अपराध पीडित तथा साक्षी सहायता डिर्दे शिका, २०७३
सरकारवार्दी फौजर्दारी मुद्दाका पीडितको न्यायमा पहुुँच अडिवृद्धि गिन तथा साक्षीको
सहायताका लाडग आवश्यक िीडतगत मागनर्दिनि गिन सरकारी वकील सम्बन्धी डियमावली,
२०५५ को डियम ३८ (२) को अडधकार प्रयोग गरी महान्यायाडधवक्ताबाट यो डिर्दे शिका
जारी गररएको छ ।
१. संशक्षप्त िाम र प्रारम्िः

(१) यस डिर्दे शिकाको िाम पीडित तथा साक्षी सहायता

डिर्दे शिका, २०७३ रहेको छ ।
(२) यो डिर्दे शिका महान्यायाडधवक्ताबाट स्वीकृत िएको डमडत र्दे शि

लागू

हुिेछ ।

२. पररिाषाः द्धवषय वा प्रसं गले अको अथन िलागेमा यस डिर्दे शिकामा–
(क)

“पीडित” िन्नाले सरकारवार्दी फौजर्दारी मुद्दाका पीडितलाई सम्झिु पछन । सो
िव्र्दले पीडितको मृत्यु िएको अवस्थामा डिजको पररवारको िशजकको व्यशक्त वा
जाहे रवालालाई समेत जिाउुँर्दछ ।

(ि)

“सम्पकन व्यशक्त” िन्नाले पीडित तथा साक्षीको सं रक्षण एवम् सहायताका लाडग
र्दफा ६ बमोशजम तोद्धकएको सम्पकन व्यशक्त सम्झिु

(ग)

पछन ।

“सरकार वार्दी फौजर्दारी मुद्दा” िन्नाले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐि, २०४९ को
अिुसूची–१ बमोशजमका मुद्दा सम्झिु पछन र सो िव्र्दले

िेपाल सरकार वार्दी िई

चलेका अन्य मुद्दा समेतलाई जिाउुँछ ।
(घ)

“साक्षी” िन्नाले सरकार वार्दी फौजर्दारी मुद्दामा सरकारी पक्षबाट पेि िएका
साक्षीलाई सम्झिु पछन र सो िव्र्दले अपराध पीडित, जाहे रवाला तथा द्धविेषज्ञ
समेतलाई जिाउुँछ ।

३. पीडित तथा साक्षी संरक्षण िािाको स्थापिाः (१) पीडित तथा साक्षी सं रक्षण गिन तथा
पीडितलाई सहायता पुयानउिका लाडग महान्यायाडधवक्ताको कायानलय र मातहतका
सरकारी वकील कायानलयमा एक पीडित तथा साक्षी सं रक्षण िािा रहिेछ ।
(२) उपर्दफा (१) मा जुिसुकै कुरा लेशिएको िए तापडि पाुँच सय वा सो िन्र्दा
कम मुद्दा िएका सरकारी वकील कायानलयले पीडित तथा साक्षी सं रक्षण िािाले
गिे कामका लाडग कुिै िािालाई तोक्ि सक्िेछ ।
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(३) उपर्दफा (१) बमोशजमको पीडित तथा साक्षी सं रक्षण िािाले आफ्िो कायानलयमा
चालु अवस्थामा रहे का सरकार वार्दी फौजर्दारी मुद्दाका पीडित तथा साक्षीको अडिले ि
व्यवशस्थत गिुक
न ा साथै र्दे हायका कायनहरु समेत गिुन पिेछ ःः–
(क) पीडित र साक्षीको सुरक्षाका लाडग सम्बशन्धत अर्दालत, सरकारी वकील, पीडित,
साक्षी, बार एकाई तथा प्रहरी कायानलय समेतसुँग समन्वय गिे,
(ि) पीडितलाई मिोसामाशजक परामिन दर्दिु पिे अवस्था र्दे शिएमा सम्बशन्धत सरकारी
तथा गैरसरकारी डिकायहरुसुँग समन्वय गरी परामिन सेवा उपलव्ध गराउि प्रयास
गिे । आवश्यकता अिुसार स्थािीय प्रिासि र अिुसन्धाि गिे डिकायलाई ले िी
पठाउिे । यसका लाडग सम्वशन्धत डिकायहरुको द्धववरण अध्यावडधक गरी राख्ने ।
(ग) द्धविेष प्रकृडतको मुद्दाहरुको कारवाहीमा पक्षकोःे गोपिीयता कायम राख्ने सं वन्धी
कायनद्धवडध

