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सारांश
नेपालका सरकारी सुरक्षा िनकायह

र नेपाल क यिु न ट पाटीर्

(माओवादी) का बीचको एक दशक लामो गह
ु मा १३,००० भ दा
ृ यद्ध
बढीको

यान गयो र क तीमा पिन १,३०० यिक्तह

अझैस म

हराइरहे का छन ्। २००६ मा शाि त स झौता नहुँदास म भएका

गैर याियक ह या, यातना र जबरज ती बेप ता बनाउने ज ता मानव
अिधकार हननका ग भीर घटनामा सरकारी सुरक्षा िनकायह

र

माओवादी दव
ु ै िज मेवार छन ्।
तर

व

वकालमा भएका यौन िहंसाका घटना भने सामा यतया दिबएरै

रहे का छन ्। काठमाड ि थत मानव अिधकार सं था एडभोकेसी फोरमको
सहयोगमा

यम
ु न राइ स वाचका अनस
ु धाताह ले दजर्न

मिहलाह लाई भेटे, जसम ये केहीले आफू सानै छँ दाका बला कार र
यौन आक्रमणका घटनाह का बारे मा जानकारी िदए। उनीह म येकी
एकजना त घटना घटे को बेला मात्र १२ वषर्की िथइन ्।
सुरक्षाकमीर् र माओवादी लडाकू दव
ु ैथरी शारीिरक, भािषक र यौन
िहंसामा संलग्न िथए। सुरक्षा िनकायका सद यह ले मिहला
लडाकूह लाई िगर तार गिरसकेपिछ बला कार र यौन द ु यर्वहार गरे , र
साथै माओवादी भनेर शङ्का गिरएका यिक्तह का मिहला नातेदार र
माओवादीलाई गाँस-बास उपल ध गराएका कारण माओवादी समथर्क
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मािनएका मिहलालाई पिन ल य गरे । माओवादी लडाकूह ले आ नो
िवरोध गन र उनीह का पाटीर् गितिविधलाई समथर्न नगन
मिहलाह लाई बला कार गरे । हामीले अिभलेखमा िलएका केही
घटनाह मा एक्लै भेिटएका मिहलाह

पिन िनशानामा परे का िथए, केही

अ य घटनामा त छे उछाउमा भएका पु ष नातेदाह ले पिन ह तक्षेप
गरे का िथएनन ् वा गनर् सकेका िथएनन ्।
उक्त समयमा मिहलाह
सरकारले पिन

बला कारको िशकार भएको कुरा नेपाल

वीकार गरे को छ। तैपिन द ु यर्वहारकतार्ह

प्रितको

द डहीनताको अ य गन वा मानवअिधकार हननको घटनाका
पीिडतह लाई

याय र क्षितपिू तर् िदलाउने आ नो प्रितबद्धता परू ा गनर्

भने ऊ असफल भएको छ। यद्ध
ु का क्रममा मािरएका वा बेप ता पािरएका
यिक्तका पिरवारका सद यह लाई क्षितपूितर्को यव था गन अ तरीम
राहत कायर्क्रमबाट यौन द ु यर्वहारका पीिडतह लाई बाहे क गिरनु पिन
यसैमा पछर्।
यितमात्र होइन, अझस म पिन सरकारले
पीिडत भएका यिक्तह का िहतलाई

व

वकालमा यौन िहंसाबाट

यानमा राखेर उनीह लाई िहंसाका

दीघर्कालीन प्रभावह को सामना गनर्का लािग मदत गन िव तत
ृ
िचिक सकीय र सामािजक-मनोवैज्ञािनक कायर्क्रम
उनीह लाई पन

वा

याउन सकेको छै न।

य सम याह मा त लो पेटको दीघर् दख
ु ाइ,

गभर्धारण र प्रजनन प्रणालीिसत स बि धत जटीलताह , कमर दख
ु ाइ,
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माइग्रेन, मिहनावारीमा गडबडी तथा पेटका सम याह

