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कृतज्ञता 
 

नेपालको संष्ट्रवधानको धारा २१ ले अपराध पीडितको अडधकारलाई मौडलक हकको रुपमा व्र्वस्था गरेको 
छ। उपरोक्त संवैधाडनक व्र्वस्थालाई कार्ाान्वर्न गनाका लाडग अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ 
संघीर् संसदबाट पास भई कार्ाान्वर्नको अवस्थामा रहेको छ। उपरोक्त संवैधाडनक तथा कानूनी 
व्र्वस्थाहरुको कार्ाान्वर्नको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने सन्दभामा राष्ट्रिर् न्र्ाष्ट्रर्क प्रडतष्ठानबाट 
अध्र्र्न गनाका लाडग मैले अवसर प्राप्त भएको डथर्ो। र्स अध्र्र्नमा अपराध पीडितको अवधाराणा तथा 
सो सम्बन्धी राष्ट्रिर् अन्तरााष्ट्रिर् कानूनी व्र्वस्थाको ष्ट्रवश्लषेण गरी अपराध पीडित संरक्षणका लाडग गनुापने 
सधुारका कदमहरुबारे छलफल गररएको छ। र्स अध्र्र्नबाट अपराध पीडित, अपराध पीडित संरक्षणको 
क्षेत्रका डनमााताहरु र अनसुन्धानकतााहरु लगार्त नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीर् डनकार् 
लगार्त अन्र् सरोकारवाला डनकार्हरुलाई सहर्ोग होस ्भन्न ेअपेक्षा गरेको छु। साथै र्स ष्ट्रकडसमको 
गडतष्ट्रवडधबाट ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालर्को प्राज्ञज्ञक र बौज्ञध्दक कार्ामा समेत बढोत्तरी हनु ेदेज्ञिन्छ भन ेज्ञान आजान र 
अध्र्ापनको क्षते्रमा लागेका ष्ट्रवद्याथी र प्राध्र्ापक वगालाई समेत उपर्ोगी बन्न सक्छ।  

अध्र्र्नको क्रममा ष्ट्रवडभन्न तहबाट ष्ट्रवडभन्न व्र्ज्ञक्त र संस्थाहरुबाट साथ र सहर्ोग पाएको छु। त्र्स्ता 
व्र्ज्ञक्तहरुमा माननीर् ज्ञजल्ला न्र्ार्ाधीशज्रू्हरु, से्रस्तेदारज्रू्हरु, ज्ञजल्ला सरकारी वकीलज्रू्हरु, कानूनका 
प्राध्र्ापकहरु, कानून व्र्वसार्ीहरु रहन ुभएको छ। वहााँहरुले ददन ुभएको अमूल्र् सझुाव र सल्लाहका 
लाडग वहााँहरुलाई धन्र्वाद ददन चाहन्छु। त्र्सैगरी अपराध पीडित वा डनजका पररवारहरुले प्रडतष्ट्रक्रर्ा 
जनाई सहर्ोग गनुा भएकोमा वहााँहरुलाई धन्र्वाद ददन चाहन्छु। 

धन्र्वादको क्रममा राष्ट्रिर् न्र्ाष्ट्रर्क प्रडतष्ठानका कार्ाकारी डनदेशक माननीर् श्री बैधनाथ उपाध्र्ार्ज्रू्, 
नार्व कार्ाकारी डनदेशक माननीर् श्री केदार पौिेलज्रू्, माननीर् न्र्ार्ाधीश तथा फ्र्ाकल्टी श्री शेिर 
प्रसाद पौिेलज्रू्, माननीर् ज्ञजल्ला न्र्ार्ाधीश तथा फ्र्ाकल्टी िा. ददवाकर भट्टज्रू्, डनदेशक द्वर् श्री 
श्रीकृष्ण मलु्मी र श्री पारस पौिेलज्रू्लगार्त राष्ट्रिर् न्र्ाष्ट्रर्क प्रडतष्ठानका अन्र् पदाडधकारीहरु र 
कमाचारीहरुप्रडत आभार प्रकट गना चाहन्छु। वहााँहरुको सल्लाह र सझुावका लाडग धन्र्वाद ददन चाहन्छु। 
वहााँहरुको सहर्ोग र साथ ष्ट्रवना र्ा अध्र्र्न संभव डथएन। 

र्स अनसुन्धान गनाका लाडग अनसुन्धान सहर्ोगीको भडूमका डनवााह गने ष्ट्रप्ररं्का पाललाई धन्र्वाद ददन 
चाहन्छु। अन्त्र्मा म मेरो पररवारका सम्पूणा सदस्र्हरु, जसले ष्ट्रवना गनुासो मेरो अनसुन्धान कार्ामा 
सहर्ोग गनुा भर्ो र उत्साह प्रदान गनुा भर्ो, वहााँहरुलाई धन्र्वाद ददन चाहन्छु। 

धन्र्वाद! 

अनसुन्धानकताा िा. बलराम प्रसाद राउत  
सहप्राध्र्ापक, नेपाल ल क्र्ाम्पस, डत्रभवुन ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालर् 
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पररच्छेद १ 

प्रारम्भिक 

१.१ पररचर् 

सन ्१९४७ मा प्रथमपटक अपराध कानूनका ववद्वान ्वेञ्जाडमन मेण्िलसनले पीडितशास्त्र शब्द प्रर्ोग गरेका 
डथए। अंग्रजेी िाषामा र्स शब्दलाई अझै मान्र्ता ददएको पाइँदैन। अपराधबाट पीडित िएकाहरूको हक, 
सामाम्जक सरुक्षा तथा पनुःस्थापनालगार्त ववषर्मा अध्र्र्न गना अपराध पीडितशास्त्रको अवधारणाको ववकास 
िएको हो। 

पीडित शब्दले सामान्र्तर्ा त्र्स्तो व्र्म्िलाई जनाउँदछ जसले कुनै पडन कारणले नोक्सानी, चोटपटक वा 
कदिनाइ िोग्दछ वा िोडगरहेको हनु्छ। संर्िु राष्ट्र संघले सन ्१९८५ नोिेभबर २९ मा अपराध पीडित 
तथा अम्ततर्ार दरुुपर्ोगसँग सभबम्न्धत न्र्ार्का आधारितू डसद्धान्तहरूको घोषणापत्र अवलभबन गरेको छ। 
घोषणापत्रले “पीडित” िन्नाले सभबम्न्धत पक्ष राष्ट्रको फौजदारी तथा अडधकारको दरुुपर्ोगसभबन्धी कानूनको 
उल्लंघनबाट कुनै व्र्म्िको व्र्म्िगत वा सामूवहक रुपमा शारीररक वा मानडसक चोट, िावनात्मक कष्ट 
एवं आडथाक नोक्सानी हनु्छ वा उनीहरूको मौडलक अडधकारको क्षडत हनु्छ िने त्र्स्तो व्र्म्ि वा समूहलाई 
पीडितको रुपमा बझु्नपुछा िनी पररिाषा गरेको छ।  

फौजदारी न्र्ार् प्रणालीले पीडितको संरक्षण नगरेको हुँदा पीडित न्र्ार् प्रणालीको ववकास िएको हो। 
घटनाका पीडित र साक्षीहरूको सविर् सहिाडगता र सहर्ोगडबना फौजदारी न्र्ार् प्रणाली सफल हनु सक्दैन। 
फौजदारी न्र्ार् प्रणालीकै हैडसर्तमा पीडित न्र्ार् प्रणालीको ववकास िएको हो। न्र्ार्को बारेमा वकालत 
वा तका  गनेहरू अडिर्िुलाई सजार् गररएमा समाजमा न्र्ार् प्राप्त िएको िान्दछन।् फौजदारी न्र्ार्सभबन्धी 
हकमा पीडितलाई िन्दा अडिर्िुका हकलाई बढी महत्त्व ददएको देम्िन्छ। पीिकलाई अपराध गरेबापत 
ददइन ेसजार्िन्दा पडन वास्तववक पीडितले चाहेबमोम्जमको न्र्ार् प्राप्त हनु ु नै पीडित न्र्ार् हो। तथावप 
पीडितका सन्दिामा िएका ववगतका इडतहासलाई हेने हो िन ेपीडितको अवस्था अत्र्न्त दर्नीर् देम्िन्छ। 
पीडित न्र्ार् प्रणालीको महत्त्वपूणा किीका रुपमा रहेका र्स्ता न्र्ार्का र्ाचक पीडितहरूलाई आफूववरुद्ध 
िएको अन्र्ार्का सभबन्धमा वा अको शब्दमा िन्नुपदाा आफूववरुद्ध अन्र्ार् गरी आफ्नो तथा आफ्ना आम्ित 
पररवारका िववष्र् वा जीवन अन्धकार बनाउन ेव्र्म्िका ववरुद्ध हनुे अपराधमा अपराध अनसुन्धानको िममा 
पीिक पविएको तथा छोडिएको वा अदालतबाट सजार् गदााका अवस्थामा पीडितहरूको िडूमका अत्र्न्त 
न्रू्न रहेको डथर्ो।। पीडित न्र्ार्मा पहुँच, अदालतमा हनुे स्वच्छ र िर्रवहत सनुवाइमा पीडितहरूको कुनै 
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िडूमका रहेको डथएन। तर पीडित पडन न्र्ार्का संवाहक र फौजदारी न्र्ार् प्रणालीका अडिन्न अंग हनु ्िन्न े
तथ्र्लाई मध्र्नजर रािी आज पीडितहरूको हक, अडधकार र सरुक्षाको िोजी िइरहेको छ र हनु ेिम 
रहेको छ। 

पीडित न्र्ार् प्रणालीमा कसरुदार र पीडित शब्दहरू एउटा डसक्काका दईु पाटा हनु।् आज समाजमा परभपरागत 
अपराधका अडतररि गभिीर वकडसमका संगदित तथा आतंकवादी समूहबाट हनु ेअपराधबाट पीडित हनुहेरूको 
संतर्ामा ववृद्ध िएको पाइन्छ। एकाडतर संगदित तथा आतंकवादी समूहको सञ्जालबाट सञ्चालन हनु ेअपराध 
रोक्ने कार्ा अत्र्न्तै कदिन रहेको छ िन ेत्र्स्ता अपराध र त्र्स्ता आतंकवादी समूहबाट पीडितहरूलाई 
िरपदो सरुक्षा ददई उनीहरूले चाहेबमोम्जमको न्र्ार् प्रदान गनुा अको चनुौती रहेको छ। पीडित र साक्षी, 
पीडित न्र्ार् प्रणालीको अडिन्न अंग िएको हुँदा संगदित तथा आतंकवादी अपराधमा संलग्न रहेका 
व्र्म्िहरूलाई अदालतको किघरासभम परु् र्ाई सजार् गरी संगदित तथा आतंकवादी विर्ाकलापहरूलाई 
रोक्नका लाडग त्र्स्ता अपराधबाट पीडितहरूको िनाइले अत्र्न्त महत्त्व रातदछ। पीडित वा साक्षीहरूले 
अदालतमा आई आफ्नो िनाइ रािेको अवस्थामा डनजहरूका ववरुद्ध आउन सक्न ेधभकी, िरत्रास, ररसईवी 
तथा जीवनरक्षा गनुापने चनुौती रहेको छ। अदालतमा आई बकपत्र गरेपडछ ती पीडित व्र्म्िहरू अझ पीडित 
हनुपुने वास्तववकतालाई मध्र्नजर रािी त्र्स्ता पीडितहरूको संरक्षण गना सन्दिामा हाल ववश्वका धेरै 
देशहरूमा कानूनी व्र्वस्था गररएको पाइन्छ। हाल पीडितका अडधकारका लाडग केही कानूनी व्र्वस्था गरेको 
िए तापडन ती पीडितहरूको पनुःस्थापना, िोडसएको हाँसो, लवुटएको िाग्र्लाई सिुद रुपमा वफताा ल्र्ाउन 
सवकने अवस्था रहेको देम्िँदैन।  

अपराध पीडित अपराधको प्रत्र्क्ष र सबैिन्दा राम्रो प्रमाण माडनन्छ वकनिने धेरैजसो मदु्दाहरूमा पीडितले 
आफैं ले अपराध, अपराधी र उसको गतववडधहरू हेना र महससु गना सक्दछन।् अनसुन्धान र अडिर्ोजन 
अडधकारीले पीडितको अडधकारहरूको सरुक्षा गरेको िण्िमा मात्र अनसुन्धान र न्र्ावर्क प्रविर्ामा पीडितको 
सहर्ोग र समथान प्राप्त गना सक्दछन।् त्र्सकारण प्रत्र्क्ष प्रमाणको रुपमा, न्र्ावर्क प्रविर्ालाई डनष्पक्ष 
बनाउन तथा फौजदारी न्र्ार् प्रणालीको उद्दशे्र् पररपूडता गनाका लाडग पीडितको संरक्षण अम्ि नै महत्त्वपूणा 
िडूमका।  

अन्तराावष्ट्रर् स्तरमा पीडितका अडधकार तथा संरक्षण र सहर्ोग गने सभबन्धमा पडछल्ला ददनहरूमा केही 
प्रर्ासहरू िएका छन।् तथावप त्र्स्ता प्रर्ासहरूको प्रिावकारी िडूमका कार्ाान्वर्न हनु नसकेको र्थाथा 
रहेको छ। अकोडतर फौजदारी न्र्ार् प्रणालीको महत्त्वपूणा पाटोको रुपमा रहेको अपराध पीडितको संरक्षणलाई 
सभबोधन गनासमेत सवकएको छैन। तर पीडितहरूको संरक्षण र सहर्ोग राज्र्को दावर्त्वको ववषर् हो।  
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नेपालमा १० वषे जनर्दु्धका िममा व्र्म्ि माररएका, घाइते िएका, बेपिा पाररएका, सभपम्ि लवुटएका, 
घरवारववहीन िएकाहरूको संतर्ा अझै र्वकन छैन िने क्षडतको पररपूरण तथा डतनीहरूको महुारमा हाँसो 
ल्र्ाउनपुने राज्र्का साम ुअको चनुौती रहेको छ। वर्नै पषृ्ठिडूममा अपराध पीडितका अडधकारको सभबन्धमा 
र डतनीहरूको संरक्षण गने सभबन्धमा अन्तराावष्ट्रर् स्तरमा िएका व्र्वस्थाहरू, अन्र् देशमा िएका कानूनी 
प्रावधानहरू, अदालतले पीडितको अडधकारको संरक्षणको सभबन्धमा गरेका महत्त्वपूणा फैसलाहरू तथा ववद्यमान 
कानूनी व्र्वस्था, कानूनको कार्ाान्वर्नमा म्जभमेवार डनकार् र डतनीहरूको िडूमकालगार्तका ववषर्मा केम्न्ित 
रही र्ो अनसुन्धान गररएको छ।  

१.२ अध्र्र्नका समस्र्ाहरू 

नेपालको संववधान (२०७२) को धारा २१ मा पीडितको अडधकारसभबन्धी व्र्वस्था गरेको छ। र्ो आफैं मा 
ऐडतहाडसक र प्रगडतशील व्र्वस्था पडन देम्िन्छ। वकनिन ेर्सिन्दा पवहले नेपालको कुनै पडन संववधान वा 
कानूनमा अपराध पीडितको अडधकारका सभबन्धमा र्सरी स्पष्ट रुपमा उल्लेि गरेको डथएन। साथै संसारको 
थोरै संववधानमध्रे्को नेपालको संववधान एउटा र्स्तो संववधान हो जसले पीडितको अडधकारलाई मौडलक 
हकको रुपमा व्र्वस्था गरेको छ। र्सलाई कार्ाान्वर्न गने नेपाल सरकारले ववडिन्न वकडसमका ऐन तथा 
डनर्महरू पडन डनमााण गरी लागू गरेका छन।् जस्तैः ती महत्त्वपूणा कानून र डनर्महरूमा मलुकुी अपराध 
संवहता, २०७४, फौजदारी कार्ाववडध डनर्मावली २०७५ फौजदारी कसरु (सजार् डनधारण तथा कार्ाान्वर्न) 
ऐन, २०७४, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५, फौजदारी कसरुको अनसुन्धान सभबन्धी डनर्मावली, 
२०७५, बाल न्र्ार् सभपादन (कार्ाववडध) डनर्मावली २०७६, सरकारी ववकलसभबन्धी डनर्मावली, २०७७ 
र फौजदारी कसरु (पीडित राहत कोष) डनर्मावली, २०७७ लगार्तका रहेका छन।्  

र्सको साथै नेपालको सवोच्च अदालतले पडन ववडिन्न समर्मा पीडितको अडधकार संरक्षणका लाडग महत्त्वपूणा 
िडूमका िेलेको पाइन्छ। जस्तै, क कुमारीको जाहेरीले नेपाल सरकार वव. पवनकुमार र्ादवसमेत 1 िएको 
मदु्दामा बालबाडलकासभबन्धी ऐनको पररिाषाडित्र पने दवैु पक्ष बालक िएको अवस्थामा घवटत जबरजस्ती 
करणीको अपराधमा Rapist बालकको अडधकार मात्र हेने हो िन ेपीडित बाडलकाको हकको संरक्षण हनु 
सक्न ेअवस्था नदेम्िँदा र्स प्रकारको अपराधमा पीडितका ववरुद्ध तका  गदै जान ेहो िन ेबालकहरूका हकमा 
जबरजस्ती करणीको अपराधले समाजमा ववकृडत र ववसंगडत ल्र्ाउन सक्छ। जबरजस्ती करणीको अपराधमा 
पीिक कसरुदारबाट पीडित जनुसकैु मवहलाले पाउन े कानूनबमोम्जमको क्षडतपूडता बच्चा मवहला अथाात ्
बाडलकाले पाउँदैन िनी तका  गरी व्र्ातर्ा गदै जान ेहो िन ेसमाजमा दण्िहीनतालाई प्रोत्साहन डमल्न जानेछ। 

                                                            
1  ने.का.प. २०६७, अंक ११, डन.नं. ८४९४, पेज १८०२ । 
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बालबाडलकासभबन्धी ऐनको व्र्वस्थाले नाबालक कसरुदारलाई सजार्मा केही छुट ददएकै आधारमा जबरजस्ती 
करणीको अपराधमा पीडित हनुे बाडलकाले पाउने मनाडसब क्षडतपूडताको अंकमा समेत छुट पाउने िनी सो 
कानूनी व्र्वस्थाको संकुम्चत अथा गदाा बालबाडलकाको अडधकारमा संकुचन आउन े अवस्था देम्िनेछ। 
जबरजस्ती करणीको अपराधमा सजार्को वगीकरण पीडित बाडलकाको उमेरको आधारमा गररएको र र्स्तो 
अपराधमा संलग्न Rapist बालक प्रमाम्णत िए बालबाडलकासभबन्धी ऐनको दफा ११ मा आपराडधक दावर्त्व 
बेहोनुापने कुरा उल्लेि िएको आधारमा पीडितले पाउन ेक्षडतपूडतासमेत सोही सजार्डित्र पने िनी कानूनले 
स्पष्ट नगरेको कुरालाई स्वािाववक रुपमा अथा बोध नगरी बलपूवाक व्र्ातर्ा गनुा सान्दडिाक देम्िँदैन। 
सजार्सभबन्धी कुरा र आडथाक क्षडतपूडताको ववषर् डिन्नाडिन्न ै प्रकृडत र अवस्था िएकाले र्सलाई एउटै 
दृवष्टकोणले हेना डमल्दैन िन्ने व्र्ातर्ा सवोच्च अदालतबाट व्र्ातर्ा िएको छ। 

मोल्हसेुन हेम्न्िक ओटो वव. नेपाल सरकार 2 मा सवोच्च अदालतबाट प्रडतपादन िएको छ वक ववधावर्काले 
नै नाबालकउपरको अप्राकृडतक मैथनुलाई जबरजस्ती करणीको पररिाषाडित्र पारेको देम्िएको अवस्थामा 
त्र्स्तो विर्ालाई व्र्ातर्ाको माध्र्मबाट बाल दरुाचार मान्न नसवकन ेिनी व्र्ातर्ा िएको छ। 

सनु्तली धामी (शाह) ववरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मम्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्समेत 3 िएको ररटमा सवोच्च अदालतले 
अम्न्तम अवस्थासभम सरकारबाटै पीडितको तफा वाट मदु्दामा प्रडतरक्षालगार्तको काम गररन्छ। पीडितको 
हैडसर्त गवाहमा सीडमत हनु्छ। हाम्रो प्रणालीमा पीडितले आफैं  मदु्दा चलाउन सिैन। पीडित राज्र्बाट 
व्र्वम्स्थत अपराध अनसुन्धान प्रहरी र सरकारी ववकलमा िर पनुापने हनु्छ। पीडितले आफू पीडित िएको 
व्र्होराको प्रमाणसवहत प्रहरीमा उजरु गदाा प्रहरी र सरकारी ववकलले मदु्दा नचलाउँदा त्र्ो अवस्थामा पीडित 
न्र्ार् पाउने मौडलक हकवाट वम्ञ्चत हनुछे िनी उल्लेि गरेको पाइन्छ। 

बवुद्धबहादरु प्रजा वव. प्रधानमन्त्री तथा मम्न्त्रपररषद् सम्चवालर्समेत 4 िएको मदु्दामा सवोच्च अदालतले 
मतृकका आम्ित पररवारलाई प्रदान गररन ेक्षडतपूडताको सभबन्धमा र्ातना तथा क्षडतपूडता ऐन, २०५३ मा 
िएको व्र्वस्थाले समेट्न नसकेको अवस्थामा आम्ित पररवारलाई राज्र्को तफा बाट प्रदान गररन ेक्षडतपूडताको 
सभबन्धमा ववद्यमान कानूनी व्र्वस्था पर्ााप्त िएको िन्न डमल्दैन। सरकारको म्जभमेवार डनकार्हरूबाट मानवीर् 
कानूनको उल्लंघन गरी डनदोष नागररकहरूको हत्र्ाको सभबन्धमा पीडितशास्त्रीर् (Victimological) 
दृवष्टकोणबाट पीडितको लाडग उम्चत क्षडतपूडताको व्र्वस्था गरी दण्िहीनताको अन्त्र् गनुाको साथै र्स प्रकृडतको 
वववादहरूमा डनष्पक्ष अनसुन्धान, तहवककात र प्रिावकारी उपचारका लाडग आवश्र्क सल्लाह सझुाव प्रदान 

                                                            
2  ने. का. प. २०६९, अंक ७, पषृ्ठ १०९७। 

3  ने. का. प. २०६८, अंक १ डनणार् नं. ८५४१, प.ृ११३। 
4  संवैधाडनक कानून िाग १ दोसो िाग (२०६६) डन.नं. २३ डनणार् डमडत २०६५।०१।२३ परमादेश। 
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गने डनकार्को व्र्वस्थासमेत गनाका लाडग छुटै्ट ववस्ततृ कानून डनमााण गनेतफा  र्थाशीघ्र पहल गनूा िन्ने 
आदेश गरेको छ। 

हाल सालै पीडितको अडधकार संरक्षणका लाडग नेपालको महान्र्ार्ाडधविाको कार्ाालर्बाट ववडिन्न वकडसमको 
अध्र्र्न र डनदेशनसमेत जारी िएको पाइन्छ। तर र्हाँ प्रश्न के उिन सक्दछ िने के नेपाल सरकारबाट 
चालेका कदमहरू पर्ााप्त छन ्? के सवोच्च अदालतको आदेश आफैं मा पूणा छ ? के अपराधका पीडितहरू 
आफ्नो अडधकारहरू सरुम्क्षत िर्ो िनी ढुक्क िएर बस्न ेअवस्था छ ? र्ी र र्स्तै सवालहरूलाई सभबोधन 
गनुा नै र्स अध्र्र्नको उद्दशे्र् रहेको छ।  

१.३ पूवा सावहत्र्हरूको समीक्षा  

अपराध पीडित िन्ने शब्द त्र्डत नर्ा ँनिए पडन पीडितको अडधकारका सभबन्धमा अडिर्िुको अडधकारको 
तलु्नामा थोरै लेि र रचनाहरू उपलब्ध रहेका छन।् त्र्समा पडन नेपालमा र्स सभबन्धमा उल्लेि गनालार्क 
लेि र रचनाहरूको झनै अिाव रहेको पाइन्छ। त्र्समध्रे् केही र्हा ँउल्लेि गररएका छन।् 

Rama Devi Parajuli, “Crime Victim Protection: Lessons from Republic of Korea”, NJA L.J. 169 
(2015) 

अपराध घटनाका बारेमा अपराध पीडित नै प्रत्र्क्ष र सबिन्दा उपर्िु साक्षी र प्रमाण हो। वकनिने उसले 
प्रत्र्क्ष रुपमा घटना देिेको, अनिुव गरेको र थाहा पाएको हनु्छ। अनसुन्धान र अडिर्ोजन अडधकारीले 
अपराध अनसुन्धान गनाका लाडग अपराध पीडितबाट सहर्ोग र समथान डलएको िण्िमा मदु्दाको सफलता त 
बढ्छ नै र्सले पीडितले न्र्ार् पाउने सभिावना बढाउँछ। 

Ananta Raj Luitel, “Rights of Victims of Conflict and Transitional Justice in Nepal”, 5 NJA L.J. 
55 (2011) 

र्समा लेिकले सवोच्च अदालतबाट िएको ववडिन्न फैसलाहरूको बारेमा उल्लेि गरेको छन।् अपराधका 
घटना द्वन्द्वकालमा घटेको िए पडन प्रचडलत कानूनअनसुार अपराध पीडितले मदु्दा दार्र गना पाउँछ र 
अपराधीले त्र्सैको अधारमा सजार्बाट उन्ममु्ि पाउने अवस्था रहँदैन। तर नेपाल सरकारले संिमणकालको 
व्र्वम्स्थत गनुापने कुराहरू अवहलेसभम नगरेको कुरा सबैलाई थाहा छ। त्र्सैले द्वन्द्वकालका पीडित अवहले 
पडन उनीहरू आफ्नो अडधकार पाउनबाट वम्ञ्चत रहेका रहेका छन।् 

टेकनारार्ण कँुवर, “पीडितसँग गररने सोधपछु प्रविर्ा र समवेदनशीलता”, अडिर्ोजन जनाल, वषा २, अंक 
१, महान्र्ार्ाडधविाको कार्ाालर्, नेपाल २०७६, १३-२५। 



6 | नेपालमा अपराध पीडितको अडधकारको कार्ाान्वर्न. . . . 
 

र्स लेिमा लेिकले र्ौन वहंसाबाट पीडितहरूसँग सभबम्न्धत अनसुन्धान गने डसद्धान्तहरूको बारेमा व्र्ातर्ा 
गरेको पाइन्छ। अनसुन्धान गने िममा संवदेनशील हनु ुजरुरी छ अन्र्था पीडित झन पीडित हनु ेअबस्था 
बढ्छ। 

Sushila Karki, “Government’s Initiatives for the Rehabilitation and Reintegration of Trafficking 
Survivors in Nepal: Victim Justice System Perspective”, Kathmandu Sch. L. Rev. 75 (2012). 

र्स लेिमा लेिकले मानव बेचडबिन तथा ओसारपसार डनर्न्त्रण ऐन, २०६४ र मानव बेचडबम्िन तथा 
ओसारपसार डनर्न्त्रण डनर्मावली, २०६५ मा पीडितलाई पनुःस्थापना गने सभबन्धमा िएको व्र्वस्थाको 
बारेमा व्र्तर्ा गरेको पाइन्छ। साथै पनुःस्थापना गने नेपाल सरकारको कस्तो िडूमका छ र के कस्तो 
कदमहरू चाडलएको छ िन्न ेसभबन्धमा पडन व्र्ातर्ा गरेको पाइन्छ। 

Dr Shankar Kumar Shrestha, A Step Towards Victim Justice System: Nepalese Perspective 
(Paiaravi Publication, Kathmandu, 2001). 

र्सका लेिकले िासगरी नेपालमा पीडितउन्मिु न्र्ार् प्रणाली कसरी स्थापना गना सवकन्छ िन्न ेसभबन्धमा 
वववेचना गरेको पाइन्छ। सो िममा लेिकको मतुर् उद्देश्र् जसरी पडन पीडितीकरणलाई रोक्न ुहो रल 
पीडितलाई संरक्षण प्रदान गनुा रहेको छ। त्र्सका लाडग लेिले पीडितका लाडग चावहन ेअपराध पीडित 
सहर्ोग व्र्वस्थापन, कानूनी प्रवधानहरू, कानूनमा गनुापने सधुारहरू र पीडितका अडधकारलाई संववधानमा नै 
व्र्वस्था गनुासँग रहेको छ। 

George P. Flecther, “Justice and Fairness in the Protection of Crime Victims” (2005) 9:3 Lewis 
& Clark L Rev 547. 

र्स लेिमा लेिकले स्वच्छ सनुवुाइ र न्र्ार्बीच रहेको डिन्ता छुट्टर्ाउनिुएको छ। र्सको साथै European 
Court of Human Rights ले गरेको ववडिन्न फैसलाहरूका सभबन्धका समेत उल्लेि गरेको पाइन्छ। साथै 
अमेररकन पीडित न्र्ार् प्रणाली र र्रुोवपर्न न्र्ार् प्रणालीबीच रहेको डिन्नताको सभबन्धमा समेत वववचेना 
गररएको छ। र्समा हालसभम Rome Statute of International Criminal Court बाहेक कुनै पडन अन्तराावष्ट्रर् 
महासम्न्धका रुपमा अपराध पीडितको बारेमा व्र्वस्था हनु नसकेको पक्षलाई उजागर गनुािएको छ।  साथै 
पीडित न्र्ार् प्रणालीका लाडग Rome Statute of International Criminal Court कसरी एक महत्त्वपूणा 
सरुुआत साडबत िएको छ िन्न ेसभबन्धमा समेत उल्लेि गरेको छ। 

Marnix R Hebly, Josane D M Dongen and Siewert D Lindenbergh, “Crime Victims’ Experiences 
with Seeking Compensation: A Qualitative Exploration” (2014) 10 Utrecht L Rev 27. 
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र्स लेिमा लेिकहरूले ववद्यमान कानूनी व्र्वस्थाहरू र अपराध पीडितहरूसँग अन्तवााताा डलई अनसुन्धान 
गरेका छन।् र्सका साथै लेिकले वकन अपराध पीडितहरू कानूनमा उम्ल्लम्ित क्षडतपूडतासँग सभबम्न्धत 
ववडिन्न उपार्हरूमध्रे् अदालती प्रविर्ालाई नै रोज्छन।् साथै अपराध पीडितहरू क्षडतपूडता पाउनका लाडग 
बेहोनुापने समस्र्ाहरू र उनीहरू ववद्यमान फौजदारी न्र्ार् प्रणालीका कारण कसरी झन ्पीडित िइरहेका 
हनु्छ िन्ने सभबन्धमा उल्लेि गरेका छन।्  

Matthew F. Putorti, “The International Legal Right to Individual Compensation in Nepal and the 
Transitional Justice Context”, 34 Fordham Int’l L.J. 1131 (2011). 

र्स लेिमा लेिकले नेपालले अन्तराावष्ट्रर् कानूनअन्तगात डलएका दावर्त्वहरूलाई पालना गनुापछा। िासगरी 
पीडित व्र्म्िहरूको क्षडतपूडता र पररपूरणबाट मात्र उसले न्र्ार् पाएको अनिुडूत गदाछ िन्न ेधारणा स्वीकार 
गररएको छ। साथै र्सले शाम्न्त तथा प्रजातन्त्रको ववकासमा पडन मद्दत गनेछ। 

A Pemberton et al, “Coherence in International Criminal Justice: A Victimological Perspective” 
15 Int’l Crim. L. Rev. 339 (2015) 

र्स लेिमा लेिकहरूले अन्तराावष्ट्रर् फौजदारी न्र्ार्मा रहेको पीडितशास्त्रीर् दृवष्टकोणको बारेमा वववेचना 
गरेको पाइन्छ। जस्तैः सरकारका डनकार्को अपराधमा सहिाडगता धेरै संतर्ामा पीडितहरूको आबद्धता र 
अन्तराावष्ट्रर् अपराधमा पीडितहरूको अवस्था जसलाई अपराध हनु ेबेलामा पीडितको रुपमा नमानी अपराधीको 
रुपमा पररिावषत गरेको पाइन्छ। 

LeRoy L. Lamborn, “The Impact of Victimology on the Criminal Law in the United States”, 8 
Can. Cmty L.J. 23 (1985). 

र्स लेिमा लेिकले संर्िु राज्र्को फौजदारी कानूनमा पीडितशास्त्रले पारेको प्रिावको बारेमा (व्र्म्ि र 
उनीहरूको गडतववडधहरूलाई समावेश गरी व्र्ापक रुपमा पररिावषत गरेको छ। र्समा फौजदारी कानूनमाडथ 
पारेको प्रिावलाई तीन िागमा वविाजन गरेको छः कसरुको सजृना त्र्सलाई पनुः पाररिावषत गररनपुने 
दृवष्टकोण; परभपरागत कसरुमा सजार्को ववृद्ध र नर्ा ँढंगले लागू हनुपुने र फौजदारी कानूनको कार्ाान्वर्नका 
लाडग कार्ााववडध कानूनमा पररवतान आदद पक्ष समेवटएका छन।् 

David Miers, “The Responsibilities and the Rights of Victims of Crime”, 55 Mod. L. Rev. 482 
(1982). 

र्स लेिमा लेिकले कानूनको प्रमिु उदेश्र् सावाजडनक वहत नै हो तर र्सको तात्पर्ा र्ो होइन वक हामीले 
पीडितको हक र उसको इच्छालाई पूणा रुपमा नजरअन्दाज गनुा हो। 
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J. A. Scutt, “Criminal Investigation and the Rights of Victims of Crime”, 14 U.W. Austl. L. Rev. 
1 (1979). 

हालको समर्मा पडन फौजदारी कानून प्रणालीको सभपका मा आउन ेव्र्म्ि वा समूहहरूमध्रे् पीडितहरूको 
अडधकारलाई कमै महत्त्व ददएको पाइन्छ। 

Baseline Survey on Criminal Justice System, CeLLrD, 2004. 

उपर्ुाि अनसुन्धानमा फौजदारी न्र्ार् प्रणालीमा स्वच्छ सनुवुाइको अवधारणाको महत्त्व सभबन्धमा वववेचना 
गररनकुा साथै शंवकत, अडिर्िु वा सजार् िहर िएका व्र्म्िलगार्त अपराध पीडितको अडधकारको बारेमा 
पडन उल्लेि गरेको छ। र्स अध्र्र्नमा अडिर्िुको अडधकारको सभबन्धमा ववस्ततृ रुपमा उल्लेि गरेको 
िए पडन अपराध पीडितको क्षडतपूडताको सभबन्धमा त्र्डत चचाा गररएको छैन। 

Analysis and Reform of Nepalese Criminal Justice System, CeLLrD, 2057 

र्समा अपराध पीडितलाई गनुापने सही व्र्वहारको बारेमा व्र्ातर्ा गरेको छ। साथै अपराध पीडितलाई 
क्षडतपूडता ददन ुवा पनुःस्थापना गने राज्र्को दावर्त्व के हो िन्न ेसभबन्धमा समेत वववेचना गरेको छ। राज्र्को 
पवहलो दावर्त्व अपराध पीडितलाई राज्र्को कोषबाट क्षडतपूडता ददन ुर पनुःस्थापना गनुा हो र कसरुदारलाई 
सजार् िहर िएको िण्िमा त्र्स्तो िचा वा क्षडतपूडता उसबाट िराइददनपुछा। 

Crime Victims and the Perspective Towards Justice, Access to Justice and Advocacy of Rights 
(AJAR) Nepal 

र्ो अनसुन्धान कािमािौं उपत्र्का, काभ्र,े धाददङ, नवलपरासी र म्चतवनका उतरदाताहरूको सूचनामा अधाररत 
रहेको छ। र्सको उद्देश्र् अपराध पीडितको अवस्थाको बारेमा अध्र्र्न गनुा रहेको डथर्ो िन े राज्र्को 
डनकार्हरूले उनीहरूप्रडत देिाएको व्र्वहारको बारेमा पडन अध्र्र्न गनुा रहेको डथर्ो। साथै राज्र्को कुन 
डनकार् अपराध पीडितहरूप्रडत म्जभमेवारी वहन गनुापछा र कस्तो वकडसमको िौडतक संरचनाको आवश्र्कता 
पीडितका सवालहरू सभबोधन गनाका लाडग जरुरी हनु्छ िनी उि अनसुन्धानमा डसफाररस गने प्रर्ास िएको 
छ। 

१.४ अनसुन्धानका ववशेष प्रश्नहरू 

र्स अध्र्र्नका मूलितू प्रश्नहरू र्सप्रकार रहेका छन ्: 

(१) नेपालमा अपराध पीडितहरूको अडधकार संरक्षणका लाडग कस्ता िालका ववद्यमान कानूनी व्र्वस्थाहरू 
रहेका छन?् 
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(२) के नेपालमा अपराध पीडितहरूको अडधकार संरक्षणका लाडग रहेका कानूनी व्र्वस्थाहरू अन्तराावष्ट्रर् 
कानूनसंगत रहेको छन?् 

(३) के मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को कार्ाान्वर्न सही ढंगले 
िइरहेको छ? 

(४) अपराध पीडितहरूको संवैधाडनक तथा कानूनी अडधकार संरक्षण गना न्र्ार्पाडलकाको िडूमका कस्तो 
रहेको छ? 

१.५ अनसुन्धानका के्षत्र र उदे्दश्र्हरू 

र्स अनसुन्धानको क्षेत्र अपराध पीडितहरूको संरक्षणका लाडग नेपालको संववधान र कानूनमा िएको ववद्यमान 
संवैधाडनक तथा कानूनी प्रावधानहरूको ववश्लषेण गनुा रहेको छ िन े र्स अध्र्र्नको उद्देश्र् अपराध 
पीडितहरूको संरक्षणका लाडग नेपालको संववधान र कानूनमा िएको ववद्यमान प्रावधानहरू िासगरी नेपालको 
संववधान र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को कार्ाान्वर्नको अवस्था के रहेको छ िन्ने कुराको पिा 
लगाउन ुहो। त्र्सको साथै नेपालको कानूनी तथा संवैधाडनक व्र्वस्थाहरू तथा सवोच्च अदालतको प्रडतपाददत 
डसद्धान्तहरू अन्तराावष्ट्रर् दस्ताबेजहरूका व्र्वस्थासँग के कुन रुपमा तालमेल हनु सके नसकेको अवस्था के 
छ िनी पिा लगाउन ुपडन रहेको छ। र्स अध्र्र्नबाट पाइएका समस्र्ाहरूको आधारमा नेपाल सरकार र 
सोका म्जभमेवार डनकार्हरूले अपराध पीडितहरूको अडधकार संरक्षणका लाडग चाल्नपुने आवश्र्क कदमहरूको 
सन्दिामा समेत सझुावहरू ददन ुरहेको छ। 

१.६ अनसुन्धानको महत्त्व  

र्समा अपराध पीडित संरक्षणसभबन्धी ववद्यमान कानूनी व्र्वस्था, अन्तराावष्ट्रर् स्तरमा िएमा व्र्वस्था, अन्र् 
देशले अवलभबन गरेका कानूनी व्र्वस्थाहरू, सरोकारवाला डनकार्को दावर्त्व र िडूमका तथा अपराध 
पीडितको संरक्षणमा देम्िएका समस्र्ाहरूको पवहचान गरी सो समस्र्ाहरूको समाधानका उपार्हरूलाई 
समाधान गने ददशामा ववडिन्न सझुावहरू ददई अध्र्र्नलाई पूणाता ददन ेकोडसस गररएकोबाट र्स अनसुन्धानको 
आवश्र्कता र महत्त्वलाई पवुष्ट गदाछ। र्स अनसुन्धानले पीडितको संरक्षणका सभबद्धमा ववडिन्न अडधकारी 
वा डनकार् वा सरोकारवालाले गनुापने कार्ालाई सरल रुपमा सभपादन गना सरल र सहज हनुेछ िन्न ेआशा 
गररएको छ। 

साथै अपराधबाट पीडितहरूको न्र्ार्मा पहुँच र सोसँग सभबम्न्धत कानूनहरूको ववश्लषेणसवहतका प्रडतवेदनहरू 
अन्र् व्र्म्ि र संघसंस्थाहरूबाट पूवाप्रकाम्शत गररएको िए पडन अपराध पीडित मदु्दामा क्षडतपूडताको फैसलाको 
कार्ाान्वर्न र सोको कानूनी, कार्ाववडधगत र व्र्ावहाररक समस्र्ाहरू पिा लगाई ववश्लषेणात्मक प्रडतवेदन 
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प्रकाम्शत हनु सकेको डथएन। अतः उि अनसुन्धान प्रडतवेदनले सो ररिता पवुष्ट गने अपेक्षा राम्िएको छ। 
सीडमत संतर्ामा म्जल्लाहरू र सूचनादाताहरूबीच र्ो अध्र्र्न सभपन्न गररएको िए पडन छनोटमा परेका 
म्जल्लाहरू तथा सूचनादाताहरूबाट समस्र्ा पिा लगाई गवहराइमा पगु्न प्रडतडनडधमूलक रुपमा डलइएका छन।् 
र्स अनसुन्धान प्रडतवदेनमा जबरजस्ती करणी मदु्दामा क्षडतपूडताको फैसलाको कार्ाान्वर्नमा िएका ववडिन्न 
समस्र्ाहरू एवं पीडित र सरोकारवाला पक्षको धारणाको सूक्ष्म अध्र्र्न गररएको छ। र्स अध्र्र्नबाट 
आएका सझुावहरूका आधारमा आगामी ददनमा अपराधका पीडित िएका मदु्दामा क्षडतपूडताका फैसला 
कार्ाान्वर्नसँग जोडिएका नीडतगत, प्रविर्ागत र कार्ाववडधगत जवटलताहरूलाई सभबोधन गना र अपराधका 
पीडितहरूले सहज रुपमा क्षडतपूडता पाउने वातावरण तर्ार आवश्र्क प्रणालीगत सधुारका लाडग उपर्ोगी 
हनुेछ। 

१.७. अनसुन्धानको सीमा 

कोडिि-१९ ववश्वव्र्ापी महामारीका कारण देशका ववडिन्न अदालतहरूबाट मदु्दाहरूको संकलन गरी अध्र्र्न 
गने नसवकन ेअसहज पररम्स्थडतका कारण कािमािौँ उपत्र्काडित्रका तीन म्जल्लाहरूबाट केही प्रडतडनडधमूलक 
मदु्दाहरू संकडलत गरी अपराधका पीडितको संरक्षणमा िएका आदेश वा फैसलाहरूको अध्र्र्न गने प्रर्ास 
गररएको छ। चाल ुमदु्दाहरूमा डमडसलको अध्र्र्न गना पीडित पक्ष वा उनीहरूका कानून व्र्वसार्ीलाई मात्र 
सभिव िएका कारणले र्स्ता मदु्दाका केही डमडसलहरूको मात्र अध्र्र्न गना सवकएको अवस्था छ। 

१.८ अनसुन्धान पद्धडत 

र्स अध्र्र्नको प्रकृडत सैध्दाम्न्तक र व्र्ावहाररक दवैु िएकाले र्सका लाडग केही तथ्र्ाङ्क संकलन गररएको 
छ। अध्र्र्नलाई मूतारुप ददनका लाडग िासगरी, नेपालको संववधान र अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५, 
नेपाल सरकारका नाममा सवोच्च अदालतले समर् समर्मा जारी गरेका महत्त्वपूणा आदेश तथा पीडित 
न्र्ार्का सन्दिामा सवोच्च अदालतबाट प्रडतपाददत ववडधशास्त्रीर् महत्त्वका डसद्धान्तहरूलाई प्राथडमक स्रोत तथा 
अन्तराावष्ट्रर् कानूनी व्र्वस्था र अभ्र्ासहरूलाई सहार्क स्रोतका रुपमा डलइएको छ। त्र्सैगरी र्स अध्र्र्नले 
अपराध पीडित र उनीहरूका पररवारका आवाजलाई अगाडि ल्र्ाउन पीडित पक्षहरूलाई पडन सहिागी गराउने 
प्रर्ास गररएको डथर्ो।अध्र्र्नलाई व्र्वहारमिुी बनाउन उपत्र्काका म्जल्ला अदालतहरुका केही तथ्र्ाँक 
ववश्लषेण, फैसलाहरुको अध्र्र्न लगार्त म्जल्ला न्र्ार्ाधीश, अदालतका कमाचारी, सरकारी ववकल लगार्त 
सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गररएको डथर्ो। र्ी सरोकारवालाहरूले रािेका धारणाहरूलाई समेत र्स 
अध्र्र्न प्रडतवेदनमा सममु्चत स्थान ददन ेप्रर्ास गररएको छ। 

