
पीडित मैत्री कक्षको अडिलेखिकरण सम्बखधि कार्यदलको प्रडतवेदन 

२०७६ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रडतवेदन प्रस्ततुकतायहरु 

संर्ोजकः  उपधर्ार्ाडिवक्ता श्री सदुदप दंगाल 

सदस्र्ः शािा अडिकृत श्री श्र्ामप्रसाद दहाल 

सदस्र्ः  शािा अडिकृत श्री लक्ष्मी िण्िारी 

सदस्र्ः  शािा अडिकृत श्री संडगता थोकर 

सदस्र्ः  नार्ब सबु्बा श्री र्रेुश थपडलर्ा 
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यस काययदल विभिन्न जिल्ला सरकारी िकीलहरूबाट संकलन गरेको सूचनाको आधारमा प्राप्त वििरणलाई ताभलकाबद्ध रूपमा भनम्नानसुार प्रस्ततु गररएको छ: 

-क्र सं जिल्ला सरकारी 
िकील कायायलय 

पीडीत मैत्री कक्षमा रहेका 
सामानहरुको वििरण 

 
 
  

एट्याच 
शौचालय 
िए/निएको 

पीभडतले 
कक्ष प्रयोग 
गरेको 
अभिलेख 
िए/निएको  

प्रयोग 
गरेको िए 
कुन िर्यमा 
कभत 
िनाले 
प्रयोग 
गरेको 

पीभडत 
मैत्री कक्ष 
स्थापना 
िएको आ 
ि 

पीभडत मैत्री 
कक्ष स्थापना 
कुन सरकारी 
श्रोत 
UNDP/UNICEF

/अन्य भनकाय 

पीभडत मैत्री 
कक्षको हालको 
अिस्था कस्तो 
छ 

स्थापना 
स्तरोन्नभतका 
लाभग थप 
स्रोत 
उपलब्ध 
िए/निएको 

अन्य 

1 झापा भबग्रकेो  T C L Color TV, ३२ 
इन्च इल इ डी वट भि, लो 
बेड, सोफा सेट, घमु्ने कुसी, 
कम््यटुर टेबल,भबभग्रएको 
कम््यटुर सेट, भबभग्रएको पंखा, 
कापेट, ह्ांगर, जस्टल दराि, 
डे्रभसङ टेबल, म्याटे्रस, ब्ल्याङ्केट, 
तन्ना, झलु, भसरानी, डोर म्याट 

निएको अभिलेख 
निएको 

निएको 071/0
72 

सरकारी श्रोत सञ्चालनमा 
रहेको 

िएको/ केवह 
सामान यस 
आ ि मा 
थप गररएको 

 

2 ईलाम लो बेड, टेभलभििन(हाल चाल ु
नरहेको), दराि, सोफा, 
वफल्टर, ऐना, काईंयो, टेबलु, 
तौभलया 

निएको िएको हालसम्म 
प्रयोग 
गरेको 
नदेजखएको 

073/0
74 

UNICEF सामान्य  निएको केवह सामान 
नयााँ थप 
गनुयपने 

3 पााँचथर बेड, झलु, सोफा सेट, कुसी, 
टेबल, जस्टल दराि, डेस्कटप 

निएको निएको अभिलेख 
नरहेको 

०७१/०
७२ 

सरकारी श्रोत  निएको  
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कम््यटुर, टेभलफोन सेट 

4 ता्लेिङु सोफा सेट, पलङ, वट भि, 
Water Formation 

निएको निएको अभिलेख 
निएको 

073/0
74 

UNDP ििनको 
अिािमा खासै 
प्रिािकारी 
निएको 

निएको भनमायणाधीन 
ििनमा पीभडत 
मैत्री कक्षको 
व्यिस्था 
िएको, 
एट्याच 
शौचालय 
िएको 
कोठामा 
राजखने 

5 धनकुटा ५ थान कुसी र १ थान वट 
टेबलु 

निएको िएको तर 
अभिलेख 
निएको 

यस आ ि 
मा १८ 
िनाले 
प्रयोग 
गरेको 

०७५/०
७६ 

आफैं  सामान्य   

6 िोिपरु पीभडत मैत्री कक्ष हालसम्म यस 
कायायलयमा नरहेको 

        

7 तेह्रथमु लो बेड, भसरक, डसना, घमु्ने 
कुसी, सोफा सेट, जस्टल दराि, 
LED टेभलभििन, कापेट, टेबल 
पंखा भिते्त घडी वफल्टर 

निएको प्रयोग 
िएको तर 
अभिलेख 
निएको 

 ०७३/०
७४ 

UNICEF आफ्नो ििन 
नहुाँदा 
सवुिधािनक 
छैन 

निएको  बालमैत्री 
सामाग्री 
आिश्यक 
िएको 

8 संखुिासिा वफल्टर, डेस्कटप निएको निएको पीभडतले 073/0 नेपाल सरकार सोफा निएको कम््यटुर 



18 
 

कम््यटुर(भबग्रकेो), ऐना, काईयो प्रयोग गने 
गरेको तर 
अभिलेख 
नराजखएको 
हुाँदा अब 
देजख 
राजखने 

74 आिश्यक 
िएको 

ममयत गनुय पने 

9 मोरङ पलङ, कुसी, टेबलु, टी टेबलु, 
वट भि, डसना, सोफा 

      निएको ििन 
भनमायणाधीन 
हुाँदा व्यिजस्थत 
हनु नसकेको 

10 सनुसरी पलङ, भसरक, डसना, सोफासेट, 
इन्टरनेट सवहतको कम््यटुर, 
टेभलफोन, टेभलभििन, वफल्टर 
िभडत खानेपानी, दराि, ऐना, 
झलु, काईयो, टािेल, पङ्खा, 
कापेट, पदाय, भिते्त घडी, टेबल, 
कुसी 

िएको अभिलेख 
निएको 

हालसम्म 
१९ िना 

073/0
74 

UNDP उत्तम िएको AC को 
आिश्यकता 
िएको 

१1 उदयपरु वट िी ( हाल भबभग्रएको), 
दराि, सोफा, वफल्टर, ऐना, 
काईंयो, टेबलु, तौभलया 

निएको रजिष्टर खडा 
गररएको 

प्रयोग 
गररएको 
नदेजखएको 

०७३/०
७४ 

Unicef सामान्य 
अिस्थामा 
रहेकको 

निएको  

१2 खोटाङ्ग पीभडत मैत्री कक्ष नै निएको         

13 ओखलढुङ्गा पीभडत मैत्री कक्षको लाभग         
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पयायप्त कोठा निएको 
14 सोलखुुम्ब ु सोफा सेट, वट टेबलु, वट भि, 

खाट 

निएको िएको यस आ ि 
मा २ 
िना 

072/0
73 

सरकारी सामान्य निएको  

15 सप्तरी wooden low bed, sofa set, 

utility/book rack, corner rack, 

tea table, bed mattress, bed 

sheet, pillow, cushion, 

blanket, dustbin, doormat, 

towel, children’s toys and 

stationeries, TV set, ceiling 

fan, water purification 

machine 

- - - - - - -  

16 भसराहा सोफा सेट, पलङ, वट भि, पंखा िएको निएको  071/0
72 

 सामान्य 
अिस्थामा 
रहेको 

निएको  

17 धनरु्ा वट भि, कम््यटुर, लो बेड, 
टेबल, घडी, दराि, सोफा सेट 
विि, पानीको िार, तातो जचसो 
हनेु िाटर भडस्पेन्सर, कुसी, 
स्टैण्ड फ्यान, रुम वहटर, 
टेभलफोन सेट 

निएको निएको  071/0
72 

UNDP कोठाको 
अिािमा 
व्यिजस्थत हनु 
नसकेको 

केही 
सामानहरु 
पभछ थप 
गररएको 

 

18 महोत्तरी वट भि, खाट, सोफा सेट, पंखा, 
पानी वफल्टर, बेड सीट, दराि, 
वट टेबलु, ऐना, काईयो 

निएको निएको हालसम्म 
कोही 
पीभडतले 
प्रयोग 

071/0
72  

सरकारी 
श्रोत/UNDP/U

NICEF/अन्य 
श्रोत 

सामान्य रहेको आ ि 
075/076 
मा रु दईु 
लाख प्राप्त 
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नगरेको 
19 सलायही छुटै्ट पीभडत मैत्री कक्षको 

व्यिस्था निएको 
        

20 बारा कुसी, टेबलु, बेन्च निएको निएको    सामान्य निएको  

21 पसाय लो बेड, बेड सेट, टेबलु, कुसी, 
टेभलभििन, सोफासेट, कापेट, 
गलैंचा, दराि 

निएको िएको यस आ ि 
मा ५३ 
िनाले 

072/0
73 

 पनुःसंरचना 
गनुयपने खालको 

निएको सामानहरु थप 
गनुयपने 
आिश्यकता 
रहेको 

22 रौतहट टेभलभििन, दराि, लो बेड, 
सोफा सेट, टेभलफोन सेट 
इत्यादी 

निएको निएको  071/0
72 

 बाढीले भबग्रकेो, 
बाढीको 
पानीको कारण 
रंग उडी दागै 
दाग रहेको 

निएको  

23 मकिानपरु सोफा सेट, वट िी, टेबल, लो 
बेड, कापेट, ब्ल्याङ्केट, ऐना, 
भिते्त घडी, ल्यापटप, कुसी, 
वफल्टर, तन्ना, तवकया, जस्टल 
दराि, म्याटे्रस 

निएको िएको ९३ 
िनाले 
यस आ ि 
मा प्रयोग 
गरेको 

070/0
71 

USAID कोठा अिािले 
व्यिजस्थत 
निएको 

निएको  केही सामान 
ठीक 
अिस्थामा 
निएको 

24 जचतिन पानी छान्ने वफल्टर, दराि, 
कम््यटुर, कम््यटुर टेबल, 
भसरक, डसना, सोफा र कापेट 