छन ्। कितपय

मिहलाले त भावना मक र मानिसक सम याका बारे मा पिन बताएका
छन ् जुन सम याह

पित, पिरवारका सद य वा समुदायका अ य

यिक्तले आफूलाई फरक यवहार गदार् वा आफूलाई हाँसोको पात्र
बनाउँ दा अझ चिकर् छन ्।
“किहलेकािहँ उहाँ धेरै िरसाएका बेला यो (माओवादीबाट भएको
बला कारको) कुरा िझक्नह
ु ु छ र मलाई चिरत्रहीन आइमाई भ दै घरबाट
िनि कन भ नह
ु ु छ” २००६ मा दईु जना मािनसबाट बला कृत स तोषी

आ नो पितका बारे मा भि छन ्, “ यो घटना पिछ त उहाँको यवहार नै
फेिरएको छ। यस अिघ त हामी खस
ु ी िथय । मलाई त आफ ख तम
भएज तो लाग्छ...।”
अिहलेस म पिन कलङ्क र अपमानका डरको कारण धेरै मिहलाह
आफूले बेहोरे का द ु यर्वहारका बारे मा पिरवारका सद यह लाई मात्र होइन,
आ नै पितलाई पिन केही बताउँ दै नन ्।
माचर् २०१३ मा सरकारले स य तथा मेलिमलाप आयोग अ यादे शपािरत
गर्यो, जसले १९९६-२००६ को सश त्र

व

वका क्रममा भएका मानव

अिधकार हननका ग भीर घटनाह को छानिबन गनर्का लािग एउटा
उ च तरीय आयोगको माग गर्यो। तर सबैलाई चिकत पाद यसले
आयोगलाई मानव अिधकार हननमा संलग्न यिक्तह लाई क्षमादान
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िदन िसफािरस गन अिधकार प्रदान गर्यो। जनवरी २०१४ मा नेपालको
सव च अदालतले उक्त अ यादे शलाई खारे ज गर्यो र सरकारलाई
नेपालले पालना गन पन, यौन िहंसालाई िनषेध गन बालअिधकार
स ब धी अ तरार्ि ट्रय घोषणापत्र लगायतका अ तरार्ि ट्रय कानन
ू िसत
िम दो िकिसमको िवधेयक पेश गन िनदशन िदयो।
यस पिछको फेब्रअ
ु रीमा नेपाली कांग्रेस पाटीर्का नेता सश
ु ील कोइराला
नेपालका प्रधानम त्री भए। नयाँ संिवधानसभाले शाि त स झौतालाई
आिधकािरता प्रदान गन गरी संिवधानको म यौदा गन अपेक्षा गिरएको
िथयो, जसमा अ
जवाफदे ही तथा

कुराका अितिरक्त

व

व पीिडतह प्रितको

याय पिन समेिटएको हुनप
ु न िथयो। तर नयाँ सरकारले

गरे का पिहलो चरणका कामह

म येको एउटा िथयो बेप ता पािरएका

यिक्तह को छानिबन, स य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग

थापना,

जसले जनवरीको सव च अदालतको िनदशनको उ े य पूरा गरे न।
सरकारको यस कदमलाई एउटा सावर्जिनक सरोकारको मु ा माफर्त
सव च अदालतमा चन
ु ौती िदइयो। उक्त मु ाको सुनवाइ भइसकेको भए
तापिन फैसला आउन बाँकी छ।
तर स य तथा मेलिमलाप आयोगले पन
ु ः प्रा त गरे को गित, तथा
लेिखने क्रममा रहे को नयाँ संिवधानका कारण अब िबगतमा भएका
अ यायलाई
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4