  



नेपालमा अपराध पीडितको अडधकारको कार्ाान्वर्न. . . . | 11 
 

१.९ अध्र्र्न प्रडतवेदनको स्वरुप 

र्स अध्र्र्न प्रडतवेदनलाई चार पररच्छेदमा वविाजन गररएको छ। अध्र्र्नको पवहलो पररच्छेदमा अध्र्र्न 
गना िोम्जएको ववषर्को सभबन्धमा सामान्र् पररचर्, अध्र्र्नको उद्देश्र्, अध्र्र्न ववडध, अध्र्र्नको सीमा 
र अध्र्र्नको संरचना/स्वरुपको बारेमा उल्लेि गररएको छ। 

अध्र्र्नको दोस्रो पररच्छेदमा अपराध पीडित संरक्षणको अवधारणाको बारेमा चचाा गररएको छ। साथै र्स 
पररच्छेदमा अन्तराावष्ट्रर् कानून र अन्र् देशहरूमा रहेको प्रचडलत अभ्र्ासको बारेमा समेत चचाा गररएको छ। 
त्र्सैगरी क्षडतपूडता सभबन्धमा िएका अन्तराावष्ट्रर् कानून, अन्र् मलुकुमा िएका अभ्र्ासहरू, अन्र् मलुकुका 
अदालत र क्षेत्रीर् अदालतहरूबाट स्थावपत ववडधशास्त्रहरू पडन समावेश गररएका छन।् 

पररच्छेदमा तीनमा अपराध पीडित सभबन्धमा ववद्यमान नेपाल कानून, अपराध पीडित मदु्दामा क्षडतपूडतासभबन्धी 
कानून र अदालतबाट स्थावपत नम्जरहरूको बारेमा ववश्लषेण गररएको छ। साथै र्स पररच्छेदमा अनसुन्धानका 
िममा म्जल्ला अदालतहरूबाट संकलन गररएका तथ्र्ाङ्क, डमडसल अध्र्र्न ववश्लषेण, पीडित, पीडितका पररवार 
र सरोकारवालाहरूसँग संकलन गररएको सूचनाको ववश्लषेणलाई उम्चत िाउँमा स्थान ददइएको छ। 

पररच्छेद चारमा अन्र् पररच्छेदमा गररएका ववश्लषेणका आधारमा डनष्कषासवहत सधुारका लाडग सझुावहरू 
प्रस्ततु गररएको छ। 
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पररच्छेद २ 

पीडितको संरक्षणसभबन्धी अवधारणा, अन्तराावष्ट्रर् कानूनी व्र्वस्था र अभ्र्ास 

२.१ पररचर् 

अपराध िनेको कुनै पडन देशको फौजदारी कानूनको उल्लंघनलाई बझुाउँदछ। आपराडधक कार्ाबाट सामूवहक 
वा व्र्म्िगत रुपमा आघात, पीिा वा क्षडत पगु्न ेव्र्म्िलाई अपराध पीडित िडनन्छ। पीडित व्र्म्िबाहेक 
त्र्स्तो आपराडधक कार्ाबाट समाज र राष्ट्रलाई पडन असर पगुकेो हनु्छ। समाजमा शाम्न्त र व्र्वस्था कार्म 
गरी न्र्ार् प्रदान गना राज्र्ले फौजदारी न्र्ार् प्रणालीको व्र्वस्था गरेको हनु्छ। समाज र व्र्म्िववरुद्धका 
अपराधको अनसुन्धान गने, अडिर्ोजन गने र अपराधबाट पीडित िएका व्र्म्िलाई राहत र क्षडतपूडता प्रदान 
गनुा तथा अपराधीलाई दण्ि सजार् ददलाई दण्िहीनता अन्त्र् गनुा फौजदारी न्र्ार् प्रणालीको प्रमिु मूलितू 
उद्देश्र् हो। तर फौजदारी न्र्ार् प्रणालीको महत्त्वपूणा किीका रुपमा रहेका पीडितलाई आफूववरुद्ध िएको 
अन्र्ार्का सभबन्धमा र आफ्नो तथा आफ्ना आम्ित पररवारको िववष्र् वा जीवनमाडथ प्रहार गने 
अडिर्िुववरुद्ध हनु े न्र्ावर्क कारबाहीका िममा डनजहरूको िडूमका र सहिाडगता अत्र्न्त न्रू्न रहेको 
पाइन्छ। न्र्ावर्क प्रविर्ाको डसलडसलामा पीडितहरूलाई कमै मात्रामा सहिागी बनाइएको देम्िन्छ। र्डत 
मातै्र निई पीडित र साक्षीको संरक्षण गने, न्र्ावर्क कारबाहीलगार्त अनसुन्धानको िममा िएका कारबाहीको 
जानकारी वा सूचना ददन ेकुरासमेत प्रिावकारी बन्न सकेको छैन। 

नेपालमा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले अपराध पीडितको बारेमा ववडिन्न अडधकारको व्र्वस्था 
गरेको िए तापडन फौजदारी न्र्ार् प्रणालीमा अपराध पीडितलाई घटना वा अपराधको सूचक वा साक्षीको 
रुपमा मात्र व्र्वहार गररएको अवस्था छ। कडतपर् फौजदारी अपराधबाट पीडित िएका व्र्म्िले त्र्स्तो 
पीिा वा अपराधबाट िएको क्षडत वापत क्षडतपूडता पाउन ेकानूनी व्र्वस्था िए पडन त्र्ो पर्ााप्त र प्रिावकारी 
हनु सकेको छैन।  

फौजदारी न्र्ार् प्रणालीको सञ्चालनमा पीडितको महत्त्वपूणा िडूमका रहन े कुरामा दईुमत हनु सक्दैन। 
पीडितउपर िएको अपराध र पीडितको सूचनाको आधारमा त्र्स्तो अपराधको अनसुन्धान प्रारभि हनु्छ र 
अडिर्िुउपरको कारबाही अम्घ बढ्छ। अडिर्िुलाई सजार् ददलाउन प्रमाण माडनन ेतर पीडितको सभमान, 
अडधकारको संरक्षण र सरुक्षामा बेवास्ता गने अवस्थाले राज्र् र सरोकारवाला डनकार्हरू पीडितप्रडत 
संवेदनशील निएको देम्िन्छ। तसथा राज्र् र सरोकारवाला डनकार्हरू पीडित तथा डतनीहरूका अडधकारप्रडत 
संवेदनशील हनुकुा साथै पीडितको संरक्षण गने कानून र कार्ाववडधको कार्ाान्वर्नको प्रविर्ामा पडन गभिीर 
हनु आवश्र्क छ। साथै अपराधबाट पीडितको उद्धार, पनुःस्थापना, राहत, क्षडतपूडता, न्र्ार्मा पहुँच र 

 



14 | नेपालमा अपराध पीडितको अडधकारको कार्ाान्वर्न. . . . 
 

सहिाडगताजस्ता ववषर्हरू पीडित संरक्षणका क्षते्रहरू हनु।् अपराधबाट पीडित व्र्म्ि, डतनीहरूको संरक्षणको 
उद्देश्र् र डतनीहरूको न्र्ार्सभबन्धी आधारितू मान्र्ताको बारेमा समेत प्रस्ट हनु जरुरी देम्िन्छ। 

२.१.१ पीडितको पररिाषा 

कुनै पडन आपराडधक कार्ाबाट शारीररक, मानडसक वा आडथाक पीिा वा क्षडत पगुेको व्र्म्ि पीडित हो। 
आपराडधक कार्ाको पररणामस्वरुप अपराध गने व्र्म्ि वा पीिक र त्र्स्तो अपराधबाट पीिामा परेको वा 
क्षडत बेहोरेको व्र्म्ि पीडित माडनन्छ। आपराडधक कार्ाबाट पीडित हुँदा व्र्म्िको जीउ, ज्र्ान, स्वतन्त्रता, 
सभपम्ि र तर्ाडत तथा सभमानमा क्षडत पगु्नकुा साथै कडतपर् अपराधबाट व्र्म्िको सभपम्ि, मानवीर् मर्ाादा, 
प्रडतष्ठा र अम्स्मतामा नै आघात पगु्दछ। मानव बेचडबिन र र्ौनजन्र् अपराधको कारणबाट िासगरी मवहला 
र बालबाडलकाको मानवीर् मर्ाादा, प्रडतष्ठा र अम्स्मतामा गभिीर असर पगु्दछ िने जीउ ज्र्ानसभबन्धी 
अपराधबाट व्र्म्िको जीउ, शरीर, क्षमता, मानडसकतासमेतमा गभिीर असर पगु्दछ।  

पीडित फौजदारी कानूनको उल्लङ्घन हनुे गरी गररएको कार्ा वा अकार्ाबाट सामूवहक वा व्र्म्िगत रुपमा 
शारीररक वा मानडसक चोट, िावनात्मक पीिा, आडथाक क्षडत वा आधारितू मानव अडधकारको सारवान 
क्षडतलगार्तको हाडन बेहोनुापरेको व्र्म्िलाई जनाउन पीडित शब्दको प्रर्ोग गररन्छ। ‘पीडित िन्ने शब्दले 
उपर्िु िएसभम प्रत्र्क्ष रुपमा पीडित िएका व्र्म्िको पररवार र आम्ितहरू एवं द:ुिद अवस्थामा पीडितलाई 
सहार्ता परु् र्ाउने र पीडितीकरणको रोकथाममा संलग्न हुँदा क्षडत बेहोरेका व्र्म्िहरूलाई समेत जनाउन े
अन्तराावष्ट्रर् मान्र्ता रहेको छ। 

अम्ततर्ारको दरुुपर्ोग र अपराध पीडितका लाडग न्र्ार्सभबन्धी आधारितू डसद्धान्तको घोषणापत्र, १९८५ 
का अनसुार अपराध पीडित िन्नाले देहार्को व्र्म्िलाई जनाउँदछः 

 व्र्म्िगत वा सामूवहक रुपमा शारीररक, मानडसक, िावनात्मक र आडथाक क्षडत बेहोरेको व्र्म्ि वा 
मौडलक हक अडधकारमा व्र्ापक क्षडत िएको व्र्म्ि तथा राज्र्मा लागू िएको फौजदारी कानूनले गनुा 
िनेको काम नगरेर वा नगना िनेको काम गरेर वा शम्िको दरुुपर्ोग गरेर उनीहरूको अडधकारको 
व्र्ापक उल्लंघन िएको व्र्म्िलाई जनाउँछ। पीिक म्चडनएको, पिाउ परेको, अडिर्ोजन गररएको वा 
दोषी िहर िएको अथवा निए पडन तथा पीडित र पीिकबीच पाररवाररक सभबन्ध िए पडन वा निए पडन 
त्र्स्ता व्र्म्िलाई आधारितू डसद्धान्तअन्तगात पीडित माडनएको छ। सन्दिाअनसुार पीडित शब्दले प्रत्र्क्षतः 
पीडित िएका व्र्म्िको पररवार, आम्ित व्र्म्ि तथा पीडितलाई दःुि पीिाबाट जोगाउन ेवा सहर्ोग गने 
िममा पीिा वा नोक्सानी बेहोरेको व्र्म्िलाई पडन जनाउँछ। 
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माडथको पररिाषाअनसुार अपराधबाट शारीररक, मानडसक र िौडतक क्षडत पगुकेो व्र्म्ि पीडित हो। त्र्सका 
अलावा अपराधबाट प्रत्र्क्ष र अप्रत्र्क्ष रुपमा असर पगुेको व्र्म्ि वा क्षडत बेहोरेको व्र्म्ि पडन पीडित 
माडनन्छ।  

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २ (च), (ज), (झ) र (ञ) मा ववडिन्न प्रकारका पीडितको 
बारेमा उल्लेि गरी पररिावषत गरेको छ। दफा २ (ञ) ले पीडितलाई पररिावषत गरेको छ। जसअनसुार 
“पीडित” िन्नाले प्राकृडतक व्र्म्िको रुपमा रहेको प्रथम स्तरको पीडित, दद्वतीर् स्तरको पीडित र पाररवाररक 
पीडित सभझनपुछा।  

दफा २ (ज ) ले प्रथम स्तर पीडितको बारेमा पररिावषत गरेको छ। “प्रथम स्तरको पीडित” िन्नाले पीिकको 
उमरे, मानडसक अवस्वस्था, कूटनीडतक उन्ममु्ि वा पदीर् आधारले प्राप्त उन्ममु्िको पररणामस्वरुप फौजदारी 
दावर्त्व बेहोनुा नपने वा पीिकको पवहचान निलेुको वा पीिकको ववरुद्ध अडिर्ोग नलागेको वा कसरुसभबन्धी 
मदु्दा वफताा िएको वा कसरुदारलाई िएको सजर् माफी िएको वा कसरुदार िहर निएको वा पीडितसँग 
पीडिकको जे जस्तो पाररवाररक सभबन्ध िए पडन पीडितववरुद्ध वारदात िएकामा कसरुको प्रत्र्क्ष पररणामस्वरुप 
मतृ्र् ुिएको वा क्षडत पगुेको व्र्म्ि सभझनपुछा र सो शब्दले कसरुमा संलग्न नरही देहार्को कुनै अवस्थामा 
मतृ्र् ुिएको वा क्षडत पगुेको व्र्म्िलाई समेत जनाउनेछः  

(१) कसरु गरररहेको व्र्म्िलाई कसरु गनाबाट रोक्ने कार्ा गदाा, 
(२) कुनै व्र्म्िको ववरुद्धमा कसरु िइरहेको अवस्थामा त्र्स्तो च्र्म्िलाई कसरुबाट बचाउन े उद्देश्र्ले 

मनाडसब सहर्ोग र उद्धार गने कार्ा गदाा, 
(३) उि कसरु गरररहेको वा गरेको व्र्म्िलाई पिाउ गना िोज्दा वा शंकास्पद व्र्म्ि वा कसरुदारलाई 

पिाउ गने डसलडसलामा अडधकार प्रप्त अडधकारीलाई सहर्ोग परु् र्ाउँदा। 

दफा २ (च) ले दद्वतीर् स्तरको पीडितको बारेमा पररिाषा गरेको छ। “दद्वतीर् स्तरको पीडित” िन्नाले प्रथम 
स्तरको पीडितको ववरुद्ध िइरहेको वा िएको कसरुमा संलग्न निएको तर त्र्स्तो कसरुको प्रत्र्क्षदशी साक्षी 
िएको कारणले क्षडत बेहोनुा परेको व्र्म्ि सभझन ुपछा र सो शब्दले कसरुमा संलग्न नरहेको तर कसरुको 
बारेमा जानकारी िएको वा प्रत्र्क्षदशी साक्षी िएको कारणबाट क्षडत बेहोनुा परेको प्रथम स्तरको पीडित 
नाबाडलगको संरक्षक र प्रथमस्तरको पीडितको ववरुद्धमा िएको कसरुका सभबन्धमा थाहा पाएको कारणले 
क्षडत बेहोनुा परेको व्र्म्िलाई समेत जनाउनछेः 

(१) प्रथम स्तरको पीडितको संरक्षक, 
(२) प्रथम स्तरको पीडित नाबाडलग िएमा, र 
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(३) त्र्स्तो क्षडत बेहोनुापरेको व्र्म्ि त्र्स्तो कसरुमा संलग्न नरहेमा। 

दफा २ (झ) ले “पाररवाररक पीडित” को बारेमा पररिावषत गरेको छ। “पाररवाररक पीडित” िन्नाले कसरुको 
प्रत्र्क्ष पररणामस्वरुप मतृ्र् ुिएको प्रथम स्तरको पीडितववरुद्धको कसरुमा संलग्न नरहेको मतृक पीडितको 
सगोलको आमा, बाब,ु पडत, पत्नी वा पीडितमा आम्ित एकासगोलको पररवारको अन्र् सदस्र् सभझनपुछा। 

िा. शंकरकुमार िेष्ठका अनसुार पीडित िन्नाले कुनै पडन प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपका आपराडधक घटनाबाट 
नकारात्मक रुपमा प्रिाववत व्र्म्िलाई जनाउँदछ।   

मानव बेचडबिन तथा ओसारपसार (डनर्न्त्रण) ऐन, २०६४ ले सो ऐनको प्रर्ोजनका लाडग बेम्चएको, 
ओसारपसार गररएको वा वेश्र्ावमृ्िमा लगाइएको व्र्म्िलाई “पीडित” मानेको छ। सो पररिाषा सो 
ऐनअन्तगातको कसरुको सन्दिामा मात्र लागू हनुे देम्िन्छ। घरेल ुवहंसा (कसरु र सजार्) ऐन, २०६६ ले 
पीिकसँग घरेल ुसभबन्ध िै डनजद्वारा गररएको घरेल ुवहंसाबाट पीडित व्र्म्ि िनी दाबी गने व्र्म्ि पीडित 
हनुे िनी पररिाषा गरेको छ। उि पररिाषा पडन सो ऐनको प्रर्ोजनका लाडग मात्र लागू हनुे र लैंडगक 
वहंसाको पीडितको रुपमा र्ो पररिाषा गररएको देम्िन्छ। लैंडगक वहंसा डनवारण कोष (सत्र्चालन) डनर्मावली, 
२०६७ को डनर्म २ (ग) ले लैंडगक वहंसाबाट पीडित वा प्रिाववत व्र्म्िलाई पीडित मानेको छ। 
र्ातनासभबन्धी क्षडतपूडता ऐन, २०५३ ले पीडित व्र्म्िको पररिाषा गरेको छ। जसअनसुार अनसुन्धान, 
तहवककात वा पपुाक्षको डसलडसलामा वा कुनै वकडसमले थनुामा रहेको व्र्म्िलाई ददएको शारीररक वा 
मानडसक र्ातना वा अपमानजनक वा अमानवीर् व्र्वहार पाउने व्र्म्िलाई पीडित सभझनपुछा। उि पररिाषा 
पडन सो ऐनको प्रर्ोजनका लाडग मात्र लागू हनुे देम्िन्छ िन ेर्सले र्ातना पीडितलाई मात्र समेटेको छ। 

उम्ल्लम्ित पररिाषाका आधारमा पीडितलाई देहार्बमोम्जम वगीकरण गना सवकन्छ। 

 अपराध पीडित 
 र्ातना पीडित 
 मानव अडधकारको उल्लंघनबाट िएका पीडित 
 घरेल ुवहंसाबाट पीडित 

२.१.२  पीडित र संरक्षणको उदे्दश्र् 

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ प्रस्तावनामा “नपेालको संववधानद्वारा प्रदि फौजदारी न्र्ावर्क प्रविर्ाको 
अडिन्न अंगको रुपमा रहेको अपराध पीडितको न्र्ार्को अडधकार सडुनम्ित गरी आफू पीडित िएको मदु्दाको 
अनसुन्धान तथा कारबाहीसभबन्धी जानकारी पाउन े र कानूनबमोम्जम सामाम्जक पनुःस्थापना र 
क्षडतपूडतासवहतको न्र्ार् पाउने व्र्वस्था गरी अपराधबाट पीडितलाई पना गएको प्रडतकूल असर न्रू्न गना तथा 
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कसरुको पररणामस्वरुप बेहोनुापरेको क्षडतबापत पीडितलाई क्षडतपूडतासमेतको व्र्वस्था गरी पीडितको हक वहत 
संरक्षण गने सभबन्धमा आवश्र्क व्र्वस्था गना वाञ्छनीर् िएकाले र्ो ऐन बनाइएको हो” िनी अपराध 
पीडित संरक्षणको उद्देश्र्को बारेमा प्रस्ट पारेको छ। मूलितू रुपमा पीडित र साक्षीको संरक्षणका उद्देश्र्हरू 
डनभनडलम्ित छन;् 

 अपराधबाट पीडितको व्र्म्िगत हक र अडधकार, स्वतन्त्रता, तर्ाडत, प्रडतष्ठाको न्र्ार् प्रणालीडित्र उच्च 
सभमान, रक्षा र संरक्षण गनुा, 

 अपराध अनसुन्धानको िममा तथा अदालती कारबाहीको िममा पीडित र साक्षीलाई अडिर्िु वा 
अडिर्िुका तफा बाट हनु सक्ने सभिाववत शारीररक, मानडसक वा िौडतक क्षडत वा ितरा वा जोम्िमबाट 
मिु गना र संरक्षण प्रदान गना, 

 अपराधबाट पीडित िएका व्र्म्ि र साक्षीलाई आपराडधक विर्ाबाट पगु्न गएको क्षडत र पीिालाई 
न्रू्नीकरण गना वा पूडता गना, 

 पीडितलाई पनुःस्थापना गराउन, 
 पीडितलाई पनुः पीडित हनुबाट जोगाउन, 
 अपराधको तहवककात, अडिर्ोजन र न्र्ावर्क कारबाहीमा पीडितबाट सहर्ोग प्राप्त गना र आवश्र्क प्रमाण 

लोप हनुबाट रोक्न वा पीडितलाई ववपरीत हनुबाट संरक्षण गना, 
 पीिक वा अडिर्िुलाई सजार् ददलाई कानूनको कार्ाान्वर्न गना र पीडितलाई न्र्ार् प्रदान गना, 
 फौजदारी न्र्ार् प्रणालीलाई प्रिावकारी बनाई दण्िहीनता अन्त्र् गराउन र कानूनको शासन स्थावपत 

गना। 

२.१.३ पीडित न्र्ार्सभबन्धी आधारितू डसद्धान्तहरू 5 

पीडितका अडधकारका ववषर्मा अन्तराावष्ट्रर् स्तरमा कुनै सम्न्ध वा सभझौता हनु सकेको छैन। केवल 
अपराधबाट पीडितको न्र्ार्सभबन्धी आधारितू डसद्धान्त, १९८५ ले र्स सभबन्धमा पीडितका ४ प्रकारका 
अडधकारको संरक्षणमा जोि ददएको छ।  

(क) न्र्ार्मा सहज पहुँच एवम ्स्वच्छ व्र्वहारको अडधकार  
(ि)  पनुःस्थापकीर् अडधकार  
(ग) क्षडतपूडता पाउने अडधकार  
(घ) सहार्ताको अडधकार  

                                                            
5  पीडित संरक्षण ददग्दशान, २०७०, नेपाल अडधराज्र्को महान्र्ार्ाडधविाको कार्ाालर् र अपराध पीडित मवहला, बालबाडलका तथा साक्षी ददग्दशान, 

२०६५, रावष्ट्रर् न्र्ावर्क प्रडतष्ठान। 
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१. न्र्ार्मा पहुँच र स्वच्छ व्र्वहारको अडधकार  

अन्तराावष्ट्रर् कानूनले अडिर्िुको स्वच्छ सनुवुाइको अडधकारलाई सडुनम्ित गने व्र्वस्थाका साथै पीडित 
पक्षको पडन अडधकारहरूको संवद्धान गनुा जरुरी छ िनी मान्र्ता स्थावपत गरेको छ। व्र्म्ि तथा 
नागररकहरूमा आफ्ना कानूनी समस्र्ाहरूको समाधानका लाडग न्र्ावर्क डनकार्हरूको उपर्ोग गना सक्न े
सक्षमता ववद्यमान हनुलुाई “न्र्ार्मा पहुँच” िन्ने बमु्झन्छ। न्र्ार्मा पहुँचको अवस्था डसजाना हनुका लाडग 
न्र्ावर्क संस्थाहरूले प्रिावकारी रुपले न्र्ावर्क समस्र्ाहरूको सभबोधन गना सक्नपुछा। कानूनद्वारा संरम्क्षत 
अडधकारहरू उल्लंघन िएमा डतनको प्रचलन गना न्र्ार्मा पहुँचडबना असभिव हनुे िएकाले न्र्ार्मा पहुँचको 
अडधकारलाई अडधकारहरूको पडन अडधकार मान्न सवकन्छ। नागररकले जनुसकैु जात, जाडत, संस्कृडत, धमा, 
डलङ्ग, वणा, उत्पम्ि, िाषा र वैचाररक आस्था िए पडन डबना कुनै वविेद न्र्ार् प्राडप्तका लाडग सभबम्न्धत 
न्र्ावर्क डनकार्समक्ष पगु्न सक्ने पररम्स्थडतको डनमााण गररददन ुन्र्ार्मा पहुँचका लाडग पूवासता नै हो।  

सामान्र्तर्ा न्र्ार्मा पहुँचअन्तगात उपर्िु कानूनी व्र्वस्था, कानूनको ज्ञान तथा चेतना, कानूनी परामशा र 
प्रडतडनडधत्व, न्र्ावर्क संस्थामाडथको पहुँच, स्वच्छ कार्ाववडध तथा प्रचलनर्ोग्र् न्र्ावर्क उपचार पदाछन।् 
वकनवक र्ी प्रत्रे्क तत्त्वहरूले आफ्ना न्र्ावर्क तथा कानूनी समस्र्ाहरू समाधानाथा न्र्ावर्क प्रविर्ाको प्रर्ोग 
गने नागररकको सक्षमतालाई प्रिाववत पादाछन।् अथाात ्आफ्ना अडधकार तथा स्वतन्त्रताको उल्लंघनववरुद्ध 
प्रिावकारी न्र्ावर्क उपचार प्राप्त गना सक्न ेवा नसक्ने िन्ने कुरा उि अन्तरवस्तहुरूमा डनिार गदाछ। र्ी 
तत्त्वहरूको र्थोम्चत उपम्स्थडत निएमा न्र्ार्मा पहुँचको अवस्था डसजाना निएको माडनन्छ। पीडितको न्र्ार्मा 
पहुँच र स्वच्छ व्र्वहारको अडधकारअन्तगात देहार्का अडधकारहरू रहन सक्दछन।् 

(क) पीडितले सहानिुडूतहरू र आदरिावपूवाकको व्र्वहार पाउन ेहक 
(ि) िोगेको क्षडत सभबन्धमा न्र्ार्को संर्न्त्र र पनुः उद्धारको पहुँच पाउन ेहक हनु े 
(ग) डछटोछररतो, स्वच्छ, कम िम्चालो र सलुि औपचाररक र अनौपचाररक प्रविर्ाको माध्र्मबाट न्र्ार् 

पाउन े 
(घ) प्रशासडनक र न्र्ावर्क संर्न्त्रको माध्र्मबाट उपचार प्राप्त गना पाउन ेअडधकारबारे सूम्चत गनुापने 
(ङ) कारबाहीको िममा उनीहरूको िडूमका, क्षेत्र, कारबाहीको समर्, प्रगडत र मदु्दाको स्वरुप वा प्रकूडतबारे 

जानकारी गराउने  
(च) सभबद्ध फौजदारी न्र्ार् प्रणालीअनरुुप र अडिर्िुहरूप्रडत पूवााग्रह नरािी पीडितको व्र्म्िगत वहतमा 

असर परेको ववषर्मा डतनीहरूको सरोकार र दृवष्टकोण प्रस्ततु गना ददने। 
(छ) कानूनी प्रविर्ाको अवडधिरर पीडितहरूलाई उम्चत सहार्ता उपलब्ध गराउन े
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(ज) पीडितको असवुवधा कम गना गोपनीर्ताको संरक्षण गने, धाक धभकी, प्रडतशोधबाट पररवार र साक्षीहरूको 
सरुक्षा प्रत्र्ाितू गने। 

(झ) मदु्दाको कारबाही प्रविर्ा र पीडितका हकमा िएको आदेश, आज्ञाडप्तहरूको कार्ाान्वर्नमा वढलाइ हनु 
नददने।  

(ञ) मदु्दाको फर्छ्योट प्रविर्ा र पीडितका हकमा िएका आदेश, आज्ञडप्तहरूको कार्ाान्वर्नमा वढलाइ हनु 
नददने। 

(ट) मदु्दाको कारबाही प्रविर्ामा सहिाडगता हनु पाउन ेकुरा जानकारी गराउने। 
(ि) पीडितसँग बर्ान, बकपत्र तथा सोधपछु गने िममा पीडितको मर्ाादा र आदरिाव राख्नपुने। 

२. पनुःस्थापकीर् अडधकार  

र्सअन्तगात पीडितलाई िएको क्षडत वा हाडन पगुेको सभपम्ि वा नोक्सानीको शोधिनाा वा क्षडतपूडता पाउन,े 
क्षडत िएको अडधकारको पनुबाहाली, सामाम्जक प्रडतष्ठामा िएको क्षडत िएको अबस्थामा सोको पनुःस्थापना, 
पूवााधारको पनुडनामााण, ववस्थावपत हुँदा लागेको िचाको शोधिनाा पाउन ेअडधकारअन्तगात पदाछन।् मूलतः 
अपराधबाट पीडितको क्षडत िएको अडधकार पनुःस्थापनामा पनुःस्थापकीर् न्र्ार्सभबन्धी अडधकारले जोि 
ददएको पाइन्छ। 

३. क्षडतपूडताको अडधकार  

र्स डसद्धान्तअनसुार पीडितले मूलितू रुपमा अपराध गने पीिकबाट नै क्षडतपूडता पाउनपुछा। र्दद त्र्ो नहनुे 
िएमा राज्र्बाट क्षडतपूडता पाउनपुछा िन्न ेमान्र्ता रहेको छ। िासगरी गभिीर अपराधको पररणामस्वरुप िूलो 
शारीररक चोटपटक वा शारीररक वा मानडसक स्वास्थ्र्मा क्षडत बेहोना परेको, पीडित र पीडितीकरणको 
पररणामस्वरुप मरेको वा शारीररक वा मानडसक रुपले असक्षम बन्न पगुेका व्र्म्िका पररवारका सदस्र्हरूलाई 
राज्र्ले क्षडतपूडता ददनपुछा िन्न ेर्स डसद्धान्तको मान्र्ता हो। र्सका लाडग रावष्ट्रर् कोषको स्थापना, ववस्तार 
र सदृढीकरण गररनपुछा। 

कुनै पडन नोक्सानलाई सधुानुा, मआुब्जा ददन,ु मूल्र् शोधिनाा गनुा वा डतनुालाई क्षडतपूडता ददन ुददलाउन ुिन्न े
बमु्झन्छ। पीडितले िोग्नपुरेको पीिा वा नोक्सानलाई सन्तडुलत रुपमा शोधिनाा वा डमलान गनुालाई पडन 
क्षडतपूडता ददन ुिडनन्छ6। अपराधको असरबाट पीडितलाई बचाउन क्षडतपूडता प्रदान गररन्छ। केही मलुकुहरूमा 

                                                            
6  Sammaiah Mundrathi, Law on compensation: To Victims of Crime and Abuse of power, Deep and deep Publications 

Pvt. Ltd. 2002, 3. 
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सरकारी कोषबाट पीडितलाई क्षडतपूडता प्रदान गररन ेव्र्वस्था गररएको पडन पाइन्छ। क्षडतपूडता ददनपुछाडिका 
मूलितू कारणहरूमा :  

१.  थप सामाम्जक सरुक्षाको िाव, 

२.  समाज कल्र्ाण, 

३.  नागररकप्रडत िएको सरकारको दावर्त्वको पररपूडता वहन, 

४.  पीडितलाई सहार्ता गने मानवतावादी दावर्त्व। 

पीडितको न्र्ार् सडुनम्ित गनाका लाडग क्षडतपूडताको अडधकारको संरक्षण एक महत्त्वपूणा पक्ष हो जनु कानूनद्वारा 
नै संरक्षण गररएको छ। क्षडतपूडतालाई कल्र्ाणकारी रुपमा निई पीडितको अडधकारको रुपमा हेररनपुदाछ। 
पीडितशास्त्रको दृवष्टकोणबाट पीडितमाडथ िएको क्षडतबाट बचाउन पीडितलाई क्षडतपूडता ददलाउन अत्र्न्त 
आवश्र्क हनु्छ। 

परमानेन्ट कोटा अफ जम्स्टस्ल Chorzow Factory Case7 को मदु्दामा क्षडतपूडताको दावर्त्वलाई कानूनको 
डसद्धान्तअनसुार अपररहार्ा पूरकको संज्ञा ददएको छ। त्र्सैगरी अमेररकामा Marbury V. Madison8 को 
मदु्दामा पडन क्षडतपूडताको अपररहार्ातालाई स्वीकाररएको छ। पीडितलाई उम्चत न्र्ार् ददलाउन क्षडतपूडताको 
व्र्वस्था गररन ुअत्र्न्त जरुरी हनु्छ। 

पररपूरण िनेको पीडितले क्षडत िएको, गमेुको, हानी पगुेको सभपम्ि वा ििुानी िचाको शोधिनाा वा क्षडतपूडता 
पाउन,े क्षडत िएको अडधकारको पनुबाहाली, वातावरणीर् नोक्सानी िएको अवस्थामा त्र्सको पनुःस्थापना, 
पूवााधारको पनुडनामााण, ववस्थावपत हुँदा लागेको िचाको शोधिनाा पाउन ेअडधकार अन्तगात पदाछन।् मूलत: 
अपराधबाट पीडितको क्षडत िएको अडधकार पनुःस्थापनामा पनुःस्थापकीर् अडधकारले जोि ददएको पाइन्छ। 

४. सहार्ताको अडधकार  

पीडितलाई स्वास्थ्र् उपचार, िौडतक सामाम्जक र मनोवैज्ञाडनक सहार्ताको अडधकार रहन्छ। तसथा उि 
अडधकारको उपलब्धताबारे सूम्चत गनुापने, सलुि र स्वच्छ ढंगले त्र्स्ता सेवा सहार्ता ददनपुने मान्र्ता र्स 
डसद्धान्तले रािेको छ। न्र्ावर्क कारबाहीका सबै चरणमा पीडित, उनीहरूका संरक्षक, बाब ुआमा लगार्तका 

                                                            
7  Chrzow Factory (Indemnity), 1928 PCIJ (ser. A) No. 17. 
8  Marburry v. Madison, 5 U.S. (Cranch) 137, 163 (1808). “[T]he very essence to civil liberty consists in the right of every 

individual to claim the protection of the laws whenever he receives an injury. One of the fi rst duties of government 
is to afford that protection. Black stones says, ‘it is a general and indisputable rule, that where there is a legal right, 
there is a legal remedy, or action at law, whenever that right is invaded. 



नेपालमा अपराध पीडितको अडधकारको कार्ाान्वर्न. . . . | 21 

 

व्र्म्िहरूलाई आवश्र्क सहर्ोग र सहार्ता प्रदान गनुापछा। अदालती कारबाहीको िममा बकपत्र गदाा 
आवश्र्क िए ववशेषज्ञको र िाषाववज्ञको सेवा र सहर्ोग पडन उपलब्ध गराइनपुछा। 

२.१.४ पीडितको संरक्षणका चरणहरू9 

१. उद्धारको िममा पीडितको संरक्षण 

 पीडितउपर िएको अपराधसभबन्धी वववरण राम्रोसँग अडिलेम्ित गने र सभबम्न्धत डनकार्को पहुँचलाई 
सडुनम्ित गने। अपराधको सूचनामा अपराध िएको स्थान, सोसभबन्धी वववरण, पीडित र अडिर्िुको 
नाम, पीडित िएको डमडत अवस्था, सरुाकीको प्रडतवेदन उल्लेि गने। उद्धार गररएको पीडितलाई 
तरुुन्त कानूनीलगार्त अन्र् परामशा उपलब्ध गराउने। 

 उद्धार गररएको स्थान, पीडितको नाम गोप्र् राख्न।े 
 अडिर्िु एवं अपराधमा संलग्न व्र्म्िको पवहचानसमेत गोप्र् राख्न।े 
 पीडित मवहला िए उद्धारको िममा मवहला सामाम्जक कार्ाकताासमेतको उपम्स्थडतलाई सडुनम्ित 

गने। 

२. उद्धारपिात सरुक्षा र संरक्षण 

 पीडितलाई अडिर्िु वा शंवकत व्र्म्िबाट अलग राख्न।े पीडितसँग सोधपछु वा सूचना प्राप्त गदाा 
सामाम्जक कार्ाकताा, मवहला बालबाडलका पीडित िए मवहला प्रहरी वा संरक्षक, वा अडििावकको 
उपम्स्थडतमा ध्र्ान ददने। 

 पीडितको बर्ान डलँदा, कागज गराउदा वा अनसुन्धानको िममा सोधपछु गदाा ताडलम प्राप्त 
व्र्म्िबाट गने। 

 पीडितलाई सभमानपूवाक व्र्वहार गने। पीडितलाई अडिर्िुसरहको व्र्वहार गररन ु हुँदैन। 
उद्धारपिात ्प्रिावकारी कानूनी परामशा उपलब्ध गराउने। 

 सभबम्न्धत अडधकारीबाट उद्धारपिात ्राम्िएको स्थानको अवलोकन र सपुररवेक्षण गने। 

३. उमेर डनधाारण एवं अन्र् जाचँ परीक्षणको चरणमा संरक्षण 

 ताडलम प्राप्त र र्ोग्र् ववशेषज्ञबाट परीक्षण गराउने। 
 परीक्षण गना पिाइएको ववषर्बारे पीडितलाई जानकारी गराउने र डनजको मञु्जरी डलएर मात्र 

पीडितको शारीररक वा उमेर परीक्षण गने। 

                                                            
9  पीडित संरक्षण ददग्दशान, २०७०, नेपाल अडधराज्र्को महान्र्ार्ाडधविाको कार्ाालर्। 
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 परीक्षणका सभिाववत पररणामहरूबारे पीडितलाई सूम्चत गने। 
 पीडितको गोपनीर्ताको हकको सभमान र संरक्षण गने। 
 परीक्षण गदाा देम्िएका अवस्था र पीडितलाई िएका घाउचोट र डतनको अवस्थाबारे पीडितलाई 

सूचना गने। 
 पीडितको संरक्षक, सामाम्जक कार्ाकताा र प्रहरी अडधकृतहरूको उपम्स्थडतलाई ध्र्ान ददने। 
 पर्ााप्त मेडिकल सवुवधा उपलब्ध गराउन।े 

४. पपुाक्ष वा अदालती कारबाहीको चरणमा संरक्षण 

 पीडित एवं साक्षीलाई पूणा सरुम्क्षत पनुःस्थापना केन्ि वा संस्थामा राख्न।े डनजहरूलाई िेट गना 
आउने व्र्म्िलाई अनगुमन एवं सपुररवेक्षण गने। 

 पीडितलाई अदालती कारबाहीका प्रत्रे्क चरणबारे जानकारी ददन।े 
 पपुाक्ष वा सनुवुाइको िममा अडिर्िुबाट पूणा अलग राख्न।े 
 पपुाक्ष वा सनुवुाइका िममा वा परीक्षणको िममा पीडितलाई पर्ााप्त कानूनी परामशा र सवुवधा 

उपलब्ध गराउने। 
 पीडितको आवश्र्कताअनसुार दोिाष ेवा ववशेषज्ञमाफा त उसको िनाइलाई प्रस्ततु गने। 
 सोधपछु, म्जरह वा पनुः सोधपछुको िममा हैरानी ददन ेवा पीिा ददने गरी प्रश्न सोध्नबाट वम्ञ्चत 

गने। लामो सोधपछु र म्जरहलाई avoid गने। कारबाही नसकी लामो स्थगन गने प्रवमृ्िलाई अन्त्र् 
गने। तर न्र्ार्ोम्चत break का लाडग समर् ददने। 

 बन्द इजलासमा पीडितको साक्षी परीक्षण कार्ा गने। 

२.१.५ पीडित संरक्षणका ववषर्हरू  

पीडितहरूको संरक्षणअन्तगात उद्धारदेम्ि पाररवारीक पनुडमालन, पनुएाकीकरण तथा सामाम्जक पनुःस्थापनाको 
अवस्थासभमका चरणहरू पदाछन।् तसथा सरोकारवालाहरूले पीडितको उ उद्वारदेम्ि नै पीडितबाट हनु सक्न े
जोम्िमबाट संरक्षण गनुापने तथा ववडिन्न चरणमा हेरचाह गनुापने हनु्छ। पीडितको संरक्षणका ववषर्हरूलाई 
र्सप्रकार उल्लेि गना सवकन्छ।  

(क) सरुक्षा 
(ि) उद्वार 
(ग) स्वास्थ्र् उपचार 
(घ) स्वदेश वफती 
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(ङ) कानूनी र मनोवैज्ञाडनक परामशा  
(च) अनसुन्धान तथा अडिर्ोजनका िममा संरक्षण 
(छ) अनसुन्धान तथा अडिर्ोजनको सूचना र जानकारी  
(ज) आवास, िोजन, लगुाकपिा, पाररवाररक पवहचान  
(झ) पनुःस्थापना 
(ञ) पनुडमालन 
(ट) पनुएाकीकरण 
(ि) न्र्ावर्क कारबाहीको चरणमा संरक्षण  
(ि) न्र्ावर्क प्रविर्ामा सहिाडगता र कारबाहीको जानकारी  

२.१.६ पीडितको संरक्षणका के्षत्रहरू  

पीडित संरक्षणको ववषर् हरेक मलुकुको फौजदारी न्र्ार् प्रणालीको अडनवार्ा ववषर्वस्त ुहो र र्ो ववषर्को 
सभबोधन निएको न्र्ार् प्रणाली र न्र्ार् व्र्वस्था प्रिावकारी रहन सिैन। पीडित संरक्षण िन्नाले सामान्र्तर्ा 
पीडितको शारीररक सरुक्षाको अथामा मात्र धेरै जसोले बझु्न ेगरेको पाइन्छ तर पीडित संरक्षणको ववषर् 
व्र्ापक अवधारणा समेट्ने ववषर् हो। पीडित तथा साक्षीको संरक्षणको ववषर् कुनै एक चरणमा मात्र निै 
ववडिन्न समर् वा चरणमा आवश्र्क पछा। तसथा अपराध वा घटनाको उद्धारका िमदेम्ि अनसुन्धान तथा 
अडिर्ोजनका िममा, अदालती कारबाहीका िममा, फैसला िइसकेपडछ कार्ाान्वर्नका िममा र 
आवश्र्कतानसुार त्र्सपडछका ददनमा पडन पीडित तथा साक्षीको संरक्षण आवश्र्क पना सक्छ। िासगरी 
गभिीर प्रकृडतका अपराध र संगदित अपराधका पीडित तथा साक्षीलाई जीवनिर संरक्षणको आवश्र्कता पडन 
पना सक्छ। पीडित तथा साक्षीको अडधकारको संरक्षण, पीडित तथा साक्षीले सभमान र मानवोम्चत म्शष्ट िाषा 
र व्र्वहार पाउने ववषर्, पीडित तथा साक्षी र डनजहरूको सामग्रीको सरुक्षाको प्रत्र्ािडूत, पीडित साक्षी िएमा 
उसले कारबाहीको जानकारी पाउन ेववषर्, पीडित तथा साक्षीको गोपनीर्ताको प्रत्र्ािडूत, पीडित तथा साक्षीको 
अवस्थाको डनरन्तर अनगुमन, कारबाहीका हरेक चरणमा पीडित तथा साक्षीमैत्री वातावरण पीडित तथा 
साक्षीको संरक्षणको अवधारणाडित्र पने ववषर्हरू हनु।् पीडित तथा साक्षीको संरक्षणको अवधारणामा शारीररक, 
पाररवाररक सरुक्षा, बसोबास र पनुवाास, आडथाक सहर्ोग तथा क्षडतपूडता, औषधोपचार, सामाम्जक पनुःस्थापना, 
परामशा, न्र्ावर्क प्रविर्ामा सहजीकरण र भ्रमण िचा आदद ववषर् पछान।्  

अपराधबाट पीडित िएका मवहला बालबाडलकाहरूको संरक्षण गनुापछा िन्न ेमान्र्ता पडछल्ला ददनमा स्थावपत 
िएको छ। फौजदारी न्र्ार् प्रशासनको एक महत्त्वपूणा पाटो पीडित हो िन्न ेकुरामा दईुमत छैन। पीडितलाई 
न्र्ार् ददन ु िनकेो अपराधीलाई सजार् ददलाउन ु मातै्र होइन। पीडितका अडधकारको सभमान, न्र्ार्मा 
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सहिाडगता, कारबाहीको जानकारी, समाजमा पनुःस्थापना, क्षडतपूडता ददलाउन ुपडन हो। मूलतः पीडितमैत्री 
वातावरणको प्राडप्त र न्र्ावर्क प्रविर्ामा सहिाडगता पीडितका न्रू्नतम अडधकारहरू हनु।् र्सका अलावा 
पीडितको संरक्षणका अन्र् क्षते्रहरू पडन छन।् त्र्सलाई पीडितका अडधकारहरूको सापेक्षतामा हेनुापछा। 
र्द्यवप अपराधको प्रकृडत र पीडितलाई िएको क्षडतपूडताको आधारमा संरक्षणका क्षेत्रहरू फरकफरक हनु 
सक्छन।् तथावप अपराध पीडितहरूको संरक्षणका क्षेत्रहरूमा पीडितहरूको उद्धार, उम्चत र िरपदो बसोबास 
र पनुःस्थापनाको व्र्वस्था, पीडित र डतनीहरूका नातेदार तथ साक्षीको शारीररक र पाररवाररक सरुक्षा, हेरचाह 
र संरक्षण, प्रहरी, सरकारी ववकल, अदालतलगार्तका न्र्ावर्क डनकार्मा हनुे कानूनी कारबाहीको सूचना र 
जानकारी पाउन ेकुरा, आडथाक सहर्ोग एवं राहत क्षडतपूडता, औषडध उपचार र मनोवैज्ञाडनक परामशा, स्वदेश 
वफताा, पनुःस्थापना र पनुडमालन तथा पनुएाकीकरण, अडधकारको सभमान र पीडितमैत्री वातावरण तथा 
सामाम्जक बवहष्कारबाट संरक्षणलगार्तका ववषर् पदाछन।् 

