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अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ 

 

प्रमाणीकरण डमडत 

२०७५।६।२ 

संवत ्२०७५ सालको ऐन नम्बर २२ 

अपराधबाट पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको 
ऐन 

प्रस्तावनााः नेपालको संववधानद्वारा प्रदत्त फौजदारी न्यावयक 
प्रकृयाको अडिन्न अंगको रुपमा रहेको अपराध पीडितको न्यायको 
अडधकार सडुनश्चित गरी आफू पीडित िएको मदु्दाको अनसुन्धान 
तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउन े र कानून बमोश्चजम 
सामाश्चजक पनुाःस्थापना र क्षडतपूडतन सवहतको न्याय पाउन े
व्यवस्था गरी अपराधबाट पीडितलाई पनन गएको प्रडतकूल असर 
न्यून गनन तथा कसूरको पररणाम स्वरुप व्यहोनुन परेको क्षडत 
बापत पीडितलाई क्षडतपूडतन समेतको व्यवस्था गरी पीडितको हक 
वहतको संरक्षण गने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनन 
वाञ्छनीय िएकोले, 

 संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारश्चम्िक 

१. संश्चक्षप्त नाम र प्रारम्िाः )१( यस ऐनको नाम “अपराध 
पीडित संरक्षण ऐन, २०७५” रहेको छ ।  

  )२( यो ऐन तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ ।  
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२. पररिाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस 
ऐनमा,– 

)क( “अदालत” िन्नाले कसूरको कारबाही र वकनारा 
गनन प्रचडलत कानून बमोश्चजम अडधकार प्राप्त 
अदालत सम्झन ु पछन र सो शब्दले कुनै खास 
वकडसमको कसूरको कारबाही र वकनारा गनन 
कानून बमोश्चजम अडधकार प्राप्त अन्य न्यावयक 
डनकाय वा अडधकारीलाई समेत जनाउनछे । 

)ख( “कसूर” िन्नाले पीडितको मतृ्य ु िएको वा 
पीडितले क्षडत व्यहोनुन परेको प्रचडलत कानून 
बमोश्चजम सरकार वादी हनुे फौजदारी कसूर 
सम्झन ुपछन । 

)ग( “कसूरदार” िन्नाले कसूरमा अदालतबाट 
कसूरदार ठहर िएको व्यश्चि सम्झन ुपछन ।  

)घ( “कोष” िन्नाले प्रचडलत कानून बमोश्चजम स्थापना 
िएको पीडित राहत कोष सम्झन ुपछन । 

)ङ( “तोवकएको वा तोवकए बमोश्चजम” िन्नाले यस ऐन 
अन्तगनत बनकेो डनयममा तोवकएको वा तोवकए 
बमोश्चजम सम्झन ुपछन ।  

)च( “द्वद्वतीयस्तरको पीडित” िन्नाले प्रथमस्तरको 
पीडितको ववरुद्धमा िइरहेको वा िएको कसूरमा 
संलग्न निएको तर त्यस्तो कसूरको प्रत्यक्षदशी 
साक्षी िएको कारणले क्षडत बेहोनुन परेको व्यश्चि 
सम्झन ु पछन र सो शब्दले कसूरमा संलग्न 
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नरहेको तर कसूरको बारेमा जानकारी िएको 
वा प्रत्यक्षदशी साक्षी िएको कारणबाट क्षडत 
व्यहोनुन परेको प्रथमस्तरको पीडित नाबाडलगको 
संरक्षक र प्रथमस्तरको पीडितको ववरुद्धमा 
िएको कसूरका सम्बन्धमा थाहा पाएको 
कारणले क्षडत बेहोनुन परेको देहायको व्यश्चिलाई 
समेत जनाउनेछ :- 

)१( प्रथम स्तरको पीडितको  
संरक्षक, 

)२( प्रथम स्तरको पीडित नाबाडलग 
िएमा, र 

)३( त्यस्तो क्षडत बेहोनुन परेको 
व्यश्चि त्यस्तो कसूरमा संलग्न  
नरहेमा । 

)छ( “नाबाडलग” िन्नाले अठार वषन उमेर नपगेुको 
व्यश्चि सम्झन ुपछन । 

)ज( “प्रथमस्तरको पीडित” िन्नाले पीिकको उमेर, 

मानडसक अस्वस्थता, कुटनीडतक उन्मशु्चि वा 
पदीय आधारले प्राप्त उन्मशु्चिको पररणाम स्वरुप 
फौजदारी दावयत्व बेहोनुन नपने वा पीिकको 
पवहचान नखलेुको वा पीिक ववरुद्ध अडियोग 
नलागेको वा कसूरसँग सम्बश्चन्धत मदु्दा वफतान 
िएको वा कसूरदारलाई िएको सजाय माफी 
िएको वा कसूरदार ठहर निएको वा पीडितसगँ 
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पीिकको जे जस्तो पाररवाररक सम्बन्ध िए पडन 
पीडित ववरुद्ध वारदात िएकोमा कसूरको प्रत्यक्ष 
पररणाम स्वरुप मतृ्य ु िएको वा क्षडत पगेुको 
व्यश्चि सम्झन ु पछन र सो शब्दले कसूरमा 
संलग्न नरही देहायको कुनै अवस्थामा मतृ्य ु
िएको वा क्षडत पगेुको व्यश्चिलाई समेत 
जनाउनछे :- 
)१( कसूर गरररहेको व्यश्चिलाई कसूर 

गननबाट रोक्ने कायन गदान, 
)२( कुनै व्यश्चिको ववरुद्धमा कसूर 

िइरहेको अवस्थामा त्यस्तो व्यश्चिलाई 
कसूरबाट बचाउने उद्दशे्यले मनाडसब 
सहयोग र उद्धार गने कायन गदान, 

)३( कसूर गरररहेको वा गरेको व्यश्चिलाई 
पक्राउ गनन खोज्दा वा शंकास्पद 
व्यश्चि, अडियिु वा कसूरदारलाई 
पक्राउ गने डसलडसलामा अडधकार प्राप्त 
अडधकारीलाई सहयोग परु् याउँदा । 

)झ( “पाररवाररक पीडित” िन्नाले कसूरको प्रत्यक्ष 
पररणाम स्वरुप मतृ्य ु िएको प्रथम स्तरको 
पीडित ववरुद्धको कसूरमा संलग्न नरहेको मतृक 
पीडितको सगोलको आमा, बाब,ु पडत, पत्नी वा 
पीडितमा आश्चित एकासगोलको पररवारको अन्य 
सदस्य सम्झन ुपछन ।  
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)ञ( “पीडित” िन्नाले प्राकृडतक व्यश्चिको रुपमा 
रहेको प्रथम स्तरको पीडित, द्वद्वतीय स्तरको 
पीडित र पाररवाररक पीडित सम्झन ुपछन । 

)ट( “पीडित संरक्षण सझुाव सडमडत” िन्नाले दफा 
४४ बमोश्चजमको पीडित संरक्षण सझुाव सडमडत 
सम्झन ुपछन । 

)ठ( “संरक्षक” िन्नाले प्रचडलत कानून बमोश्चजम 
कायम िएको वा डनयिु िएको पीडितको 
संरक्षक सम्झन ुपछन । 

)ि( “क्षडत” िन्नाले कसूरको प्रत्यक्ष पररणाम स्वरुप 
पीडितलाई पगेुको देहायको क्षडत सम्झन ुपछन :– 

)१( शारीररक अङ्गिङ्ग, 

)२( जबरजस्ती करणीको कारण गिन रहेको, 
)३( पीडितको शारीररक वा मानडसक 

स्वास््य वा आय ुमाडथ प्रडतकूल प्रिाव 
पाने  श्चचवकत्सा ववज्ञानद्वारा मान्यता 
प्राप्त सरुवा रोग लाग्न,ु 

)४( श्चचवकत्सकद्वारा पवहचान गररएको 
मानडसक श्चचन्ता, मानडसक तनाव 
)इमोसनल ट्रमा( वा क्षडत, 

)५( शारीररक, बौवद्धक, यौन वा प्रजनन 
क्षमता नष्ट हनु ु वा सो क्षमतामाडथ 
गम्िीर क्षडत हनु,ु 
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)६( जबरजस्ती करणीका कारण पीडितको 
सामाश्चजक, सांस्कृडतक वा पाररवाररक 
प्रडतष्ठामा परेको प्रडतकूल प्रिाव, 

)७( मनोवैज्ञाडनक वा मनोश्चचवकत्सकीय क्षडत, 

स्पष्टीकरणाः यस उपखण्िको प्रयोजनको 
लाडग “मनोवैज्ञाडनक वा 
मनोश्चचवकत्सकीय क्षडत” िन्नाले 
श्चचवकत्सकीय परीक्षणबाट पवहचान 
िएको, छोटो समयमा डनको वा न्यून 
नहनुे र पीडितको स्वास््यमाडथ 
प्रडतकूल असर परु् याउने प्रिाव सम्झन ु
पछन ।  

)८( आडथनक वा िौडतक क्षडत, 

)९( पीडितको शारीररक सौन्दयन कुरुप  
हनु ु। 

३. पीडित नमाडनने:  )१( यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेश्चखएको िए तापडन देहायको अवस्थामा कुनै 
व्यश्चिलाई क्षडत पगेुमा वा डनजको मतृ्य ुिएमा त्यसरी 
क्षडत पगेुको वा मतृ्य ु िएको व्यश्चि वा डनजको 
पररवारको सदस्यलाई यस ऐनको प्रयोजनको लाडग 
पीडित माडनने छैन :- 

)क( प्रचडलत कानून बमोश्चजम डनजी रक्षा 
अन्तगनत आफ्नो वा अरु कसैको जीउ, 
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ज्यान, सम्पश्चत्त वा सडतत्वको रक्षा गने 
डसलडसलामा कुनै कायन गदान, 

