
कानुनमा के भननएको छ ? 
 

 

 

 

तपाईंले प्रततवादीले आफूलाई “पछ्याएको” वा आफूमाति 

यौनजन्य आक्रमण गरेको पुति गनुुभयो भने मात्र न्यायाधीशले 

“पछ्याउन नपाउने” आदेश जारी गनु सकु्नहुन्छ । तपाईलें 

व्याख्या गनुुभएका तथ्यहरू कानुनले तोकेका 

मापदण्डबमोनिम छन् नक छैनन् भने्न कुरा ननरु्य नलने 

अनिकार न्यायािीशसँग हुन्छ । 

तपाईंले “पछ्याउने कायु” पुनि गनु प्रततवादीले तलका मधे्य 

सबै चारवटै कायु गरेका छन् भनेर पुति गनुुपछु: 

1. प्रततवादीले तपाईंलाई पछ्याए वा “िम्की नदए” वा 

तपाईंलाई आक्रमण गने योजना बनाएर कहीीँ लुकेर बसे; 

र 

2. प्रततवादीसीँग यो कायु गने कुनै वैि कारर् तिएन; र 

3. प्रततवादीले तनधाुररत समयको अवतधमा यो कायु एक 

पटकभन्दा बढी गरेका छन्; र 

4. प्रततवादीले गरेको कायु सामान्य मातनसलाई आफ्नो 

सुरक्षाका लातग त्रतसत बनाउन वा सामान्य मातनसलाई 

उले्लख्य मात्रामा भावानात्मक तनाव तदन गम्भीर रूपमा 

पयाुप्त तियो । 

सामान्य मातनसले प्रततवादीले तपाईंलाई यौनजन्य आक्रमण 

गनु, भौततक आक्रमण गनु वा अपहरण गनु गइरहेको छ भने्न 

लागे्न कुरालाई “िम्की नदएको” बुतिन्छ । कसैले अपशब्द 

बोलै्दमा वा होच्याउीँदैमा त्यसलाई धम्कीपूणु व्यवहार माननँदैन 

। उदाहरणका लातग, कसैले तपाईंलाई तजस्काएर बोलाउीँदै छ 

वा फेसबुकमा तपाईंबारे नराम्रो कुरा पोस्ट गरेको छ भनै्दमा 

न्यायाधीशले आदेश जारी गनु सकु्नहुन्न । 

आफूमानि यौन आक्रमर् भएको पुनि गनु तपाईंले 

प्रततवादीले आफूमाति फौजदारी कानुनमा अवैध यौन कायुका 

रूपमा व्याख्या गररएको त्यस्तो कुनै कायु गरेको छ भने्न कुरा 

अतनवायु रूपमा पुति गनुुपछु । यस कानुनअन्तगुत तपाईंलाई 

यौनजन्य आक्रमण हो भने्न लागे्न केही कुराहरू (जसै्त, 

सहमतततबना मतहलाको छाती छुने) समावेश गररएको छैन । 

कनहले, के, कहाँ 

पछ्याउन नपाउने आदेश  

• यो आदेश पररवारका सदस्य, तपाईंसीँगै 

बसोबास गरेका मातनस र तपाईं पे्रम 

सम्बन्धमा रहनुभएका मातनसलाई तदन 

नमलै्दन 

• अतनवायु रूपमा तसतभल तितभजन (देवानी 

महाशाखा) मा दायर गररनुपछु 

• अतनवायु रूपमा अदालत खुला रहने 

समयमा दायर गररनुपछु 

दुवु्यवहारबाट राहतको आदेश 

• यो आदेश पररवारका सदस्य, तपाईंसीँगै 

बसोबास गरेका मातनस र तपाईं पे्रम 

सम्बन्धमा रहनुभएका मातनसलाई तदन 

तमल्छ 