व

वकालमा भएका

बला कार र यौन िहंसाका अ य घटनाह प्रित जवाफदे ही बनाउन
सिक छ।
व

वका बेला भएका यौन िहंसाका घटनाह को छानिबन गनर्, यसका

लािग िज मेवार यिक्तह लाई कारवाही गनर् तथा पीिडतह लाई
प्रभावकारी मनोवैज्ञािनक र िचिक सकीय परामशर् तथा क्षितपूितर्
िदलाउन नयाँ सरकारले त कालै कदम चा नु पछर् । यसले बला कार
भएको िमितबाट ३५ िदन िभत्रमा उजरु ी गनुर् पन ज ता

यायमा रहे का

अवरोधह लाई हटाउनु पछर् र बला कार स ब धी कानन
ू मा संशोधन
गरे र अ

िकिसमका यौन द ु यर्वहारह लाई पिन समावेश गनुर् पछर्।

शारीिरक, भािषक र यौन द ु यर्वहार
यम
ु न राइ स वाचले अ तवार्तार् गरे का मिहला र बािलकाह ले आफू
व

वका दव
ु ै पक्षको भािषक, शारीिरक र यौन द ु यर्वहारमा परे को

बताए। य यिप माओवादीबाट भएका यौन िहंसाका घटना तल
ु ना मक
पका कम िथए।
किहलेकाहीँ बला कार गन एकजना मात्र हु

यो भने अ य अव थामा

सामूिहक बला कारमा परे को कुरा मिहलाह ले बताए। केही घटनाह मा
त मिहलाह ले आक्रमणका क्रममा आफू बेहोस भएको र आफूलाई
कितजनाले बला कार गरे भ ने नै राम्रोिसत थाहा नभएको पिन बताए।
यम
ु न राइ स वाचले सरु क्षाकमीर्ले गरे को यौन द ु यर्वहारका क तीमा
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पिन चारवटा घटनामा मिहलाको योनीिभत्र कुनै ब तु घस
ु ािरिदएको, वा
मुखमैथन
ु , गद
ु ामैथन
ु वा ह तमैथन
ु का लािग वा य पारे को घटनाको
अिभलेख गरे को छ। एकजना मिहलाले प्रहरीले उनको योनीिभत्र नन
ू र
खस
ु ार्नीको धल
ू ो दिलिदएको समेत बताएकी छन ्।
नि दता (पिरवितर्त नाम) लगायतका केही मिहलाले आ नो काखका
नानी खोसेर र छोराछोरीका सामु ने बला कृत भएको बताए। “ब चा
सा ै रोयो र यो मा छे ले उसलाई एक-दईु पटक झापड हा यो,”
नि दताले आ नो छोराका बारे मा बताइन ् जो यस घटनाको साक्षी
िथयो। २००२ मा बला कृत हुँदा मनोरमा (पिरवितर्त नाम) ले ब चा
पाएको ११ िदन मात्र भएको िथयो र उनी सु केरीबाट तङ्िग्रन घरै

बसेकी िथइन ्। केही मिहलाले बला कारबाटै गभर् बोकेर ब चा पाएका
िथए वा यसपिछ ज मेका ब चाह

आफूमािथ भएको आक्रमणका

पिरणाम भएको आशङ्का गरे का िथए।
धेरै घटनाह मा यौन द ु यर्वहारमा मिहलालाई र डी ज ता तु छ
श दह

