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अपराध पीडित संरक्षण डियमावली, २०७७ 

 

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित डमडत 
    2078/02/31 

 

अपराध पीडित संरक्षण ऐि, २०७५ को दफा ५३ ले ददएको अडधकार प्रयोग गरी िेपाल 
सरकारले पीडित संरक्षण सझुाब सडमडतसँग परामिश गरी देाायका डियमाु  बिाएको  । 

 

1. संशक्षप्त िाम र प्रारम्भः (१) यी डियमाु को िाम “अपराध पीडित संरक्षण डियमावली, 
२०७७” राेको  । 

  (२) यो डियमावली तुु न्त प्रारम्भ ािुे । 

 

2. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्श िलागेमा यस डियमावलीमा,– 
(क)  ×ऐि" भन्नाले अपराध पीडित संरक्षण ऐि, २०७५ सम्झि ुप श। 

(ख)  ×कोष" भन्नाले प्रचडलत कािूि बमोशजम स्र्ापिा भएको पीडित राात कोष 
सम्झि ुप श। 

(ग)  ×सडमडत" भन्नाले ऐिको दफा ४४ बमोशजमको पीडित संरक्षण सझुाब 
सडमडत सम्झि ुप श।  

 

3. अिसुन्धािको सूचिा माग गदाश डिवेदि ददिःे (१) ऐिको दफा ७ बमोशजम पीडितले 
अिसुन्धाि सम्बन्धी सूचिा माग गदाश अिसुन्धाि अडधकारी वा अिसुन्धाि गिे डिकायको 
प्रमखु समक्ष अिसूुची-१ बमोशजमको ढाँचामा डिवेदि ददि ुपिे ।  

(२) उपडियम (१) बमोशजम डिवेदि परेमा अिसुन्धाि अडधकारी वा अिसुन्धाि 
गिे डिकायको प्रमखुले सूचिा माग गरेको ववषयमा यर्ािीघ्र अिसूुची-२ बमोशजमको 
ढाँचामा सूचिा ददि ुपिे । 

(३) उपडियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापडि ऐिको दफा ७ को 
उपदफा (२) बमोशजम सूचिा ददि िडमल्िे अवस्र्ा भएमा सोाी व्याोराको जािकारी 
पीडितलाई सूचिा माग गरेको डमडतले सात ददि डभत्र अिसूुची-३ बमोशजमको ढाँचामा 
ददि ुपिे । 
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4. अडभयोजि सम्बन्धी सूचिा माग गदाश डिवेदि ददिःे (१) पीडितले आफू पीडित भएको 
मदु्दामा ऐिको दफा ८ बमोशजमको अडभयोजि सम्बन्धी सूचिा माग गदाश अडभयोजि गिे 
डिकाय वा अडधकारी समक्ष अिसूुची-४ बमोशजमको ढाँचामा डिवेदि ददि ुपिे ।  

(२) उपडियम (१) बमोशजम डिवेदि परेमा अडभयोजि गिे डिकाय वा 
अडधकारीले यर्ािीघ्र डिवेदकलाई अिसूुची-५ बमोशजमको ढाँचामा सूचिा ददि ुपिे ।   

 

5. न्यावयक कारबााी सम्बन्धी सूचिा माग गदाश डिवेदि ददिःे (१) पीडितले आफू पीडित 
भएको मदु्दामा ऐिको दफा ९ बमोशजमको न्यावयक कारबााी सम्बन्धी सूचिा माग गदाश 
अडभयोजि गिे डिकाय, अडधकारी वा अदालत वा सम्बशन्धत डिकाय समक्ष अिसूुची-६ 
बमोशजमको ढाँचामा डिवेदि ददि ुपिे । 

(२) उपडियम (१) बमोशजम डिवेदि परेमा अडभयोजि गिे डिकाय, अडधकारी वा 
अदालत वा सम्बशन्धत डिकायले यर्ािीघ्र डिवेदकलाई ऐिको दफा ९ बमोशजमका 
ववषयमा अिसूुची-७ बमोशजमको ढाँचामा सूचिा ददि ुपिे ।   

 

6. सरुक्षा ददि ुपिेः (१) ऐिको दफा १० बमोशजमको अवस्र्ा परेमा वा पिश सक्िे अवस्र्ा 
भएमा पीडितले सरुक्षाको लाडग िशजकको प्रारी कायाशलय, शजल्ला प्रारी कायाशलय वा 
शजल्ला प्रिासि कायाशलयमा सायोगको लाडग अिरुोध गिश सक्िे । 

(२) उपडियम (१) बमोशजम पीडितले सरुक्षा माग गरेमा सम्बशन्धत प्रारी 
कायाशलय वा शजल्ला प्रिासि कायाशलयले सरुक्षा चिुौतीका आधारमा पीडितको सरुक्षाको 
उशचत प्रबन्ध डमलाउि ुपिे ।  

 

7. काम कारबााी अघी बढाउि सवकिःे (१) ऐिको दफा ११ को प्रयोजिको लाडग 
सम्बशन्धत अडधकारीले पीडितलाई धारणा व्यक्त गिशको लाडग कम्तीमा तीि ददिको समय 
ददि ुपिे  । 

(२) उपडियम (१) बमोशजम ददइएको समयडभत्र वा त्यस्तो समय ददि ुअशघ िै 
पीडितले आफ्िो धारणा डलशखत रूपमा पेि गरेकोमा पीडितको सवा ाप गराई र मौशखक 
रूपमा व्यक्त गरेकोमा डलवपबद्ध गरी पीडितलाई पढी सिुाई डिजको सवा ाप गराई 
डमडसल संलग्ि गिुश पिे । 

(३) ऐि तर्ा यस डियमावली बमोशजम पीडित धारणा व्यक्त गिश िआएमा वा 
डिजले धारणा व्यक्त गिश अस्वीकार गरेमा सम्बशन्धत अडधकारीले सोाी व्याोराको कागज 
तयार गरी डमडसल संलग्ि राख्न ुपिे ।  
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(४) प्रचडलत कािूि बमोशजम सजाय पूवशको प्रडतवेदि तयार गिश अदालतबाट 
आदेि प्राप्त गरेको प्रोवेिि वा प्यारोल अडधकृत वा कािूि व्यवसायीले त्यस्तो प्रडतवेदि 
तयार गदाश पीडितलाई धारणा व्यक्त गिशको लाडग कम्तीमा सात ददिको समय ददि ु
पिे ।  