डिर्दे शिकाको

प्रिावकारी

पालिा

गिन

गराउिको

लाडग

सम्वशन्धत

डिकायहरुसं ग समन्वय गिे,
(घ) जाहे रवाला, पीडित र साक्षीप्रडत सं वेर्दििील िई द्धविेष व्यवहार गिनका लाडग
आवश्यक वातावरण डिमानण गिे,
(ङ) सरकारी पक्षका साक्षीलाई अर्दालत वा मुद्दा हे िे अडधकारी समक्ष उपशस्थत
गराउिु पूव न सो मुद्दामा अिुसन्धािको क्रममा व्यक्त गरे का ििाई, अिुसन्धािको
कागजातमा ले शिएको व्यहोरा समेतका मुद्दा सम्बन्धी आवश्यक जािकारी दर्दई
बकपत्रको प्रद्धक्रयाका बारे मा समेत जािकारी गराउिे,
(च) साक्षीले पाउिे र्दै डिक तथा भ्रमण ित्ताको बारे मा आवश्यक जािकारी दर्दई त्यस्तो
ित्ता उपलव्ध गराउि आवश्यक सहयोग गिे,
(छ)

र्दफा ६ बमोशजमका द्धवषयहरु पीडित र जाहे रवालालाई जािकारी दर्दिे,

(ज)

ु ाई गिे ,
मुद्दाको कारवाही प्रद्धक्रयाका सम्वन्धमा पीडितको गुिासो सुिव

ु ाईको क्रममा पीडित मैत्री व्यवहार गिन, पीडितलाई
(झ) अिुसन्धाि तथा सुिव
आवश्यक सहायता गिन एवम् अन्तररम सं रक्षणका उपायहरु अवलम्वि गिन अिुसन्धाि
अडधकारी एवम् न्याद्धयक डिकायसुँग समन्वय गिे,
(ञ) पीडितलाई उपचार गराउिु पिे अवस्थामा अस्पताल र स्वास््य सं स्थासुँग समेत
समन्वय गरी उपचारका लाडग सहयोग गिे ,
(ट) सरकार वार्दी फौजर्दारी मुद्दाका साक्षीहरुले असुरशक्षत महिुस गरी सुरक्षाका
लाडग आवश्यक सहयोग गिन सरकारी वकील कायानलयमा जािकारी गराएमा वा अन्य
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तवरबाट सरकारी वकील कायानलयमा जािकारी हुि आएमा त्यस्ता साक्षीको सुरक्षाका
लाडग आवश्यक प्रबन्ध गिन सम्वशन्धत प्रहरी कायानलयलाई डिर्दे िि दर्दिे ।
४. पीडित सहायता कक्षः (१) प्रत्येक सरकारी वकील कायानलयमा स्थािको उपलव्धताका
आधारमा पीडित सहायता कक्षको व्यवस्था गिुन पिेछ ।
(२) सम्वशन्धत सरकारी वकीलको डिर्दे ििमा रही पीडित सहायता कक्षको व्यवस्थापि
र रे िर्दे ि पीडित तथा साक्षी सं रक्षण िािाले गिेछ ।
५. सम्पकन व्यशक्त तोद्धकिेः (१) महान्यायाडधवक्ता र मातहतका प्रत्येक सरकारी वकील
कायानलयमा पीडित तथा साक्षीको सं रक्षण एवम् सहायताका लाडग एक जिा सम्पकन
व्यशक्त तोद्धकिेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको सम्पकन व्यशक्तले मुद्दाको कारबाही प्रद्धक्रयाको बारे मा
डियडमत रुपमा सम्बशन्धत पीडित र जाहे रवालालाई जािकारी दर्दिेछ ।
(३) उपर्दफा (१) बमोशजमको सम्पकन व्यशक्तको िाम, पर्द र सम्पकन िम्बर सद्धहतको
द्धववरण पीडित, जाहे रवाला र साक्षीले जािकारी पाउुँि सक्िे गरी सबैले र्दे ख्ने स्थािमा
प्रकाशित गिुन पर्दनछ ।
(४) महान्यायाडधवक्ताको कायानलयल र पुिरावेर्दि सरकारी वकील कायानलयले आफ्िो र
मातहतका सरकारी वकील कायानलयका सम्पकन व्यशक्तहरुको अडिले ि अध्यावडधक गरी
राख्नु पर्दनछ ।
६. पीडितलाई जािकारी दर्दिेः (१) सम्पकन व्यशक्तले पीडित र जाहे रवालालाई पीडितप्रडतको
सरकारी वकील कायानलयको र्दाद्धयत्व, पीडितको सहायताका लाडग गररएका व्यवस्थाहरु,
पीडितका अडधकार र न्याय सम्पार्दि प्रद्धक्रयामा पीडितको िूडमका, सम्पकन व्यशक्तको
पररचय र सम्पकन गिे तररका एवम्

