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घृणाजन्य अपराध भनेको के हो ?
घणृाजन्य अपराध (हटे क्ाइम) भनेको नननचित व्यनतिगत 
निशषेताहरूको निरुद्धमा पणू्ण रूपमा िा केही हदसममको पक्षपातद्ारा 
पे्ररत भएर गररने अपराध हो । न्य्ूयोक्ण  राज्यको काननु अनसुार 
कुनै घटना घणृाजन्य अपराधको रूपमा िगगीकृत हुनका नननमत 
त्यसमा अनतनन्णनहत अपराध हुनैपर्ण । ्यसको अर्ण अनधकारीहरूले 
सबैभनदा पनहले अपराध घटेको नर्यो भनेर अननिा्य्ण रूपमा ननधा्णरण 
गनु्णपर्ण । ्यनद अपराध पक्षपातद्ारा पे्ररत रहकेो नर्यो भनेर ननधा्णरण 
भएमा सरुुको अनभ्योगमा घणृाजन्य अपराधका आरोपहरू रप गन्ण 
सनकनेर ।

्यी रप दण्डसजा्यहरूको कारण के हो भने कुनै पनन अपराधको 
पीन्डतमा नकारातमक असर हुने भएतापनन घणृाजन्य अपराधहरूले 
पीन्डतहरूमा एकदम ैगनहरो तरा भािनातमक तहसमम प्भाि पार्ण 
र सो प्भाि व्यापक हुनर जसले गदा्ण पीन्डतका निशषेताहरू साझा 
गननेहरूसँग भ्य तरा समदुा्यमा अशाननत पैदा हुने गर्ण । अनतनन्णनहत 
अपराधका निनभनन प्कारहरू रहकेा रन ्जसलाई पक्षपातपणू्ण 
मनसा्यका सार गररँदा घणृाजन्य अपराधहरू मानन सनकनेर र 
नतनीहरूमा कुटनपट, मौनिक रूपमा धमककी नदइने, लटुपाट, नकबजनी 
चोरी र ग्ानिटी जसतो समपनतिमा क्षनत पद्णरन ्।

न्य्ूयोक्ण को काननुले दवु्य्णिहार गनने, द:ुि नदने, धमककी नदने िा चतेािनी 
नदने मनसा्यका सार ऐनतहानसक रूपमा घणृाका अनभव्यनतिका रूपमा 
रहकेा सिनसतक तरा िाँसीका िनदाहरू राखने जोकोहीलाई पनन 
गमभीर प्कृनतको दवु्य्णिहारको अनभ्योग लगाउन सनकनेर भनेर निशषे 
रूपमा सपष्ट पारेको र । 

अपराध कुनै पक्षपातद्ारा पे्ररत नर्यो नक नरएन भनेर ननधा्णरण गदा्ण न्य्ूयोक्ण  
राज्यको काननुले ननमन पररच्यहरूमा निचार गर्ण:

घृणाजन्य अपराधका उदाहरणहरू

न्ययू्योक्क को घृणाजन्य अपराध विरुद्धको कानुनअन्तर्क्त 
कुन-कुन समयूहलाई पवहचान रररएको छ ?

्यवद अन्तवन्कवह्त अपराध छैन भने के हुनछ ? पक्षपा्तपयूण्क घटनाका उदाहरणहरू

टे्नको ्यात्लेु हात समाइरहकेा एउटै नलङ्गको जो्डीलाई "म समनलङ्गी 
माननसहरूलाई घणृा गरु्ण" भनर र नपट्ने धमककी नदनर ।

नकशोरनकशोरीहरूको समहूले नबन््डङमा सपे् पेनटले सिनसतक बनाउँरन 
िा रुिमा िाँसीको िनदा झणु््ड्याउँरन ्। 

नहनं्डरहकेो माननसले कसैको मिुमा रकुर र "नतमी एनश्यालीहरूले 
कोरोना भाइरस िैलाइरहकेो रौं !" भनेर नचच्याउँर ।

• जानत िा िण्ण

• धम्ण िा धानम्णक 
अभ्यास

• पिुा्ण िा रानट्ट््य मलू

• नलङ्ग

• ्यौननक झकुाि

• लैङ्नगक 
पनहचान िा 
अनभव्यनति

• अपाङ्गता

• उमरे

्यनद कुनै पनन अनतनन्णनहत अपराध नभएको भए पनन व्यनतिलाई 
पक्षपात तरा घणृाद्ारा पीन्डत गराइएको हुन सकर । ्यनद कसैले 
तपाईकंो पररच्यको आधारमा तपाईलंाई मौनिक रूपमा दवु्य्णिहार िा 
भदेभाि गर्ण तर सो घटनामा भौनतक आक्मण, आक्मण गनने धमककी 
िा समपनतिमा क्षनत हुदँनै भने त्यसतो घटना पक्षपातपणू्ण घटना हो ।

