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मेरो भनाई 
XचGलत कानूनÅारा वन तथा व"यज"त ुस(ब"धी कसूरह[को अनसु"धान, अGभयोजन र म-ुा पपु6J गन6 अध6"याKयक 
Gनकायको [पमा अGधकार पाएका रािE Fय GनकुH ज/आरJ/संरJण JेC काया6लय र GडGभजन वन काया6लयको काम 
संवेदनिशल रहेको छ। म-ुाको अGभयोजन पy चात अध6"याKयक Gनकायबाट स(पादन हनुे "याय स(ब"धी काममा 
"यायका मा"य Gसeा"तह[को Xयोग मह`वपूण6 रहेको छ। यसै कुरालाई ÇिE टगत गदÉ अध6"याKयक काय6को अGधकार 
पाएका यस Kवभाग अ"तग6तका काया6लय र GडGभजन वन काया6लयबाट कारवाह2 र Kकनारा हनुे म-ुाह[मा काय6KवGध 
कानूनको Xयोगमा एक[पता mयाउन आवyयक भएकोले यो “व"यज"त ुस(ब"धी म-ुा कारवाह2, फैसला र फैसला 
काया6"वयन 8द:दश6न, २०७७” तयार ग\रएको छ।  

यस 8द:दश6नमा म-ुाको कारवाह2 स(ब"धी आधारभतू Kवषय, संवैधाGनक X`याभGूत, फौजदार2 "यायका सामा"य 
Gसeा"त, म-ुा दता6 हनुभु"दा पKहलेको काय6KवGध, म-ुा दता6 XK}या, म-ुाको Xारि(भक कारवाह2, फरार अGभय{ुलाई 
िझकाउने काय6KवGध, ता\रख स(ब"धी xयवOथा, Xमाण XOतGुत र पर2Jण, दसी र पेशी xयवOथापन, म-ुाको सनुवुाई 
र फैसला, पनुरावेदन दता6 र कारवाह2, फैसला काया6"वयन, अGभलेख संरJण समेतका Kवषयमा सरल र GसलGसलावe 
[पमा उmलेख ग\रएको छ। म-ुाको कारवाह2को }ममा तयार गनु6पनo KवGभ" न Gलखतह[को ढाँचालाई प\रिशE टमा 
8दइएकोले व"यज"त ुस(ब"धी म-ुाको कारवाह2, फैसला र फैसला काया6"वयन गनo कम6चार2 र सरोकारवालाको 
लाGग यो 8द:दश6न भरपदá र सहयोगी हनुेछ। साथै, वन तथा व"यज"त ुसंरJणमा काय6रत कम6चार2ह[ले मौजदुा 
कानूनको काया6"वयन र प\रपालना गन6 छ\रएर रहेका काय6KवGधगत कानूनी xयवOथालाई एकàकृत एवं चरणवe 
pृâलाको [पमा सरल2कृत ग\र उmलेख ग\रएकोले यस 8द:दश6नबाट Gछटो छ\रतो "याय स(पादनमा सघाउ प:ुने 
र "यायका मा"य Gसeा"तको Xयोगमा एक[पता आउने Kवy वास Gलएको छु। 

अ"तमा, यस 8द:दश6न तयार ग\र Xकाशन यो:य बनाई 8दन ुभएकोमा उuच अदालतका पूव6 मtुय "यायाधीश 
माननीय pी केशर2 राज पिsडत र पूव6 "यायाधीश माननीय pी KवनोदXसाद शमा6 XGत आभार xय{ गन6 चाह"छु। 
यस काममा संल:न भई सहयोग गनo Kवभागका योजना अGधकृत pी वेद कुमार ढकाल र सहायक अनसु"धान 
अGधकृत pी KवEण ुXसाद थपGलया, डxल ुडxल ुएफ नेपालका व"यज"त ुxयपार अनगुमन Xमखु pी माधव खwका 
लगायत पनुरावलोकनकता6ह[, सरोकारवाला Gनकाय एवं xयि{ह[ तथा यस 8द:दश6नको लाGग सहयोग पäु याउने 
डxल ुडxल ुएफ नेपाललाई ध"यवाद 8दन चाह"छु। 

	
GमGतः २०७७/१२/३०	 .................................	
	 (डा. द2पक कुमार खराल)	
	 महाGनदoशक एवं संयोजक 

नेपाल सरकार 
वन तथा वातावरण म./ालय 

राि2 3य िनकु5 ज  तथा व.यज.तु संर8ण िवभाग 
के.;ीय=तरको व.यज.तु अपराध िनय./ण इकाईको सिचवालय  

४२२०८५० 	

फोन नं. 	 ४२२०९१२ 	

४२२७९२६ 	

åयाçस नं.	 	४२२७६७	

पो.ब.नः ८६० 

बबरमहल, काठमाडW 
Email: info@dnpwc.gov.np 
http//:www.dnpwc.gov.np 

	

पC संtया:  

चलानी न(बरः	





Xकाशकàय 
नेपालको संKवधानले अ"तरपOुता सम"यायको मा"यतालाई आ`मसात गदÉ देशका XाकृGतक éोत साधन 
एवं वन, व"यज"त,ु पंJी, वनOपGत लगायत समZ जैKवक KवKवधताको संरJण, संवध6न र वातावरण 
अनकूुल 8दगो उपयोग गनo Kवषयलाई राèयको नीGतको [पमा Oवीकार गरेको छ। रािE Fय GनकुH ज 
तथा व"यज"त ुसंरJण ऐन, २०२९, सëटाप" न व"यज"त ुतथा वनOपGतको अ"तरा6Kíय xयापार Gनय"Cण 
ऐन, २०७३ र वन ऐन, २०७६ मा सामKयक संशोधन र प\रमाज6न ग\र नेपालको संवैधाGनक xयवOथा 
र नेपाल पJ बनेका अ" तरािE Fय XGतवeता परुा गनo Xयास भएका छन।्  

नेपालमा व"यज"त ुस(ब"धी कसूरको अनसु"धान, अGभयोजन र Kकनारासमेत अध6"याKयक Gनकायबाट 
स(पादन ग\रंदै आएको लामो अनभुव छ। नेपालको संKवधानले एक वष6 भ"दा बढ2 कैद सजाय हनुे 
फौजदार2 कसूर स(ब"धी म-ुा अदालत वा "याKयक Gनकाय बाहेक अ"य Gनकायको अGधकार JेCमा पन6 
नसçने संवैधाGनक xयवOथा गरेको छ। संKवधान Xार(भ हनुभु"दा पKहले संरJणसँग स(बि"धत 
अध6"याKयक Gनकायबाट स(पादन ग\रंदै आएका एक वष6 कैद सजाय भ"दा बKढ हनुे म-ुाह[ हाल 
GनयGमत अदालतबाट कारवाह2 र Kकनारा हनुे गरेको छ। अKपत ुएक वष6भ"दा कम अवGधको सजाय 
हनुे म-ुाह[ वन र व"यज"त ुसंरJण स(ब"धी Gनकायबाट स[ु कारवाह2 र Kकनारा गनo हाîो अïयास 
कायमै छ।  

Kव.सं. २०७५ भदौ १ गतेदेिख लागू भएको मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ ले लामो 
समयस(म Xचलनमा रहेको मलुकुà ऐनमा आधा\रत फौजदार2 काय6KवGधमा उmलेtय प\रवत6न mयाएको 
छ। "याKयक Gनण6य, अ"तरा6Kíय दाKय`व र समकाल2न "याKयक अïयासको स"दभ6ले पर(परागत "याय 
स(पादन XK}यामा प\रमाज6न र सधुारलाई इKङ ्गत गरेको छ। म-ुा कारवाह2को GसलGसलामा Kवशेष 
संवेदनशील [पमा हे\रन ुपनo मानव अGधकार संरJण, Oवuछ सनुवुाईका आधारभतू मा"यता, XाकृGतक 
"यायको Gसeा"त तथा पीGडतको JGतपूGत6 स(ब"धमा भएका xयवOथाह[को बारेमा म-ुाको कारवाह2 र 
Kकनारा गनo अGधकार2ह[ पूण6 जानकार र कानूनको पालनामा XGतवe रहन ुपनo ह"ुछ। गैरकानूनी 
[पमा वन पैदावारको Xयोग, व"यज"तकुो चोर2 िशकार तथा Gतनका अóको अवैध xयापार लगायतका 
कसूरको बòदो संtया र बदGलँदो Oव[पले यस स(ब"धी कसूरको अनसु"धान, अGभयोजनमा माC नभएर 
म-ुाको कारवाह2मा समेत चनुौती थपेको छ।  

नेपालको संKवधान, XचGलत कानून, अदालतका xयाtया र मानव अGधकार संरJण स(ब"धी अ"तरा6Kíय 
कानूनको समेत पूण6 पालना हनुे ग\र यOता म-ुाको कारवाह2 र Kकनारा गन6 आवyयक छ। वन र 
व"यज"त ुस(ब"धी कसूरको अनसु"धान, म-ुा दायर, म-ुाको कारवाह2 स(ब"धी XK}या, म-ुाको फैसला 
तथा फैसला काया6"वयन गनo काय6मा संल:न xयि{को दJता अGभवKृe गनo उ-ेy य रहेको छ। यसै 
पEृ ठभGूममा म-ुा Xशासन र "याय स(पादन गनo काय6मा संल:न कम6चार2 र सरोकारवालालाई समेत 
समसामKयक कानूनी xयवOथाको बारेमा पूण6 प\रिचत गराई अनसु"धान तथा म-ुा स(ब"धी काम कारवाह2 
CKुटरKहत ढóले परुा गन6 सहयोग पäु याउनको लाGग सैeाि"तक र xयवहा\रक पJलाई समेटेर यो 
8द:दश6न तयार ग\रएको छ।  