(५) पीडितले धारणा व्यक्त गदाश डिजसँग सम्बशन्धत कसूर वा मदु्दासँग सम्बशन्धत 
ववषयमा मात्र डसडमत राेर धारणा व्यक्त गिुश पिे । 

(६) यस डियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापडि पीडितलाई धारणा 
व्यक्त गिशको लाडग उपलब्ध गराइएको समयडभत्र पीडित उपशस्र्त िभएमा वा डिजले 
धारणा व्यक्त गिश अस्वीकार गरेमा सम्बशन्धत अडधकारीले आफ्िो काम कारबााी अगािी 
बढाउि सक्िे । 

 

8. कािूि व्यवसायी राखेकोमा जािकारी गराउिःे (१) ऐिको दफा १२ बमोशजम पीडितले 
 ुटै्ट कािूि व्यवसायी राखेकोमा सम्बशन्धत सरकारी वकील कायाशलयलाई अिसूुची-८ 
बमोशजमको ढाँचामा त्यसको जािकारी ददि ुपिे ।  

  (२) उपडियम (१) बमोशजमको जािकारी प्राप्त भएमा सम्बशन्धत सरकारी वकील 
कायाशलयले त्यस्तो जािकारी सम्बशन्धत डमडसलमा संलग्ि गरी राख्न ुपिे । 

 

9. सम्पशि वफताशको अडभलेख राख्न ु पिेः ऐिको दफा १५ को उपदफा (१) बमोशजम 
अिसुन्धाि अडधकारीले अिसुन्धािको डसलडसलामा वा प्रमाणको लाडग डियन्त्रणमा डलएको 
पीडितको सम्पशि वफताश गदाश अिसूुची-९ बमोशजम भरपाई गराउि ुपिे  । 

 

10.  लफलको सूचिा ददि ु पिेः (१) ऐिको दफा १६ बमोशजम पीडित र अडभयकु्तलाई 
 लफलको लाडग बोलाउँदा  लफल ािुे ददि भन्दा कम्तीमा सात ददि अगावै पीडित र 
अडभयकु्तसवात उपशस्र्त ािुको लाडग सम्बशन्धत अिसुन्धाि अडधकारी वा डिजको 
कायाशलयलाई सरकारी वकील कायाशलय माफश त अिसूुची-१० बमोशजमको ढाँचामा सूचिा 
ददि ुपिे । 

(२) उपडियम (१) बमोशजम ािुे  लफलमा पीडित वा अडभयकु्तले चााेमा कुिै 
ववषय डलशखत ु पमा पेि गिश सक्िे ।  

(३) पीडित र अडभयकु्तबीच ािुे  लफलमा आवश्यकता अिसुार मदु्दाको 
अिसुन्धािमा संलग्ि अिसुन्धाि अडधकारी, मदु्दाको अडभयोजिमा संलग्ि सरकारी वकील, 
पीडित तर्ा अडभयकु्तले कािूि व्यवसायी राखेकोमा त्यस्तो कािूि व्यवसायी, पीडित तर्ा 
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अडभयकु्तको बासस्र्ाि राेको क्षेत्रको स्र्ािीय व्यशक्तलाई समेत साभागी गराउि 
सवकिे ।  

(४) पीडित र अडभयकु्तबीच  लफल गराउँदा अडभयकु्तले पूणश वा आशँिक रूपमा 
स्वीकार गरेको कसूरका सम्बन्धमा मात्र  लफल गराउि सवकिे ।  

(५) पीडित र अडभयकु्तबीच गररिे  लफलमा  लफलको वातावरण तर्ा 
 लफलमा प्रयोग गररिे भाषा िैली पीडित मैत्री ािु ुपिे ।  

(६) यस डियम बमोशजम भएको  लफल तर्ा त्यस्तो  लफलबाट वववाद 
समाधाि गिश सघाउ पगु्िे गरी भएको डिणशय डलवपबद्ध गरी पीडित र अडभयकु्तको 
सवा ाप गराई फाइल संलग्ि राख्न ुपिे । 

 

11. डलशखत डिवेदि ददि ु पिेः (१) ऐिको दफा १७ को प्रयोजिको लाडग डिवेदि वा 
पिुरावदेि ददि अिरुोध गरी सम्बशन्धत डिकाय वा अडधकारी समक्ष डलशखत डिवेदि ददँदा 
अिसूुची-११ बमोशजमको ढाँचामा ददि ुपिे  । 

(२) उपडियम (१) बमोशजम ददइिे डिवेदि सार् अदालतको आदेि वा डिणशयको 
प्रडतडलवप समेत संलग्ि गिुश पिे । 

 

12. क्षडतपूडतशको जािकारी ददिःे (१) ऐिको दफा १८ को उपदफा (१) बमोशजम पीडितले 
क्षडतपूडतश प्राप्त गिे अवस्र्ामा त्यस्तो क्षडतपूडतश प्राप्त गिे प्रवययाका सम्बन्धमा पीडितले 
जािकारी डलि चााेमा सो को लाडग अडभयोजि गिे अडधकारी समक्ष अिसूुची-१२ 
बमोशजमको ढाँचामा डिवेदि ददि ुपिे ।   

(२) ऐिको दफा १८ को उपदफा (२) बमोशजम पीडितको तफश बाट अडभयोजि 
गिे अडधकारीलाई क्षडतपूडतश सम्बन्धी कारबााी चलाउिे अडधकार भएकोमा त्यस्तो 
कारबााी चलाउिको लाडग पीडितले अडभयोजि गिे अडधकारी वा डिकायसमक्ष अिसूुची-
१२ बमोशजमको ढाँचामा डिवेदि ददि ुपिे ।   