)ख( अडधकार प्राप्त अडधकारीको आदेश 
बमोश्चजम खवटएको वा तैनाथ रहेको 
सरुक्षाकमीले आफ्नो कतनव्य पालनाको 
डसलडसलामा प्रचडलत कानून बमोश्चजम 
कुनै कायन गदान, 

)ग( प्रचडलत कानून बमोश्चजम अनसुन्धान 
गने अडधकार पाएको अनसुन्धान 
अडधकारीले आफ्नो अडधकार के्षत्रडित्र 
रही अनसुन्धानको डसलडसलामा कुनै 
कायन गदान, 

)घ( प्रचडलत कानून बमोश्चजम आपराडधक 
दावयत्व बहन गनुन नपने अवस्थामा 
िएको कुनै कायन, 

तर पीिकको उमेर, मानडसक 
अस्वस्थता, कुटनीडतक उन्मशु्चि वा 
पदीय आधारले प्राप्त उन्मशु्चिको 
पररणाम स्वरुप पीिकको आपराडधक 
दावयत्व बहन गनन नपने िएमा पडन 
यस ऐनको प्रयोजनको लाडग त्यस्तो 
व्यश्चिले कसूर गरेको माडनने र 
कसूरका कारण सम्बश्चन्धत व्यश्चिलाई 
पीडित माडननछे । 
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)२( उपदफा )१( मा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको 
िए तापडन सो उपदफामा लेश्चखएको अवस्थाबाट क्षडत 
पगेुको वा मतृ्य ु िएको व्यश्चिलाई नेपाल सरकारबाट 
राहत प्रदान गनन यस ऐनमा लेश्चखएको कुनै कुराले बाधा 
पने छैन । 

पररच्छेद–२ 

फौजदारी न्यावयक प्रवक्रयामा पीडितका अडधकार र 
कतनव्य 

४. स्वच्छ व्यवहार पाउन े अडधकार: पीडितलाई फौजदारी 
न्यावयक प्रवक्रयामा श्चशष्ट, मयानद्वदत, स्वच्छ र 
सम्मानजनक व्यवहार पाउन ेअडधकार हनुेछ । 

५. िेदिाव ववरुद्धको अडधकार: फौजदारी न्यावयक 
प्रवक्रयामा पीडितको धमन, वणन, डलङ्ग, जात, जाडत, 
यौडनकता, उत्पश्चत्त, िाषा, वैवावहक श्चस्थडत, पाररवाररक 
श्चस्थडत, उमेर, शारीररक वा मानडसक अस्वस्थता, 
अपांगता वा वैचाररक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै 
आधारमा िेदिाव गनुन हुँदैन । 

तर नाबाडलग, जेष्ठ नागररक वा शारीररक वा 
मानडसक रुपले अशि पीडित व्यश्चिको खास 
आवश्यकतालाई फौजदारी न्यावयक प्रवक्रयाको रोहमा 
ववचार गनुन पने िएमा सम्िव िएसम्म त्यस्तो पीडित 
प्रडत ववशेष व्यवहार गनन रोक लगाएको माडनने छैन । 

६. गोपनीयताको अडधकार: )१( देहायका कसूरको 
अनसुन्धान, तहवककात, अडियोजन र अदालती 
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कारबाहीको डसलडसलामा पीडितलाई गोपनीयताको 
अडधकार हनुेछ :- 

(क) जबरजस्ती करणी,  

(ख)  हािनाता करणी,  

(ग)  मानव बेचववखन,  

(घ)  यौन दवु्यनवहार,  

(ङ)  नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन 
गरी तोवकद्वदएको अन्य 
फौजदारी कसूर ।  

)२( उपदफा )१( को कसूरमा कसैले पडन 
पीडितको पवहचान कुनै पडन रूपबाट प्रकट गनन  
हुँदैन ।  

(३) पीडितले चाहेमा उपदफा )१( बमोश्चजमका 
कसूरको अनसुन्धान, तहवककात र अदालती 
कारबाहीको डसलडसलामा पीडितसँग कुनै कागज 
गराउन,ु बयान डलन ु वा बकपत्र गराउन ु परेमा देहाय 
बमोश्चजम गनुन पनेछ :–  

(क) पीडितलाई डनजको पवहचान 
नखलु्ने गरी प्रस्ततु गरेर,  

(ख) पीडितको वास्तववक स्वर 
बदल्न द्वदएर,  
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(ग) अडियिुले देख्न सनु्न नपाउन े
वकडसमले िव्यृष्य संवाद 
पर्ववडध पर्योग गरेर, 

(घ) अडियिुले देख्न वा सनु्न 
नपाउने गरी वा सनु्न मात्र 
पाउने व्यवस्था डमलाएर ।  

७. अनसुन्धान सम्बन्धी सूचनाको अडधकार: )१( पीडितले 
माग गरेमा सम्बश्चन्धत अनसुन्धान अडधकारी वा डनकायले 
डनजलाई देहायको ववषयमा यथाशीघ्र सूचना  
द्वदन ुपनेछ :– 

(क) यस ऐन वा प्रचडलत कानून 
बमोश्चजम पीडितले प्राप्त गने 
श्चचवकत्सकीय, मनोवैज्ञाडनक, 
मनोश्चचवकत्सकीय, सामाश्चजक, 
कानूनी वा अन्य कुनै सेवा वा 
परामशन,  

(ख) अडियोजन गने डनकायको नाम र 
पूरा ठेगाना,  

(ग) अनसुन्धान अडधकारीको नाम, 
कायानलय र टेडलफोन नम्बर,  

(घ) अनसुन्धान तथा तहवककातको 
प्रगडत वववरण,  

(ङ) शंकास्पद व्यश्चिको नाम, उमेर, 
ठेगाना र हडुलया,  
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(च) शंकास्पद व्यश्चि पक्राउ िएमा 
सो को व्यहोरा, 

(छ) शंकास्पद वा अन्य कुनै व्यश्चिले 
कसूरका सम्बन्धमा अनसुन्धान 
अडधकारी समक्ष व्यि गरेको 
कुरा,  

(ज) अनसुन्धान अडधकारीको 
वहरासतबाट शंकास्पद व्यश्चि 
फरार िएमा वा पनु: पक्राउ 
िएमा सो को व्यहोरा, 

(झ) अनसुन्धानको डसलडसलामा 
वहरासतमा रहेको वा पक्राउ 
िएको व्यश्चिलाई अनसुन्धान 
अडधकारीले वहरासतमा राख्न 
आवश्यक नदेखी प्रचडलत कानून 
बमोश्चजम वहरासतबाट छािेमा सो 
को व्यहोरा,  

(ञ) कसूरका सम्बन्धमा प्रचडलत 
कानून बमोश्चजम हनुे अनसुन्धान 
तथा तहवककातका प्रवक्रया 
सम्बन्धी सामान्य जानकारी । 

)२( उपदफा )१( को खण्ि )घ(, )ङ(, )च(, 
)छ( र )ज( मा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको िए तापडन 
पीडितलाई त्यस्तो सूचना द्वदएमा सो कसूरको 
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अनसुन्धानमा प्रडतकूल असर पने संिावना िएमा वा 
शंकास्पद वा डनजसम्बद्ध व्यश्चिको जीउ, ज्यान वा 
सम्पश्चत्तमाडथ खतरा हनु सक्ने िएमा अनसुन्धान 
डनकायले त्यस्तो सूचना पीडितलाई द्वदन बाध्य हनुे छैन 
र त्यसरी सूचना द्वदन नडमल्न ेव्यहोराको कारण सवहतको 
जानकारी पीडितलाई द्वदन ुपनेछ ।  

८. अडियोजन सम्बन्धी सूचनाको अडधकार: अडियोजन गने 
डनकाय वा अडधकारीले कसूरको सम्बन्धमा पीडितलाई 
डनजले माग गरेमा देहायको सूचना यथाशीघ्र द्वदन ु
पनेछ:-  

(क) मदु्दा नचलाउन डनणनय गरेको 
िएमा मदु्दा नचलाउने डनणनय 
गनुनको आधार र कारण,  

(ख) कुनै व्यश्चि ववरुद्ध मदु्दा 
चलाउने डनणनय गररएको र 
कुनै व्यश्चिको हकमा मदु्दा 
नचलाउन े डनणनय गररएमा मदु्दा 
नचलाउने डनणनय गररएको 
व्यश्चिको नाम, थर, वतन र 
मदु्दा नचलाउन े डनणनय गनुनको 
आधार र कारण,  

(ग) मदु्दा चलाउने डनणनय गरेकोमा 
अडियोगपत्रको एक प्रडत 
प्रमाश्चणत प्रडतडलवप, 
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(घ) प्रचडलत कानून बमोश्चजम हनुे 
अदालती कारबाहीको प्रवक्रया 
सम्बन्धी सामान्य जानकारी,  

(ङ) मदु्दा चलाइएका र तत्काल 
मदु्दा नचलाइएका व्यश्चिका 
सम्बन्धमा प्रचडलत कानून 
बमोश्चजम थप माग दावी 
डलएकोमा सोको व्यहोरा र सो 
सम्बन्धमा मदु्दा हेने 
अडधकारीले गरेको आदेश,  

(च) पीडित व्यश्चि कसूरको साक्षी 
समेत िएकोमा डनजले 
साक्षीको रुपमा डनवानह गनुन पने 
िडूमका सम्बन्धी जानकारी,  

(छ) अडियोगपत्र दायर हुँदा फरार 
रहेको अडियिु मदु्दा हेने 
अडधकारीको आदेश बमोश्चजम 
पक्राउ िई वा आफैं  हाश्चजर 
हनु आएमा सोको व्यहोरा,  