Kवषय सूची 
प\रuछेद Kवषय  पEृ ठ संtया 

१ म-ुाको कारवाह2 स(ब"धी आधारभतू Kवषय 
• पEृ ठभGूम 
• अGधकार JेC स(ब"धी Gसeा"तह[ 
• भौगोGलक अGधकार JेC स(ब"धी xयवOथा  
• KवGभ" न JेCसँग स(बि"धत कसूरमा JेCाGधकार 
• म-ुाको कारवाह2मा अपनाउन ुपनo काय6KवGध 
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२ संवैधाGनक X`याभGूत तथा फौजदार2 "यायका सामा"य Gसeा"त 
• संवैधाGनक Xावधान 
• फौजदार2 "यायका सामा"य Gसeा"तह[ 
• कानून काया6"वयन अGधकार2सँग स(बि"धत केह2 कसूरह[ 
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प\रuछेद - १ 
म-ुाको कारवाह2 स(ब"धी आधारभतू Kवषय 

 
पEृ ठभGूम 

म-ुा हेनo अGधकार2ले कुनै म-ुाको कारवाह2 स[ु गनु6भ"दा पKहले तीनवटा कुरामा 
OपE टता कायम गनु6 पछ6ः (१) `यOतो म-ुा हेनo अGधकार आफूलाई छ Kक छैन ?, 
(२) `यो म-ुा कानूनले तोकेको हद(याद GभC mयाइएको छ छैन?, र (३) म-ुा दता6 
गन6 आउने पJलाई `यOतो म-ुा दता6 गन6 पाउने हकदैया वा हक अGधकार छ छैन ? 
कानूनी भाषामा पKहलोलाई JेCाGधकार (Jurisdiction), दोéोलाई हद(याद 
(Limitation) र तेéोलाई हकदैया (Locus Standi) भGन"छ।  

कुनै म-ुा कुन Gनकाय र सो Gनकायको कुन अGधकार2ले हेन6 र `यसमा Gनण6य 8दन 
पाउँछ भ" ने कुरा कानूनले Gनधा6रण ग\रने Kवषय हो। कानूनले अGधकार न8दएको 
Gनकाय वा अGधकार2ले कुनै म-ुा हेरेमा वा Gनण6य 8दएमा `यOतो कारवाह2 र Gनण6यले 
कानूनी मा"यता पाउन सçदैन। `यOतो काय6 गैरकानूनी र बदरभागी ह"ुछ। यसैले 
कुनै पGन म-ुा हेनo अGधकार2ले कुनै म-ुाको कारवाह2मा संल:न हनुभु"दा पKहले उ{ 
म-ुा हेनo अGधकार कानूनले आफूलाई 8दएको छ Kक छैन भनेर Gनिy चत गनु6 पद6छ। 
आåनो अगाGड mयाइएको म-ुाको कारवाह2 र Gनण6य (Kकनारा) गनo अGधकार अथा6त ्
JेCाGधकार आफूलाई Xाù त भएको कुरा Gनिy चत भएपGछ माC म-ुा हेनo अGधकार2ले 
उ{ म-ुाको कारवाह2 र Kकनारा गनु6पछ6। JेCाGधकार भनेको म-ुाको सनुवुाई गनo र 
Gनण6य गनo अGधकार (Authority to decide) हो।  

नेपालको संKवधानले "याय स(ब"धी अGधकार यो संKवधान, अ"य कानून र "यायका 
मा"य Gसeा"त बमोिजम अदालत तथा "याKयक Gनकायबाट Xयोग ग\रने xयवOथा गरेको 
छ। संKवधानले सवáuच अदालत, उuच अदालत र िजmला अदालत ग\र तीन तहको 
अदालतको xयवOथा गरेको छ। यस बाहेक खास KकGसम र XकृGतका म-ुाको कारवाह2 
र Kकनारा गन6 संघीय कानून बमोिजम अ"य Kविशûीकृत अदालत, "याKयक Gनकाय र 
"यायाGधकरणको Oथापना र गठन गन6 सKकने xयवOथा गरेको छ।  
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नेपालको संKवधान Xार(भ हनुभु"दा पKहले व"यज"त ुकसूर स(ब"धी सबै म-ुाको स[ु 
तहको कारवाह2 र Kकनारा गनo JेCाGधकार GनकुH ज/आरJका/संरJण JेCको संरJक 
(वाडoन) तथा िजmला वन अGधकृतले Xयोग गदÉ आएको अवOथा Gथयो। संKवधानमा 
ग\रएको नयाँ xयवOथा अनसुार एक वष6 वा सो भ"दा बढ2 कैद सजाय हनेु फौजदार2 
कसूर स(ब"धी म-ुा हेनo JेCाGधकार िजmला अदालतलाई भएकोले व"यज"त ुअपराध 
स(ब"धी धेरै म-ुाको कारवाह2 िजmला अदालतबाट हनेु भएकोले सो अन[ुप रािE Fय 
GनकुH ज तथा व"यज"त ुसंरJण ऐन, २०२९ को कसूर र सजाय स(ब"धी xयवOथालाई 
प\रवत6न गनo ग\र संशोधन ग\रएको छ।  

रािE Fय GनकुH ज तथा व"यज"त ुसंरJण ऐन, २०२९ को दफा ३१ ले ऐनको दफा 
२६ को उपदफा (१), (१क) र (२) अ"तग6त कसूर हनेु म-ुाको स[ु कारवाह2 र 
Kकनारा गनo अGधकार स(बि"धत िजmला अदालतलाई हनेु र दफा ३१ को उपदफा 
(२) ले सो बाहेक उ{ ऐन अ"तग6तको अ"य म-ुाको स[ु कारवाह2 र Kकनारा गनo 
अGधकार तोKकएको अGधकार2लाई हनेु xयवOथा गरेको छ।  

यो कानूनी xयवOथाको प\रXJेमा रािE Fय GनकुH ज तथा व"यज"त ुसंरJण ऐन, २०२९ 
ले कसूर भGन Gनधा6रण गरेको अ"य कसूर स(ब"धी म-ुाको स[ु कारवाह2 र Kकनारा 
गनo अGधकार तोKकएको अGधकार2लाई हनेु हुँदा सो बमोिजम नै म-ुाको स[ु कारवाह2 
र Kकनारा गनु6पछ6।रािE Fय GनकुH ज तथा व"यज"त ुसंरJण Gनयमावल2, २०३० को 
Gनयम ३८ ले यस Gनयमावल2 अ"तग6तका कसूर स(ब"धी म-ुाको कारवाह2 र Kकनारा 
गनo अGधकार स(बि"धत रािE Fय GनकुH ज वा आरJको संरJण JेCको  संरJकलाई 
हनेु xयवOथा गरेको छ।  

यो कानूनले म-ुा हेन6 Xदान गरेको JेCाGधकार हो। यसको अथ6 कानूनले यो XकृGतका 
म-ुाह[ यो अGधकार2 वा यो Gनकायले कारवाह2 Kकनारा गन6 Xदान गरेको अGधकार 
हो। यस स(ब"धमा कानून र केह2 मा"य Gसeा"तह[ले माग6दश6न गरेका छन।् यOता 
केह2 Gसeा"तह[को चचा6 उपयोगी नै हनेु हुँदा यस 8द:दश6नमा उmलेख ग\रएको छ।  
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अGधकार JेC स(ब"धी Gसeा"तह[ः 

अदालत वा म-ुा हेन6 Gनकायले Zहण गनo JेCाGधकार स(ब"धमा अ" तरािE Fय [पमा नै 
केह2 Gसeा"तह[ OथाKपत भएका छन।् ती म°ये केह2 Gसeा"त हाîो काय6KवGध संKहतामा 
पGन समावेश भएका छन।्  

१. JेCाGधकारको सजृना कानूनÅारा हनेुः 

मलुकुà देवानी काय6KवGध संKहता, २०७४ ले म-ुाको कारवाह2, सनुवुाई र Kकनारा 
कानूनबमोिजम अGधकार Xाù त अदालतबाट माC हनेु xयवOथा गरेको छ। मलुकुà 
फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ ले कुनै कसूर स(ब"धी म-ुाको कारवाह2 र Kकनारा 
गनo अGधकार `यOतो कसूर भएको JेCको अदालतलाई हनेु xयवOथा गरेको छ। 
फौजदार2 काय6KवGध संKहताले अदालत भ" नाले कुनै खास KकGसमका फौजदार2 म-ुाको 
कारवाह2, सनुवुाई र Kकनारा गन6 कानून बमोिजम अGधकार Xाù त "याKयक Gनकाय वा 
अGधकार2लाई समेत जनाउने ग\र अदालतको प\रभाषा गरेको छ। म-ुामा अदालत वा 
"याKयक Gनकायले Gनण6य गदा6 कुन कानून अ"तग6त सो म-ुा हेनo अGधकार JेC आफूलाई 
Xाù त भएको हो सो कुरा फैसलामा खलुाउन ुपनo ह"ुछ। संKहतामा भएका यी xयवOथाले 
JेCाGधकारको सजृना कानूनÅारामाC हनु सçने Gसeा"त आ`मसात गरेको देिख"छ।  

२. अGधकार JेC शू"यको िOथGतमा नरहनेः 

अGधकार JेC शू"यको िOथGतमा रहँदैन। काय6KवGध संKहताह[ले कुनै म-ुाको कारवाह2, 
सनुवुाई र Kकनारा गन6 कानून बमोिजम कुनै अदालत वा अGधकार2लाई अGधकार JेC 
नतोKकएकोमा `यOतो म-ुामा कारवाह2, सनुवुाई र Kकनारा गनo अGधकार स(बि"धत 
िजmला अदालतलाई हनेु xयवOथा गरेको छ। यस अGत\र{ कानून बमोिजम कुनै 
अदालत, Gनकाय वा अGधकार2लाई म-ुामा कारवाह2, सनुवुाई र Kकनारा गनo अGधकार 
भएको तर ̀ यOतो अदालत वा Gनकाय गठन नभएको वा अGधकार2 नतोKकएको अवOथामा 
`यOतो अदालत वा Gनकाय गठन नभएस(म वा अGधकार2 नतोKकएस(म `यOतो म-ुाको 
कारवाह2, सनुवुाई र Kकनारा गनo अGधकार पGन स(बि"धत िजmला अदालतलाई ह"ुछ।  