प्रयोग गरे र बोलाउने तथा घटनाका बारे मा कसैलाई नभ न

डरलाग्दा ध की िदने ज ता भािषक आक्रमणह

पिन संलग्न हु थे।

केही मिहलाह ले प्रायः बला कार अिघ एकदमै डरलाग्दा शारीिरक
आक्रमणमा पिन परे को बताए। २००३ मा आफूलाई आक्रमण गन
माओवादी लडाकूलाई प्रितरोध गदार् रे खालाई उसले य तरी प्रहार गर्यो
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िक उनको ख परको ह डी र िनधारको छाला नै उित्रयो र “पदार् टाँगे
जसरी” उनका आँखा अगािड झुि डयो। यसमा ज मा ३६ टाँका
लागाउनु पर्यो।
यम
ु न राइ स वाचका अनस
ु धाताह ले माओवादी लडाकू वा ितनका
आफ तरहे का मिहला र केटीह लाई गैरकानन
ू ी थन
ु ामा रािखएको, यातना
िदइएको र िहरासतमै बला कार गिरएका घटनाह को अिभलेख गरे का
छन ्। यसबेला नाबालक रहे की गायत्री आफूलाई माओवादीले जबरज ती
भतीर् गदार् मा यिमक िव यालयकी छात्रा िथइन ्। सरकारी सरु क्षाकमीर्ले
उनलाई २००१ मा समाते र उनले बताए अनस
ु ार अवैध पमा सैिनक
क्या पमा थन
ु ेर बला कार गरे , फल व व उनो योनीबाट एकदम धेरै
रक्त ाव भयो।
बला कार राती मात्र सु

हु

यो र धेरैिदनस म िनर तर

भयो। परू ै अविधभर मेरा आँखामा पट्टी बाँिधएको हु

यो।

केहीिदन पिछ मेरा हात खोिलिदए। यहाँ प्र येक रात
पाँचदे िख छजना अिफसर हु थे।
सरु क्षाकमीर्ह ले खोजतलासीका क्रममा, खासगरी माओवादीका नातेदार
मिहलालाई ितनका घरमै बला कार गरे । मिहलाह ले बताए अनस
ु ार
माओवादीलाइ खानेकुरा र बास िदएको भनेर उनीह ले द ड पाउँ थे, तर
माओवादीको मागलाई अ वीकार गनर् पिन उनीह

7
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यम
ु न राइ स वाचका अनस
ु धाताह ले माओवादीका िहरासतमा भएका
बला कारका केही घटना पिन अिभलेख गरे , य यिप ती सुरक्षाकमीर्ले
गरे का तल
ु नामा

यादै कम िथए।

मीनाले माओवादीको प्रिशक्षण कायर्क्रममा जान नमानेर उनीह लाई
िच याइन ्। अिप्रल २००४ मा वनमा दाउरा खो दै गरे को अव थामा
उनलाई क जामा िलइयो। उनले माओवादीिसत िविभ न ठाउँ घम
ु ेर चार
मिहना िबताइन ्। उनले बताए अनस
ु ार यस अविधमा उनलाई लगातार
बला कार गिरयो र भाग्नु अिघ उनी सामिू हक बला कारको समेत
िशकार हुनप
ु र्यो।
क जामा िलएको भोिलप ट नै मलाई पिहलो पटक
बला कार गरे । ... एउटा छाप्रामा तीनजना पसे, र त कालै
एउटाले लग
ु ा खो न लगायो ...तीनजनाले मलाई पालैपालो
बला कार गरे । पिछ उनीह ले मलाई कसैलाई भिनस ् भने
मािरिद छ भने।
सामािजक र मनोवैज्ञािनक सहयोगको अभाव
व

व समा त भएको एक दशक भइसक्दा पिन

यम
ु न राइ स ् वाचले

अ तवार्तार् गरे का धेरै मिहलाह मा मानिसक आघातका लक्षणह
र उनीह लाई त कालै सहयोगको आव यकता परे को दे िखयो।

मौन र िबिसर्इएकाह
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दे िखए

सरकारिसत अिहलेस म पिन बला कार पीिडतह लाई उपचारा मक सेवा
िदन तथा कुनै िचिक सकीय प्रमाण भए यसलाई समयमै जोगाउनका
लािग आव यक उपचार तथा िचिक सकीय र कानन
ू ी परीक्षणको

तरीय

कायर्िविध छै न। यौन द ु यर्वहारका िचिक सकीय र कानन
ू ी पक्षह का
बारे मा डाक्टरह लाई जानकारी िदने तालीम कायर्क्रमह