(३) उपडियम (१) बमोशजम जािकारी माग गरेकोमा त्यस्तो प्रवययाको 
जािकारी र उपडियम (२) बमोशजम क्षडतपूडतशको लाडग कारबााी चलाउिको लाडग 
डिवेदि ददएकोमा त्यस्तो कारबााीको जािकारी अडभयोजि गिे अडधकारीले पीडितलाई 
अिसूुची-१३ बमोशजमको ढाँचामा ददि ुपिे । 
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13. आवश्यक कागजात संलग्ि गिुश पिेः (१) ऐिको दफा २० बमोशजम पीडितले अदालतको 
आदेि वा डिणशयमा शचि िबझुाई त्यस्तो आदेि वा डिणशय ववरूद्ध डिवेदि वा पिुरावदेि 
गदाश अदालतबाट भएको आदेि वा डिणशयको प्रडत संलग्ि गिुश पिे । 

(२) उपडियम (१) को प्रयोजिको लाडग पीडितले अदालतको आदेि वा 
डिणशयको प्रडतडलवप वा कसूरसँग सम्बशन्धत अन्य कागजात माग गरेमा सम्बशन्धत 
अदालतले त्यस्ता कागजातारू उपलब्ध गराउि ुपिे । 

 

14. अडधकार प्रचलिको लाडग डिवेदि ददिःे ऐिको दफा २३ बमोशजम पीडितले आफ्िो 
अडधकार प्रचलिको लाडग सम्बशन्धत उच्च अदालतमा डिवेदि ददँदा प्रचडलत कािूि 
बमोशजमको ढाँचामा ददि ुपिे । 

 

15. पीडित प्रभाव प्रडतवेदिको ढाचँाः (१) ऐिको दफा २५ बमोशजम अडभयोजि गिे अडधकारी 
समक्ष पीडित प्रभाव प्रडतवेदि पााउँदा अिसूुची-१४ बमोशजमको ढाँचामा पााउि ुपिे । 

(२) ऐि तर्ा यस डियम बमोशजम पीडित प्रभाव प्रडतवेदि पेि गदाश सम्भव 
भएसम्म कसूरका सम्बन्धमा सम्बशन्धत प्रारी कायाशलयको प्रडतवेदि, सम्बशन्धत स्र्ािीय 
ताको डसफाररसपत्र, शचवकत्सकको प्रडतवेदि लगायत पीडितलाई परेको प्रभाव पवुि ािुे 
अन्य कागजात समेत संलग्ि गिुश पिे । 

(३) उपडियम (२) को प्रयोजिको लाडग पीडितले सम्बशन्धत डिकायमा कुिै 
कागजात माग गरेमा त्यस्तो कागजात उपलब्ध गराउि ुपिे । 

(४) ऐिको दफा २५ को उपदफा (५)  बमोशजम पीडित प्रभाव प्रडतवेदि 
अडभयोजि गिे अडधकारीले अदालतमा पेि भएको जािकारी पीडितलाई ददि ुपिे । 

 

16. सडमडतको सशचवालय सम्बन्धी व्यवस्र्ाः (१) सडमडतको सशचवालय माान्यायाडधवक्ताको 
कायाशलयमा रािे ।  

(२) माान्यायाडधवक्ताले तोकेको माान्यायाडधवक्ताको कायाशलयका 
सान्यायाडधवक्ताले सडमडतको सशचवको ु पमा काम गिे । 

 

17. सडमडतको बैाक सम्बन्धी व्यवस्र्ाः (१) सडमडतको बैाक सडमडतको संयोजकले तोकेको 
डमडत, समय र स्र्ािमा बस्िे ।  



www.lawcommission.gov.np 

6 
 

(२) सडमडतको सशचवले सडमडतको बैाकमा  लफल ािुे ववषय सवातको सूचिा 
सडमडतको बैाक बस्ि ुभन्दा कम्तीमा चौववस घण्टा अगावै सडमडतका सदस्याु लाई ददि ु      
पिे ।  

(३) सडमडतको संयोजक र सडमडतका कम्तीमा तीि जिा सदस्य उपशस्र्त भएमा 
सडमडतको बैाकको लाडग गणपूरक सँख्या पगेुको माडििे । 

(४) सडमडतको बैाकको अध्यक्षता सडमडतको संयोजकले गिे ।  
(५) सडमडतको बामुतको डिणशय सडमडतको डिणशय माडििे  ।  
(६) सडमडतको बैाकमा सडमडतले आवश्यकता अिसुार पीडित न्याय िास्त्र  वा 

फौजदारी न्याय क्षेत्रको वविेषज्ञलाई आमन्त्रण गिश सक्िे । 

(७) सडमडतको बैाकको डिणशय तर्ा सडमडतबाट भए गरेका कामकारबााीको 
अडभलेख सडमडतको सशचवालयले सरुशक्षत राख्न ुपिे । 

 

18. पेिीको जािकारी ददि ु पिेः ऐिको दफा ५० को उपदफा (२) बमोशजम सरकारी 
वकीलले पीडितलाई अिसूुची-१५ बमोशजमको ढाँचामा मदु्दाको पेिीको जािकारी ददि ु
पिे । 

 

19. सूचिा ददँदा त्यसको अडभलेख राख्न ु पिेः ऐि तर्ा यस डियमावली बमोशजम पीडितलाई 
मौशखक, टेडलफोि वा ववद्यडुतय माध्यमबाट सूचिा ददँदा देााय बमोशजम ािुे गरी त्यसको 
अडभलेख राख्न ुपिे ः- 

(क) पीडितलाई मौशखक जािकारी गराईएकोमा जािकारी गराईएको व्याोरा र 
जािकारी गराएको डमडत, समय र स्र्ाि उल्लेख गरी पीडित र जािकारी 
गराउिे व्यशक्तको सवा ाप गराई कागज फाईल संलग्ि गिुश पिे,  

(ख) पीडितलाई टेडलफोिबाट जािकारी गराईएकोमा त्यसरी जािकारी 
गराईएको टेडलफोि िम्बर, डमडत, समय र जािकारी गराइएको व्याोरा 
सवातको वववरण डलशखत ु पमा तयार गरी जािकारी गराउिे अडधकारीको 
दस्तखतबाट प्रमाणीत गरी फाईल संलग्ि गिुश पिे, 