फौजदार2 म-ुा स(ब"धमा फौजदार2 काय6KवGध संKहताले अपराध संKहतामा उिmलिखत 
म-ुामा िजmला अदालतले स[ु कारवाह2, सनुवुाइ र Kकनारा गनoछ भGन xयवOथा गरेकोले 
अपराध संKहतामा उmलेिखत म-ुा हेनo अGधकार JेC स(ब"धमा 8ÅKवधाको अवOथा 
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छैन। यस अGत\र{ कानून बमोिजम कुनै अदालत, Gनकाय वा अGधकार2लाई म-ुामा 
कारवाह2, सनुवुाइ र Kकनारा गनo अGधकार भएको तर `यOतो अदालत वा Gनकाय गठन 
नभएको वा अGधकार2 नतोKकएको अवOथामा ̀ यOतो अदालत वा Gनकाय गठन नभएस(म 
वा अGधकार2 नतोKकएस(म `यOतो म-ुाको कारवाह2, सनुवुाइ र Kकनारा गनo अGधकार 
समेत स(बि"धत िजmला अदालतलाई हनेु1 xयवOथा रहेको छ। अपराध संKहतामा म-ुा 
हेनo अGधकार2 स(ब"धमा छुqै xयवOथा भएको वा संKहतामा उिmलिखत म-ुा म°ये नेपाल 
सरकारले राजपCमा सूचना Xकाशन ग\र छुqै म-ुा हेनo अGधकार2 तोकेकोमा `यOतो 
अGधका\रबाट म-ुा स[ु कारवाह2 Kकनारा गन6 सKक"छ।2 

३. अGधकार नभएको म-ुा हेरे Gछनेमा बदर हनेुः 

१. म-ुाको कारवाह2, सनुवुाई र Kकनारा कानून बमोिजम अGधकार Xाù त 
अदालतबाट माC हनेु 3 र म-ुाको कारवाह2, सनुवुाई र Kकनारा गन6 कुनै पGन 
अदालतलाई कानून बमोिजम अGधकार JेC हनु ुपछ6। अGधकार नभएको म-ुा 
हेन6 पाइ¢दैन कानूनले हेन6 Gछ£ अGधकार न8दएको म-ुा हेरे Gछने अGधकार JेC 
Kवह2न हनु गई बदर ह"ुछ भGन Gसeा"त समेत XGतपादन भएको छ।4 

४. "याKयक कारवाह2 सामा"यत अदालतको अGधकार JेCGभC पनoः 

म-ुाको स[ु कारवाह2, सनुवुाई र Kकनारा गनo, सो उपर पनुरावेदन स"ु ने, म-ुा 
दोहोä याउने वा पनुरावलोकन गनo अGधकार कानूनमा xयवOथा भए बमोिजम स(बि"धत 
अदालतलाई हनेु कानूनी xयवOथा रहेको छ। यसका साथै एउटै Kवषयको कुनै म-ुा 
अदालत र अ"य "याKयक Gनकाय दवैुमा दायर भएकोमा `यOतो म-ुाको कारवाह2, 
सनुवुाई र Kकनारा गनo अGधकार GनयGमत अदालतलाई हनेु xयवOथा पGन ग\रएको छ। 
यसबाट "याKयक कारवाह2 सामा"यत अदालतको अGधकार JेC GभC पनo र अदालत र 
Xशासकàय अGधकार बीच कसको JेCाGधकार GभC पनo भ" ने OपE ट कानून नभएमा 
अदालतकै अGधकार JेC GभC पनo Gसeा"तलाइ6 संKहताले आ`मसात गरेको देिख"छ।  

																																																													
1 मलुकुà फौजदार2 काय6Kवधी संKहता ,२०७४ को दफा १६९ (३) 
2 मलुकुà फौजदार2 काय6Kवधी संKहता ,२०७४ को दफा १६९ (२) 
3 मलुकुà देवानी काय6Kवधी संKहता ,२०७४ को दफा ६ 
4 नेपाल कानून पGCका, २०३० अë १ Gन. नं. ७७७ 
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५. अGधकार JेCको अ§ानताको प\रणाम J(य नभइ6 स(बि"धत पJले नै xयहोनु6 पनoः  

कानून सबैले जानेको अनमुान ग\रने सव6मा"य Gसeा"त हो। म-ुाको कारवाह2, सनुवुाई 
र Kकनारा कानून बमोिजम अGधकार Xाù त अदालतबाट माC हनेु xयवOथा र अGधकार 
JेC नभएको अदालतले म-ुाको GसलGसलामा गरेको कारवाह2, सनुवुाई, आदेश वा 
Gनण6य बदर हनेु भGन xयवOथा भएकोले अGधकार JेCको अ§ानताको प\रणाम स(बि"धत 
पJले नै xयहोनु6 पनo OवाभाKवक प\रणती देिखन आउँछ।  

यस बाहेक पGन JेCाGधकार स(ब"धमा केह2 Kवy वxयापी मा"यताह[ छन।् Gतनमा 
अदालतमा KवचाराGधन म-ुामा असर पनo ग\र Gनण6य गनo अGधकार सरकारलाई नहनेु, 
अGधकारको द[ुपयोग हनेु ग\र काम कारवाह2 गन6 नहनेु, हद(याद स(ब"धी Xy नको 
Gन[पण नग\र अGधकार JेCमा Xवेश गन6 नGमmने। काय6KवGध र काननुी xयवOथाह[ 
परुा नग\र दायर भएको म-ुामा अGधकार JेC Zहण ग\र म-ुामा Xवेश गन6 नहनेु, 
म-ुाका पJह[को सहमGत हुँदैमा JेCाGधकारको Gसज6ना र अ"`य हनु नसçने, 
JेCाGधकार Xमािणत गनo भार म-ुाको पJमा नै रहने जOता Gसeा"तह[ हाîो "याKयक 
अïयासमा भईसकेको छन।्  

`यOतै XाकृGतक "यायको Gसeा"त Kवपर2त भएको Gनण6य JेCाGधकार Kवह2न हनेु, 
अGधकार JेC Kवह2न Gनण6यका Kव[e \रट Gनवेदन ला:न सçने, बढ2 अGधकार 
JेCाGधकारको Xयोग वा अGधकारको द[ुपयोग गरेमा अGधकार JेCामा CKुटहनेु जOता 
Gसeा"तह[ सवáuच अदालतले KवGभ" न \रटह[को मा°यमले OथाKपत ग\र सकेको छ।  

यसैग\र समबGत6 अGधकार JेC भएमा कुन Gनकायमा नालेश गनo भ" ने Kवषय पJले 
रोèन पाउने, अGधकार JेC स(ब"धी Kवषयमा xयाtयाको Xy न उठेमा उदार KकGसमबाट 
xयाtया गनु6पनo र अदालतमा म-ुा KवचाराGधन रहेको अवOथामा अ"य Gनकायeारा Gनण6य 
भएता पGन यOतो Gनण6य बदर हनेु जOता Gसeा"तह[ पGन KवGभ" न म-ुाह[को रोहमा 
सवáuच अदालतबाट Gनण6य भएको देिख"छ।  

भौगोGलक अGधकार JेC स(ब"धी xयवOथाः  

मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ ले मूलतः कसूर भएको JेCको अदालतले 
नै सो कसूर स(ब"धी म-ुाको कारवाह2 र Kकनारा गनo ग\र अGधकार Xदान गरेको 
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छ।5 तर कसूरको आिंशक कामह[ Gभ" न Gभ" न JेCमा भएको, घटनाको Gनर"तरता 
भएको, एक JेCाबाट अकá JेCस(म याCा ग\र रहेको अवOथामा कसूर भएको, स•ार 
मा°यम Xयोग ग\र कसूर भएको वा दइु6 मलुकुको Gसमानामा भएको कसूरमा Kवy वxयापी 
अGधकार JेC कायम हनेु कसूरका लाGग भने केह2 अपवादका् Xावधानको xयवOथा 
गरेको छ।  

KवGभ" न JेCसँग स(बि"धत कसूरमा JेCाGधकारः  

KवGभ" न JेCसँग स(बि"धत कसूर भएमा `यOतो JेCम°ये देहायको अवOथामा कुनै 
JेCको अदालतले म-ुाको कारवाह2 र Kकनारा गन6 सçने अGधकार संKहताले 8दएको 
छः6 

क) कसूर ठह\रने कुनै काम आिंशक [पमा एउटा JेC र आिंशक [पमा अकá 
इलाकामा भएकोमा `यOतो JेCह[म°ये कुनै JेCको अदालतले।  

ख) कुनै काम एउटा JेCमा भएको र `यसको प\रणाम कसूरको [पमा अकá JेCमा 
Xकट भएकोमा `यसम°ये कुनै JेCको अदालतले। 

ग) एकै घटनाको GसलGसलामा KवGभ" न कसूरह[ KवGभ" न JेCमा भएकोमा `यOतो 
कसूर म°ये यKकन  कसूर भएको JेCको अदालतले।  

घ)  कुनै कसूर KवGभ" न JेCमा भई कुन JेCमा कसूर हनेु काम परुा भएको हो भ" ने 
यKकन हनु नसकेमा `यOता JेCह[ म°ये कुनै JेCको अदालतले।  

ङ) कसूरको तयार2 र षडय"C एक JेCमा भई कसूर हनेु काम अकá JेCमा परुा 
भएकोमा सो म°ये कुनै JेCको अदालतले। 

च) कुनै कसूर दईु मलुकुको Gसमाना (दश गजा) मा भएकोमा ̀ यOतो Gसमाना जोGडएको 
अदालतले।  

म-ुाको कारवाह2मा अपनाउन ुपनo काय6KवGधः 

व"यज"त ुकसूर स(ब"धी म-ुाको कारवाह2 र Kकनारा गदा6 Kवशेष अदालत ऐन, २०५९ 
बमोिजमको काय6KवGध अपनाउन ुपनo भGन रािE Fय GनकुH ज तथा व"यज"त ुसंरJण ऐन, 
																																																													
5 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ४५ 
6 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ४६ 
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२०२९ को दफा ३१ को उपदफा (३) ले xयवOथा गरेको छ। Kवशेष अदालत ऐन, 
२०५९ ले म-ुाको कारवाह2 र Kकनारा गदा6 यस ऐनमा लेिखए जGतमा यसै ऐन 
बमोिजम र सो बाहेकका अ"य कुरामा XचGलत कानून बमोिजम िजmला अदालतलाई 
भए सरहको अGधकार र काय6KवGध Xयोग गन6 सçने xयवOथा गरेको छ।  