पिन अपयार् त

छन ्।
सामािजक र मनोवैज्ञािनक सहयोग सेवा बला कृत यिक्तलाई मात्र
होइन उनीह का घर पिरवारका यिक्त तथा समद
ु ायका लािग समेत
आव यक हु छ। अ तवार्तार् गिरएका केही मिहलाह ले पित तथा सासु
ससरु ाह बाट नराम्रो यवहार हुने वा छािडइने डरले गदार् आ ना कुरा
यि तकै दबाएको पिन पाइयो। सुरक्षाकमीर्बाट से टे बर २००२ मा

बला कृत सीताले बताए अनस
ु ार घटना भएको १० वषर् िबितसक्दा पिन
उनलाई भएको आक्रमणकै कारण उनका पित प्रायः उनीिसत
िरसाइरह छन ् र उनलाई शारीिरक िहंसा पिन गछर्न ्।
एडभोकेसी फोरमले स भव भएस म पीिडत यिक्तलाई राजधानीका
मानिसक

वा

यका िवशेषज्ञह िसत स ब ध गराइिदएर अिलकित

उपचारसेवा उपल ध गराएको छ। तर यौन द ु यर्वहारबाट पीिडत

यिक्त र ितनका पिरवारका सद यह लाई यौन द ु यर्वहार तथा
यसका द ु पिरणामको सामना गनर्का लािग नेपाल सरकारले
सरकारी

वा

य सेवाबाट नै आव यक परामशर् िदने
9
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निमलाएस म गैरसरकारी क्षेत्रबाट गिरएका प्रय नह ले
िविधवत पमा मिहलाह स म पुग्न तथा उनीह लाई कलङ्क र
घरे लु िहंसाबाट जोगाउन गा ो हु छ।
अझ मह वपूणर् कुरा त के भने, यौन िहंसाका पीिडत यिक्त र पिरवार,
अझ खासगरी मनोवैज्ञािनक र सामािजक कारणले
अव थामा रहे का यिक्तह लाई य ता सेवाह

याय खो न नसक्ने

उपल ध गराउने दािय व

सरकारको हो। सरकारले घरे लु िहंसालाई सीिमत बनाउँ दै लैजाने प्रय न
बढाउनु पछर् जसले बला कारका िशकार भएकै कारणले घरे लु िहंसामा
पन मिहलालाई पिन सघाउ पुर्याउँ छ।
औषधोपचार तथा अिभलेखको अभाव
व

वकालमा भएको औषधोपचार तथा मनोवैज्ञािनक तथा सामािजक

सेवाको अभावका कारण बला कारको िशकार भएका यिक्तह लाई
िचिक सकीय प्रमाणह

जोगाएर राख्नमा धेरै किठनाइ भयो।

उदाहरणका लािग फेब्रअ
ु री २००३ मा बला कृत एकजना यिक्त
डाक्टरकहाँ गएर बला कारमा परे को बताइन ् िकनभने उनलाई एचआईभी
सङ्क्रमणको िच ता िथयो। तर िनजी िक्लिनक चलाएर ब ने ती
डाक्टरले यस िवषयमा कुनै तालीम नपाएकाले य तो अव थामा
आव यक पन िचिक सकीय र कानन
ू ी प्रमाणह

जुटाउने बारे मा केही

सुझाव िदएनन ् न त आफले कुनै सूचना जुटाउने प्रयास गरे ।

मौन र िबिसर्इएकाह
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सुरक्षाकमीर्ह बाट आ नै गाउँ मा बला कृत माधवीले बताए अनस
ु ार
सु मा उनले आ नै घाउचोटह

हे न सिकनन ् र उनीिसत पैसा पिन

िथएन। “मिसत भएको सबै पैसा सैिनकले लिगहाले, कसरी जानु र
अ पताल? मलाई बाँ न पिन मन िथएन,” उनले भिनन ्।
यद्ध
ु कालमा धेरै मिहलाले औषधी उपचार खोजेनन ् र चोटपटकह का
लािग उपचारको आव यकता भएका मिहलाले पिन कलङ्िकत हुने डरका
कारण डाक्टरलाई आफू बला कृत भएको कुरा भनेनन ्। िवपाशाका
पितले