२.१.७ पीडित संरक्षणसगँ सभबम्न्धत सरोकारवाला डनकार्/पदाडधकारी  

अपराधबाट पीडितको संरक्षण गनुा राज्र्को दावर्त्वको ववषर् हो। जसरी अपराधको अनसुन्धान गरी दोषीलाई 
सजार् ददलाउन र कानूनको प्रिावकारी कार्ाान्वर्न गनुा राज्र्को प्राथडमकताको कार्ा माडनन्छ। त्र्सरी नै 
अपराधबाट पीडित व्र्म्िलाई संरक्षण गना र न्र्ार्मा पहुँचको सवु्र्वस्था गनुा पडन राज्र्को उिरदावर्त्वडित्र 
पदाछ। राज्र्को दावर्त्वअन्तगात त्र्सका सभबद्ध डनकार् एवं पदाडधकारीहरूको िडूमका रहन्छ। पीडितको 
संरक्षणमा राज्र्का धेरै डनकार्हरू वा पदाडधकारीहरूको फरकफरक िडूमका रहन्छ। िासगरी न्र्ावर्क 
प्रविर्ामा सरोकारवाला डनकार् वा पदाडधकारीको िडूमका महत्त्वपूणा हनु्छ। त्र्स्ता डनकार्हरूको एक्लो 
प्रर्ासले बालबाडलका र मवहला पीडितको संरक्षण गना सभिव हुँदैन। तसथा एकीकृत अवधारणाका आधारमा 
कार्ा गनुापदाछ। त्र्स्ता डनकार्हरूमा प्रहरी-सरुक्षा डनकार्, सरकारी ववकल, अदालत, प्रडतरक्षी कानून 
व्र्वसार्ी, स्थानीर् प्रशासन, मानव बेचडबिनसभबन्धी अपराधका पीडितहरूको हकमा म्जल्लास्तरीर् सडमडत 
एवं रावष्ट्रर् सडमडत, नागररक समाज, गैरसरकारी संस्था, स्थानीर् डनकार्हरू र सञ्चारकमीहरू महत्त्वपूणा 
रहेका छन।् 

२.१.८ पीडित मवहला, बालबाडलकाववरुद्ध हनेु अपराध र त्र्सको प्रकृडत 

प्रार्ः जनुसकैु आपराडधक कार्ाबाट पडन माडनसलाई कुनै न कुनै रुपमा असर परेको हनु्छ। कुनै अपराधले 
व्र्म्िगत रुपमा असर परु् र्ाएको हनु्छ िन ेकुनै अपराधले समाज र राष्ट्रलाई पडन प्रिाववत गरेको हनु्छ। 
त्र्स्तै कडतपर् अपराधले मवहला र बालबाडलकाहरूलाई बढी प्रिाववत पादाछ। कुनै व्र्म्िको हत्र्ा िएको 
अपराधले समाजका अलावा उसको पररवार र बालबाडलकालाई नै प्रत्र्क्ष रुपमा पीिा परु् र्ाउँछ। मवहला र 
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बालबाडलकालाई नै असर परु् र्ाउन े अथाात ् मवहला र बालबाडलकाववरुद्धका अपराधहरूमा मवहला तथा 
बालबाडलका बेचडबिन, जवरजस्ती करणी, र्ौन शोषण, र्ौन दरुाचार, घरेल ुवहंसा, हािनाता करणी, बाल 
वववाह, बहवुववाह, गिापतन आदद पदाछन।् र्स्ता अपराधहरू ववशदु्ध रुपमा मवहला र बालबाडलकाववरुद्ध हनु े
गदाछन।् र्स्ता अपराधले मवहला तथा बालबाडलकाको सभमान, तर्ाडत र स्वतन्त्रतामा असर परु् र्ाउँछ। 
उनीहरूको सभमानपूवाक बाचँ्न पाउन ेअडधकार, शोषणववरुद्धको हक, गोपनीर्ताको हक, स्वतन्त्रताको हक, 
वैर्म्िक स्वतन्त्रता, आत्मसभमानजस्ता अडधकारको उल्लंघन गदाछन।् साथै मवहलाको वववाह गना पाउने 
अडधकार, बासस्थान र वहँििलुको अडधकार, प्रजनन स्वास्थ्र् र प्रजननसभबन्धी हक, मवहलाववरुद्ध शारीररक, 
मानडसक वा अन्र् वहंसाजन्र् कार्ाववरुद्धका हक अडधकारमा पडन असर परु् र्ाउँछ। र्सैगरी बालबाडलकाको 
आडथाक, सामाम्जक शोषणववरुद्धको हक, म्शक्षाको अडधकार, ववशेष संरक्षण र सहर्ोगको अडधकार, 
जोम्िमर्िु कामववरुद्धको हक, आधारितू स्वास्थ्र् र सामाम्जक सरुक्षा प्राप्त हनु े हक, शोषणववरुद्धको 
हकजस्ता आधारितू हक अडधकारमा असर पगुेको हनु्छ। त्र्स्ता अडधकारको संरक्षण र संवद्धान गना पडन 
पीडित संरक्षणको आवश्र्कता पदाछ। 

मवहला बालबाडलकाववरुद्ध हनु े अपराधको प्रकृडत गभिीर र संवेदनशील हनु्छ। बेचडबिन, वेश्र्ावमृ्ि, 
जबरजस्ती करणी, र्ौन दवु्र्ावहारजस्ता अपराधबाट मवहला तथा बालबाडलकाको तर्ाडत, सभमान, स्वतन्त्रता, 
गोपनीर्ताजस्ता न्रू्नतम आधारितू अडधकारको उल्लंघन हनु जान्छ। र्स्ता अपराधले पीडित मवहला तथा 
बालबाडलकालाई ववडिन्न प्रकारको पीिा, असर र प्रिावहरू पादाछ।  

मवहलाहरूववरुद्ध हनु े अपराधको एक प्रमिु ववषर् लैंडगक वहंसा हो। सामान्र्तः डलङ्गको आधारमा हनु े
िेदिाव, बवहष्करण, असमानता एवं कसूरजन्र् विर्ाकलापलाई लैवङ्गक वहंसाको रुपमा डलने गररन्छ। लैवङ्गक 
वहँसा पीडितका रुपमा मवहला, बालबाडलका, परुुष एवं तेस्रोडलङ्गी जो–कोही हनु सक्छ। र्द्यवप, लैवङ्गक 
वहंसाबाट मूलतः मवहलाहरू नै पीडित िइरहेको सन्दिामा लैवङ्गक वहंसालाई मवहलाववरुद्ध हनु ेवहंसाको रुपमा 
डलन ेगररन्छ। र्स्तो लैंडगकतामा आधाररत वहंसालाई मवहलाववरुद्ध िेदिावकै एक स्वरुप माडनन्छ। हाम्रो 
सन्दिामा लैवङ्गक वहंसा िन्नाले मूलतः मवहलाववरुद्धको वहंसालाई नै बझु्ने गररएको पाइन्छ।  

लैंडगकतामा आधाररत वहंसा िन्नाले मवहलाववरुद्ध लम्क्षत त्र्स्तो वहंसा हो जो मवहला िएकै कारण गररएको 
हनु्छ वा त्र्स्तो वहंसा जसले मवहलालाई असमान व्र्वहार गदाछ। संर्िु राष्ट्रसंघ, अन्तरडनकार् स्थार्ी 
सडमडतअनसुार लैंडगकतामा आधाररत वहंसा िनेको त्र्स्तो साझा शब्द हो, जसको अथा व्र्म्िको इच्छाववरुद्ध 
हनुे कुनै पडन पीिा परु् र्ाउने कार्ा हो, जनु मवहला र परुुषबीचको सामाम्जक मूल्र् मान्र्ता (जेन्िर) मा 
आधाररत हनु्छ। र्सैगरी मवहलाववरुद्धको वहंसा िन्नाले सावाजडनक वा डनजी जीवनमा डलङ्गको आधारमा हनु े
वहंसाजन्र् कार्ा हो, जसले मवहलालाई शारीररक, र्ौनजन्र् वा मानडसक क्षडत वा पीिा परु् र्ाउँछ वा परु् र्ाउने 
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सभिावना हनु्छ। जसअन्तगात त्र्स्तो कार्ा गने धभकी, दबाब र स्वेच्छाचारी रुपमा मवहलाको स्वतन्त्रतामा 
बन्देजसमेत पदाछ। लैंडगक वहंसा िन्नाले कार्ास्थलमा हनु े र्ौनजन्र् दवु्र्ावहार, सामाम्जक कुरीडतजन्र् 
व्र्वहारलगार्त लैंडगक आधारमा हनु े वहंसा सभझनपुछा। लैवङ्गक वहंसा बहृद् शब्दावली हो, र्सडित्र 
मवहलाववरुद्ध हनुे वहंसा, घरेल ु वहंसा, कार्ास्थलमा हनु े वहंसा, सामाम्जक कुरीडतबाट उत्पन्न हनु े व्र्वहार 
आददसमेत पदाछन।् डलङ्गको आधारमा हनु ेिेदिाव, बवहष्करण, असमानता एवं कसरुजन्र् विर्ाकलापलाई 
लैवङ्गक वहंसा िन्न सवकन्छ। लैवङ्गक वहंसापीडितका रुपमा मवहला, बालबाडलका, परुुष एवं तेस्रोडलङ्गी जो 
कोही हनु सक्छ तर लैवङ्गक वहंसाबाट बढी मात्रामा मवहलाहरू पीडित छन।् मवहला र बालबाडलका नै 
अत्र्डधक ितरामा रहेका र ज्र्ादै प्रिाववत हनु ेगरेका कारण लैंडगकतामा आधाररत वहंसा र मवहलाववरुद्धको 
वहंसालाई एकै अथामा डलन ेगरेको पाइन्छ तर केटा र लोग्न ेमाडनसहरू पडन लैंडगकतामा आधाररत वहंसाबाट 
प्रिाववत िएका अनिुवहरू छन।् लैंडगकतामा आधाररत वहंसामा मवहला वा परुुषद्वारा वहंसाजन्र् कार्ामा 
संलग्न िई सामान्र्तः मवहला पीडित हनु्छन।्  

घरेल ुवहंसा, र्ौन दवु्र्ावहार, जबजास्ती करणी, पररवारका सदस्र्बाट बालबाडलकालाई हनु ेर्ौन दवु्र्ावहार, 
बलपूणा गिाधारण, शारीररक, र्ौनजन्र् र मानडसक र्ौनजन्र् दासता, मवहलाववरुद्ध परभपरागत रुपमा हनुे 
हत्र्ा, आगजनी, एडसि िन्र्ाउनेलगार्तका कार्ा, सशस्त्र द्वन्द्वमा जबजास्ती करणी, हत्र्ाजस्ता वहंसा, मवहला 
र बालबाडलकाको बेचडबिन र वेश्र्ावमृ्िमा लगाउने कार्ा, बलपूवाकको वववाह, र्ौनजन्र् दवु्र्ावहार र 
कार्ास्थलमा धभकी आदद लैंडगकतामा आधाररत वहंसाको स्वरुपहरू हनु।् हाम्रो सन्दिामा पडन समाजमा हनु े
गरेका सबै प्रकारका अपराधहरू मवहलाउपर पडन हनु े गदाछन।् तथावप वतामान अवस्थामा अपराधको 
तथ्र्ांकलाई हेने हो िन ेमानव बेचडबिन, र्ौन शोषण, र्ौन दरुाचार, बलात्कार, घरेल ुवहंसा, हत्र्ा, अपहरण, 
गिापतन, कुटवपट, गाली बेइज्जती बलपूवाक वववाह आदद आपराडधक कार्ाहरू मवहलाउपर हनु े गरेको 
पाइन्छ। लैंडगकतामा आधाररत वहंसा मूलतः मवहलाववरुद्ध हनुे गरेको सन्दिामा मवहलाको जीवन चिीर् 
दृवष्टकोणबाट हेदाा र्स्तो वहंसा जीवनको छवटा तहमा हनु ेगरेको देम्िन्छ। र्ी देहार्बमोम्जम रहेका छन।्  

(क) गिाावस्थाः डलंग पवहचान गरी गिापतन, गिावती समर्मा कुटवपट र बलपूणा गिााधान। 
(ि) म्शश ुअवस्थाः केटी म्शश ुहत्र्ा, शारीररक वहंसा, िाना तथा स्वास्थ्र् सवुवधाको पहुँचमा वविेद। 
(ग) बाल्र्ावस्थाः हािनाता करणी तथा र्ौन दवु्र्ावहार, िाना, स्वास्थ्र् तथा म्शक्षामा िेदिाव, बाल 

वेश्र्ावमृ्ि। 
(घ) वकशोर अवस्थाः कार्ास्थलमा र्ौन दवु्र्ावहार, बलात्कार, जबजास्ती वेश्र्ावमृ्ि, जबजास्ती वा मन्जरुीडबना 

वववाह। 
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(ङ) प्रजनन अवस्थाः र्ौन साथीबाट दवु्र्ावहार, वैवावहक बलात्कार, दाइजोजन्र् वहंसा, मानडसक र्ातना, 
घरेल ुवहंसा, अत्र्डधक कार्ाबोझ। 

(च) वदृ्ध अवस्थाः एकल मवहलालाई दवु्र्ावहार, ज्रे्ष्ठ नागररकलाई दवु्र्ावहार। 

नेपालमा लैंडगक वहसासँग सभबम्न्धत ववडिन्न मदु्दाहरू छन।् लैंडगक वहंसासभबन्धी मदु्दाहरूलाई सरकारवादी 
हनुे र दडुनर्ावँादी हनुे मदु्दाको रुपमा डलन सवकन्छ। मानव बेचडबिन तथा ओसारपसार, जबजास्ती करणी, 
बहवुववाह, बाल वववाह, ज्र्ान, सावाजडनक अपराध, ववद्यतुीर् सञ्चारमाध्र्मबाट हनु े कडतपर् सान्दडिाक 
अपराधलाई सरकारवादी हनु ेलैंडगक वहंसाको रुपमा डलन सवकन्छ। र्सरी नै कुटवपट, िानलाउन नददएको, 
घरबाट डनकाला गरेको, जबरजस्ती वववाह, ढाँटी वववाह, गाली बेइज्जती ऐनअन्तगातका मदु्दाहरू, आशर् 
करणीको महलअन्तगातका मदु्दा र घरेल ुवहंसासभबन्धी मदु्दाहरू दडुनर्ावँादी हनुे लैंडगक वहंसाको रुपमा डलन 
सवकन्छ।  

२.१.९ पीडित मवहला र बालबाडलकामा पने असर र प्रिाव 

अपराधबाट पीडित िएका मवहला तथा बालबाडलकामाडथ पने असर र प्रिाव अपराधको प्रकृडत र मात्राअनसुार 
फरक हनु सक्छ। बेचडबिन तथा ओसारपसारमा परेका पीडित बालबाडलका तथा मवहलाहरू गभिीर शारीररक 
तथा मानडसक पीिाको डसकार बन्न पगु्दछन ्िन ेजबजास्ती करणी, घरेल ुवहंसा, वेश्र्ावमृ्िजस्ता अपराधबाट 
पीडित बालबाडलका र मवहलाहरूमा पडन शारीररक तथा मानडसक पीिाको असर देम्िन्छ। कुटवपट, िगी, 
चोरीजस्ता अपराधबाट पीडित हनुेको असर शारीररक र आडथाक प्रकृडतको हनु्छ। र्सप्रकार अपराधबाट 
पीडित मवहला बालबाडलकाहरूमा पने असर र प्रिावलाई डनभनानसुार उल्लेि गना सवकन्छ।  

१. मानव अडधकारको गभिीर उल्लंघन  

सभमानपूवाक बाचँ्न पाउन ेहक, व्र्म्िगत स्वतन्त्रता, समानता, गोपनीर्ता, शोषणववरुद्धको हक, जबजास्ती 
िमववरुद्धको हकजस्ता मानव अडधकारको गभिीर उल्लंघन हनु पगु्छ। मवहला बालबाडलकाको आत्मसभमान 
र तर्ाडतमा पडन गभिीर असर पगु्दछ।  

२. शारीररक पीिा  

कडतपर् अपराधबाट पीडित व्र्म्िले ज्र्ान नै गमुाउनपुछा िन ेमतृकका आम्ित व्र्म्ि वा पररवारमा अपूरणीर् 
क्षडत पगु्न जान्छ। र्सबाट आम्ित पररवार वा व्र्म्ि नै पीिामा पदाछन।् पीडितको जीवन रहेको अवस्थामा 
पडन अपराधको प्रकृडतअनसुार उसलाई शारीररक पीिा िोग्नपुरेको हनु्छ। शारीररक घाउ चोट, अङ्गिङ्ग, हनु,े 
कुरुप देम्िन,े अपाङ्ग िएर रहनपुने, अचेत र ववम्क्षप्त हनुपुनेजस्ता शारीररक समस्र्ा र पीिाहरू डसजाना हनु 
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सक्दछन।् कडतपर् अपराधहरूको पररणामस्वरुप मवहला बालबाडलकाहरू अरू रोगको डसकार बन्न पगु्दछन।् 
जबजास्ती करणी, वेश्र्ावमृ्ि, बेचडबिनबाट पीडित िएका मवहला, बालबाडलकाहरूमा एचआईिी, एड्सजस्ता 
सिमण हनु सक्छ िन ेशारीररक पीिा पडन बेहोनुापछा। रििाब हनु,े कभपन हनु,े ददसावपसाब डनर्न्त्रण 
नहनु,े पाचन प्रणालीमा समस्र्ा, टाउको दखु्न,े दबुालता बढ्नेजस्ता शारीररक पीिा वा समस्र्ाहरू डसजाना हनु 
पगु्दछन।्  

३. मानडसक वा मनोवैज्ञाडनक प्रिाव  

पीडितहरूमा शारीररक प्रिावका अलावा मानडसक असर पदाछ। जसअनसुार एकान्तमा बस्न,े सोम्चरहन,े िर 
मान्न,े माडनसको समदुार्मा बस्न वहचवकचाउन,े िर्, त्रासमा रहेको जस्तो देम्िने, डनराश, हतोत्सावहत हनु,े 
स्मरण शम्ि कमजोर हनु,े दोषी मनोिावना महससु गने, आिामक देम्िन,े असनु्तलन र अम्स्थर रहन,े सही 
सूचना र जानकारी ददन वहचवकचाउनजेस्ता प्रिावहरू देम्िन्छन।् साथै म्चच्र्ाउन,े िराउने, दोषी िान्न,े 
तनावमा रहन,े असरुम्क्षत िान्नजेस्ता प्रवमृ्िहरू पडन देम्िन्छन।्  

४. आडथाक असर  

अपराधको प्रकृडतअनसुार पीडितले आडथाक क्षडत वा असर पडन बेहोनुापछा। कडतपर् अपराधबाट प्रत्र्क्ष रुपमा 
सभपम्ि नै क्षडत हनु पगु्दछ। चोरी, िगी, लटुपाटबाट पीडित हनुेको सभपम्ि नै नोक्सान हनु्छ िने कडतपर् 
अपराधको पररणामस्वरुप पीडित िएका व्र्म्िहरूमा आडथाक असर वा प्रिाव पदाछ। शारीररक क्षडत िएकोमा 
त्र्सको उपचार र कानूनी कारबाही गदाा थप क्षडत हनु जान्छ िने आर् गना सक्ने शारीररक मानडसक 
क्षमतामा ह्रास आई आडथाक क्षडत हनु जान्छ।  

५. सामाम्जक प्रिाव  

अपराधबाट पीडित िएका मवहला बालबाडलकाहरूमा गभिीर सामाम्जक प्रिाव पदाछ। र्सबाट पनुः पीडित 
हनुे अवस्था हनु्छ। बलात्कार, बेचडबिन, ओसारपसार, वेश्र्ावमृ्ि वा र्ौन शोषणजस्ता अपराधबाट पीडित 
मवहला, बालबाडलकाहरूलाई समाजमा पनुःस्थापना हनु सामाम्जक संरचना र परभपरागत सोचले गदाा कदिन 
हनु्छ। समाजले पनुःस्थापना नगने, बवहष्कार र Isolation गने, पररवारले अस्वीकार गने, पनुडमालन नगराउन,े 
दूरदूर गनेजस्ता कारणबाट सामाम्जक असर पदाछ। समाजबाट संरक्षण र सभमानपूवका  व्र्वहार प्राप्त गना 
नसक्दा पीडितहरू हीनताबोधको डसकार हनु पगु्ने सभिावना रहन्छ। तसथा उनीहरूलाई संरक्षण, सहर्ोग र 
पनुःस्थापनाका लाडग प्रोत्सावहत गनुा जरुरी हनु्छ।  
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२.२ अन्तराावष्ट्रर् कानून र अभ्र्ास 

२.२.१ अन्तराावष्ट्रर् कानूनमा अपराध पीडितको अडधकार 

अपराध पीडितको अडधकारलाई थपु्र ैअन्तराावष्ट्रर् कानूनहरूले संरक्षण गरेको पाइन्छ। मानव अडधकारको 
ववश्वव्र्ापी घोषणापत्र, १९४८10 ले संववधान वा कानूनद्वारा प्रदि मौडलक अडधकारहरू हनन गने कार्ाहरूको 
ववरुद्ध सक्षम रावष्ट्रर् अदालतबाट प्रिावकारी उपचार प्राप्त गने अडधकार सबैलाई हनु ेस्पष्ट व्र्वस्था गरेको 
छ। नागररक तथा राजनीडतक अडधकारसभबन्धी अन्तराावष्ट्रर् प्रडतज्ञापत्रले पडन महासम्न्धमा प्रत्र्ाितू गररएका 
नागररकको अडधकार र स्वतन्त्रता उल्लंघन िएमा प्रिावकारी उपचार प्रदान गने दावर्त्व पक्ष राष्ट्रमाडथ 
तोकेको छ11। 

मवहलाववरुद्धका सबै प्रकारका िेदिाव उन्मूलन गने महासम्न्ध १९७९ को धारा २ (च) ले पक्ष राष्ट्रलाई 
मवहलाववरुद्धको िेदिाव डसजाना गने प्रचडलत कानून, डनर्म, परभपरा तथा व्र्वहारहरू पररवतान वा उन्मूलन 
गना कानूनी व्र्वस्थालगार्तका सभपूणा उपर्िु उपार्हरू अवलभबन गने दावर्त्व तोकेको छ। त्र्स्तै उि 
महासम्न्धको धारा ६ ले मवहलाको वेश्र्ावमृ्िको शोषण दमन गना कानूनी व्र्वस्थालगार्तका सभपूणा उपर्िु 
उपार्हरू अवलभबन गनेछन ् िन्न े व्र्वस्था गरेको छ। पक्ष राष्ट्रहरूलाई गरेको डसफाररसमा CEDAW 
Committee ले सन ्१९९२ मा गरेको डसफाररस नं. १९ मा जबरजस्ती करणीलगार्त डलङ्गको आधारमा 
गररने वहंसालाई डनरुत्सावहत गना पक्ष राष्ट्रहरूले पीडितलाई संरक्षण गने र सहर्ोगसभबन्धी सेवाहरू उपलब्ध 
गराउनपुने िनी उल्लेि गरेको छ। 

“पररवाररक वहंसा, बलात्कार, र्ौन वहंसा र अन्र् लैडगंक वहंसाववरुद्धका कानूनहरूले मवहलाको आत्मसभमानको 
पूणा रुपमा संरक्षण गने व्र्वस्थालाई राज्र्पक्षले सडुनम्ित गनुापदाछ। र्थेष्ठ संरक्षणात्मक र सहर्ोगात्मक 
सेवाहरूको व्र्वस्था राज्र्ले पीडितका लाडग गनुापदाछ। प्रिावकारी उजरुी कार्ाववडध र क्षडतपूडतालगार्तका 
उपचारहरू पीडितका लाडग उपलब्ध गराउन ुराज्र्को दावर्त्व हो।” 

Karen Tayag Vertido v. The Philippines (2008), A.S. v. Hungary (2006)12 को मदु्दामा CEDAW 

Committee ले राज्र्ले पीडितलाई र्थोम्चत क्षडतपूडता ददनपुने िनी फैसला गदै क्षडतपूडता ददन सभबम्न्धत 

                                                            
10  Universal Declaration of Human Rights,1948, Article 8. 
11  International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. 

Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, Article 2. 
12  http://www.lawschool.cornell.edu/womenandjustice/Legal-and-Other-Resources/CEDAW-Committee.cfm_, visited date 

2070-2-10 
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देशहरूलाई डसफाररस गरेको छ। नेपालले पडन र्स महासम्न्धलाई अनमुोदन गररसकेकाले CEDAW 

Committee को उि व्र्ातर्ा नेपालका लाडग पडन उम्िकै सान्दडिाक रहेको छ। 

र्ातना तथा अन्र् िुर, अमानवीर् वा अपमानजनक व्र्वहार वा सजार्ववरुद्धको महासम्न्ध, १९८४ को धारा 
१४13 ले प्रत्रे्क पक्षराष्ट्रलाई र्ातनाका पीडितलाई कानूनी उपचार र उम्चत क्षडतपूडताको अडधकार प्रदान गने 
सभबन्धमा आफ्नो कानून प्रणालीमा सडुनम्ित गने राज्र्को दावर्त्व तोकेको छ। साथै र्ातनाको फलस्वरुप 
पीडित िएको व्र्म्िको मतृ्र् ुिएमा उसका आम्ितहरूलाई क्षडतपूडता पाउने अडधकार हनु ेव्र्वस्था गरेको 
छ। र्ातना तथा अन्र् िुर, अमानवीर् वा अपमानजनक व्र्वहार वा सजार्ववरुद्धको महासम्न्ध, १९८४ 
को धारा १४ को र्स व्र्वस्थालाई र्सैका General Comment No. ३14 मा पक्ष राज्र्को दावर्त्वको 
पररडधलाई व्र्ातर्ा गररएको छ।  

पीडितलाई कानूनी उपचार र उम्चत क्षडतपूडता प्रदान गनुापने राज्र्को दावर्त्वको दईु पाटा रहेका छन,् 
कार्ाववडधगत र सारितू। कार्ाववडधगत दावर्त्वअन्तगात र्ातनाका पीडितलाई कानूनी उपचार र उम्चत 
क्षडतपूडताको अडधकार प्रदान गना कानून डनमााण गने, उजरुी गने संर्न्त्र, अनसुन्धान गने डनकार् र स्वतन्त्र 
न्र्ावर्क डनकार्को स्थापना गनुापने हनु्छ। सारितू दावर्त्वअन्तगात र्ातना तथा अन्र् िुर, अमानवीर् वा 
अपमानजनक व्र्वहारका पीडितलाई उम्चत र प्रिावकारी उपचार र क्षडतपूडताको अडधकारका साथै 
पनुस्थापनाका साधनलाई पडन पक्ष राज्र्ले सडुनम्ित गनुापने हनु्छ। र्स महासम्न्धलगार्त थपु्र ैअन्र् अन्तराावष्टर् 
कानूनहरूमा जबरजस्ती करणीलाई र्ातनाको पररिाषाडित्र समेट्न ेगरी व्र्ातर्ा गररएको अवस्था छ। 

त्र्सैगरी बाल अडधकारसभबन्धी महासम्न्ध, १९८९15 ले पीडित बालबाडलकाहरूको पनुःस्थापनाको अडधकार 
सडुनम्ित गरेको छ। सबै वकडसमका जातीर् िेदिाव उन्मूलन गनेसभबन्धी अन्तराावष्ट्रर् महासम्न्ध, १९६५16 
ले पीडितलाई प्रिावकारी संरक्षण र उपचार प्रदान गनुापने दावर्त्वको सजृना पक्षराष्ट्रमाडथ गरेको छ। र्स 
कार्ा आडधकाररक रावष्ट्रर् न्र्ार्ाडधकरण र अरु देशको संस्थाको माध्र्मबाट जातीर् िेदिावको ववरुद्ध गनुापने, 
साथै र्स महासम्न्धववरुद्ध गई मानव अडधकार र सारितू स्वतन्त्रता हनन गने कार्ा गरेमा र्ही आडधकाररक 
न्र्ार्ाडधकरणमा अडधकार प्राडप्तका डनम्भत जानपुदाछ। िेदिावको कारण कसैले क्षडत िोगमेा क्षडतपूडता प्रदान 
गनुापदाछ िनी र्स महासम्न्धले व्र्वस्था गरेको छ। 

                                                            
13  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, G.A. res. 39/46, 

December, 1984. 
14 General Comment No. 3 of the Committee against Torture, CAT/C/GC/3, November, 2012. Available at: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/GC/CAT-C-GC-3_en.pdf 
15  Convention on the Rights of the Child, 1989 G.A. res. 44/25 o, 20 November 1989, Article 39. 
16  The Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965, G.A. res. 2106 (XX) of 21 December 

1965. 
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जबरजस्ती बेपिा बनाइएका नागररकहरूको संरक्षणसभबन्धी अन्तराावष्ट्रर् महासम्न्ध, २०१० को धारा २४  
(३)मा अपराध पीडितको पररपूरण प्राप्त गने अडधकार (Reparation), डित्र प्रडतस्थापन (Restitution), क्षडतपूडता 
(Compensation), पनुःस्थापना (Rehabilitation) र सन्तवुष्ट (Satisfaction) का ववषर्हरू पने उल्लेि गररएको 
छ। र्स महासम्न्धमा व्र्वस्था गररएका पररपूरणसभबन्धी व्र्वस्थाहरू बलात्कारबाट पीडितका सन्दिामा पडन 
अनसुरण गना सवकन्छ। महासम्न्धअनसुार पीडितलाई क्षडतपूडता र पीडितको पररवारमा पनुःस्थापना गरेर मात्र 
पगु्दैन, राज्र्को प्रिावकारी संर्न्त्रसमेत पररचालन गरी पनुः पीडितमाडथ अपराध हनु नददन ेप्रडतबद्धतासमेत 
गररएको हनुपुदाछ। 

पीडितलाई क्षडतपूडता गने सभबन्धमा संर्िु राष्ट्रसंघीर् सातौँ कंग्रसेबाट सन ्१९८५ मा शम्िको दरुुपर्ोग र 
अपराधबाट पीडितहरूको न्र्ार्सभबन्धी आधारितू डसद्धान्तसभबन्धी घोषणापत्र (Declaration of Basic 

Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985)17 जारी िएको छ। र्स 
आधारितू डसद्धान्तको कार्ाान्वर्नको लाडग डनदेम्शकासमेत तर्ार पाररएको छ। र्स आधारितू डसद्धान्तमा 
अपराध पीडित तथा शम्िको दरुुपर्ोगको पररिाषा गररनकुा साथै पीडितका मतुर् चार प्रकारका अडधकारहरू 
संरम्क्षत हनुपुने मान्र्ता अम्घ साररएको छ, जो डनभन प्रकार छन ्:– 

१.  न्र्ार्मा सहज पहुँच एवम ्स्वच्छ न्र्ार्को अडधकार, 

२.  अपहररत एवम ् नोक्सान िएको सभपम्िको पनुप्रााडप्त, पनुःस्थापना वा पीिकबाट क्षडतपूडता िराई 
पाउनेसभबन्धी अडधकार, 

३.  पीिकबाट पनुःस्थापना वा क्षडतपूडता ददलाउन नसवकएको अवस्थामा राज्र्बाट क्षडतपूडता पाउन ेअडधकार, 

४.  मौडलक, स्वास्थ्र् उपचार, मनोवैज्ञाडनक एवम ्सामाम्जक सहर्ोगसभबन्धी अडधकार। 

र्सरी र्स घोषणापत्रले पीडितको पीिकबाट क्षडतपूडता िराई पाउनेसभबन्धी अडधकार तथा र्ससभबन्धी राज्र्को 
दावर्त्व सभबन्धमा व्र्वस्था गरेको छ। अपराधीबाट क्षडतपूडता पूणा रुपमा प्राप्त नहनु ेअवस्था िएमा राज्र्ले 
पीडित र पीडितको पररवारलाई क्षडतपूडता ददनपुने व्र्वस्था र्समा गरेको छ। पीडितले आफ्नो मदु्दामा िएको 
कारबाहीको प्रगडत तथा पररणामबारेमा जानकारी पाउन े पीडितको अडधकार रहने कुरालाई पडन र्स 
घोषणापत्रमा उल्लेि छ। 

मवहला, शाम्न्त र सरुक्षा पररषद् पवहलो प्रस्तावना १३२५18 ले मवहला र बाडलकाका लाडग पररपूरण, 
पनुःस्थापना, पनुसामार्ोजन र र्दु्धपिात ्पनुडनामााणमा ववशेष आवश्र्कता सडुनम्ित गनुापने कुरा स्पष्ट पादाछ। 
                                                            
17  UN doc.E/CN. 15.1997.16 
18  UN Security Council Resolution 1325, S/RES/1325 (2000) 



32 | नेपालमा अपराध पीडितको अडधकारको कार्ाान्वर्न. . . . 
 

संर्िु राष्ट्रसंघ सरुक्षा पररषद्को प्रस्तावना १८२०19 ले जबरजस्ती करणी र ववडिन्न वकडसमका र्ौनजन्र् 
वहंसा मानवताववरुद्धको अपराध हो िनी उल्लेि गरेको छ। ववशेषतः संर्िु राष्ट्रसंघले द्वन्द्वका पीडितलाई 
द्वन्द्वको समर्मा र र्दु्धपिात ्दवैु अवस्थामा ददगो सहार्ता प्रदान गना पक्ष राष्ट्रलाई आग्रह गदाछ। 

उपचार प्राप्त गनाबाट वम्ञ्चत िएका जबरजस्ती करणी र र्ौनजन्र् वहंसाका पीडितहरूका लाडग अन्तराावष्ट्रर् 
फौजदारी अदालतको रोम ववधानले पीडित कोषको स्थापना गरेको छ। अदालतले क्षडतपूडता आदेश गरेबमोम्जम 
कार्ाान्वर्न गना र अन्तराावष्ट्रर् फौजदारी अदालतको क्षेत्राडधकारडित्र पने अपराधका पीडितलाई शारीररक र 
मानडसक पनुःस्थापना वा िौडतक सहार्ता प्रदान गने अडधकार र्स कोषलाई ददइएको छ। 

जररवाना, जफत र राज्र्ले स्ववववेकले गरेको र्ोगदान र कोषमा व्र्म्िगत रुपमा ददइएको अनदुानबाट20 
प्राप्त रकमबाट कोषका विर्ाकलापहरू सञ्चालन हनु्छन।् मानवताववरुद्धको अपराध र र्दु्ध अपराधका 
पीडितहरूको ववशेष आवश्र्कता पूरा गनाका लाडग कोषले चारवटा क्षेत्रमा सहार्ता प्रदान गदाछ, जसमध्रे् 
र्ौन दवु्र्ावहार एक हो। 

अन्तराावष्ट्रर् फौजदारी अदालतको स्थापना गने रोम ववधानको धारा ६८ ले पीडित र साक्षीको संरक्षण र 
डतनीहरूको फौजदारी मदु्दाको कारबाहीको िममा संरक्षणको व्र्वस्था गरेको छ। र्स ववधानअनसुार पीडित 
र साक्षीको संरक्षणका लाडग अदालतले उम्चत र आवश्र्क डनभन उपार्हरू अवलभबन गनुापछा।  

(क) पीडित र साक्षीको सरुक्षा, शारीररक र मनोवैज्ञाडनक सभमान र गोपनीर्ता कार्म गने र्सका लाडग 
अदालतले पीडित वा साक्षीको उमेर, डलङ्ग स्वास्थ्र्, अपराधको प्रकृडतजस्ता सभबन्ध तत्त्वहरूलाई सभमान 
गनुापछा।  

(ि) र्स्ता अपराध र अडिर्ोगको िममा अडिर्ोजनकतााले समेत र्स्ता उपार्हरू अवलभबन गनुापछा।  

सावाजडनक सनुवुाइको अपवादको रुपमा अदालतले पीडित र साक्षीको संरक्षणका लाडग मदु्दाको कुनै पडन 
कारबाहीका िममा बन्द इजलासमा सनुवुाइ गने वा ववद्यतुीर् अन्र् ववशेष उपार्को प्रर्ोगद्वारा प्रमाण 
प्रस्ततुीकरण गनेजस्ता उपार्हरूलाई अनमुडत ददन सक्छ। र्स्तो प्रविर्ा वा कार्ाववडधको प्रर्ोग र्ौन वहंसा 
वा बालबाडलका पीडित वा साक्षी िएको मदु्दामा गररन्छ। 

अडिर्ोिाको िडूमकासभबन्धी संर्िु राष्ट्रसंघीर् मागादशान, १९९० ले मानव अडधकारको ववश्वव्र्ापी 
घोषणापत्रले अगालेका कानूनको अगाडि समानता, स्वच्छ तथा स्वतन्त्र एवं सक्षम न्र्ार्ाडधकरणद्वारा न्र्ार् 
पाउन े डसद्धान्तलाई न्र्ार् प्रशासनसँग सभबम्न्धत संगिनले वास्तववकतामा पररणत गनाका लाडग आवश्र्क 

                                                            
19 UN Security Council Resolution 1820, S/RES/1820(2008) 
20 http://www.trustfundforvictims.org/ 
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कार्ा गने म्जभमेवारी हनु ेउल्लेि गरेको छ। र्समा अडिर्ोिाको िडूमका पडन महत्त्वपूणा रहने उल्लेि छ। 
जसअनसुार अडिर्ोिाहरूले फौजदारी न्र्ार् प्रणालीमा प्रिावकारी िडूमका िेल्नपुने, अपराधको अनसुन्धानमा 
कानूनसँग सापेक्ष हनु ेगरी सपुररवेक्षण गनुापने, मानव मर्ाादाको सभमान र संरक्षण गनुापने, पीडितहरूका 
व्र्म्िगत वहतमाडथ असर परेको अवस्थामा डतनीहरूका ववचार र सरोकारहरूउपर मध्र्नजर गने र 
पीडितहरूका अडधकारका ववषर्मा अपराधका पीडित तथा शम्िका दरुुपर्ोगका पीडितसभबन्धी 
घोषणापत्रबमोम्जम उनीहरूका अडधकारका बारेमा ससूुम्चत गनुापने, अडिर्िुका अलावा पीडितका 
अडधकारहरूको सभमान गनुापनेजस्ता ववषर्हरू रहेका छन।्   

अन्तरदेशीर् संगदित अपराधसभबन्धी संर्िु राष्ट्रसंघीर् महासम्न्ध, २००० को धारा २४ र २५ ले 
अपराधबाट पीडित र साक्षीको संरक्षण र सहर्ोग सभबन्धमा पक्ष राष्ट्रहरूले उम्चत उपार्हरू अवलभबन 
गनुापने व्र्वस्था गरेको छ। जसअनसुार पक्ष राष्ट्रले उि महासम्न्धले समावशे गरेका अपराधसँग सभबम्न्धत 
मदु्दाहरूको न्र्ावर्क कारबाहीका डसलडसलामा बकपत्र गने साक्षीहरूको प्रिावकारी संरक्षणका उपार्हरू 
अवलभबन गनुापने हनु्छ। र्सअन्तगात त्र्स्ता व्र्म्िहरूको शारीररक संरक्षण, डतनीहरूको पवहचान र 
बसोबासको सूचनाको गोपनीर्ता कार्म गने, डिडिर्ो वा अन्र् माध्र्मबाट साक्षीको बकपत्र वा परीक्षणको 
व्र्वस्था गना अनमुडत ददन,े साक्षीको सरुक्षाको उम्चत व्र्वस्था गने, र्स्तो सरुक्षा र संरक्षण पीडितको हकमा 
पडन लागू हनु ेव्र्वस्था गरेको छ।  

र्सैगरी र्स महासम्न्धले सूचीकृत गरेका अपराधबाट पीडित िएका व्र्म्िहरूको संरक्षण र सहार्ताका लाडग 
िासगरी प्रडतशोधको धभकी वा िरधाकको अवस्थाका पीडितहरूको सरुक्षा र संरक्षणका लाडग उम्चत उपार्हरू 
अवलभबन गनुापछा। र्सैगरी अपराध पीडितलाई पक्ष राष्ट्रहरूले क्षडतपूडता र पनुःस्थापनाको व्र्वस्थाका लाडग 
उम्चत कार्ाववडधको डनमााण र स्थापना गनुापछा। र्स्तो कार्ाववडधको व्र्वस्था गदाा फौजदारी कारबाहीका 
चरणहरूमा अडिर्िुको अडधकारप्रडत पूवााग्रही नहनुे गरी गनुापने हनु्छ।  

मवहला तथा बालबाडलकाको बेचडबिन, वेश्र्ावमृ्ि तथा बाल अश्लीलतालाई डनषधे गरी र्ौनजन्र् शोषणबाट 
मवहला बालबाडलकालाई संरक्षण गना नसकेको र संगदित अपराधको रुपमा मानव बेचडबिनको दार्रा र 
पररिाषालाई समेत समेट्न नसकेकाले एक छाता महासम्न्धको आवश्र्कताअनसुार अन्तरदेशीर् संगदित 
अपराधववरुद्धको संर्िु राष्ट्रसंघीर् महासम्न्ध, २००१ को एक उपलेिको रुपमा रहेको प्रस्ततु उपलेि 
बालबाडलका र मवहलाको बेचडबिन तथा वशे्र्ावमृ्ि रोक्न,े दबाउन ेतथा सजार् गने र पीडितको संरक्षण र 
सहर्ोग गने उपलेि हो। र्ो उपलेिको उद्दशे्र् बालबाडलका र मवहलाको बेचडबिन तथा वेश्र्ावमृ्ि रोक्न े
र घटाउन,े बेचडबिनबाट पीडित बालबाडलकाको संरक्षण र सहर्ोग गरी डतनको मानव अडधकारको सभमान 
गने र उपरोि उद्दशे्र् प्राडप्तका लाडग पक्ष राज्र्हरूबीच सहर्ोग अडिववृद्ध गने रहेको छ। 
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र्सले मानव बेचडबिनलगार्त बालबाडलकाको बेचडबिनका ववडिन्न रुपलाई पक्ष राष्ट्रहरूले ववधावर्की 
कानूनद्वारा अपराध घोषणा गरी त्र्सलाई रोक्न, त्र्सववरुद्ध लड्न, पीडितको संरक्षण र सहर्ोग गनाका साथै 
उम्ल्लम्ित उद्दशे्र् प्राडप्तका लाडग राज्र्हरूबीच समन्वर् र सहर्ोग प्रवद्धान गनुापने दावर्त्व पक्ष राष्ट्रहरूलाई 
ददएको छ। पक्ष राष्ट्रले बेचडबिनका पीडितको गोपनीर्ता र पवहचानको संरक्षण गने, बेचडबिनका पीडित 
बालबाडलकाका लाडग अदालती र प्रशासकीर् कार्ाववडधबारे जानकारी ददनलेगार्तका कार्ा गनुापने हनु्छ। 
अन्तरदेशीर् संगदित अपराधववरुद्ध संर्िु राष्ट्रसंघीर् महासम्न्धले मानव ववशेषगरी मवहला तथा 
बालबाडलकाहरूको बेचडबिनलाई रोक्न,े दबाउन े र सजार् गने तथा मानव बेचडबिनका पीडितहरूलाई 
सहर्ोग र उनीहरूको सरुक्षाका लाडग देहार्बमोम्जमका व्र्वस्था रहेको छ। 

(क) हरेक पक्ष राष्ट्रले आफ्ना रावष्ट्रर् कानूनको मातहतमा रही, उम्चत अवस्थाहरूमा र सभिव िएसभम 
र्स्ता मानव बेचडबिनलाई गोपनीर् राख्न सभबम्न्धत वैधाडनक प्रविर्ा बनाउनेलगार्तका काम गरी 
मानव बेचडबिनका पीडितहरूको गोपनीर्ता र पवहचान सरुम्क्षत राख्नछे।  