यस Xकार रािE Fय GनकुH ज तथा व"यज"त ुसंरJण ऐन, २०२९ ले यOता XकृGतका 
म-ुाह[को कारवाह2 र Kकनारा गदा6 Kवशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोिजमको काय6KवGध 
अपनाउन ुपनo भGन xयवOथा गरेको र Kवशेष अदालत ऐन, २०५९ ले यस ऐनमा 
लेिखए जGतमा यसै ऐन बमोिजम र सो बाहेकका अ"य कुरामा XचGलत कानून बमोिजम 
िजmला अदालतलाई भए सरहको अGधकार र काय6KवGध Xयोग गन6 सçने xयवOथा 
गरेबाट Kवशेष अदालत ऐन, २०५९ ले नसमेटेका काय6KवGध स(ब"धमा XचGलत कानून 
बमोिजम िजmला अदालतलाई भए सरहको अGधकार र काय6KवGध Xयोग गनु6 पनo ह"ुछ।  

फौजदार2 म-ुा स(ब"धमा िजmला अदालतले Xयोग गनo अGधकार र काय6KवGधको मूल 
éोत मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ हो। यस बाहेक मलुकुà फौजदार2 
काय6KवGध संKहता, २०७४ अ"तग6तको मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ 
र "याय Xशासन ऐन, २०७३ को अGधकार Xयोग जार2 भएको िजmला अदालत 
Gनयमावल2, २०७५ यसका काय6KवGधगत éोतह[ रहेका छन।्  

मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ ले छुqै कानूनी xयवOथा भएकोमा असर 
नपनo भGन कुनै कसूरको अनसु"धान, अGभयोजन, म-ुा हेनo अGधकार JेC, सनुवुाई, 
फैसला काया6"वयन वा अ"य कुनै कारवाह2का स(ब"धमा छुqै ऐनमा xयवOथा ग\रएको 
रहेछ भने `यOतो Kवषयमा यस संKहताको xयवOथाले असर पानo छैन भ" ने xयवOथा 
गरेको छ। तथाKप छुqै ऐनमा xयवOथा नभएको काय6KवGधको Kवषयमा यस संKहताको 
xयवOथा लागू हनेु xयवOथा समेत गरेको छ।  

यस xयवOथाले JेCगत Kवशेष कानून अथा6त ्रािE Fय GनकुH ज तथा व"यज"त ुसंरJण 
ऐन, २०२९ मा xयवOथा भए जGत काय6KवGधगत Kवषयमा सोह2 बमोिजम सो बाहेक 
Kवशेष अदालत ऐन, २०५९ मा xयवOथा भए जGत काय6KवGधगत कुरामा सोह2 बमोिजम 
र अ"यमा मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ र मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध 
Gनयमावल2, २०७५ बमोिजमको काय6KवGध अपनाउन ुपद6छ।  
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`यसैले व"यज"त ुस(ब"धी कुनै कसूरको म-ुाको कारवाह2, सनुवुाई र Kकनारा गनo 
GसलGसलामा त`काल गनु6 पनo काम कसर2 गनo वा कुन काय6KवGध अपनाउने वा कुन 
र2त परुय्ाउने भनने् कुराको Gनण6य गदा6 पKहले व"यज"त ु संरJण स(ब"धी ऐन वा 
व"यज"त ुसंरJण स(ब"धी Gनयमावल2मा कुनै काय6KवGध तोKकएको छ छैन भGन हेन ु6 
पछ6। ती ऐन वा Gनयममा कुनै काय6KवGध तोKकएको भए सोह2 अनसुार गनु6पछ6। `यOतो 
कुनै काय6KवGध तोKकएको रहेनछ भने Kवशेष अदालत ऐनमा भए बमोिजम र `यसमा 
Oपषट् उmलेख नभएको Kवषयमा फौजदार2 काय6KवGध संKहता र Gनयमावल2मा लेिखए 
अनसुारको काय6KवGध अपनाउन ुपछ6।  
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प\रuछेद - २ 
संवैधाGनक X`याभGूत तथा फौजदार2 "यायका सामा"य Gसeा"त 
 

संवैधाGनक xयवOथाः 

नेपालको संKवधानले नेपाल2 नाग\रकलाई KवGभ" न मौGलक हकह[ X`याभतू गरेको छ। 
यी मौGलक हकह[ म°ये केह2 हक "याय Xशासनसँग स(बि"धत छन।् कुनै पGन 
अपराध अनसु"धान वा म-ुाको कारवाह2 गनo अGधकार2ले यी हकह[को बारेमा OपE ट 
जानकार2 राt न ुपद6छ। कानून काया6"वयनको GसलGसलामा यी हकह[को पूण6 स(मान 
गनु6 पद6छ।  

"याय स(ब"धी हकः नेपालको संKवधानले X`येक xयि{लाई देहाय बमोिजमको "याय 
स(ब"धी हक X`याभतू गरेको छः7 

• कुनै पGन xयि{लाई प}ाउ भएको कारण सKहतको सूचना न8दई थनुामा रािखने 
छैन।  

• प}ाउमा परेका xयि{लाई प}ाउ परेको समयदेिख नै आफूले रोजेको कानून 
xयवसायीसँग सmलाह Gलन पाउने तथा कानून xयवसायीÅारा पपु6J गनo हक हनेुछ। 
`यOतो xयि{ले आåनो कानून xयवसायीसँग गरेको परामश6 र Gनजले 8दएको 
सmलाह गोùय रहनेछ।  

• प}ाउ ग\रएको xयि{लाई प}ाउ भएको समय तथा Oथानबाट बाटोको (याद 
बाहेक चौबीस घsटाGभC म-ुा हेनo अGधकार2 समJ उपिOथत गराउन ुपनoछ र 
`यOतो अGधकार2बाट आदेश भएमा बाहेक प}ाउ भएको xयि{लाई थनुामा रािखने 
छैन। 

• XचGलत कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरे वापत कुनै xयि{ सजायभागी हनेु 
छैन र कुनै पGन xयि{लाई कसूर गदा6को अवOथामा कानूनमा तोKकएभ"दा बढ2 
सजाय 8दइने छैन।  

																																																													
7 नेपालको संKवधानको धारा २० 
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• कुनै अGभयोग लागेको xयि{लाई Gनजले गरेको कसूर Xमािणत नभएस(म कसूरदार 
माGनने छैन।  

• कुनै पGन xयि{ Kव[e अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभ"दा बढ2 म-ुा चलाइने 
र सजाय 8दइने छैन।   

• कुनै कसूरको अGभयोग लागेको xयि{लाई आåनो Kव[e साJी हनु बा°य पा\रने 
छैन।  

• X`येक xयि{लाई Gनज Kव[e ग\रएको कारवाह2को जानकार2 पाउने हक हनेुछ।  

• X`येक xयि{लाई Oवत"C, GनEपJ र सJम अदालत वा "याKयक Gनकायबाट 
Oवuछ सनुवुाईको हक हनेुछ।  

• असमथ6 पJलाई कानून बमोिजम Gनःशmुक कानूनी सहायता पाउने हक हनेुछ।  

अपराध पीGडतको हकः8 

o अपराध पीGडतलाई आफू पीGडत भएको म-ुाको अनसु"धान तथा कारवाह2 स(ब"धी 
जानकार2 पाउने हक हनेुछ।  

o अपराध पीGडतलाई कानून बमोिजम सामािजक पनुःOथापना र JGतपूGत6 सKहतको 
"याय पाउने हक हनेुछ।  

यातना Kव[eको हकः9 

o प}ाउ परेको वा थनुामा रहेको xयि{लाई शार2\रक वा मानGसक यातना 8दइने 
वा Gनजसँग Gनम6म, अमानवीय वा अपमानजनक xयवहार ग\रने छैन।  

o `यOतो काय6 कानून बमोिजम दsडनीय हनेुछ र `यOतो xयवहारबाट पीGडत 
xयि{लाई कानून बमोिजम JGतपूGत6 पाउने हक हनेुछ।  

फौजदार2 "यायका सामा"य Gसeा"तह[ः 

मलुकुà अपराध संKहतामा फौजदार2 "यायका सामा"य Gसeा"तह[ भGन केह2 
Gसeा"तह[लाई लेखवe ग\रएको छ। कानूनको xयाtयामा र अवधारणाको पEु¶ाइँमा 
																																																													
8 नेपालको संKवधानको धारा २१ 
9 नेपालको संKवधानको धारा २२ 
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सामा"य Gसeा"तको Xयोग ह"ुछ। यसले सारवान वा काय6KवGध कानूनका xयवOथाह[को 
Xयोगका स"दभ6मा माग6Gनदoश गनo हुँदा यसको XकृGत Gनदoशा`मक ह"ुछ। कानूनका 
सामा"य Gसeा"तह[, कानूनको xयाtयामा, वा जहाँ कानून OपE ट छैन वा `यOता 
खाडलह[ छन ्जसलाइ6 पनु ु6 पनo आवyयकता (filling gap) छ। ̀ यहाँ कानून सu याउन ु
पनo आवyयकता छ भने `यस काय6का लाGग Xयोग ग\र"छ। यी Gसeा"तहß अपराध 
संKहता लगायत अ"य ऐन अ"तग6त कसूर स(ब"धी म-ुाका स(ब"धमा पGन लागू ह"ुछन।् 
यो अवOथा व"यज"त ुस(ब"धी कसूरमा पGन समान [पमा लागू ह"ुछन।् 

मलुकुà अपराध संKहता, 2074 मा उmलेख भएका फौजदार2 "यायका सामा"य 
Gसeा"तह[ Gन(नानसुार रहेका छन।्  

१. कानून बमोिजमको काम कसूर नहनेुः कानून बमोिजम गनु6 पनo वा कानूनले J(य 
मानेको कामलाई कसूर माGनदैन।10  