(ज) कसूरका सम्बन्धमा अदालतमा 
दायर िएको मदु्दा नेपाल 
सरकारले वफतान डलन े डनणनय 
गरेकोमा सोको व्यहोरा ।  
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९. न्यावयक कारबाही सम्बन्धी सूचनाको अडधकार: 
अडियोजन गने डनकाय, अडधकारी वा अदालत वा 
सम्बश्चन्धत डनकायले पीडितले माग गरेमा डनजलाई 
देहायको सूचना यथाशीघ्र द्वदन ुपनेछ:-  

(क) अडियिु पपुनक्षको लाडग 
थनुामा बस्न ुपने िएमा सोको 
व्यहोरा,  

(ख) अडियिु पपुनक्षको लाडग 
थनुामा बस्न ु नपने िएमा वा 
थनुामा रहेको अडियिु 
थनुाबाट मिु िएमा सोको 
व्यहोरा, 

(ग) अदालतमा हनुे सनुवुाइको 
डमडत, स्थान र समय,  

(घ) अडियिुले प्रचडलत कानून 
बमोश्चजम जमानत वा तारेखमा 
छोिी पाउँ िनी डनवेदन 
द्वदएकोमा सो सम्बन्धी 
जानकारी र सो डनवेदनमा 
िएको आदेशको व्यहोरा,  

(ङ) अडियिुलाई मदु्दा हेने 
अडधकारीले धरौटी, जमानत वा 
तारेखमा छोड्दा वा पीडित वा 
पीडितको नश्चजकको नातेदारको 
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सरुक्षाको लाडग राखेको शतन 
सम्बन्धी व्यहोरा,  

(च) अडियिुले धरौटी, जमानत वा 
तारेखमा छुटी पाउँ िनी 
प्रचडलत कानून बमोश्चजम शरुु 
अदालतको आदेश ववरुद्ध 
पनुरावेदन तहमा डनवेदन 
द्वदएकोमा डनवेदनको सूचना 
तथा त्यस्तो डनवेदनमा िएको 
आदेशको व्यहोरा,  

(छ) पपुनक्षको लाडग थनुामा रहेको 
अडियिु थनुाबाट िागेमा र 
त्यसरी िागेकोमा पनु: पक्राउ 
िई वा आफै उपश्चस्थत हनु 
आएमा सो को व्यहोरा,  

(ज) अडियिु वा कसूरदारलाई 
सपुररवेक्षणको शतनमा थनुा वा 
कारागारबाट मिु गररएकोमा 
सपरुरवेक्षण शतनहरु र त्यस्ता 
शतनहरू हेरफेर िएमा हेरफेर 
गररएका शतन सम्बन्धी व्यहोरा 
र त्यस्तो हेरफेर लागू हनुे 
डमडत, 
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(झ) सपुररवेक्षणमा थनुाबाट मिु 
िएको अडियिु वा कसूरदारले 
सपुररवेक्षणका शतनहरु पालना 
गरे नगरेको,  

(ञ) अडियिु वा कसूरदारलाई 
प्रचडलत कानून बमोश्चजम 
कारागार स्थानान्तरण गररएमा 
सो सम्बन्धी व्यहोरा,  

(ट) कसूरदारलाई िएको सजाय र 
कैद िएकोमा कैद ििुान हनुे 
समय,  

(ठ) कसूरदार कैद सजाय ििुान 
गनुन अगावै फरार िएमा वा 
पनु: पक्राउ िई आएमा सो 
को व्यहोरा,  

(ि) कैद सजाय ििुान हनु ुअगावै 
कसूरदारलाई िएको सजाय 
माफी, मलुतवी, पररवतनन वा 
कम िएकोमा वा कुनै कानूनी 
व्यवस्था अन्तगनत कसूरदारले 
सजायबाट छुट पाएमा वा 
मिु िएमा सो को व्यहोरा,  

(ढ) प्रचडलत कानून बमोश्चजम 
सपुररवेक्षणमा रहन ुपने शतनमा 
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मदु्दा नचलाइएको वा कारागार 
नपठाइएको वा कैदबाट मिु 
गररएको पीिकले 
सपुररवेक्षणको शतन उल्लंघन 
गरेमा पीडितले सो उपर उजरु 
गनन सक्ने डनकाय र उजरुी 
गने तररका,  

(ण) कसूरदारले सजाय िोडगरहेको 
कारागारको नाम र ठेगाना,  

(त) कसूरदारले प्रोवेशन, प्यारोल 
वा समदुावयक सेवा वा खलुा 
कारागार वा यस्तै वकडसमको 
अन्य कुनै सवुवधा पाएमा सो 
सम्बन्धी व्यहोरा,  

(थ) कसूरका सम्बन्धमा िएको 
फैसलाको ववरुद्ध नेपाल 
सरकारले पनुरावेदन गरे 
नगरेको,  

(द) फैसला ववरुद्ध प्रडतवादीको 
पनुरावेदन परेकोमा प्रत्यथी 
श्चझकाउन ेआदेश िएकोमा सो 
को व्यहोरा, 
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(ध) फैसला ववरुद्ध परेको 
पनुरावेदनमा पनुरावेदन तहको 
डनणनय र सोको पररणाम,  

(न) कसूरदारलाई सपुररवेक्षणमा 
राश्चखएकोमा सपुररवेक्षणको शतन 
पररवतनन गनन वा सपुररवेक्षणको 
आदेश खारेज गनन कसूरदार 
वा अन्य कसैले प्रचडलत 
कानून बमोश्चजम डनवेदन 
द्वदएकोमा सो डनवेदनमा िएको 
डनणनय, 

(प) थनुा वा कैदमा रहदा अडियिु 
वा कसूरदारको मतृ्य ु िएमा 
सोको  व्यहोरा,  

(फ) ववदेशी अडियिु वा 
कसूरदारलाई प्रचडलत कानून 
बमोश्चजम नेपाल सरकारले 
नेपालको राज्य के्षत्रिन्दा 
बावहर वफतान पठाएमा वा 
ववदेशी राज्य वा सरकारलाई 
हस्तान्तरण )डिपोटन( गरेमा सो 
को व्यहोरा । 

१०. सरुश्चक्षत हनु पाउने अडधकार: पीडितलाई शंकास्पद 
व्यश्चि, अडियिु, कसूरदार वा डनज सम्बद्ध व्यश्चि वा 
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अडियिुका साक्षीबाट पीडित वा पीडितको नश्चजकको 
नातेदार र पीडितमा आश्चित व्यश्चि ववरुद्ध हनु सक्न े
आक्रमण, क्षडत, िर, त्रास वा धम्कीबाट सरुश्चक्षत हनु 
पाउने अडधकार हनुछे ।  

११. धारणा व्यि गने अडधकार: )१( पीडितले देहायको 
ववषयमा सम्बश्चन्धत अडधकारी समक्ष आफ्नो धारणा 
व्यि गनन पाउनेछ:- 

(क) सम्बश्चन्धत कसूरमा शंकास्पद 
व्यश्चिका सम्बन्धमा अडियोग 
लगाउँदा,  

(ख) शंकास्पद व्यश्चिका सम्बन्धमा 
मदु्दा नचलाउने डनणनय गनुन 
परेमा,  

(ग) अडियिुसँग प्रचडलत कानून 
बमोश्चजम अडियोगको सौदाबाजी 
माफन त सम्झौता गनुन परेमा,  

(घ) प्रचडलत कानून बमोश्चजम हनुे 
सजायमा छुट माग दावीको 
डनडमत्त मदु्दा हेने अडधकारी 
समक्ष अनरुोध गनुन परेमा,  

(ङ) मदु्दा हेने अडधकारी समक्ष 
दायर िएको अडियोगपत्रमा 
प्रचडलत कानून बमोश्चजम थप 
माग दाबी गनुन पने िएमा,  
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(च) कसूरदारलाई सजाय तोक्न ु
अगावै प्रचडलत कानून बमोश्चजम 
सजाय पूवनको प्रडतवेदन तयार 
गनुन परेमा,  

(छ) कसूरदारलाई प्रचडलत कानून 
बमोश्चजम सजाय तोक्दा,  

(ज) अडियिुमा कसूर गनन सक्न े
मानडसक वा शारीररक क्षमता 
िए निएको सम्बन्धमा 
प्रचडलत कानून बमोश्चजम 
अनसुन्धान गनुन पने िएमा,  

(झ) प्रचडलत कानून बमोश्चजम 
अडियिु वा कसूरदारका 
हकमा द्वदशान्तर )िाइिसनन( 
कायनक्रमको सेवामा लैजान े
डनणनय गनुन पने िएमा,  

(ञ) कसूरदारलाई प्रचडलत कानून 
बमोश्चजम प्रोवेशन, प्यारोल, 
डनलश्चम्बत सजाय, खलुा 
कारागार, सामदुावयक सेवा वा 
यस्तै प्रकृडतको अन्य कुनै 
सवुवधा द्वदने डनणनय गनुन पने 
िएमा,  
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(ट) प्रचडलत कानून बमोश्चजम 
अदालतमा ववचाराडधन कसूर 
सम्बन्धी मदु्दा वफतान गनन मञु्जरी 
द्वदन े नद्वदने सम्बन्धमा सनुवुाइ 
गदान । 

)२( उपदफा )१( बमोश्चजम धारणा व्यि 
गननका लाडग सम्बश्चन्धत अडधकारीले पीडितलाई मनाडसब 
समय प्रदान गनुन पनेछ । 

१२. कानून व्यवसायी राख्न पाउन ेअडधकार: पीडितले चाहेमा 
फौजदारी न्यावयक प्रवक्रयामा छुटै्ट कानून व्यवसायी राख्न 
पाउनेछ ।  