• अतनवायु रूपमा फ्यातमली तितभजन 

(पाररवाररक महाशाखा) मा दायर गररनुपछु 

• अदालत बन्द भएपतछ पतन दायर गनु 

सतकन्छ 

तसतभल तितभजन (देवानी 

महाशाखा) मा 

“पछ्याउन नपाउने” आदेश 

माग गने तररका 

यनद तपाईं “पछ्याउन नपाउने” आदेश 

माग गने सोच्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो अनुरोध 

दायर गनुुअति कृपया यो ब्रोसर पूरै पढ्नुहोस् 

। यसले तपाईंलाई कानुनले कसरी काम गछु 

भने्न कुरा बुझ्न मद्दत गछु । “तनवेदक” भन्नाले 

आदेश माग गने व्यक्ति हो । "प्रततवादी" 

त्यस्तो व्यक्ति हो जसको तवरूद्ध तपाईं आदेश 

जारी होस् भने्न चाहनुहुन्छ । 

भमोन्ट न्यायपानलका अनलाइन 
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यो ब्रोसरमा सामान्य िानकारी नदइएको 

छ । तपाईलें कुनै अटनीसँग कुरा गनु 

सकु्नहुन्छ । 



प्रनक्रयाले कसरी काम गछु 
 

सुनुवाइमा 
 

यनद न्यायािीशले “पछ्याउन 

नपाउने” आदेश िारी नगरेको 

खण्डमा 
तपाईं “पछ्याउन नपाउने” आदेश माग गनु तपाईंले केही 

फारामहरू भनुुपने हुन्छ । एउटालाई “उजुरी” भतनन्छ भने 

अकोलाई “शपिपत्र” भतनन्छ । शपिपत्रमा तपाईंले के कुराले 

गदाु तपाईंले अदालतसीँग आदेश माग गदै हुनुहुन्छ भने्न कुरा 

व्याख्या गनुुपछु । तपाईंले हस्ताक्षर गदाु आफूले बताएको 

कुरा सत्य हो भनेर हस्ताक्षर गनुुपने हुन्छ । तपाईंले यी 

फारामहरू भरेपतछ न्यायाधीशले ततनीहरूलाई पढ्नुहुनेछ । 

तपाईंले पेस गनुुभएका तथ्यहरूले अस्िायी आपत्कालीन 

आदेश तदनका लातग पूरा गनुुपने मापदण्डहरू पूरा गरेका छन् 

तक छैनन् भने्न कुरा न्यायाधीशले तनणुय तलनुहुनेछ । 

न्यायािीशले आपत्कालीन आदेश िारी नगरेको खण्डमा: 

1. तपाईंले अदालतमा आफ्नो मुद्दा प्रमातणत गनु बयान तदन 

सकु्नहोस् भनेर तपाईंले अिै पतन सुनुवाइका लातग 

अनुरोध गनु सकु्नहुन्छ । यतद तपाईंले सुनुवाइका लातग 

अनुरोध गनुुभयो भने अदालतले प्रहरीलाई तपाईंको 

उजुरी, शपिपत्र र सुनुवाइको सूचना पठाउनेछ तातक 

उनीहरूले प्रततवादीलाई ती कागजातहरू तदन सकोस् । 

यसलाई प्रततवादीलाई कागजात “तामेली गने” भतनन्छ । 

2. यतद तपाईंले सुनुवाइका लातग अनुरोध नगने तनणुय 

तलनुभयो भने तपाईंको उजुरी तिा शपिपत्र गोप्य 

रहनेछन् र त्यसको प्रतततलतप प्रततवादीलाई तदइने छैन । 

यनद न्यायािीशले आपत्कालीन आदेश िारी गरेको 

खण्डमा: 