२. कानून बमोिजम बाहेक सजाय नहनेुः कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरे वापत 
कुनै xयि{ सजायको भागी हुँदैन र कुनै पGन xयि{लाई कसूर गदा6को अवOथामा 
कानूनमा तोKकएको भ"दा बढ2 सजाय हुँदैन। 11  

३. त®यको ©ममा पर2 गरेको काम कसूर नहनेुः त®यको ©ममा पर2 कानून बमोिजम 
गनु6 पनo वा J(य माGनएको Kवy वास ग\र असल Gनयतले गरेको कुनै काम कसूर 
माGनदैन।12  

४. कानूनको अनGभ§तामा ग\रएको काम J(य हुँदैन।13  

५. एउटै कसूरमा दोहोरो सजाय नहनेुः कुनै xयि{ Kव[e अदालतमा एउटै कसूरमा 
एक पटकभ"दा बढ2 म-ुा चलाइने र सजाय ग\रदैन। 14  

																																																													
10 मलुकुà अपराध संKहता, २०७४ को दफा ६ 
11 मलुकुà अपराध संKहता, २०७४ को दफा ७ 
12 मलुकुà अपराध संKहता, २०७४ को दफा ८ 
13 मलुकुà अपराध संKहता, २०७४ को दफा ८ 
14 मलुकुà अपराध संKहता, २०७४ को दफा ९ 
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६. Oवuछ सनुवुाईबाट बिH चत नहनेुः कुनै xयि{लाई सJम अदालत वा "याKयक 
Gनकायबाट हनेु कारवाह2मा Oवuछ सनुवुाईबाट ब•त गनु6 हुँदैन। 15  

७. आåनो Kव[e साJी हनु कर नला:नेः कुनै कसूरको अGभयोग लागेको xयि{लाई 
आåनो Kव[e साJी हनु कर ला:दैन।16  

८. कसूर Xमािणत नभएस(म कसूरदार नमाGननेः कुनै कसूको अGभयोग लागेको 
xयि{लाई `यOतो कसूर गरेको Xमािणत नभएस(म कसूरदार माGनदैन।17  

९. बालबाGलकाले गरेको काम कसूर नहनेुः दश वष6 उमेर नपगेुको बालबाGलकाले 
गरेको कुनै काम कसूर माGनदैन।18  

१०. होस ठेगानमा नरहेको xयि{ले गरेको काम कसूर नमाGननेः कुनै काम गदा6का 
बखत मानGसक अOवOथताको कारणले `यOतो कामको XकृGत, गणु, दोष वा 
प\रणाम बöु न नसçने ग\र होस ठेगानमा नरहेको xयि{ले गरेको काम कसूर 
माGनदैन।19  

११. Gनजी रJाको लाGग गरेको काम कसूर नमाGननेः X`येक xयि{लाई आåनो वा 
अ[ कसैको िजउ, èयान वा स(पिúलाई कुनै गैरकानूनी JGतबाट बचाउने 
अGधकार ह"ुछ। त`काल कुनै काम नगरेमा आåनो वा अ[ कसैको िजउ, èयान 
वा स(पिúलाई कुनै गैरकानूनी JGतबाट बचाउन सKकदैन भ" ने मनाGसव Kवy वास 
भए वा Kवy वास गनु6 पनo मनाGसव कारण भएको अवOथामा Gनजी रJाको अGधकार 
Xयोग गदा6 भएको कुनै काम कसूर माGनदैन।20  

१२. बालबाGलकाबाट गराएको कसूरमा उमेर पगेुकालाई सजाय हनेुः कसैले कुनै 
बालबाGलकालाई फकाई, Gसकाई वा Xभावमा पार2 कुनै कसूर गन6 लगाएको 

																																																													
15 मलुकुà अपराध संKहता, २०७४ को दफा १० 
16 मलुकुà अपराध संKहता, २०७४ को दफा ११ 
17 मलुकुà अपराध संKहता, २०७४ को दफा १२ 
18 मलुकुà अपराध संKहता, २०७४ को दफा १३ 
19 मलुकुà अपराध संKहता, २०७४ को दफा १४ 
20 मलुकुà अपराध संKहता, २०७४ को दफा २४ 
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रहेछ भने `यसर2 कसूर गन6 लगाउने xयि{लाई Gनज आफ™ ले `यOतो कसूर गरे 
सरह सजाय ह"ुछ।21  

१३. अपराध पीGडतलाई म-ुाको कारवाह2को जानकार2 र JGतपूGत6 पाउने हक हनेुः 
अपराध पीGडतलाई आफू पीGडत भएको म-ुाको अनसु"धान तथा कारवाह2 स(ब"धी 
जानकार2 पाउने हक ह"ुछ। अपराध पीGडतलाई कानून बमोिजम सामािजक 
पनुःOथापना र JGतपूGत6 सKहतको "याय पाउने हक ह"ुछ।22  

कानून काया6"वयन अGधकार2सँग स(बि"धत केह2 कसूरह[ः 

यस अGत\र{ मलुकुà अपराध संKहता, २०७४ ले कानून बमोिजम अGधकार Xयोग गनo 
अGधकार2ले `यOतो अGधकारको Xयोग गदा6 फौजदार2 कसूरह[ हनु सçने कुराको 
प\रकmपना ग\र `यOता कसूरको लाGग सजायको समेत xयवOथा गरेको छ। `यOता 
केह2 सा"दGभ6क फौजदार2 कसूरह[ Gन(नानसुार छनः 

१. बदGनयतपूव6क अनसु"धान तथा अGभयोजन गन6 नहनेुः कानून बमोिजम अनसु"धान 
तथा अGभयोजन गनo िज(मेवार2 भएको अGधकार2ले Gनदáष xयि{लाई फसाउने वा 
वाOतKवक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदGनयतपूव6क अनसु"धान गन6 वा 
अGभयोग लगाउन हुँदैन।23 तर अनसु"धान तथा अGभयोजन गदा6 असल Gनयतले 
अनसु"धान अGधकार2 र अGभयोजन गनo सरकार2 वकàलले गरेको काम कारवाह2 
उपर भने कुनै कारवाह2 हुँदैन।24 

२. भेदभावपूण6 xयवहार गन6 नहनेुः कानून बमोिजम अGधकार Xयोग गनo अGधकार2ले 
`यOतो अGधकारको Xयोग गदा6 उ`पिú, धम6, वण6, जात, जाGत, Gलó, शार2\रक 
अवOथा, अपाóता, OवाO®य िOथGत, वैवाKहक िOथGत, गभा6वOथा, आGथ6क अवOथा, 
भाषा वा JेC, वैचा\रक आOथा वा यOतै अ"य कुनै आधारमा कुनै पGन 
नाग\रकमाGथ जानीजानी भेदभावपूण6 xयवहार गन6 हुँदैन।25  

																																																													
21 मलुकुà अपराध संKहता, २०७४ को दफा २८ 
22 मलुकुà अपराध संKहता, २०७४ को दफा ३२ 
23 मलुकुà अपराध संKहता, २०७४ को दफा ९९ 
24 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १८८ 
25 मलुकुà अपराध संKहता, २०७४ को दफा १६० 
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३. यातना 8दन नहनेुः कानून बमोिजम कसूरको अनसु"धान गनo वा कानून बमोिजम 
Gनय"Cण, Kहरासत वा थनुामा राt ने अGधकार Xाù त अGधकार2ले कसैलाई शार2\रक 
वा मानGसक यातना 8दन, 8दन लगाउन वा }ुर, Gनम6म, अमानवीय वा 
अपमानजनक xयवहार गन6 गराउन हुँदैन।26  

४. मानवोिचत "यूनतम सKुवधा न8दई थनुामा राt न नहनेुः कानून बमोिजम थनुामा 
राt ने अGधकार Xाù त अGधकार2ले कसैलाई पGन कानून बमोिजम उपलcध गराउन ु
पनo सKुवधा न8दई वा थनुामा रािखएको ठाउँमा उपलcध "यूनतम मानवोिचत 
सKुवधा न8दई थनुामा राt न वा राt न लगाउन हुँदैन।27  

५. गोùय त\रकाले थनुामा राt न नहनेुः अGधकार Xाù त अGधकार2ले कुनै xयि{लाई 
थनुामा राt दा Gनज थGुनएको कुरा वा थGुनएको ठाउँको जानकार2 नहनेु ग\र वा 
पúा नला:ने ग\र गोùय [पमा थनुामा राt न हुँदैन।28  

६. xयि{ बेपúा पानo काम गन6 गराउन नहनेुः कसैले कसैलाई बेपúा पानo काय6 
गन6 वा गराउन हुँदैन। कानून बमोिजम प}ाउ गन6, अनसु"धान गन6 वा कानून 
काया6"वयन गन6 अिtतयार पाएको xयि{ वा सरुJाकमôले प}ाउ गरेको, 
Kहरासतमा राखेको वा अ"य कुनै KकGसमले Gनय"Cणमा Gलएको xयि{लाई प}ाउ 
गरेको वा Gनय"Cणमा Gलएको GमGतले बाटोको (याद बाहेक चौबीस घsटा GभC 
म-ुा हेनo अGधकार2 समJ उपिOथत नगराई वा सरोकारवालालाई भेटघाट गन6 
न8दई Gनजलाई कहाँ, कसर2 र कुन अवOथामा रािखएको छ भ" ने जानकार2 न8दने 
काय6लाई xयि{ बेपúा पानo काय6 भGन प\रभाKषत ग\रएको छ। यसर2 xयि{ 
वेपúा पा\रएको अवOथामा प}ाउ गन6, थनुामा राt न वा Gनय"Cणमा Gलन आदेश 
8दने र ̀ यOतो आदेश काया6"वयन गनo दबैु थर2 xयि{ बेपúा पानo मtुय कसूरदार 
माGन"छन।्29  

																																																													
26 मलुकुà अपराध संKहता, २०७४ को दफा १६७ 
27 मलुकुà अपराध संKहता, २०७४ को दफा २०१ 
28 मलुकुà अपराध संKहता, २०७४ को दफा २०३ 
29 मलुकुà अपराध संKहता, २०७४ को दफा २०६ 



	