सम्बशन्धत मुद्दाका र्दे हायका द्धवषयको बारे मा

जािकारी दर्दिु पिेछ ःः–
(क) अडियुक्त पक्राउ परे िपरे को,
(ि) अिुसन्धाि सम्बन्धी प्रद्धक्रया र सो सम्वन्धी द्धववरण,
(ग) सरकारी पक्षबाट राशिएका साक्षीहरुको द्धववरण
(घ) अडियोग पेि हुिे डमडत र डिकाय,
(ङ) अडियोगपत्रको प्रडतडलद्धप उपलव्ध गराउिे,
(च) अर्दालत वा मुद्दा हेिे अडधकारी समक्ष अडियुक्तले गरे को बयाि र थुिछे कको
आर्दे िको व्यहोरा (थुिा, धरौटी, तारे ि आदर्द), त्यस्तो आर्दे ि उपर डिवेर्दि गरे को िए
सोको जािकारी,
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(छ) बकपत्र हुिे डमडत, समय, स्थाि र बकपत्रका लाडग सरकारी पक्षबाट उपशस्थत
गराउिु पिे साक्षीहरुको द्धववरण,
(ज) मुद्दाको पेिीको जािकारी,
(झ) फैसलाको जािकारी र सो फैसला उपर पुिरावेर्दि सं वशन्ध कारवाही,
(ञ) फैसला कायानन्वयिको बारे मा जािकारी,
(ट) मुद्दा द्धफतान सम्वन्धी डिणनय िएमा सो को जािकारी,
(ठ) अन्य आवश्यक र सान्र्दडिनक कुराहरु ।
(२) द्धविेष प्रकृडतको मुद्दामा पक्षको गोपिीयता कायम राख्नु पिे मुद्दामा सो सम्वन्धी
डिर्दे शिकाको अधीिमा रही पीडितलाई जािकारी दर्दिु पिेछ ।
(३) उपर्दफा (१) बमोशजमको जािकारी फोि, मोबाइल फोि, एस.एम.एस., इमेल,
पत्राचार वा कािूि व्यवसायी मध्ये जाहे रवाला र पीडितले रोजेको माध्यमबाट दर्दिु
पर्दनछ ।
(४) जाहे रवाला र पीडितको ठे गािा, टे डलफोि, इमेल लगायतको द्धववरण पररवतनि िएमा
सो को जािकारी सरकारी वकील कायानलयको पीडित तथा साक्षी सं रक्षण िािामा दर्दिु
पिे गरी पीडित र जाहे रवालालाई जािकारी गराउिु पिेछ ।
(५) माडथ जुिसुकै कुरा ले शिएको िएतापडि अपराधको अिुसन्धािमा प्रडतकूल प्रिाव पिन
सक्िे िालका सूचिाहरु अडियोजि पश्चात् मात्र पीडित र जाहे रवालालाई दर्दि सक्िेछ ।
(६) िेपाली िाषा बुझ्िे िसक्िे पीडित र जाहे रवालाको हकमा सम्वि डिकायसुँग
समन्वय गरी डिजले बुझ्िे िाषामा सूचिा दर्दिे प्रबन्ध गिुन पिेछ ।
७. अडिलेि राख्नु पिेः (१) प्रत्येक सरकारी वकील कायानलयले आफ्िो कायानलयमा रहे का
सरकार वार्दी फौजर्दारी मुद्दाका जाहे रवाला, पीडित र साक्षीको द्धववरण अध्यावडधक गरी
राख्नु पिेछ ।
(२) माडथ उल्ले ि िए बमोशजम जाहे रवाला र पीडितको अडिले ि अिुसूची–१ को
ढाुँचामा र साक्षीको द्धववरण अिुसूची–२ को ढाुँचामा राख्नु पिेछ ।
(३) द्धविेष प्रकृडतको मुद्दामा पक्षको गोपिीयता कायम राख्नु पिे मुद्दामा सो सम्वन्धी
डिर्दे शिकालाई मध्य िजर गर्दै सो को अधीिमा रही पीडितको द्धववरणको अडिले ि राख्नु
पिेछ ।
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८. कािूि व्यवसायी राख्न सक्िेः