पक्षपातपणू्ण घटनाहरूलाई भदेभािका उदाहरणहरूका रूपमा 
गमभीर रूपमा नलइनर तर नतनीहरू अपराधहरू नै हुनरन ्भनने 
हुदँनै । केही पक्षपातपणू्ण घटनाहरू संनिधानका िाक सितनत्ताका 
प्ािधानहरूद्ारा संरनक्षत हुन सकनेरन ्। अन्यहरूमा न्य्ूयोक्ण  शहरका 
मानि अनधकारका काननुहरू अनतग्णत रहरे न्य्ूयोक्ण  शहरमा दिेानी 
दण्डसजा्यहरू नदन सनकनेर जसलाई NYC कनमसन अन ह्मुन 
राइट्स (न्य्ूयोक्ण  शहरको मानि अनधकारसमबनधी आ्योग) द्ारा 
व्यिसरापन गररनेर ।

कुनै माननस स्डकमा ््यानटनकस व्यनतिको ननजकबाट नह््ंडद ै
"म मनेकसकनहरूलाई घणृा गरु्ण" र "नतमीहरू आफनै दशे 
िक्ण  !" भनेर नचच्याउँर । 

नकशोरनकशोरीहरूको समहूले अश्ेत नकशोर/नकशोरीलाई 
"एन" शबद (अश्ेत व्यनतिलाई होच्याउने नन्यतले प््योग 
गररने अपमानजनक शबद) ले बोलाउँर । 

रेसटुरेनटको मानलकले िेट्ा बाँधकेो ग्ाहकलाई 
"मनुसलमहरूलाई ्यहाँ आउन मनाही र" भनर । 
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वनमन अिस्ाहरूमा मैले के रनु्कपछ्क...

के भ्यो ?

पक्षपा्तपयूण्क घटना घृणाजन्य अपराध

तपाईलंाई अपरेटरसँग समपक्ण  गराइनेर जसले नििरणका लानग तपाईलंाई सोधनहुुनेर 
र अनसुनधान गन्णका लानग प्हरीलाई पठाउन पर्ण नक पददैन भनेर ननधा्णरण गनु्णहुनेर । 

भाषासमबनधी सह्योग उपलबध रहनर र आप्िासनको नसरनतका बारेमा तपाईलंाई कनहले 
पनन सोनधने रैन ।

मैले के रनु्कपछ्क ?

311 मा िोन गरेर "ह्मुन राइट्स 
(HUMAN RIGHTS)” 

भननहुोस ्िा 
CCHR िेबसाइटमा गएर 
भदेभािपणू्ण ररपोट्ण भनु्णहोस्

911 मा िोन गरेर “हटे क्ाइम 
(HATE CRIME)” भननहुोस ्
िा आफनो सरानी्य प्हरी 
प्भागलाई िोन गनु्णहोस्

त्यसपवछ के हुनछ ?

तपाईलंाई CCHR कम्णचारीसँग समपक्ण  
गराइनेर जसले सो मानमलाका बारेमा 

अनसुनधान गन्ण सकनहुुनेर िा उजरुी दा्यर 
गन्णमा तपाईलंाई मद्दत गन्ण सकनहुुनेर ।

...्यवद मैले घृणाजन्य अवभव्यवति िा सिवस्तक जस्ता 
घृणाजन्य वचनहहरू रहेका ग्ाविटी देखेमा ? 

ग्ानिटी न्य्ूयोक्ण मा अपराध मानननर र घणृाजन्य अनभव्यनति िा 
घणृाजन्य नचनहहरू रहकेा ग्ानिटीलाई घणृाजन्य अपराध मानन 
सनकनेर । सिनसतक र िाँसीका िनदाहरू सबैभनदा सामान्य घणृाजन्य 
नचनहहरू हुन ्।

्यनद तपाईलें घणृाजन्य अनभव्यनति िा घणृाजन्य नचनहहरू रहकेा 
ग्ानिटी दखेनभुएमा 911 मा िोन गरेर "हटे क्ाइम (hate crime)" 
भननहुोस ्। काननु का्या्णनि्यन गनने ननका्यसँग श्ेयर गन्णका लानग सो 
ग्ानिटीको नचत् निचरे राखदा पनन उप्योगी हुन सकनेर ।

...्यवद मैले ल्यामपपोसटमा शे््त सिवोचच्ता समयूह 
(वहाइट सपेु्वमष्ट गु्प) लाई प्िद्धन रनने वसटकर िा 
फला्यर देखेमा ?