निएको प्रयोगमा 
रहेको तर 
अभिलेख 
राख्ने 
नगररएको 

 071/0
72 

म न्या का कोठा अिािले 
समस्या िएको 

िएको छैन सामानहरु 
परुाना िएका 
तथा केही 
चाल ु
अिस्थामा 
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नरहेका 
25 रामेछाप पलङ, भसरक, भसरानी, डसना, 

झलु, तन्ना, कुसी, सोफा सेट, 
जस्टल दराि, कम््यटुर 
टेबल,कम््यटुर सेट, टेभलभििन, 
पदाय, कापेट, ह्ांगर 

निएको िएको यस आ ि  
मा ६ 
िनाले 
प्रयोग 
गरेको 

०७३/०
७४ 

 चाल ुअिस्थामा 
रहेको 

 स्िच्छ 
खानेपानीकोला
भग यरुोगाडय  
र २ थान 
कुसी 
आिश्यक 
रहेको 

26 काठमाडौ वट भि, लो बेड, दराि, 
ब्ल्याङ्केट, भसरानी, म्याटे्रस 

नरहेको अभिलेख 
नरहेको 

 073/0
74 

 प्रिािकारी हनु 
नसकेको 

निएको स्तरोन्नभत हनु 
आिश्यक  

27 लभलतपरु टेभलभििन सेट, सोफा, दराि, 
पलङ, भसरक, डसना, बेड 
किर, तवकया, गलैंचा, िाटर 
भडस्पेन्सर सेट, कुसी, टेबल, 
कापेट, घडी, चकटी, फलामको 
कुसी र खेलौनाहरु 

निएको िएको हालसम्म 
िम्मा ५० 
िना 

071/0
72 

म न्या का चाल ुरहेको िएको/ 
आिश्यक 
सामाग्री 
खररद 
गररएको 

एट्याच 
शौचालय 
भनमायण गनुय 
पने 

28 िक्तपरु बेड, भबस्तरा, टेबल, वट भि, 
कम््यटुर, ऐना, दराि, सोफा 
सेट 

निएको िएको यस आ ि 
देजख 
पीभडत 
साँग 
परामशय 
गने 
गररएको 

071/0
72 

 तयारी 
अिस्थामा 
रहेको 

निएको  
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िम्मा 
संख्या २१ 
िना 

29 काभ्रपेलाञ्चोक Laptop, Yasuda 24” LED TV, 
Stand fan, Heater, wall clock, 
Mirror, water filter, Almirah, 
sofa set, Revolving chair, Low 
bed with mattress 

निएको निएको छुटै्ट 
पीभडत 
कक्ष 
निएको 

 The Asia 
Foundation 

निएको निएको  

30 भसन्धपुाल्चोक लो बेड, सोफा सेट, वट टेबल, 
कम््यटुर, भस भस क्यामेरा 
(कम््यटुर र भस भस क्यामेरा 
िकुम्पमा परर भबभग्रएका) 

निएको निएको २०७० 
सालमा ३ 
िनाले 
प्रयोग 
गरेको 
अन्य 
अभिलेख 
नरहेको 

070/0
71 

UNICEF सामाग्री थप 
गनुय पने 

निएको  

31 दोलखा फभनयचर, बेड, ल्यापटप, वट िी 
भबग्रकेो 

निएको िएको चाल ुआ 
ि मा ११ 
िनाले 
प्रयोग 
गरेको 

072/0
73 

UNDP राम्रो रहेको निएको पीभडत 
बकपत्रको 
लाभग १ ददन 
िन्दा बढी 
बस्न ुपने 
अिस्थामा 
खाना खािाको 
लाभग बिेटको 
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आिश्यकता 
रहेको 

32 धाददङ्ग बेड सवहतको पलङ, इन्टरनेट 
सवहतको कम््यटुर, टेभलभििन, 
सोफासेट, भडस्पेन्सर, टी टेबल, 
ऐना, काईयो, तौभलया 

निएको अभिलेख 
रहेको 

हालसालै ०७५/०
७६ 

अन्य भनकाय हाल कायायलय 
प्रमखुको 
भनिासको 
िईुंतलाको १ 
कोठामा 
प्रयोगमा रहेको 

निएको  

33 निुाकोट  पलङ, सोफा सेट, वट भि, वट 
टेबलु, पानीको िार, पंखा 

निएको िएको १९ 
िनाले 
प्रयोग 
गरेको 

075/0
76 

नेपाल सरकार दठकै रहेको  निएको केवह थप 
सामान 
आिश्यक 
परेको 

34 रसिुा लो बेड, भबस्तरा, तन्ना, भसरानी, 
टेबल, सोफा सेट, कुसी 
टेभलभििन 

निएको िएको हालसम्म 
१७ िना 

074/0
75 

 राम्रो अिस्थामा 
रहेको छ 

निएको बालमैत्री 
सामान 
आिश्यक  

35 भसन्धलुी सोफा सेट, कम््यटुर सेट, 
तयारी बेड, स्ट्याण्ड पंखा, 
स्टील दराि, २० इन्चको वट 
भि, ्लाष्टक कुसी ५ थान 

निएको िएको प्रत्येक िर्य 
सरदर 
५० 
िनाले  

073/0
74 

UNDP बेडको सामान 
फेनुय पने 
अबस्थाको 
अन्य ठीक छन ्

िएको छैन  िाडाको 
ििनमा 
माभथल्लो 
तलामा कक्ष 
रहेको हुाँदा 
प्रयोगमा 
कदठनाई छ 

36 कास्की  भसरक, भसरानी, डसना, बेड निएको २०७५ हालसम्म ०७१/० सरकारी सामानहरु स्रोत  



24 
 

किर, तौभलया, म्यावट्रस 
सवहतको लो बेड, सोफा सेट, 
जस्टल दराि, वट टेबल, पानी 
िार सेट, भगलास, ऐना, काइयो, 
डस्टभबन, रुम वहटर, सेिा 
प्रयोग गने पीभडतको अभिलेख 
रजिष्टर 

मंभसरबाट 
अभिलेख 
राजखएको 

५० 
िनाले 
प्रयोग 
गरेको 

७२ प्रयोगमा रहेको 
तर स्रोत 
सामाग्रीहरु थप 
गनुयपने 

उपलब्ध 
निएको 

37 तनहुाँ वट भि, कम््यटुर, दराि, टेबल, 
लो बेड, ऐना, काइयो 

निएको िएको ०७३/०
७४ देजख 
हालसम्म 
४७ 
िनाले 
प्रयोग 
गरेको 

071/०
७२ 

UNDP राम्रो निएको  

38 लमिङु सामान कुनै नरहेको निएको अभिलेख 
निएको 

अभिलेख 
निएको 

आ ि 
०७५/०
७६ 

नयााँ ििन 
भनमायण हुाँदा 
स्थापना 
गररएको 

कोठा मात्र 
रहेको 

थप स्रोत 
उपलब्ध 
निएको 

 

39 गोरखा ब्ल्याङ्केट, भसरानी, बेड किर, 
तौभलया, झलु, म्याटे्रस सवहतको 
लो बेड, सोफा सेट, स्टील 
दराि, वफल्टर अक्िािेस, 
टेबलु पंखा, कम््यटुर टेबलु, 

निएको हालसम्म 
निएको 

हालसम्म 
प्रयोग 
निएको 

071/0
72 

सरकारी हाल ििन 
भनमायणाधीन 
िएकाले छुटै्ट 
कक्ष निएको 

निएको  
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कम््यटुर चेयर, UPS, 
टेभलभििन, अभिलेख रजिष्टर           

40 मनाङ्ग सोफा सेट, दराि, टेबलु, 
कम््यटुर, लो बेड, भबछ्यौना 
सेट, वट टेबलु, भिते्त घडी, ऐना, 
टािेल, वट भि, ऐना 

निएको अभिलेख 
नराजखएको 

अभिलेख 
निएको 

071/0
72 

UNICEF चाल ुअिस्थामा निएको  

41 स्याङ्गिा कम््यटुर, वट भि, कुसी २, बेड 
सवहतको पलङ 

निएको अभिलेख 
नराजखएको 

अभिलेख 
नराजखएको 

०७२/०
७३ 

सरकारी श्रोत चाल ुअिस्थामा निएको पीभडत मैत्री 
कक्षमा पयायप्त 
प्रकाश 
निएको 

42 निलपरासी पूिय पीभडत मैत्री कक्ष स्थापना 
निएको 

        

43 बाग्लङु्ग लो बेड, वट भि, कम््यटुर सेट, 
यरुोगाडय, टािल, टेबलु, 
सोफासेट, दराि, भसभलङ्ग पंखा, 
वट टेबलु, टेबलु पंखा, 
ब्ल्याङ्केट, भसरानी, डसना, तन्ना 

निएको िएको हालसम्म 
अभिलेख 
निएको 

०७१/0
72 

UNDP प्रयोगमा रहेको निएको  

44 म्याग्दी लो बेड, एल भस भड वट भि, 
कम््यटुर सेट, यरुोगाडय, टािल, 
टेबलु, सोफासेट, दराि, भसभलङ्ग 
पंखा, कम््यटुर टेबल, भिते्त 
घडी 

निएको िएको हालसम्म 
९० 
िनाले 
प्रयोग 
गरेको 

०७१/0
72 

UNDP प्रयोगमा रहेको निएको  केही सामान 
नयााँ खरीद 
गनुयपने 

45 पियत वट भि, कम््यटुर सेट, यरुोगाडय, निएको िएको ०७४/० ०७१/० UNDP राम्रो छैन  
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कम््यटुर टेबलु सेट, दराि 
सेट, घमु्ने कुसी सेट, साधारण 
टेबल, भिते्त घडी, विस्तारा सेट 

७५ मा 
१० 
िनाले 
प्रयोग 
गरेको 

७२ 

46 मसु्ताङ्ग कुसी २ टेबल विस्तरा 
सवहतको खाट वट भि अपराध 
पीभडतका अभधकार अंवकत 
साइन पोष्ट कापेट 