(ि) हरेक पक्ष राष्ट्रले उम्चत अवस्थाहरूमा बेचडबिनका पीडितहरूलाई प्रदान गने उपार्हरू उल्लेि गररएका 
आफ्नै रावष्ट्रर् वैधाडनक वा प्रशासडनक व्र्वस्थालाई सडुनम्ितता प्रदान गदाछ। 

(ग) हरेक पक्ष राष्ट्रले उम्चत अवस्थाहरूमा, गैरसरकारी सङ्गिनहरू, अन्र् सान्दडिाक सङ्गिनहरू र नागररक 
समाजका अन्र् तत्त्वहरूको सहर्ोगमा र ववशेषगरी डनभन प्रावधानहरूलगार्त मानव बेचडबिनका 
पीडितहरूका लाडग शारीररक, मानडसक तथा सामाम्जक उपलम्ब्ध प्रदान गना डनभन कार्ाान्वर्नका 
उपार्हरूमाडथ ववचार गनेछन।्  
 उम्चत आवास  
 बेचडबिनका पीडितहरूले बझु्न सक्न ेिाषामा उनीहरूका ववशेष वैधाडनक अडधकारहरूमा परामशा 

तथा सूचना आदान–प्रदान गने। 
 म्चवकत्सा, मनोवैज्ञाडनक, तथा िौडतक सहार्ता, र  
 रोजगार, म्शक्षा तथा ताडलमका अवसरहरू 

(घ) हरेक राज्र्पक्षले, उम्चत आवास, म्शक्षा तथा स्र्ाहार लगार्त, ववशेष गरी बालबाडलकाको ववशेष 
आवश्र्कताका कुराहरूमा मानव बेचडबिनका पीडितहरूको उमेर, डलङ्ग, तथा ववशेष आवश्र्कतामा 
र्स धाराका प्रावधानहरू लागू गने कुरामा म्जभमेवारी डलनेछ।  

(ङ) हरेक राज्र् पक्षले आफ्नो ि–ूिागमा रहदासभम, मानव बेचडबिनका पीडितहरूलाई शारीररक सरुक्षा 
प्रदान गनेछ।  
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(च) हरेक राज्र् पक्षले आफ्ना रावष्ट्रर् वैधाडनक उपार्हरूमा मानव बेचडबिनका पीडितहरूको लाडग क्षडत 
बेहोरेकाहरूका लाडग क्षडतपूडता प्राप्त गने सभिावना प्रदान गरेको कुराको सडुनम्ितता प्रदान गनेछ। 

बालबाडलका बेचडबिन, बाल वेश्र्ावमृ्ि तथा बाल अश्लील म्चत्रण सभबन्धमा व्र्वस्था िएको बाल अडधकार 
महासम्न्धको स्वैम्च्छक उपलेिले बालबाडलकाको बेचडबिन, वेश्र्ावमृ्ि र अश्लील म्चत्रणलाई डनषधे गरेको र 
त्र्स्तो डनषडेधत अपराधबाट पीडित िएका बालबाडलका र मवहलाको संरक्षण सभबन्धमा केही व्र्वस्थाहरू 
गरेको पाइन्छ। जसअनसुार फौजदारी कारबाहीका सभपूणा चरणमा अपराधबाट पीडित िएका बालबाडलका 
र मवहला पीडितको संरक्षण गना पक्ष राष्ट्रहरूले डनभन उपार्हरू अवलभबन गनुापछा।  

(क) पीडितलाई उनीहरूको अडधकार, िडूमका तथा कारबाहीको क्षेत्र, समर् र प्रगडतका बारेमा तथा 
उनीहरूको मदु्दाका डछनोफानोको बारेमा जानकारी ददने।  

(ि) सभपूणा कानूनी प्रविर्ामा पीडितहरूलाई उपर्िु सहर्ोगी सेवाहरू उपलब्ध गराउने।  
(ग) पीडितको गोपनीर्ता र पवहचानलाई उपर्िुताअनसुार संरक्षण गने।  
(घ) िर, त्रास वा प्रडतकारबाट पीडित र उनीहरूका पररवार एवं साक्षीहरूलाई सरुक्षा ददन ेव्र्वस्था गने। 
(ङ) पीडित बालबाडलकासँग सभबम्न्धत मदु्दा फैसला गदाा वा क्षडतपूडता ददलाउन ेआदेश कार्ाान्वर्न गदाा 

अनावश्र्क वढलाससु्ती हनु नददने।  
(च) पीडित बालबाडलका िए उपचार ददँदा डतनीहरूको सवोिम वहत नै प्राथडमक ववषर् हो िन्न ेसडुनम्ित 

गने।  

(छ) पीडितको संरक्षण र पनुःस्थापना कार्ामा संलग्न व्र्म्ि र संस्थाहरूको सरुक्षा र एकता संरक्षण गने।  

मवहला तथा बालबाडलकाको जीउ मास्न ेबेच्न ेकाम रोकथाम गने र सोववरुद्ध संघषा गने सभबन्धमा व्र्वस्था 
िएको साका  महासम्न्ध, २००२ को व्र्वस्था मवहला तथा बालबाडलकाको जीउ मास्ने बेच्ने काम रोकथाम 
गना र त्र्स्तो कामबाट पीडित िएकाहरूलाई सहर्ोग गने, डनजहरूको पनुःस्थापना गने तथा वफताा गने 
काममा सहर्ोग सदुृढ गना र्ो महासम्न्ध डनमााण िएको हो। र्स महासम्न्धको व्र्वस्थाअनसुार पीडित 
िासगरी वेश्र्ावमृ्िको उद्दशे्र्ले जीउ मास्न े बेच्न े कार्ामा लगाइएका बालबाडलका र मवहलालाई डनभन 
अडधकार रहन्छ र ती अडधकारहरू सदस्र् राज्र्का अडधकारीहरूले सडुनम्ित गनुापछा। 

(क)  कसरुको पपुाक्ष गदाा पीडितको गोप्र्ता कार्म गने र उपर्िु परामशा र कानूनी सहार्ता हनु ेसडुनम्ितता 
गने। 

(ि) पीडितहरूलाई आफ् नो उत्पम्िको देशमा वफताा गने कामका तौरतररका तर् गने। 
(ग) पीडितको वफताा गने काम निएसभम उनीहरूको उपचार र पालनपोषणको व्र्वस्था गने।  
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(घ) कानूनी सल्लाह र स्वास्थ्र्को हेरचाह र सवुवधा उपलब्ध गराउने।  
(ङ) पनुःस्थापनाका लाडग संरक्षण गहृ वा आिर्स्थल ििा गने। 

(च) कानूनी सल्लाह, परामशा, रोजगारी, ताडलम तथा हेरचाह र सवुवधाका लाडग उपर्िु बन्दोबस्ती गने र 
सोका लाडग गैरसरकारी संस्थासँग सहर्ोग डलन सक्ने। 

भ्रष्टाचारववरुद्ध संर्िु राष्ट्रसंघीर् महासम्न्ध, २००३ ले पीडित र साक्षी संरक्षण सभबन्धमा देहार्बमोम्जमको 
व्र्वस्था गरेको छ। 

(क) साक्षी र ववशेषज्ञ एवं उनीहरूका नातेदार र अन्र् डनकटस्थ व्र्म्िहरूलाई सभिाववत दवु्र्ावहार वा 
त्रासबाट प्रिावकारी सरुक्षा प्रदान गना सममु्चत उपार्हरू अवलभबन गनेछन।् 

(ि) त्र्स्ता व्र्म्िहरूको िौडतक सरुक्षामा आवश्र्क पनेसभम र सभिव िएसभम, उनीहरूलाई अन्र्त्र 
पनुःस्थावपत गने र र्स्ता व्र्म्िहरूको गोप्र्ता कार्म राख्न ेतथा उनीहरूको पवहचान र अवम्स्थडतको 
िलुासा गना सीमा तोक्न अनमुडत ददन ेकार्ाववडधहरू स्थावपत गने कुराहरू। 

(ग) उम्ल्लम्ित प्रावधानहरू पीडित व्र्म्ि साक्षी रहेसभम उनीहरूका लाडग पडन लागू हनुेछन।् 
(घ) कसरुदारववरुद्धका फौजदारी कारबाहीका प्रत्रे्क उपर्िु चरणहरूमा प्रडतवादीका अडधकारहरूमा 

प्रडतकूल प्रिाव नपने तररकाबाट, पीडित व्र्म्िहरूका दृवष्टकोण र सरोकारहरूलाई प्रस्ततु गना तथा 
ध्र्ान ददन सक्षम बनाउनेछन।् 

(ङ) कुनै व्र्म्िले सूचना पेस गरेकोमा डनजववरुद्ध कुनै अन्र्ार्पूणा व्र्वहार हनुबाट सरुक्षा प्रदान गना 
आफ्नो मलुकुको कानून प्रणालीमा समूम्चत उपार्हरू अवलभबन गने व्र्वस्था गना ववचार गनेछन।् 

मानव बेचडबिनववरुद्धको र्रुोपेली पररषद्को महासम्न्ध, २००५ क्षेत्रीर् स्तरको र्ो महासम्न्धको मतुर् उद्दशे्र् 
बेचडबिन र ओसारपसारमा पीडित र साक्षीको संरक्षण र सहार्ता गने सभबन्धमा प्रिावकारी व्र्वस्था गनुा 
रहेको छ। र्स महासम्न्धको धारा १ ले डनभन व्र्वस्था गरेको छ। मानव बेचडबिन तथा ओसारपसारको 
कार्ालाई रोकथाम गना, र्स्तो कार्ाववरुद्ध लड्न तथा मानव बेचडबिन तथा ओसारपसारका पीडित 
व्र्म्िहरूको मानव अडधकारको संरक्षण गनुा र पीडित तथा साक्षीको संरक्षण र सहार्ताका लाडग ववस्ततृ 
रुपरेिा तर्ार गनुा र्स महासम्न्धको प्रमिु उद्देश्र् हो। र्स महासम्न्धले पीडितको संरक्षण सभबन्धमा सदस्र् 
राष्ट्रहरूका डनभन मतुर् दावर्त्व रहन ेव्र्वस्था गरेको छ।  

(क) पीडितको पवहचानको सरुक्षा गने। 
(ि) पीडितलाई सहार्ता ददने। 
(ग)  कानूनी सहार्ता र क्षडतपूडता उपलब्ध गराउन।े 
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अन्तराावष्ट्रर् मानव अडधकार र मानवीर् कानूनको गभिीर उल्लंघनबाट पीडितको अडधकारसभबन्धी आधारितू 
डसद्धान्त र मागाडनदेम्शका, २००५ लाई संर्िु राष्ट्रसंघीर् महासिाले प्रस्तावको रुपमा २००५ मा पाररत 
गरेको डथर्ो। र्स डसद्धान्त र मागाडनदेम्शकाले अन्तराावष्ट्रर् मानव अडधकार र मानवीर् कानूनको गभिीर 
उल्लंघनबाट पीडित िएकाहरूको उपचार र पररपूरणको सभबन्धमा डनभन व्र्वस्था गरेको छ : 

(क) अन्तराावष्ट्रर् मानव अडधकार र मानवीर् कानूनका व्र्वस्थालाई रावष्ट्रर् कानूनमा समावेश गने। 
(ि) पीडितका लाडग प्रिावकारी कानूनी र प्रशासडनक उपार्हरू अवलभबन गरी स्वच्छ, प्रिावकारी र 

डछटोछररतो न्र्ार् प्राडप्तको पहुँचको सडुनम्ितता गने। 
(ग) पीडितका लाडग पर्ााप्त, प्रिावकारी तथा उपर्िु उपचार र पररपूरणको व्र्वस्था गने। र्सअन्तगात 

न्र्ार्मा समान र प्रिावकारी पहँचुको व्र्वस्था, पीडितलाई पगु्न गएको क्षडत वा हाडन नोक्सानीका 
आधारमा पर्ााप्त र प्रिावकारी पररपूरणको व्र्वस्था, क्षडतपूडता र पररपूरण प्रदान गने संर्न्त्र र प्रविर्ाबारे 
सूचनामा पहुँचको व्र्वस्था गने।  

(घ) उपर्िु सहार्ताको अडधकार, पीडितका पररवार र साक्षीहरूलाई न्र्ावर्क प्रविर्ाको अम्घ र पडछ 
सरुक्षा र गोपनीर्ताको व्र्वस्था गने। 

(ङ) पीडितलाई िएको शारीररक र मानडसक क्षडत, अवसरको प्राडप्तमा परेको असर, िौडतक र नैडतक 
क्षडतसमेतका आधारमा क्षडतपूडता, पररपूरण, पनुःस्थापना, पनुःपीडित नहनु ेप्रत्र्ािडूतको अडधकार। 

२.२.२ राज्र्को दावर्त्वका रुपमा अपराध पीडितको संरक्षण 

शम्िको दरुुपर्ोग र अपराधबाट पीडितहरूको न्र्ार्सभबन्धी आधारितू डसद्धान्तसभबन्धी राष्ट्रसंघीर् घोषणापत्र 
(Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985) 
१९८५ को पररच्छेद १२ मा पीिक वा अन्र् स्रोतबाट पर्ााप्त क्षडतपूडता पीडितले प्राप्त गना नसकेमा राज्र्ले 
डनभन अवस्थाका पीडितहरूका लाडग क्षडतपूडता उपलब्ध गराउनपुछा िनी उल्लेि गरेको पाइन्छ। र्रुोपेली 
सम्न्ध, १९८३ ले अन्र् स्रोतबाट पीडितले क्षडतपूडता प्राप्त गना नसकेमा राज्र्बाटै त्र्स्ता पीडितको क्षडतपूडता 
डतनुापने दावर्त्व तोवकएको पाइन्छ। सो सम्न्धअन्तगात समेत डनभन दईु प्रकारका पीडितहरूले क्षडतपूडता प्राप्त 
गना सक्न ेव्र्वस्था रहेको देम्िन्छ21। 

१. प्रत्र्क्ष रुपमा मनसार्र्िु वहंसात्मक अपराधको कारणबाट गभिीर शारीररक चोट वा स्वास्थ्र्मा क्षडत 
पगुेका व्र्म्िहरू। 

२. मनसार्र्िु वहँसात्मक अपराधको कारणबाट मतृ्र् ुिएका व्र्म्िका आम्ित व्र्म्िहरू। 

                                                            
21  वहसात्मक अपराध पीडितहरूका लाडग क्षडतपूडता गनेसभबन्धी र्रुोपेली महासम्न्ध १९८३ को धारा २ 
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पीडितलाई उपलब्ध गराउनपुने क्षडतपूडता पीिकले डतना नसक्ने अवस्था िएमा सो दावर्त्व राज्र्को रहन 
जान्छ। राज्र्को पीडित पक्षप्रडतको र्स्तो दावर्त्व डनभन डलम्ित आधारमा पवुष्ट गना सवकन्छ22। 

१. राज्र् एक संगदित संस्था हो। र्सले आन्तररक सरुक्षाको डनम्भत प्रहरी र बाह्य सरुक्षाका डनडमि सेना 
तैनाथ गरेको हनु्छ। राज्र् नागररकहरूकै शम्ि र सहर्ोगले चलेको हनु्छ। सामाम्जक सभझौताको 
डसद्धान्तका वहमार्तीहरू राज्र्लाई नागररकहरूले आफ्नो मौडलक हकको केही अंश सभुपेर र्ो संस्था 
संगदित हनु पगुेको बताउँछन।् प्रत्रे्क नागररकले सभुपेको शम्ि नै संगिनात्मक रुपमा सभप्रि ुहो। 
अतः राज्र्को प्रमिु कताव्र् नागररकलाई शाम्न्त सवु्र्वस्था प्रदान गनुा हो। अपराध हनु गएका अवस्थामा 
राज्र्को सरुक्षा प्रबन्ध नै दोषी िहररन ेिएकाले राज्र्ले पीडित पक्षलाई राहत ददन ुउसको नैडतक 
म्जभमेवारीडित्र पदाछ। 

२. आधडुनक राज्र्लाई लोककल्र्ाणकारी संस्था पडन माडनन्छ। अथाात ् राज्र्ले गररब, अनाथ, अपाङ्ग, 
वपछडिएका व्र्म्िको उत्थान गने लक्ष्र् रािेको हनु्छ। सामाम्जक उन्नडतको डनडमि हनुेबाट डलएर नहनु े
माडथ ववतरण गनुा उसको अको प्रमिु कार्ा पद्धडत हनु आउँछ। अपराधमा कसरुदारले कानून पालना 
गरी बसेका डनदोष नागररकमाडथ अत्र्ाचार गना पगुेको हनु्छ। र्स्तो म्स्थडतमा कसरुदारलाई दण्िका 
अडतररि क्षडतपूडता डतना बाध्र् गराउन ुर कसरुदारले क्षडतपूडता ददन नसकेमा आफ्नोतफा बाट क्षडतपूडता 
ददलाउन ुराज्र्को म्जभमेवारीडितै्र पना जान ेकुरा हनु।् 

३. नागररकले राज्र्लाई कर डतरेको हनु्छ। राज्र्को िचा त्र्ही करका माध्र्मबाट चलेको हनु्छ। राज्र्बाट 
शाम्न्त सरुक्षाकै अपेक्षामा नागररकले राज्र्लाई आफ्नो डमवहनेतको केही अंश करको रुपमा डतने प्रविर्ामा 
डबमा कभपनीलाई आफ्नो जीउ ज्र्ानको सरुक्षाको डनडमि डतररने वप्रडमर्मिन्दा कुनै रुपमा फरक छैन। 
अतः अपराध िएपडछ राज्र्बाट पीडित पक्षले क्षडतपूडता र्ा राहतको अपेक्षा गनुा स्वािाववक देम्िन्छ। 

२.३ अन्र् देशको अभ्र्ास 

अपराधबाट पीडितलाई तत्काल तथा दीघाकालसभम आउन सक्न ेजोम्िम तथा स्वास्थ्र्मा परेको प्रडतकूल 
असरलाई ध्र्ानमा रातदै ववश्वका ववडिन्न लोकताम्न्त्रक मलुकुहरूले पीडितलाई तत्काल राहत तथा 
दीघाकालसभम लम्क्षत गरी क्षडतपूडता ददन े व्र्वस्था गना कानूनी व्र्वस्थाका साथमा डनदेम्शका बनाएको 
देम्िन्छ। 

  

                                                            
22  V.N.Rajan, Victimology in India : An Introductory Study, p.79. उद्धरण : नेपाल सरकारववरुद्ध राज ुिन्न ेसीताराम डथङ्गसमेत मदु्दाः मानव 

बेचडबिन तथा ओसारपसार (068-CR-0218), मकवानपरु म्जल्ला अदालत। 
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िारत 

िारतमा Government of India Act, 1935 जारी िएपडछ फौजदारी न्र्ार् प्रणालीमा सधुार गना न्र्ार्मूडता 
VS Malimath को अध्र्क्षतामा आर्ोग गिन गररएको डथर्ो। उि आर्ोगले िारतमा फौजदारी न्र्ार् 
प्रणालीमा गररनपुने ववडिन्न सधुारका अडतररि साक्षी र पररवारका सदस्र्हरूको हक वहत संरक्षण वा सरुक्षाका 
लाडग बहृद् कानून जारी गनुापने डसफाररस गरेको डथर्ो। तथावप र्स डसफाररसमा पीडित शब्द उल्लेि नगरी 
साक्षी र डतनका पररवारका सदस्र् िन्न ेउल्लेि गरेको पाइन्छ। िारतको संववधानको अधीनमा रही फौजदारी 
न्र्ार्सभबन्धी कानून जारी गने क्षेत्राडधकार केन्िीर् र राज्र् सरकार दवैुमा रहेको छ। केन्िीर् सरकारले 
बनाएको २ वटा फौजदारी अपराध संवहताहरू, िारतीर् दण्ि संवहता, १८६१ र िारतीर् फौजदारी कार्ाववडध 
संवहता, १९७३ लागू रहेका छन।् जनु संवहताहरूमा अपराध र सजार्, फौजदारी कार्ाववडधका साथै फौजदारी 
न्र्ार्मा संलग्न डनकार्हरू प्रहरी, अडिर्ोजक तथा अदालती कारबाही सभबन्धमा सारितू कानूनी व्र्वस्था 
गररएको छ। जसमा अपराधबाट पीडितले अपराधको सूचना गने, आफ्नो उजरुी दताा निए सोिन्दा माडथल्लो 
प्रहरी अडधकृतसमक्ष उजरुी ददन सवकन,े उि प्रहरी अडधकृतबाट समेत जाहेरी दरिास्त दताा गने आदेश 
नददएमा मम्जषे्ट्रटसमक्ष उजरुी ददई अपराध अनसुन्धान गराउन सक्ने व्र्वस्था गररएको छ। िारतमा अपराध 
पीडितहरू अडिर्ोजनको साक्षीको रुपमा मात्र रहन्छन। अडिर्िुसँग थपु्र ैसंवैधाडनक तथा कानूनी अडधकार 
रहे तापडन त्र्सको तलुनामा पीडितहरूलाई फौजदारी कारबाहीमा उनीहरूको वहत संरक्षण गने समर्ोम्चत 
कानूनी व्र्वस्था रहेको छैन। पीडितहरूका सभबन्धमा छुटै्ट कानूनी व्र्वस्था पडन रहेको पाइँदैन। पीडितको 
संरक्षणका सन्दिामा िारतको सवोच्च अदालतबाट महत्त्वपूणा फैसला िएका छन ् र फैसलाहरूको 
कार्ाान्वर्नबाटै र्स उद्देश्र् हाडसल गने प्रर्ासहरू िएको पाइन्छ। 

िारतको दण्िसंवहताले जबरजस्ती करणीलाई दण्िनीर् अपराध िनी पररिावषत गरेको छ। िारतको फौजदारी 
कार्ाववडध कानून (Criminal Procedural Act) मा २०१३ मा िएको संशोधनअनसुार पीडितले पीिकबाट 
पाउन ेजररवाना रकमका साथै राज्र्बाट समेत क्षडतपूडता प्राप्त गने व्र्वस्था छ23। म्जल्लाको कानूनी सहार्ता 
सडमडत (District Legal Aid Authority) ले नै पीडितको डनवेदनउपर कारबाही गरी पीडितलाई उम्चत 
क्षडतपूडता तोक्न ेर क्षडतपूडता ददलाउन पहल गने गरेको छ। हालै िएको र्स कानूनको संशोधनपूवा कानूनमा 
क्षडतपूडतासभबन्धी कुनै व्र्वस्था डथएन, तापडन पीडितलाई क्षडतपूडता ददन ेस्ववववेकीर् अडधकार अदालतलाई 
प्रदान गरेको डथर्ो।  

                                                            
23 दफा ३५७ ि 
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िारतमा रुिल साह वव. डबहार मदु्दामा सवोच्च अदालतले पवहलोपटक मौडलक हकको हनन िएमा ररटको 
माध्र्मबाट पीडितलाई क्षडतपूडता िराउने अडधकार न्र्ार्पाडलकालाई छ िन्दै क्षडतपूडताको डसद्धान्त प्रडतपादन 
गरेको डथर्ो। त्र्सैगरी डिल्ली िोमेम्स्टक ववका ङ वमुन वव. र्डुनर्न अफ इम्न्िर्ा  मदु्दामा सवोच्च अदालतले 
ज्र्ादै महत्त्वपूणा डनदेशन ददएको छ जसअनसुारः 

१.  क्षडतपूडता डनधाारण गना र क्षडतपूडता प्रदान गना Criminal Injury Compensation Board को स्थापना 
गनुापने, 

२.  मदु्दा अदालतमा चडलरहेको अवस्थामा पीडितलाई अन्तररम क्षडतपूडता ददलाउनपुने, 

३.  जबरजस्ती करणीपीडितलाई पररपूरण गराउन क्षडतपूडता ददलाउनपुने। 

र्स आदेशमा िारतको रावष्ट्रर् मवहला आर्ोगलाई क्षडतपूडताको ववशेष र्ोजनाका लाडग क्षडतपूडताको Scheme 
तर्ार गना ददएको आदेशअनरुुप आर्ोगले पीडितलाई राहतस्वरुप प्रदान गने म्स्कम मस्र्ौदा गरी केन्िीर् 
सरकारलाई बझुाइसकेपडछ सरकारले “Scheme for Relief and Rehabilitation of Victims of Rape 2005” 
डनदेम्शका जारी गरेको छ। र्सअन्तगात मदु्दा दार्र िएको १५ ददनडित्र तत्कालीन राहतस्वरुप २०,००० 
पाउन ेर सरुु अदालतमा उपम्स्थत िई मदु्दालाई समथान गरेको अवस्थामा २ लािसभम क्षडतपूडता ददन ेव्र्वस्था 
िएको पाइन्छ। अवस्था हेरेर उि क्षडतपूडता बढाउन सवकनसेमेत व्र्वस्था गरेको पाइन्छ। तर सन ्२००५ 
मा जारी िएको उि म्स्कम तत्काल लागू निएपडछ अदालतले पनुः आदेश गदै ६ हप्ताडित्र क्षडतपूडता म्स्कम 
लागू गना िनेपडछ Ministry of Women and Child Development ले क्षडतपूडता म्स्कम24 तर्ार गरेको छ। 

त्र्सैगरी वविम डसंह वव. पन्जाब25 मदु्दामा एकजना मवहलालाई उनको पडतसमेत पडतका छ जना साथीहरूले 
सामूवहक जबरजस्ती करणी गरेकोमा म्जल्ला अदालतले अपराध िहर गरी अपराधीहरूलाई कैद सजार् ददए 
पडन पीडितलाई क्षडतपूडता ददनेबारे मौन रहेको अवस्थामा पीडितले पन्जाब हरर्ाणा हाई कोटामा क्षडतपूडताका 
लाडग ररट दार्र गररन।् पन्जाब हररर्ाणा हाई कोटाबाट पीडितलाई क्षडतपूडता ददलाउनपुने िहर गनुाका साथै 
पीडितलाई पीिक पडतबाट थप रु. ४,००,००० िराउन ेिनी डनणार् िर्ो। र्सरी िारतको अदालतबाट 
पीडितको क्षडतपूडताको अडधकारलाई सडुनम्ित गने प्रर्ास गररएको देम्िन्छ। 

िारतको प्रान्तीर् राज्र्हरूले समेत पीडितलाई राहत ददन ेगरेको पाइन्छ। जस्तै गोवा राज्र्ले र्ौनजन्र् 
वहंसाबाट पीडितको राहतका लाडग राज्र्को वावषाक बजेटबाटै क्षडतपूडता ददन े व्र्वस्था गरेको छ। “Goa 

                                                            
24  Interim Assistance : रु. २०,००० देखि ५०,०००। )जाहेरी दर्ाापछि(, Final Assistance : १ लाि ३० हजार र नाबालक पीडिर् भएको 

अवस्थालगायर् अन्य Special Cases मा ३ लाि ददइने व्यवस्था गरेको ि।  
25  Vikram Singh v. State of Punjab, Criminal Appeal Nos. 1396-97, 2008. 
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Victim Compensation Scheme 2012” अन्तगात पीडितलाई अडधकतम १० लािसभम क्षडतपूडता ददन सवकन े
व्र्वस्था गरेको छ। राज्र् सरकारले वावषाक बजेट छुट्टाई पीडितलाई राहत ददन ेव्र्वस्था26 ददल्लीलगार्त 
अन्र् राज्र्हरूमा समेत पाइन्छ। 

बेलार्त 

एक्काईसौ शताब्दीको सरुुआतसँगै बेलार्लतमा पीडितहरूको हक अडधकार संरक्षण र क्षडतपूडता िराउने 
सभबन्धमा उच्चस्तरको व्र्वस्था गररएको पाइन्छ। सन ्१९८६ मा स्थापना गररएको Crown Prosecution 
Police Service ले फौजदारी अपराधमा अडिर्ोजन गदाछ। र्सैगरी र्ातना पीडितहरूका लाडग फौजदारी 
क्षडतपूडतासभबन्धी ऐन, १९५५ जारी गरी लागू गररएको छ। र्सका साथै बेलार्तमा अन्र् अडिर्ोजन 
डनकार्हरू रहेका छन।् जस्तो, स्वास्थ्र्, स्थानीर् डनकार्हरूले पडन अडिर्ोजनसभबन्धी कार्ा गदाछन।् 
अपराधजन्र् पीडितहरूबाट नै अनसुन्धानको उिान हनुकुो साथै अडिर्ोजनसमेतमा डनजहरूले अगवुाइ र 
नेततृ्व गदाछन।् बेलार्त सरकारबाट अपराधजन्र् पीडितका अडधकारहरूको सधुार गने िममा ३ अवप्रल 
२००६ मा Code of Practice for Victims’ of Crime जारी गरी लागू गररएको छ। जसअन्तगात 
पीडितहरूले अपराध अनसुन्धानको बारेमा िइरहेको सूचना पाउन,े अडिर्िु पिाउ परेको र अदालती 
कारबाहीको सूचना पाउनेलगार्तका डनभनबमोम्जमका अडधकार रहेको पाइन्छ।  

१.  डनम्ित समर्सीमाडित्र अपराधका सभबन्धमा सूचना पाउन ेहक हनु ेर साथै पिाउ गररएको र अदालतमा 
मदु्दाको अवस्थासमेतका ववषर्मा सूचना पाउने हक हनु,े 

२.  पीडित नातेदारहरूका लाडग एक समवपात पाररवाररक सभपका  प्रहरी अडधकृत तोवकनपुने, 

३.  क्षडतपूडताका लाडग हनुपुने र्ोग्र्ताका ववषर्मा स्पष्ट सूचना हनुपुने, 

४.  सबै पीडितहरूलाई पीडित सहर्ोग कार्ािमका ववषर्मा जानकारी गराउनपुने,  

५.  कमजोर एवं त्रडसत पीडितहरूलाई प्रदान गररनपुने सेवा उच्चस्तरको हनुपुने, 

६.  पीडितहरूले चाहेको स्तरको सेवाको उपलब्ध गराउन ेप्रत्र्ािडूतका लाडग सेवाडित्र वा बाह्यका कार्ामा 
लम्चलोपन हनु।े 

पीडितहरूलाई आफ्ना अडधकारहरूका सभबन्धमा चेतना गराउने तथा फौजदारी न्र्ावर्क डनकार्बाट उम्चत 
र िरपदो सेवा प्राप्त गरेको महससु नगरेमा त्र्सववरुद्ध कानूनी चनुौती ददन पीडितहरूलाई प्रोत्साहन गररन,े 
त्र्स कारबाहीबाट समेत डनजहरूको म्चि नबझेुमा संसदीर् अभबिुसभर्ानमाफा त संसद् मा उजरुी ददन सवकने, 
                                                            
26  www.hidustantimes.com/india-news, visited date 13-12-2012) 
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पीडित सहर्ोग कार्ािमबाट डनःशलु्क र िरपदो कानूनी सल्लाह पाउने, मानव अडधकार ऐनबमोम्जम 
गोपनीर्ताको अडधकार र वाकस्वतन्त्रता दवैु अडधकार सरुम्क्षत हनु ेव्र्वस्था गररएको छ। 

अपराधजन्र् पीडितहरूलाई शारीररक, िावनात्मक र आडथाकजस्ता क्षडतपूडता कानूनी प्रविर्ाबाट उपलब्ध 
गराइन,े जसअन्तगात नोक्सानी, अडिर्िुबाट सरुक्षा र अडिर्िुको सभपका बाट रोकथाम गनेजस्ता सामाम्जक 
सरुक्षाका अडधकार रहेका छन।् फौजदारी विर्ाकलापको पररणामस्वरुप कुनै घटना िएमा क्षडतको गभिीरता 
ववचार गरी फौजदारी नोक्सानी क्षडतपूडता र्ोजनाअन्तगात १००० देम्ि ५००० पौण्िसभम क्षडतपूडता उपलब्ध 
गराइन े व्र्वस्था छ। साथै र्स्ता क्षडतपूडताहरू अवस्थाअनसुार (अपराधको गाभिीरताअनसुार) देवानी 
प्रविर्ाबाट असलुउपर गना सवकन्छ। 

जबरजस्ती करणी पीडितलाई िनेर बेलार्तमा छुटै्ट क्षडतपूडताको व्र्वस्था निए पडन जघन्र् अपराधका पीडितका 
लाडग क्षडतपूडता प्रदान गररने व्र्वस्था छ। र्स व्र्वस्थाअनरुुप पीडितलाई दईु तररकाबाट क्षडतपूडता िराउन े
व्र्वस्था छ। पवहलो व्र्वस्थामा अदालतको आदेशअनसुार अडिर्िुलाई क्षडतपूडता िराउन लगाइन्छ। र्स्तो 
िालको क्षडतपूडता पीिकको आडथाक अवस्थामा सीडमत हनु्छ। 

Criminal Injuries Compensation Act 1995 अन्तगात पीडितलाई क्षडतपूडता ददलाउन ेअको माध्र्म बेलार्त 
सरकारअन्तगात पने विडमनल इन्जरुी कभपनसेसन अथोररटी Criminal Injuries Compensation Authority 

(CICA) हो। र्स डनकार्को स्थापना १९६६ मा बेलार्त सरकारबाट बेलार्त, स्कटल्र्ान्ि र वेल्समा 
घटेका जघन्र् अपराधका पीडितका लाडग क्षडतपूडता प्रदान गना िएको हो27। जघन्र् अपराधडित्र जबरजस्ती 
करणी र अन्र् र्ौनजन्र् वहंसा पडन पदाछन।् विडमनल इन्जरुी कभपनसेसन अथोररटीले जघन्र् अपराधबाट 
िएका शारीररक तथा मानडसक कष्टबापत क्षडतपूडता िराउँछ। 

र्सअन्तगात अपराध पीडितका लाडग क्षडतपूडता ताक्ने डनम्ित मापदण्ि बनाइएको अवस्था छ। अपराध घटेको 
दईु वषाडित्र पीडितले क्षडतपूडता पाऊँ िनी विडमनल इन्जरुी कभपनसेसन अथोररटीमा डनवेदन ददन पाउँछ। 
जबरजस्ती करणीजस्तो जघन्र् अपराधमा पीडितलाई िएको क्षडतअनसुार ११,००० पाउन्िदेम्ि ३३,००० 
पाउन्िसभम क्षडतपूडता प्रदान गना सक्छ। पीडित गिावती िएमा वा पीडितलाई र्ौनरोग सरेमा अडधकतम 
क्षडतपूडता ददन ेगरेको पाइन्छ। बेलार्तको अदालतले समेत थप क्षडतपूडता राज्र्बाट िराउन ेगरेको पाइन्छ। 

पीडितले क्षडतपूडता पाउन पीिकमाडथ अदालतमा मदु्दा चली िहर िएको हनुपुने िन्न े छैन। तर पीडितले 
जानीजानी प्रहरीमा अपराधबारे उजरुी गना वढला गरेमा, अपराधी पिाउ गना प्रहरीलाई सहर्ोग नगरेमा र 

                                                            
27  http://www.rightsofwomen.org.uk/pdfs/report%20to%20court%204%20web.pdf accessed on April 3, 2012. 
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विडमनल इन्जरुी कभपनसेसन अथोररटीलाई मद्दत गना सही िबर नददएमा डनवेदनमा माग गरेको क्षडतपूडताको 
रकम घटाउन वा नददन सक्दछ।28  

वफडलवपन्स 

वफडलवपन्समा जबरजस्ती करणी पीडितलाई पररपूरण ददन छुटै्ट जबरजस्ती करणी पीडित सहार्ता र संरक्षण 
ऐन, १९९८ लागू गररएको छ। सो ऐनको लैवङ्गक वहंसा र बाल वहंसाका पीडितलाई संरक्षण गने लक्ष्र् 
रहेको छ। सो ऐनले सामाम्जक कल्र्ाण र ववकास शािा, स्वास्थ्र् शािा, आन्तररक र स्थानीर् 
डनकार्सभबन्धी शािा, न्र्ार् शािा र एक अधान्र्ावर्क संस्थालाई हरेक राज्र् र सहरमा एउटा Rape 
Crisis Center स्थावपत गना डनदेशन गरेको छ। र्स्तो Crisis Center अस्पतालमा वा स्वास्थ्र् केन्ि वा 
कुनै उपर्िु स्थानमा स्थापना गनुापने हनु्छ। Crisis Center को स्थापना गना सामाम्जक कल्र्ाण र ववकास 
शािाको मतुर् िडूमका रहन्छ। Crisis Center ले ववडिन्न सवुवधा प्रदान गनुापने हनु्छ29। 

१.  मनोवैज्ञाडनक परामशा, स्वास्थ्र् र औषडध सेवालगार्त म्चवकत्सासँग सभबम्न्धत कानूनी जाचँको सेवा प्रदान 
गने, 

२.  जबरजस्ती करणी पीडितलाई डनःशलु्क कानूनी सेवा प्रदान गनुापने,  

३.  अनसुन्धानको िममा अडिर्िुलाई डछटो समाउन र मदु्दा अदालतमा शीघ्र दार्र गना पीडितलाई सहार्ता 
गनुापने, 

४.  पीडितको गोपनीर्ता र सरुक्षा सडुनम्ित गने, 

५.  पीडितको पररवारलाई पडन आवश्र्कता परे मनोवैज्ञाडनक परामशा र स्वास्थ्र् सेवा प्रदान गने, 

६.  जबरजस्ती करणी पीडितलाई स्वास्थ्र् लाि गराउन कार्ािमहरू सञ्चालन गने, 

७.  मानव अडधकार, लैवङ्गक संवेदनशीलता र कानूनी व्र्वस्थापनसँग सभबम्न्धत दावर्त्वबारे म्जल्ला 
न्र्ार्ाडधविा, ववकल, समाजसेवी, कानून कार्ाान्वर्न गने अडधकारी, म्चवकत्सकलाई ताडलम ददने। 

संर्िु राज्र् अमेररका 

संर्िु राज्र् अमेररकामा अपराधजन्र् पीडितहरूका अडधकारहरूका सभबन्धमा सन ्१९६५, मा पवहलोपटक 
क्र्ाडलफोडनार्ामा अपराध पीडित क्षडतपूडता कार्ािम जारी गरी लागू गररएको पाइन्छ। राष्ट्रडत रोनाल्ि रेगनले 
                                                            
28  Criminal Injuries Compensation Authority, 2001 as cited in Marie Nicole Westmarland, Rape and Human Rights: A 

Feminist Perspective, Available at:http://nicolewestmarland. pbworks.com/f/Nicole+Westmarland+PhD+thesis.pdf 
29  Rape Victim Assistance and Protection Act of 1998, Section 3, available at http://www.chanrobles.com/ republicact 

no8505.htm#.UWaQkpg-5UQ accessed on April 11, 2013. 

http://www.chanrobles.com/
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सन ्१९८१ अवप्रलमा अपराध पीडित सप्ताह घोषणा गरेका डथए। साथै Rose Garden Ceremony मा 
अपराध पीडित सभबन्धी कार्ादलका सदस्र्को डनर्मु्ि गरी उि कार्ादलले ६ वटा सहरमा सावाजडनक 
सनुवाइ गरी अन्तमा ६८ वटा नर्ा ँनीडत तथा कार्ािमको डसफाररस गरेको डथर्ो। पीडित संरक्षण सभबन्धमा 
अमेररकामा पीडित तथा साक्षी संरक्षणसभबन्धी ऐन, १९८२, अपराध पीडितसभबन्धी ऐन, १९८४, मानव 
ओसारपसार पीडित संरक्षण ऐन, २००० का साथै सन ्२००१ सेप्टेभबर, ११ मा World Trade Center 
मा िएको आतंकवादी हमलाबाट पीडित िएकाहरूलाई सहर्ोग कोष स्थापना गरी हवाई र्ातार्ात सरुक्षा 
तथा प्रणाली स्थावर्त्वसभबन्धी ऐन २००१ जारी गरी सेप्टेभबर, ११ का पीडितलाई सहर्ोग गना पीडित 
क्षडतपूडता कोष स्थापना गरी हाल प्रचलनमा रहेका छन।् अपराध पीडितसभबन्धी ऐन, १९८४ ले अपराध 
पीडित कोषको स्थापना गरेको छ। र्सरी सर्िु राज्र् अमेररकामा अपराध पीडितहरूका लाडग सहर्ोग 
कोषको स्थापना हनुकुो साथै पीडितका लाडग डनभन अदालती सनुवाइको िममा डनभनअनसुारका अडधकारहरू 
रहेका छन ्: 

(क) फौजदारी न्र्ावर्क प्रविर्ामा उपम्स्थत एवं संलग्न हनु पाउने अडधकार,  
(ि) फौजदारी न्र्ावर्क प्रविर्ामा सनुवुाइको अडधकार र साथै अडिर्ोजनकताासँग परामशा गने, सजार् 

डनधाारण एवं प्र्ारोलको चरणमा पीडितलाई असर परेको सभबन्धी बर्ान प्रस्ततु गने र अन्र् त्र्स्तै 
प्रविर्ाहरूमा सहिागी हनु पाउने, 

(ग) फौजदारी न्र्ावर्क कारबाही एवं कार्ाहरूका ववषर्मा जानकारी पाउने र साथै पीिक कारागारबाट 
छुटेको वा िागकेो ववषर्, कानूनी अडधकारहरू, प्रविर्ाहरू, उपलब्ध सेवा एवं लािहरू र अडिलेिमा 
पहुँचका ववषर्मा जानकारी पाउने, 

(घ) धभकी र कष्टपूणा व्र्वहारबाट संरक्षण पाउन ेअडधकार,  
(ङ) अपराधीबाट क्षडतपूडता एवं प्रडतस्थापन गना पाउने अडधकार, 
(च) गोपनीर्ताको अडधकार, 
(छ) अपराधबाट पीडितलाई क्षडतपूडताका लाडग डनवदेन गना पाउन ेअडधकार, 
(ज) प्रमाणको रुपमा कब्जा गररएको व्र्म्िगत सभपम्ि र्थाशीघ्र वफताा पाउन ेअडधकार, 
(झ) आधारववहीन वढलाइडबना डछटो पपुाक्षलगार्त अन्र् कारबाही हनुपुने अडधकार, 
(ञ) उम्ल्लम्ित अडधकारहरूको कार्ाान्वर्न हनुपुने र अन्र् उपलब्ध अडधकारहरूमा पहुँच हनुपुने अडधकार, 

संर्िु राज्र् अमेररकामा सन ्१९८४ मा अपराधका पीडितहरूको संरक्षण गना ऐनको तजुामा गररएको हो 
जसलाई Victims of Crime Act, 1984 िनी नामकरण गररएको छ। र्स ऐनअन्तगात अपराधका पीडितहरूका 
लाडग सन ्१९८४ मा कोषको स्थापना गररर्ो जनु देशिररका पीडितहरूलाई सहार्ताको स्रोत हो। र्स 
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कोषले देशिरर कार्ािम गदाछ, जसअन्तगात वहंसाका पीडितलाई आडथाक सहर्ोग प्रदान गररन्छ। 
कार्ािमअन्तगात कसरी कार्ािम पररचालन गने, पीडितले कार्ािमबाट कसरी सहार्ता प्राप्त गनेलगार्त 
सबै सूचना ददइन्छ। हरेक राज्र्मा अपराधका पीडितहरूका लाडग कोषसँग सभबम्न्धत कार्ािम हनु्छ जसले 
पीडित र उनीहरूको पररवारलाई आवश्र्क आडथाक सहर्ोग प्रदान गदाछ। घटनापडछ काम गना नसकेका 
पीडित, घर चलाउनबाट वम्ञ्चत िएको पररवारले र्स कार्ािमबाट नोक्सानीको िरपाई गरी पीडितलाई 
प्रत्र्क्ष सहार्ता गरी मानडसक र शारीररक स्वास्थ्र्को पररपूरण गना सहर्ोग गदाछ। 

बलात्कार, र्ौन दवु्र्ावहार, घरेल ुवहंसा, अन्र् दवु्र्ावहार, मादकपदाथा सेवनको पीडित, साथसाथै पररवारको 
कुनै सदस्र् गमुाएको पीडित पररवारले र्स कोषबाट आडथाक सहर्ोग प्राप्त गदाछन।् तथ्र्ाङ्कअनसुार आधा 
जडत दवु्र्ावहारका पीडित र्स कोषबाट क्षडतपूडताका लाडग आउँदछन,् १ र ३ िन्दा बढी क्षडतपूडता घरेल ु
वहंसाका पीडितहरूलाई प्रदान गररन्छ। २९% र्ौन दवु्र्ावहारका पीडित बालबाडलकालाई र्स क्षडतपूडता 
कार्ािमले सहर्ोग प्रदान गदाछ। १०% हत्र्ाका पीडित पररवारले र्स कार्ािमबाट लाि प्राप्त गरेका छन ्
िने ८% बलात्कारका पीडितका लाडग र्स कोषबाट सहर्ोग प्राप्त िएको छ30। 