१३. सनुवुाइमा उपश्चस्थडत र सहिाडगताको अडधकार: )१( 
पीडितलाई अदालतले अन्यथा आदेश द्वदएकोमा बाहेक 
कसूरका सम्बन्धमा हनुे अदालतको सनुवुाइ सम्बन्धी 
कारबाहीमा उपश्चस्थत हनु पाउने र आफ्नो िनाई राख्न 
पाउने अडधकार हनुछे ।  

 तर पीडित व्यश्चि मदु्दाको साक्षी समेत 
िएकोमा साक्षीको रुपमा डनजले बकपत्र नगरेसम्म 
डनजलाई अदालतले खास कारबाहीमा उपश्चस्थत हनु रोक 
लगाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा )१( बमोश्चजम पीडितले व्यि 
गरेको िनाईलाई समेत ववचार गरी अदालतले आदेश 
वा डनणनय गनुन पनेछ ।  
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१४. सनुवुाइको डसलडसलामा छुटै्ट कक्षमा रहन पाउन े
अडधकार: )१( अदालतले कसूरको सनुवुाइको 
डसलडसलामा अडियिु, अडियिु सम्बद्ध व्यश्चि र 
अडियिुका साक्षीबाट पथृक रहने गरी पीडितको डनडमत्त 
छुटै्ट कक्ष उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

)२( उपदफा )१( बमोश्चजम छुटै्ट कक्ष उपलब्ध 
गराउन सम्िव र व्यवहाररक निएमा सनुवुाइ हुँदा 
अदालतले पीडितको सरुक्षा र वहतको डनडमत्त पीडितसँग 
अडियिु, अडियिु सम्बद्ध व्यश्चि र अडियिुका 
साक्षीले अदालतले अन्यथा आदेश द्वदएकोमा बाहेक 
सम्पकन  गनन नसक्ने आवश्यक व्यवस्था डमलाउन ु 
पनेछ ।  

१५. सम्पश्चत्त वफतान पाउने अडधकार: )१( अनसुन्धानको 
डसलडसलामा वा प्रमाणको लाडग डनयन्त्रणमा डलएको 
पीडितको सम्पश्चत्त अनसुन्धान कायन पूरा िएपडछ 
यथाशीघ्र सम्बश्चन्धत अनसुन्धान अडधकारीले पीडितलाई 
वफतान गनुन पनेछ ।  

)२( उपदफा )१( बमोश्चजम डनयन्त्रणमा डलएको 
सम्पश्चत्तलाई प्रमाणको लाडग अदालत समक्ष पेश गनुन पने 
िएमा वा सम्पश्चत्तको स्वाडमत्व वा िोगको ववषयमा वववाद 
िएमा वववाद टुङ्गो लाग्न ु अगावै सम्पश्चत्त वफतान  
गररने छैन ।  

)३( उपदफा )२( मा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको 
िए तापडन अदालतले आवश्यक ठानेमा त्यस्तो सम्पश्चत्त 
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वववाद टुङ्गो लाग्न ु अगावै वफतान गने गरी आदेश गनन 
सक्नेछ । 

१६. कसूर सम्बन्धी मदु्दाका सम्बन्धमा छलफल गनन सक्ने: 
पीडित र अडियिु दवैुको सहमडतमा कसूरसँग 
सम्बश्चन्धत कुनै ववषयमा अदालतले देहायको अवस्थामा 
पीडित र अडियिुबीच छलफल गराउन सक्नेछ :- 

(क) छलफल गदान वववाद 
समाधानमा सघाउ पगु्ने कुरामा 
अदालत ववश्वस्त िएमा,  

(ख) छलफल अदालतको 
सपुररवेक्षणमा हनुे िएमा,  

(ग) छलफल गदान सावनजडनक वहत 
र न्यायमा प्रडतकूल असर नपने 
िएमा । 

१७. डलश्चखत डनवेदन द्वदन सक्न े अडधकार: )१( अदालतको 
आदेश वा डनणनयमा श्चचत्त नबझेुकोमा त्यस्तो आदेश वा 
डनणनय ववरुद्ध नेपाल सरकारलाई प्रचडलत कानून 
बमोश्चजम डनवेदन वा पनुरावेदन द्वदन े अडधकार िएमा 
पीडितले सो आदेश वा डनणनय ववरुद्ध डनवेदन वा 
पनुरावेदन द्वदन अनरुोध गरी सम्बश्चन्धत डनकाय वा 
अडधकारी समक्ष डलश्चखत डनवेदन द्वदन सक्नेछ ।  

)२( उपदफा )१( बमोश्चजमको डनवेदन त्यस्तो 
आदेश वा डनणनयको जानकारी प्राप्त गरेको डमडतले पन्र 
द्वदनडित्र गनुन पनेछ ।  
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)३( उपदफा )१( बमोश्चजमको डनणनय आदेश 
वा डनणनय ववरुद्ध डनवेदन वा पनुरावेदन द्वदने अडधकार 
पाएको सम्बश्चन्धत डनकाय वा अडधकारीले त्यस्तो डनवेदन 
उपर ववचार गरी डनणनय गनुन पनेछ । 

)४( उपदफा )३( बमोश्चजमको डनणनयको 
जानकारी पीडितलाई द्वदन ुपनेछ । 

१८. क्षडतपूडतन सम्बन्धमा जानकारी पाउने अडधकार: )१( 
पीडितले यस ऐन वा अन्य प्रचडलत कानून बमोश्चजम 
क्षडतपूडतन पाउन े िएमा र सो सम्बन्धमा पीडितले 
जानकारी मागेमा क्षडतपूडतन प्राप्त गनन गनुन पने 
कारबाहीका सम्बन्धमा अडियोजन गने अडधकारीले 
पीडितलाई जानकारी द्वदन ुपनेछ ।  

)२( प्रचडलत कानून बमोश्चजम पीडितको 
तफन बाट क्षडतपूडतन सम्बन्धी कारबाही चलाउने अडधकार 
अडियोजन अडधकारीमा िएकोमा अडियोजन अडधकारीले 
पीडितको अनरुोधमा पीडितको तफन बाट गनुन पने 
आवश्यक कारबाही गनुन पनेछ ।  

१९. क्षडतपूडतन तथा सामाश्चजक पनु:स्थापनाको अडधकार: )१( 
पीडितलाई पगेुको क्षडत बापत यस ऐन बमोश्चजम 
क्षडतपूडतन पाउने अडधकार हनुछे ।  

)२( पीडितको समाश्चजक पनु:स्थापनाको लाडग 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले 
पारस्पररक समन्वयमा उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा 
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आवश्यक योजना तथा कायनक्रम सञ्चालन गनन  
सक्नेछ ।  

२०. डनवेदन द्वदन वा पनुरावेदन गनन सक्नेाः )१) कुनै 
कसूरमा अदालतबाट िएको आदेश वा डनणनय सम्बश्चन्धत 
पीडितलाई श्चचत्त नबझेुमा सोको आधार र कारण खलुाई 
त्यस्तो आदेश वा डनणनय ववरुद्ध प्रचडलत कानून बमोश्चजम 
डनवेदन द्वदन वा पनुरावेदन गनन सवकन े रहेछ िन े
पीडितले त्यस्तो डनवेदन द्वदन वा पनुरावेदन गनन  
सक्नेछ । 
 )२) उपदफा )१) बमोश्चजमको डनवेदन द्वदन ेवा 
पनुरावेदन गने सम्बन्धमा सम्बश्चन्धत कानूनमा कुनै 
अवडध नतोवकएकोमा त्यस्तो डनवेदन वा पनुरावेदन 
आदेश वा डनणनयको जानकारी पाएको डमडतले पन्र 
द्वदनडित्र द्वदइसक्न ुपनेछ । 
 )३) उपदफा )१) बमोश्चजमको डनवेदनमा 
उल्लेख गररएको आधार र कारण ववचार गरी सम्बश्चन्धत 
अडधकारीले डनणनय गनुन पनेछ र त्यस्तो डनणनयको 
जानकारी डनवेदकलाई समेत द्वदन ुपनेछ ।  

२१. पीडितको कतनव्य:  यस ऐनको प्रयोजनको लाडग 
पीडितको कतनव्य देहाय बमोश्चजम हनुेछ :-  

)क( प्रचडलत कानून बमोश्चजम समयमै 
अडधकार प्राप्त डनकाय वा अडधकारी 
समक्ष कसूरका सम्बन्धमा जाहेरी वा 
सूचना द्वदन,े 
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)ख( कसूरको अनसुन्धान र अडियोजनका 
डसलडसलामा अनसुन्धान वा अडियोजन 
गने अडधकारीलाई सहयोग गने, 

)ग( कसूरमा संलग्न व्यश्चिलाई बचाउन े
उद्देश्यले अनसुन्धान अडधकारी वा 
अदालत समक्ष उपश्चस्थत नहनुे वा 
उपश्चस्थत िएर पडन सो उद्देश्यले 
बयान द्वदन,े बकपत्र गने वा कुनै 
प्रमाण पेश गने कायन नगने, 

)घ( आफ्नो वास्तववक नाम, थर, वतन, 

टेडलफोन नम्बर, इमेल ठेगाना 
उपलब्ध गराउने र त्यसमा कुनै 
पररवतनन िए यथाशीघ्र जानकारी 
गराउने । 

२२. अडधकारको सम्मान गनुन पनेाः कसूरको अनसुन्धान, 

अडियोजन, तहवककात तथा न्याय डनरूपणको प्रवक्रयामा 
संलग्न हनुे अडधकारीले यस ऐन तथा प्रचडलत नेपाल 
कानून बमोश्चजम प्रदत्त पीडितका अडधकारको सम्मान 
गदै कायानन्वयनको लाडग उश्चचत ध्यान द्वदन ुपनेछ ।  