निएको निएको ०७३/०
७४ 

  सामान्य निएको  

47 निलपरासी 
पजिम 

कम््यटुर सेट कम््यटुर टेबल 
४ वफटको दराि एस मोडलको 
कुसी लो बेड सोफा वफल्टर 
कापेट 

निएको प्रयोग गने 
गरेको तर 
अभिलेख 
नराजखएको 

 ०७१/०
७२ 

म न्या का सामान्य रहेको निएको  

48 रुपन्देही टेभलफोन सेट, सोफा सेट, लो 
बेड, वट भि, पंखा, दराि, 
कम््यटुर(कायायलय प्रयोिनमा 
नआएको) 

निएको िएको २०७५/
०७६ मा 
२१ 
िनाले 

०७३/०
७४ 

UNDP कोठा सानो 
िएकोले 
सामानहरु 
नअटाएको 

िएको/ 
सोफा, 
लोबेड, 
भबस्तरा सेट, 
वफल्टर 
खररद 
गररएको 

कोठा अिाि 
िएको र 
भनमायण गनुयपने 
िरुरी रहेको 

49 कवपलिस्त ु यस कायायलयमा हाल पीभडत 
मैत्री कक्षको लाभग कुनै पभन 
सामानहरु निएको 
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50 अघायखााँची सोफासेट, लो बेड, कम््यटुर, 
कम््यटुर टेबल, काठको 
दराि, घमु्ने कुसी, पंखा, वट 
भि, कापेट, पदाय 

निएको रहेको अजघल्लो 
आ ि को 
अभिलेख 
नदेजखएको
,यस आ 
ि मा १२ 
िनाले 
प्रयोग 
गरेको 

०७१/०
७२ 

UNICEF हाल िाडाको 
घरको एउटा 
कोठामा 
संचालनमा 
रहेको 

निएको  

51 गलु्मी सोफा, दराि, ह्ङ्गर, वट भि, 
खाट, वट टेबलु, भसरक, डसना, 
कापेट, िाईफाई, कम््यटुर, 
फोन, पदाय 

िएको िएको यस आ ि 
मा १४ 
िनाले 
गरेको 

2072 
सालमा 

म न्या का राम्रो छ   

52 पाल्पा सोफासेट, लो बेड तथा 
विस्तरा, कम््यटुर, डोरम्याट, 
पंखा, टेलफोन, कुसी, दराि, 
ऐना, काइयो, वट भि, टािेल, 
पदाय, पानी, भिते्त घडी 

निएको िएको  ०७१/०
७२ 

म न्या का र 
UNICEF को 
संझौता 
बमोजिम 

ठीक छ  निएको एट्याच 
शौचालय, 
खेलौना तथा 
खानेकुरा 
आिश्यक 
रहेको 

53 दाङ्ग पीभडत मैत्री कक्ष नै स्थापना 
निएको 

        

54 रुकुम पूिय स्थापना निएको         

55 रोल्पा स्टीलको दराि, खाट, पलङ, निएको प्रयोग हालसम्म 072/0 UNDP दठक हालतमा निएको  
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सोफासेट, म्याटे्रस, पंखा, 
कम््यटुर सेट, रंगीन वट भि, 
ब्ल्याङ्केट, पानीको िार, तन्ना, 
भसरानी, डस्ना 

िएको ३९ िना 73 रहेको 

56 ्यठुान कायायलय ििन भनमायणाधीन 
रहेको, पीभडत मैत्री कक्ष 
स्थापना निएको 

        

57 बााँके  लो बेड विस्तरा दराि ऐना 
टेबलु वट भि पानीको लाभग 
वफल्टर विि झलु पदाय कुसी र 
पंखा 

निएको िएको २०७३ 
मा ४, 
७४ मा 
९, ७५ 
मा १२, 
७६ मा 
२१ 

०७३/०
७४ 

UNDP उत्तम म न्या का र 
UNDP को 
सहयोगमा 

 

58 बददयया दराि, वट भि, बेड, खेलौनाहरु, 
लो बेड, सोफा, टेबलु, यायक 

निएको निएको निएको 071/0
72 

UNDP दठकै छ छैन  

59 सखेुत लो बेड, सोफासेट, कनयर यायक, 
वट टेबल, म्याटे्रस, बेडभसट, 
भसरानी, कुसन, कापेट, फाइबर 
भसरक, डस्टिीन, डोरम्याट, 
पदाय, टािल, भसभलङ पंखा, 
water purification filter, LG TV 
22” LCD, bulb, Alphabet 
block, numerical block, 

निएको िएको हालसम्म 
२१७ 
िनाले 
प्रयोग 
गरेको 

072/0
73 

UNDP राम्रो रहेको २०७५ 
चैत्रमा रु 
एक लाख 
प्राप्त िएको 
र केही 
सामान खरीद 
गररएको 
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geometrical block, different 
puzzles, balls different sizes, 
ring, dolls, story/fairy/comics, 
drawing paper, pencil and 
sharpener, drawing color 
pencil 

60 दैलेख वट भि, दराि, सोफा सेट, बेड, 
बालबाभलकाका खेलौनाहरु, 
रुमाल, टेबल २, वफल्टर, 
भसरक, डसना, तन्ना, पदाय 

निएको िएको हालसम्म 
२५ िना 

073/0
74 

UNDP ले 
सामान 
उपलब्ध 
गराएको 

चाल ुअबस्थामा 
रहेको 

निएको  

61 िािरकोट स्टील दराि, कम््यटुर, सादा 
खाट, टेबलु, फलामको कुसी, 
भसरक, डसना, भसरानी, सोफा 
सेट, वट भि 

निएको निएको  ०७३/०
७४ 

िाडाबाट 
संचाभलत रहेको 

सन्तोर्िनक 
नरहेको 

निएको  

62 सल्यान बेड, दराि, सोफा, कम््यटुर, 
वट भि, टेबल फ्यान, िाटर 
्यरुरफायर, काईंयो, ऐना, 
मभुिङ चेयर 

निएको िएको हालसम्म 
६६ िना 

073/0
74 

UNDP ठीक छ निएको  

63 रुकुम पजिम वट भि, बक्स पलङ, वट टेबल, 
सोफा सेट, दराि 

निएको नगरेको छैन 070/0
71 

UNDP र 
नेपाल सरकार 

िाडाको घरमा 
रहेको राम्र ैछ 

छैन  

64 िमु्ला लोिेड, कुजचय (फमिाला), 
टेिलु, भिते्त घडी, केिलुतार 
५० भमटर (प्रयोगमा 
नआएको), ऐना, पदाय कपडा ६ 
भमटर, कम््यूटर सेट (ममयत 

निएको िएको यस आ ि 
मा ६८ 
िना 

071/0
72 

UNICEF ठीकै छ िएको कोठाको 
अिाि िएको 
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गनुय पने ), राउटर (भबग्रकेो ), 
वहमस्टारको LED वटभि २२ 
इन्च (प्रयोग निएको केिलु 
लाइन निएकाले), डसना , 
तन्ना, ्लावष्टक कुजचय, ग्यास सेट 
(चलुो भबग्रकेो तर भसभलन्डर 
रहेको), सोफा सेट, दराि 

65 काभलकोट कायायलय भनमायणाधीन रहेकोले 
यवकन वििरण उपलब्ध गराउन 
नसकेको 

  आ ि 
075/0
76 सम्म 
166 
िनाले 
प्रयोग 
गरेको 

071/0
72 

  छैन  

66 डोल्पा CG 22 IFD टेभलभििन, रुम 
वहटर, टेभलफोन सेट, सोफा 
कुजचय, सोफा बेञ्च ठुलो, काठको 
दराि, भडसहोम, तन्ना, तौभलया, 
ब्ल्याङ्केट, LCD कम््यटुर, खाट, 
टेबलु 

िएको िएको हालसम्म 
८५ 
िनाले 

2071/
08/09 

UNICEF राम्रो निएको  

67 मगु ु सोफा सेट दराि लो बेड र 
टेभलभििन 

निएको निएको अभिलेख 
नरहेको 

०७१/०
७२ 

थाहा निएको हाल संचालनमा 
नरहेको 

निएको  

68 हमु्ला दराि, खाट लगायतका  िएको तर अनमुाभनत ०७३/० UNDP कक्ष ठीक छ निएको  
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अभिलेख 
नदेजखएको 

२० िना ७४ तर 
सामानहरुको 
आिश्यकता छ 

69 कैलाली टेभलभििन, लो बेड, पलङ, 
कम््यटुर, सोफा सेट, टेबलु, 
बच्चाको खेलौना, वहटर 

निएको निएको  2072 UNDP ििनको 
अिािका 
कारण नयााँ 
ििन भनमायण 
िइरहेको 

यस आ ि 
मा िएको 

 

70 डोटी  सोफा सेट, लो बेड, कुसी, 
टेबलु, दराि 

निएको हालसम्म 
निएको 

छैन 072/0
73 

UNICEF सामाग्री पयायप्त 
निएको 

निएको कायायलय 
िाडामा रहेको 

71 अछाम भसरक, डसना, बेड किर, 
तौभलया, , जस्टल दराि, टेबल, 
लो बेड, कम््यटुर, वट भि 
काडय, ्लावष्टक कुसी ३ थान, 
मल्टी ्लग  

निएको अभिलेख 
िएको 

०७१/०
७२ 
सालमा 
२० 
िनाले 

आ ि 
२०७१ 
सालमा 

 हालको अिस्था 
ठीक छ  

थप स्रोत 
उपलब्ध 
निएको  

 

िएका सामान 
सबै भबग्रकेा 
अिस्थामा 

72 बझाङ्ग परुानो सोफा, भबभग्रएको वट भि, 
परुानो टेबल 

निएको निएको  070/0
71 

UNDP कक्षमा हनु ुपने 
सामान पणुय 
रुपमा निएको 

निएको थप बिेटको 
आिश्यकता 
रहेको 

73 बािरुा बेड, भबस्तरा, दराि, कुसी, 
टेबल 

निएको िएको हाल सम्म 
प्रयोग 
निएको 

071/0
72 

UNDP सामान्य निएको  

74 कञ्चनपरु लो बेड, सोफा सेट, दराि, वट 
भि, पंखा, ह्ांगर, घडी, 

निएको िएको 075/0
76 मा 

071/0
72 

एजशया 
फाउण्डेसन 

चाल ु म न्या का 
बाट एक 
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ब्ल्यांकेट, म्याटे्रस, टेबलु, 
कुसी, स्टुल 