राज्र्को कोषको कार्ािमअन्तगात गररन ेिचामा स्वास्थ्र् सेवा िचा, मानडसक स्वास्थ्र् परामशा, विर्ाकमा 
िचा, घटनाका कारण नोक्सान िएको ज्र्ाला-पाररिडमक ददन े कुराहरू पदाछन।् कोलम्भबर्ा, िम्जान 
आइल्र्ान्ड्स, गआुम र पोटोररकोले अपराधका पीडितहरूका लाडग क्षडतपूडता ददनका लाडग ववडिन्न कार्ािमहरू 
लागू गरेको छ। सबै राज्र्हरूले क्षडतपूडताको कार्ािम स्वतन्त्र रुपले गने गरे तापडन क्षडतपूडता प्रदान गने 
मापदण्ि िने एकै वकडसमका छन ्र उस्तै क्षडतपूडता प्रदान गदाछन।् १०००० देम्ि २५००० अमेररकी 
िलर अडधकतम रकम ददइन्छ, तर राज्र्अनसुार अडधकतम र न्रू्नतम फरक पना पडन सक्छ। 

Texas राज्र्मा अपराधका पीडितहरूका लाडग कोषसँग सभबम्न्धत कार्ािम31 सरकारी ववकलको कार्ाालर्ले 
हेने गदाछ। जसअनसुार अपराधको पीडितहरूलाई डबमा वा अरू माध्र्मबाट आडथाक सहर्ोग प्राप्त निएको 
अवस्थामा र्स कार्ािमले प्रदान गदाछ। अपराधीले डतरेको रकम र्स कोषमा जभमा हनुे गदाछ। मेडिकल 
िचा, र विर्ाकमाका लाडग क्षडतपूडता ददइन्छ। आफ्नो घरमै अपराधको डसकार िैरहेका र्ौन दवु्र्ावहार, घरेल ु
वहंसाका पीडितहरूको सन्र्दिमा उनीहरूको अन्त बासका लाडग एकपटकको घर िािा वा पनुःस्थापना, 
स्वfस्थ्र् उपचार िचा, कानूनी र मनोसामाम्जक परामशा सेवा आददकोf लाडग क्षडतपूडता ददन्छ। र्सैगरी Rape 
Crisis Center of Catawba Country, Crossoad Sexual Assault and Response Center र North 

                                                            
30  Avalable at: http://www.nacvcb.org/index.asp?bid=14 
31  Available at : https://www.oag.state.tx.us/ag_publications/pdfs/cvcapplication.pdf 
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Carolina Coalition Against Sexual Assault जस्ता केन्िहरूले स्वास्थ्र् उपचार िचा साथै अरू सहार्ताजस्तै 
परामशा र कानूनी सल्लाहका लाडग पडन क्षडतपूडता प्रदान गदाछ32। 

अस्रेडलर्ा 

अपराधजन्र् पीडितहरूका लाडग सहर्ोग गनाका लाडग फौजदारी न्र्ार् प्रणाली र पीडित सहर्ोगी डनकार्लाई 
सहजताका लाडग अस्रेडलर्ामा पीडित बिापत्र १, नोिेभबर, २००६ जारी गरी लागू गररएको छ। र्स 
बिापत्रका व्र्वस्थाहरूलाई अपराधजन्र् पीडितहरूसँग व्र्वहार गदाा फौजदारी न्र्ावर्क डनकार्ले अनसुरण 
गनुापने बाध्र्ात्मक व्र्वस्था गररएको छ। र्दद अपराधजन्र् पीडितहरूले र्स बिापत्रको पालना िएको 
अनिुव नगरेमा त्र्सववरुद्ध उजरुी ददन सवकने व्र्वस्था गरेको छ।  

र्स बिापत्रमा अपराधजन्र् पीडितहरूका डनभनबमोम्जमका अडधकार रहेको छ। 

१.  फौजदारी न्र्ार् प्रणाली र सबै पीडित सहर्ोगी सेवाहरूद्वारा सभमानपूणा, सौहादापूवाक र आत्मसभमान 
कार्म हनु ेगरी व्र्वहार गररनपुने, 

२.  पीडितका हक र अडधकारहरूका ववषर्मा समर्मै एकरुपतापूणा जानकारी गराइनपुने, र्दद उपर्िु 
िएमा पीडित र कानूनी सहर्ोगी सेवाहरूसँग सभपका  स्थावपत गनुापने,  

३. प्रहरीको अनसुन्धानका मतुर् चरणहरूका ववषर्मा सूम्चत हनु पाउन,े केही ववषर्हरूमा अनसुन्धानलाई 
नकारात्मक असर पने देम्िएमा प्रहरीले त्र्सको ववस्ततृ वववरण नददन सक्न े तर पीडितलाई 
त्र्हीअनसुारको जानकारी गराइनपुने, 

४.  अडिर्ोजनसभबन्धी ववषर्का साथै आरोप लगाइएको ववषर्, त्र्समा गररएको महत्त्वपूणा पररवतान, 
साक्षीका हकमा र पीडितले अदालतमा उपम्स्थत हनु ेइच्छा व्र्ि गरेको िएमा अदालतद्वारा तोवकएको 
पेसी र उपम्स्थत हनुे समर्, अदालतका डनणार् र पनुरावेदन गररएमा ती कुराहरूको जानकारी उपलब्ध 
गराइनपुने,  

५.  पीडितले अनरुोध गरेमा धरौटसभबन्धी डनवेदनका ववषर्मा िएको डनणार्सभबन्धी जानकारी धरौटसभबन्धी 
ववशेष सताहरू, जनु पीडितलाई संरक्षण ददन े उद्देश्र्ले धरौटसभबन्धी ववषर्मा डनणार् गदाा ध्र्ानमा 
राम्िएका हनु्छन,् त्र्स्ता कुराहरूको जानकारी उपलब्ध गराइनपुने, 

६.  अदालतको प्रविर्ामा पीडितको साक्षीका रुपमा रहने िडूमका ववषर्मा वणान गररएको हनुपुने, 

                                                            
32  Ismail, Siti Zubaidah, Constructing Some Possibilities for Compensation as Part of Legal Remedies for Rape Survivors: 

The Case of Malaysia, European Journal of Social Science-Volume 26, Number 2 (2011) , 178. 
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७.  व्र्ावहाररक िएमा पीडित अदालतमा उपम्स्थत हुँदा पीडितलाई अडिर्िु, उसको पररवार सहर्ोगी र 
साक्षीहरूसँग अनावश्र्क सभपका  हनुबाट र उनीहरूबाट त्रडसत हनुबाट जोगाइनपुने, 

८.  पीडितलाई परेको असरसभबन्धी बर्ान तर्ार गने सभबन्धमा पीडितको पहुँच सडुनम्ित गने,  

९. सूचनाको गोपनीर्तासभबन्धी ऐन, २००२ मा व्र्वस्था िएबमोम्जमबाहेक बसोबास िेगाना, 
टेडलफोनलगार्तका व्र्म्िगत सूचनाहरू कसैलाई ददननुपने गरी गोप्र् रहनपुने,  

१०. अनसुन्धान एवं प्रमाणका लाडग पीडितको सभपम्ि संरम्क्षत गरेर रातदा पीडितसँग सल्लाह गरी वैध 
रुपमा, सभमानपूवाक र सरुम्क्षत तवरले संरक्षण गररनपुने र जडतसक्दो चािँो वफताा गररनपुने,  

११. वहंसात्मक अपराधको पीडितले पीिकबाट क्षडतपूडता िराउनका लाडग अदालतसमक्ष डनवेदन ददन सक्छ। 
वहंसात्मक अपराधबाट पीडित िएको व्र्म्िले सरकारसँग आडथाक सहर्ोगका लाडग डनवेदन गना सक्न,े 

१२. पीडितले आफूलाई पीडितको रुपमा रम्जष्ट्ररमा दताा गनाका लाडग डनवदेन गना सक्न,े वहंसात्मक 
अपराधबाट पीडित िएको व्र्म्िले वर्स्क पीिक कारागारबाट छुट्न ेकुराको जानकारी पाएमा प्र्ारोल 
बोिाले त्र्स्तो डनणार् गदाा पीडितले आफ्नो ववचारको सनुवुाइका लाडग प्र्ारोल बोिासमक्ष अनरुोध गना 
सक्न,े  

र्सका अडतररि अस्रेडलर्ामा पीडितहरूका लाडग अपराध पीडित सहार्तासभबन्धी ऐन, १९९६ जारी गरी 
लागू गररएको छ। पम्िम अस्रेडलर्ाको विडमनल इन्जरुी कभपन्सेसन ऐन, १९८५ ले फौजदारी अपराधको 
पीडितलाई क्षडतपूडता माग्नका डनम्भत अस्सेसर अफ विडमनल इन्जरुी कभपन्सेसनको कार्ाालर्मा डनवेदन ददन े
व्र्वस्था गरेको छ। अस्सेसरलाई पीडितले फौजदारी अपराधबाट क्षडत बेहोनुापरेको कुरामा र्वकन िएमा 
क्षडतपूडता प्रदान गने डनणार् गदाछ। विडमनल इन्जरुी कभपन्सेसन ऐन, १९८५ लाई विडमनल इन्जरुी 
कभपन्सेसन ऐन, २००३ ले प्रडतस्थापन गरेको छ। र्स पडछल्लो ऐनअन्तगात अवफस अफ विडमनल इन्जरुी 
कभपन्सेसनको स्थापना िएको छ। विडमनल इन्जरुी कभपन्सेसन ऐन, २००३ ले पीडितलाई स्वास्थ्र् र 
अन्र् िचाका लाडग अस्सेसरलाई अन्तररम क्षडतपूडता प्रदान गराउनका लाडग आदेश गने अडधकार प्रदान गरेको 
छ33। अपराधबाट पीडितलाई शारीररक चोट, मानडसक तनाव र गिाधारण हनु गएमा क्षडतपूडता प्रदान 
गररन्छ34। प्रहरीमा अपराधबारे उजरुी गना गएमा क्षडतपूडता प्रदान गराउन डनवेदन ददन सवकन्छ। क्षडतपूडता 
प्रदान गराउन पीिकलाई प्रहरीले पिाउ गरी अदालतमा मदु्दा चली िहर िएको हनुपुने िन्न ेछैन। शारीररक, 

                                                            
33  Avalaible at http://www.marksandsands.com.au/perth_lawyers/pdf/Criminal_Injuries_Compensation_Act.pdf, accessed on 

June 12, 2021. 
34  Available at http://www.districtcourt.wa.gov.au/C/criminal_injuries_compensation_appeals.aspx?uid=2985-4327-4579-5512, 

accessed on June 12, 2021. 

http://www.marksandsands.com.au/perth_lawyers/pdf/Criminal_Injuries_Compensation_Act.pdf
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मानडसक वा आडथाक क्षडत बेहोने पीडित स्वरं् वा पीडितको मतृ्र् ु हनु गएमा पीडितका नातेदारहरूले 
क्षडतपूडताका लाडग डनवेदन ददन सक्छन्35। क्षडतपूडताअन्तगात स्वास्थ्र् उपचार िचा, बाटो िचालगार्तका अन्र् 
िचाहरूको पररपूरण पदाछन।् 

न्रू् साउथ वेल्समा पीडित सहार्ता र पनुःस्थापना ऐन, १९९६ को धारा ५९ अनसुार क्षडतपूडताका लाडग 
छुटै्ट न्र्ार्ाडधकरणको स्थापना िएको छ। न्रू् साउथ वेल्स क्षडतपूडता कोषबाट पीडितहरूलाई क्षडतपूडता 
ददइन्छ। न्र्ार्ाडधकरणलाई पीडितलाई ददइन े क्षडतपूडताको रकम तोक्ने क्षेत्राडधकार हनु्छ। मदु्दा 
न्र्ार्ाडधकरणमा दार्र िएपडछ पीिक म्झकाउने वा पीिकको प्रमाण हेने व्र्वस्था छैन। पीडितले क्षडतपूडता 
पाउन न्र्ार्ाडधकरणमा उजरुी ददए पगु्छ। न्र्ार्ाडधकरणले पीडित स्वरं् वा पीडितको पररवारलाई क्षडतपूडता 
ददने आदेश गदाछ। 

क्र्ानािा  

क्र्ानािामा १९८० को दशकको सरुुवातसँगै पीडितका लाडग Citizens United for Safety and Justice 

Victims of Violence जस्ता संस्थाहरू रहेका छन।् क्र्ानािाको फौजदारी न्र्ार् प्रणालीमा पीडितका 
अडधकारका सभबन्धमा दःुिद र्थाथा रहेको पाइन्छ। अडिर्िुलाई स्वच्छ सनुवाइ, कानून व्र्वसार्ी, बास, 
िोजन, ताडलम, म्शक्षा, कैदी ज्र्ाला तथा पनुःस्थापनाजस्ता अडधकार सडुनम्ित गररएको छ िन ेअपराध 
पीडितहरूका लाडग र्स्ता अडधकार नहनुकुो साथै डनःशलु्क कानून व्र्वसार्ीको सवुवधासमेत छैन िने पीडित 
आफैं ले पनुवाास हनुपुने बाध्र्ता रहेको छ। क्र्ानािामा संघीर् सरकारद्वारा बनाएका कानून राज्र्हरूमा 
प्रशाडसत हनु े िएको हुँदा क्र्ानािाको फौजदारी न्र्ार् प्रणालीमा पीडितका अडधकारका सन्दिामा संघीर् 
सरकारले बनाएका कानूनको अधीनमा रही राज्र्हरूले कानून बनाउन सक्दछन।् र्सअनसुार पीडितका 
अडधकारका सन्दिामा प्रत्रे्क Provience हरूमा पीडितका फरकफरक अडधकार रहेका छन। र्सैअनरुुप 
Province र Territories ले पीडितका अडधकार सभबन्धमा पीडितको अडधकारपत्रसभबन्धी कानून बनाई जारी 
गरेका छन।्  

जापान 

जापानमा पीडितहरूको अडधकार संरक्षण गने र डतनीहरूलाई न्र्ावर्क प्रविर्ामा सहिाडगता गराउन ेसन्दिामा 
ववडिन्न उपार्ाहरूको िोजी ववगतदेम्ि नै िएको पाइन्छ। Crime Victims Associations ले गरेको प्रर्त्नको 
पररणामस्वरुप सन ्२००४ मा The Fundamental Act on the Protection of Victims of Crime, २००४ 

                                                            
35  Available at http://www.courts.dotag.wa.gov.au/C/compensation.aspx accessed June 12, 2021. 
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जारी गरी लागू गम्एको छ। र्स ऐनले पीडितका अडधकारका मौडलक डसद्धान्तलाई स्थावपत गरी पीडितको 
संरक्षण सन्दिामा स्थानीर् तथा आम गागररकलाई उिरदावर्त्व घोषणा गनुाको साथै डतनीहरूको अडधकारको 
संरक्षण र चाहनाअनरुुप पनुःस्थापना गना सवु्र्वम्स्थत रुपले वैधाडनक कानून डनमााण गदै जान,े उनीहरूको 
व्र्म्िगत मर्ाादाको सभमान गने र डनजहरूको मर्ाादामा आचँ आएमा उम्चत उपचारको प्रत्र्ािडूत गररने र 
साथै Fundamental Plan for Crime Victims सरकारद्वारा पाररत गराई सावाजडनक गनुापने दावर्त्व तोकेको 
छ। र्सका लाडग सरकारले उि ऐनको उद्देश्र् सफलताका साथ कार्ाान्वर्न गराउन आवश्र्कताअनसुार 
कानून र आडथाक स्रोत उपलब्ध गराउनपुने व्र्वस्था गरेको छ। छोटकरीमा िन्नुपदाा उि Fundamental 

Plan ले सरकारलाई Criminal Trial को समर्मा पीडितको सहिाडगता गराउन ेकार्ाको कार्ाान्वर्न गराउने, 
पीडितको गोपनीर्ता कार्म गने, पीिकववरुद्धमा क्षडतको दाबी डलन सहर्ोग गने र पीडितको उज्ज्वल 
िववष्र्का लाडग सहर्ोग गने दावर्त्व सरकारलाई तोकेको छ। 

स्पेन 

स्पेनमा पडन पीडितको क्षडतपूडता पाउन ेअडधकार सडुनम्ित गरेको पाइन्छ। स्पेडनस कानूनमा जघन्र् अपराध 
र र्ौन अपराधका पीडितलाई सहार्ता गने उम्चत व्र्वस्था छ36। जघन्र् अपराध र र्ौन अपराधका पीडितले 
राज्र्सँग क्षडतपूडताको दाबी गना पाउँछन।् सो व्र्वस्था स्पेडनस नागररक, र्रुोवपर्न नागररक, स्पेनमा डनर्डमत 
रुपमा बसोबास गरररहेको माडनस र स्पेनसँग सम्न्ध गरेको राज्र्को नागररकलाई मात्र लागू हनु्छ। स्पेनमा 
क्षडतपूडताको लाडग पीडितले पीिकको आडथाक अवस्थामा डनिार पनुा नपरोस ्िनेर बलात्कारका पीडितहरूका 
डनम्भत क्षडतपूडता कोषको स्थापना गरेको पाइन्छ। वहंसात्मक अपराधहरू र र्ौनजन्र् स्वतन्त्रताववरुद्धका 
अपराधहरूका पीडितहरूलाई सहर्ोग र सहार्तासभबन्धी ऐन, १९९५ लागू गररएको छ। 

र्रुोवपर्न काउम्न्सलको डनदेशन 

र्रुोवपर्न काउम्न्सलले अपराध पीडितलाई ददइने क्षडतपूडतासँग सभबम्न्धत डनदेशन (Directives 2004/80/EC) 
र्स Directive ले अन्तदेशीर् अपराध (Cross Border Crimes) बाट िएका पीडितलाई क्षडतपूडता ददलाउन 
उम्चत व्र्वस्थाको डनमााण गने लक्ष्र् बोकको छ। पक्ष राष्ट्रहरूले र्स Directive लाई घरेलकुरण गरी 
आफनो राज्र् क्षेत्रडित्र घटेको जघन्र् अपराधका पीडितलाई क्षडतपूडता ददलाउन िोस कार्ािम 
बनाउनपुछा।र्रुोपडित्र जनुसकैु राज्र्मा अपराध घटे पडन पीडितको क्षडतपूडता पाउने अडधकारलाई र्स 
Directive ले सडुनम्ित गछा। Directive को धारा २ मा अपराध जनु र्रुोवपर्न राज्र्मा घटेको छ, सोही 
राज्र्को डनकार्ले पीडितलाई क्षडतपूडता िराउनपुने उल्लेि गरेको छ। 

                                                            
36  Available at http://ec.europa.eu/civiljustice/comp_crime_victim/comp_crime_victim_spa_en.htm accessed on May 1, 2021. 
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२.४ अपराध पीडितका सभबन्धमा के्षत्रीर् अदालतहरूका फैसला 

संर्िु राष्ट्र संघको मानवअडधकार सडमडत (Human Rights Committee) बाट गररएको डनणार्हरूमा 
राज्र्ले पीडितलाई क्षडतपूडता िराउनपुछा िन्न ेकुरा उल्लेि गररए तापडन क्षडतपूडताको रकम के कडत हनु ेिन्न े
सभबन्धमा कुनै स्पष्ट धारणा व्र्ि गरेको पाइँदैन। तर अन्तर–अमेररकी अदालत (Inter-American Court 

of Human Rights) र मानवअडधकार सभबन्धी र्रुोपेली अदालत (European Court of Human Rights) 
जस्ता क्षेत्रीर् अदालतबाट िने क्षडतपूडताको रकम तोकेर नै फैसला गरेको पाइन्छ। 

क. मानवअडधकारसभबन्धी र्रुोपेली अदालत (European Court of Human Rights) 

कुनै सरकारी कमाचारीले जबजास्ती करणीको अपराध गरेमा पीडितलाई क्षडतपूडता िराउन ु िनी र्रुोपेली 
अदालतबाट सभबम्न्धत राष्ट्रलाई आदेश ददइएको पाइन्छ। जबरजस्ती करणीजस्तो र्ौन वहंसाजन्र् अपराधलाई 
मानवअडधकारसभबन्धी र्रुोपेली सम्न्धले गोपनीर्ताको हकअन्तगात पवहले पररिावषत गने गरेकोमा हाल सोही 
सम्न्धअन्तगातको र्ातनाववरुद्धको हकडित्र पने व्र्वस्था गरेको पाइन्छ। 

सन ्१९८५ को X and Y v. Netherlands को मदु्दामा जबरजस्ती करणीपीडितको गोपनीर्तासभबन्धी 
हकको हनन िएको िन्न ेव्र्ातर्ा गररएको डथर्ो। अपांगता िएका बालबाडलकाहरूका लाडग सञ्चालन गररएको 
संस्थाको प्रमिुको ज्वाइँले १६ वषीर्ा अपागंता िएकी बाडलकालाई जबरजस्ती करणी गदाा “र्ौन जीवन पडन 
डनजी जीवनडित्र पदाछ” िन्दै बलात्कारको घटनाले गोपनीर्तासभबन्धी हकको हनन गदाछ िन्न े व्र्ातर्ा 
िएको छ। अपराध िहर गदै िच सरकारले रावष्ट्रर् स्तरबाट उपचार नददएको र्स मदु्दाका पीडितलाई 
३००० र्रुो क्षडतपूडता िराउनपुने िनी डनणार् ददएको डथर्ो। 

सन ्१९९७ मा Aydin v. Turkey को मदु्दामा जबरजस्ती करणीलाई र्ातनाको एउटा रुप हो िनी पररिावषत 
गररएको डथर्ो। जबरजस्ती करणीपीडितलाई शारीररक चोट मात्र निई मानडसक रुपमा पडन डनकै आघात 
पगुेको हनु्छ। त्र्सैले टकीले पीडितलाई उम्चत क्षडतपूडता ददन नसकी र्रुोपेली अदालतको उल्लंघन गना 
पगुेकोले पीडितलाई २५००० पाउण्ि क्षडतपूडता र अन्र् िचा िराउन पने िनी फैसला िर्ो।37  

र्रुोपेली अदालतलले Necati Zontul v. Greece को मदु्दामा एक आप्रवासीलाई ग्रीक सेनाका अडधकृतले 
र्ातनाका साथै जबरजस्ती करणी पडन गरेको िहर गदै ग्रीक सरकारबाट पीडितलाई लर्ल non pecunirary 
क्षडतका डनम्भत ५०००० र्रुो र अन्र् क्षडतका डनम्भत ३५०० र्रुो िराउन पने डनणार् गर् र्ो38। 

                                                            
37  http://www.wcl.american.edu/hrbrief/v7i3/rape.htm , Rape: A Survey of Current International Jurisprudence, Christine 

Strumpen-Darrie 
38  NecatiZontul v. Greece (European Court of Human Rights) (Application No. 12294/07), http://www.redress.org/downloads/ 

Chamber%20judgment%20Zontul%20v.%20Greece%2017.01.2012.pdf.  

http://www.redress.org/downloads/%20Chamber%20judgment%20Zontul%20v.%20Greece%2017.01.2012.pdf
http://www.redress.org/downloads/%20Chamber%20judgment%20Zontul%20v.%20Greece%2017.01.2012.pdf
http://www.redress.org/downloads/%20Chamber%20judgment%20Zontul%20v.%20Greece%2017.01.2012.pdf
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IG v. The Republic of Maldova को मदु्दामा १४ वषीर्ा बाडलकालाई उनको डछमेकीले जबरजस्ती करणी 
गरेकोमा मानव अडधकारसभबन्धी र्रुोपेली सम्न्धको दफा ३ अन्तगात र्ातनाववरुद्धको हक हनन गरेको िहर 
गरी जबरजस्ती करणी िएपडछ मल्िोवा सरकारले पीडितलाई सही उपचार नददई धारा ३ को Positive 
Obligation डनवााह नगरेकाले राज्र्लाई १०००० र्रुो क्षडतपूडता िराउन पने िनेर आदेश िएको छ39। 

ि. मानवअडधकारसभबन्धी अन्तर–अमेररकी अदालत40  

अन्तर–अमेररकी राष्ट्रहरूका लाडग अन्तर–अमेररकी आर्ोग र मानव अडधकारसभबन्धी अन्तर–अमेररकी अदालत 
सञ्चाडलत छन।् र्ी दवैुले र्ौनजन्र् वहंसाबाट पीडितलाई क्षडतपूडता ददने गरेको देम्िन्छ। अदालतले 
क्षडतपूडतासभबन्धी क्षेत्राडधकारको प्रर्ोग धेरै मदु्दाहरूमा गरेको पाइन्छ। र्स अदालतले Pecuniary, Non-

Pecuniary, Financial, Non-Financial सबै प्रकारका क्षडतपूडताबारे डनणार् ददएको पाइन्छ। र्सका साथै र्स 
अदालतले क्षडतपूडता ददन ेकोषको डनमााण गना पडन पाइला चालेको छ। पीडितलाई क्षडतपूडता निराउन ेबेलासभम 
मदु्दा अदालतमा चडलरहेको मान्नुपने व्र्वस्था छ41। 

Raquel Marti de Meija v. Peru42 को मदु्दामा जबरजस्ती करणी सभबन्धमा राम्रो व्र्ातर्ा गरेको पाइन्छ। 
अदालतले र्स मदु्दामा बलात्कारका घटनाहरूलाई र्ातनाको संज्ञा ददएको छ। पेरुमा सरकारी अडधकृतबाट 
अपराध िएको अवस्थामा राज्र्ले नै अपराधको दावर्त्व वहन गनुापने डनणार् िएको छ। पेरुको सरकारले 
पीडितलाई उम्चत क्षडतपूडता ददई पीिकलाई सजार्को िागीदार बनाउनपुने आदेश िएको छ। 

त्र्सैगरी Loqysa Tomango v. Peru43 को मदु्दामा काउन्टर टेरररजम र्डुनटका प्रहरीले अनसुन्धानको 
िममा थनुामा रहेका मवहला प्राध्र्ापकलाई बारभबार जबरजस्ती करणी गरेको कार्ा महासम्न्धको धारा ५ 
अनसुार व्र्म्िको स्वतन्त्रतासभबन्धी हक र अमानवीर् व्र्वहारववरुद्ध हकको हनन िएको िहर गरी 
अदालतले पेरु सरकारलाई पीडित र उसका पररवारलाई उम्चत क्षडतपूडता ददनकुा साथै मदु्दाको िममा िएको 
अन्र् िचाबापत पडन हजााना ददन आदेश गरेको छ। 

  

                                                            
See: http://echr.coe.int/Documents/FS_Violence_Woman_ENG.pdf 

39  I.G. v. the Republic of Moldova (no. 53519/07),http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110904#{" 
itemid":["001-110904"]} 

40  र्ो अदालत सन ्१९७९ मा स्थावपत िएको डथर्ो। र्स अदालतको क्षेत्राडधकारडित्र मानव अडधकारसभबन्धी अन्तर–अमेररकी सम्न्ध अनमुोदन गने 
देशहरू पदाछन।् अन्तर–अमेररकी मानव अडधकार अदालतले अन्तर–अमेररकी अदालतबाट िएका कानूनी रूपमा बाध्र्ात्मक मदु्दा मात्र जारी गरे 
तापडन जबरजस्ती करणीसभबन्धी अन्तराावष्ट्रर् ववडधशास्त्रको ववकास गना सहर्ोग गरेको छ। 

41  http://www.wcl.american.edu/hrbrief/v7i3/rape.htm 
42  Raquel Martí de Mejía v. Perú, Case 10.970, Report No. 5/96, Inter-Am.C.H.R.,OEA/Ser.L/V/II.91 Doc. 7 at 157 (1996). 
43  Loayza Tamayo v. Peru ,IACtHR, Judgment of September 17, 1997 
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ग. मानवअडधकारसभबन्धी अविकी अदालत 

अफररकी बिापत्रले उपचार ददने सभबन्धमा उम्चत व्र्वस्था गरेको छ। र्स बिापत्रको धारा ७ ले व्र्म्िको 
मदु्दामा सनुवुाइको अडधकार सडुनम्ित गरेको छ िने धारा २१ ले क्षडतपूडताको अडधकार सडुनम्ित गरेको छ। 
अविकी अदालतको स्थापनाबारे मस्र्ौदा आलेिले (Draft Protocol) पडन क्षडतपूडतासभबन्धी हकलाई सडुनम्ित 
गरेको छ। प्रोटोकलको धारा २६ (१०) अनसुार अदालतलाई मनाडसब लागमेा कसैको हक हनन हनु 
गएको िण्िमा आवश्र्क क्षडतपूडता िराउन ेडनणार् डलन सक्छ िन्न ेव्र्वस्था गरेको छ44। 

Aloeboetoe v. Suriname45 को मदु्दामा अदालतले अविकी बिापत्रको ववरुद्ध कार्ा गरी कसैको हक हनन 
हनु गएमा उपचारको व्र्वस्था हनुपछा र पीडितले उम्चत क्षडतपूडता पडन पाउनपुछा िनेर आदेश गरेको छ। 
र्सका साथै क्षडतपूडता ददलाउन ेआदेश पालना िए निएको सपुररवेक्षण गना अदालतको कुनै शािा हनपुदाछ 
िनेर व्र्ातर्ा गरेको छ। 

 

 

 

  

                                                            
44  Human Rights Reference Handbook, University of Peace, 2004, p 34. 
45  Aloeboetoe v. Suriname and Maqueda v. Argentina, As stated in Human Rights Reference Handbook, University of 

Peace, 2004, p 169. 
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पररच्छेद  ३ 

पीडित संरक्षणसभबन्धी नेपालको संवैधाडनक तथा कानूनी व्र्वस्था 

३.१ पीडित संरक्षणसभबन्धी नेपालको संवैधाडनक तथा कानूनी व्र्वस्था 

र्स पररच्छेदमा मतुर् गरी नेपालको संववधान र अपराध पीडित संरक्षण ऐनको सभबन्धमा ववश्लषेण र वववचेना 
गररएको छ। त्र्सको साथसाथै उपरोि ऐनमा रहेका कमीकमजोरीको बारेमा पडन औलं्र्ाइएको छ। र्सले 
नेपालको नीडत डनर्ममा रहेका कमीकमजोरीमा सधुार ल्र्ाउन मद्दत गनेछ। 

लामो समर्देम्ि अपराध पीडित संरक्षणसभबन्धी स्पष्ट कानून तथा क्षडतपूडता कार्ाान्वर्न डनदेम्शकाको अिावमा 
अदालतको फैसलाले ददलाएको प्रडतफल न्र्ार्को र्ाचकलाई ददलाउन सवकएको अवस्था नरहेको िन्न े
कुरालाई नेपालको संववधान र अपराध पीडित संरक्षण ऐनमा िएका व्र्वस्थाले पूडता गनामा मद्दत डमल्न ेआशा 
जगाएको छ। तर न्र्ार्को र्ाचकलाई फैसलाले ददलाएको प्रडतफलको अनिुडूत ददलाउन े दावर्त्व स्वरं् 
अदालतको हनु्छ। अदालतले क्षडतपूडतासभबन्धी स्पष्ट कानून तथा क्षडतपूडता ववतरणसभबन्धी स्पष्ट डनदेम्शका 
िएमा मात्र सहज रुपमा क्षडतपूडता ददलाउन सवकन्छ। अदालतको फैसला कार्ाान्वर्न नै हुँदैन िने त्र्स्तो 
फैसला ददँदैमा पीडितले न्र्ार् पाएको मान्न सवकन्न। पीडितलाई उसको मदु्दामा अदालतबाट के कस्तो फैसला 
िर्ो, पीिकलाई के कडत सजार् तोवकर्ो, आफ्नो हकमा अदालतले के कडत क्षडतपूडता डनधाारण गर् र्ो र 
क्षडतपूडता पीिकबाट िराउन े डनणार् अदालतबाट िएको अवस्थामा सो क्षडतपूडता दाबी गने प्रविर्ा तथा 
डनकार्का बारेमा जानकारी ददने सभबन्धमा स्पष्ट सूचना प्रवाह गने डनकार् तोवकन जरुरी छ। 

अपराध पीडित संरक्षण ऐन लागू हनुिुन्दा अगाडि तत्कालीन समर्मा लागू रहेका मलुकुी ऐन बाह्रौं संशोधनले 
अपराध पीडित मवहलालाई मौदिक क्षडतपूडताको अवधारणाको सरुुवात गरेको डथर्ो। तत्कालीन मलुकुी 
ऐनअन्तगातको जबरजस्ती करणीको महलको १० नभबरमा कसैले कुनै मवहलालाई जबरजस्ती करणी गरेको 
िहरेमा अदालतले मवहलालाई िएको शारीररक वा मानडसक क्षडत ववचार गरी मनाडसब मावफकको क्षडतपूडता 
कसरुदारबाट िराइददन ेव्र्वस्था गरेको डथर्ो। उि व्र्वस्थाअन्तगात अदालतले पीडितलाई पगु्न गएको 
शारीररक वा मानडसक क्षडतलाई ववचार गरेर डनधाारण गररएको “मनाडसब मावफकको क्षडतपूडता”  ििुानी गना 
पीिकलाई अदालतले आदेश ददनपुने व्र्वस्था छ। क्षडतपूडता डनधाारण गदाा कसरुको गभिीरता, कसरुबाट 
पीडित व्र्म्िको मतृ्र् ुिईसकेको रहेछ िन ेडनजमा आम्ित नाबालक सन्तान िए डनजहरूलाई पना गएको 
पीिालाई समेत ववचार गरी क्षडतपूडता डनधाारण गनुापने व्र्वस्था रहेको डथर्ो।  
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अदालतले मदु्दाको फैसला गदाा जबरजस्ती करणी िहर गरेको िएमा सो फैसलामा कसरुदारबाट िराई 
ददनपुने क्षडतपूडतासमेत उल्लेि गरी पीडित मवहलालाई क्षडतपूडता िराई ददनपुने र क्षडतपूडता िराउन ेप्रर्ोजनका 
लाडग अदालतमा मदु्दा दार्र िएलगिै अदालतले आरोवपत व्र्म्िको अंशलगार्त अन्र् सभपम्ि रोक्का राख्नपुदाछ 
िन्नेसमेत व्र्वस्था रहेको डथर्ो। क्षडतपूडतासभबन्धी िास प्रावधानका अडतररि उमेर नपगुेका नाबालकहरूमाडथ 
िएको अप्राकृडतक मैथनुबाट स्थावपत जबजास्ती करणीको अपराधमा अडतररि क्षडतपूडताको व्र्वस्थासमेत 
ऐनमा रहेको डथर्ो। बाह्रौं संशोधन आउनपूुवा मलुकुी ऐनको व्र्वस्थाअनसुार पीडितहरू आफूलाई जबरजस्ती 
करणी गने व्र्म्िले सजार् पाएको अवस्थामा त्र्स्तो व्र्म्िबाट आधा सभपम्िको हकदार हनुे व्र्वस्था 
डथर्ो। मलुकुी ऐन एघारौं संशोधनको जबरजस्ती करणी महलको १० नं को व्र्वस्थाअनसुार, “कसैले कुनै 
स्वास्नी माडनसको जबजास्ती करणी गरेमा त्र्स्तो करणी गनेको आधा अंश सवास्व गरी त्र्स्ती स्वास्नी 
माडनसलाई ददलाई ददनपुछा ” िन्न ेप्रावधान डथर्ो। र्द्यवप र्स कानूनको कार्ाान्वर्नमा थपु्र ैसमस्र्ाहरू रहेकाले 
जबरजस्ती करणीपीडितलाई वास्तववक राहत प्रदान गना सभिव निएकाले सो व्र्वस्थालाई संशोधन गदै ऐन 
बाह्रौं संशोधनमा पीडितलाई पीिकबाट क्षडतपूडता िराउन ेव्र्वस्था िर्ो। र्द्यवप पीिकसँग क्षडतपूडता ददनका 
लाडग कुनै सभपम्ि-साधन स्रोतहरू निएको अवस्थामा क्षडतपूडता सडुनम्ित गने सभबन्धमा र त्र्स्तो अवस्थामा 
राज्र्को िडूमकाका बारेमा कानून मौन डथर्ो। त्र्स्तै मलुकुी ऐन बाह्रौ संशोधनमाफा त व्र्वस्था गररएको 
प्रावधानको कार्ाान्वर्नका लाडग कुनै संर्न्त्र डनधाारण हनु नसक्दा क्षडतपूडताको रकम पीडितसमक्ष पगुेको 
सडुनम्ित गना गाह्रो डथर्ो। साथै क्षडतपूडता ददने कार्ाववडध तथा प्रविर्ा पूणातः न्र्ार्ाधीशहरूका तजडबजमा 
मात्र आधाररत रहेको डथर्ो। संशोडधत कानून केवल पीडितहरूउपर परु् र्ाइएको शारीररक एवं मनोवैज्ञाडनक 
हाडन नोकसानीको क्षडतपूडतासभम मात्र सीडमत रहेको डथर्ो। पीडितको तत्कालको कानूनी उपचार तथा औषडध 
उपचार सेवाहरूका िचाहरूको आवश्र्कता र म्शक्षा, रोजगार, सामाम्जक लािहरू र पनुःस्थापना प्रविर्ालाई 
समेत ध्र्ानमा रािी बहृत ्दीघाकालीन अवधारणालाई ग्रहण गना र्ो कानूनी व्र्वस्था अपरुो डथर्ो।  

पीडितलाई अदालतले के कस्तो फैसला गरेको छ र फैसलामा क्षडतपूडता ददन ेडनणार् अदालतबाट िएको छ 
िन ेपडन पीडितलाई फैसलाको जानकारी-सूचना ददन ेकार्ाववडध र संर्न्त्रको व्र्वस्था तत्कालीन कानूनले गना 
सकेको डथएन। पीडितलाई मदु्दाको पररणामबारे जानकारी ददने पररपाटी तथा कानूनी व्र्वस्था निएकाले 
पीडितलाई मदु्दाको पररणामबारे थाहा हुँदैन डथर्ो। र्स्तो अवस्थामा पीडितले अदालतले तोकेको क्षडतपूडता 
ददलाई िराई पाऊँ िनी माग गना सक्ने अवस्था पडन रहँदैन डथर्ो। 

पवहले पीडितलाई ददन ेक्षडतपूडता डनधाारण कसरी गने िन्न ेसभबन्धमा कानूनी व्र्वस्था स्पष्ट डथएन। हालको 
अवस्थामा पडन शारीररक वा मानडसक क्षडत के कडत पीडितलाई परेको िन्ने र्वकन तथ्र् न त सरकारी 
ववकलले नै पेस गछा, न त अदालतले नै र्स्तो तथ्र् प्रमाण पेस गना आदेश ददएको पाइन्छ। फलस्वरुप 
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न्र्ार्ाधीशको स्ववववेकका आधारमा क्षडतपूडताको रकमको डनधाारण हनुे गरेकाले एकै प्रकृडतको अपराधबाट 
समान रुपमा आघात पगुेका पीडितहरूलाई फरकफरक क्षडतपूडता पाउन ेफैसला गने गररएको छ, जनु आफैमा 
पीडितहरूप्रडत वविेदकारी छ।  

माडथ उम्ल्लम्ित ववषर्वस्तमुा सीडमत रही र्स पररच्छेदमा अपराध पीडित संरक्षण ऐनले गरेका कानूनी 
व्र्वस्थाका सभबन्धमा ववस्ततृ वववेचना गररएको छ। 

३.२ नेपालको संववधान 

नेपालको संववधान, २०७२ ले धारा २१ मा अपराध पीडितको हकलाई सडुनम्ित गरेको छ। र्स कानूनी 
प्रावधानअनसुार अपराध पीडितलाई आफू पीडित िएको अनसुन्धान तथा कारबाहीसभबन्धी जानकारी पाउन े
हक हनुेछ। साथै अपराध पीडितलाई सामाम्जक पनुःस्थापना र क्षडतपूडतासवहतको न्र्ार् पाउने हक हनुेछ। 
त्र्सैगरी धारा २२(२) अनसुार र्दद कुनै व्र्म्िको र्ातनाववरुद्धको हकको उल्लंघन िएको छ िन ेती 
अपराध पीडितलाई क्षडतपडताको अडधकार हनुछे। साथै धारा २३(३) र २४(५) मा डनवारक नजरबन्द र 
छुवाछुत तथा िेदिावका पीडितलाई क्षडतपूडताको हक प्रदान गरेको छ। नेपालको संववधान एउट र्स्तो 
संववधान हो जसले पीडितको हकलाई मौडलक हकको रुपमा व्र्वस्था गरी फौजदारी न्र्ार् प्रणालीको अडिन्न 
अंगको रुपमा स्थापडत गरेको छ। र्सलाई एउटा उदाहरणीर् व्र्वस्थाको रुपमा डलन सवकन्छ। 

३.३ कानूनी व्र्वस्था 

३.३.१ अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ 

नेपालको संववधान धारा २२ “अपराध पीडितको हक” लाई कार्ाान्वर्न गनाका लाडग नेपाल सरकारले अपराध 
पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ल्र्ाएको हो। अपराध पीडित संरक्षण लाडग २०७५ एक ववशेष ऐन हो। र्ो 
ऐन अपराधबाट पीडितको संरक्षण सभबन्धमा व्र्वस्था गना बनेको ऐन हो। ऐनको प्रस्तावनामा “फौजदारी 
न्र्ार्को प्रविर्ाको अडिन्न अंगको रुपमा रहेको अपराध पीडितको न्र्ार्को अडधकार सडुनम्ित गरी आफू 
पीडित िएको मदु्दाको अनसनु्धान तथा कारबाहीसभबन्धी जानकारी पाउन े र कानूनबमोम्जम सामाम्जक 
पनुःस्थापना र क्षडतपूडतासवहतको न्र्ार् पाउन ेव्र्वस्था गरी अपराधबाट पीडितलाई पना गएको प्रडतकूल असर 
न्रू्न गना तथा कसरुको पररणाम स्वरुप बेहोनुा परेको क्षडतबापत पीडितलाई क्षडतपूडतासमेतको व्र्वस्था गरी 
पीडितको हकको संरक्षण गने सभबन्धमा आवश्र्क व्र्वस्था गना” िन्न ेउदेश्र् रािी संसद्ले र्ो ऐनको 
डनमााण गरेको हो।  
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र्स ऐनलाई नपेालको फौजदारी न्र्ार् प्रणालीको इडतहास र ववकसिममा एउटा प्रगडतशील पररवतानको 
रुपमा डलन सवकन्छ। र्सले पवहलोपटक पीडितलाई फौजदारी न्र्ार् प्रणालीको अडिन्न अंगको रुपमा स्वीकार 
गरेको छ। त्र्स िण्िमा मतुर् गरी र्स ऐनमा िएका व्र्वस्थालाई गहन रुपमा ववश्लषेण गनुाको साथै 
र्सका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूमाडथ पडन ववश्लषेण गररएको छ। साथै र्स िण्िमा र्स ऐनमा 
िएका व्र्वस्थाहरूको कार्ाान्वर्नको अवस्थाको बारेमा समेत ववश्लणे गररएको छ। 

ऐनको पररच्छेद २ ले “फौजदारी न्र्ावर्क प्रविर्ामा पीडितका अडधकार र कताव्र्को बारेमा” कानूनी व्र्वस्था 
गरेको छ। ऐनले अपराध पीडितलाई ववडिन्न प्रकारका अडधकारहरू प्रदान गरेको छ जनु र्सप्रकार रहेका 
छन;् 

स्वच्छ व्र्वहार पाउन ेअडधकार46 

र्स अडधकारलाई अपराध पीडित र स्वच्छ न्र्ार् प्रणालीका लाडग अडत महत्त्वपूणा अडधकार माडनन्छ। 
जसलाई नेपालको संववधानले स्पष्ट रुपमा व्र्वस्था गरेको छ।47 पीडितलाई फौजदारी न्र्ावर्क प्रविर्ामा 
म्शष्ट, मर्ााददत, स्वच्छ र सभमानजनक व्र्वहार पाउने अडधकार हनुेछ िनी ऐनको दफा ४ ले व्र्वस्था 
गरेको छ। 

िेदिावववरुद्धको अडधकार48 

ववगतका ददनहरूमा फौजदारी न्र्ार् प्रणालीमा अपराध पीडितको अडधकारलाई िासै महत्त्व ददने गरेको 
डथएन। फौजदारी न्र्ार् प्रणाली अडिर्िु केम्न्ित रहेको डथर्ो। तर अब अपराध पीडितलाई कुनै पडन 
वकडसमले िेदिाव गना नपाइन ेिनी र्स दफाले व्र्वस्था गरेको छ। 