1. यो अस्िायी आदेश मात्र हो । तपाईं र प्रततवादी दुवै जना 

अदालतमा आएर आफ्नो कुरा पुति गनु सकु्नहोस् र 

आफ्नो कुरा बताउन सकु्नहोस् भनेर पतछको तमततमा 

सुनुवाइ तोतकनेछ । 

2. अदालतले तपाईंको उजुरी, शपिपत्र र अस्िायी आदेश 

प्रहरीलाई उपलब्ध गराउनेछ । प्रहरीले त्यसपतछ ती 

कागजात प्रततवादीलाई तदनेछ । यसलाई प्रततवादीलाई 

कागजात “तामेली गने” भतनन्छ । 

3. प्रहरीले उक्त कागिपत्र तामेली नगरेसम्म अस्िायी 

आदेश लागू हुने छैन । 

सुनुवाइको अनुमतत तपाईंले आफ्नो शपिपत्रमा 

लेखेकै कुराका आधारमा तदइने छैन । तपाईंले पुति 

गनुुपने हुन्छ । तपाईंले के भएको तियो भने्न कुराको 

पुति गनु अरू मातनसहरूलाई पतन ल्याउन सकु्नहुन्छ 

। यतद प्रततवादी सुनुवाइमा आएको खण्डमा उनले पतन 

बयान तदन र साक्षी ल्याउन पाउीँछन् । यी सुनुवाइहरू 

सावुजतनक हुन्छन् । त्यसपतछ पेस गररएको प्रमाणले 

आदेश तदनका तनक्ति मापदण्डहरू पूरा गछु तक गदैन 

भने्न कुरा न्यायाधीशले तनणुय तलनुहुनेछ । 

यनद न्यायािीशले आदेश नदनका लानग प्रमार् 

नपुगेको ननरु्य गरेको खण्डमा अस्िायी आदेश 

अन्त्य हुनेछ र मुद्दा खारेज गररनेछ । 

यनद न्यायािीशले आदेश िारी गरेको खण्डमा 

उि आदेश सीतमत समयका लातग मात्र जारी गररनेछ 

। यतद प्रततवादी उपक्तस्ित भएको खण्डमा तपाईं र 

प्रततवादी दुवैले सुनुवाइपतछ तुरुनै्त आदेशको 

प्रतततलतप प्राप्त गनुुहुनेछ । यतद प्रततवादी उपक्तस्ित 

नभएको खण्डमा आदेश लागू गनुुअति प्रहरीले उि 

आदेशको प्रतततलतप प्रततवादीलाई तदनुपने हुन्छ । 

न्यायाधीशले आदेश नतदएको खण्डमा तपाईं तनराश 

हुन सकु्नहुन्छ । के भएको तियो भने्न िटनाले आदेश 

तदनका तनक्ति मापदण्डहरू पूरा गछु तक गदैन भने्न 

कुराको तनणुय गने काम न्यायाधीशको हो । 

पछ्याउने कायु तवरुद्धको कानुन मातनसहरूलाई 

भौततक हातन हुन नतदन, यौनजन्य आक्रमण हुन 

नतदन वा अपहरण हुनबाट बचाउनका लातग 

बनाइएको हो भने्न कुरा याद राख्नुहोस् । 

मातनसहरूले तपाईंलाई रूखो व्यवहार गछुन्, 

गालीगलौज गछुन्, हप्काउीँछन्, आलोचना गछुन् वा 

दुवु्यवहार गछुन् भने पछ्याउने कायु तवरुद्धको 

कानुनले यी कायुहरूलाई रोकै्दन । 

अन्य उपयोगी िानकारी 

• तपाईंलाई िाहा छ भने प्रततवादीको जन्मतदन 

लगायतका जानकारी अदालतलाई तदने 

तजमे्मवारी तपाईंको हुन्छ । 

• तपाईंको काउन्टीमा फ्यातमली (पाररवाररक) 

तिा तसतभल (देवानी) महाशाखा कहाीँ छ भने्न 

कुरा िाहा पाउन अदालतमा सम्पकु गनुुहोस् वा 
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जानुहोस् । 

• तपाईंले लेखे्न सबै तथ्यहरू नोटरी गराउनुपनेछ 

। त्यसैले तपाईं अदालतमा मुद्दा दायर गनु जाीँदा 

आफ्नो पररचय खुलाउने प्रमाण सािमा तलएर 

आउनुपछु । 
 