१६ िना लाख प्राप्त 

75 डडेलधरुा वट भि, पलङ्ग, विस्तरा, भसरक, 
कापेट, खानेपानी, मेभसन, 
दराि, आदद 

निएको िएको यवकन 
तथ्याङ्क 
नरहेको 

२०७० 
साल 

UNDP िाडाको घरमा 
सानो कोठामा 
रहेको 

निएको केही 
सामानहरु 
परुाना िएका 
र केही नयााँ 
थप गनुयपने 

76 बैतडी दराि, सोफासेट, लो बेड, 
कम््यटुर (ममयत गनुयपने) , कुसी 

निएको निएको प्रयोग 
निएको 

072/0
73 

UNICEF कायायलय 
िाडामा हुाँदा 
सााँघरुो िएको 

निएको स्तरोन्नभत गनुय 
पने अिस्था 
रहेको 

77 दाच ुयला कापेट, पदाय, दराि, लो बेड, 
टेबलु, कुसी, सोफा, वफल्टर, 
नेट सवहतको कम््यटुर, 
टेभलभििन, ऐना, काईयो, 
टािेल, पंखा, भिते्त घडी, 
टेभलफोन 

निएको िएको प्रयोग 
निएको 

071/0
72 

UNICEF राम्रो िएको  
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विषय प्रिेश 

अपराध बिनाको समाज पररकल्पना भन्दा िाविरको विषय िो।जिााँ मानि समाज रिन्छ त्यिााँ 
कुनै न कुनै वकबसमको अपराध िनेु गछछ भन्ने कुरा अपराधशास्त्रीय विद्वानिरुले स्िीकार गरेका 
छन।्मानिीय गणुका कारण आदशछ समाजको पररकल्पना गनछ कठिन छ।यठद समाजमा अपराध 
घट्छ भन्न ेमान्यता राख्न ेिो भने अपराधिाट कोिी न कोिी कुनै न कुनै रुपले पीबित िनु्छ भन्ने 
कुरा स्ियं बसद्ध तथ्य िो।अपराध मकु्त िनु नसकेपबन समाजलाई न्यावयक समाजको रुपमा भने 
विकास गनछ सवकन्छ।समाजलाई न्यायपूणछ िनाउन ु भनेको अपराधको मात्रामा न्यबुनकरण गनछ 
कसरुदारलाई सजाय तथा पीबितलाई क्षबतपूबतछ सवितको न्यायको अनभुबूत ठदलाउन ुिो।कुनै पबन 
काननुी राज्यले यस कुराको विचार गनुछ जरुरी िनु्छ। 

नेपालको सन्दभछ िेने िो भने विबभन्न गम्भीर प्रकृबतका अपराधलाई अनसूुचीमा सूचीकृत गरी 
त्यस्ता मदु्दा नेपाल सरकार िादी िनेु व्यिस्था गरी त्यस्ता मदु्दामा कायछपाबलका तर्छ का 
अबधकारीिरुिाट अनसुन्धान गरी अदालतमा मदु्दा चल्दाका समयमा प्रबतबनबधत्ि गररठदई 
क्षबतिाला व्यक्तक्तलाई मदु्दाको पैरिीमा सिबुलयत िनु जाने अपेक्षा गरेर पविलो पटक संित ्
२०१७ सालमा सरकारी मदु्दा सम्िन्धी ऐन आएको  बथयो । 

िालको सन्दभछमा सरकारी मदु्दा सम्िन्धी ऐन खारेज भएतापबन अन्य कानूनिरुद्वारा उक्त काननुी 
मान्यतालाई िालसम्म पबन बनरन्तरता ठदइएको छ। यसिीचमा अपराध पीबितका लाबग सम्िोधन 
गने विबभन्न अन्तराविय घोषणा भए, छुट्टाछुटै्ट मिासक्तन्धले विबभन्न िगछका समस्यालाई सम्िोधन 
गने प्रयास गरे।कुनै पबन देशको र्ौजदारी न्यायप्रशासनको कुरा गदाछ अपराध पीबितको स्थान 
खोज्नपुछछ,उसका पीिालाई सम्िोधन गनुछपछछ र यस सम्िन्धमा राज्यले गने कामको केन्रमा 
कसूरदारलाई सजाय ठदलाउने उद्देश्य मात्र नरिी अपराध पीबितलाई ठदनपुने उपचार पबन िनुपुछछ 
भन्न थाबलयो।यस प्रकारको अिधारणा सरुु भए साँगसाँगै अपराध पीबितका विबभन्न अबधकार 
िनु्छन ्भने्न मान्यतालाई स्िीकार गररयो र त्यस्ता अबधकारको घोषणा गनछ थाबलयो । 

र्ौजदारी न्यायप्रशासनको मूल उद्देश्य कसूरदारलाई सजाय ठदलाएर समाजमा शाक्तन्त व्यस्था 
कायम राख्न ुिो , कसूर बनयक्तन्त्रत समाजको स्थापना गनुछ िो भनी माने्न िो भने पबन कसूरदारले 
कसूर गरेको िो भनी प्रमाक्तणत गने एउटा माध्यम अपराध पीबित स्ियं िो।राज्यले आरू्ले 
ठदनपुने सरुक्षा ठदन असक्षम भएको कारणले गदाछ कसूरिाट पीबित िनु गएको व्यक्तक्तले राज्यले 
कसूरदारलाई सजाय ठदने काममा असियोग गदाछ थप पीबित िनुपुने लगायत कसूरदारिाट थप 
असरुक्तक्षत रिनपुने अिस्था पनछ आउाँछ।यसरी िेदाछ अपराध पीबित देशको र्ौजदारी 
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न्यायप्रशासनको असक्षमतालाई सक्षमताबतर लैजाने बसाँढीको पविलो खुक्तककला िो जसमा टेकेर 
माबथल्लो खुक्तककलोमा उक्तललइन्छ।अपराध पीबितको र्ौजदारी न्यायप्रशासनमा रिेको यस 
स्थानलाई स्िीकार गदै राज्यले अपराध पीबितिाट सियोग बलनकुा साथै अपराध पीबितलाई 
राज्यले सियोग गने कुरालाई व्यििारमा उतानछ थाबलएको िो । 

र्ौजदारी न्यायको खोजीमा रिेको पीबितले न्याय पाउनका लाबग राज्यका विबभन्न बनकायको 
सियोग बलनपुने िनु्छ।यठद अपराध पीबितले आरू्माबथ परेको मकाछको जानकारी गराउने िााँउको 
िारेमा जानकारी पाएन िा त्यस्तो बनकायले उसलाई ठिक तररकाले व्यििार नगरेको अिस्थामा 
त्यस उपर उजरुी गने बनकायको िारेमा थािा पाएन भने उसको मकाछलाई िेने कामको सरुुिात 
नै िनु सलदैन।यो प्रविया सरुु नभएका अिस्थामा देशको र्ौजदारी कानूनले अपराध पीबितका 
िकमा व्यिस्था गरेका अबधकारको दािी गने िा अबधकार ठदलाउने काम िनु सलदैन।यसका 
लाबग अपराध पीबितले र्ौजदारी न्यायप्रशासन सम्िन्धी कानूनले गरेका व्यिस्थाका िारेमा 
जानकारी पाउनपुने िनु्छ।त्यस प्रवियामा संलग्न रिने सरकारी बनकायले उनीिरुसंग गनुछपने 
व्यििारका िारेमा जानकारी पाउनपुने िनु्छ। साथै,अपराध पीबित भएको कारणले उनीिरुले 
व्यिोनुछ परेको नोलसानी िापतको क्षबतपूबतछ पाउने कुराको िारेमा पबन जानकारी पाउनपुने िनु्छ।1 

पीबितको अबधकार सम्िन्धी अन्तराछविय मान्यता 2 

अपराध पीबितलाई विशेष रुपमा िेररनपुछछ भन्न ेमान्यता पीबित अपराधशास्त्र मात्र नभई सम्पणुछ 
र्ौजदारी न्याय प्रणालीको मान्यता िो।पीबितलाई अपराधको कारण परेको मकाछ िाट राित 
प्रदान गनछ तथा समाजमा पिुछित रुपमा स्थावपत गराउनपुने मान्यताका साथ विश्वभरका राज्यिरु 
सिमत भई केवि साझा नीबत तथा मान्यतािरु विकास गररएको छ। 

अन्तराछविय जगतिाट स्िीकार गररएका अपराध पीबितका अबधकार  

(क) सन ्१९८५ मा संयकु्त राि संघिाट जारी गररएको पीबितका लाबग न्यायसम्िक्तन्ध आधारभतू 
बसद्धान्तको घोषणापत्रले गरेका व्यिस्था  

यस घोषणापत्रका अनसुार बनम्न अिस्थामा व्यक्तक्तलाई अपराधका पीबित माबनन्छ : 

• अरु कसैले र्ौजदारी कानूनको उल्लङ्घन िनेु गरी काम गरेको िा नगरेको कारणिाट 
व्यक्तक्तगत िा सामूविक रुपमा िाबन व्यिोने व्यक्तक्त र त्यसरी व्यिोनुछ परेको िाबन 

                                                             
1पीबितको अबधकार सम्िन्धी जानकारी पकु्तस्तका, मिान्यायाबधिक्ताको कायाछलय, २०७० 
2पीबितको अबधकार सम्िन्धी जानकारी पकु्तस्तका, मिान्यायाबधिक्ताको कायाछलय, २०७० 
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शाररररक िा मानबसक चोट,भािनात्मक पीिा ,आबथछक क्षबत िा मानि अबधकारको सारभतू 
क्षबत समेत जस्तो िाबन िा क्षबत छ भने । 