गोपनीर्ताको अडधकार49 

देहार्का कसरुको अनसनु्धान, तहवककात, अडिर्ोजन र अदालती कारबाहीको डसलडसलामा पीडितलाई 
गोपनीर्ताको अडधकार हनुेछ :-  

 जबरजस्ती करणी, 
 हािनाता करणी,  
 मानव बेचडबिन,  

                                                            
46  दफा ४। 
47  धारा २०। 
48  दफा ५। 
49  दफा ६। 
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 र्ौन दवु्र्ावहार, 
 नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोवकददएको अन्र् फौजदारी कसरु। 
अनसनु्धानसभबन्धी सूचनाको अडधकार50 

र्स दफाले अनसुन्धान अडधकारी वा डनकार्ले पीडितलाई अनसुन्धानसभबन्धी ववडिन्न सूचनाको जानकारी 
अडनवार्ा रुपमा ददनपुने व्र्वस्था गरेको छ। 

अडिर्ोजनसभबन्धी सूचनाको अडधकार51  

र्स दफाले अनसुन्धान अडधकारी वा डनकार्ले पीडितले माग गरेमा पीडितलाई अडिर्ोजनसभबन्धी ववडिन्न 
सूचनाको जानकारी अडनवार्ा रुपमा ददनपुने व्र्वस्था गरेको छ। 

न्र्ावर्क कारबाहीसभबन्धी सूचनाको अडधकार52 

र्स दफाले अनसुन्धान अडधकारी वा अदालत वा सभबम्न्धत डनकार्ले पीडितले माग गरेमा पीडितलाई न्र्ावर्क 
कारबाहीसभबन्धी सूचनाको अडधकार सभबन्धमा ववडिन्न सूचनाको जानकारी अडनवार्ा रुपमा ददनपुने व्र्वस्था 
गरेको छ। 

सरुम्क्षत हनु पाउन ेअडधकार53 

र्स दफाले पीडितलाई शंकास्पद व्र्म्ि, अडिर्िु, कसरुदार, डनज सभबद्ध व्र्म्ि वा अडिर्िु वा पीडितको 
नम्जकको नातेदार र पीडितमा आम्ित व्र्म्िववरुद्ध हनु सक्ने आिमण, क्षडत, िर, त्रास वा धभकीबाट 
सरुम्क्षत हनु पाउन ेअडधकारको बारेमा व्र्वस्था गरेको छ। 

धारणा व्र्ि गने अडधकार54 

पीडितले आफ्नो सरोकारकासँग सभबम्न्धत कुराहरूको सभबन्धमा आफ्नो धारणा राख्न पाउन ेव्र्वस्था र्स 
दफाले गरेको छ। 

कानून व्र्वसार्ी राख्न पाउन ेअडधकार55 

पीडितले चाहेमा फौजदारी न्र्ावर्क प्रविर्ामा छुटै्ट कानून व्र्वसार्ी राख्न पाउन ेव्र्वस्था पडन र्स ऐनले 
व्र्वस्था गरेको छ। 

                                                            
50  दफा ७। 

51  दफा ८। 
52  दफा ९। 
53  दफा १०। 
54  दफा ११। 
55  दफा १२। 
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सनुवुाइमा उपम्स्थडत र सहिाडगताको अडधकार56 

पीडितलाई अदालतले अन्र्था आदेश ददएकोमा बाहेक कसरुका सभबन्धमा हनु ेअदालतको सनुवुाइसभबन्धी 
कारबाहीमा उपम्स्थत हनु पाउने र आफ्नो िनाई राख्न पाउन ेअडधकारको हनुेछ। 

सनुवुाइको डसलडसलामा छुटै्ट कक्षमा रहन पाउन ेअडधकार57 

अदालतले कसरुको सनुवुाइको डसलडसलामा अडिर्िु, अडिर्िु सभबद्ध व्र्म्ि र अडिर्िुका साक्षीबाट 
पथृक् रहन ेगरी पीडितको डनडमि छुटै्ट कक्ष उपलब्ध गराउन सक्ने व्र्वस्था गरेको छ। 

सभपम्ि वफताा पाउन ेअडधकार58 

अनसुन्धानको डसलडसलामा वा प्रमाणका लाडग डनर्न्त्रणमा डलएको पीडितको सभपम्ि अनसुन्धान कार्ा पूरा 
िएपडछ र्थाशीघ्र सभबम्न्धत अनसुन्धान अडधकारीले पीडितलाई वफताा गनुापनेछ। 

कसरुसभबन्धी मदु्दाका सभबन्धमा छलफल गना सक्ने59 

र्स दफामा कसरुसभबन्धी मदु्दाका सभबन्धमा पीडित र अडिर्िु दवैुको सहमडतमा कसरुसँग सभबम्न्धत कुनै 
ववषर्मा अदालतले छलफल गराउन सक्न ेव्र्वस्था गरेको छ। तर कस्तो कस्तो ववषर्मा छलफल गराउन 
सक्ने ववषर्मा र्ो दफा मौन देम्िन्छ। त्र्सैले छलफल गराउने ववषर्को बारेमा पडन उल्लेि हनुे गरी र्स 
दफालाई संशोधन गनुापछा। र्सको साथसाथै कस्तो कस्तो ववषर्मा छलफल गराउन नपाइने िन्न ेकुरामा 
पडन र्सै दफामा उल्लेि गरी संशोधन गनुापने देम्िन्छ। र्सले पीडितलाई अडिर्िुको अनमु्चत प्रिावबाट 
संरक्षण डमल्नेछ। 

डलम्ित डनवदेन ददन सक्न ेअडधकार60 

र्स दफामा पीडितले अदालतको आदेश वा डनणार्मा म्चि नबझेुकोमा त्र्स्तो आदेश वा डनणार्ववरुद्ध डनवेदन 
वा पनुरावेदन ददन अनरुोध गरी सभबम्न्धत डनकार् वा अडधकारीसमक्ष डनवदेन ददन सक्न ेव्र्वस्था गरेको 
छ। र्ो “अनरुोध गरी सभबम्न्धत डनकार् वा अडधकारीसमक्ष डलम्ित डनवदेन ददने” कुरा नै त्रवुटपूणा छ। एक 
त पीडित डनवदेन ददन े अवस्थामा हुँदैन र िए पडन डनवेदन ददन ु नै पने अडनवार्ा व्र्वस्थाले कानूनको 
प्रिावकाररतालाई कम पदाछ। त्र्सैले मौम्िक रुपमा आफ्नो असन्तवुष्ट देिाएमा त्र्सलाई आधार मानी 

                                                            
56  दफा १३। 
57  दफा १४। 
58  दफा १५। 
59  दफा १६। 
60  दफा १७। 
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डनवेदन वा पनुरावेदन ददन ेव्र्वस्था गनुापछा। त्र्स्तै र्स्तो डनवदेन आदेश वा डनणार्को जानकारी प्राप्त िएको 
डमडतले पन्र ददनडित्र ददनपुने व्र्वस्था पडन त्रवुटपूणा रहेको छ िन ेददएको समर्ावडध अपर्ााप्त रहेको छ। 
र्ो समर्ावडध बढाउनपुछा। 

क्षडतपूडता सभबन्धमा जानकारी पाउन ेअडधकार61 

नेपालको न्र्ार् प्रणालीमा नै िएको कार्ाववडधगत कमजोरीका कारण र्स्ता पीडित र डतनका पररवारहरू 
अदालतबाट आफ्नो पक्षमा िएको फैसलासभमको जानकारी राख्नसमेत वम्ञ्चत हनु ु परेको छ। फैसलाको 
जानकारी राख्न ेकेही पीडित पक्षले अदालतमा जाँदा फैसलाको बारे जानकारी प्राप्त गरेको देम्िन्छ। र्द्यवप 
पीडित पक्षको तफा बाट मदु्दामा प्रडतरक्षा गने सरकारी ववकलबाट फैसलाको जानकारी पाएको िनी अन्तवाातााका 
दौरान कुनै पीडित पक्षले िनकेो पाएको देम्िँदैन62। 

अपराध पीडितको अडधकारको सभबन्धमा कुरा गदाा सबिन्दा कदिन ववषर् क्षडतपूडतासँग सभबम्न्धत ववषर् नै 
हो। त्र्समा पडन क्षडतपूडताको बारेमा कसले पीडितलाई जानकारी गराउने कुराको बारेमा सभबम्न्धत 
डनकार्हरूको बीचमा नै परस्पर ववरोधािासको अवस्था रहेको देम्िन्छ। कानूनमा “पीडितले जानकारी मागेमा 
क्षडतपूडता प्राप्त गना गनुापने कारबाहीका सभबन्धमा अडिर्ोजन गने अडधकारीले पीडितलाई जानकारी ददनपुनेछ” 
िन्ने व्र्वस्था छ। तर पडन र्स व्र्वस्थाले पडन जानकारी गराउनपुने कुरालाई अडनवार्ा गरेको छैन। र्स 
सभबन्धमा एउटा अनसुन्धानले देिाएको कुरा तल उल्लेि गररएको छः 

“अदालतबाट जबरजस्ती करणीका मदु्दामा पीडितलाई क्षडतपूडता ददन े ददलाउने आदेश िएपडछ पीडितलाई 
कसरी जानकारी गराइन्छ ? िन्ने म्जज्ञासा रातदा पीडितलाई फैसलाको जानकारी गराउन अदालतले िेलेको 
िडूमका अदालतवपच्छे फरक रहेको पाइएको छ। फैसलाका बारेमा पीडितले स्वरं् पडन थाहा पाउन ेसाथै 
अदालतले समेत सोको सूचना पीडितलाई ददन ेगरेको िनी एउटा म्जल्ला अदालतका िेस्तेदारले बताए पडन 
“पीडितले आफैँ  आएर अदालतमा बझु्नपुछा, अदालतले छुटै्ट जानकारी गराउँदैन” िन्न ेिनाइ अको म्जल्ला 
अदालतका िेस्तेदारको रहेको छ। “प्रविर्ामा एकरुपता पाइँदैन। कतै अदालतले जानकारी ददन्छ। कतै 
ददँदैन। तर पीडितलाई म्झकाई तरुुन्त जानकारी ददइहाल्नपुछा ” िन्न े धारणा छलफलमा एक म्जल्ला 
न्र्ार्ाधीशको छ। 

                                                            
61  दफा १८। 
62  जबरजस्ती करणी मदु्दामा क्षडतपूडताको फैसलाको कार्ाान्वर्नः कानूनी, कार्ाववडधगत र व्र्ावहाररक जवटलता अध्र्र्न प्रडतवेदन, २०७०, इन्टरनेसनल 

कडमसन अफ जरुरष्ट्स (आई.सी.जे.) र रावष्ट्रर् मवहला आर्ोग। अपराध पीडित मवहला, बालबाडलका तथा साक्षी ददग्दशान, २०६५, रावष्ट्रर् न्र्ावर्क 
प्रडतष्ठान। 
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अडधकांश प्रडतविर्ादाताहरूको िनाइअनसुार पीडितलाई फैसलाको जानकारी पिाउन ेअभ्र्ास प्रचलनमा रहेको 
पाइँदैन। दईुजना प्रडतविर्ादाताहरूले कानूनमा कसले कसरी जानकारी गराउन,े कसको के कडत िडूमका 
रहने िन्ने स्पष्ट निएकाले र्स्तो समस्र्ा रहेको उल्लेि गरे। सबै प्रडतविर्ादाताहरूले पीडितले फैसलाको 
जानकारी तरुुन्तै प्राप्त गनुापने कुरा अगाडि रािे पडन जानकारी ददने िडूमका कुन डनकार्को हनुे िन्न ेसन्दिामा 
तीन जना प्रडतविर्ादाताले र्ो िडूमका अदालतको रहेको औलं्र्ाए िन ेतीन जनाले र्ो िडूमका अदालतले 
मात्र पूरा गना नसक्न ेर सरकारी ववकलसमेतको म्जभमेवारीडित्र पने ववषर् बताए। एक म्जल्ला अदालतका 
िेस्तेदार िन्छन,् “पीडितलाई सूचना ददने अदालत, सरकारी ववकल दवैुको समान म्जभमेवारी हो। अदालतले 
फैसलापिात ्पीडितलाई तत्काल सूचना ददन ेव्र्वस्था गनुापछा िन ेसरकारी ववकलले पडन अदालतबाट फैसला 
िएपिात ्पीडितलाई फैसलाको तत्काल जानकारी ददनपुने व्र्वस्था डमलाउनपुछा।” दईु जना प्रडतविर्ादाताले 
पीडितलाई फैसलाको जानकारी गराउन ेिडूमका प्रहरीको समेत रहेको कुरालाई उल्लेि गदै सरकारी ववकलले 
आफैं  सूचना परु् र्ाउन नसक्ने र प्रहरीमाफा त पीडितसमक्ष सूचना परु् र्ाउन सवकने कुरा बताए"।63 तर र्स 
वकडसमको प्रडतविर्ाले पीडितको अडधकार संरक्षणिन्दा पडन बढी उल्लंघन गने नै देम्िन्छ।  

क्षडतपूडता तथा सामाम्जक पनुःस्थापनाको अडधकार64 

पीडितलाई क्षडतपूडता तथा सामाम्जक पनुःस्थापनाको अडधकारको सभबन्धमा पडन ऐनले व्र्वस्था गरेको छ। 
तर कानूनको र्ो व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्नको अवस्था कस्तो रहेको छ िन्न ेसभबन्धमा अवहले नै मूल्र्ांकन 
गररहाल्नपुने अवस्था आई सकेको छैन वकनिन ेर्स ऐनको लागू िइसकेको समर् पडन धेरै डबडतसकेको 
छैन। र्सको साथै र्स ऐनअन्तगातका मदु्दाहरूको संतर्ा एकदम न्रू्न रहेको छ। तर परुानो अध्र्र्न र 
अनसुन्धानले के देिाएको छ िन ेपीडितको क्षडतपूडता तथा सामाम्जक पनुःस्थापनाको अवस्था उत्साहजनक 
छैन। र्सै सन्दिामा िएको एउटा अनसुन्धानबाट पाइएको तथ्र् तल उल्लेि गररएको छः 

म्जल्ला अदालतहरूबाट जबरजस्ती करणी मदु्दामा िएको फैसलामा मदु्दामा मात्र कैदसवहत क्षडतपूडताको फैसला 
िएको पाइन्छ। कररब आधा मदु्दामा (४७%) प्रडतवादीउपर अदालतले कैद सजार् िहर गरेको छ िन े
फैसलामा पीडितको नाममा क्षडतपूडता तोवकएको देम्िँदैन। अडधकांश र्स्ता मदु्दामा पीिकको आडथाक 
हैडसर्तलाई मध्र्नजर राख्न ेर वादी पक्षका सरकारी ववकलबाट क्षडतपूडताको मागदाबी नगनुा नै अदालतबाट 
क्षडतपूडता नतोक्नकुा कारण देम्िएको छ। उदाहरणका लाडग महोिरी म्जल्ला अदालतबाट डमडत २०६९ 
साल िाि १८ गते फैसला िएको एक जबरजस्ती करणी मदु्दामा २०६७ असोज ३० गते डबहान ४ बजे 

                                                            
63  जबरजस्ती करणी मदु्दामा क्षडतपूडताको फैसलाको कार्ाान्वर्नः कानूनी, कार्ाववडधगत र व्र्ावहाररक जवटलता अध्र्र्न प्रडतवेदन, २०७०, इन्टरनेसनल 

कडमसन अफ जरुरष्ट्स र रावष्ट्रर् मवहला आर्ोग। 
64  दफा १९। 
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पीडित ९ वषीर्ा बाडलकामाडथ प्रडतवादीले जबरजस्ती करणी गरेको िहर गदै अदालतले फैसला गदाा १० 
वषा कैद सजार् तोकेको त छ, तर क्षडतपूडता ददन सक्न ेहैडसर्त र क्षमता पीिकसँग नरहेको जनाउँदै क्षडतपूडता 
ददलाउने कुरा फैसलामा उल्लेि िएन। पीिकको आडथाक हैडसर्त निएको कारण मात्रले पीडितलाई 
जबरजस्ती करणीबाट पगुेको मानडसक र शारीररक असरको क्षडतपूडता निराउन ुन्र्ार्ोम्चत मान्न सवकँदैन65। 

क्षडतपूडता ददलाउनेतफा  म्जल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई हेदाा कािमािौं म्जल्ला अदालतबाट सबैिन्दा कम 
(२१%) मदु्दामा क्षडतपूडता ददलाउन े फैसला िएको छ। लडलतपरु म्जल्ला अदालतबाट सोही समर्ावडधमा 
फैसला िएका जभमा २८ जबरजस्ती करणीका मदु्दाहरूमा १७ वटा मदु्दामा क्षडतपूडतासवहतको फैसला हनुलेु 
अन्र् म्जल्ला अदालतहरूका तलुनामा र्स म्जल्ला अदालतबाट सबैिन्दा बढी (६१%) क्षडतपूडता ददलाउने 
फैसला िएको पवुष्ट गदाछ66। 

जबरजस्ती करणी मदु्दामा िएको क्षडतपूडताको मात्रा र र्समा एक रुपताको अिाब देम्िन्छ। न्रू्नतम रु. 
५०० देम्ि अडधकतम रु. ३,१०,००० सभम क्षडतपूडताको रकम अदालतले तोकेको पाइएकोमा रकम 
तोक्नकुो डनम्ित कारण र आधार डलम्ित फैसलामा िलेुर आएको पाइदैन। र्ी म्जल्ला अदालतहरूबाट 
िएको फैसलामा अडधकतम मदु्दामा रु. २५००० (१५% मदु्दामा) र रु. ५०००० (३५% मदु्दामा) क्षडतपूडता 
िहर िएको देम्िन्छ, जनु डनभनडलम्ित ताडलकाबाट प्रस्ट हनु्छ67। 

म्जल्ला अदालतबाट िएको जबरजस्ती करणी मदु्दामा क्षडतपूडताको फैसलामा एक रुपता पाइँदैन। र्स्ता 
मदु्दामा ििपरु म्जल्ला अदालतबाट िएको फैसलामा रु. २००० देम्ि रु. ३०,००० सभम क्षडतपूडताको 
फैसला िएको छ िन ेकािमािौं म्जल्ला अदालतबाट िएको फैसलामा रु. ५०० देम्ि रु. १,५०,००० 
सभम क्षडतपूडता तोवकएको छ। लडलतपरु, धाददङ र बददार्ामा म्जल्ला अदालतबाट र्स्ता जबरजस्ती करणी 
मदु्दामा िमशः न्रू्नतम रु. ५,०००, रु. १०,००० र रु. २०,००० क्षडतपूडता पीडितले पीिकबाट पाउने 
िहराएको छ िने अडधकतम क्षडतपूडता रकम िमशः रु. ३,१०,०००, रु. २ लाि र रु. १ लाि तोकेको 
छ। पडछल्ला वषाहरूमा क्षडतपूडताको मात्रा प्रार्ः सबै म्जल्लामा बढेको पाइएको िए पडन र्सका आधार र 
कारण फैसलामा स्पष्ट िलु्न नसक्न ुफैसला लेिनको अको समस्र्ा हो। अनसुन्धानका िममा प्राप्त हनु 
सकेका केही डमडसल अध्र्र्नले र्सै कुराको पवुष्ट गरेको छ। अध्र्र्न गररएका जबरजस्ती करणी मदु्दाका 
जभमा ८ वटा डमडसलहरूमध्रे् कुनैमा पडन अदालतले पीडितलाई परेको क्षडतको मूल्र्ाकंन गरी क्षडतपूडता 
तोक्दाका आधारहरू िलुाएको िेवटएन। र्सथा क्षडतपूडताको मात्रामा एकरुपता कार्म गना क्षडतपूडता रकम 
                                                            
65  जबरजस्ती करणी मदु्दामा क्षडतपूडताको फैसलाको कार्ाान्वर्नः कानूनी, कार्ाववडधगत र व्र्ावहाररक जवटलता अध्र्र्न प्रडतवेदन, २०७०, इन्टरनेसनल 
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66  ऐजन।  
67  ऐजन। 
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तोक्ने आधारसवहतको डनदेम्शका हनु जरुरी देम्िन्छ। फैसला गदाा पीडितलाई जबरजस्ती करणीबाट पगुकेो 
तत्कालको शारीररक र मानडसक असर र दीघाकालीन असर एवं म्शक्षा, स्वास्थ्र् र सामाम्जक पररवेशले 
पारेको असरसमेतका मूल्र्ांकनका आधारमा क्षडतपूडता तोवकन ुजरुरी देम्िन्छ। 

डनवदेन ददन सक्न ेवा पनुरावदेन गना सक्न ेअडधकार68 

र्स दफामा पीडितले अदालतको आदेश वा डनणार्मा सभबम्न्धत पीडितलाई म्चि नबझेुकोमा सोको आधार 
र कारण िलुाई त्र्स्तो आदेश वा डनणार्ववरुद्ध डनवेदन वा पनुरावेदन ददन अनरुोध गरी सभबम्न्धत डनकार् 
वा अडधकारीसमक्ष डनवेदन ददन सक्न े व्र्वस्था गरेको छ। र्ो “अनरुोध गरी सभबम्न्धत डनकार् वा 
अडधकारीसमक्ष डलम्ित डनवेदन ददने” कुरा नै त्रवुटपूणा छ। एक त हरेक पीडित डनवेदन ददन ेअवस्थामा हुँदैन 
र िए पडन डनवदेन ददन ुनै पने अडनवार्ा व्र्वस्थाले कानूनको प्रिावकाररतालाई कम पदाछ। त्र्सैले मौम्िक 
रुपमा आफ्नो असन्तवुष्ट देिाएमा त्र्सलाई आधार मानी डनवेदन वा पनुरावेदन ददन ेव्र्वस्था गनुापछा। त्र्स्तै 
र्स्तो डनवेदन आदेश वा डनणार्को जानकारी प्राप्त िएको डमडतले पन्र ददनडित्र ददनपुने व्र्वस्था पडन त्रवुटपूणा 
रहेको छ िन ेददएको समर्ावडध अपर्ााप्त रहेको छ। र्ो समर्ावडध बढाउनपुछा69। 

पीडितको कताव्र् 

र्स ऐनले एउटा अनौिो व्र्वस्था गरेको छ। त्र्ो हो- “पीडितको कताव्र्”70। जनु आफैं मा अस्वािाववक 
कानूनी व्र्वस्था हो। र्स व्र्वस्थाको पछाडिको कारण के हो िन्ने पवुष्ट हनुे अवस्था देम्िँदैन। पीडितलाई 
झन ्पीडित बनाउन ेहो िन ेर्स िालको व्र्वस्था कानूनमा राम्िराख्नपुछा, अन्र्था र्स्तो व्र्वस्थालाई तत्काल 
िारेज गनुापने देम्िन्छ। 

अडधकारको सभमान गनुापने 

कसरुको अनसुन्धान, अडिर्ोजन, तहवककात तथा न्र्ार् डनरुपणको प्रविर्ामा संलग्न हनु ेअडधकारीले र्स 
ऐन तथा प्रचडलत नेपाल कानूनबमोम्जम प्रदि पीडितका अडधकारको सभमान गदै कार्ाान्वर्नका लाडग उम्चत 
ध्र्ान ददनपुने कानूनी व्र्वस्था गरेको छ। र्स व्र्वस्थाले पीडितको अडधकारलाई सभबम्न्धत डनकार्ले 
अडनवार्ा रुपमा सभमान गनुापछा। र्सको उल्लंघन िएको देम्िएमा वविागीर् कारबाही वा अन्र् कारबाही 
हनुे अवस्था देम्िन्छ।71 

                                                            
68  दफा २०। 
69  दफा २० को उप दफा २। 
70  दफा २१। 
71  दफा २२। 
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अडधकार प्रचलनका लाडग डनवदेन ददन सवकन े

र्स पररच्छेदद्वारा प्रदि अडधकारको प्रचलनका लाडग पीडितले सभबम्न्धत उच्च अदालतमा डनवेदन ददन सक्ने 
व्र्वस्था गरेको छ।72 तर र्स व्र्वस्थाले पीडितलाई न्र्ार् पाउनबाट वम्ञ्चत गने देम्िन्छ। वकनिने न्र्ार्को 
पहुँच र न्र्ार् पाउनका लाडग पगु्नपुने संस्थाको दूरीबीचको महत्त्वपूणा सभबन्ध हनु्छ। त्र्सैले उपरोि 
कानूनी व्र्वस्थालाई संशोधन गनुापने देम्िन्छ वकनिने उच्च अदालतमा मातै्र डनवेदन ददन पाउने व्र्वस्थाले 
पीडितलाई पहुँचको समस्र्ा हनुेछ। जस्तैः दोलिा म्जल्लाको पीडितका लाडग सभबम्न्धत उच्च अदालत, 
पाटन उच्च अदालत हो। र्स्तो अवस्थामा पीडितले कसरी न्र्ार् पाउन सक्छ िन्न ेकुरा सम्जलै अनमुान 
गना सवकन्छ। त्र्सैले “सभबम्न्धत उच्च अदालत” को सट्टा “सभबम्न्धत म्जल्ला अदालत” रािी र्स दफालाई 
संशोधन गनुापछा। जसलाई एउटा अनसुन्धानको पररणामले देिाएको छः 

पीडितकी आमा िम्न्छन ्: 

“हामीलाई अदालतले फैसला गरेको कुरा नै थाहा िएन वकनिन ेम एक्लै जता पडन वहँड्नपुने। िीमान ्
आफ्नो बेइज्जत िर्ो िनेर इम्न्िर्ा गई बसे। पीिक पक्षले पडन पैसा ददनेडबम्िकै तेरो पररवारलाई बस्न 
ददन्न िनेर धभकाउने गरे। बाटो टाढा िएको र पैसाको कमीका कारण पडन अदालतले बोलाएका बेला जान 
आउन सवकन।ँ त्र्ो िएर फैसला के िर्ो थाहा िएन। ” र्ी पीडितले गररबी, पीिक पक्षको धभकी र 
सदरमकुामबाट आफ्नो िाउँबीचको दूरी र झन्झटकै कारण पडछल्लो समर्मा फैसलाको जानकारी िएपडछ 
पडन क्षडतपूडता दाबी गना म्जल्ला अदालत आउन सकेका छैनन।् 

पीडित प्रिाव प्रडतवदेन पेस गना सक्न े

पीडितले चाहेमा कसरुको कारणले आफूलाई प्रत्र्क्ष रुपमा परेको क्षडत वा प्रिावको उल्लेि गरी कसरुको 
अडिर्ोगपत्र अदालतमा दार्र हनुिुन्दा अगावै अडिर्ोजन गने अडधकारीसमक्ष तोवकएका वववरण िलुाई 
तोवकएबमोम्जमको ढाचँामा पीडित प्रिाव प्रडतवेदन पेस गना सक्न े व्र्वस्था छ।73 तर उपरोि दफाको 
उपदफा (३) मा “उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापडन पीडितको काबबुावहरको पररम्स्थडत 
परी अदालतमा अडिर्ोगपत्र दार्र हनुअुगावै पीडित प्रिाव प्रडतवेदन पेस गना नसकेमा त्र्स्तो पररम्स्थडत परेको 
प्रमाण संलग्न गरी अडिर्ोगपत्र अदालतमा दार्र िएको डमडतले एक मवहनाडित्र अडिर्ोगपत्र दार्र गने 
अडधकारीसमक्ष त्र्स्तो प्रडतवेन पेस गना बाधा पने छैन” िन्न ेकानूनी व्र्वस्था रहेको छ। 

                                                            
72  दफा २२। 
73  दफा २५। 
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तर उपरोि उपदफा (१) र (३) मा िएको व्र्वस्थाले पीडितलाई िासै फाइदा पगु्न े देम्िँदैन वकनिन े
अडधकतम पीडित प्रिाव प्रडतवदेन पेस गना सक्दैन र्दद सरकारी ववकलले उसलाई र्समा मदत गदैन िने। 
र्सको साथै अडिर्ोगपत्र दार्र हनुिुन्दा अगाडि वा अडिर्ोगपत्र दार्र िएको एक मवहनाडित्र पीडित प्रिाव 
प्रडतवेदन पेस गने कानूनी व्र्वस्था पीडितको हकमा देम्िँदैन। वकनिन ेपीडित कवहलेकाही ंमवहनौं रमा वा 
कोमामा हनु सक्छ वा मानडसक रुपले िीक हनु सकेको अवस्था हुँदैन। र्स्तो अवस्थामा उि ददएको 
समर् नै उपरु्ि देम्िँदैन। त्र्सैले अदालतले फैसला गनुािन्दा अगाडि जवहले पडन पीडित प्रिाव प्रडतवेदन 
पेस गने व्र्वस्था हनुपुछा। 

अन्तररम क्षडतपूडताका लाडग आदेश ददन सक्न े

पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनपुने िएमा वा क्षडतपूडता वा कुनै प्रकारको राहत रकम ददन ुपरेमा त्र्स्तो 
व्र्म्िलाई औषधोपचार गराउन वा अन्तररम रुपमा क्षडतपूडता वा राहत रकम उपलब्ध गराउन अदालतले 
आदेश ददन सक्नेछ74। र्ो व्र्वस्था पीडितका लाडग महत्त्वपूणा व्र्वस्था हो। र्स वकडसमको कानूनी 
व्र्वस्थाको अिाव िइरहेको अवस्थामा त्र्सको कमीलाई र्स कानूनी व्र्वस्थाले पूडता गरेको छ िने 
पीडितलाई र्सबाट राहत डमल्नेछ। 

र्स दफामा रहेको अको महत्त्वपूणा व्र्वस्था के रहेको छ िने “र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेम्िएको 
िए तापडन कसरुदारको कुनै सभपम्ि निई पीडितले क्षडतपूडता नपाउने देम्िएमा वा कसरु स्थापडत िएको तर 
कसरुदार कार्म हनु नसकेको अवस्थामा वा कसरुसँग सभबम्न्धत मदु्दा प्रचडलत कानूनबमोम्जम, वफताा िएमा 
अदालतले कोषबाट क्षडतपूडतास्वरुप उम्चत रकम पीडितलाई िराइददन ेगरी आदेश गना सक्न ेव्र्वस्था रहेको 
छ।75 

ववगतमा क्षडतपूडता िराउन े डनवदेनमा नै पीडितले पीिकको जार्जेथा िलुाउनपुने कारणले केही पीडितले 
क्षडतपूडता प्राप्त गना नसकेका उदाहरणहरू एउटा अध्र्र्नका िममा पाइएको छ76।  

 

                                                            
74  दफा ३० (१)। 
75  दफा ३० (४)। 
76  जबरजस्ती करणी मदु्दामा क्षडतपूडताको फैसलाको कार्ाान्वर्नः कानूनी, कार्ाववडधगत र व्र्ावहाररक जवटलता अध्र्र्न प्रडतवेदन, २०७०, इन्टरनेसनल 

कडमसन अफ जरुरष्ट्स (आई.सी.जे.) र रावष्ट्रर् मवहला आर्ोग। अपराध पीडित मवहला, बालबाडलका तथा साक्षी ददग्दशान, २०६५ रावष्ट्रर् न्र्ावर्क 
प्रडतष्ठान। 
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मदु्दा – १ 

पीिकको सभपम्ि वववरण प्रस्ततु गने पीडितको दावर्त्व 

िक्िपरु म्जल्लाका एक जबरजस्ती करणी मदु्दामा पीडितले अदालतमा आफ्नो मदु्दाबारे बझु्न आएको 
बेलामा मात्र मदु्दामा फैसला िइसकेको जानकारी पाइन।् आफूलाई रकमा र्ात्रा गने िममा राडतको 
समर्मा रकका चालकलगार्त दईु परुुषले सामूवहक जबरजस्ती करणी गरेको र्स मदु्दामा जनही रु. 
२५,००० गरी जभमा रु. ७५,००० पीिकबाट क्षडतपूडता प्राप्त गने फैसलाको जानकारी िएपिात ्पीडितले 
अदालतमा क्षडतपूडता िराउने डनवेदन ददइन।् र्सउपर अदालतले पीडित स्वरं्ले पीिकहरूको सभपम्ि 
वववरण िोजी र्सलाई िलुाई मकवानपरु म्जल्ला अदालतमा क्षडतपूडता ििुानीका लाडग डनवेदन ददन आदेश 
िएको छ। अदालतमा िेवटई अन्तवााताा डलने िममा उनले उदर्परुबाट महोिरी अदालतसभमको र्ातार्ात 
िचा धान्न गाह्रो परेको र र्स्ता मदु्दाको सनुवुाइ आफ्नै म्जल्ला अदालतबाट िए सहज हनु ेअपेक्षा रािेकी 
डथइन।् जबरजस्ती करणीपडछ िीमानले पडन आफूसँग दूरी बढाएको पीिा पोिेकी उनले र्स्तो अवस्थामा 
अदालतको आदेशमतुाडबक क्षडतपूडता िराई पाउन मकवानपरु म्जल्ला गई पीिकको सभपम्ि वववरण िोज्न 
र त्र्हाँको अदालतमा डनवेदन ददई क्षडतपूडता प्राप्त गना सभिव देम्िँदैन। १० वषा कैद िहररएको, तर रु. 
५,००० मा पवहल्रै् धरौटीमा ररहा िइसकेका सामूवहक जबरजस्ती करणी मदु्दाका तीन प्रडतवादीहरू 
हालसभम कैदको घेरािन्दा बावहर छन।् पीडित हालसभम न्र्ार्को पिााइमा छन।् 

(स्रोतः जबरजस्ती करणी मदु्दामा क्षडतपूडताको फैसलाको कार्ाान्वर्नः कानूनी, कार्ाववडधगत र व्र्ावहाररक 
जवटलता अध्र्र्न प्रडतवेदन, २०७०, इन्टरनेसनल कडमसन अफ जरुरष्ट्स (आई.सी.जे.) र रावष्ट्रर् मवहला 
आर्ोग।) 

कािमािौं म्जल्ला अदालतबाट िएको एक फैसलामा कताव्र् ज्र्ान मदु्दामा सवास्वसवहत जन्मकैदको सजार् 
िहर िएकोमा पीिकको सबै सभपम्ि राज्र्ले सवास्व गरेर सरकारको नाममा आइसकेको र अन्र् जार्जेथा 
केही निएकाले सोही मदु्दासँग जोडिएको जबरजस्ती करणीको मदु्दामा क्षडतपूडता ददलाउन ेफैसला हुँदासमेत 
पीडित पक्षले क्षडतपूडताका लाडग अदालतमा डनवदेन दार्र गना सकेको अवस्था छैन। कुन सभपम्िलाई आधार 
मानेर क्षडतपूडताको दाबी गने िन्ने प्रश्नका कारण अदालतमा ददने डनवेदन तर्ार गना समस्र्ा परी फैसलाको 
कार्ाान्वर्न हनु नसकेको अवस्था छ। अदालतमा ददइन े र्स्ता डनवेदनमा पीडितले पीिकको जार्जेथा 
िलुाउनपुने प्रविर्ा रहेको छ। 
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मदु्दा – २ 

सवास्व हरण िएको मदु्दामा क्षडतपूडता प्राप्त गना समस्र्ा 

नेपाल सरकारववरुद्ध सवुास थापामगरको कताव्र् ज्र्ान, ज्र्ान माने उद्योगसवहत जबजास्ती करणीको मदु्दामा 
प्रडतवादीले आमा र २ जना छोरी सडुतरहेको बेलामा ३ नै जनालाई बन्चरो प्रहार गरी आमालाई जबरजस्ती 
करणी गरेको र र्सबाट २ जनाको हत्र्ा िएको िन्ने िहराई धाददङ म्जल्ला अदालतले डमडत २०७० 
जेि १६ मा फैसला गरेको छ। सो फैसलामा पीिकलाई कताव्र् ज्र्ानअन्तगात सवास्वसवहत जन्मकैदको 
फैसला िई सबै कसरुहरूमा साडबत िई जभमा ३९ वषा कैद सजार् िहर िएको छ। जबरजस्ती करणीको 
मदु्दामा २ लाि क्षडतपूडता पीडितका आम्ितले पाउने गरी फैसला समेत िएको छ। २०७० माघ २० 
गते पीडित बालबाडलकाहरूको संरक्षक हजरुबबुा अदालतमा क्षडतपूडताका लाडग डनवेदन ददन आउँदा 
पीिकको सभपम्ि सबै राज्र्ले सवास्व गरेर सरकारको नाममा आइसकेको र अन्र् जार्जेथा केही निएकाले 
केलाई आधार मानेर क्षडतपूडताको दाबी गने िन्न ेअवस्था सजृना िई क्षडतपूडताको डनवेदन लेख्न समस्र्ा 
िएको छ। र्सबारेमा अदालतमा थप म्जज्ञासा रातदासमेत उपचारको बाटो िलु्न सकेन। पीडितका २ 
जना ९ वषा र ५ वषाका बालबाडलकाहरू हजरुको साथमा बसेका छन।् 

(स्रोतः जबरजस्ती करणी मदु्दामा क्षडतपूडताको फैसलाको कार्ाान्वर्नः कानूनी, कार्ाववडधगत र व्र्ावहाररक 
जवटलता अध्र्र्न प्रडतवेदन, २०७०, इन्टरनेसनल कडमसन अफ जरुरष्ट्स (आई.सी.जे.) र रावष्ट्रर् मवहला 
आर्ोग।) 

कसरुदारबाटै क्षडतपूडता िराइददन े

र्ो व्र्वस्था पडन नेपाली फौजदारी न्र्ार् प्रशासनका लाडग नर्ाँ हो। अदालतले ववगतमा महससु गरररहेको 
कमीलाई र्स व्र्वस्थाले पूरा गरेको छ। अदालतले मदु्दाको अम्न्तम वकनारा गदाा कसरुदारबाट पीडितलाई 
मनाडसब मावफकको रकम क्षडतपूडतास्वरुप िराइददन ेगरी आदेश गना सक्न ेकानूनी व्र्वस्था रहेको छ।77 
र्सले पीडितले पाउन ेक्षडतपूडताको प्रत्र्ािडूतलाई सडुनम्ित गना मद्दत परु् र्ाएको छ।  

क्षडतपूडताको रकम डनधाारण गदाा डलइन ेआधारहरू78 

ववगतमा कानूनको अिावको कारण क्षडतपूडताको आधार कसरी डनधाारण गने िन्न ेकुराको अिाव रहेको डथर्ो। 
र्स वकडसमको समस्र्ा अदालत र सरकारी ववकलहरूले पडन बताउँदै आइरहेका डथए। अदालतले पीिकको 

                                                            
77  दफा ३० (१)। 
78  दफा ३१। 
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हैडसर्त हेरेर र पीिकसँग आम्ित मवहला र बालबाडलकाहरूको अवस्थालाई पडन हेरेर डनणार् गने गररएको 
छ। अवहलेसभमको क्षडतपूडता तर् गने आधार िनेको पीिकको हैडसर्त मातै्र हो। हैडसर्तलाई आधार मान्दा 
न्र्ार्ाधीशहरूलाई फैसला गना गाह्रो हनु्छ। कवहलेकाही ीँ पीिा धेरै हनु्छ तर पीिकको हैडसर्त हुँदैन, त्र्स्तो 
बेला हैडसर्तका आधारमा क्षडतपूडताको फैसला गदाा पीडितलाई न्र्ार् निएको अवस्था पडन हनु्छ। कवहलेकाही ीँ 
पीिकको सभपम्िको वववरण पडन सही हुँदैन। तर र्स व्र्वस्थाले क्षडतपूडताको आधारलाई वैज्ञाडनकीकरण 
गरेको छ िन ेववद्यमान समस्र्ालाई पडन केही हदसभम समाधान गने देम्िन्छ। 

क्षडतपूडता उपलब्ध नगराइन े

र्स दफामा अनेक वकडसमका त्रवुटपूणा, ववरोधािासपूणा र मानव अडधकार ववरोधीजस्ता प्रावधानहरू रहेकाले 
र्सलाई एकपटक पररमाजान र सधुारको आवश्र्कता रहेको छ। जस्तैः दफा ३४ को िण्ि (ङ) मा रहेको 
प्रडतबन्धात्मक वाक्र्ांशको कुनै आवश्र्कता रहेको देम्िँदैन। त्र्सैले र्सलाई िारेज गररददनपुछा वकनिने 
जो अपराधमा सहिागी छैन, उसलाई अडधकारबाट वम्ञ्चत गने कुरा नै उठ्दैन र र्ो त्र्म्िकै अनमुान गने 
कुरा पडन हो। 

त्र्सैगरी िण्ि (च) को प्रडतबन्धात्मक वाक्र्ांशमा पडन संशोधनको आवश्र्कता देम्िन्छ। वकनिने 
म्चवकत्सकीर् परामशा वा औषधोपचार पडन कडतपर् अवस्थामा नेपाल सरकारको अस्पतालमा उपलब्ध नहनु 
सक्छ। र्स्तो अवस्थामा अन्र् डनजी अस्पताल वा औषधोपचारको आवश्र्कता हनु सक्छ र पीडितले वा 
डनजका पररवारले उि िचा बेहोरेको हनु सक्छ। त्र्सैले उि िचा पडन क्षडतपूडताको रुपमा पीडितले पाउन े
गरी उपरोि िण्ि (च) को प्रडतबन्धात्मक वाक्र्ांशलाई संशोधन गनुापछा। 

त्र्सैगरी र्स दफाको िण्ि (छ) को पडन संशोधनको आवश्र्कता देम्िन्छ वकनिन े र्स िण्िले दईु 
वकडसमका कैदीलाई दईु वकडसमका अपराध गरेबापत ती दवैुलाई सजार् िहर िई सजार् ििुान गरी रहेको 
अवस्थामा क्षडतपूडता ददलाउन लाडग वविेद िएको देम्िन्छ।  

(क) पवहलो प्रचडलत कानूनबमोम्जम कैद सजार् पाई थनुामा रहेका अवडधमा डनजववरुद्ध कसरु िएको 
कारणबाट मानडसक क्षडत बेहोरेको पीडितले क्षडतपूडता नपाउन े कानूनी व्र्वस्था छ जनु 
मानवअडधकारसँग सभबम्न्धत कानून र नेपालको संववधानको ववपरीत रहेको छ िन्न े कैदीको 
अडधकारलाई उल्लंघन गरेको छ। 

(ि) त्र्स्तै जररवानाबापत कैद सजार् िोगी रहेका कैदी र कानूनबमोम्जम सजार् िहर िई कैद सजार् 
िोडगरहेका कैदीबीच वविेद गरेको छ। जस्तैः प्रचडलत कानूनबमोम्जम लागेको जररवाना डतना नसकेको 
कारणबाट मात्र कैदमा बस्नपुरेकामा मानडसक क्षडतबापतसमेत क्षडतपूडता ददन बाधा नपने िन्न ेकानूनी 
व्र्वस्था रहेको छ। 
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त्र्स्तै उपरोि दफाको िण्ि (ञ) मा रहेको “पीडितको आचरणको कारण डनजववरुद्ध िएको कसरुबाट 
पीडित व्र्म्ि” ले क्षडतपूडता नपाउन ेकानूनी व्र्वस्था रहेको छ जनु मानव अडधकार कानून र नेपालको 
संववधानको उल्लंघन हनु ेिालको व्र्वस्था हो। र्सलाई सो हदसभम तत्काल िारेज गनुापछा। जस्तैः र्स 
कानूनी व्र्वस्था अनसुार Sex Workers/Prostitutes ले क्षडतपूडता नपाउने अवस्था देम्िन्छ। र्स वकडसमको 
वविेदकारी व्र्वस्थालाई नपेालको सवोच्च अदालतले सपना प्रधान मल्लको मदु्दामा िारेज गररसकेको छ। 

र्सैगरी र्स दफाको िण्ि (ट) लाई पडन पनुरावलोकन र संशोधनको आवश्र्कता रहेको छ। जस्तैः 
“कसरुका सभबन्धमा अनसुन्धान वा अदालती कारबाहीका सभबन्धमा जाहेरी वा उजरुी नददन”े लाई पडन 
क्षडतपूडता नददने कानूनी व्र्वस्था रहेको छ। जनु संववधानको ववपरीतको व्र्वस्था हो। सबै पीडितलाई एउटै 
स्थानमा राख्न उपर्िु देम्िँदैन।  

त्र्स्तै उपरोि दफाको िण्ि (ि) लाई िारेज गनुापछा वकनिन े“न्र्ार्को दृवष्टले क्षडतपूडता प्रदान गना अनमु्चत 
देम्िएका व्र्म्ि” िन्नजेस्ता शब्दहरू Vague र Abstract देम्िन्छ। र्सले पीडितलाई अन्र्ार् हनु सक्छ। 