२३. अडधकार प्रचलनको लाडग डनवेदन द्वदन सवकनाेः )१) यस 
पररच्छेदद्वारा प्रदत्त अडधकारको प्रचलनको लाडग 
पीडितले सम्बश्चन्धत उच्च अदालतमा डनवेदन द्वदन 
सक्नेछ । 
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)२( उपदफा )१( बमोश्चजम पनन आएको 
डनवेदनबाट पीडितका अडधकारको अडतक्रमण वा हनन 
िएको देश्चखएमा त्यस्ता अडधकारको प्रचलनको लाडग 
उच्च अदालतले उपयिु आदेश जारी गनन सक्नछे ।  

)३( उपदफा )२( बमोश्चजम आदेश जारी गदान 
उच्च अदालतले पीडितका अडधकारको जानी जानी 
अडतक्रमण गने, हनन गने वा कटौती गने अडधकारीलाई 
डनजको सेवा शतन सम्बन्धी प्रचडलत नेपाल कानून 
बमोश्चजम वविागीय कारवाही गनन सम्बश्चन्धत डनकाय वा 
अडधकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

)४( उपदफा )३( बमोश्चजम लेखी आएमा 
सम्बश्चन्धत अडधकारीले त्यस्तो अडधकारीलाई प्रचडलत 
कानून बमोश्चजम वविागीय कारवाही गनुन पनेछ ।  

२४. काम कारवाही बदर नहनुेाः पीडितका अडधकार पीडितले 
उपिोग गनन नपाएको वा उल्लंघन िएको वा अस्वीकार 
गररएको कारणले मात्र प्रचडलत कानून, यो ऐन वा यस 
ऐन अन्तगनत बनेको डनयम बमोश्चजम िइसकेको डनणनय, 

आदेश वा कायन बदर वा अमान्य हनु ेछैन ।  

 

पररच्छेद–३ 

पीडित प्रिाव प्रडतवेदन 

२५. पीडित प्रिाव प्रडतवेदन पेश गनन सक्नेाः )१) पीडितले 
चाहेमा कसूरको कारणले आफूलाई प्रत्यक्ष रुपमा परेको 
क्षडत वा प्रिावको उल्लेख गरी कसूरको अडियोगपत्र 
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अदालतमा दायर हनुिुन्दा अगावै अडियोजन गने 
अडधकारी समक्ष तोवकएका वववरण खलुाई तोवकए 
बमोश्चजमको ढाँचामा पीडित प्रिाव प्रडतवेदन पेश गनन 
सक्नेछ ।  

)२( पीडित नाबाडलग वा कानूनी रुपमा 
संरक्षकत्व चावहन ेव्यश्चि िएको वा अन्य कुनै मनाडसब 
कारणबाट उपदफा )१( बमोश्चजमको प्रडतवेदन पीडित 
आफैले पेश गनन नसक्ने िएमा डनजको अडििावक, 

संरक्षक वा कानून बमोश्चजमको प्रडतडनडधले पीडितको 
तफन बाट त्यस्तो प्रडतवेदन पेश गररद्वदन सक्नछे । 

)३( उपदफा )१( मा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको 
िए तापडन पीडितको काबू बावहरको पररश्चस्थडत परी 
अदालतमा अडियोगपत्र दायर हनु ु अगावै पीडित प्रिाव 
प्रडतवेदन पेश गनन नसकेमा त्यस्तो पररश्चस्थडत परेको 
प्रमाण संलग्न गरी अडियोगपत्र अदालतमा दायर िएको 
डमडतले एक मवहनाडित्र अडियोगपत्र दायर गने अडधकारी 
समक्ष त्यस्तो प्रडतवेदन पेश गनन बाधा पने छैन ।  

)४( पीडितले उपदफा )१( वा )२( 
बमोश्चजमको पीडित प्रिाव प्रडतवेदन गोप्य राख्न चाहेमा 
गोप्य राख्न चाहेको व्यहोरा र सोको कारण समेत 
प्रडतवेदनमा खलुाउन ुपनेछ ।  

)५) उपदफा )१) बमोश्चजम पेश हनु आएको 
पीडित प्रिाव प्रडतवेदन अडियोगपत्र साथ र उपदफा 
)३) बमोश्चजम पेश हनु आएको पीडित प्रिाव प्रडतवेदन 
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प्राप्त िएको तीन द्वदनडित्र अडियोजन गने अडधकारीले 
सम्बश्चन्धत अदालत समक्ष पेश गनुन पनेछ ।  

२६. नक्कल माग गनन सक्ने : )१( दफा २५ को उपदफा 
)५( बमोश्चजम अदालतमा पेश िएको पीडित प्रिाव 
प्रडतवेदनको नक्कल डलन चाहन ेअडियिु वा कसूरदारले 
अदालतबाट त्यस्तो प्रडतवेदनको नक्कल डलन सक्नेछन ्। 

)२( उपदफा )१( मा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको 
िए तापडन देहायको अवस्थामा अदालतले पीडित प्रिाव 
प्रडतवेदनको नक्कल द्वदन इन्कार गनन सक्नेछाः– 

)क( अडियिु फरार रहेकोमा, 
)ख( नक्कल द्वदँदा पीडितको सरुक्षा र 

गोपनीयतामा प्रडतकूल असर पने िएमा, 
)ग( पीडित प्रिाव प्रडतवेदनलाई पीडितले 

गोप्य राख्न चाहेको िएमा ।  

२७. पीडित प्रिाव प्रडतवेदनलाई आधार डलन सवकनेाः  
)१( अदालतले कसूरदारलाई सजाय डनधानरण गदान 
पीडित प्रिाव प्रडतवेदनलाई समेत आधार डलन  
सक्नेछ । 

 )२( उपदफा )१( मा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको 
िए तापडन दफा २६ को उपदफा )२( बमोश्चजम नक्कल 
द्वदन इन्कार गररएको वा प्रडतवेदनको गोप्य राश्चखएको 
िागलाई अदालतले सजाय डनधानरण गदान आधार डलने 
छैन । 
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२८. कसूरबाट क्षडत कम िएको अनमुान नगररनेाः पीडितले 
यस पररच्छेद बमोश्चजम पीडित प्रिाव प्रडतवेदन पेश 
नगरेकै कारणबाट पीडितलाई कसूरबाट क्षडत वा प्रिाव 
कम िएको अनमुान गररन ेछैन ।  

 

 

 

 

पररच्छेद–४ 

क्षडतपूडतन 
२९. अन्तररम क्षडतपूडतनको लाडग आदेश द्वदन सक्ने : )१( 

पीडितलाई तत्काल उपचार गराउन ु पने िएमा वा 
क्षडतपूरड्त वा कुनै प्रकारको राहत रकम द्वदन ु परेमा 
त्यस्तो व्यश्चिलाई औषधोपचार गराउन वा अन्तररम 
रुपमा क्षडतपूरड्त वा राहत रकम उपलब्ध गराउन 
अदालतले आदेश द्वदन सक्नछे । 

)२( उपदफा )१( बमोश्चजमको आदेश िएमा 
पीडितलाई कोषबाट क्षडतपूडतन वा राहत रकम उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ । 

)३( उपदफा )२( बमोश्चजम उपलब्ध गराइएको 
क्षडतपूडतन वा राहत रकम अदालतबाट फैसला हुँदा 
अडियोग लागेको व्यश्चि कसूरदार ठहर िएमा त्यस्तो 
कसूरदारलाई फैसला िएको पैंतीस द्वदनडित्र त्यस्तो 
रकम कोषमा जम्मा गनन अदालतले आदेश द्वदनेछ ।  
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)४( उपदफा )३( बमोश्चजम अदालतले आदेश 
द्वदएकोमा त्यस्तो कसूरदारले क्षडतपूडतन वा राहत बापतको 
रकम कोषमा जम्मा गनुन पनेछ र डनजले सो अवडधमा 
त्यस्तो रकम जम्मा नगरेमा फैसला िएको साठी 
द्वदनडित्र त्यस्तो कसूरदारको जनुसकैु जायजेथाबाट 
सरकारी बाकँी सरह असलु उपर गनुन पनेछ । 

३०. कसूरदारबाटै क्षडतपूडतन िराइ द्वदन:े )१( अदालतले 
मदु्दाको अश्चन्तम वकनारा गदान कसूरदारबाट पीडितलाई 
मनाडसब मावफकको रकम क्षडतपूडतन स्वरुप िराइद्वदन े
गरी आदेश गनन सक्नेछ । 

)२( उपदफा )१( बमोश्चजम अदालतले क्षडतपूडतन 
िराउने आदेश गदान पीडितले दफा २९ बमोश्चजम 
अन्तररम क्षडतपूडतन प्राप्त गरे नगरेको बारेमा यवकन गनुन 
पनेछ ।  

)३( दफा २९ बमोश्चजम अन्तररम क्षडतपूडतन प्राप्त 
गररसकेको पीडितलाई उपदफा )१( बमोश्चजम 
कसूरदारबाट क्षडतपूडतन िराईद्वदन ेगरी अदालतले आदेश 
द्वदएमा पीडितले प्राप्त गरेको अन्तररम क्षडतपूडतन बापतको 
रकम कोषमा वफतान गरी बाँकी रकममात्र पीडितलाई 
उपलब्ध गराइनछे ।  

 )४( यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेश्चखएको िए तापडन कसूरदारको कुनै सम्पश्चत्त निई 
पीडितले क्षडतपूडतन नपाउने देश्चखएमा वा कसूर स्थावपत 
िएको तर कसूरदार कायम हनु नसकेको अवस्थामा वा 
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कसूरसँग सम्बश्चन्धत मदु्दा प्रचडलत कानून बमोश्चजम वफतान 
िएमा अदालतले कोषबाट क्षडतपूडतन स्वरुप उश्चचत रकम 
पीडितलाई िराईद्वदने गरी आदेश गनन सक्नेछ ।  