• माबथ उल्लेख गररएका अिस्थामा पीिक (र्ौजदारी कानूनको उल्लङ्घन गने व्यक्तक्त 
)नक्तचबनए पबन ,बनज पिाउ नपरे पबन,बनज उपर अबभयोग नलगाइए पबन िा बनजलाई 
अदालतले कसूरदार ििर नगरे पबन र पीिक तथा पीिकका िीचमा पाररिाररक सम्िन्ध 
रिे पबन पीबित पीबित नै माबनन्छ। 

• उपयकु्तताको आधारमा प्रत्यक्ष वपबितका नक्तजकका पररिार िा बनजमा आक्तितिरु र 
प्रत्यक्ष पीबितलाई त्यो समस्या परेको समयमा सियोग गनछ िस्तक्षेप गने अिस्थामा िा 
बनजलाई पीबित िनुिाट िचाउने समयमा िाबन व्यिोने पबन पीबित अन्तरगत नै पछछन।् 

यस घोषणापत्रले गरेको न्यायमा पिुाँच र स्िच्छ व्यििारका लाबग पीबितको अबधकारसम्िक्तन्ध 
व्यिस्था 

• यसै घोषणा पत्रका अनसुार पीबितले पीबितका िैबसयतमा बनम्म अनसुारको व्यििार 
पाउने िक राख्छ। 

• पीबितलाई सिानभुबूतका साथ र बनजको आत्मगरौरिलाई सम्मान गदै व्यििार गनुछपने  

• पीबितले व्यिोनुछ भएको द ु :खका लाबग राविय कानूनले प्रदान गरेअनसुार न्यायको 
संयन्त्रसम्म पगु्ने र तत्काल उपचार पाउने िक 

• आिश्यक िुाँदाका अिस्थामा पीबितलाई औपचाररक िा अनौपचाररक प्रवियाको 
माध्यमिाट छररतो ,स्िच्छ,कम खक्तचछलो र सलुभ उपचार सम्भि पानछका लाबग न्यावयक र 
प्रशासबनक संयन्त्र स्थापवपत र सदुृढ गररएको िनुपुछछ। 

• पीबितलाई त्यस्ता संयन्त्रको माध्यमिाट उपचारको खोजी गनछ पाउने अबधकारको 
व्यिस्था रिेको भने्न जानकारी ठदइनपुछछ। 

• पीबितका आिश्यकताप्रबतको न्यावयक र प्रशासबनक प्रवियािरको उत्तरदावयत्िलाई बनम्न 
तररकाले सिज पाररएको िनुपुछछ। 

• पीबितले माग गरेका अिस्थामा र खासगरी गम्भीर कसूरको संलग्नता रिेका अिस्थामा 
पीबितसंग सम्िद्ध मदु्दामा रिने पीबितको आफ्नो भबुमका र सीमा,त्यस मदु्दाको कारिािी 
प्रवियामा लागने समय र त्यस्को प्रगबत ,तथा मदु्दाको बछनोर्ानोका िारेमा जानकारी 
ठदएर 
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• पीबितका आफ्ना व्यक्तक्तगत वितमा असर परेका कुरामा,अबभयकु्तप्रबत पूिाछग्रिी नरिी र 
सम्िन्धीत रािीय र्ौजदारी न्याय प्रणालीसाँग मेलखाने गरी,भैरिेको कारिािीको उपयकु्त 
अिस्थामा आफ्नो दृष्टीकोण र सरोकार प्रस्ततु गनछ ठदएर, 

• सम्पूणछ कानूनी प्रकृयाको अिबधभर पीबितलाई उक्तचत सिायता उपलब्ध गराएर, 

• पीबितका असवुिधािरु न्यूनीकरण गने उपायिरु अपनाएर आिश्यकता अनसुार पी 
बितको गोपबनयताको संरक्षण गरेर र पीबित लगायत बनजका पररिार र बनजको पक्षका 
साक्षीलाई धाकधम्की र प्रबतशोधिाट सरुक्षाका लाबग सबुनक्तितता ठदएर,\ 

• मदु्दाको र्छ्यौट तथा पीबितका पक्षमा ठदएका आदेश िा आज्ञबिको कायाछन्ियनमा 
अनािश्यक वढलाइ िनुिाट रोकेर। 

प्रबतपरूण (िजाछना) पीबितको अबधकार भनी यस घोषणापत्रले गरेको व्यिस्था  

• कसूरदारिरु िा बतनीिरुको व्यििारका लाबग उत्तरदायी तेस्रो पक्षिरुले पीबित 
,पीबितका पररिारिरु िा आिीतिरुलाई उपयकु्त िजाछना ठदनपुछछ।यस्ता िजाछनामा 
सम्पक्तत्त वर्ताछ िा सिन ुपरेको िाबन िा नोलसानीका लाबग भकु्तानी ,पीबित गराइएको 
पररणामस्िरुप भएको खचछ शोधभनाछ ,सेिािरुको व्यिस्था र अबधकारको पनुस्थाछपना 
समेवटन्छन।् 

क्षबतपूबतछ पीबितको अबधकार भनी यस घोषणापत्रले गरेको व्यिस्था 

➢ कसूरदार (पीिक)िा अन्य स्रोतिाट क्षबतपूबतछ प्राि निनेु भए र पीबितको अिस्था बनम्न 
रिे राज्यले आबथछक क्षबतपूबतछ ठदने प्रयास गनुछपछछ: 

➢ पीबित गम्भीर अपराधको पररणाम स्िरुप शरीरमा गम्भीर चोट िा शाररररक िा 
मानबसक स्िास्थ्यमा क्षबत व्यिोरररिेको पीबित िो भने  

➢ त्यसरी पीिामा परेको कारणले गदाछ मतृ्य ु भएका िा शाररररक िा मानबसक रुपले 
असक्षम भएका व्यक्तक्तिरुको पररिार ,अझ खासमा बनजमा आक्तित रिेको व्यक्तक्त िो 
भने  

पीबितको क्षबतपूबतछ सम्िक्तन्ध यो अबधकार संरक्षणका लाबग राविय कोषको स्थापना,सदुृवढकरण र 
विस्तारलाई प्रोत्सावित गररन ुपने व्यिस्था रिेको छ। 

यस घोषणापत्रले गरेको पीबितको सिायता पाउने अबधकार सम्िन्त्री व्यिस्था: 
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• पीबितका िैबसयतमा बनजले सरकारी ,स्ियंसेिी,सामदुावयक र स्थाबनय माध्यमिाट 
भौबतक ,औषधोपचार सम्िन्धी,मनोिैज्ञाबनक र सामाक्तजक सिायता पाउनैपने िनु्छ। 

• पीबितलाई स्िास्थ्य र सामाक्तजक सेिािरु र अन्य सम्िक्तन्धत सियोगको उपलब्धता िारे 
सूचना ठदइन ुपछछ र यी कुरािरु स्िेच्छापूिछक सिज तररकालेपाउने व्यिस्था िनुपुछछ। 

• प्रिरी,न्याय,स्िास्थ्य,सामाक्तजक सेिा र अन्य सम्िक्तन्धत अबधकारीले पीबितका 
आिश्यकताप्रबत उनीिरुलाई सजग पानछ ताबलम प्राि गरेको िनुपुछछ। 

• पीबितलाई सेिािरु र सियोग उपलब्ध गराइाँदा उनीिरुलाई पगुन सलने नोलसानीको 
प्रकृबतको कारणले िा जाबत ,िणछ,बलङ्ग,उमेर,भाषा,धमछ,रावियता,राजनीबतक िा अन्य विचार 
,सांस्कृबतक विश्वास िा अभ्यास ,सम्पक्तत्त,जन्म िा पाररिाररक िैबसयत,जाबतय िा 
सामाक्तजक उत्पक्तत्त र असिलता जस्ता कुनै पबन भेदभाि बिना सिैका लाबग लागू िनेु 
कारणले विशेष आिश्यकता रिनेका लाबग ध्यान ठदइन ुपछछ। 

(ख) सन ्१९९० को अबभयोजनकताछको भबूमका सम्िक्तन्ध मागदशछनले गरेको व्यिस्था  

पीबितका लाबग न्यायसम्िक्तन्ध आधारभतू बसद्धान्तको घोषणा पत्रले न्यायको पिुाँचमा सधुार र 
अपराध अपराध पीबितलाई स्िच्छ व्यििार ,प्रबतपरुण,क्षबतपूबतछ र सिायताका लाबग राविय तथा 
अन्तराविय तिमा उपाय अपनाउने बसर्ाररस गरेकोले , 

• कतछव्य पालन गदाछ अबभयोजनकताछले पीबितका व्यक्तक्तगत वितमा असर पने कुनै कुरा 
भएमा त्यसमा उनीिरुको दृवष्टकोण र सरोकार उपर विचार परु् याउन ु पने छ र 
उनीिरुको लाबग न्यायसम्िक्तन्ध आधारभतू बसद्धान्तको घोषणापत्र अनसुारका  अबधकार 
िारे पीबितिरु ससूुक्तचत रिेको कुरा बनक्तित पानुछपनेछ। 

• अबभयोजनकताछले अबभयोजनमा छुट ठदने ,सतछ सवित िा बन:सतछ कारिािी रोलने ,मदु्दालाई 
औपचाररक न्याय प्रणालीिाट ठदशान्तर गदाछ पीबितका अबधकारको पूरापूरा सम्मान गने 
कुरामा ध्यान परु् याउन ुपनेछ। 

(ग) सन ्१९९० को कानून व्यिसावयको भबूमका सम्िन्धी आधारभतू बसद्धान्तले गरेका व्यिस्था 

पीबितका लाबग न्याय सम्िन्धी आधारभतू बसद्धान्तको घोषणापत्रले राविय तथा अन्तराविय तिमा 
अपराध पीबित उपरको स्िच्छ व्यििार,प्रबतपरुण,क्षबतपूबतछ र सिायता तथा न्यायको पिुाँचमा सधुार 
ल्याउन बसर्ाररस गरेकोले यसलाईध्यान ठदनपुने । 
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(घ)प्रिरी अबधकृतको ताबलमका लाबग संयकु्त रािसंघको मागछ बनदेक्तशकाले गरेका व्यिस्था: 