(ग) ववद्यतुीय माध्यमबाट सूचिा ददंदा सूचिा उपलब्ध गराईएको ववद्यडुतय 
माध्यम खलुाई सम्भव भएमा त्यसको वप्रन्ट डिकाली फाईल संलग्ि गिुश 
पिे  र वप्रन्ट गिश सम्भव िािुेमा सूचिा ददइएको ववद्यडुतय माध्यमको 
ाेगािा वा इमेल एकाउन्ट र जािकारी पााएको डमडत र समय उल्लेख 
गरी जािकारी ददिे अडधकारीले प्रमाणीत गरी फाईल संलग्ि गिुश पिे।  
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20. दस्तरु िलाग्ि:े यस डियमावली बमोशजम पीडितले अदालत वा अन्य डिकायमा डिवेदि 
ददँदा कुिै दस्तरु लाग्िे  ैि । 

 

21. अिसूुचीमा ाेरफेर तर्ा र्पघट: कािूि, न्याय तर्ा संसदीय माडमला मन्त्रालयले िेपाल 
राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी अिसूुचीमा आवश्यक ाेरफेर तर्ा र्पघट गिश सक्िे ।  
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अिसूुची-१ 

(डियम ३ को उपडियम (१) सँग सम्बशन्धत) 
 

पीडितले सूचिा माग गदाश ददि ेडिवेदिको ढाचँा 
       

          

        डमडतः ............. 
 

श्री अिसुन्धाि अडधकारी÷कायाशलय प्रमखु,  
.................................कायाशलय  
(यसमा पीडितले आफू पीडित भएको मदु्दाको अिसुन्धाि गिे अडधकारी/ कायाशलयको िाम लेख्न)े 
  

ववषयः मदु्दाको अिसुन्धािको ववषयमा सूचिा पाऊँ । 

 

उपयुशक्त सम्बन्धमा म ................ समेत÷श्री ................ ले यस कायाशलय÷........... 
कायाशलयमा ददएको ........................ मदु्दामा भए गरेको अिसुन्धाि सम्बन्धमा अपराध पीडित 
संरक्षण ऐि, २०७५ को दफा ७ बमोशजम देाायको ववषयको जािकारी पाउिको लाडग यो 
डिवेदि गरेको  ु ।  
 

(क)  ......... (यसमा ऐिको दफा ७ को कुि खण्ि बमोशजमको सूचिा माग गरेको ाो सो 
उल्लेख गिे) 

(ख)  ....................... 
(ग)  ....................    

पीडितको सम्पकश  िम्बरः (उपलब्ध भएसम्म)     

फोि िं.............        

फ्याक्स िं. .................       

मोवाइल िं.         

इमेल ाेगािाः     

पीडितको,– 
सवा ापः  
िाम र्रः  
ाेगािाः  
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अिसूुची-२ 

(डियम ३ को उपडियम (२) सँग सम्बशन्धत) 
 

पीडितलाई अिसुन्धाि सम्बन्धमा ददइि ेसूचिाको ढाचँा 
           

       डमडतः .............. 
 

श्री ..........  
(यसमा पीडितको िाम, र्र र ाेगािा लेख्न)े 

 

 

ववषयः अिसुन्धाि सम्बन्धी सूचिा । 

 

उपयुशक्त सम्बन्धमा तपाईले डमडत ........... मा ....... जााेरवाला भएको ............ 
मदु्दाको अिसुन्धाि सम्बन्धी .............. सूचिा माग गरी ददि ुभएको डिवेदि उपर कारबााी 
ाुँदा सो ववषयमा देााय बमोशजम भए गरेको व्याोरा जािकारी गराईन् ।  

 

(क)  .......... (यसमा ऐिको दफा ७ को कुि खण्ि बमोशजमको सूचिा ददइएको ाो 
खलुाउिे) 

(ख)  ..... 
(ग)  ...... 

 

सूचिा ददिेको,– 
 

       दस्तखतः 
       िाम र्रः 

           दजाशः  
       कायाशलयः 
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अिसूुची-३ 

(डियम ३ को उपडियम (३) सँग सम्बशन्धत) 
 

पीडितलाई अिसुन्धाि सम्बन्धी सूचिा ददि िडमल्ि ेअवस्र्ामा ददईि ेजािकारीको ढाचँा 
           

       डमडतः ......... 
 

श्री ..........  
(यसमा पीडितको िाम, र्र र ाेगािा लेख्न)े 

 

ववषयः अिसुन्धाि सम्बन्धी सूचिा ददि िडमल्िे सम्बन्धमा। 

 

उपयुशक्त सम्बन्धमा तपाईले डमडत ........... मा ....... जााेरवाला भएको ............ 
मदु्दाको अिसुन्धाि सम्बन्धी .............. सूचिा माग गरी ददि ुभएको डिवेदि उपर कारबााी 
ाुँदा तपाईले सूचिा माग गरेको ववषयमा देाायको कारणबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐि, २०७५ 
को दफा ७ को उपदफा (२) बमोशजम सूचिा ददि िसवकिे व्याोरा जािकारी गराइन्  ।   
सूचिा ददि िसवकिे कारण 

(क) ............  
(ख) ............  
(ग) ............  
(घ) ............  

        

       जािकारी  ददिेको,– 
      दस्तखतः 
      िाम र्रः 

          दजाशः  
           कायाशलयः   
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अिसूुची-४ 

(डियम ४ को उपडियम (१) सँग सम्बशन्धत) 
पीडितले अडभयोजि सम्बन्धी सूचिा माग गदाश ददि ेडिवेदिको ढाचँा 

       

         डमडतः ........... 
श्री कायाशलय प्रमखु÷................अडधकारी,  
.........................कायाशलय  
(यसमा पीडितले आफू पीडित भएको मदु्दाको अडभयोजि गिे अडधकारीको कायाशलय वा 
अडधकारीको पदिाम लेख्न)े 

 

ववषयः मदु्दाको अडभयोजि ववषयमा सूचिा पाऊँ । 

 

उपयुशक्त सम्बन्धमा श्री ................ ले ......... कायाशलयमा ददएको ........................ 
मदु्दाको जााेरी दरखास्तको सम्बन्धमा अिसुन्धाि अडधकारीबाट अिसुन्धाि भई यस कायाशलयमा 
पेि भई सकेको भने्न जािकारी ािु आएकोले सो मदु्दाको अडभयोजि सम्बन्धमा अपराध पीडित 
संरक्षण ऐि, २०७५ को दफा ८ बमोशजम देाायको ववषयको सूचिा पाउिको लाडग यो डिवेदि 
गरेको  ु ।  

 

(क)  ........... (यसमा ऐिको दफा ८ को कुि खण्ि बमोशजमको सूचिा माग गरेको ाो 
उल्लेख गिे) 

(ख)  ..... 
(ग)  ...... 