- 15 - 
	

प\रuछेद – ३ 
म-ुा दता6 हनुभु"दा पKहलेको काय6KवGध 

 
कसूरसँग स(बि"धत कुनै xयि{ कसूर गदा6गदÉको अवOथामा फेला परेमा अनसु"धान 
अGधकार2 वा संरJण काय6सँग स(बि"धत कम6चार2, सरुJाकमô वा Xहर2ले `यOतो 
xयि{लाई प}ाउ गन6 सçछ। यसका साथै कुनै कसूर गरेको हनु सçने भGन आशëा 
ग\रएको तर त`काल प}ाउ नपरेको कुनै xयि{लाई अपराध अनसु"धानको 
GसलGसलामा प}ाउ गन6 आवyयक भएमा पGन अनसु"धान अGधकार2ले ̀ यOतो xयि{लाई 
प}ाउ गन6 सçछ। यसर2 कुनै पGन xयि{लाई प}ाउ गनु6 पनo अवOथामा म-ुा हेनo 
अGधकार2को भGूमका रह"छ।  

प}ाउ पूजô जार2 गनo अनमुGतः 

कसूरको अनसु"धानको GसलGसलामा कुनै xयि{लाई प}ाउ गनु6 पनo भएमा अनसु"धान 
गनo अGधकार2ले सोको कारण र `यOतो xयि{को पKहचान खmुने Kववरण सKहत म-ुा 
हेनo अGधकार2 समJ प}ाउ गनo अनमुGतको लाGग Gनवेदन 8दन ुपछ6।30  

सो Gनवेदनमा स(भव भएस(म देहायका Kववरणह[ उmलेख ग\र सो स(ब"धी कागजात 
समेत संल:न हनु ुपछ6।31  

• प}ाउ गनु6पनo xयि{को नाम, थर, वतन वा अ"य प\रचया`मक Kववरण, 
• कसूरको छोटकर2 Kववरण र प}ाउ गनु6पनo xयि{को संल:नता देिखने Xमाण, 
• वारदात GमGत, समय र Oथान, 
• प}ाउ गनु6पनo आधार र कारण।  

यसर2 प}ाउ पूजô जार2 गनo अनमुGत माग भएको अवOथामा अदालत वा म-ुा हेनo 
अGधकार2ले आवyयक देखेमा प}ाउ पूजô जार2 गनo अनमुGत 8दन ुपूव6 Gनवेदकसँग थप 
Kववरण वा कागजात माग गन6 सçछ।32  

																																																													
30 राKíय Gनकु´ तथा व"यज"त ुसंरJण ऐन, २०२९ को दफा २४(१) 
31 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ३(२) 
32 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ३(२) 
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सो Gनवेदनबाट प}ाउ गनु6 पनo कारण मनाGसब देिखएमा म-ुा हेनo अGधकार2ले प}ाउ 
पूजô जार2 गनo अनमुGत 8दन सçछ।33  

प}ाउ पूजô जार2 गनo अनमुGत 8दएको अGभलेख प\रिशE ट-१ बमोिजमको ढाँचामा राt न ु
पछ6।34  

कुनै म-ुाको अनसु"धानको GसलGसलामा कुनै xयि{लाई प}ाउ गन6को लाGग म-ुा हेनo 
अGधकार2बाट प}ाउ पूजô जार2 गनo अनमुGत Xाù त भएको कुरा `यOतो xयि{ प}ाउ 
नपरेस(म साव6जGनक गन6 हुँदैन।35  

ज[र2 प}ाउ पूजôको OवीकृGतः  

व"यज"त ुस(ब"धी कसूर गनo xयि{ त`काल प}ाउ नग\रएमा `यOतो xयि{ भा:ने, 
उ(कने वा Gनजले Xमाण, दसी वा सवतु नû गनo मनाGसव कारण भएमा वा कसूरसँग 
स(बि"धत फरार रहेको xयि{ फेला परेमा वा कुनै xयि{ कसूर ग\ररहेको अवOथामा 
फेला परेमा अनसु"धान अGधकार2ले `यOतो xयि{लाई त`कालै ज[र2 प}ाउ पूजô 
जार2 ग\र प}ाउ गन6 सçछ।36  

अनसु"धान अGधकार2ले ज[र2 प}ाउ पूजô जार2 ग\र प}ाउ गरेको xयि{लाई म-ुा 
हेनo अGधकार2 समJ OवीकृGतको लाGग उपिOथत गराउन ुपछ6। 37  

अनसु"धानको GसलGसलामा कुनै xयि{लाई त`काल ज[र2 प}ाउ पूजô जार2 गरेर 
प}ाउ गरेको अवOथामा `यOतो xयि{ उपरको अनसु"धान कारवाह2 अगाGड 
बढाउनभु"दा पKहले Gनजलाई म-ुा हेनo अGधकार2 समJ पेश ग\र OवीकृGत Gलन ुपछ6। 
म-ुा हेनo अGधकार2बाट OवीकृGत नGलई ̀ यOतो कसूर स(ब"धी अ"य अनसु"धान कारवाह2 
गन6 सKकँदैन।38  

																																																													
33 राKíय Gनकु´ तथा व"यज"त ुसंरJण ऐन, २०२९ को दफा २४(२)  
34 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ३(५) अनसूुची -३ 
35 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ९(५) 
36 राKíय Gनकु´ तथा व"यज"त ुसंरJण ऐन, २०२९ को दफा २४(४) र मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, 

२०७४ को दफा ९(६)  
37 राKíय Gनकु´ तथा व"यज"त ुसंरJण ऐन, २०२९ को दफा २४(४) 
38 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ९(६) र (७) 
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अनसु"धान अGधकार2 वा अनसु"धान गनo काया6लयको Xमखुले ज[र2 प}ाउ पूजô जार2 
ग\र प}ाउ गरेको अवOथामा तोKकएको ढाँचाको Gनवेदनमा देहायका Kववरण उmलेख 
ग\र प}ाउ गरेको xयि{ र स(बि"धत कागजातह[ सKहत प}ाउको OवीकृGतका लाGग 
म-ुा हेनo अGधकार2 समJ पेश गनु6पछ6।  

• प}ाउ गरेको xयि{को नाम, थर, वतन वा अ"य प\रचया`मक Kववरण, 
• प}ाउ गरेको GमGत, समय र Oथान, 
• वारदात GमGत, समय र Oथान, 
• कसूरको नाम, 
• स(भव भएस(म प}ाउ गरेको xयि{को संल:नता देिखने Xमाण, 
• खानतलासी गदा6 दसी Xमाण बरामद भएको भए सोको मचुmुका, 
• ज[र2 प}ाउ पूजô जार2 ग\र प}ाउ गनु6 परेको कारण।  

यसर2 Gनवेदन पेश भएपGछ प}ाउको कारण मनाGसब देिखएमा म-ुा हेनo अGधकार2ले 
प}ाउको OवीकृGत 8दन सçछ। यOतो OवीकृGत 8दएकोमा सोको अGभलेख प\रिशE ट- २ 
बमोिजमको ढाँचामा राt न ुपछ6।39 

Kहरासतमा राt ने अनमुGतः  

व"यज"त ुस(ब"धी कसूरको अनसु"धानको GसलGसलामा कुनै xयि{लाई प}ाउ गरेपGछ 
अनसु"धान अGधकार2ले `यसर2 प}ाउ गरेको xयि{लाई प}ाउ गरेको चौबीस 
घsटाGभC जGतसçदो चाँडो म-ुा हेनo अGधकार2 समJ उपिOथत गराउन ुपछ6। प}ाउ 
ग\रएको xयि{लाई प}ाउ परेको ठाउँबाट अनसु"धान अGधकार2को काय6लयस(म 
mयाउन र उ{ काया6लयबाट म-ुा हेनo अGधकार2को काया6लयस(म पäु याउन बाटोमा 
ला:ने अवGधलाई चौबीस घsटामा गणना ग\रदैन।40  

Gगरåतार ग\रएको xयि{को स(ब"धमा चौबीस घsटाGभC तहKककात परुा नहनेु भई 
Gनजलाई थनुामा राखी तहKककात जार2 राt न ुपनo देिखएमा तहKककात गनo कम6चार2ले 

																																																													
39 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ५ र अनसूुची ५ 
40 राKíय Gनकु´ तथा व"यज"त ु संरJण ऐन, २०२९ को दफा २४क (१) तथा मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध 

संKहता, २०७४ को दफा १४(१) 
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Gनजलाई म-ुा हेनo अGधकार2 समJ उपिOथत गराई म-ुा हेनo अGधकार2को अनमुGत 
Gलएर माC थनुामा राt न ुपछ6।41  

Kहरासतमा राt ने अनमुGतको लाGग 8दइने Gनवेदनमा खलुाउन ुपनo कुराः  

प}ाउ परेको xयि{लाई चौबीस घsटाभ"दा बढ2 अवGध थनुामा राt न ुपनo भई `यसको 
लाGग म-ुा हेनo अGधकार2 समJ अनमुGत मा:दा थनुामा परेको xयि{ उपरको अGभयोग, 
`यसको आधार, Gनजलाई थनुामै राखी तहKककात गनु6 पनo कारण र Gनजको बयान 
भईसकेको भए बयान कागजको xयहोरा OपE ट [पमा उmलेख गनु6पछ6।42  

अनसु"धान अGधकार2ले प}ाउ ग\रएको xयि{लाई चौबीस घsटाभ"दा बढ2 अवGध 
Kहरासतमा राt ने अनमुGतको लाGग म-ुा हेनo अGधकार2 समJ 8दने Gनवेदनमा Kहरासतमा 
रहेको xयि{ (प}ाउ ग\रएको xयि{) उपर लागेको अGभयोग, `यसको आधार, 
Gनजलाई Kहरासतमा राखेर अनसु"धान गनु6 पनo कारण र Gनजको बयान भई सकेको 
भए सो बयान कागज अनसुारको xयहोरा समेत उmलेख गनु6पछ6।43  

Gनवेदनमा अनसु"धान स"तोषजनक [पमा भएको र अGभय{ुलाई Kहरासतमा राखेर 
अनसु"धान गनु6पनo आधार र कारण तथा स(प" न गनु6पनo कामह[को Kववरण समेत 
खलुाउन ुपछ6।44 