जाहे रवाला वा पीडितले चाहे मा छु ट्टै कािूि व्यवसायी रािी

आफ्िो तफनबाट बहस पैरवी गराउि सक्िेछ । त्यसरी कािूि व्यवसायी रािेको
जािकारी सं वशन्धत सरकारी वकील कायानलयलाई गराउिु पिेछ ।
९. फैसला कायानन्वयिमा सहयोग गिेः सरकारवार्दी फौजर्दारी मुद्दामा पीडितले क्षडतपूडतन पाउिे
अवस्था रहे मा पीडितलाई फैसला कायानन्वयिका लाडग सम्वशन्धत सरकारी वकील
कायानलयको पीडित तथा साक्षी सं रक्षण िािाबाट आवश्यक सहयोग गररिेछ ।
१०. अिुगमि गररिेः (१)

यो डिर्दे शिकामा गररएको व्यवस्था कायानन्वयि िए ििएको

सम्बन्धमा पुिरावेर्दि सरकारी वकील कायानलयले मातहत शजल्ला सरकारी वकील
कायानलयको र महान्यायाडधवक्ताको कायानलयले मातहतका सरकारी वकील कायानलयको
कम्तीमा छ मद्धहिामा एक पटक अिुगमि गरी महान्यायाडधवक्ता समक्ष प्रडतवेर्दि पेि
गिुन पिेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको प्रडतवेर्दिको सार सं क्षेप महान्यायाडधवक्ताको कायानलयको
वाद्धषक
न प्रडतवेर्दिमा समावेि गररिेछ ।
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अिुसूची १
(र्दफा ७ सुँग सम्बशन्धत )
महान्यायाडधवक्ताको कायानलय/ ....... सरकारी वकील कायानलय, ...
जाहेरवाला र पीडितको द्धववरण
क्र.

मुद्दा

स.

िं.

मुद्दा

र्दायर

जाहेरवालाको

पीडितको

डमडत

िाम,

िाम,

थर,

थर,

अडियुक्त

थुिछे क

साक्षीको

को िाम

को आर्दे ि

वकपत्र

फैसला

सूचिा
दर्दिे

वति, सम्पकन

वति, सम्पकन

तररका वा

िम्वर

िम्वर

माध्यम

अिुसूची २
(र्दफा ७ सुँग सम्बशन्धत )
महान्यायाडधवक्ताको कायानलय / ....... सरकारी वकील कायानलय, ...

साक्षीको द्धववरण
क्र.स.

जाहेरवाला

अडियु

मुद्दा

को

क्तको

िं.

िाम,

थर, वति,

मुद्दा

मुद्दा

र्दायर

डमडत

िाम

सम्पकन
िम्वर
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साक्षीको

िाम,

थुिछे क

साक्षीको

थर, वति, सम्पकन

को

डमडत

िम्वर

आर्दे ि

वकपत्र