 

पीडितको सम्पकश  िम्बरः (उपलब्ध भएसम्म)      

फोि िं.          

फ्याक्स िं.          

मोवाइल िं.          

इमेल ाेगािाः      

पीडितको,– 
सवा ापः  
िाम र्रः  
ाेगािाः 
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अिसूुची-५ 

(डियम ४ को उपडियम (२) सँग सम्बशन्धत) 
 

अडभयोजि सम्बन्धी ददइि ेसूचिाको ढाचँा 
       

       डमडतः .......... 
  

 

श्री ..........  
(यसमा पीडितको िाम, र्र र ाेगािा लेख्न)े 

 

 

ववषयः अडभयोजि सम्बन्धी सूचिा । 

 

उपयुशक्त सम्बन्धमा तपाईले डमडत ........... मा ....... जााेरवाला भएको ............ 
मदु्दाको अडभयोजि सम्बन्धी ........................... सूचिा माग गरी ददि ु भएको डिवेदि उपर 
कारबााी ाुँदा सो ववषयमा देााय बमोशजम भए गरेको व्याोरा जािकारी गराईन्  ।  

 

(क)  ........ (यसमा ऐिको दफा ८ को कुि खण्ि बमोशजमको सूचिा ददइएको ाो खलुाउिे) 
(ख)  ........................ 
(ग)  ........................   

 

            सूचिा ददिेको,– 
     दस्तखतः 
     िाम र्रः 

        दजाशः  
          कायाशलयः    
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अिसूुची-६ 

(डियम ५ को उपडियम (१) सँग सम्बशन्धत) 
न्यावयक कारबााी सम्बन्धी सूचिा माग गदाश ददि ेडिवेदिको ढाचँा 

       

         डमडतः ............. 
श्री ................. 
(.....................यसमा पीडितले आफू पीडित भएको मदु्दाको अडभयोजि गिे डिकाय, अदालत वा 
अडधकारी मध्ये कोसगँ सूचिा माग गरेको त्यस्तो कायाशलय, अदालत, डिकायको िाम वा 
अडधकारीको पदिाम लेख्न)े 

  

ववषयः न्यावयक कारबााीको सूचिा पाऊँ । 

 

उपयुशक्त सम्बन्धमा जााेरवाला ............. वादी .......................र प्रडतवादी 
................. भएको ................... मदु्दाको सम्बन्धमा भए गरेका न्यावयक कारबााीको 
ववषयाु  मध्ये अपराध पीडित संरक्षण ऐि, २०७५ को दफा ९ बमोशजम देाायको ववषयको 
सूचिा पाउिको लाडग यो डिवेदि गरेको  ु ।  

 

(क)  ......... (यसमा ऐिको दफा ९ को कुि कुि खण्ि बमोशजमको सूचिा माग गरेको ाो 
उल्लेख गिे) 

(ख)  .......... 
(ग)  ........... 

 

पीडितको सम्पकश  िम्बरः (उपलब्ध भएसम्म)      

फोि िं.           

फ्याक्स िं.          

मोबाइल िं.          

इमेल ाेगािाः    

पीडितको,– 
सवा ापः  
िाम र्रः  

      ाेगािाः 
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अिसूुची-७ 

(डियम ५ को उपडियम (२) सँग सम्बशन्धत) 
 

न्यावयक कारबााी सम्बन्धी ददईि ेसूचिाको ढाचँा 
       

         डमडतः .......... 
श्री ..........  
(यसमा पीडितको िाम, र्र र ाेगािा लेख्न)े 

 

ववषयः न्यावयक कारबााीको सूचिा । 

 

उपयुशक्त सम्बन्धमा तपाईले डमडत ........... मा जााेरवाला ............. वादी 
.......................र प्रडतवादी ................. भएको ................... मदु्दाको न्यावयक कारबााी 
सम्बन्धी ........................... सूचिा माग गरी ददि ुभएको डिवेदि उपर कारबााी ाुँदा सो 
ववषयमा देााय बमोशजम भए गरेको व्याोरा जािकारी गराईन्  ।  

 

(क)  ............ (यसमा ऐिको दफा ९ को कुि कुि खण्ि बमोशजमको सूचिा ददइएको ाो 
खलुाउिे) 

(ख)  .......... 
(ग)  .......... 
        सूचिा ददिेको,– 
        दस्तखतः 
        िाम र्रः 
        दजाशः  
        कायाशलय/अदालतः   
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अिसूुची-८ 

(डियम ८ को उपडियम (१) सँग सम्बशन्धत)  
 

पीडितले  ुटै्ट कािूि व्यवसायी राख्दा ददइि ेजािकारीको ढाचँा 
 

डमडतः ............ 
 

श्री............ सरकारी वकील कायाशलय, 

 

 

ववषयः  ुटै्ट कािूि व्यवसायी  मकुरर गररएको । 

 

उपयुशक्त सम्बन्धमा जााेरवाला ................ वादी ............... र प्रडतवादी ............... 
भएको ........................ मदु्दाको फौजदारी न्यावयक प्रवययामा अपराध पीडित संरक्षण ऐि, 

२०७५ को दफा १२ बमोशजम मदु्दाको प्रडतरक्षा गिे लगायतका कायशको लाडग देाायको कािूि 
व्यवसायी मकुरर गररएको व्याोरा जािकारीको लाडग अिरुोध   ।  

 

कािूि व्यवसायीको िाम र्र: 
कािूि व्यवसायीको प्रमाणपत्र िम्बरः 
कािूि व्यवसायीको फोि िम्बर: 
 

         पीडितको,– 

         सवा ापः 
         िाम र्रः 

       ाेगािाः 
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अिसूुची-९ 

(डियम ९ सँग सम्बशन्धत) 
 

सम्पशि बशुझडलएको भरपाई 
 

 

डमडत ............. 
 