क्षडतपूडता रकमले पवहलो प्राथडमकता पाउन े

र्स दफाले पीडितले पाउन ेक्षडतपूडतालाई पवहलो प्राथडमकता ददइन ेव्र्वस्था गरेको छ। जनु एउटा अडत 
राम्रो कानूनी व्र्वस्था हो।79 र्सले पीडितले पाउन े राहत र क्षडतपूडताको अवस्थालाई आश्वस्त पारेको 
देम्िन्छ। 

सरकारी बाकँीसरह असलुउपर गररन े

र्स दफाले पीिकलाई क्षडतपूडता रकम डतना बाध्र् पनेछ। जनु एउटा राम्रो कानूनी व्र्वस्था हो। र्सले ऊ 
क्षडतपूडताको रकम नडतरी िाग्न नपाउन ेअवस्थाको सजृना गरेको छ।80 

क्षडतपूडता शलु्क 

उि कानूनी व्र्वस्थाले पीडितबाट डलइन ेदशौंद र डबशौंदजस्ता परुानो कानूनहरूमा रहेको प्रचलनलाई िारेज 
गररददएको छ र पीिकले नै पाएको कैद सजार्को अनपुातमा उसले क्षडतपूडता शलु्क बझुाउनपुने व्र्वस्था 
गरेको छ।।81 

  

                                                            
79  दफा ३५। 
80  दफा ३६। 
81  दफा ४१। 
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क्षडतपूडता शलु्क बझुाउनपुने दावर्त्व समाप्त िएको नमाडनन े

दफा ४२ को उपदफा (२) को संशोधन र पररमाजानको आवश्र्कता देम्िन्छ वकनिन ेर्सले “कसरुदारलाई 
िएको सजार्... पररवतान वा कम िएकोमा” समेत दफा ४१ बमोम्जमको क्षडतपूडता शलु्क बझुाउनपुने 
कसरुदारको दावर्त्व समाप्त िएको माडनन ेछैन” िन्न ेकानूनी व्र्वस्था गरेको छ। तर उि व्र्वस्था त्रवुटपूणा 
रहेको छ वकनिने कुनै कसरुदारले पाएको सजार् अदालतबाट पररवतान वा कम िएको उसले बझुाउनपुने 
दावर्त्वमा पडन पररवतान वा कम हनु ुनै पछा। 

पीडित संरक्षण सझुाव सडमडत 

दफा ४४ ले एक ६ सदस्र्ीर् पीडित सझुाव सडमडत रहन ेव्र्वस्था गरेको छ। सडमडतको काम दफा ४५ 
अनसुार हनुेछ जनु र्सप्रकार छन;् 

- पीडितको हकवहतको संरक्षणका लाडग ववद्यमान कानूनमा गनुापने सधुार तथा पररमाजान ववषर्मा नपेाल 
सरकारलाई सझुाव ददन,े 

- पीडितको सरुक्षा तथा पीडितले कसरुको कारणबाट बेहोरेको क्षडत र प्रडतकूल असर न्रू्न गनाका लाडग 
नेपाल सरकारले अवलभबन गनुापने नीडतगत उपार्का सभबन्धमा नेपाल सरकारलाई सझुाव ददने, 

- पीडितको अडधकारसँग सभबम्न्धत अन्तराावष्ट्रर् सम्न्ध वा सभझौताको नेपाल पक्ष बन्नुपने िएमा त्र्सको 
कारण सवहत नपेाल सरकारलाई डसफाररस गने, 

- पीडितको आवश्र्कता पवहचान गरी आवश्र्कताअनसुारको िास सेवा सञ्चालन गना नेपाल सरकारलाई 
सझुाव ददने। 

क्षडतपूडताको दाबी डलनपुने 

र्स दफामा क्षडतपूडताको दाबी डलनपुने व्र्वस्था त गरेको छ। र्ो कानूनी व्र्वस्था नर्ा ँहो र अडिर्ोजन 
पक्षले दाबी स्पष्ट रुपमा दाबी डलनपुने कुरालाई अडनवार्ा बनाएको छ82। ववगतमा र्स वकडसमको व्र्वस्था 
डथएन। 

डनदेम्शका बनाउन सक्न े

र्स ऐनको दफा ५४ ले डनदेम्शका बनाउन सवकने व्र्वस्था गरेको िए पडन पीडित अडधकार संरक्षणका 
लाडग हालसभम र्स्तो डनदेम्शका बनाउन ेपहल कतैबाट िएको देम्िँदैन। 

                                                            
82  दफा ४८। 
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३.२.२ अपराध पीडित संरक्षणसगँ सभबम्न्धत अन्र् कानूनी व्र्वस्थाहरू 

३.२.२.१ मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ 

दफा ३२ ले अपराध पीडितलाई मदु्दाको कारबाहीको जानकारी र क्षडतपूडता पाउने हक हनुे िनेर व्र्वस्था 
गरेको छ। साथै पीडितलाई पनुःस्थापना र क्षडतपूडतासवहतको सामाम्जक न्र्ार्को हक हनुछे िनेर व्र्वस्था 
गरेको छ। त्र्स्तै मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ को दफा ४८ ले पडन अन्तररम क्षडतपूडताको व्र्वस्था 
गरेको छ। तर र्ो ववशेष व्र्वस्था निई सामान्र् व्र्वस्थाको रुपमा रहेको छ। 

३.२.२.२ फौजदारी कसरु (सजार् डनधाारण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ 

पररच्छेद ६ मा क्षडतपूडतासभबन्धी व्र्वस्था गररएको छ। दफा ४८ ले पीडित राहत कोष ििा गनुापने र 
कसरुबाट पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनपुने िनेको छ। र्सै दफाको उद्देश्र् पूरा गनाका लाडग नेपाल 
सरकारले फौजदारी कसरु (पीडित रहत कोष) डनर्मावली, २०७७ फौजदारी कसरु (सजार् डनधाारण तथा 
कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ को दफा ५० अडधकार प्रर्ोग गरी उपरोि डनर्मावली बनाएको छ जसअन्तगात 
पीडित राहत कोष स्थापना िइसकेको छ। पीडित राहत कोषको माग ववगतमा तादरुकताका साथ उिाइरहेको 
पाइन्छ। उि कुरा तलको अध्र्र्नबाट झन ्प्रस्ट हनु्छ। 

आडथाक हैडसर्त निएका पीिकका हकमा समेत राज्र् कोषको डनमााणले पीडितले क्षडतपूडता प्राप्त गने अवस्था 
सजृना हनु सक्न ेकारण र्ो कोष ज्र्ादै जरुरी रहेको कुरा उल्लेि गदै बददार्ाका िेस्तेदार र सहन्र्ार्ाडधविा 
धारणाअनसुार “सभपम्ि नहनु ेपीिकका हकमा राज्र्बाट कोषको व्र्वस्था हनु अडत जरुरी छ। सन ्१९८५ 
को पीडितहरूसभबन्धी संर्िु राष्ट्रसंघको घोषणापत्रको मान्र्ता पडन र्ही रहेको छ।” पीडितलाई क्षडतपूडता 
ददलाउन ेसभबन्धमा संर्िु राष्ट्रसंघीर् सातौं कांग्रसेबाट सन ्१९८५ मा शम्िको दरुुपर्ोग र अपराधबाट 
पीडितहरूको न्र्ार्सभबन्धी आधारितू डसद्धान्तसभबन्धी घोषणापत्र जारी िर्ो जसको आधारितू डसद्धान्तमा 
पीडितका मतुर् चार प्रकारका अडधकारहरू संरम्क्षत गररएकामा त्र्समध्रे् एक पीिकबाट क्षडतपूडता ददलाउन 
नसवकएको अवस्थामा पीडितले राज्र्बाट क्षडतपूडता पाउन ेअडधकार पडन रहेको छ। अरु देशको अभ्र्ास हेने 
हो िन ेर्स्ता मदु्दाहरूमा क्षडतपूडताका लाडग सरकार नै पूणा रुपमा म्जभमेवार हनु ेगरेको पाइन्छ। नेपालमा 
पडन राज्र् कोष बनाउन ेहो िने त्र्ो एकदमै राम्रो हनु ेर पीडितले न्र्ार्को महससु पडन गना सक्छ। र्स 
कोषको पररकल्पना गदाा र्सलाई कसरी सञ्चालन गने िन्न े ववषर्मा पूवा सोच राख्न पडन जरुरी हनु्छ। 
र्सका लाडग राज्र्कोष ििा गरी पीिकबाट राज्र्ले असलु गरी राज्र् कोषमा शोधिनाा गने व्र्वस्था गना 
सवकन्छ। कोषबाट रकम ददई आरोपीबाट पडछ असलु गनुापछा। आरोपीले डतना नसके िम सहर्ोगबाट 
डतराउनपुछा।  
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३.२.२.३ मलुकुी फौजदारी कार्ाववडध डनर्मावली, २०७५ 

डनर्म ६१ ले साक्षी वा पीडितको संरक्षणका लाडग र्दद पीडित वा साक्षीको तफा बाट डनवेदन आएमा 
अदालतले सभबम्न्धत डनकार्लाई संरक्षणका लाडग आदेश गना सक्नेछ िनरे व्र्वस्था गरेको छ। त्र्स्तै 
डनर्म ६३ ले बन्द इजलासबाट हेररन ेमदु्दाको गोपनीर्ताको सडुनम्ित गरेको छ।  

३.२.२.४ िम ऐेन, २०७४ 

र्स ऐनको दफा ९ ले र्स ऐन वा अन्र् कानूनबमोम्जम िडमकलाई प्रदि कुनै अडधकारको हनन िएमा 
त्र्स्तो िडमकले र्ो ऐन तथा अन्र् कानूनबमोम्जम उपचार प्राप्त गना सक्नेछ िनेर व्र्वस्था गरेको छ।  

३.२.२.५ बालबाडलकासभबन्धी ऐन, २०७५ 

र्स ऐनको दफा २० अनसुार बाल न्र्ार् सभपादन गदाा त्र्समा संलग्न पदाडधकारी र बाल अदालतले 
बालबाडलकालाई असर पने कुनै डनणार् डलँदा डनजको धारणा बझु्नपुछा, बालबाडलकाको उमेर, बौवद्धक ववकास 
स्तरअनरुुपको बोली, वचन र व्र्वहार गनुापछा।  

सनुवुाइको डसलडसलामा पीडित बालबाडलकालाई प्राप्त अडधकारहरूः- 

 बाल अदालतबाट डछटो र स्वच्छ न्र्ार् प्राप्त गने, 
 बाल न्र्ार् सभपादनको प्रविर्ामा गोपनीर्ता प्राप्त गने, 
 संवैधाडनक वा कानूनी हकको बारेमा जानकारी प्राप्त गने, 
 बालमैत्री वातावरणमा अनसुन्धान, अडिर्ोजन तथा सनुवुाइ हनुे, 
 न्र्ावर्क प्रविर्ाका हरेक चरणमा सहिागी हनु ेर आफ्नो िनाई स्वतन्त्र रुपमा व्र्ि गने अवसर प्राप्त 

गने, 
 पीडित बालबाडलकाको बाब,ु आमा, अडििावक वा संरक्षक नै पीिक िएमा बालबाडलकाले चाहेमा 

पीिकबाट अलग रहन पाउन।े  

३.२.२.६ सवारी तथा र्ातार्ात व्र्वस्था ऐन, २०४९ 

सवारी दघुाटनाबाट कुनै पक्षलाई कुनै पडन वकडसमको हाडन नोक्सानी पगु्न गएमा पीडित पक्षलाई देहार्बमोम्जम 
घा िचा र क्षडतपूडताको रकम चालक, सवारी धनी वा व्र्वस्थापकबाट िराई ददनपुने। 

(क) ज्र्ान मरेकोमा सो मने व्र्म्िको हकवालालाई विर्ा िचाबापत दस हजार रुपैर्ा ँर क्षडतपूडताबापत 
तेस्रो पक्षको डबमा नगराएको िए सो ऐनबमोम्जम तेिो पक्षले पाउने दघुाटना डबमाको रकम। 



72 | नेपालमा अपराध पीडितको अडधकारको कार्ाान्वर्न. . . . 
 

(ि) अङ्गिङ्ग िएकामा डनको िईकन पडन काम नलाग्न ेिए सोको क्षडतपूडताबापत तेस्रो पक्षको डबमा नगराएको 
िए सो ऐनबमोम्जम तेस्रो पक्षले पाउन ेअङ्गिङ्गबापतको दघुाटना डबमाको रकम र त्र्स्तो अङ्ग काम 
लाग्ने िए घा िचाबापत पाँच हजार रुपैर्ाँ। 

सवारी दघुाटनाबाट कुनै व्र्म्िको ज्र्ान मरेको िए सो मने व्र्म्िको हकवालालाई विर्ा िचा र क्षडतपूडता 
रकम र अङ्गिङ्ग िएको िए सो हनुे व्र्म्िलाई घा िचाको रकम उपदफा (१) बमोम्जम प्रमिु म्जल्ला 
अडधकारीले तत्कालै सवारीचालक, सवारीधनी वा व्र्वस्थापकबाट िराई ददनपुछा। लेम्िएदेम्िबाहेक चालकले 
र्ो ऐन वा र्स ऐनअन्तगात बनेको डनर्म वा जारी गरेको आदेश बम्िालाप हनु ेगरी सवारी चलाई दघुाटना 
हनु गई कुनै व्र्म्िलाई चोटपटक लागेमा त्र्स्तो व्र्म्िलाई तत्कालै औषडध िचाबापत प्रमिु म्जल्ला 
अडधकारीले चोटपटकको म्स्थडत ववचार गरी चालक, सवारीधनी वा व्र्वस्थापकबाट दईु हजार रुपैर्ाँसभम 
ददलाइददनपुछा। त्र्स्तो चोटपटक लाग्न ेव्र्म्िले पडछ बढी रकम क्षडतपूडता पाउन ेिएमा त्र्सरी औषडध 
िचाबापत ददएको रकम कट्टी गरी बाँकी पाउने रकम मात्र ददइन।े र्स दफाबमोम्जम िराइने घा िचा, 
विर्ा िचा र क्षडतपूडताको कुल रकमको पाचँ प्रडतशतिन्दा बढी चालकबाट निराइने। बझुाउनपुने विर्ा 
िचा, घा िचा र क्षडतपूडता रकम चालकले बझुाउनपुनेमा डनजले बझुाउन नसकी प्रचडलत कानूनबमोम्जम 
डनजको जार्जातबाट पडन असलुउपर हनु सकेन िन ेसोउपर निए जडत रुपैर्ा ँडनजबाट असलुउपर िएको 
जररवानामध्रे्बाट िराई ददनपुने। डबमा कभपनीले बेहोनुापने क्षडतपूडताबापतको डबमा रकम र्थाशीघ्र िराई 
ददनपुने। (दफा १६३) 

३.२.२.७ बाल िम (डनषधे र डनर्डमत गने) ऐन, २०५६ 

बालकलाई कलकारिाना, िानी वा र्स्तै अन्र् जोम्िमपूणा काममा लगाउन डनषधे गना तथा बालकलाई 
अन्र् काममा लगाउँदा उनीहरूको स्वास्थ्र्, सरुक्षा तथा सेवा र सवुवधाका सभबन्धमा आवश्र्क व्र्वस्था 
गना वाञ्छनीर् िएकाले र्ो ऐन बनाइएको हो। कसैले पडन चौध वषा उमेर पूरा नगरेका बालकलाई िडमकको 
रुपमा काममा लगाउन नहनु ेर कुनै बालकलाई जोम्िमपूणा व्र्वसार् वा काममा लगाउन नहनु ेव्र्वस्था 
छ83। कसैले पडन बालकलाई ललाई, फकाई वा झकुक्र्ाएर वा कुनै प्रलोिनमा वा िर, त्रास वा दबाबमा 
पारी वा अन्र् कुनै तररकाले डनजको इच्छाववरुद्ध िडमकको रुपमा काममा लगाउन ुहुँदैन84।  

कुनै प्रडतष्ठानले बालकलाई काममा लगाउन ुपरेमा सभबम्न्धत िम कार्ाालर् वा सो कार्ाालर्ले तोकेको अन्र् 
कुनै डनकार् वा अडधकारी र बालकको बाब,ु आमा वा संरक्षकको स्वीकृडत डलनपुनेछ85। प्रडतष्ठानले िडमकको 

                                                            
83  दफा ३। 
84  दफा ४। 
85  दफा ६। 
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रुपमा काम गने बालकलाई डलङ्ग, वणा, धमा वा जातजाडतको आधारमा कुनै िेदिाव नगरी समान कामका 
लाडग समान पाररिडमक र सवुवधा ददनपुनेछ86। प्रडतष्ठानमा काम गने बालकको स्वास्थ्र् र सरुक्षाका 
सभबन्धमा व्र्वस्थापकले अपनाउनपुने व्र्वस्था तोवकएबमोम्जम हनुपुछा87।  

प्रडतष्ठानको डनरीक्षण गदाा दफा ३ वा ४ ववपरीत बालकलाई कुनै प्रडतष्ठानमा काममा लगाइएको पाइएमा 
डनरीक्षण गने कमाचारीले र्थाशीघ्र त्र्स्तो बालकलाई डनजको बाब,ु आमा वा संरक्षकको म्जभमा लगाउने र 
बालकलाई कामबाट हटाउन व्र्वस्थापकलाई आदेश ददनपुने, बालकको बाब,ु आमा वा संरक्षक निएमा वा 
पिा नलागमेा त्र्स्तो बालकलाई व्र्वस्थापकले कुनै बाल कल्र्ाण गहृ वा बालकलाई हेरचाह गने कुनै 
संस्थामा राम्िददनपुने र बालकलाई डनजको बाब,ु आमा वा संरक्षकको म्जभमा लगाउँदा लाग्न ेिचा वा बाल 
कल्र्ाण गहृ वा बालकलाई हेरचाह गने संस्थामा रातदा त्र्स्तो बाल कल्र्ाण गहृ वा संस्थाको डनर्मानसुार 
लाग्ने िचा प्रडतष्ठानले बेहोनुापनेछ।88 

र्स ऐनववपरीत कसैले काम गरेमा डनजलाई एक वषासभम कैद वा पचास हजार रुपैर्ाँसभम जररवाना वा दवैु 
सजार् हनु ेर एकपटक सजार् पाइसकेपडछ पनुः सोही काम गरेमा डनजलाई पटकैवपच्छे सोही उपदफाहरूमा 
उम्ल्लम्ित सजार्को दोब्बर सजार् हनुेछ89।  

३.२.२.८ रावष्ट्रर् मवहला आर्ोग ऐन, २०७४ 

र्ो ऐनको प्रस्तावनाअनसुार र्ो ऐन मवहलाको हक वहतको संरक्षण, संवद्धान तथा मवहलालाई सशम्िकरण 
गरी लैवङ्गक न्र्ार् सडुनम्ित गना रावष्ट्रर् मवहला आर्ोगको काम, कताव्र् तथा अडधकारसभबन्धी प्रचडलत 
कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनाका लाडग िएको हो। पररच्छेद ३ मा उजरुी तथा कारबाहीसभबन्धी 
कार्ाववडधको व्र्वस्था गरेको छ। दफा ८ अनसुार मवहला वहंसा वा सामाम्जक कुरीडतबाट पीडित वा मवहला 
अडधकार प्रर्ोग गना नददएको िण्िमा पीडित व्र्म्ि वा डनजको तफा बाट जोसकैुले आर्ोगसमक्ष डलम्ित वा 
मौम्िक उजरुी ददन सक्नेछ। आर्ोगले प्रारम्भिक छानडबन, उजरुीको छानडबन, मदु्दा दार्र गना डसफाररस 
गने आदद कार्ा गरेर पीडितलाई सहर्ोग गछा। 

३.२.२.९ मानव बेचडबिन तथा ओसारपसार (डनर्न्त्रण) ऐन, २०६४ 

मानव बेचडबिन तथा ओसारपसार गने कार्ालाई डनर्न्त्रण गना र त्र्स्तो कार्ाबाट पीडित व्र्म्िको संरक्षण 
तथा पनुःस्थापना गने सभबन्धमा कानूनी व्र्वस्था गना र्ो ऐन जारी गररएको छ। 
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वेश्र्ावमृ्िमा लगाउने वा शोषण गने उद्दशे्र्ले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोिनमा पारी, झकु्र्ाई, 
जालसाज गरी, प्रपञ्च डमलाई, जबजास्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक रािी, नाजकु 
म्स्थडतको फाइदा डलई, बेहोस पारी, पद वा शम्िको दरुुपर्ोग गरी, अडििावक वा संरक्षकलाई प्रलोिनमा 
पारी, िर, त्रास, धाक, धभकी ददई वा करकापमा पारी कसैलाई बडसरहेको घर, स्थान वा व्र्म्िबाट छुटाई 
लग्न ेवा आफूसँग राख्न ेवा आफ्नो डनर्न्त्रणमा डलन ेवा कुनै स्थानमा राख्न ेवा नेपालडित्रको एक िाउँबाट 
अको िाउँमा वा ववदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई ददनसेमेतको कार्ालाई ओसारपसार माडनने व्र्वस्था रहेको 
छ। 

उजरुी पीडित आफैं ले ददएमा प्रहरी कार्ाालर्ले डनजको तत्काल बर्ान गराई त्र्स्तो बर्ान प्रमाम्णत गराउनका 
लाडग डनजलाई तरुुन्त नम्जकको म्जल्ला अदालतमा उपम्स्थत गराउनपुने। प्रहरी कार्ाालर्ले बर्ान प्रमाम्णत 
गराउन ल्र्ाएमा प्रचडलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापडन र सो बर्ानसँग सभबम्न्धत कसरुको 
मदु्दा सो म्जल्ला अदालतको क्षते्राडधकारडित्र नपने िए पडन त्र्स्तो म्जल्ला अदालतको न्र्ार्ाधीशले त्र्स्तो 
बर्ान डनजलाई पढी वाची सनुाई डनजले िनेबमोम्जम लेम्िएको िए सोही व्र्होरा र िनेबमोम्जम निएमा के 
कडत फरक छ सो व्र्होरा उल्लेि गरी प्रमाम्णत गररददनपुने र बर्ान प्रमाम्णत गररएकोमा त्र्स्तो पीडित 
मदु्दाको कारबाहीको डसलडसलामा अदालतमा उपम्स्थत निए पडन त्र्सरी प्रमाम्णत गररएको बर्ान अदालतले 
प्रमाणमा डलन सक्नेछ90। प्रचडलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापडन कुनै व्र्म्िलाई र्स 
ऐनअन्तगातको कसरु गरेको अडिर्ोग लागेकोमा सो कसरु आफूले गरेको छैन िन्न ेकुराको प्रमाण डनजले नै 
परु् र्ाउनपुनेछ91। र्स ऐनअन्तगातको कसरुसभबन्धी मदु्दाको सनुवुाइ अदालतमा हुँदा पीडितले छुटै्ट कानून 
व्र्वसार्ीमाफा त प्रडतडनडधत्व गराउन चाहेमा डनजले त्र्स्तो कानून व्र्वसार्ी राख्न सक्नेछ92। र्स 
ऐनअन्तगातको कसरुसभबन्धी मदु्दाको काम कारबाहीमा प्रर्ोग हनु ेिाषापीडितले नबझु्न ेिएमा सभबम्न्धत अड्डा 
अदालतको अनमुडत डलई डनजले दोिाष े वा अनवुादक राख्न सक्नेछ93 । कुनै नेपाली नागररक ववदेशमा 
बेम्चएको रहेछ िने डनजको उद्धार गने व्र्वस्था नपेाल सरकारले गने िन्न ेव्र्वस्था छ94।  

पीडितलाई शारीररक वा मानडसक उपचार गराउन, सामाम्जक रुपमा पनुःस्थापना गना र पाररवाररक पनुडमालन 
गराउनका लाडग नेपाल सरकारले आवश्र्कताअनसुार पनुःस्थापना केन्ि स्थापना गनेछ, कुनै संस्थाले 
तोवकएबमोम्जम स्वीकृडत डलई र्स उद्देश्र्का लाडग पनुःस्थापना केन्ि स्थापना र सञ्चालन गना सक्नेछ र 
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नेपाल सरकारले त्र्स्तो संस्था तथा संस्थाद्वारा स्थावपत पनुःस्थापना केन्िको डनर्डमत र प्रिावकारी अनगुमन 
गने, र्सरी सञ्चालन िएको केन्िलाई नेपाल सरकारले तोवकददएबमोम्जम आडथाक तथा अन्र् सहर्ोग प्रदान 
गना सक्न,े केन्िमा रहेको व्र्म्िलाई सामाम्जक रुपमा पनुःस्थापना र पाररवाररक पनुडमालन गराउन ेव्र्वस्था 
केन्िले गने, केन्िले पीडितलाई आवश्र्कताअनसुार औषडध उपचार र परामशा सेवा तथा सवुवधाको व्र्वस्था 
गनुापने र केन्िमा रहेका पीडितलाई डनजको इच्छाववपरीत कसैले कुनै काममा लगाउन नहनु,े केन्िको 
व्र्वस्थापन, सञ्चालन मापदण्ि, अनगुमन, पीडितका लाडग सीपमूलक ताडलम तथा रोजगारी, पनुःस्थापना, 
पाररवाररक पनुडमालनसभबन्धी व्र्वस्था तोवकएबमोम्जम हनु ेव्र्वस्था कानूनमा रहेको छ95। दफा १३ को 
उपदफा (१) बमोम्जम स्थापना िएका पनुःस्थापना केन्ि सञ्चालन गनाका लाडग नपेाल सरकारले एक 
पनुःस्थापना कोष स्थापना गने, कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, कुनै स्वदेशी वा ववदेशी संघ, संस्था 
वा व्र्म्िबाट प्राप्त रकम, दफा १५ बमोम्जम िएको जररवानाबापत प्राप्त हनु ेरकमको आधा रकमलगार्तका 
रकम रहन ेव्र्वस्था रहेको छ96। बालबाडलका लगेको िए दस वषादेम्ि बाह्र वषासभम कैद र एक लाि 
रुपैर्ाँ जररवाना सजार् हनुेछ97।  

अदालतले कसरुदारलाई िएको जररवानाको पचास प्रडतशत बराबरको रकममा नघट्न ेगरी डनजबाट पीडितलाई 
मनाडसब मावफकको क्षडतपूडता िराई ददनपुनेछ। क्षडतपूडताको रकम डलन नपाउँदै पीडितको मतृ्र् ुिएमा त्र्स्तो 
रकम तोवकएबमोम्जम डनजको नाबालक छोराछोरीलाई र त्र्स्ता छोराछोरी निए डनजमा आम्ित बाबआुमालाई 
ददइन ेर क्षडतपूडताको रकम पाउन ेपीडितको नाबालक छोराछोरी र आम्ित बाबआुमा निएमा त्र्स्तो रकम 
दफा १४ बमोम्जमको पनुःस्थापना कोषमा जभमा गनुापनेछ98। 

सूचना ददन ेसरुाकीको नाम, िेगाना र डनजबाट प्राप्त सूचनाको वववरण गोप्र् राख्नपुनेछ99 िन े पीडितको 
स्वीकृडत नडलई डनजको वास्तववक नाम, तस्बीर वा डनजको चररत्रमा प्रडतकूल हनु ेकुनै वववरण पत्रपडत्रकामा 
छाप्न वा अन्र् सञ्चारमाध्र्मबाट प्रचारप्रसार गना नहनुे व्र्वस्था रहेको छ100।  

उजरु गने व्र्म्िले आफूले प्रहरीमा उजरु गरेको कारण वा अड्डा अदालतमा बर्ान वा साक्षीको रुपमा गरेको 
बकपत्रको आधारमा कुनै प्रडतशोधात्मक कारबाहीमा पना सक्न े मनाडसब कारण देिाई सरुक्षाका लाडग 
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नम्जकको प्रहरी कार्ाालर्मा अनरुोध गरेमा त्र्स्तो प्रहरी कार्ाालर्ले डनजलाई देहार्बमोम्जमको कुनै वा सबै 
व्र्वस्था गररददन ुपनेछः101  

(क)  मदु्दाको कारबाहीको डसलडसलामा अड्डा अदालत आउँदा जादँा सरुक्षा ददन,े 

(ि)  डनम्ित अवडधसभम प्रहरी सरुक्षामा राख्न ेवा राख्न लगाउन,े 

(ग)  केन्िमा राख्न।े  

र्स ऐनअन्तगातको कसरुसभबन्धी मदु्दाको कारबाही तथा सनुवुाई बन्द इजलासमा गररन्छ। बन्द इजलासमा 
कारबाही तथा सनुवुाई हुँदा मदु्दाका पक्ष, ववपक्ष, डनजहरूका कानून व्र्वसार्ी र अदालतले अनमुडत ददएका 
व्र्म्ि मात्र त्र्स्तो इजलासमा प्रवेश गना सक्नेछ102। 

३.२.२.१० वैदेम्शक रोजगार ऐन, २०६४ 

र्स ऐनअनसुार अिार वषा उमेर पूरा नगरेको कुनै पडन नाबाडलगलाई वैदेम्शक रोजगारमा पिाउन नपाइने 
व्र्वस्था ऐनको दफा ७ ले गरेको छ। त्र्स्तै वैदेम्शक रोजगारमा जाने मवहला, दडलत, आददवासी जनजाडत, 
उत्पीडित, दैवीप्रकोप पीडित तथा दगुाम क्षेत्रका व्र्म्िलाई नेपाल सरकारले ववशेष सवुवधा प्रदान गना सक्ने 
व्र्वस्था ऐनले गरेको छ। कुनै इजाजतपत्रवालाले दफा ७ ववपरीत नाबाडलगलाई वैदेम्शक रोजगारमा 
पिाएमा त्र्स्तो इजाजतपत्रवालालाई तीन लाि रुपैर्ाँदेम्ि पाँच लाि रुपैर्ाँसभम जररवाना र तीन वषादेम्ि 
सात वषासभम कैद हनुेछ103। 

३.२.२.११ घरेल ुवहंसा (कसरु र सजार्) ऐन, २०६६ 

घर पररवारडित्र वा घर पररवारसँग गाँडसएर हनुे वहंसाजन्र् कार्ालाई दण्िनीर् बनाई त्र्स्तो कार्ा डनर्न्त्रण 
गना तथा घरेल ुवहंसाबाट पीडित व्र्म्िलाई संरक्षण गरी न्र्ार् प्रदान गने र्स ऐनको उद्दशे्र् रहेको छ। 

पीडितको पररिाषामा पीिकसँग घरेल ुसभबन्ध िै डनजद्वारा गररएको घरेल ुवहंसाबाट पीडित िनी दाबी गने 
व्र्म्िलाई समेवटएको र पीिक िन्नाले पीडितसँग घरेल ुसभबन्ध िै डनजववरुद्ध घरेल ु वहंसा गरेको िनी 
पीडितले दाबी गरेको व्र्म्ि सभझनपुछा र सो शब्दले घरेल ुवहंसा गने कार्ामा संलग्न रहेको अन्र् व्र्म्ि 
वा मडतर्ारलाई समेत जनाउँछ िन्न ेउल्लेि छ। 

                                                            
101  दफा २६। 
102  दफा २७। 
103  दफा ४५। 
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घरेल ुवहंसा िएको, िैरहेको वा हनु लागेको थाहा पाउन ेजनुसकैु व्र्म्िले सोसभबन्धी वववरण िलुाई प्रहरी 
कार्ाालर् वा रावष्ट्रर् मवहला आर्ोग वा स्थानीर् डनकार्समक्ष डलम्ित वा मौम्िक उजरुी ददन सक्ने व्र्वस्था 
ऐनको दफा ४(१) गरेको छ। रावष्ट्रर् मवहला आर्ोगमा दताा िएको उजरुीको सभबन्धमा रावष्ट्रर् मवहला 
आर्ोगसभबन्धी प्रचडलत कानूनबमोम्जम आवश्र्क कारबाही हनु ेव्र्वस्था ऐनको दफा ४(३) मा रहेको छ। 

घरेल ु वहँसाको कारण पीडितलाई कुनै शारीररक चोटपटक वा मानडसक र्ातना पगुेको देम्िएमा तत्काल 
उपचारका लाडग नम्जकको अस्पताल वा स्वास्थ्र् केन्िमा पिाई डनजको उपचार र घा जाचँ गराउनपुनेछ104। 
उजरुी प्रारम्भिक रुपमा छानडबन गदाा पीडित र डनजसँग आम्ित व्र्म्िलाई सरुक्षा प्रदान गना आवश्र्क 
देम्िएमा प्रहरी कार्ाालर्को सहर्ोग डलई तत्काल सरुक्षाको व्र्वस्था डमलाउनपुनेछ105। बर्ानसमेतबाट 
घरेल ुवहंसा िएको देम्िएमा र पीडितले चाहेमा प्रहरी कार्ाालर् र स्थानीर् डनकार्ले उजरुी परेको डमडतले 
तीस ददनडित्र दवैु पक्षबीच मेलडमलाप गराइददनपुनेछ106। 

मेलडमलाप गराउँदा आवश्र्कताअनसुार उपलब्ध िएसभम मनोम्चवकत्सक, समाजशास्त्री, समाजसेवी, पीडितले 
पत्र्ाएको पररवारको सदस्र् र अन्र् साक्षीसमेतको सहर्ोग डलन सवकनेछ। र्सरी मेलडमलाप गराउँदा 
पीडितलाई पना सक्न े मनोवैज्ञाडनक तथा सामाम्जक प्रिाव र गोपनीर्ताको अडधकार समेतलाई ध्र्ानमा 
राख्नपुनेछ107। पीिक उपम्स्थत निएमा वा उपम्स्थत गराउन नसवकएमा वा पक्षहरूबीच मेलडमलाप हनु 
नसकेमा प्रहरी कार्ाालर् वा स्थानीर् डनकार्ले उजरुीकतााको सहमडत िएमा उपदफा (८) बमोम्जमको भर्ाद 
समाप्त िएको डमडतले पन्र ददनडित्र सोही व्र्होरा उल्लेि गरी उजरुी र सोसँग सभबम्न्धत डमडसल कागज र 
प्रमाण अदालतसमक्ष पिाइददनपुनेछ108। 

उजरुीको प्रारम्भिक छानडबनबाट पीडितलाई तत्काल संरक्षण ददन आवश्र्क देम्िएमा अदालतले उजरुीको 
अम्न्तम डनणार् निएसभमका लाडग पीिकका नाममा देहार्बमोम्जम गना आदेश ददन सक्नेछः109 

क.  पीडितलाई डनज बसी आएको घरमा बसोबास गना ददन, िान लाउन ददन, कुटवपट नगना तथा म्शष्ट र 
सभ्र् व्र्वहार गना, 

ि.  पीडितलाई शारीररक वा मानडसक चोट पगुेको िएमा उम्चत उपचार गराउन वा उपचारका लाडग उपर्िु 
रकम ददन, 

                                                            
104  दफा ४(६)। 

105  दफा ४(७)। 
106  दफा ४(८)। 
107  दफा ४(९)। 
108  दफा ४(११)। 
109  दफा ६। 
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ग.  पीिक र पीडितलाई एकै िाउँमा बसोबास गना उपर्िु हनु ेनदेम्िएमा पीिकलाई अलग बस्न ेव्र्वस्था 
गना तथा त्र्सरी अलग बस्दा पीडितको िरण पोषणका लाडग आवश्र्क व्र्वस्था गना, 

घ.  गाली बेइज्जती गने, धभकी ददने वा असभ्र् व्र्वहार गने काम नगना वा नगराउन, 

ङ.  पीडित छुटै्ट बसेको िाउँमा वा बाटोघाटोमा वा कार्ाालर्मा गई वा कुनै वकडसमको सञ्चारमाध्र्मद्वारा वा 
अन्र् कुनै प्रकारले दःुि ददने वा सताउन ेकार्ा नगना, 

च.  पीडितको वहत र सरुक्षाका डनडमि अन्र् आवश्र्क र उपर्िु कुरा गना गराउन।  

उजरुीको प्रारम्भिक छानडबनबाट पीडितको अडतररि डनजका नाबालक सन्तान वा डनजसँग आम्ित कुनै 
व्र्म्िलाई कुनै संरक्षण ददन आवश्र्क देम्िएमा अदालतले सो उपदफाबमोम्जमको कुनै आदेश ददन 
सक्नेछ110। 

पीडितले अनरुोध गरेमा र्स ऐनअन्तगातको उजरुीसभबन्धी कारबाही र सनुवुाइ अदालतले बन्द इजलासमा 
गनुापनेछ। बन्द इजलासमा कारबाही र सनुवुाइ हुँदा मदु्दाका पक्ष, ववपक्ष, डनजहरूका कानून व्र्वसार्ी र 
अदालतले अनमुडत ददएका व्र्म्ि मात्र त्र्स्तो इजलासमा प्रवेश गना सक्नछे111। 

घरेल ु वहंसाबाट पीडित व्र्म्ि मानडसक वा शारीररक रुपमा अशि िएको कारणले अस्पतालमा उपचार 
गराउनपुरेमा उपचार गराउँदा लागेको सभपूणा िचा पीिकले बेहोनुापनेछ। तर पीिकको आडथाक अवस्था 
कमजोर िएको कारण पीिकले त्र्स्तो उपचार िचा उपलब्ध गराउन नसक्ने कुरा अदालतलाई लागमेा सेवा 
केन्िबाट पीडितले त्र्स्तो उपचार रकम पाउन ेगरी अदालतले आदेश गना सक्नेछ112।  

पीडित व्र्म्िलाई घरेल ुवहंसाको प्रकृडत, मात्रा, पीडितलाई पगुेको पीिा र पीिक तथा पीडितको आडथाक 
तथा सामाम्जक हैडसर्तसमेतलाई ववचार गरी अदालतले पीिकबाट मनाडसब मावफकको क्षडतपूडता िराइददन 
सक्नेछ113।  

पीडितलाई तत्काल सरुक्षा प्रदान गना तथा उपचारको िममा अलग्गै बस्न ेव्र्वस्थाको लाडग नपेाल सरकारले 
आवश्र्कता अनसुार सेवा केन्िको स्थापना गना सक्नेछ। कुनै संस्थाले तोवकएबमोम्जम स्वीकृडत डलई र्स 
उद्देश्र्का लाडग सेवा केन्ि स्थापना र सञ्चालन गना सक्नछे। र्सरी सञ्चालन िएको केन्िलाई दफा १२ 
बमोम्जमको कोषबाट आडथाक तथा अन्र् सहर्ोग प्रदान गना सवकनछे। सेवा केन्िले आवश्र्कताअनसुार 

                                                            
110  दफा ६(२)। 
111  दफा ७। 
112  दफा ९। 
113  दफा १०। 
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पीडितलाई कानूनी सहार्ता, मनोववमशा सेवा, मनोवैज्ञाडनक सेवा र आडथाक सहार्ता उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ114। दफा ११ बमोम्जम स्थापना िएका सेवा केन्ि सञ्चालन गनाका लाडग नेपाल सरकारले एक सेवा 
कोष स्थापना गनेछ115। 

३.४ क्षडतपूडतासभबन्धी िएका प्रगडतशील फैसलाहरू तथा स्थावपत डसद्धान्त 

र्स िण्िमा सवोच्च अदालतबाट स्थावपत केही नजीरहरू प्रस्ततु गररएको छ।  

टेकबहादरु िड्काको जाहेरीले िी ५ को सरकारववरुद्ध स्वस्ती बराल (ने.का.प. २०६२, अंक ११, डन.नं. 
७६२६, प.ृ १४२५ 

प्रस्ततु जबरजस्ती करणी मदु्दामा पीडितलाई पीिकबाट आधा अंश ददलाउन ेगरी िएको फैसलामा सवोच्च 
अदालतले सोअनसुार पीिकको सभपम्ि वववरण पेस गरी पीडितलाई ददलाउन ेगरी अडिर्ोग दाबी नडलई 
केबल जबरजस्ती करणीको १० न अनसुार आधा अंश ददलाई पाऊँ िनेर गोश्वारा दाबी डलएको र म्जल्ला 
अदालतले पडन सोअनसुार आधार र कारण िलुाई सभबम्न्धत प्रमाण संकलन गरी फैसला कार्ाान्वर्नको 
अवस्थालाई आकलन नगरेको कुरा अवगत गदै अडिर्ोगपत्रमा नै पीिकको सभपम्ि वववरण र्वकन गरी पेस 
गने र पीिकबाट पीडितलाई ददलाइददन ेआधार र कारण िलुाई दाबी डलन ुसरकारी ववकलको कताव्र् िएको 
कुरालाई स्थावपत गरेको छ। र्स मदु्दामा सवोच्च अदालतले जबजास्ती करणी मदु्दाको पीिकबाट पीडितलाई 
अंश ददलाउन ेप्रस्ट कानूनी प्रविर्ाको अिाव, र्स्ता मदु्दामा पीडितको हैडसर्त साक्षीसरह मात्र हनु ेकानूनी 
व्र्वस्थाका कारण सामान्र्तर्ा पीडितलाई मदु्दाको पररणामबारे जानकारी नहनु ेर जानकारी ददन ेपररपाटीसमेत 
निएको कारण पीडित सभपम्िको र्ाचना डलएर अदालत आउन नसक्ने र्थाथालाई आत्मबोध गदै सवोच्च 
अदालतले “न्र्ार् प्राडप्तको सन्तवुष्ट फैसलाले ददलाएको सार उपिोग गना पाएपडछ मात्र प्राप्त हनु्छ। फैसला 
कार्ाान्वर्न गने म्जभमेवारी अदालतकै हनु्छ” िनी बोलेको छ।  

र्स मदु्दामा सवोच्च अदालतले स्थावपत गरेको नम्जर हेदाा : 

“अडिर्ोगपत्रमा दाबी डलँदा नै पीिकको अंम्शर्ार वा पाररवाररक म्स्थडत, चल अचल सभपम्िको वववरण र्वकन 
गरी तार्दातीको रुपमा िोली पेस गरी र्ो र्डत अमकु चल अचल सभपम्िबाट र्डत पररमाणको सभपम्ि 
पीिकबाट पीडितलाई ददलाइददन ेआधार र कारण िलुाई दाबी डलन ुसरकारी ववकलको ववशेष कताव्र् हो।” 

                                                            
114  दफा ११। 
115  दफा १२। 
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राकेश कुमारडसंहववरुद्ध वहमाली गोलेको जाहेरीले नेपाल सरकार, ने.का.प. २०६४, अंक १, डन.नं. ७८१०, 
प.ृ ८६। 

प्रस्ततु मदु्दामा सवोच्च अदालतले जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. को व्र्वस्थाअन्तगात प्राप्त हनु ेअंश 
अंम्शर्ारको हैडसर्तले नैसडगाक अडधकार स्वरुप पाउन ेसभपम्ि निई पीडितलाई पगुेको तत्कालीन र दूरगामी 
असरलाई ध्र्ानमा रािी ददलाइने क्षडतपूडता िएकोले जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. र अंशबन्िाको 
महलबीच फरक रहेको कुरा उल्लेि गरेको छ। र्सलाई आधार मानी सवोच्च अदालतले “जबरजस्ती 
करणीको महलको १० नं. को कार्ाान्वर्नमा दण्ि सजार्को महलको नं. ४६ को कार्ाववडध अपनाउन 
नपने” नम्जर स्थावपत गरेको छ। 

फैसलाको जानकारी ददने प्रमिु दावर्त्व अदालतको हनुे र फैसलाको कार्ाान्वर्नमा पडन अदालतको सविर्ता 
जरुरी हनु ेकुरालाई र्स मदु्दामा सवोच्च अदालतले स्थावपत गरेको छ।  “ कानूनमा नलेम्िए पडन अम्न्तम 
फैसला िएपडछ म्जल्ला अदालत आफैं ले पीडित जाहेरवालालाई फैसलाको जानकारी गराई अदालत आफैं ले 
फैसला कार्ाान्वर्न गरी अंश ददलाइददनपुछा, तब मात्र पीडितले अदालतबाट न्र्ार् पाउन सक्छ। जबरजस्ती 
करणीको महलको १० नं. लाई तत्कालीन संववधानको धारा ११-३० र वतामान संववधानको धारा १३(३) 
को प्रडतबन्धात्मक वाक्र्ांशको संरक्षण प्राप्त व्र्वस्था मानी अदालतले अम्न्तम फैसला हनुासाथ आफ्नै 
सविर्तामा फैसला कार्ाान्वर्न गरी आधा सभपम्ि ददलाददनपुछा।” 