यम
ु न राइ स वाचलाई बताए अनस
ु ार सरु क्षाकमीर्ले उनकी

ीमतीलाई बला कार गदार् उनीह

अ य तै डराएका िथए। “सा ै डरमद

िथयो। हामीले कसैलाई पिन केही भ ने िह मत गरे न , पिु लस, डाक्टर
कसैलाई पिन...,” उनले भने।
यौन द ु यर्वहारको लग तै डाक्टरी जाँच भएकै अव थामा पिन बला कृत
मिहला र बािलकाह को मेिडकल रे कडर्स म पहुँच भएन वा उनीह ले

िरकडर् आ ना साथमा भेिटनसक्ने डरले फाइल नै न ट गरे ।

व

व

सिकएपिछ यौन द ु यर्वहारको कुनै पिन िचिक सकीय प्रमाण जुटाउन
अस भव िथयो िकनभने समय धेरै िबितसकेको िथयो।

11
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यायमा अवरोध
हामीले कुरा गरे का धेरैजसो मिहलाह

यौन िहंसाको घटनामा परे को

क तीमा १० वषर् भइसकेको िथयो, तापिन पीिडतले क्षितपूितर् र

यायको

प्रिक्रयाबाट बािहिरनु परे कोमा गिहरो दःु ख लागेको बताए।
यम
ु न राइटस ् वाचिसतको अ तवार्तार्मा मिहलाह ले सामािजक कलङ्क
र िहंसा गन यिक्तह ले प्रितशोध लेलान ् भ ने डरको िम णले उनीह
य ता अपराध हुनासाथ िरपोटर् गनर्बाट रोिकएको बताए। शाि त

थापना

भएपिछ मात्र उनीह लाई आ नो अनभ
ु वका बारे मा बो ने आँट आयो।
पीिडत म ये अ

धेरैले सामािजक कलङ्कका डरले, वा फौजदारी

यायको प्रणालीमा िव वास नै नभएर, यौन िहंसाका द ु पिरणामह लाई
मौन रहे र नै सिहरहे का हुन सक्छन ्।
यम
ु न राइटस ् वाचिसत कुरा गन अिधकांश मिहलाका लागी

व

वका

बेला प्रहरीमा गएर लडाकूह बाट आफूमािथ भएको यौन द ु यर्वहारको
िरपोटर् लेखाउने भ ने कुरा क पना बािहरको िथयो। “बला कारका बारे मा
बोलेमा मािरिद छ भनेर उनीह ले मलाई भनेका िथए,” माओवादीबाट
बला कृत िनमर्ला भि छन ्।
िहंसा र म ृ यु समेतको डरले मिहलाह लाई घटना घटे का बेला बो नबाट
रोक्यो र वष पिछस म पिन उनीह लाई िपरोिलरहे को छ। गैरकानूनी
पमा धेरैिदनस म थन
ु ामा रािखएका बेला पटकपटक बला कार

मौन र िबिसर्इएकाह
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गिरएकी रािधका भि छन ्, “मलाई छा नु अिघ डीएसपीले यहाँ भएका
कुरा बो दै िहँडे बाँि दनस ् भनेका िथए।”
िरपोटर् गन आँट भएका पीिडतह लाई भने उजुरी गनर्का लािग बला कार
भएको िदनबाट ३५ िदनको
फौजदारी

याद ज ता प्रावधान थोपरे र नेपालको

याय प्रणालीले बाधा पुर्याएको छ। उक्त िनयमले

यायलाई

नै असर पाछर् भनेर सव च अदालतले सरकारलाई यसमा पन
ु िवर्चार
गनर् भनेको छ तर हालस म यसमा कुनै प्रगित भएको छै न।
अगािडको बाटोः