 

श्री ............. जााेरवाला भएको .......................... मदु्दाको अिसुन्धािको सम्बन्धमा 
अिसुन्धाि अडधकारीबाट अिसुन्धाि वा प्रमाणको लाडग डियन्त्रणमा डलइएकोमा कसूरबाट पीडित 
श्री .......................... को देाायको सम्पशि आज डमडत .......................... मा 
.......................... कायाशलयबाट पीडित श्री ..........................ले वफताश बशुझडलई यो भरपाई 
गररददए ।  
 

वफताश गररएको सम्पशिको वववरणः- 
(क)  ................................ 
(ख)  .................................... 
(ग)  ................................... 
(घ)  .............................. 
 

 

सम्पशि बझुाउिे अडधकारीको,     सम्पशि बशुझडलिे पीडितको,-   

दस्तखत:      सवा ाप: 
िाम र्रः                                   िाम र्र: 
दजाशः        ाेगािा: 
कायाशलयः   
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अिसूुची-१० 

(डियम १० को उपडियम (१) सँग सम्बशन्धत) 
 

पीडित र अडभयकु्त बीचमा  लफल गराउिका लाडग ददईि ेसूचिाको ढाचँा 
       

श्री ...... अदालत/कायाशलयबाट जारी भएको सूचिा 
डमडतः ...... 

 

 

श्री ........... अिसुन्धाि अडधकारी/ .........कायाशलय। 

माफश तः श्री ........ सरकारी वकील कायाशलय ।  
 

 

ववषयः  लफलको लाडग उपशस्र्डत ािुे । 

 

उपयुशक्त सम्बन्धमा यस अदालत/कायाशलयमा ववचाराधीि राेको बादी ........... को 
जााेरीले िेपाल सरकार र प्रडतवादी ...... भएको संवत ्...... सालको फौजदारी मदु्दा िं. ......... 
मा  .................... ववषयमा अपराध पीडित संरक्षण ऐि, २०७५ को दफा १६ बमोशजम 
पीडित पक्ष र अडभयकु्त बीचमा  लफल गराउिे गरी यस अदालत/कायाशलयबाट डमडत 
.............. मा आदेि भएकोले देाायको डमडतमा ािुे  लफलमा सो मदु्दाका पीडित र अडभयकु्त 
सवात यस अदालत/कायाशलयमा उपशस्र्त ािु यो सूचिा गररएको  ।  

 

 लफल ािुे डमडतः  
स्र्ािः  

   

         

           सूचिा ददिेको,– 
 

        दस्तखतः 
        िाम र्रः 
         दजाशः  

       अदालत/कायाशलय: 
बोधार्श : 
श्री .............सरकारी वकील कायाशलयः जािकारीको लाडग अिरुोध   । 
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अिसूुची-११ 
(डियम ११ को उपडियम (१) संग सम्बशन्धत) 

 

डिवेदि वा पिुरावेदिको लाडग सम्बशन्धत डिकाय वा अडधकारी समक्ष ददि ेडिवेदिको ढाचँा 
 

श्री................................. 
ववषयः डिवेदि वा पिुरावेदि गरी पाउँ । 

...........अदालत/कायाशलयबाट ............ मदु्दाका सम्बन्धमा भएको आदेि/डिणशयमा 
शचि िबझेुको ाुँदा सो आदेि/डिणशय ववरूद्ध अपराध पीडित संरक्षण ऐि, २०७५ को दफा १७ 
बमोशजम डिवेदि/पिुरावेदि सम्बन्धी कारबााी अगािी बढाई ददि ु ािु डिम्ि वववरण सवात 
डिवेदि गदश ु। 

१. पीडितको िाम, र्रः ....................................... 
२. स्र्ायी ाेगािाः ............................................... 

अस्र्ायी ाेगािाः (उपलब्ध भए सम्म फ्याक्स, इमेल, टेडलफोि िम्वर वा मोबाइल 
िम्बर): .............................................. 

३. कसूरको संशक्षप्त वववरणः..................................................................... 
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 

४. जिु अदालत/कायाशलयको आदेि वा डिणशयमा शचि बझेुको  ैि सो आदेि वा डिणशय गिे 
अदालत/कायाशलयको िामः ........................................................................ 

५. मदु्दाको िामः ............................................................................. 
६. आदेि वा डिणशय भएको डमडतः .......................................................... 
७. डिवेदि वा पिुरावेदिपत्रको ववषयः ............................ .......................... 

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

................... .............. ........... ............... ................ .................... 
८. आदेि वा डिणशयमा शचि िबझेुका कुराारू र शचि िबझु्िकुो कारणः 

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

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

.............................................................................................................. 
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९. डिवेदि वा पिुरावदेिपत्रमा माग गरेको कुरा र त्यसको आधार तर्ा सम्बद्ध कािूिः 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
......................................................................................................... 

१०. आदेि वा डिणशय ववरूद्ध िेपाल सरकारलाई प्रचडलत कािूि बमोशजम डिवेदि वा  
पिुरावेदि ददिे अडधकार भए िभएकोः ........................................... ...... 
.............................................................................................................. 

११. अन्य आवश्यक कुराारूः ................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................... 

१२. यसमा लेशखएको व्याोरा साँचो  , झटु्टा ाारे कािूि बमोशजम साुँला बझुाउला । 

 

पीडितको,- 

................ 
सवा ाप 

िाम, र्रः 
 

 

ईडत संवत.्.............साल.........मवािा..........गते रोज..........िभुम।् 
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अिसूुची-१२ 

(डियम १२ को उपडियम (१) र (२) सँग सम्बशन्धत) 
 

पीडितले क्षडतपूडतश सम्बन्धी सूचिा माग गिश वा कारबााी चलाउि ददि ेडिवेदिको ढाचँा 
 

 

डमडतः ............ 
श्री कायाशलय प्रमखु/............ अडधकारी, 
...... .......कायाशलय। (यसमा पीडितले आफू पीडित भएको मदु्दाको अडभयोजि गिे अडधकारीको 
कायाशलय वा त्यस्तो कायाशलयको अडभयोजि गिे अडधकारीको पदिाम लेख्न)े 

 

ववषयः क्षडतपूडतशको ववषयमा सूचिा पाउँ/क्षडतपूडतश सम्बन्धमा आवश्यक काबााी गरी पाउँ । 

