
अपराधबाट पीडित विदेशीहरुले पाउन ेन्यायको अधधकार तथा सहयोग सम्बन्धी जानकारी 
 

कोरियामा यदि तपाई अपिाधबाट पीडित हुनहुुन्छ भने न्याय प्राप्ततको लागि ननम्न अनसुािको अगधकाि ि 
सहयोि प्रातत िनन सक्नहुुन्छ। 

 

अनसुन्धान तथा अिालती प्रक्रियामा तनाव या गिन्ता भएको महशसु भएमा तपाईले आफ्नो ववश्वाससलो 
व्यप्क्तलाई साथमा िाखेि मदु्िाको सनुवाई िनन सक्नहुुन्छ। यसिैिी भाषाको समस्या भएमा िोभाषकेो 
लागि अनिुोध िनन सक्नहुुन्छ ि अिालती सुनवाईमा प्रत्येक्ष सहभािी भइ घटना सम्बन्धी बयान पनन 
दिन सक्नहुुन्छ।   

यौन दहिंसा तथा बाल दहिंसाबाट पीडित हुनुहुन्छ भने कानूनी सहयोि तथा प्रक्रियाको लागि नीप्ि 
वक्रकल ननयुक्त िनन सक्नुहुन्छ। यिी नीप्ि वक्रकल ननयुक्त िनन नसकेमा सिकािी असभयोिकले 
तोकेको वक्रकलको सहयोि सलन सक्नुहुन्छ।    

घिेल ु दहिंसा तथा बाल दहिंसाबाट पीडित व्यप्क्तले प्रहिी तथा सिकािी असभयोिक समक्ष पीिकलाई 
पीडितको नप्िक आउनबाट प्रनतबन्ध लिाउन अनिुोध िनन ि पीडितको सुिक्षको लागि आवश्यक 
अिालती प्रक्रिया अनघ बढाउन अिालतलाई ससधा अनिुोध िनन सक्नेछ।  

पीडितल ेपीिकबाट क्षनतपनूत न प्रातत िनन नसकेमा केदह सामान्य प्रक्रिया पिूा ििी सिकािी असभयोिकको 
कायानलयबाट उपिाि खिन िस्ता आगथनक सहयोि प्रातत िनन सक्नेछ। (ति यस्तो अवस्थामा पीडित 
कोरियामा काननूी रुपमा बसोवास ििेको हुन ुपिनछ ि पीिक वविेशी भएको खण्िमा पीडितल ेएसलयन कािन 
(आवासीय ितान कािन) प्रातत िरिसकेको हुन ुपिनछ।)  
घिेल ु दहिंसा तथा यौन दहिंसाबाट पीडित व्यप्क्तल ेआवश्यक अनसुन्धान, अिालती कािबाही तथा न्याय 
प्राप्ततको प्रक्रिया पिूा नहुन्िलेसम्म सभसाको म्याि थतनको लागि आवेिन दिन सक्नेछन  ।(ति घिेल ुदहिंसाको 
घटनामा तपाईको िीवनसाथी कोरियन नािरिक हुन ुपिनछ।) 
हत्या, िोटपटक िस्ता शािीरिक अपिाध ि िोिी, ठि िस्ता सम्पत्ती क्षनतपनूत नको अपिाध तथा यौन 
अपिाध िस्ता आपिागधक घटनाबाट पीडित भइ अनसुन्धान तथा न्याय प्राप्ततको प्रक्रियामा िहेको 
अवस्थामा पीडित कोरियामा अवधैाननक रुपमा बसोवास ििै आएपनन सम्बप्न्धत सिकािी कमनिािील े
पीडितको व्यप्क्तित ववविणको बािेमा अध्यािमन ववभािमा कुन ैिानकािी ििाउन ेछैन।  

 

※ ववस्ततृ ववविणको लागि असभयोिक कायानलयको पीडित सहायता केन्र (☎ १५७७-२५८४)मा फोन 
ििी सोधपुछ िनन वा कसुि अपिाधको वेबसाइट (www.kics.go.kr) मा हेनुनहुन अनुिोध िरिन्छ।  

 

※ असभयोिकको कायानलयमा फोन ििान वा प्रत्यक्ष उपप्स्थत भइ पिामशन सलिा िोभाषकेो आवश्यकता पिेमा, 
सम्बप्न्धत कायानलयमा िोभाष ेउपलब्ध ििाउन सक्ने वा नसक्ने ववषयमा सोधपछु िनुनहुन वा प्रत्येक 
िेशको िािितूावास तथा बहुसािंस्कृनतक परिवाि सहायता केन्र (☎ १५७७-१३६६) मा सम्पकन  िरि थप 
िानकािी सलनहुुन अनिुोध िरिन्छ।  

म  माधथको सचूना प्राप्त भएको स्िीकार गददछु । ममतत :  20         .          .          नाम , थर :                             (हस्ताक्षर) 
अन्य माध्यमबाट माधथको सचूना प्राप्त भएको खण्िमा ममल्न ेकोष्ठमा धचन्ह लगाउनसु।्  

मौखखक □  फोन □  फ्याक्स □  हुलाक □  अन्य □      सम्बन्न्धत व्यन्क्त :               (हस्ताक्षर) 

http://www.kics.go.kr/

