा सधुार गनु� पन� र के क�ता �वषयह� 

समावेश गनु� उपय�ु ठा�ु ह�ुछ। सझुाव �दनहुोस।्  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

ध�यवाद 
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