 

 

उपयुशक्त सम्बन्धमा म/ाामी ................ पक्ष भएको ........................ मदु्दा 
अिसुन्धाि अडधकारीबाट अिसुन्धाि सम्पन्न भई यस कायाशलयबाट अदालत/कायाशलयमा मदु्दा 
दायर भई सकेको भने्न जािकारी ािु आएकोले सो मदु्दामा अपराध पीडित संरक्षण ऐि, २०७५ 
को दफा १८ को उपदफा (१)  बमोशजम क्षडतपूडतश पाउिे ववषयको जािकारी पाउिको लाडग यो 
डिवेदि गरेको  ु/ ौं / उक्त मदु्दामा सोाी ऐिको दफा १८ को उपदफा (२) बमोशजम 
पीडितको तफश बाट क्षडतपूडतश सम्बन्धी कारबााी चलाउिे अडधकार अडभयोजि गिे अडधकारीमा 
भएकोले सो बमोशजम क्षडतपूडतशको लाडग आवश्यक कारबााी अगाडि बढाइ ददि ु ािु अिरुोध 
गदश ु । 

 

पीडितको सम्पकश  िम्बरः (उपलब्ध भएसम्म) 
फोि िं.        पीडितको,– 

फ्याक्स िं.        सवा ापः 
मोबाइल िं.        िाम र्रः 
इमेल ाेगािाः        ाेगािाः 
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अिसूुची-१३ 

(डियम १२ को उपडियम (३) सँग सम्बशन्धत) 
क्षडतपूडतश सम्बन्धमा पीडितलाई ददइि ेसूचिाको ढाचँा 

डमडतः ...... 
श्री .......... 
(यसमा पीडितको िाम, र्र र ाेगािा लेख्न)े 

 

ववषयः क्षडतपूडतश सम्बन्धी सूचिा ददईएको । 

 

उपयुशक्त सम्बन्धमा तपाईले डमडत ........... मा ....... कायाशलयबाट अडभयोजि भएको 
............ मदु्दाको क्षडतपूडतश सम्बन्धी  सूचिा माग गरी ददि ुभएको डिवेदि उपर कारबााी ाुँदा 
सो ववषयमा देााय बमोशजम भए गरेको व्याोरा जािकारी गराईन् /यस सम्बन्धमा क्षडतपूडतश 
पाउिे सम्बन्धी कािूिी व्यवस्र्ा राे भएको िपाइएकोले क्षडतपूडतश उपलव्ध िािु े व्याोरा 
जािकारी गराइन्  । 

 

(क)  .. ........................ (यसमा ऐिको दफा १८ को उपदफा (१) बमोशजम पीडितलाई 
कुि कुि कािूि बमोशजम क्षडतपूडतश प्राप्त ािुे ाो सोको वववरणको खलुाउिे) 

(ख)  ........................(यसमा खण्ि (क) बमोशजम क्षडतपूडतश प्राप्त गिशको लाडग पीडितले गिुश 
पिे कामकारबााीको वववरण खलुाउिे)  

(ग) ........................ (यसमा ऐिको दफा १८ को उपदफा (२) बमोशजम अडभयोजि गिे 
अडधकारीलाई पीडितको तफश बाट क्षडतपूडतश सम्बन्धी कारबााी चलाउि सक्िे अडधकार भए 
िभएको र त्यस्तो अडधकार भएमा ाालसम्म भए गरेका काम कारबााीको पड ल्लो 
अवस्र्ा खलुाउिे) 

 

सूचिा ददिेको,– 

दस्तखतः 
िाम र्रः 

  दजाशः 
कायाशलयः 
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अिसूुची-१४ 

(डियम १५ को उपडियम (१) संग सम्बशन्धत) 
पीडित प्रभाव प्रडतवेदिको ढाचँा 

 

 

श्री ........................................., 
..................................................... । 

 

 

ववषय: पीडित प्रभाव प्रडतवेदि पेि गररएको बारे। 

 

१. पीडितको वववरणः 
(क)  पीडितको व्यशक्तगत वववरण 

िाम, र्रः ....................................... 
उमेरः ................... 
डलङ्गः .................. 
पेिाः ............................... 
पाररवाररक अवस्र्ाः .......................... 
स्र्ायी ाेगािाः ............................................... 
अस्र्ायी ाेगािाः .............................................. 
तत्काल अन्य कुिै ााउँमा आश्रय डलई बसोबास गरेको भए त्यसको वववरणः 
............................................................................................. 

(ख)  पीडितको पाररवाररक वववरण (िाबाडलग वा कािूि बमोशजम संरक्षकत्व चावािे  
व्यशक्तको ाकमा) 

 बाब/ुआमा, संरक्षक वा कािूि बमोशजमको प्रडतडिडधको, 
िाम, र्रः .......................................................... 
पेिाः .............................................................. 
ाेगािाः .............................................................. 
पाररवाररक अवस्र्ाः ..................................................... 

(ग)   पीडितको पालि पोषण गिे वा  ाकुाशउिे अरू कोाी भए त्यसको वववरणः 
.............. 
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२. कसूरको संशक्षप्त वववरणः ................................... ...................... .............. 
................................................................................................................
....................................................................... ।  

३. कसूरबाट पीडितलाई पगेुको क्षडतको वववरण 

(क)  भौडतक क्षडत 

 (अ)  पीडितको िारीररक अवस्र्ाः ............................................ 
 (आ)  पीडितलाई कुिै दीघशकालीि रूपमा असर परेको वा दीघशकालीि असर पिे 

सम्भाविा देशखिे कुिै प्रकारको लक्षण भए (जस्तै िाक, काि, आखँा, 
 ाला, शजब्रो लगायतका ज्ञािेन्रीय अङ्गारू काम िलाग्िे भएमा सो 
सम्बन्धी वववरण, जबरजस्ती करणीबाट गभाशधारण भए सो को अवस्र्ा, 
कसरुदारबाट कुिै प्रकारको यौि रोग सरेको भएमा त्यस्को वववरण) 
सोको वववरणः ............................................................ .......... 
............... ........ ....................... ............................... ..... 
............. .................... ............................ ............. .... 
............ ..................... ................ ....................... 
............................ ......... ...... .... । 

 