यस बनदेक्तशकाले पीबितका सम्िन्धमा बनम्न आिश्यक बसद्धान्तलाई प्रिरी अबधकृतले पालना 
गनुछपने भनेको छ: 

• पीबितलाई सिानभुबूतपूिछक र आदरपूिछक व्यििार गनुछपने , 

• पीबितले न्याय र तत्काल उपचारको संयन्त्रको प्रयोग गनछ पाउन ुपछछ। 

• उपचारको प्रविया बछटोछररटो ,स्िच्छ ,कम खक्तचछलो र सिज प्राप्य िनुपुछछ। 

• पीबितलाई उपचार र संरढणको खोजी गनछ पाउने बनजको अबधकार छ भन्ने जानकारी 
ठदइन ुपछछ। 

• पीबितलाई अदालतको कारिािीका समयमा बनजको भबूमकाका िारेमा ,त्यस कारिािीमा 
बनजको क्षेत्र ,समय र त्यसको प्रगबतका िारेमा एिं मदु्दाको रै्सलाका समिन्धमा  
जानकारी ठदइन ुपछछ। 

• पीिीतका व्यउक्तक्तगत इच्छािरु प्रभावित िनेु विषयमा पीबितका आफ्ना विचार र भािना 
प्रस्ततु गनछ पीबितलाई अनमुबत ठदइनपुछछ । 

• पीबितले कानूनी,सामाग्रीको ,उपचारको,मनोिैज्ञाबनक र सामाक्तजक सिै प्रकारको सियोग 
पाउन ुपछछ र त्यस्ता सियोग उपलब्ध रिेको कुराको जानकारी पीबितलाई ठदइनपुछछ। 

• पीबितका मदु्दालाई कािािी गरराँदा पीबितलाई पने असिजतालाई कम गररन ुपछछ। 

• पीबितको गोपबनयता र सरुक्षाको संरक्षण गररन ुपछछ। 

• पीबितका मदु्दाका कारिािीिरुमा अनािश्यक विलम्ि िनुिुदैुन ।उपयकु्त अिस्था िुाँदा 
अबभयकु्तले पनुस्थाछपना क्षबतपूबतछको व्यिस्था गनुछपछछ। 

• अबभयकु्तिाट पीबितलाई वित्तीय िजाछना उपलब्ध गराइन ु पछछ र त्यो असम्भि भए 
राज्यले ठदनपुछछ। 

• प्रिरी अबधकारीिरुलाई पीबितका आिश्यकता सम्िन्धमा ताबलम ठदइनपुछछ र त्यो 
उपयकु्त र तत्काल सियोगको सबुनक्तितता गनछ मागछ बनदेशनसवित ठदइनपुछछ।  

प्रिरीलाई आदेश गने तथा सपुररिेक्षण गने अबधकारका लाबग यस मागछ बनदेक्तशकाले पीबितका 
सन्दभछमा बनम्न काम गने क्तजम्मेिारी ठदएको छ: 

• सिै कमछचारीलाई पीबितको सियोग सम्िन्धी ताबलम ठदने , 

• स्िास्थ्य सम्िन्धी ,सामाक्तजक ,काननुी तथा अन्य पीबित सियोगी सस्था िा 
कायछिमिरुसाँग नक्तजकको सियोग कायछविबधको स्थापना गने , 
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• शीघ्र पररचालन गनछका लाबग मविला तथा परुुष प्रिरी कमछचारी ,क्तचवकत्सक िा 
प्यारामेबिकल व्यिसायी ,सामाक्तजक कायछकताछ र सल्लािकार सक्तम्मबलत पीबित सियोगी 
एकाइ गिन गने , 

• पनु:पीबित िनु रोलने कुरालाई ध्यान ठदाँदै रोकथामको रणनीबतको विकास गनछ अपराध 
अबभलेखलाई मूल्याङ्कन गने, 

• उपचार र न्यायको खोजी गररएको पीबितका मदु्दिरुको अनगुमन गनछ तथा कारिािी 
बछटोछररतो पानछ तोवकएको अबधकारीलाई क्तजम्मा लगाउने । 

राविय मान्यतािरु 

क) संिैधाबनक मान्यता 
अपराध पीबितको सामाक्तजक पनुःस्थापनाको मित्िलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको संबिधान 
२०७२ ले अपराध पीबितको िकलाई मौबलक िकको मान्यता ठदाँदै बनम्न कुरािरु 
उल्लेख गरेको छः3 

• अपराध पीबितलाई आरू् पीबित भएको मदु्दाको अनसुन्धान तथा कारिािी सम्िन्धी 
जानकारी पाउने िक िनेुछ। 

• अपराध पीबितलाई कानून िमोक्तजम सामाक्तजक पनुःस्थापना र क्षबतपूबतछ सवितको न्याय 
पाउने िक िनेुछ। 

ख) कानूनी मान्यता  

र्ौजदारी न्यावयक प्रकृयाको अबभन्न अंगको रुपमा रिेको अपराध पीबितको न्यायको 
अबधकार सबुनक्तित गरी आरू् पीबित भएको मदु्दाको अनसुन्धान तथा कारिािी सम्िन्धी 
जानकारी पाउने र कानून िमोक्तजम सामाक्तजक पनुःस्थापना र क्षबतपूबतछ सवितको न्याय 
पाउने व्यिस्था गरी अपराधिाट पीबितलाई पनछ गएको प्रबतकुल असर न्यून गनछ तथा 
कसूरको पररणाम स्िरुप व्यिोनुछ पने क्षबत िापत पीबितलाई क्षबतपूबतछ सवितको व्यिस्था 
गनछ4अपराध पीबित सम्िन्धी कानूनी व्यिस्था भएको छ। यस ऐनले र्ौजदारी न्यावयक 
प्रकृयामा रिेका पीबितका अबधकार र कतछव्य 5तथा क्षबतपूबतछ सवितको व्यिस्था गरेको 
छ। 

                                                             
3नेपालको संबिधान, धारा २१ 
4प्रस्तािनाः अपराध पीबित संरक्षण ऐन,२०७५ 
5ऐ.ऐन,पररच्छेद २ 
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यसका साथसाथै मलुकुी र्ौजदारी संविता २०७४ लगायतका विबभन्न अन्य विशेष 
ऐनिरुमा समेत पीबितका अबधकारसाँग सम्िक्तन्धत व्यिस्था गरेको पाइन्छ। 

 

पीबित मैत्री सेिा भनेको के िो ?6 

यो त्यस्तो सेिा िो जिााँ पीबितको आत्म सम्मान तथा अबधकारिरुको रक्षा गररन्छ, पीबितको 
सशक्तक्तकरण गररन्छ, र र्ौजदारी न्याय प्रशासनका सदस्यिरुको कमजोररका कारण पनुः पीबित 
िनु ुनपने अिस्थाको सबुनक्तितता प्रदान गररन्छ।  

पीबित सशक्तक्तकरणका ४ आधारभतु तत्ििरु बनम्न रिेका छन ्: 

• संिेगात्मक सियोग 
• व्यििाररक सियोग 
• सूचना प्रदान गनुछ 
• व्यिसावयक सियोग सेिाका लाबग बसर्ाररस 

पीबितका बनम्न अबधकारिरु िनु्छन ्: 

• बनष्पक्षता, सम्मान र गोपबनयताको अबधकार 
• सूचना प्रदान गने अबधकार 
• सूचना प्राि गने अबधकार 
• सरुक्षाको अबधकार 
• सिायता सम्िन्धी अबधकार 
• राितको अबधकार 
• क्षबतपबुतछको अबधकार 

पीबित मैत्री सेिा सञ्चालन गने विबभन्न तरीकािरु िनु्छन ्। बत तरीकािरु मध्ये पीबित मैत्री 
कक्षको सञ्चालन गनुछ पबन एक िो । िास्तिमा अपराध पीबितलाई काननुी सिायताको िममा 
बनजिरुसाँग ियान बलने लगायतका कायछिरु गदाछ राज्य संयन्त्रको संसगछमा ल्याउन ुपने िनु्छ। 
यस्तो अिस्थामा पीबितको मनोिैज्ञाबनक अिस्था समेतलाई दृवष्टगत गदै बनजिरुसाँग विशेष 
प्रकारको व्यििार गनुछपने र उनीिरुलाई राख्ने िातािरण पबन विशेष प्रकारको िनु ु पने िुाँदा 
पीबितिरुलाई राख्नको लाबग एउटा छुटै्ट सवुिधायकु्त कक्षको पररकल्पना गररएको िो जसलाई 
                                                             
6
Victim Empowerment Service in the South African Police Service: A Compiled Report, 

https://www.saps.gov.za/resource_center/women_children/amended_victim_empo_service.pdf 
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पीबित मैत्री कक्ष भबनन्छ। नेपालको सन्दभछमा पीबितको ियान बलने लगायतका कायछ 
अबभयोजनकताछको प्रत्यक्ष बनगरानीमा गररने भएकाले सरकारी िकील कायाछलयमा पीबित मैत्री 
कक्षको स्थापना गनुछ परेको िो।  

पीबित मैत्री कक्षले पीबित (लैंबगक विंसा पीबित, िाल यौन दरुाचारका पीबित, यौन विंसा पीबित 
तथा घरेल ु विंसा पीबित) लाई गोप्य तथा त्रास रवित िातािरणमा आफ्नो ियान ठदन पाउने 
अिसर प्रदान गनछ सलनपुछछ। खासगरर पीबित मैत्री कक्ष स्थापना गनुछको बनम्न र्ाईदािरु छनः 

• पीबितलाई केिी गोपबनयता तथा सिजता प्रदान गनुछ 
• सरुक्तक्षत िातािरणको सृजना गनुछ जिााँ पीबितको ियान बलन कुनै कठिनाई निोस ्
• त्यस्तो स्थानको व्यिस्था गनुछ जिााँ अन्य सम्िक्तन्धत सेिािरु जस्तै पीबितलाई 

