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यातना सम्बन्धी क्षततपूतति ऐन, २०५३

लालमोहर र प्रकाशन तमतत
२०५३।९।३

सं शोधन गने ऐन

प्रमाणीकरण र प्रकाशन तमतत

गणतन्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल
कानू न सं शोधन गने ऐन, २०६६

२०६६।१०।७

२०५३ सालको ऐन नं . १४
.............
थुनामा रहँदा यातना ददइएको व्यक्तिलाई क्षततपूतति ददने सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन

प्रस्तावना M अनुसन्धान, तहकककात वा पुपक्ष
ि को तसलतसलामा वा अरु कुनै ककतसमले थुनामा
रहे को व्यक्तिलाई शारीररक वा मानतसक यातना ददए वा तनमिम, अमानवीय वा अपमानजनक
व्यवहार गरे बापत क्षततपूतति ददने सम्बन्धमा व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले ,
श्री ५ महाराजातधराज वीरे न्र वीर कवक्रम शाहदे वको शासनकालको पच्चीसौं वर्िमा
सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
१.

सं क्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ M (१) यस ऐनको नाम “यातना सम्बन्धी क्षततपूतति ऐन,
२०५३” रहे को छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभार्ा M कवर्य वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“यातना” भन्नाले अनुसन्धान, तहकककात वा पुपक्ष
ि को तसलतसलामा वा
अरु कुनै ककतसमले थुनामा रहे को व्यक्तिलाई ददएको शारीररक वा

मानतसक यातना सम्झनु पछि र सो शब्दले तनजसँग गररएको तनमिम,
(ख)
३.

अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारलाई समेत जनाउँछ ।

“पीतित व्यक्ति” भन्नाले यातना पाउने व्यक्ति सम्झनु पछि ।

यातना ददन नहुने M (१) अनुसन्धान, तहकककात वा पुपक्ष
ि को तसलतसलामा वा अरु
कुनै ककतसमले थुनामा रहे को कुनै पतन व्यक्तिलाई यातना ददनु हुँदैन ।

स्पष्टीकरण M यस उपदफाको प्रयोजनको लातग “थुनामा रहे को” भन्ने शब्दले प्रचतलत
कानू न बमोक्तजम कहरासतमा रहे को अवस्थालाई समेत जनाउँछ ।

(२) कुनै पतन व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा र छोड्दा सम्भव भएसम्म सरकारी

से वामा रहे का क्तचककत्सक र क्तचककत्सक उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा सम्बक्तन्धत

अतधकारी आफैले तनजको शारीररक क्तस्थततको जाँच गरी गराई सोको अतभले ख खिा
गरी राख्नु पनेछ ।



यो ऐन सं वत् २०६५ साल जेठ १५ गते दे क्तख लागू भएको ।



गणतन्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा क्तझककएको ।
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स्पष्टीकरण M यस उपदफाको प्रयोजनको लातग “क्तचककत्सक” भन्नाले सरकारी से वामा
रहे को िाक्टर, ककवराज, हे ल्थ अतसष्टे ण्ट, अ.हे .ब. वा वैद्य समे तलाई सम्झनु पछि ।

(३) उपदफा (२) मा उल्लेक्तखत शारीररक वा मानतसक क्तस्थततको जाँच

सम्बन्धी प्रततवेदनको एक प्रतत सम्बक्तन्धत क्तजल्ला अदालतमा पठाउनु पनेछ ।
४.

क्षततपूतति ददइने M नेपाल सरकारको कुनै कमिचारीले कुनै व्यक्तिलाई यातना ददएको
ठहरे मा पीतित व्यक्तिलाई यस ऐन बमोक्तजको क्षततपूतति ददइनेछ ।

५.

उजूरी ददन सक्ने M (१) पीतित व्यक्तिले आफूलाई यातना ददएको तमततले वा

थुनाबाट मुि भएको तमततले ३५ ददनतभर क्षततपूततिको माग दावी गरी आफू थुनामा
रहे को क्तजल्लाको क्तजल्ला अदालतमा उजूरी ददन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भए तापतन पीतित व्यक्तिको

मृत्यु भएको अवस्थामा वा अन्य कुनै कारणबाट पीतित व्यक्ति आफैले उजुरी ददन
नसक्ने अवस्था भएमा त्यसको कारण खोली तनजको पररवारको उमेर पुगेको कुनै
व्यक्ति वा तनजको कानू न व्यवसायीले उपदफा (१) बमोक्तजम उजुरी ददन सक्नेछ ।

(३) थुनामा रहे को व्यक्तिलाई यातना ददएको छ भन्ने लागेमा तनजको

पररवारको उमेर पुगेको कुनै व्यक्ति वा तनजको कानू न व्यवसायीले सम्बक्तन्धत क्तजल्ला
अदालतमा तनवेदन ददन सक्नेछ।यस्तो तनवेदन परे कोमा अदालतले तीन ददनतभर

थुनमा रहे को व्यक्तिको शारीररक वा मानतसक जाँच गराउन आदे श ददन सक्नेछ ।
यसरी जाँच गदाि उपचार गनुि पने भएमा नेपाल सरकारको तफिबाट उपचार गराइनेछ
।

(४) उपदफा (१) वा २ बमोक्तजम ददइने उजुरीमा यथासं भव दे हायका

कुराहरु समे त खुलाउनु पनेछ M(क)
(ख)

थुनामा रहँदा ददइएको यातनाको कववरण ।

(ग)

यातना ददएको कारणबाट पुग्न गएको क्षततको कववरण ।

(घ)

दाबी गरे को क्षततपूततिको रकम ।

(ङ)
६.