डत्ररत्न म्चत्रकारववरुद्ध नेपाल सरकार, ने.का.प.२०६६, अंक ४, डन.नं. ८१४८, प.ृ ७८४ 

जबरजस्ती करणीको र्स मदु्दामा १२ वषीर्ा नाबाडलकालाई घरेल ुकामदारका रुपमा राख्न ेिममा प्रडतवादी 
Pedophlie बाट िएको आशर् करणी, जबरजस्ती करणी र अप्राकृडतक मैथनुसमेतको अपराध बारभबार 
िएको िहराई सवोच्च अदालतले कैद सजार्को साथमा तत्कालीन कानूनबमोम्जम आधा अंश ददलाउन े
अम्न्तम फैसला गदाा पीडितले अंश िराई पाउन दण्ि सजार्को ४६ नं. बमोम्जम छुटै्ट डनवेदन ददन नपने 
िन्न े नम्जर स्थावपत गरेको छ। नाबाडलका पीडितको उमेर र प्रडतवादीसँग पाररवाररक सभबन्ध निएका 
आधारमा प्रडतवादीको सभपम्ि देिाई अदालतमा डनवेदन ददन असमथा हनु ेकुरालाई उल्लेि गदै र्स मदु्दामा 
सवोच्च अदालतले जबरजस्ती करणी महलको १० नं. को ममा, िावना र व्र्वस्थाअनरुुप पीडितलाई 
अदालतको सविर्तामा फैसलाको जानकारी गराई अदालत आफैं ले फैसला कार्ाान्वर्न गरी आधा अंश 
ददलाइददनपुछा िन्नेसमेत नम्जर स्थावपत गरेको छ। 

र्स मदु्दामा सवोच्च अदालतले प्रडतपाददत गरेको महत्त्वपूणा डसद्धान्त : 



नेपालमा अपराध पीडितको अडधकारको कार्ाान्वर्न. . . . | 81 

 

“जबरजस्ती करणीको अपराधबाट पीडित िएका कारण पीडितलाई पाररवाररक, मानवीर्, मनोवैज्ञाडनक, शारीररक 
चाररडत्रक, पेसागत, बौवद्धक, सामाम्जक, आडथाकलगार्त जीवनका ववडिन्न पक्षमा परेको दूरगामी असरलाई 
ध्र्ानमा रािी क्षडतपूडतास्वरुप प्राप्त हनुे सभपम्ि हो। र्स्तोमा पीडितलाई दण्ि सजार्को महलको व्र्वस्था 
लागू हुँदैन। पीडितले दण्ि सजार्को ४६ नं. बमोम्जम िराई पाउन डनवेदन नै गना पदैन। अदालत आफैं ले 
फैसलाको जानकारी पीडितलाई गराई अदालत आफैं ले फैसला कार्ाान्वर्न गरी आधा अंश ददलाई  

ददनपुछा” । 

केशरकुमार नेपालीववरुद्ध सान्नानी पहािी डमजारसमेत, (न.ेका.प. २०६७, अंक ४, डन.नं. ८३५१, प.ृ 
६१४) 

ररट डनवेदक प्रडतवादी िै चलेको प्रस्ततु जबरजस्ती करणी मदु्दामा पीडितले आधा अंश पाउने गरी िएको 
सरुु अदालतको फैसला कार्ाान्वर्नका लाडग पीडितले ददएको डनवेदन मलुकुी ऐन, दण्ि सजार्को ४६ नं. 
को भर्ाद नघाई दार्र िएकाले फैसला कार्ाान्वर्न गने गरी िएको तल्लो दईु तहको अदालतको आदेशलाई 
उत्प्रषेणको आदेशद्वारा बदर गरी पाऊँ िन्न ेडनवेदन रहेको छ। र्समा सवोच्च अदालतले गभिीर प्रकृडतको 
फौजदारी अपराधमा दण्ि सजार्को महलअनसुारको डनवेदन ददन ेभर्ाद लागू नहनु ेउल्लेि गदै र्स्तो नम्जर 
स्थावपत गरेको छ।  

“जबरजस्ती करणीजस्तो गभिीर वकडसमको फौजदारी अपराध कार्म िएपिात ् पीडितलाई पीिकबाट 
क्षडतपूडतास्वरुप आधा अंश िराइददन ेववषर्लाई देवानी दावर्त्व िराउँदाको जस्तो अथाात ्पक्षहरूले भर्ादडित्र 
प्रविर्ा विर्ाशील बनाएको अवस्थामा मातै्र आकृष्ट हनुे गरी तका  गनुा कानून र न्र्ार्को दृवष्टकोणबाट समेत 
उपर्िु देम्िँदैन। र्स्ता मदु्दामा क्षडतपूडता पाउन ेववषर् पीडितशास्त्रको ववषर् हो। फौजदारी न्र्ार्मा पीडितले 
पाउने र्स वकडसमको हकलाई राज्र्ले उम्चत सभबोधन गनुापने हनु्छ। न्र्ार्पाडलकासमेत राज्र्कै एक 
महत्त्वपूणा अंग िएको अवस्थामा न्र्ार्ालर्ले र्स कुरालाई नजरअन्दाज गना सक्दैन र डमल्दैन पडन। र्स 
पररप्रके्ष्र्मा पीडितका तफा बाट न्र्ार्ालर् स्वरं्ले पीिकबाट पीडितलाई क्षडतपूडता िराइददन अग्रसरता 
देिाउनपुने हनु्छ। र्स्तो अवस्थामा दण्ि सजार्को ४६९१० नं. को भर्ाद नाघेको िनी अदालतले सो 
ववषर्मा डनणार् ददन इन्कार गदाा पीडितलाई झनै पीिा थवपन गै न्र्ार्को उद्दशे्र् नै परास्त हनु जान ेपररम्स्थडत 
आउन सक्छ। ...जबरजस्ती करणीको १० नं. मा पीडितलाई आधा अंश िराइददन े कुनै डनम्ित समर् 
तोवकएको पाइँदैन। जबरजस्ती करणीको १० नं. को व्र्वस्था कार्ाान्वर्नमा दण्ि सजार्को ४६ नं. मा 
व्र्वम्स्थत कार्ाववडध अपनाइएको िण्िमा र्स्तो गभिीर प्रकृडतको फौजदारी अपराधमा पीडितलाई झनै पीिा 
थवपन जान्छ”। 
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द्य देवीको जाहेरीले नेपाल सरकारववरुद्ध चन्िबहादरु डतवारी, (ने.का.प. २०६९, अंक ८, डन.नं. ८८७८, 
प.ृ१२८०) 

प्रस्ततु मदु्दामा जाहेरवाला र पीडित नाबाडलकाले वारदात घटनाप्रडत अनडिज्ञता प्रकट गरी अदालतमा Hostlie 
बकपत्र गरेका आधारमा सरुु म्जल्ला अदालत र क्षडतपूडता ददलाउने दावर्त्व राज्र्को हनु े अन्तराावष्ट्रर् 
कानूनसमेतको मान्र्ताका आधारमा मकवानपरु म्जल्ला अदालतले पीडितलाई राज्र्को म्जल्ला पनुःस्थापना 
कोषबाट क्षडतपूडता िराइददने फैसला गरेको छ। र्स फैसलामा र्स्तो उल्लेि छ।  

“कसरुदारलाई तोवकएको क्षडतपूडताको रकम असलुउपर गने म्जभमेवारी राज्र्ले नै डलनपुदाछ। पडछ र्ी 
प्रडतवादीहरूबाट राज्र्ले सो रकम असलु गरेका बित पनुःस्थापना कोषमा राख्न ेगरी हाल र्ी पीडितलाई 
राज्र्को तफा बाट नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पनुःस्थापना कोषबाट िचा लेख्न े गरी र्ी पीडितलाई 
क्षडतपूडता िराइददनेतफा  ववचार गररन ुउपर्िु हनु आउन ेकारण रु. ३,००,०००।– तीन लाि पीडितलाई 
तत्कालै राज्र्को तफा बाट क्षडतपूडता िराइददन न्र्ार्ोम्चत र मनाडसब हनु ेदेम्िँदा उि रकम राज्र्को म्जल्ला 
पनुःस्थापना कोषबाट ददन।ु 

मीरा ढुङ्गानासमेतववरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मम्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्समेत, ने.का.प. २०७०, अंक ३, डन.नं. 
८९७३, प.ृ३२६ 

मानव बेचडबिन तथा ओसारपसारजस्ता मदु्दाहरूमा क्षडतपूडता ददलाउने सन्दिामा राज्र्को संर्न्त्रको सहर्ोग 
र पहल अपररहार्ा रहेको कुरालाई औीँल्र्ाउँदै मीरा ढुङ्गानासमेत ववरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मम्न्त्रपररषद्को 
कार्ाालर्समेत को मदु्दामा सवोच्च अदालतले “मानब बेचडबिन तथा ओसारपसारको अपराधबाट पीडित 
व्र्म्िलाई ऐनको दफा १७ बमोम्जम िराई ददने िहर िएको क्षडतपूडता रकम िराउने प्रविर्ामा राज्र्को 
संर्न्त्रबाट सहर्ोग र पहल नहनु ेहो िन ेर्स्ता अपराधबाट पीडितले न्र्ार्को महससु गना सक्न ेअवस्था 
रहँदैन” िनी उल्लेि िएको छ। 
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पररच्छेद ४ 

४. अपराध पीडित संरक्षणका लाडग गनुापने सधुारका पक्षहरू 

र्स पररच्छेदमा अपराध पीडित संरक्षणका लाडग कानूनी तथा नीडतगत रुपमा तत्काल चाल्नपुने कदमहरूको 
बारेमा सझुाइएको छ। 

४.१ फैसलाको बारेमा जानकारी 

अदालतले नै सरकारी ववकल र प्रहरीसँग समन्वर् गरी पीडितलाई फैसलापडछ अडनवार्ा रुपमा फैसलाको 
जानकारी ददन ेव्र्वस्था हनुपुने देम्िन्छ। फैसलाको जानकारी पाउन ेपीडितको अडधकारलाई सडुनम्ित गना 
कानूनमा नै कुन डनकार्ले कसरी जानकारी गराउन,े कसको के कडत िडूमका रहन ेिन्न ेस्पष्ट व्र्वस्था िई 
प्रिावकारी कार्ाान्वर्नलाई सडुनम्ित गना संर्न्त्र तर्ार गनुापने आवश्र्कता छ। पीडित पक्षलाई फैसलाको 
जानकारी तत्काल ददने वातावरण तर्ार गनुापने र जानकारी ददँदा क्षडतपूडता कसरी र कहाबँाट पाउने िन्ने 
प्रविर्ाका बारेमा पडन जानकारी ददनपुने देम्िन्छ।  

जबरजस्ती करणी पीडितको वववाह िएको वा अन्र् कारणले अन्र्त्र बस्न ेअवस्था िएको िण्िमा फैसलाको 
जानकारी पीडितसमक्ष परु् र्ाउनलाई सहज बनाउन पीडित र घरपररवारका सदस्र्को फोन नं., नागररकताको 
प्रडतडलवपलगार्तका िोस सभपका  सूचनासमेत अदालतले मदु्दा कारबाहीका िममा डलई डमडसल संलग्न राख्न े
व्र्वस्था डमलाउन आवश्र्क देम्िन्छ। फैसला लेिनका िममा समेत अदालतले तपडसल िण्िमा पीडित 
पक्षलाई फैसलाको जानकारी सभबम्न्धत डनकार्ले ददने िन्ने स्पष्ट रुपले लेम्िएमा क्षडतपूडता ददलाउने फैसला 
िएर पडन फैसलाको जानकारीका अिावमा क्षडतपूडता डलन पहल नगरी बसेका धेरै जबरजस्ती करणी 
पीडितहरूले राहत प्राप्त गना सक्नेछन।् 

४.२ क्षडतपूडता रकम डनधाारण गने वैज्ञाडनक एवं बस्तगुत आधारसवहतको डनदेम्शका डनमााण 

जबरजस्ती करणीका मदु्दामा न्र्ार्ाधीशको स्ववववेकका आधारमा क्षडतपूडताको डनधाारण गने अडधकार छोडिएको 
छ, जनु वैज्ञाडनक देम्िँदैन। क्षडतपूडताको मात्रामा एकरुपता कार्म गना क्षडतपूडता रकम तोक्ने वैज्ञाडनक 
आधारसवहतको मापदण्ि बनाउन जरुरी छ। र्सका लाडग छुटै्ट क्षडतपूडता डनधाारण गने डनदेम्शका बनाउन 
सवकन्छ। पीडितलाई पगुेको क्षडतको अनपुातमा पर्ााप्त हनुे मात्रामा क्षडतपूडता ददन े व्र्वस्था हनुपुछा। 
जबरजस्ती करणीपडछ मतृ्र् ुिएको वा हत्र्ा गररएको वा बलात्कारपडछ गिाधारण गना पगुेको वा बलात्कारपडछ 
र्ौन रोग लागकेो जस्ता अवस्थाहरूमा क्षडतपूडताको मात्रालाई बढाइनपुनेसमेतको कुरालाई र्स मापदण्िले 
समेट्नपुदाछ। क्षडतपूडता तोवकँदा पीडितको मातै्र निै पीडितसँग आम्ितको बारेमा पडन सोम्चनुपछा। 
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४.३ कार्ाववडधमा सरलीकरण 

पीडित मवहला तथा बालबाडलकाहरूको संरक्षण सन्दिामा ववद्यमान रहेका कानूनहरू अपर्ााप्त रहेका मात्र निै 
अव्र्ावहाररक रहेका छन। मवहला तथा बालबाडलका पीडितको संरक्षणका हरेक तहमा ववद्यमान रहेका 
कार्ाववडधगत कानूनी प्रावधानहरूमा रहेका अस्पष्टता, अन्र्ोल, बीचमा रहेका ररिता, कानून कार्ाान्वर्न गने 
पदाडधकारीहरूको म्जभमेवारी वकटान नहनु,ु कुनै डनकार् वा पदाडधकारीले बेवास्ता गरेमा वा वढलाइ गरेमा 
अनावश्र्क दःुि झमेला ददएमा, म्जभमेवारी पन्छाएमा वा डधङन्र्ाई गरेमा सोको म्जभमेवारी कसमा रहन ेवा 
के कारबाही हनुे िन्ने पडन स्पष्टता रहेको छैन। सशुासन ऐन, २०६४, सशुासन डनर्मावली, २०६५, सूचनाको 
हकसभबन्धी ऐन, २०६४ ले सेवाग्राही पीडितको सन्दिामा केही अडधकारको व्र्वस्थाहरू गरे तापडन र्ी 
कानूनी प्रावधानको कार्ाान्वर्न गने कार्ाववडधगत व्र्वस्थामा धेरै जवटलता, अप्यारो एवं अन्र्ोलहरू रहेका 
छन।् अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५, मलुकुी फौजदारी कार्ाववडध संवहता, २०७४, फौजदारी कसरु 
(सजार् डनधाारण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४, लैवङ्गक वहंसा डनवारण कोष (सञ्चालन) डनर्मावली, २०६७, 

फौजदारी कसरुको अनसुन्धानसभबन्धी डनर्मावली, २०७५, मलुकुी फौजदारी कार्ाववडध डनर्मावली, २०७५, 

बाल न्र्ार् सभपादन (कार्ाववडध) डनर्मावली २०७६, सरकारी ववकलसभबन्धी डनर्मावली, २०७७ फौजदारी 
कसरु (पीडित राहत कोष) डनर्मावली, २०७७, प्रहरी ऐन, २०१२ लगार्तका ववडिन्न कानूनमा रहेका 
कार्ाववडधहरूमा एकरुपता तथा स्पष्टता नहनुाले िएका कानूनी व्र्वस्थाहरूको कार्ाान्वर्नमा कार्ाववडधगत 
कमजोरीहरूका कारण पीडित मवहला तथा बालबाडलका संरक्षणमा समस्र्ाहरू रहेको देम्िँदा समस्र्ा 
समाधानका लाडग तत्कालै डनभन कार्ाहरू गनुापने देम्िन्छः 

 पीडित मवहला तथा बालबाडलकाको जाहेरी वा सूचना परेपडछ जाहेरी वा सूचना सनाित गने प्रविर्ा 
स्पष्ट निएकाले सनाित प्रविर्ालाई स्पष्ट उल्लेि गरी बोधगभर् र सरल बनाउनपुने देम्िन्छ। पीडितले 
सहजै रुपमा र्ो सेवा प्राप्त गना सक्न ेबनाउनपुनेछ।  

 पीडित मवहला तथा बालबाडलकालाई अनसुन्धानका िममा म्झकाउँदा औपचाररक पत्राचार गने वा 
पोसाकसवहतको प्रहरी पिाउन े प्रविर्ा पीडितमैत्री रहेको पाइँदैन। र्ो प्रविर्ा अडिर्िु म्झकाउने 
प्रविर्ािन्दा डिन्न रहेको पडन छैन। र्स्तो कार्ाववडधगत प्रविर्ाका कारण नै अडधकांश मवहला तथा 
बालबाडलका पीडितहरू र्ा त आउनै िराउँछन ्र्ा त लाज मान्न ेवा अपमाडनत िएको महससु गदाछन।् 
त्र्सैले मवहला तथा बालबाडलका पीडितका हकमा घरमै गएर र्सका कारण तथा पररणामबारे जानकारी 
गराई सहर्ोग, समन्वर्का लाडग आग्रहपूणा िाषा प्रर्ोग गरेर सभझाउन,े बझुाउन ेकुरालाई कार्ाववडधगत 
रुपमा स्पष्ट उल्लेि गरी डनदेम्शकाको रुपमा व्र्वम्स्थत गनुापने देम्िन्छ। 
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 अपराधको प्रारम्भिक प्रडतवेदनपिात ् सरुक्षा वा संरक्षणका सन्दिामा कुनै स्पष्ट म्जभमेवारी सरकारी 
ववकललाई निए पडन डनदेशनका िममा पीडित मवहला, बालबाडलकाको म्स्थडत, सरुक्षा संरक्षण, राहत, 

न्रू्नतम व्र्वहारलगार्तका पक्षमा देम्िएका समस्र्ाबारेमा जानकारी डलई डनदेशन ददन,े के प्रविर्ा 
परु् र्ाउन ेिन्नेबारेमा रहेका कार्ाववडधगत अस्पष्टतालाई प्रस्ट बनाउनपुने देम्िन्छ। 

 पीडितलाई क्षडतपूडता िराउन ेडनणार् िएपिात ्स्वतः िराइददनपुनेमा कडतपर् अवस्थामा पनुः पीडित नै 
डनवेदन डलएर जानपुने िन्न ेआशर्बाट डनणार् हनुे गरेको सन्दिामा र्समा कार्ाववडधगत सरलता कार्म 
गरी स्पष्ट बनाउनपुने देम्िएको छ।  

४.४ सूचना ददने व्र्वस्था  

अपराध पीडित मवहला तथा बालबाडलकाको संरक्षणमा सबैिन्दा िूलो समस्र्ा िनेको उनीहरूको राज्र्का 
डनकार्हरूसमक्षको पहुँच नहनु ुहो। स्विावैले कमजोर वगाको रुपमा रहेका मवहला तथा बालबाडलकाहरूले 
आफूववरुद्ध िएका अपराधको बारेमा सहेर बस्दछन।् अपराधववरुद्ध कदम चाल्न घरपररवार समाजको अवरोध 
हनु सक्छ। अपराधीको िर, धाक, धभकीववरुद्ध उनीहरू सूचना ददन िराउँछन।् सूचना ददन चाहेर पडन कहाँ 
जान,े कसलाई िेट्ने के कुन प्रविर्ाबाट ददने थाहा हुँदैन। सूचनाका लाडग पगुे पडन प्रारम्भिक रुपमा 
उनीहरूलाई शंका, अववश्वास गररन्छ र सहर्ोग प्राप्त नहनुे म्स्थडत रहन्छ। सूचना ददएपडछ बेहोनुापने समस्र्ा, 
असहर्ोग, िर, धाक, धभकी, ववस्थापन, बेइज्जती, अपमान, प्रलोिनका कारण उनीहरू लामो समर्सभम अड्न 
नसकी ववपररत कागज, बर्ान वा बकपत्र गनुापने बाध्र्तामा रहेको पाइन्छ। र्ी ववडिन्न कारणहरूले पीडितहरू 
मवहला तथा बालबाडलकाहरू िएका मदु्दामा नगन्र् रुपमा मातै्र अपराधको सूचना प्राप्त हनु ेगरेको छ। घवटत 
अपराधको तलुनामा ज्र्ादै न्रू्न सूचना दताा हनुाले समाजमा अपराध व्र्ाप्त हनुे तर कारबाहीको दार्रामा 
अपराधीहरू नआउनाले अपराधीहरूको मनोबल झन ्बढ्न गई समाजमा दण्िहीनता मौलाउँदै गएको पाइन्छ। 
त्र्सैले सूचनामा पीडितको पहुँच बढाउन डनभन कार्ाहरू गनुापना देम्िन्छः  

 जनतामा अपराधववरुद्ध शून्र् सहनशीलताको ववकास गने। 

 र्सका लाडग जनचेतनामूलक कार्ािमहरू जनताको घरदैलोसभम परु् र्ाउने र समर्समर्मा अडिर्ान 
सञ्चालन गने। 

 अपराधको सूचना गाउँपाडलका वा नगरपाडलका, डतनका विा सडमडत, सरकारी कार्ाालर् वा स्थानीर् तहमा 
नै ददन सवकन ेर त्र्हीीँबाट सनाित गने व्र्वस्था गनुापने। 

 र्सरी ददइन ेसूचना गोप्र् राख्नपुने व्र्वस्था डमलाउनपुने। 

 सूचना ववद्यतुीर्लगार्त जनुसकैु माध्र्मबाट ददन सवकन ेव्र्वस्था डमलाउनपुने। 
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 सभबम्न्धत पीडितले सूचना ददन नसक्नमेा अन्र् कोहीले पडन डनजको तफा बाट ददन सक्न ेसरलीकृत 
व्र्वस्था गनुापने। 

 सूचनादातालाई प्रिावकारी सरुक्षा र संरक्षणको व्र्वस्था। 

 सूचना ददएबापत हेला, अपमान, नोक्सानी िएमा दण्िनीर् बनाउने। 

४.५ पीडित राहत कोषको अडिववृद्ध 

फौजदारी कसरु (सजार् डनधाारण तथा कार्ाान्वर्न) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसरु (पीडित राहत कोष) 
डनर्मावली, २०७७ अनसुार पीडित राहत कोषको स्थापना िएको छ। तर उि कोषमा पर्ााप्त रकमको 
अिाव रहेको देम्िन्छ। म्जल्ला अदालतहरूमा कुल ४९,५८३ थान फौजदारी मदु्दाको लगत रहेकामा 
२०,३५१ थान मदु्दा फर्छ्यौट िएको अवस्थामा क्षडतपूडता प्राप्त गनेको संतर्ा जभमा २०२ जना मात्र रहेको 
छ116। पीिकबाट क्षडतपूडता डलँदा पीिककै हनुपुछा िन्न ेसोचका साथै आफ्नो आत्मसभमानमाडथ नै िेस पगु्न े
पीडितको मान्र्ताले गदाा पीिकबाट क्षडतपूडता डलने हालको कानूनी व्र्वस्थामा नै केही सधुारको 
आवश्र्कतालाई औलं्र्ाएको छ। र्ो ववषर् पीडितको आत्मसभमानसँग जोडिएको प्रश्नसमेत िएका कारण 
राज्र्ले पीिकबाट प्राप्त गरेको क्षडतपूडताबापतको रकमलगार्त अन्र् स्रोत जटुाई क्षडतपूडताका लाडग पीडित 
राहत कोषमा पर्ााप्त रकमको व्र्वस्था गनुापने देम्िन्छ। र्सका लाडग अपराध पीडित राहत कोषको सञ्चालन 
डनदेम्शका बन्न ुआवश्र्क हनु्छ। 

४.६ शीघ्र क्षडतपूडता प्राप्त गना प्रविर्ागत सधुार 

पीडितले तरुुन्तै क्षडतपूडता पाउने व्र्वस्था गनाका लाडग थनुछेक आदेश हुँदाको बित नै धरौटी राख्न ेर 
फैसला हुँदा कसरुदार िहररएमा तरुुन्त क्षडतपूडता ददन ेव्र्वस्था िएमा प्रविर्ा सहज हनु सक्छ। आरोवपतको 
सभपम्िको वववरण अडिर्ोगपत्रमा नै िलुाउन ेपीिकको सभपम्ि रोक्कासँगै क्षडतपूडता रकम अदालतमा जभमा 
गराउन ेर फैसला हनुेडबम्िकै पीडितले पाउने व्र्वस्था गराउन पडन सवकन्छ। 

४.७ सभपम्ि वववरण 

पीडितले पीिकको सभपम्ि वववरण िलुाई क्षडतपूडता िराउने डनवेदन ददनपुने हालको व्र्वस्थालाई पररवतान 
गरी अदालत, सरकारी ववकल तथा प्रहरीको समन्वर् र सविर्तामा पीिकको सभपम्ि िोजडबन हनुे प्रविर्ा 
डनधाारण हनुपुदाछ। पीिकलाई पिाउ गदााकै अवस्थामा अनसुन्धान अडधकृतले पीिकको सभपम्ि वववरणसमेत 
डलई सो वववरण अडिर्ोगपत्रमा िलुाई दार्र गरेमा तत्काल पीिकको िागको जग्गा अदालतले रोक्का राख्न 

                                                            
116  वावषाक प्रडतवेदन, २०७७/०८८, सवोच्च अदालत,  नेपाल। 
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आदेश ददन सक्ने हनुाले सोबमोम्जमको स्पष्ट कार्ाववडधको व्र्वस्था हनुपुछा वकनवक अनसुन्धानकै िममा 
आरोपीको सभपम्ि वववरण िोजडबन गरी रोक्का राख्न ेप्रविर्ा चलाउँदा फैसलापडछ पीडितले क्षडतपूडता िराई 
पाउन सहज हनु्छ। 

४.८ जबरजस्ती करणी उद्योग मदु्दामा र मदु्दाका पक्ष ववदेशी िएको अवस्थामा क्षडतपूडताको उपर्िु 
व्र्वस्था 

जबरजस्ती करणी उद्योग मदु्दामा क्षडतपूडता ददने ववषर्मा जबरजस्ती करणी कानूनमा स्पष्ट व्र्वस्था छैन। 
र्स मदु्दाको गाभिीर्ातालाई हेदाा क्षडतपूडता िराउने सन्दिामा कानूनमा स्पष्टता हनु आवश्र्क छ। साथै पीडित 
वा पीिक ववदेशी िएको िण्िमा क्षडतपूडता िराउने प्रविर्ा के हनु ेसोबारेमा पडन कानूनमा स्पष्ट व्र्वस्था 
हनु जरुरी देम्िन्छ। 

४.९ पीडित संरक्षणसभबन्धी प्रचडलत कानूनी व्र्वस्थाको प्रिावकारी कार्ाान्वर्न 

पीडित संरक्षणका लाडग रहेका व्र्वस्थाहरू कार्ाान्वर्न पडन पूणा रुपमा हनु सकेको छैन। र्स सन्दिामा 
देहार्बमोम्जमका कार्ाहरू हनुपुदाछ। 

 सवोच्च अदालतबाट न्र्ावर्क सविर्तास्वरुप उत्साहजनक रुपमा गोपनीर्ता कार्म गने डनदेम्शका जारी 
िएको छ। फलस्वरुप र्सको कार्ाान्वर्न अभ्र्ासमा आउन ुसकारात्मक पक्ष हो तर अझै र्सको 
कार्ाान्वर्न गोपनीर्ता कार्म गनुापने ममाअनरुुपको हदमा हनु सकेको छैन। गोपनीर्ता कार्म गने र्ो 
व्र्वस्थाको पर्ााप्त जानकारीको अिावका कारण अनसुन्धानमा गोपनीर्ता कार्म गने कार्ा नहनुे र 
त्र्सले अदालतमा पडन डनरन्तरता पाउने गरेको छ। र्हाँसभम वक सवोच्च अदालतमा आइसकेपडछ 
मात्र गोपनीर्ता कार्म गररएको पडन देम्िएको छ। अनसुन्धान डनकार्मा अपेक्षाअनरुुप गोपनीर्ता 
कार्म गने सीपको अिाव वा र्सको ममालाई नबमु्झददँदा गोपनीर्ता कार्म गने प्रर्ास गररएको िए 
पडन पवहचानको गोप्र्ता कार्म गना अपर्ााप्त हनु ेगरी र्सको कार्ाान्वर्न िइददँदा समस्र्ा आएको छ। 
र्समा सधुार हनुपुदाछ। 

 बन्द इजलास कार्म गने कुरामा पडन र्स्ता इजलासको िौडतक अवम्स्थडत र वातावरणले पीडितलाई 
असर पारेको, बन्द इजलासहरू पीडितले पीिालाई िलु्न वा कम हनु सक्न ेपर्ााप्त वातावरण सजृना 
नगररएको, बन्द इजलासमा पीडितहरूप्रडत गररनपुने व्र्वहार तथा बन्द इजलासमा गररनपुने आचरणसँग 
सभबम्न्धत कार्ाववडधगत अिाव रहेको, बन्द इजलासबाट हेररन ेमदु्दाका सभबन्धमा अदालतका कमाचारीलाई 
पूणा रुपमा सचेत बनाउन नसवकएको, लैडगक वहंसाका पीडित मवहलाको बकपत्र मवहलाबाटै गराउन े
व्र्वस्था र पूवााधार निएको आदद ववडिन्न कारणहरूले गदाा कमजोर पीडित साक्षीहरूको बकपत्र बन्द 
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इजलासमा हनु े व्र्वस्था र्सको ममाअनरुुप प्रिावकारी रुपमा हनु सकेको छैन। र्समा सधुार हनु ु
आवश्र्क छ। 

 साक्षी संरक्षणको प्रर्ोजनका लाडग म्जल्ला अदालत डनर्मावलीमाफा त डित्राइएको डनरन्तर सनुवुाइको 
व्र्वस्था पडन प्रिावकारी रुपमा कार्ाान्वर्न हनु सकेको छैन। डनरन्तर सनुवुाइसभबन्धी अवधारणागत 
स्पष्टताको अिावमा र्ो प्रविर्ामा जान सकेको छैन। केही म्जल्लामा र्ो व्र्वस्थाको अभ्र्ास आरभि 
गरेको िन्न ेसञ्चारमाध्र्ममाफा त सावाजडनक िएको िए पडन आम रुपमा र्सको कार्ाान्वर्न हनु सकेको 
छैन। सोको प्रिावकारी रुपमा कार्ाान्वर्न गनुा जरुरी छ। 

 गभिीर प्रकृडतको मदु्दामा प्रडतवादीको उपम्स्थडतले साक्षीलाई बकपत्र गना अनमु्चत दबाब परेको वा पने 
सभिावना छ िन्न े अदालतलाई लागमेा अदालतले प्रडतवादीको उपम्स्थडत अप्रत्र्क्ष बनाई कानून 
व्र्वसार्ीको रोहवरमा गराउन ेव्र्वस्था डमलाउन ेिन्न ेव्र्वस्था अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ र 
म्जल्ला अदालत डनर्मावलीमा रहेको िए पडन र्ो व्र्वस्था पडन व्र्वहारमा कार्ाान्वर्न हनु सकेको 
छैन। र्ससभबन्धी स्पष्ट कार्ाववडधको अिावसमेत िएकाले र्ो व्र्वस्थालाई व्र्वहारमा कार्ाान्वर्न गना 
नसवकएको अवस्था छ। र्स्तो कार्ाववडधगत अिाव हटाई व्र्वहारत कार्ाान्वर्न गररनपुदाछ।  

 मानव बेचडबिन तथा ओसारपसार (डनर्न्त्रण) ऐनको व्र्वस्थाअनरुुप व्र्ावहाररक रुपमा अनसुन्धान तथा 
अदालती प्रविर्ाहरूको समर्मा समेत, मानव बेचडबिनका पीडितहरूलाई दीघाकालीन पनुःस्थापना 
सेवाहरू प्रदान गने पूवााधारहरू तर्ार िएका छैनन।् र्स्ता पूवााधार शीघ्र तर्ार गररनपुदाछ। 

 पीडित तथा साक्षीहरूको गोपनीर्ता तथा सरुक्षाको पूणा प्रत्र्ािडूत ददलाउन अदालतसँग पर्ााप्त पूवााधारहरू 
निएको देम्िन्छ। हरेक अदालतमा एउटा मातै्र फौजदारी इजलास छ, कवहलेकाही ीँ त एकै ददनमा 
एकिन्दा धेरै मदु्दाहरूमाडथ छलफल गररएका हनु्छन।् र्सबाहेक मानव बेचडबिनका मदु्दाहरूमा अदालती 
प्रविर्ाहरूलाई बन्द इजलासमा कारबाही गनुापने व्र्बस्था सधैंिरर कार्ाान्वर्न िएको पाइँदैन। अन्त्र्मा, 
डनवदेन गरेको अवस्थामा मातै्र प्रहरी सरुक्षा उपलब्ध हनु्छ र अडधकांश पीडित तथा साक्षीहरू र्स 
ववकल्पप्रडत सचेत रहँदैन।्” सो अवस्थाको अन्त गररनपुदाछ।  

४.१० पीडितको संरक्षणका लाडग अनसुन्धानसभबन्धी मापदण्िको ववकास 

लैडगक वहंसासभबन्धी अपराधको अनसुन्धान गना अनसुन्धानकतााको आवश्र्क र्ोग्र्ता सभबन्धमा 
देहार्बमोम्जमको मापदण्ि डनधाारण र ववकास गनुा वाञ्छनीर् छ। 

 लैडगक वहंसासभबन्धी ववषर् हेने प्रहरी अडधकृत तथा जवानहरूलाई आधारितू ताडलमका अडतररि लैडगक 
वहंसासभबन्धी ववषर्मा ववशेष ताडलमको व्र्वस्था गरी त्र्स्ता प्रहरीलाई मात्र सोको म्जभमेवारी ददनपुदाछ।  
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 जाहेरी दरिास्त दताा नगने तथा स्वच्छ एवं डनष्पक्ष ढंगले अनसुन्धान गनुापने कानूनी कताव्र् डनवााह 
नगने प्रहरी कमाचारीलाई वविागीर् कारबाहीका लाडग िागीदार बनाउन ेगरी ववद्यमान कानूनमा आवश्र्क 
संशोधन गनुापदाछ।  

 लैवङ्गक वहंसाववरुद्धका फौजदारी अनसुन्धानमा बाधा व्र्वधान ििा गने तथा अनसुन्धान प्रविर्ालाई 
अवाम्ञ्छत वकडसमले प्रिाव पाने कार्ालाई दम्ण्ित गने गरी कानूनी प्रबन्ध गनुापदाछ। 

 मवहला सेललाई छुटै्ट एकाइको रुपमा सदुृढीकरण गने तथा लैंडगक वहंसाका घटनाहरूको अनसुन्धानमा 
िवटने मवहला प्रहरीहरूलगार्त अन्र् अनसुन्धानकतााहरूका लाडग ववशेष ताडलम तथा क्षमता अडिववृद्धको 
लाडग पायिम तजुामा गरी अडनवार्ा रुपमा अडिमिुीकरण तथा ताडलमको व्र्वस्था हनुपुदाछ। 

४.११ पीडित संरक्षणका लाडग तत्काल चाल्नपुने नीडतगत कदमहरू 

नेपाल सरकारले पीडित संरक्षणका लाडग पीडित संरक्षण सझुाव सडमडतको डसफाररससमेतका आधारमा 
देहार्बमोम्जमका कार्ा गनुा आवश्र्क छ। 

 पीडित र साक्षी संरक्षणसभबन्धी नीडतको तजुामा गने। 

 पीडित र साक्षी संरक्षणसभबन्धी कार्ािमहरू तर्ार गने। 

 पीडितको सरुक्षा, हकवहतको संरक्षण, कसरुको कारणबाट पीडितले बेहोरेको क्षडत एवं प्रडतकूल असर र 
प्रिाव न्रू्न गना उद्धार, पनुःस्थापना परामशा, आडथाक, िौडतक, सामाम्जक, कानूनी सेवा सञ्चालन गनुापछा।  

 असहार् पीडितहरूको रोजगारी, बसोबास तथा जीववकोपाजानका जस्ता पीडित संरक्षणका कार्ािमहरू 
सञ्चालन गनुापने। 

 मवहला, बालबाडलका पीडित िएका जघन्र् प्रकृडतका फौजदारी मदु्दाहरू वफताा नडलने र वफताा डलनपुने 
ववशेष पररम्स्थडतमा पडन पीडितको सहमडतमा क्षडतपूडता ददएर मात्र वफताा डलन ेप्रबन्ध गने। 

 मानव बेचडबिन तथा ओसारपसार (डनर्न्त्रण) ऐन, २०६४ ले पनुःस्थापना केन्ि र पनुःस्थापना कोषको 
व्र्वस्था गरेको हुँदा त्र्सलाई प्रिावकारी रुपमा कार्ाान्वर्न गनुापदाछ। 

 प्रचडलत कानूनी व्र्वस्था र सवोच्च अदालतबाट िएका डनदेम्शका र डनदेशनात्मक आदेश र प्रडतपाददत 
डसद्धान्तको पूणा रुपमा कार्ाान्वर्न गने। 

 न्र्ार् क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको समन्वर्मा न्र्ार् क्षेत्र र समदुार्बीचका सूचनामूलक अन्तरविर्ात्मक 
कार्ािमहरू सञ्चालन गने एवं मवहलाववरुद्धका वहंसाका ववषर्मा कानूनी सचेतना फैलाउनका लाडग 
स्थानीर् तहलाई म्जभमेवार बनाइनपुदाछ। 
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 लैवङ्गक वहंसाका पीडितहरूलाई एउटै छातामडुन कानूनी सहार्ता, मनोसामाम्जक परामशा, स्वास्थ्र् परीक्षण, 

आवास तथा बाल स्र्ाहारलगार्तका एकीकृत सेवा तथा सहार्ता उपलब्ध हनुे गरी कार्ािम बनाई 
लागू गनुापदाछ। 

 न्र्ार्कमी, कानून व्र्वसार्ी तथा अनसुन्धानकतााहरूको लैवङ्गक दृवष्टकोणमा सधुार ल्र्ाउनका लाडग 
आवश्र्क ताडलमहरू ददइनपुने। न्र्ार् सेवा ताडलम, प्रहरी प्रम्शक्षण प्रडतष्ठान एवं रावष्ट्रर् न्र्ावर्क 
प्रडतष्ठानबाट सञ्चालन गररने ताडलमसभबन्धी पायिममा लैवङ्गक मूलप्रवाहीकरण गररनपुदाछ। 

 लैंडगक वहंसा सभ्र् मानव समाजका लाडग कलङ्क र मानव अडधकारको गभिीर उल्लंघन हो। र्सैले 
र्स्ता वहंसाका पीिकलाई सजार् र पीडितलाई न्र्ार् ददलाउनका लाडग पीडित तथा साक्षीको संरक्षणको 
ममा र िावनाअनरुुप काम गना सक्ने गरी कानून कार्ाान्वर्नसँग सभबद्ध सबैको अभ्र्ासको ववकास 
गने। र्सका लाडग लैवङ्गक वहंसाववरुद्ध आवश्र्क ज्ञान, सीप र प्रवमृ्ि ववकास गराउन आवश्र्क प्रम्शक्षण 
ददने। 

 गोपनीर्ता, बन्द इजलासका मूल्र् र मान्र्ताअनरुुप व्र्वहारमा पूणात रुपान्तरण र कार्ाान्वर्न गरी 
सोको  अिीष्ट पूरा गना आवश्र्क िौडतकलगार्तका पूवााधार र वातावरण सजृना गने। 

 साक्षी परीक्षणका िममा प्रडतवादीको उपम्स्थडत अप्रत्र्क्ष बनाउने, बन्द इजलासमा कार्म हनुपुने न्रू्नतम 
मापदण्ि र आचरणलगार्तका ववषर्मा आवश्र्क कार्ाववडध तजुामा हनुपुने। 

 राज्र्ले पीडित मवहलाको सहर्ोगका लाडग आवश्र्क स्रोत साधनअनसुार प्रत्रे्क म्जल्लामा मवहला 
आर्ोगले तोकेको प्रडतडनडध, मवहला मन्त्रालर्ले तोकेको प्रडतडनडध, सभबम्न्धत म्जल्लाको सरकारी ववकल, 

उपलब्ध िएसभम मवहला कानून व्र्वसार्ी, मवहला प्रहरी अडधकृत र मवहला समाजसेवी रहेको परामशा 
केन्िको व्र्वस्था िमशः गदै जानपुने गरी सवोच्च अदालतबाट जारी आदेशको कार्ाान्वर्न गनुापने। 

 प्रचडलत कानूनले पीडितलाई क्षडतपूडता डनधाारणलगार्तका ववषर्मा एकरुपता र डनम्ितताका लाडग स्पष्ट 
मापदण्िहरू ववकास गनुा।  

 साक्षी संरक्षणका अल्पकालीन र दीघाकालीन व्र्वस्थाहरू समावेश गरी कानूनमा साक्षी तथा पीडितको 
संरक्षणका लाडग समकालीन ववश्वमा अवलभबन गररएका राम्रा अभ्र्ासहरूलाई समेटी कानून तजुामा 
हनुपुने। 

 पीडितले सरुक्षाको कारणले डनजलाई त्र्स्तो अडधकारीसमक्ष उपम्स्थत गराउन उपर्िु नदेम्िएमा 
अनसुन्धान अडधकारी तथा अदालतमा पडन िव्र् दृश्र् संवाद (डिडिर्ो कन्फरेन्स) को माध्र्मबाट त्र्स्तो 
पीडितसँग सोधपछु र बकपत्र गराउन सवकने गरी व्र्वस्था हनुपुछा। 
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४.१२ समन्वर्को व्र्वस्था 

पीडितको संरक्षणका सभबन्धमा सरोकारवाला डनकार्हरूबीच आपसी समन्वर् आवश्र्क हनु्छ। र्स्ता 
डनकार्हरूको आवश्र्क समन्वर्डबना प्रिावकारी रुपमा पीडितको संरक्षण गना सभिव हुँदैन। समन्वर्लाई 
प्रिावकारी बनाउन देहार्बमोम्जम गनुा आवश्र्क हनु्छ। 

 केन्िीर्स्तरमा महान्र्ाडधविाको संर्ोजकत्वमा गदित पीडित संरक्षण सझुाव सडमडतले समन्वर्को िडूमका 
डनवााह गने। 

 म्जल्लास्तरमा म्जल्ला न्र्ार्ाडधविाको अध्र्क्षतामा सरोकारवाला डनकार्हरूका प्रडतडनडध सम्भमडलत रहेको 
पीडित संरक्षण सझुाव र समन्वर् सडमडतको गिन गने व्र्वस्था डमलाउन ेर स्थानीर्स्तरबाट समाधान 
हनु सक्न ेर गना सवकने कार्ाहरू सभपादन गने। 

 प्रत्रे्क प्रहरी कार्ाालर्मा पीडित साक्षी सरंक्षण अडधकारी तोक्ने। 

 पीडितको संरक्षणका कार्ािममा गैरसरकारी संस्थाहरूको पडन सहर्ोग प्राप्त गने र उनीहरूसँग पडन 
समन्वर् गने। 

 पीडित संरक्षण र सरुक्षाका लाडग ववडिन्न डनकार् वा संस्थाबाट हनु ेसहर्ोगका लाडग समन्वर्ात्मक 
रुपमा कार्ािम सञ्चालन गने व्र्वस्था गने। 

४.१३ ताडलम 

फैसला कार्ाान्वर्नको स्तरमा देम्िएका समस्र्ाहरूलाई समाधान गनाका लाडग फैसला कार्ाान्वर्न गने 
डनकार्मा रहेका कमाचारीहरूलाई संवेदनशील बनाउन जरुरी छ, जसका लाडग आवश्र्क प्रम्शक्षण तथा 
ताडलमहरू सञ्चालन गररनपुछा। जबरजस्ती करणीका मदु्दामा िएका क्षडतपूडताको फैसलाको कार्ाान्वर्नमा 
देम्िएका कानूनी र कार्ाववडधगत जवटलताहरूको समाधानका लाडग बहृत ्स्तरमा संवादको आवश्र्कता छ। 
कानून न्र्ार् तथा संसदीर् व्र्वस्था मन्त्रालर्, मवहला बालबाडलका तथा समाजकल्र्ाण मन्त्रालर्, गहृ 
मन्त्रालर्, अथा मन्त्रालर् लगार्त फौजदारी न्र्ार् प्रणालीका सभपूणा सरोकारवाला डनकार्हरूको र्समा साझा 
सोच, प्रर्ास र प्रडतबद्धता जरुरी छ। 
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