स्ियंसेिकिरुद्वारा आिश्यक सल्लाि तथा सूचना प्रदान गनछ सवकयोस 

पीबित मैत्री कक्षले प्रभािकाररता प्राि गनछ बनम्न पक्षिरु विद्यमान रिन ुजरुरी िनु्छः 

• पयाछि सामाग्रीिरु भएको 
• सर्ासगु्घर कक्ष 
• प्रभािकारी संचालन 
• दक्ष र ताबलमप्राि संचालक  

र्ौजदारी न्याय प्रशासनको अको मित्िपणुछ पाटो भनेको पीिकले कसूरको मात्रा अनसुारको 
सजाय पाउन ु पबन िो। सरकारी मदु्दा सर्ल िुाँदा मात्र कसरुदारले सजाय पाउने िनु्छ । 
सरकारिादी मदु्दा सर्ल िनुका लाबग मदु्दासाँग संलग्न प्रमाणको उक्तचत संरक्षण िनु ुजरुरी छ । 
यसरी िेदाछ सरकारिादी मदु्दाको सिैभन्दा मित्िपणुछ प्रमाण अपराध पीबित आर्ैं  िो । यसको 
अथछ पीबितको उक्तचत संरक्षण गरी िाह्य प्रभाििाट जोगाउन,ु पीबितलाई थप पीबित िनुिाट 
जोगाउन ु तथा पीबितको िास्तविक ियान संकलन गनुछ मलुकुको र्ौजदारी न्याय प्रशासनसाँग 
सम्िन्धी व्यक्तक्त तथा बनकायको दावयत्ि एिं कतछव्य िनु आउाँछ । नेपालको र्ौजदारी न्याय 
प्रणालीमा पीबितको ियान बलने तथा अन्य कायछको लाबग पीबित क्तजल्ला सरकारी िकील 
कायाछलयमा जानपुने िनु्छ । यस्तो अिस्थामा पीबितको मनोिैज्ञाबनक अिस्था समेतलाई ध्यानमा 
राख्दै क्तजल्ला सरकारी िकील कायाछलयिरुमा एउटा पीबित मैत्री कक्षको पररकल्पना गररएको िो 
। पीबित मैत्री कक्ष संचालनका लाबग दक्ष तथा ताबलम प्राि जनशक्तक्त नभएता पबन पीबित मैत्री 
कक्षलाई केिी सामानिरु सवितको छुटै्ट एउटा कोिा भए पबन व्यिस्था गने गरर प्रयास थाबलएको 
छ । आ. ि. २०७०/०७१ देक्तख नेपालका सरकारी िकील कायाछलय िरुमा पीबित मैत्री 
कक्षको नाममा कक्षिरु व्यिक्तस्थत िनु थालेको पाईन्छ । 
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पीबितको अबधकार संरक्षण तथा सरकारिादी मदु्दाको सर्लता दर िढाउन िाल 
मिान्यायाबधिक्ताको कायाछलयमा कायाछन्ियनमा रिेको दोिो पञ्चिवषछय रणनीबतक योजनाले पीबित 
मैत्री िातािरण बनमाछण गनुछपने विषय उल्लेख गदै बनम्न कुरामा जोि ठदएको पाईन्छः 

• सरकारी िकीलसाँग पीबितको सिज पिुाँच, संरक्षण, सरकारी साक्षी उपक्तस्थत गराउनका 
लाबग योजना बनमाछण गनुछपने। 

• सरकारी िकील कायाछलयको भौबतक अिस्थाका कारण पीबित र शंवकतको अबधकार 
प्रभावित भएकाले सधुार गनुछ पने। 

• पीबितलाई राज्यले प्रदान गने सिबुलयत र राितका सम्िन्धमा योजनाले संिोधन गनुछ 
पदछछ। 

रणनीबतक योजनाले न्यायमा पिुाँच अबभिवृद्ध गनछ पीबित र साक्षीको संरक्षण गने रणनीबतिरु 
कायाछन्ियनकालाबग बनम्न कायछ योजनािरु प्रस्ततु गरेको छः 

• पीबित मैत्री व्यििार र साक्षी संरक्षणको विषय प्रक्तशक्षणको पाठ्यिममा समािेश गने। 
• योजना अिबधभरमा सरकारी िकील र सिायक कमछचारीलाई पीबित मैत्री व्यििार र 

साक्षी संरक्षण सम्िन्धी प्रक्तशक्षण ठदने। 
• क्तजल्ला सरकारी िकील कायाछलयिरुमा छुटै्ट पीबित मैत्री कक्षको व्यिस्था गने। 
• पीबितका अबधकारिरु उल्लेख गरी साइनपोष्टिरु तयार गरी राख्ने र जानकारी ठदने। 
• अनसुन्धानको चरणदेक्तख नै पीिीतलाई मदु्दाको काम कारिािीको िारेमा जानकारी ठदने 

कायछविबध तयार गने। 
• सरकार िादी मदु्दाको रै्सला तथा आदेश कायाछन्ियनमा पीबितलाई सियोग गने। 
• पीबितको पनुस्थाछपना र सामाक्तजकीकरणका लाबग समन्ियकारी भबूमका बनिाछि गने। 
• पीबित/साक्षी संरक्षण सम्िन्धी ठदग्दशछन लागू गने। 
• पीबित र साक्षीिरुको पररचयात्मक वििरण अद्यािबधक गने र्ाराम तयार गरी अबभलेख 

व्यिक्तस्थत गने। 
• सरकारी साक्षीलाई ठदइने दैबनक भ्रमण भत्ता सम्िन्धी बनदेक्तशका तयार गने। मविला, 

दबलत, ज्येष्ठ नागररक, िालिाबलका,अपाङ्गता भएका व्यक्तक्तिरु संलग्न भएका मदु्दामा 
संिेदनशील भई विशेष व्यििार गने। 
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• पीबित साक्षी राित कोष स्थापनामा पिल गने।7 

पीबित मैत्री कक्षको बनमाछणको कायाछन्ियन क्तस्थबत िेदाछ आबथछक िषछ ०70/071 मा UNICEF 

नेपालको आबथछक सियोगमा क्तजल्ला सरकारी िकील कायाछलयिरु झापा, मोरङ्ग, दोलखा, धनषुा, 
रौतिट, पसाछ, कास्की, तनिुाँ, म्याग्दी, पिछत, अघाछखााँची, रुपन्देिी, िाजरुा, िझाङ्ग, िोल्पा, िमु्ला, 
अछाम, काबलकोट, मगु,ु जमु्ला गरी २० क्तजल्लामा पीबित मैत्री कक्ष बनमाछण भएका छन ्भने 
Asia Foundation को आबथछक सियोगमा मकिानपरु, काभ्रपेलाञ्चोक, िााँके, कञ्चनपरु ४ क्तजल्ला 
सरकारी िकील कायाछलयिरुमा पीबित मैत्री कक्ष बनमाछण भएका छन।् यसैगरर  
आबथछक िषछ ०७१/०७२ मा UNICEF नेपालको आबथछक सियोगमा पााँचथर, इलाम, िाग्लङु्ग, 
िैतिी, क्तचतिन, सलाछिी, मिोत्तरी, िोटी, सोलखुुम्ि,ु उदयपरु, दाङ्ग, दाच ुछला, लबलतपरु, भक्तपरु, 
गोखाछ, स्याङ्गजा, पाल्पा, निलपरासी, बसरािा र रोल्पा गरी २० क्तजल्ला सरकारी िकील 
कायाछलयिरुमा पीबित मैत्री कक्ष बनमाछण भएको छ। आबथछक िषछ ०७२/०७३ मा UNICEF 

नेपालको आबथछक सियोगमा तेह्रथमु, संखुिासभा, सनुसरी, बसन्धलुी, रामेछाप, कािमािौं, धाठदङ्ग, 
मसु्ताङ्ग, रसिुा, मनाङ्ग, लमजङु्ग, गलु्मी सल्यान, जाजरकोट गरी १४ क्तजल्ला सरकारी िकील 
कायाछलयिरुमा पीबित मैत्री कक्षको बनमाछण भएको छ।8 

पीबित मैत्री कक्षमा सामानिरु व्यिस्थापन गदाछ सिै प्रकारका पीबितिरुको आिश्यकता 
सम्िोधन िनेु खालको िनु ुपदछछ। साधन स्रोतको उपलब्धताका आधारमा बनम्न बििरण उपयकु्त 
िनु सलदछः9 

➢ र्बनछचर तथा सामाग्रीिरु 
• संचालकका लाबग टेिलु र कुसी 
• पीबितिरुका लाबग २ िटा कुसी 
• एक सेट सोर्ा िा बसंगल क्तस्लपर काउच 
• र्ाइबलङ लयाबिनेट  
• ताल्चा सवितको दराज 
• ह्वाइट िोिछ िा वपन िोिछ 

                                                             
7मिान्यायाबधिक्ताको कायाछलयको दोस्रो पञ्चिवषछय रणनीबतक योजना (२०७३/०७४-२०७७/०७८), मिान्यायाबधिक्ताको 
कायाछलय, २०७४ 
8मिान्यायाबधिक्ताको कायाछलयको िावषछक प्रबतिेदन, २०७४/०७५ 
9
https://www.saps.gov.za/resource_center/women_children/amended_victim_empo_service.pdf (Victim 

Empowerment Service in the South African Police Service: A Compiled Report) 
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• स्टेशनरी 
• िस्टिीन 
• टी टेिलु 
• सरसर्ाईका सामानिरु ( कुचो, सािनु आदी) 
• ग्रील सवितका झ्यालढोका 
• पीबितका वििरण राख्न रक्तजष्टर 
• प्राथबमक उपचार वकट 
• आगो बनभाउने उपकरण 