  

																																																													
41 राKíय Gनकु´ तथा व"यज"त ुसंरJण ऐन, २०२९ को दफा २४क (२) 
42 राKíय Gनकु´ तथा व"यज"त ुसंरJण ऐन, २०२९ को दफा २४क (२) 
43 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १४(४)  
44 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ६ (३)  
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Kहरासतमा राt ने अनमुGत 8दँदा Kवचार गनु6पनo कुरा :  

अGभय{ुलाई Kहरासतमा राt ने अनमुGत माग ग\र Gनवेदन परेमा अदालत वा म-ुा हेनo 
अGधकार2ले देहायका कुराह[ Kवचार ग\र अनसु"धान स"तोषजनक [पमा भएको र 
Gनवेदन माग बमोिजम Kहरासतमा राt न आवyयक देिखएमा माग बमोिजम अनमुGत 8दन 
सçछ:- 

(क) अGभय{ुको नाम, थर, उमेर, वतन, बाब ुआमाको नाम, स(पक6  फोन न(बर, 
ईमेल ठेगाना जOता प\रचया`मक Kववरण GमGसलमा उmलेख भए वा नभएको, 

(ख) अGभय{ुको वाOतKवक प\रचय खmुने नाग\रकताको XमाणपC वा सवार2 चालक 
अनमुGतपC वा राहदानी वा Gनजको प\रचय खmुने अ"य कागजात GमGसल संल:न 
रहे नरहेको, 

(ग) प}ाउ परेको GमGत, Oथान र Gनजको प\रचया`मक Kववरण Gभडे नGभडेको, 

(घ) अGभय{ुलाई Kहरासतमा उिचत xयवहार गरे नगरेको, 

(ङ) अGभय{ुलाई थनुवुा पूजô 8दए न8दएको तथा प}ाउको कारण जानकार2 गराए 
नगराएको, 

(च) अGभय{ुको OवाO®य जाँच गराए नगराएको, 

(छ) अGभय{ुले कानून xयवसायीसँग सmलाह Gलन पाए नपाएको।  

उिmलिखत कुराह[ यKकन गन6को लाGग म-ुा हेनo अGधकार2ले अGभय{ुसँग आवyयक 
सोधपछु गन6 वा जानकार2 Gलन सçछ।45  

अGभय{ुलाई Kहरासतमा राt ने अनमुGतको लाGग पेश भएकोमा कानून xयवसायीको 
बहस स£ु आवyयक देिखएमा अGभय{ुले Gनय{ु गरेको कानून xयवसायी वा वैतGनक 
कानून xयवसायी र सरकार2 वकàलबाट बहस गराउन पGन सKक"छ।46  

Kहरासतमा राt ने अनमुGतको लाGग पेश भएको अGभय{ुलाई Kहरासतमा राt न अनमुGत 
8दन ुपूव6 म-ुा हेनo अGधकार2ले Gनजको अGधकारको बारेमा जानकार2 गराउन ुपछ6।47  
																																																													
45 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ७ (२)  
46 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ७ (६) 
47 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ७ (३)  
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यसले संKवधानले X`याभतु गरेका "याय स(ब"धी हक र यातना Kव[eको हकलाइ6 
इKङ ्गत गरेको हो।  

म-ुा हेनo अGधकार2ले स(बि"धत कागजातह[ हेर2 तहKककात स"तोषजनक [पमा भए 
वा नभएको Kवचार ग\र स"तोषजनक [पमा तहKककात भईरहेको देिखएमा एकैपटक 
वा पटक पटक ग\र बढ2मा ४५ 8दनस(म थनुामा राt ने अनमुGत 8दन सçछ।48  

म-ुा हेनo अGधकार2ले अGभय{ुलाई Kहरासतमा राt ने अनमुGत 8दँदा प\रिशE ट-३ 
बमोिजमको ढाँचामा आदेश पचा6 खडा ग\र सोको अGभलेख राt न ुपछ6।49  
यसका साथै अनसु"धान अGधकार2बाट Xाù त जाहेर2 दरखाOत वा सूचनाको XGतGलKप 
म-ुा हेनo अGधकार2ले प\रिशE ट-४ बमोिजमको ढाँचाको दता6 Kकताबमा जनाई अGभलेख 
राt न ुपछ6।50  
अ"य आदेशः  
Kहरासतमा राt ने अनमुGतको लाGग XOततु भएको कुनै xयि{को हकमा Gन(न अवOथा 
देिखए वा आवyयक देिखए वा Gनजबाट अनरुोध भएका अवOथामा म-ुा हेनo अGधकार2ले 
Gन(न आदेश गनु6पछ6। 
• Kहरासतमा रहेको अGभय{ु Gबरामी भइ उपचार गनु6पनo अवOथाको देिखएमा 

आवyयक उपचारको xयवOथा गन6।51 
• Kहरासतमा रहेको अGभय{ु Kवशेष हेरचाह गनु6पनo गभ6वती वा सु̀ केर2 मKहला, 

बालबाGलका, बeृ अवOथा वा Gबरामी वा अ"य कुनै Xकारको अश{ देिखए 
आवyयक हेरचाहको xयवOथा गन6।52  

• Kहरासतमा रहेको xयि{को शार2\रक जाँच गन6।53 
Kहरासतमा राt ने अनमुGतको लाGग अदालतमा पेश भएको अवOथामा बाहेक पGन 
Kहरासतमा रहेको xयि{ वा Gनजको तफ6 बाट अ[ कसैले Gनवेदन 8दएको अवOथामा वा 
																																																													
48 राKíय Gनकु´ तथा व"यज"त ुसंरJण ऐन, २०२९ को दफा २४क (३) 
49 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ७ (७) र अनसूुची ७ 
50 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम १० र अनसूुची ८  
51 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ७ (४)  
52 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ७ (५) 
53 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ८ (१) 



	

- 21 - 
	

अ"य कुनै xयहोराबाट Kहरासतमा रहेको xयि{को शार2\रक जाँच हनु आवyयक छ 
भGन जानकार2 हनु आएको अवOथामा म-ुा हेनo अGधकार2ले आवyयक देखेमा Kहरासतमा 
रहेको xयि{को कुनै अOपतालबाट शार2\रक जाँच गन6 आदेश 8दन सçछ। यOतो 
आदेश गदा6 अOपतालले ̀ यOतो जाँच XGतवेदन बढ2मा तीन 8दनGभC स(बि"धत काया6लय 
वा अनसु"धान अGधकार2लाई पठाई सोको XGतGलKप म-ुा हेनo अGधकार2 समJ पठाउने 
xयहोरा उmलेख गनु6पछ6।54 शार2\रक जाँचस(ब"धी XGतवेदन Xाù त भएपGछ स(बि"धत 
अनसु"धान अGधकार2ले `यOतो XGतवेदन स(बि"धत GमGसल सामेल ग\र त`काल म-ुा 
हेनo अGधकार2 समJ पेश गनु6पछ6।55  
Xाù त पर2Jण XGतवेदन समेतका आधारमा Kहरासतमा रािखएको xयि{लाई अ"त\रम 
राहत उपलcध गराउन ु पनo देिखएमा म-ुा हेनo अGधकार2ले आवyयकता अनसुार 
उपचारको उपय{ु Xब"ध गनo वा Gनजलाई पगेुको शार2\रक चोट एवं मानGसक पीडाका 
आधारमा अ"त\रम राहत Oव[प उपय{ु रकम उपलcध गराउने आदेश 8दन ुपछ6।56  
  

																																																													
54 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ८ (४) 
55 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ८ (५) 
56 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा २२(५) र मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, 

२०७५ को Gनयम ९ 
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प\रuछेद – ४ 
म-ुा दता6 XK}या 

  
व"यज"त ुस(ब"धी कसूरमा रािE Fय GनकुH ज तथा व"यज"त ुसंरJण ऐन, २०२९ को 
दफा ३० ले व"यज"त ुस(ब"धी कसूरको तहKककात गनo अGधकार2ले “तहKककातको 
काम परुा भएपGछ रािE Fय GनकुH ज काया6लय वा आरJ काया6लय वा व"यज"त ुसंरJण 
काया6लय वा वन काया6लय वा वन स(ब"धी काय6 गनo अ"य काया6लयको नामबाट म-ुा 
हेनo अGधकार2 समJ म-ुा दायर गनoछ” भ" ने xयवOथा गरेको छ। व"यज"त ुस(ब"धी 
कसूरको अGभयोजनमा स(बि"धत ऐनले गरेको यो Kवशेष xयवOथा हो। ऐनको यो 
Kवशेष xयवOथा नै यस Kवषयको XचGलत नेपाल कानून हो। व"यज"त ुस(ब"धी कसूरको 
म-ुा स(बि"धत रािE Fय GनकुH ज, आरJ वा संरJण काय6लय वा वन काय6लयको 
नामबाट म-ुा हेनo अGधकार2 समJ दायर गनु6 पनo ह"ुछ।  

अGभयोगपC जाँच गनo 

म-ुा दता6 गन6 अGधकार Xाù त अGधकार2ले म-ुा दता6को लाGग म-ुा हेनo अGधकार2 समJ 
अGभयोगपC पेश गरे पGछ म-ुा दता6 गनo अGधकार2ले सो अGभयोग पCमा कानूनले 
Gनधा6रण गरेका कुराह[ OपE टसँग उmलेख भएका छन ्छैनन ्र `यसमा कानूनले र2त 
पगेुको छ छैन भ" ने कुरा Gनिy चत गन6 `यOतो अGभयोग पC जाँच गनु6पछ6। `यOतो 
जाँच गदा6 अGभयोगपCमा कानून बमोिजम परुा गनु6 पनo कुराह[ सो बमोिजम भए 
नभएको हेन ु6 पछ6। सो हेन6लाइ6 अGभयोगपCमा कानून बमोिजम के के Kववरण उmलेख 
हनु ुपनo हो भ" ने जानकार2 हनु ुपद6छ। अGभयोगपCमा Gन(न कुराह[ उmलेख भएको 
हनु ुपछ6।57  