)५( उपदफा )४( बमोश्चजम आदेश प्राप्त िएको 
पैंतीस द्वदनडित्र कोषबाट क्षडतपूडतन बापतको रकम 
पीडितलाई उपलब्ध गराईनछे । 

३१. क्षडतपूडतनको रकम डनधानरण गदान डलइन े आधारहरुाः 
अदालतले पीडितलाई उपलब्ध गराइन े क्षडतपूडतनको 
रकम डनधानरण गदान देहायको कुनै वा सबै ववषयलाई 
आधार डलन सक्नेछाः- 

)क( पीडितले व्यहोनुन परेको वा पने 
श्चचवकत्सकीय, मनोवैज्ञाडनक र 
मनोश्चचवकत्सकीय परामशन बापत 
मनाडसब खचन, 

)ख( पीडितले व्यहोनुन परेको वा पने 
औषधोपचार खचन, 

)ग( पीडितले व्यहोनुन परेको अप्रत्याडसत 
यातायात खचन, 
स्पष्टीकरण : यस खण्िको प्रयोजनको 
लाडग "अप्रत्याडसत यातायात खचन" 
िन्नाले कसूरको प्रत्यक्ष पररणाम स्वरुप 
पीडितलाई पगेुको क्षडत कम गननको 
लाडग तत्काल आवश्यक परेको परामशन 
वा औषधोपचार सेवा पीडितको 



 

33 
 

बसोबास वा कायन स्थल वा वारदात 
स्थलबाट दश वकलोडमटरको दरुीमा 
उपलब्ध हनु नसकी पीडितले त्यस्तो 
सेवा प्राप्त गननको लाडग दश वकलोडमटर 
िन्दा बढी दरुी यात्रा गदान यातायातमा 
लागेको मनाडसब खचन सम्झन ुपछन । 

)घ( पीडितले व्यहोनुन परेको कानून 
व्यवसायीको खचन, 

)ङ( कसूरको प्रत्यक्ष पररणामको कारणबाट 
पीडितको व्यश्चिगत क्षमतामा पगेुको 
क्षडत, 

)च( पीडितले व्यहोनुन परेको वा पने आडथनक 
क्षडत, 

तर त्यस्तो आडथनक क्षडत बापत 
पीडितले प्रचडलत कानून बमोश्चजमको 
डबमाबाट क्षडतपूडतन प्राप्त गरेकोमा वा 
प्राप्त गने िएकोमा यस खण्ि बमोश्चजम 
क्षडतपूडतन द्वदइने छैन ।  

)छ( क्षडत पगेुका व्यश्चिगत सामानको ममनत 
सम्िार वा नयाँ खररद गदान लागेको वा 
लाग्ने खचन, 

)ज( कसूरको प्रत्यक्ष पररणाम स्वरुप 
पीडितको गमेुको वा क्षडत पगेुको आय 
आजनन क्षमता, 
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)झ( पीडितको शारीररक सौन्दयनमा परेको 
प्रडतकूल असर,  

)ञ( पीडितको शारीररक, बौद्वद्वक, यौन वा 
प्रजनन क्षमतामा िएको क्षडत, 

)ट( जबरजस्ती करणीको कसूरको हकमा 
सो कसूरबाट पीडितको सामाश्चजक, 

सांस्कृडतक वा पाररवाररक प्रडतष्ठा वा 
सम्बन्धमा परेको प्रडतकूल प्रिाव, 

)ठ( जबरजस्ती करणीका कारण पीडित 
गिनवती िएकोमा प्रचडलत कानून 
बमोश्चजम गिनपतन गनन वा श्चशश ु
जन्माउन र श्चशशलुाई पालनपोषणको 
लाडग लाग्ने खचन, 

)ि( कसूरका कारण गिनपतन िएकोमा 
औषधोपचार खचन, 

)ढ( ववशेष अवस्था आकवषनत हनुमेा पीडितले 
डनज ववरुद्ध हनु सक्ने थप कसूरबाट 
बच्ने असल डनयतले परेको मनाडसब 
खचन, 
स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको 
लाडग “ववशेष अवस्था” िन्नाले कसूर 
हुँदाका बखत पीडितको शारीररक वा 
मानडसक श्चस्थडत वा पीडितको बसोबास 
स्थल, कायनस्थल वा वारदातस्थलको 
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ववशेष अवश्चस्थडतको अनशु्चचत लाि 
उठाई पीडितको ववरुद्धमा गररएको 
कसूरको प्रत्यक्ष पररणाम स्वरुप 
पीडितले असामान्य प्रिाव वा असर 
बेहोरेको वा व्यहोनुन पने अवस्था 
सम्झन ुपछन ।  

)ण( पीडितले व्यहोनुन परेको मानडसक वा 
िावनात्मक क्षडत, 

)त( क्षडतको प्रकृडत र प्रिाव अनसुारको 
अन्य उपयिु आधार, 

)थ( ववशेष अवस्था आकवषनत हनुे पीडितका 
हकमा थप कसूरबाट प्रथमस्तरको 
पीडितलाई बचाउने असल डनयतले 
पीडितले गरेको मनाडसब खचन, 

)द( नाबाडलग सन्तानले गमुाएको 
अडििावकको संरक्षकत्व । 

३२. कसूरको समूहलाई एउटा कसूर माडननेाः यस ऐन 
बमोश्चजम क्षडतपूडतन उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लाडग 
कसूरको समूहलाई एउटै कसूर मानी क्षडतपूडतन  
द्वदइनेछ । 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लाडग “कसूरको 
समूह” िन्नाले देहायको कारणबाट सम्बद्धता गाँडसएका 
दईु वा सो िन्दा बढी कसूरहरुलाई सम्झन ुपछनाः– 
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)१( एकै वारदातमा एकै व्यश्चिको ववरुद्धमा उही 
व्यश्चि वा व्यश्चिहरुको समूहबाट िएको वा 
अन्य कुनै कारणबाट ती कसूरहरु बीच समान 
ववशेषता िएको, र 

)२( कसूरको कारण पीडितको मतृ्य ु िएको वा 
पीडितलाई क्षडत पगेुको । 

३३. एकिन्दा बढी हैडसयतमा क्षडतपूडतन प्राप्त नहनुेाः कुनै 
व्यश्चिले प्रथमस्तरको पीडित, द्वद्वतीयस्तरको पीडित र 
पाररवाररक पीडितको रुपमा वा अन्य कुनै रुपमा 
एकिन्दा बढी रुप वा हैडसयतमा यस ऐन बमोश्चजमको 
क्षडतपूडतन प्राप्त गनन सक्न ेछैन । 

३४. क्षडतपूडतन उपलब्ध नगराइनेाः यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु 
कुरा लेश्चखएको िए तापडन देहायको पीडितलाई यस ऐन 
बमोश्चजम क्षडतपूडतन उपलब्ध गराईने छैनाः– 

)क( जनु कसूरको सम्बन्धमा क्षडतपूडतन 
पाउने हो सो कसूर गने, सोको उद्योग 
गने, सो कसूर गनन दरुुत्साहन द्वदने वा 
षियन्त्र गने वा कसूर गनन सहयोग गने 
वा सो कसूरमा संलग्न मडतयार, 

)ख( क्षडतपूडतन दाबी गने व्यश्चि अन्य कुनै 
कसूरमा संलग्न िएको बखत वा सोही 
कारणले डनज ववरुद्ध कसूर िएकोमा 
प्रथमस्तरको पीडितको हैडसयतमा यस 
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ऐन बमोश्चजमको क्षडतपूडतन पाउँ िनी 
माग गने, 

)ग( कसैको ववरुद्ध कसूर गनन गएका बखत 
वा सोही कारणबाट मतृ्य ु िएको 
व्यश्चिको पाररवाररक पीडित, 

)घ( प्रचडलत कानून बमोश्चजम सवारी 
दघुनटनाको कारणबाट िएको क्षडतको 
सम्बन्धमा तेस्रो पक्षको डबमा व्यवस्था 
अन्तगनत क्षडतपूडतन पाउन ेव्यश्चि, 

तर माने वा क्षडत परु् याउन े
उद्देश्यले सवारी साधन प्रयोग गरी 
मारेमा वा क्षडत परु् याएमा यस ऐन 
बमोश्चजम क्षडतपूडतन उपलब्ध गराउन 
बाधा पने छैन ।  

)ङ( प्रथमस्तरको पीडित अन्य कुनै कसूरमा 
संलग्न िएको जानकारी िएकोमा वा 
त्यस्तो जानकारी पाउनपुने मनाडसब 
कारण िएको द्वद्वतीयस्तरको पीडित वा 
पाररवाररक पीडित व्यश्चि, 

तर जनु कसूरमा क्षडतपूडतन 
पाउने हो सो कसूर हुँदा साक्षी रहेको 
व्यश्चिको हकमा यो व्यवस्था लागू हनुे 
छैन ।  
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)च( कसूरको कारणबाट पीडितलाई गनुन पने 
उपचार सरकारको तफन बाट डनाःशलु्क 
गररएको वा सरकारले खचन व्यहोरेको 
र पीडितलाई डनको हनुे सम्िावना 
िएमा त्यस्तो व्यश्चि, 

तर श्चचवकत्सकीय परामशन वा 
औषधोपचार रकम बाहेक अन्य क्षडतको 
हकमा क्षडतपूडतन द्वदन बाधा पने छैन ।  

)छ( प्रचडलत कानून बमोश्चजम कैद सजाय 
पाई थनुामा रहेको अवडधमा डनज 
ववरुद्ध कसूर िएको कारणबाट 
मानडसक क्षडत व्यहोरेको पीडित कैदी, 