➢ अन्य उपकरणिरु 
• टेबलबभजन सेट र स्याण्ि 
• बि बभ बि प्लेयर 
• केटली 
• खाना खाने प्लेट र चम्चा सेट ( कक्तम्तमा ८ सेट) 
• बसरक िा ब्ल्याङ्केट 
• खोल सवितको बसरानी 
• क्तललप पोष्टर फे्रम 
• संचार सामाग्रीिरु सवितको सूचना स्याण्ि 
• एयर कक्तन्िसनर िा पंखा र विटर 
• िालिाबलकाका लाबग खेलौना 
• िाथरुम सवुिधा तर र्रेक्तन्सक प्रमाण नष्ट िनेु सम्िन्धमा चनाखो रिन ुपने 
• सामाग्री िा सियोगको रेकिछ राख्न रक्तजष्टर 
• पीबित मैत्री कक्ष प्रिरी स्टेसन िा िोिल्लािाट टाढा रिन ुपछछ 
• पीबित मैत्री कक्ष अन्य प्रयोजनका लाबग प्रयोग गररन ुिनु्न 
• पीबित मैत्री कक्षमा शाक्तन्त मैत्री रंगरोगन गररन ुपछछ 
• पीबित मैत्री कक्षमा विशेष व्यिस्था नगरी रात्री बििाम कक्षको रुपमा प्रयोग 

गररन ुिनु्न 
• पीबित मैत्री कक्षमा सियोगको अलािा अन्य प्रयोजनको लाबग गैरसरकारी 

संस्थािरुलाई बनषेध गररन ुपदछछ । 

कायाछदलको गिन र कायाछदेश 

क्तजल्ला सरकारी िकील कायाछलयिरुमा रिेका पीबित मैत्री कक्षको अिस्था र गनुछपने सधुारका 
लाबग पीबित मैत्री कक्षको वििरण अद्यािबधक गरी एकीकृत प्रबतिेदन तयार गनछ भनी 
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मिान्यायाबधिक्ताको कायाछलयको बमबत २०७६/01/23 को बनणछय िमोक्तजम बनम्न कायाछदेश 
सवितको पीबित मैत्री कक्षको अबभलेक्तखकरण कायछदल गिन भई कायछ प्रारम्भ भएको िो। 

कायछदल 

संयोजकः उपन्यायाबधिक्ता िी सठुदप दंगाल 

सदस्यः शाखा अबधकृत िी श्याम प्रसाद दिाल 

सदस्यः शाखा अबधकृत िी लक्ष्मी भण्िारी 

सदस्यः शाखा अबधकृत िी संबगता थोकर 

सदस्यः नायि सबु्िा िी यरेुश थपबलया 

कायाछदेश 

१. सिै क्तजल्ला सरकारी िकील कायाछलयिरुको पीबित मैत्री कक्षको वििरण बनधाछररत 
ढााँचामा संकलन गने। 

२. पीबित मैत्री कक्षको प्रयोगको अिस्थाका िारेमा सम्िक्तन्धत सरकारी िकील कायाछलयिाट 
सझुाि संकलन गने। 

३. प्राि सझुािका आधारमा सरोकारिाला बनकाय तथा सरकारी िकीलसाँग छलर्ल गरी 
प्रबतकृया र सझुाि संकलन गने। 

४. संकबलत वितरणका आधारमा प्रबतिेदन तयार गरी २ मविना बभत्र (असार मसान्त, 
२०७६) सम्म प्रबतिेदन पेश गने। 

उक्तल्लक्तखत कायाछदेश प्राि भएपिात कायछदलको िैिक िसी कायछदलका सदस्यिरुका िीचमा 
कायछ विभाजन गररयो र ७७ िटै क्तजल्ला सरकारी िकील कायाछलयमा रिेका पीबित मैत्री कक्षको 
अिस्था, बतनीिरुमा भएका सामानिरुको वििरण तथा पीबित मैत्री कक्षको प्रयोगको सम्िन्धमा 
आधाररत रिी प्रश्नािली सवितको र्ाराम इमेल मार्छ त सिै क्तजल्ला सरकारी िकील 
कायाछलयिरुमा पिाइयो र इमेल मार्छ त नै सूचना संकलन गररयो । तथावप प्राविबधक समस्याका 
कारण इमेल प्राि िनु नसकेका अिस्थामा र्ोन सम्पकछ िाट समेत जानकारी संकलन गरी कायछ 
सम्पन्न गररयो। 
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अध्ययनका िममा प्राि सझुाििरु 

पीबित मैत्री कक्षलाई थप व्यिक्तस्थत िनाउनका लाबग सझुाििरु( क्तजल्ला सरकारी िकील 
कायाछलयिरुिाट प्राि ) 

१. स्िच्छ क्तचसो/तातो वपउने पानीका लाबग िाटर बिस्पेन्सरको व्यिस्था गने। 

२. Tea bag/Coffee bag/कप/प्लेट/ राख्न उपयकु्त िनेु । 

३. पीबित मैत्री कक्षमा पीबितका लाबग र्लरु्ल, Cold बरंलस सवितको वफ्रजको व्यिस्था गने। 

४. सेबनटरी प्याि, आिश्यक औषधी सवितको प्राथबमक उपचार िाकसको व्यिस्था गने । 

५. पीबितका िच्चािरु खेल्ने सामाग्रीिरुको व्यिस्था गने । 

६. पीबितले प्रयोग गनछ सलने गरी टेबलर्ोन, टेबलबभजन तथा इन्टरनेटको व्यिस्था गने । 

७. पीबितलाई सिजताका लाबग एयाच शौचालयको व्यिस्था गने । 

८. पीबितका सामान पीबितको मातै्र िनु भन्न ेपविचान ठदलाउनका लाबग बसरकको खोल, बसरानीको 
खोल, तन्ना,तौबलयाको रंग सिै सरकारी िकील कायाछलयिरुमा एउटै िनेु गरी व्यिस्था गने। 

९. पीबित मैत्री कक्ष व्यिस्थापनको लाबग मविला कमछचारीलाई क्तजम्मेिारी तोलने र कायाछलय 
समयमा मात्र खुला राख्ने व्यिस्था गने । 

अध्ययन कायछदलको बनष्कषछ तथा सझुाििरु 

नेपालको सन्दभछमा पीबित मैत्री कक्षका सम्िन्धमा कुन दशछन िा बसद्धान्तका आधारमा, कुन 
कानून िा नीबतका आधारमा पीबित मैत्री कक्षको स्थापना भएको िो भन्न ेस्पष्ट नभएतापबन 
आबथछक िषछ २०७०/२०७१ देक्तख पीबित मैत्री कक्षको स्थापना गनछ शरुु गररएको 
देक्तखन्छ।िालको अिस्था िेदाछ लगभग धेरै क्तजल्ला सरकारी िकील कायाछलयिरुमा पीबित 
मैत्री कक्षको स्थापना भएको र बत मध्ये कुनै कुनै कायाछलयिरुले यसको उद्देश्य अनसुार नै 
पीबित मैत्री कक्षको प्रयोग गरेको समेत पाइयो।तथापी धेरै कायाछलयिरुले भने स्थापना 
भएपिात पबन पीबित मैत्री कक्षको उद्देश्य अनरुुप प्रयोगमा उदासीनता देखाएको 
देक्तखन्छ।सेिाग्रािीलाई पीबित मैत्री कक्षको िारेमा जानकारी निनु,ु कायाछलयमा दक्ष तथा 
पयाछि जनशक्तक्त निनु ुजस्ता कारणले पबन पीबित मैत्री कक्षको प्रयोग अपेक्षा गरे अनरुुप िनु 
नसकेको िनुसलछ। पीबित मैत्री कक्षको विकासको शरुुिाबत चरणमा रिेका कारणले पबन 
खासै मात्रामा यसको प्रयोग गनछ नसकेको यथाथछ िाम्रो साम ुछ। सामाग्रीिरुको विसािले पबन 
सिै कायाछलयिरुमा पयाछि मात्रामा आिश्यक व्यिस्था गनछ नसवकएको पबन िास्तविकता िो। 
अको पाटोिाट िेने िो भने भएका सामाग्रीिरुको उक्तचत संरक्षण निनु ुचािी ीँ समस्याको रुपमा 
रिेको छ।  
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यस अध्ययन कायछदलले संकलन गरेको सूचनािरुको आधारमा बनम्न सझुाििरु प्रस्ततु गदछछः 

• पीबित मैत्री कक्षको अिधारणा तथा पीबितका अबधकारका सन्दभछमा व्यापक 
जनचेतना जगाउन ुपने देक्तखन्छ। यसकालाबग जनतामा सरकारी िकील कायछिमलाई 
प्रभािकारी रुपमा लक्ष्य केक्तन्रत िनाई लागू गनछ सवकन्छ। 

• कायाछलयमा प्राि सामाग्रीिरुको उक्तचत संरक्षण नभएको देक्तखएकाले कायाछलय 
प्रमखुलाई उत्तरदायी िनाई एक कायाछलय प्रमखुिाट अकोमा िस्तान्तरण िनेु िेलामा 
सामानिरुको अद्यािबधक प्रबतिेदन मिान्यायाबधिक्ताको कायाछलयमा पिाउने व्यिस्था 
गनछ जरुरी छ। 

• पीबित मैत्री कक्षको प्रयोगका सन्दभछमा िाल मौजदुा जनशक्तक्तिरुलाई नै ताबलमको 
व्यिस्था गनुछ पने देक्तखन्छ। 

• स्थान अनसुार सामाग्रीिरुको आिश्यकता र्रक र्रक िनु सलने िुाँदा विबभन्न देशका 
व्यिस्थािरुको तलुनात्मक अध्ययन गरी नेपालको सन्दभछमा पबन सामाग्रीिरुको 
स्याण्ििछ बनधाछरण गनुछपने आिश्यकता छ। 

• पीबित मैत्री कक्षको प्रयोगलाई बनयबमत र व्यिस्था गनछ मिान्यायाबधिक्ताको 
कायाछलयमा छुटै्ट इकाई स्थापना गरी क्तजल्लािरुिाट बनयबमत अबभलेख क्तझकाई 
अबभलेक्तखकरण गने र समय समयमा सािछजबनक प्रबतकृया बलने कायछ गनुछपछछ। 
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