(इ)  कसूरको कारणबाट पीडितको दैडिक जिजीववकामा प्रडतकूल प्रभाव परेको 
भए सोको वववरणः ........................................................... ....... 
...........................................................................................
...........................................................................................
......... ........ ...  .............। 

 

(ई) पीडित भएको व्यशक्त कसूरबाट पीडित ािु ु अगािीको सामान्य अवस्र्ा 
बमोशजम कामकाज गिश सक्िे अवस्र्ामा राे िराेको वा डिजको 
कायशक्षमतामा कुिै प्रकारको ह्रास आएको भए सोको वववरणः 
.............................................. ....   ............................. 
...........................................................................................        
...........................................................................................
........................................................ ... .. .....  ... ........ .. 
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(ख)  मािडसक तर्ा भाविात्मक क्षडत 

(अ) कुिै प्रकारको व्यवाारगत असन्तलुि (सामान्य व्यशक्त सरा सतु्न 
सक्िे/िसक्िे, डियडमत रूपमा खािा खािे/िखािे, कुिै ववषयमा एकाग्र 
ािु सक्िे/िसक्िे) तर्ा अन्य कुिै प्रकारको मािडसक असन्तलुि 
देशखएको भए सोको वववरणः 
.......................................................................................  

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

(आ)  कवालेकाँाी त्यशिकै झको लाग्िे वा ररस उठ्िे, डिराि ािुे वा त्यस्तै 
कुिै प्रकारको मिोवैज्ञाडिक लक्षणारू देशखएको भए सोको 
वववरणः.................... 

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

(इ) कुिै प्रकारको मिोवैज्ञाडिक िर, त्रास वा कुिै प्रकारको तिाब मािसु 
गरेको भए त्यसको वववरणः ....................................... 
...................................................................................... 

 

(ई) पीडितको उद्दार पश्चात समेत डिजले सरुशक्षत मािसु िगरेको, परुािो 
घटिा सम्झेर झशस्कि े वा तसशिे गरेको वा अरूको सायोग आवश्यक 
भएको जस्तो माससु भए सोको वववरणः....................................... 

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

(उ) पीडितले आफ्िो आत्मसम्माि कमजोर भएको तर्ा प्रडतष्ठामा आचँ 
आएको मािसु गरेको भए सोको  वववरणः  ..... ....... ........ ... ....  

 ........................................................................................... 
 ........................................................................................। 

 

(ग)  आडर्शक क्षडत 
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(अ)  रोजगारीका अवसरबाट बशित भएको भए सोको वववरणः ................. 
 ........................................................................................... 
 

(आ) पीडित तर्ा डिजको पररवारको सम्पशिमा कुिै प्रकारको क्षडत पगेुको भए 
सोको वववरणः .................................................................... 

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

(इ) कसूरको कारण पीडितले आफ्िो सरुक्षा गिश यातायात, सञ् चार बसोबास 
लगायतका ववषयमा कुिै प्रकारको खचश गरेको भए त्यस्तो खचशको 
वववरणः.................................................................................. 

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

(ई) कसूरको कारणबाट पीडित तर्ा डिजको पररवारले कुिै प्रकारको उपचार 
गराउि ु परेको भए सो को वववरण तर्ा उपचारमा लागेको खचशको 
वववरण................................................................................ 

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

(उ) पीडितलाई कुिै प्रकारको क्षडतपूडतश यकीि भएको भए त्यसको वववरणः 
........................................................................................... 

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

४. कसूरदारलाई गररिे सजायका सम्बन्धमा पीडितले कुिै धारणा व्यक्त गिश चााेमा त्यस्तो 
धारणाः ............................................................................................... 
.............................................................................................................. 
............................................................................................................। 

 

५. पीडित प्रभाव प्रडतवेदि गोप्य राख्न चााे िचााेको वववरण तर्ा त्यस्तो प्रडतवेदि गोप्य 
राख्न चाािकुो कारणः ................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

६. पीडितले कसूरका सम्बन्धमा कुिै धारणा व्यक्त गिश चााेमा त्यस्तो धारणाः ............. 
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.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
७. संलग्ि कागजातारूः 

(क) प्रारी कायाशलयको प्रडतवेदिः     

 

(ख) सम्बशन्धत स्र्ािीय ताको डसफाररसपत्रः    

 

(ग) मेडिकल ररपोटशः      

    

(घ) मिोसामाशजक परामिश गरेको भए सोको वववरणः   

 

(ङ) अन्य सम्बद्ध कागजातः      

 

प्रडतवेदि पेि गिे पीडित वा पीडितको बाब/ुआमा, संरक्षक 

वा कािूि बमोशजमको प्रडतडिडधको,- 

 

................. 
दस्तखतः 
िाम,र्रः 
सम्पकश  िं.: 

पीडित प्रभाव प्रडतवेदि बझु्िे अडधकारीको,- 

दस्तखत 

कायाशलयको  ाप      िाम, र्र 

पदः 
कायाशलयको िामः 
डमडत: 

 

 /  ैि 

 

 /  ैि 

 

 /  ैि 

 

 /  ैि 

 
 /  ैि  
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अिसूुची-१५ 

(डियम १८ सँग सम्बशन्धत) 
पीडितलाई पेिीको जािकारी ददि ेसूचिाको ढाचँा   

        

डमडतः ...... 
 

श्री .......... .............. 
(यसमा पीडितको िाम, र्र र ाेगािा लेख्न)े 
 

ववषयः मदु्दाको पेिी सम्बन्धी सूचिा । 

 

उपयुशक्त सम्बन्धमा................ को जााेरीले वादी ............ र प्रडतवादी 
............भएको ............ मदु्दामा ............. अदालत/कायाशलयबाट सिुवुाई र कारबााी ाुँदा 
उक्त मदु्दा देाायको डमडतमा पेिीमा रािे सूचिा प्राप्त भएकोले जािकारीको लाडग अिरुोध   । 

 

(क) मदु्दा दायर भएको अदालत/कायाशलयको िामः  

 

(ख) मदु्दाको पेिी तोवकएको डमडत: ............ समय: ............ 
    

सूचिा ददिेको,- 

दस्तखतः 
िाम र्रः 

      दजाशः 
कायाशलयः 
 

 