नसटकर, फला्यर तरा पोसटरहरूलाई िसट्ण अमने्डमनेटद्ारा संरनक्षत 
गररएको र घणृाजन्य अपराधहरू नमाननने भएतापनन पक्षपातपणू्ण िा 
घणृा्यतुि सनदशेहरूका बारेमा ररपोट्ण गनु्ण महत्िपणू्ण हुनर । 

्यनद फला्यरहरूमा सिनसतक तरा िाँसीका िनदाहरू जसता नननचित 
नचत्हरू रन ्भने त्यसले ती सामग्ीहरू नितरण गनने माननसहरूको 
निरुद्ध लगाइने आरोपहरूलाई बढाउन सकनेर र त्यस बारेमा आफनो 
सरानी्य प्हरी प्भागमा ररपोट्ण गररनपुर्ण ।

...्यवद कसैले पक्षपा्तपयूण्क वटपपणीहरू रददै मलाई 
भौव्त्कक रूपमा धमककी वदएमा ?

नरोइकन पनन गररने भौनतक धमककीलाई अपराध मानन सनकनेर । 
कसैले पक्षपातपणू्ण भाषासँग ैभौनतक क्षनत गनने धमककी प््योग गनने नबनतिकै 
त्यसलाई "घणृाजन्य अपराध" को रूपमा िगगीकृत गन्ण सनकनेर । 

्यनद कसैले पीन्डतलाई भौनतक रूपमा आक्मण िा नहका्णउनभुनदा 
अगान्ड "मलेै तेरो एनश्याली अनहुारमा नहका्णउँरु" भनेर नचच्याउँर भने 
त्यो घणृाजन्य अपराध हुन सकनेर र तपाईलें सो घटनाका बारेमा 911 
मा िोन गरेर िा आफनो सरानी्य प्हरी प्भागमा गएर सो घटनाका 
बारेमा प्हरीलाई ररपोट्ण गनु्णपर्ण ।

...्यवद कसैले मलाई मेरो पररच्यका बारेमा मौवखक 
रूपमा दुव्य्किहार रछ्क ्तर मलाई धमककी नवदएमा िा 
मलाई नछोएमा ?
्यनद कुनै व्यनतिले तपाईलंाई तपाईकंो जानत, रानट्ट््य मलू, धम्ण, नलङ्ग, 
्यौननक झकुाि िा लैङ्नगक पनहचान, अपाङ्गता िा अन्य कुनै पनन 
संरनक्षत िगगीकरणको कारणले गदा्ण दवु्य्णिहार गर्ण भने त्यसलाई 
भदेभािपणू्ण दवु्य्णिहार मानन सनकनर र तपाईलें 311 मा िोन गरेर 
"ह्मुन राइट्स (human rights)” भननपुर्ण िा NYC कनमसन अन 
ह्मुन राइट्स (CCHR) (न्य्ूयोक्ण  शहरको मानि अनधकारसमबनधी 
आ्योग) लाई पक्षपातपणू्ण घटनाका बारेमा ररपोट्ण गनु्णपर्ण ।

्यनद तपाई ंदवु्य्णिहार भदेभािपणू्ण िा त्यो तपाईकंो पररच्यको आधारमा 
गररएको नर्यो नक नरएन भनने कुरामा नननचित हुनहुुनन भने पनन तपाईलें 
CCHR लाई िोन िा इमले गन्ण सकनहुुनर र उनीहरूले तपाईलंाई 
आफना अनधकारहरूलाई बझुन मद्दत गननेरन ्र उजरुी दा्यर गन्णमा 
सह्योग गननेरन ्।

...्यवद मैले घृणाजन्य अपराध िा पक्षपा्तपयूण्क घटना 
भोरें भनेर म वनवचि्त नभएमा ?
्यनद कसैले तपाईलंाई भौनतक रूपमा हानी गराएको र िा तपाईलंाई 
हानी गनने धमककी नदएको र भने तपाईलें 911 मा िोन गनु्णपर्ण । तर 
तपाईलें नबना कुनै सङ्कोच 311 िा 911 मध्ेय कुनै एकमा िा कुनमा 
िोन गनने भनेर तपाई ंनननचित नभएमा दिुैमा िोन गनु्णपर्ण । 

तपाईलें 311 िा 911 मध्ेय जनुमा िोन गरे पनन तपाईकंो उजरुीलाई 
सही ठाउँमा पठाइनेर । कुन नमबरलाई प््योग गनने भनेर नचनता गनु्णभनदा 
पनन घटनाको बारेमा ररपोट्ण गनु्ण बढी महत्िपणू्ण हुनर ।
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