याय र क्षितपिू तर्

घटना भएका बेला धेरै मिहलाले उजरु ी दतार् गनर् सकेका िथएनन ् र
आक्रमण पिछ लामो समय िबितसकेको छ। यसको अथर् अब ती
घटनाह को छानिबन गन र दोषी प ता लगाउनेतफर् नेपाल सरकारले
यथास भव प्रय न गनर् आव यक छ।
“सङ्कटकाल” भिनने जनयद्ध
ु कालको २००१ दे िख २००५ को अविधमा
संयक्
ु त कमा डमा रहे का सेना, प्रहरी र सश त्र प्रहरीले
अिधकारह ताह लाई जोगाउनको साटो अनस
ु धानमा मदत गनप
ुर् छर्।
माओवादीह

पिन मानव अिधकार हननका दोषीलाई कारवाही गनर्

िहि कचाई रहे का छन ्।
घटनामा

यम
ु न राइ स ् वाचले अिभलेख राखेका दई
ु वटा

थानीय माओवादी नेताले बला कारको अिभयोगलाई

गरे र दोषीलाई सावर्जिनक

वीकार

पमा कुटिपट गरे र तथा गाउँ िनकाला गरे र

कारवाही गरे । दोषीले नेपाली कानन
ू अनस
ु ार सुनव
ु ाइको प्रिक्रयामा जानु
13
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पछर्।

व

वकालमा प्रचलनमा रहे को माओवादीको “जनअदालत” ले

य ता अपराधलाई िन पक्ष र उपयक्
ु त

याय किह यै िदएन।

प्र तािवत स य तथा मेलिमलाप आयोग तथा कुनै पिन छानबीन र
मु ाले अङ्गीकार गरे का प्रिक्रयाह

लैङ्िगक पले संवेदनशील हुनप
ु छर् ।

ितनलाई पीिडत र ितनका पिरवारको कलङ्कलाई

यन
ू ीकरण गन,

उनीह को मयार्दा र गोपनीयताको सँरक्षण गन, तथा उनीह लाई फेिर
आघात नपर्ु याउने िकिसमले िडजाइन गिरएको र यसका लािग आव यक
ोतको यव था िमलाइएको हुनु पछर् । आव यक भएका ख डमा

यसमा पीिडत यिक्त तथा साक्षीह लाई सरु क्षा प्रदान गनर्का लािग
ोतको यव था हुनु पछर्। सरकारले जनचेतना बढाएर र प्र येक प्रहरी

चौकीमा यौन द ु यर्वहारस ब धी उजुरीह मा काम गनर्का लािग

तािलमप्रा त मिहला प्रहरीह को यव था गरे र मिहलाह लाई य ता
िवषयमा उजुरी हा नका लािग प्रेिरत गन उपायह
पीिडत यिक्तह

अपनाउनु पछर्। धेरै

आफूलाई अ याचार गन यिक्तले संरक्षण पाउँ छ

भनेर डराउँ छन ्।
नेपाल सरकारले

व

वकालका यौन िहंसाका पीिडतह का लािग एउटा

क्षितपूितर् कायर्क्रम घोषणा गनुर् पछर् जसले सुनव
ु ाइको सफलतामा िनभर्र
नभई यौन िहंसामा परे को आ नो अनभ
ु व िलएर अिघ आउने
यिक्तह लाई क्षितपिू तर् र अ य सिु वधाह
समद
ु ाय तरका अग्रसरताह

मौन र िबिसर्इएकाह
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यातना पीिडत

यिक्तह का तीनवटा आव यकतालाई स बोधन गनुर्

पछर् , िवशेषतः िहंसा र यातनाका कारण अपाङ्ग हुन पुगेका
यिक्तह का लािग दीघर्कालीन

वा

य सेवा, मानिसक

वा

य सेवा

तथा जीिवकामा सहयोग।
यिद नयाँ सरकार

व

वकालीन अपराधह लाई

यायको पिरिधमा

याउनका लािग प्रितबद्ध छ भने यसले वष दे िख आफूले भोगेका यौन
िहंसाका द ु पिरणामह

बेहोरे र बाँचेका यिक्तह तफर् त कालै

यान िदनु

पछर् ।
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