तर प्रचडलत कानून बमोश्चजम 
लागेको जररवाना डतनन नसकेको 
कारणबाट मात्र कैदमा बस्न ु परेकोमा 
मानडसक क्षडत बापत समेत क्षडतपूडतन 
द्वदन बाधा पने छैन । 

)ज( प्रचडलत कानून अन्तगनत राज्य 
ववरुद्धको कसूरमा कसूरदार ठहररएको 
व्यश्चि, 

)झ( प्रचडलत कानून अन्तगनतको संगद्वठत 
अपराधमा कसूरदार ठहररएको व्यश्चि, 

)ञ( नाबाडलग वा मानडसक सन्तलुन 
निएको पीडित बाहेक पीडितले आफू 
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ववरुद्ध कसूर गनन उक्साएको वा 
पीडितको आचरणको कारण डनज 
ववरुद्ध िएको कसूरबाट पीडित व्यश्चि, 

)ट( कसूरका सम्बन्धमा अनसुन्धान वा 
अदालती कारबाहीका सम्बन्धमा जाहेरी 
वा उजरुी नद्वदन,े झटु्टा जाहेरी वा उजरुी 
द्वदन,े अनसुन्धान वा अडियोजन गने 
अडधकारीलाई सहयोग नगने वा 
कसूरमा संलग्न व्यश्चिलाई बचाउन े
उद्दशे्यले बयान, बकपत्र गने वा प्रमाण 
पेश गने वा सो उद्देश्यले अनसुन्धान 
अडधकारी समक्ष िएको बयान िन्दा 
अदालतमा प्रडतकूल बयान वा बकपत्र 
गने व्यश्चि, 

)ठ( जनु कसूरको सम्बन्धमा क्षडतपूडतन 
पाउने हो सो कसूरको सम्बन्धमा 
नेपाल सरकारको अन्य कुनै स्रोतबाट 
आडथनक सहायता वा क्षडतपूडतन पाएको 
वा पाउने देश्चखएको व्यश्चि, 

)ि( न्यायको ृषवष्टले क्षडतपूडतन प्रदान गनन 
अनशु्चचत देश्चखएको व्यश्चि, 

)ढ( क्षडतपूडतन डलन नचाहेको व्यहोराको 
डनवेदन द्वदने व्यश्चि, 
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)ण( पीडितले अदालतको आदेश बमोश्चजमको 
जररवाना, ववगो वा अन्य कुनै रकम वा 
नेपाल सरकारलाई डतनन बझुाउन पने 
राजश्व वा अन्य रकम डतनन बझुाउन 
बाँकी रहेको व्यश्चि, 

)त(  झटु्टा उजरुी द्वदएको ठहर िएमा,  
)थ( कसूर हुँदाका बखत पीडित र पीिक 

दबैु सगोलका पररवारका सदस्य रहेको 
कारण क्षडतपूडतनको लाि पीिकले प्राप्त 
गनन सक्ने देश्चखएमा त्यस्तो पीडित, 

तर देहायको अवस्थामा यो 
खण्ि बमोश्चजम पीडितलाई क्षडतपूडतन 
द्वदन बाधा पने छैनाः– 

)१( पीिकको उमेर वा मानडसक 
अस्वस्थताका कारण डनजले 
प्रचडलत कानून बमोश्चजम 
आपराडधक दावयत्व बहन गनन 
नपने िएमा, 

)२( त्यस्तो कसूरमा पीडितले 
कसूरदारबाट क्षडतपूडतन पाउन े
कानूनी व्यवस्था निएको वा 
िएपडन पीिक वा सगोलका 
पररवारका नाममा सम्पश्चत्त 
नरही वा अन्य कुनै मनाडसब 
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कारणले पीडितले पीिकबाट 
क्षडतपूडतन पाउन े अवस्था 
नदेश्चखएकोमा कसूर 
िइसकेपडछ पीडित व्यश्चि 
पीिक व्यश्चि रहेको सगोलको 
पररवारबाट मानो छुवट्टई डिन्न 
बसेको प्रमाश्चणत िएमा, वा 

)३( जबरजस्ती करणीबाट पीडित 
मवहला वा डनजबाट जन्मेको 
सन्तान । 

३५. क्षडतपूडतन रकमले पवहलो प्राथडमकता पाउनाेः प्रचडलत 
कानूनमा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको िए तापडन कसूरदारले 
अदालतको फैसला बमोश्चजम जररवाना, सरकारी डबगो, 
दशौंद, डबशौंद, दडुनयाँको डबगो वा अन्य कुनै रकमका 
अडतररि पीडितलाई क्षडतपूडतन समेत बझुाउन ु पने 
िएकोमा कसूरदारबाट असलु उपर िएको रकमबाट 
सबैिन्दा पवहले यस ऐन बमोश्चजम पीडितले पाउन े
क्षडतपूडतनलाई पवहलो प्राथडमकता द्वदइनेछ ।  

३६. सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररनेाः यस ऐन 
बमोश्चजम अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई िराई 
द्वदइएको क्षडतपूडतनको रकम कसूरदारले पीडितलाई 
उपलब्ध नगराएमा अदालतले कसूरदारको चल अचल 
सम्पश्चत्तबाट सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गरी 
पीडितलाई उपलब्ध गराई द्वदनेछ ।  
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३७. आश्चित सन्तान वा अडििावकले क्षडतपूडतन पाउन:े यस 
ऐन बमोश्चजम क्षडतपूडतन प्राप्त नगदै पीडितको मतृ्य ुिएमा 
त्यस्तो क्षडतपूडतनको रकम डनजमा आश्चित सन्तान वा 
अडििावकले पाउनछे । 

३८. क्षडतपूडतन बापत पवहले पाएको रकम कट्टा गररनाेः 
पीडितलाई यस ऐन बमोश्चजम क्षडतपूडतन बापतको रकम 
ििुानी गदान डनजले पवहले अन्तररम क्षडतपूडतन बापत प्राप्त 
गरेको रकम कटाएर बाँकी रहन गएको रकम मात्र 
उपलब्ध गराइनछे ।  

३९. क्षडतपूडतन रकम कोषमा दाश्चखला गररनेाः यस ऐन बमोश्चजम 
क्षडतपूडतन पाउने जानकारी पीडितलाई द्वदएको डमडतले छ 
मवहनासम्म क्षडतपूडतन डलन नआएमा सो अवडधपडछ 
त्यस्तो क्षडतपूडतन रकम कोषमा दाश्चखला गररनेछ ।  

४०. क्षडतपूडतन रकममा अन्य कसैको अडधकार नहनुेाः प्रचडलत 
कानूनमा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको िए तापडन यस ऐनको 
दफा २९ वा ३० बमोश्चजम क्षडतपूडतन स्वरुप पाएको 
रकम यस ऐन बमोश्चजम वफतान, कट्टा वा असलु उपर 
हनुेमा बाहेक सो रकममा अरु कसैको अडधकार हनु े
छैन । 

पररच्छेद–५ 

क्षडतपूडतन शलु्क )कम्पेनसेसन लेडि( 
४१. क्षडतपूडतन शलु्क सम्बन्धी व्यवस्थााः )१( कसूरदारले 

क्षडतपूडतन शलु्क बापत देहाय बमोश्चजमको रकम कोषमा 
बझुाउन ुपनेछाः- 
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)क( एक वषनिन्दा कम कैद सजाय िएमा 
दईु सय रुपैया,ँ 

)ख( एक वषनदेश्चख दईु वषनसम्म कैद सजाय 
िएमा चार सय  
रुपैया,ँ 

)ग( दईु वषनिन्दा माडथ तीन वषनसम्म कैद 
सजाय िएमा छ सय रुपैयाँ, 

)घ( तीन वषनिन्दा माडथ चार वषनसम्म कैद 
सजाय िएमा आठ सय रुपैया,ँ 

 )ङ( चार वषनिन्दा माडथ पाँच वषनसम्म कैद 
सजाय िएमा एक हजार रुपैया,ँ  

)च( पाँच वषनिन्दा माडथ आठ वषनसम्म 
कैद सजाय िएमा तेह्र सय रुपैया,ँ  

)छ( आठ वषनिन्दा माडथ बाह्र वषनसम्म 
कैद सजाय िएमा अठार सय रुपैयाँ,  

)ज( बाह्र वषनिन्दा माडथ र जन्मकैद िन्दा 
मडुनसम्म कैद सजाय िएमा बाइस 
सय रुपैया,ँ  

)झ( जन्मकैद सजाय िएमा अट्ठाइस सय 
रुपैया ँ। 

)२( कैद सजाय निई जररवाना मात्र हनुे ठहरेको 
कसूरदारले लागेको जररवानाको चार प्रडतशतले हनु 
आउने रकम क्षडतपूडतन शलु्क डतनुन पनेछ । 
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)३( कसूरदारलाई कैद र जररवाना दबैु सजाय 
िएकोमा कैद वा जररवाना मध्येबाट उपदफा )१( वा 
)२( बमोश्चजम वहसाब गदान जनु रकम बढी हनु्छ त्यडत 
रकम क्षडतपूडतन शलु्क बझुाउन ुपनेछ ।  

)४( यस दफा बमोश्चजमको क्षडतपूडतन शलु्क 
अदालतले सम्बश्चन्धत कसूरको फैसला गदानको अवस्थामा 
नै डनधानरण गररद्वदन ुपनेछ ।  

)५( यस दफा बमोश्चजमको क्षडतपूडतन शलु्क 
कोषमा जम्मा हनुेछ । 

४२. क्षडतपूडतन शलु्क बझुाउन ु पने दावयत्व समाप्त िएको 
नमाडननाेः )१( जनु कसूरका सम्बन्धमा दफा ४१ 
बमोश्चजम क्षडतपूडतन शलु्क बझुाउन ुपने हो, सो कसूरमा 
जररवाना वा अन्य कुनै आडथनक दावयत्व समेत बेहोनुन पने 
वा पीडितलाई क्षडतपूडतन द्वदन पने िएमा पडन दफा ४१ 
बमोश्चजमको क्षडतपूडतन शलु्क बझुाउन ुपने दावयत्व समाप्त 
िएको माडनन ेछैन । 