थुनामा परे को कारण र थुनामा तबताएको अवतध ।

दाबी प्रमाक्तणत गनि सहायक हुने अरु कुनै व्यहोरा ।

उजुरीमा कारबाही र क्षततपूतति M (१) दफा ५ बमोक्तजम परे को उजुरीको सम्बन्धमा
क्तजल्ला अदालतले सं क्तक्षप्त कायिकवतध ऐन, २०२८ बमोक्तजमको कायिकवतध अपनाई
कारबाही गने छ र त्यस्तो उजुरीको व्यहोरा ठीक ठहरे मा पीतित व्यक्तिलाई नेपाल
सरकारबाट एकलाख रुपैयाँसम्म क्षततपूतति भराई ददने तनणिय गनि सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम कारबाही गदाि बदतनयत क्तचताई उजूरी ददएको

ठहररएमा क्तजल्ला अदालतले त्यस्तो उजूरी ददने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म
जररवाना गनि सक्नेछ ।
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७.

यातना ददने कायिमा सं लग्न व्यक्ति उपर कारबाही M यस ऐन बमोक्तजम यातना ददएको
ठहररएमा क्तजल्ला अदालतले त्यस्तो यातना ददने सरकारी कमिचारीलाई प्रचतलत कानू न
बमोक्तजम कवभागीय कारबाही गनि सम्बक्तन्धत तनकायलाई आदे श ददनेछ ।

८.

क्षततपूततिको रकम तनधािरण M दफा ६ को उपदफा (१) को प्रयोजनको तनतमत्त

क्षततपूततिको रकम तनधािरण गदाि दे हायका कुराहरुलाई ध्यानमा राखी तनधािरण गनुि
पनेछः-

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

पीतित व्यक्तिलाई पनि गएको शारीररक वा मानतसक कष्ट वा पीिा र
त्यसको गम्भीरता ।

शारीररक वा मानतसक क्षततको कारण पीतित व्यक्तिको आय आजिन
गने क्षमतामा हुन गएको र्हास ।

उपचार हुन नसक्ने ककतसमको शारीररक वा मानतसक क्षतत पुगेकोमा
पीतित व्यक्तिको उमे र र तनजको पाररवाररक दाकयत्व ।

उपचार हुन सक्ने ककतसमको क्षतत भएकोमा उपचार गराउन लाग्ने
अनुमातनत खचि ।
यातनाको

आम्दानीमा
(च)

कारणबाट
आक्तश्रत

पीतित
तनजको

व्यक्तिको
पररवारका

मृत्यु

भएकोमा

सदस्यहरुको

तनजको

सङ्ख्या

र

ततनीहरुको जीकवकोपाजिनको तनतमत्त आवश्यक पने न्यू नतम खचि ।

पीतित व्यक्तिले दाबी गरे का कुराहरु मध्ये उक्तचत र उपयुि दे क्तखएका
कुराहरु ।

९.

तनणियको कायािन्वयन M (१) पीतित व्यक्तिलाई क्षततपूतति ददने सम्बन्धमा अक्तन्तम
तनणिय भएपतछ त्यस्तो तनणियको सू चना पाएको तमततले एक वर्ितभर पीतित व्यक्ति वा
तनजको मृत्यु भएकोमा तनजको नक्तजकको हकवालाले क्षततपूततिको रकम पाउन पीतित
व्यक्ति थुनामा रहे को क्तजल्लाको प्रमुख क्तजल्ला अतधकारी समक्ष क्षततपूतति ददने
सम्बन्धमा क्तजल्ला अदालतबाट भएको तनणियको प्रतततलकप सकहत तनवेदन ददनु पनेछ
।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको तनवेदन प्राप्त भएको तमततले पैंतीस ददनतभर

प्रमुख क्तजल्ला अतधकारीले तनवेदकलाई क्षततपूततिको रकम ददनु पनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोक्तजमको म्यादतभर तनवेदन नददएमा क्षततपूततिको रकम

पाउने छै न ।
१०.

सरकारी वककलबाट प्रततरक्षा हुन सक्ने M दफा ५ बमोक्तजम परे को उजुरीको
सम्बन्धमा सम्बक्तन्धत कायािलय प्रमुखले अनुरोध गरे मा सरकारी वककलले त्यस्तो
कमिचारीको तफिबाट अदालतमा उपक्तस्थत भई प्रततरक्षा गररददनेछ ।
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११.

यातना ददएको नमातनने M यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भए तापतन
प्रचतलत कानू न बमोक्तजम थुनामा रहे को कारणबाट स्वभावतः हुने कष्टलाई यस
ऐनको प्रयोजनको तनतमत्त यातना ददएको मातनने छै न ।

१२.

प्रचतलत कानून बमोक्तजम कारबाही चलाउन बाधा नपने M यातना ददए बापत यस ऐन
बमोक्तजम क्षततपूततिको लातग कारबाही चले को वा क्षततपूतति प्राप्त गरे को कारणले मार
प्रचतलत कानू न बमोक्तजम अपराध ठहररने कवर्यमा छु ट्टै कारबाही चलाउन बाधा

१३.

पुगेको मातनने छै न ।

तनयम बनाउन सक्ने M यस ऐनको उद्देश्य कायािन्वयन गनिको लातग नेपाल सरकारले
आवश्यक तनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।1

1 रष्टव्यः- केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः-

“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”

4

।