)२( कसूरदारलाई िएको सजाय माफी, 
मलुतवी, पररवतनन वा कम िएकोमा वा प्रचडलत कानून 
बमोश्चजम सजाय छुट वा डनलम्बन िएको अवस्थामा 
समेत दफा ४१ बमोश्चजमको क्षडतपूडतन शलु्क बझुाउन ु
पने कसूरदारको दावयत्व समाप्त िएको माडनने छैन ।  

४३. क्षडतपूडतन शलु्क घटाउन ेवा डलन ुनपने गरी आदेश गनन 
सक्नेाः )१( कुनै कसूरदारले दफा ४१ बमोश्चजमको 
क्षडतपूडतन शलु्क बझुाउन नसक्न े अवस्था िएमा सोको 
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आधार, कारण र प्रमाण सवहत क्षडतपूडतन घटाउन ु वा 
डतनुनपने आदेशको लाडग सम्बश्चन्धत अदालत समक्ष 
डनवेदन द्वदन सक्नेछ । 

)२( उपदफा )१( बमोश्चजम पनन आएको 
डनवेदन उपर जाँचबझु गदान अदालतले त्यस्तो 
कसूरदारले क्षडतपूडतन शलु्क बझुाउन नसक्ने मनाडसब 
अवस्था देखेमा अदालतले दफा ४१ बमोश्चजमको 
क्षडतपूडतन शलु्क घटाउन ेवा डलन ुनपने गरी आदेश गनन 
सक्नेछ ।  

पररच्छेद–६ 

पीडित संरक्षण सझुाव सडमडत 

४४. पीडित संरक्षण सझुाव सडमडत रहनेाः )१( कसूर 
पीडितको हक वहतको संरक्षण गने सम्बन्धमा नेपाल 
सरकारलाई सझुाव द्वदनको लाडग देहाय बमोश्चजमको 
एक पीडित संरक्षण सझुाव सडमडत रहनेछ :– 

)क( महान्यायाडधविा  – संयोजक 

)ख( अध्यक्ष, नेपाल कानून आयोग   – सदस्य 

)ग( सश्चचव, नेपाल सरकार, अथन 
मन्त्रालय 

 

– सदस्य 

)घ( सश्चचव, नेपाल सरकार, कानून, 

न्याय तथा संसदीय माडमला 
मन्त्रालय  

  

 

– सदस्य 

)ङ( प्रहरी महाडनरीक्षक, नेपाल 
प्रहरी   

– सदस्य 
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)च( पीडित न्यायशास्त्र वा 
फौजदारी न्यायको क्षेत्रमा 
उल्लेखनीय योगदान गरेका 
व्यश्चिहरुमध्येबाट नेपाल 
सरकारले तोकेको एकजना 
ववज्ञ 

 

 

 

 
 

– सदस्य 

 )२( उपदफा )१( को खण्ि )च( बमोश्चजमको 
सदस्यको पदावडध पाँच वषनको हनुेछ । 

)३( उपदफा )२( मा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको  

िए तापडन कायनक्षमताको अिाव वा खराब आचरण 
िएको वा आफ्नो पदीय दावयत्व इमान्दारीपूवनक पालना 
नगने उपदफा )१( को खण्ि )च( बमोश्चजमको 
सदस्यलाई नेपाल सरकारले जनुसकैु बखत सदस्यबाट 
हटाउन सक्नेछ ।  

तर त्यसरी पदबाट मिु गनुन अश्चघ डनजलाई 
आफ्नो सफाई पेश गने अवसरबाट बश्चञ्चत गररने छैन । 

४५. पीडित संरक्षण सझुाव सडमडतको कामाः )१( पीडित 
संरक्षण सझुाव सडमडतको काम देहाय बमोश्चजम हनुेछ:–  

)क( पीडितको हक वहतको संरक्षणको लाडग 
ववद्यमान कानूनमा गनुन पने सधुार तथा 
पररमाजननका ववषयमा नेपाल सरकारलाई 
सझुाव द्वदन,े 

)ख( पीडितको सरुक्षा तथा पीडितले कसूरको 
कारणबाट बेहोरेको क्षडत र प्रडतकूल 
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असर न्यून गननको लाडग नेपाल सरकारले 
अवलम्बन गनुन पने नीडतगत उपायका 
सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सझुाव 
द्वदन,े 

)ग( पीडितको अडधकारसँग सम्बश्चन्धत 
अन्तरानविय सश्चन्ध वा सम्झौताको नेपाल 
पक्ष बनु्न पने िएमा त्यसको कारण 
सवहत नेपाल सरकारलाई डसफाररश गने, 

)घ( पीडित आवश्यकता पवहचान गरी 
आवश्यकता अनसुारको खास सेवा 
संचालन गनन नेपाल सरकारलाई सझुाव 
द्वदने ।  

)२( नेपाल सरकारले पीडित संरक्षण सडमडतको  
सझुावलाई समेत ववचार गरी कसूर पीडितको सरुक्षा, 
हक वहतको संरक्षण एवं कसूरको कारणबाट 
पीडितले व्यहोरेको वा व्यहोने क्षडत, प्रडतकूल प्रिाव र 
असर न्यून गननको लाडग आवश्यकता अनसुार उद्धार, 

सामाश्चजक पनु:स्थापना, परामशन, आडथनक, िौडतक, 

सामाश्चजक कानूनी सहायता लगायतका सेवा संचालन  
गनेछ । 

४६. बैठक ित्तााः पीडित संरक्षण सझुाव सडमडतको संयोजक 
तथा सदस्यहरुले सो सडमडतको बैठकमा िाग डलए 
बापत नेपाल सरकारले तोके बमोश्चजमको बैठक ित्ता 
पाउने छन ्। 



 

48 
 

पररच्छेद–७ 

ववववध 

४७. कोषबाट उपलब्ध गराईने : पीिकको उमेर, मानडसक 
अस्वस्थता, कुटनीडतक उन्मशु्चि र अन्य कुनै कारणले 
आपराडधक दावयत्व बहन गनन नपने व्यश्चिबाट िएको 
कुनै कसूरको पररणाम स्वरूप व्यहोनुन परेको क्षडत बापत 
पीडितलाई कोषबाट मनाडसब मावफकको रकम क्षडतपूडतन 
उपलब्ध गराइनछे । 

४८. क्षडतपूडतनको दावी डलन ु पने : कुनै कसूरमा अडियोजन 
गदान प्रथमस्तरको पीडित, द्वद्वतीयस्तरको पीडित र 
पाररवाररक पीडितले प्राप्त गने क्षडतपूडतनको सम्बन्धमा 
स्पष्ट दावी डलन ुपनेछ । 

४९. सूचना उपलब्ध गराउन ु पनेाः यस ऐन बमोश्चजम 
पीडितलाई सूचना द्वदन ु पने कतनव्य िएको डनकाय वा 
पदाडधकारीलाई त्यस्तो ववषयको काम कारबाहीमा 
संलग्न रहेका वा त्यस्तो सूचनाको अडिलेख राख्न े वा 
त्यस्तो सूचनामा पहुँच िएका सम्बश्चन्धत डनकाय वा 
पदाडधकारीले त्यस्तो सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन ु
पनेछ । 

५०. पेशीको सूचना द्वदनाेः )१( प्रचडलत कानूनमा जनुसकैु 
कुरा लेश्चखएको िए तापडन अदालतले कसूर सम्बन्धी 
मदु्दामा कम्तीमा सात द्वदन अश्चघ नै पेशीको सूचना 
सम्बश्चन्धत सरकारी ववकल कायानलयलाई द्वदन ुपनेछ ।  
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)२( उपदफा )१( बमोश्चजम सूचना प्राप्त 
गरेपडछ सरकारी ववकल कायानलयले सम्िव िएसम्म 
सम्बश्चन्धत पीडितलाई यथाशीघ्र पेशीको जानकारी द्वदन ु
पनेछ ।  

५१. पीडितलाई सूचना द्वदने तररकााः यस ऐन बमोश्चजम 
पीडितलाई सूचना द्वदन ु पने कतनव्य िएका सम्बश्चन्धत 
डनकाय वा अडधकारीले आवश्यकता अनसुार डलश्चखत, 

मौश्चखक, टेडलफोन वा अडिलेखमा रहने गरी ववद्यतुीय 
माध्यमबाट समेत सूचना द्वदन सक्नेछ ।  

५२. प्रडतडनडध डनयिु गनन सक्नेाः यस ऐनद्वारा प्रदत्त पीडितका 
अडधकार उपिोग वा प्रचलन गननको लाडग पीडितले 
प्रचडलत कानून बमोश्चजम आफ्नो प्रडतडनडध वा वारेस 
डनयिु गनन सक्नेछ र त्यसरी डनयिु िएकोमा पीडितले 
त्यस्तो वारेस वा प्रडतडनडध माफन त डनजको अडधकार 
उपिोग वा प्रचलन गरेको माडननेछ । 

५३. डनयम बनाउने अडधकाराः यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन 
गननको लाडग नेपाल सरकारले सडमडतसँग परामशन गरी 
आवश्यक डनयम बनाउन सक्नेछ ।  

५४. डनदेश्चशका बनाउन सक्नाेः यस ऐन वा यस ऐन अन्तगनत 
बनेको डनयमको अधीनमा रही पीडितलाई क्षडतपूडतन 
प्रदान गने सम्बन्धमा नपेाल सरकारले आवश्यक 
डनदेश्चशका बनाउन सक्नेछ । 