(१) अGभय{ुको परुा नाम, थर, ठेगाना, हGुलया, उमेर, पेशा वा xयवसाय, 

(२) अGभय{ुको बाब,ु आमा वा पGत, प` नीको नाम, 

(३) अGभय{ु बसोबास गरेको गाउँपाGलका वा नगरपाGलका, वडा नं., गाउँ, टोल, 
भएस(म cलक नं., 

																																																													
57 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ३२(१) 
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(४) अGभय{ुको वाOतKवक पKहचान हनेु Kववरण, Gनजको फोटो, नाग\रकता वा 
राहदानी, सवार2 चालक इजाजतपC वा Gनजको वाOतKवक प\रचय खmुने अ"य 
कागजातको XGतGलKप, 

(५)  अGभय{ुको भएस(मको दवैु हातको चोर2 औ≠लाह[को छाप, 

(६)  अ[को घरमा डेरा ग\र बसेको भए घरधनीको नाम, थर र ठेगाना सKहतको 
Kववरण, 

(७)  कसूरसँग स(बि"धत सूचनाको xयहोरा, 

(८)  कसूर स(ब"धी Kववरण, 

(९)  अGभय{ुले कसूर गरेको कुरा Xमािणत गनo दसी, Xमाणको Kववरण, 

(१०) अGभय{ु उपर लगाइएको अGभयोग र `यसको आधार र कारणह[, 

(११) Xयोग हनु ुपनo स(बि"धत कानून र `यसको कारण, 

(१२) अGभय{ुलाई हनु ुपनo सजायको माग दाबी र `यसको कारण, 

(१३) कसूरबाट JGत पगेुको xयि{लाई JGतपूGत6 भराई 8दन ु पनo भए `यOतो 
JGतपूGत6को रकम, 

(१४) कसूरको XकृGतसँग स(बि"धत अ"य आवyयक कुनै कुरा भए `यसको Kववरण।  

(१५) कुनै अGभय{ु फरार रहेको भए Gनजको स(पिú तथा अ"य Kववरण र Gनज 
कुनै साव6जGनक पद धारण गरेको xयि{ भए सोको Kववरण, 

(१६) अGभयोग लगाईएको कसूरबाट अGभय{ुको नैGतक पतन हनेु भएमा सोको लाGग 
माग दाबी, 

यस अGत\र{ कुनै अGभय{ुलाई हनेु सजायमा छुट 8दन XOताव ग\र दायर भएको 
अGभयोगपCमा Gनजलाई छुट 8दन XOताव ग\रएको सजायको XGतशत OपE ट [पमा 
उmलेख भएको हनु ुपछ6। 58  

																																																													
58 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ११ (२) 
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अGभयोगपCमा दसी Xमाणको [पमा पेश भएका वा जफतको माग दाबी Gलईएका 
मालसामान तथा अ"य स(पिúको देहाय बमोिजमको Kववरण पGन खलुाइएको हनु ुपछ6ः-
59  
• मालसामान तथा स(पिúको भौGतक अवOथा, प\रमाण र अ"य Kववरण, 

• मालसामान तथा स(पिú Kफता6 वा जफत वा नû वा हOता"तरण गनु6 पनo Kवषय, 

• सवार2 साधन लगायतका दता6 éेOता हनेु मालसामान तथा स(पिúको दता6 éेOताको 
Xमािणत XGतGलKप, 

• बहमूुmय िचजवOत ुभए सोको प\रमाण र गणुOतर, 

• मूmय खmुने मालसामान तथा स(पिú भए सोको XचGलत मूmय, 

• अ"य आवyयक Kववरण।  

अGभयोगपC दता6 एउटा मह`वपूण6 पJ भनेको एक भ"दा बढ2 xयि{ उपर अGभयोगपC 
XOततु गदा6 कGत वटा अGभयोगपC XOततु हनु ुपनo हो भ" ने पGन छ। सामा"यतः X`येक 
कसूर वा अGभय{ुको स(ब"धमा छुqाछुqै अGभयोगपC पेश हनु ु पछ6।60 देहायका 
xयि{ह[ उपर एउटै अGभयोगपCबाट संय{ु [पमा, म-ुा चलाउन सKक"छ।61  

(क) एउटै कामको GसलGसलामा एउटै वा KवGभ" न कसूर गनo xयि{ह[, 

(ख) एउटै कामको GसलGसलामा नभए पGन संय{ु [पमा वा Gमलोमतोबाट एक वा 
एकभ"दा बढ2 कसूर गनo xयि{ह[, वा 

(ग) एक अकáसँग स(बि"धत KवGभ" न कसूर गनo xयि{ह[।  

यस बाहेक कसूरको उ�ोग, द[ु`साहन वा अपराGधक षडय"C, मGतयार भएको कसूर, 
कसूरबाट Xाù त कुनै चीजवOत ुराखेको, Kकनेको, बेचेको, 8दएको वा Gलएको कसूर, 
कसूर गनo मनसायले कुनै चीजवOत ुराखेको, बेचेको 8दएको वा Gलएको कसूर, वा 

																																																													
59 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ११ (३) 
60 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ५५ 
61 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ५४(१) 
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कसूरसँग स(बि"धत कुनै xयि{लाई लकुाएको वा भगाएको कसूरह[मा संल:न 
xयि{ह[को हकमा एउटै अGभयोगपCबाट म-ुा चलाउन सKक"छ।62  

म-ुा दता6 तथा दरपीठ गनo 

अGभयोगपC पेश भएपGछ म-ुा दता6 गनo अGधकार2ले `यOतो अGभयोगपCमा माGथका 
Kववरण कुरा OपE ट उmलेख भए नभएको जाँच गनु6पछ6। अGभयोगपCको जाँच गदा6 
उmलेिखत कुराह[ वा Kववरण OपE ट भएको तथा अदालतको JेCाGधकारGभCको र 
हद(यादGभCको देिखएमा स(बि"धत अGधकार2ले `यOतो अGभयोगपC दता6 गनु6पछ6।63 
यOता म-ुाह[मा नेपाल सरकार वाद2 हनेु xयवOथा छ।64 नेपाल सरकारलाई वाद2 
कायम ग\र म-ुाको कारवाह2 चलाइने हुँदा नेपाल सरकारलाई वाद2 कायम ग\र म-ुा 
दता6 गनु6पछ6।65  

कुनै अGभयोगपCको xयहोराबाट `यOतो उजरु2 स(ब"धी म-ुाको कारवाह2 र Kकनारा 
गनo आåनो अGधकार JेC नभएको वा र2त नपäु याई दता6 गन6 mयाएको देिखएमा अदालत 
वा म-ुा हेनo अGधकार2ले सोह2 कुरा उmलेख ग\र `यOतो अGभयोगपC वा उजरु2 दरपीठ 
ग\र 8दन ुपछ6।66  

दता6 हनु नसçने Gलखतह[ दता6 हनु सçदैन भGन लेखेर 8दने आदेशलाई दरपीठ 
भGन"छ। दता6 हनु नसçने सवै Gलखत कागज अदालत तथा सरकार2 काया6लयले समेत 
दरपीठ गनु6पनo xयवOथा कानूनले गरेको छ। अदालत वा म-ुा हेनo Gनकायका काम 
कारवाह2ह[ Gलिखत [पमा ग\र"छ। दता6 गन6 mयाएका Gलखत दता6 हनु नसçने भए 
म-ुा दता6 गनo अGधकार2ले यो यGत कारणले दता6 हनु सçदैन भGन लेिख सKहछाप ग\र 
Kफता6 पठाई 8दनपुछ6। यKह XK}यालाई दरपीठ भGन"छ।  

अदालत वा म-ुा हेनo Gनकायमा दता6 गन6 mयाएको Gलखत जाँच गदा6 `यOतो Gलखत 
हद(याद वा (यादGभC नभएको, स(बि"धत अदालत वा Gनकायको अGधकार JेCGभC 

																																																													
62 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ५४(२) 
63 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम १२ 
64 राKíय Gनकु´ तथा व"यज"त ुसंरJण ऐन, २०२९ को दफा २९  
65 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ५६ 
66 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ५०(१) 
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नरहेको, अदालत वा स(बि"धत Gनकायले हेन6 नपनo वा नहनेु वा कानून Kवपर2त भएकोले 
दता6 गन6 नGमmने देिखएमा स(बि"धत अGधकृतले दरपीठ ग\र अदालत वा काया6लयको 
छाप लगाई स(बि"धत xयि{लाई भरपाई गराई Kफता6 8दन ुपछ6। दरपीठ ग\रएको 
Gलखतको एक XGत अदालत वा म-ुा हेनo Gनकायमा अGभलेखको [पमा राt नपुछ6।  

दसीको सामानको अGभलेख राt नेः  

अGभयोगपCसाथ कुनै मालसामान वा वOत ुदसी Xमाणको [पमा वा जफतको माग 
दाबी Gलई पेश गरेको भए स(बि"धत अGधकार2ले `यOता दसी सामानह[को 
फोटोसKहतको छुqै अGभलेख खडा ग\र सरुिJत [पमा राt न ुपछ6। यसर2 अGभलेख 
राt दा दसी तथा अ"य मालसामान [ज ुग\र सनु, चाँद2, ह2रा जवाहरत जOता बहमूुmय 
धातकुो हकमा `यOतो धातकुो KकGसम, स~tया र वजन तथा Kवदेशी मNुाको हकमा 
कुन देशको र कGत प\रमाणको हो सो समेत खलुाउन ुपछ6।67  

अGभयोगपC प\रमाज6न वा संशोधनः	

अGभयोगपC दता6 भए पGछ केह2 अवOथामा अGभयोगपC प\रमाज6न वा संशोधन गन6 
सKक"छ। कानूनले सजाय कम गनo माग दाबी Gलई अGभयोग पC दायर गन6 सKकने 
xयवOथा68 गरेकोले अGभयोगपC पेश भइ6 दता6 भएकोमा `यOतो अGभय{ुले अदालत 
वा म-ुा हेनo Gनकायमा अनसु"धान अGधकार2 वा सरकार2 वकàल समJ 8दएको भ"दा 
फरक बयान 8दएमा वा XGतकूल Xमाण 8दएमा वा आåनो कसूर इ"कार गरेमा वा 
"याKयक कारवाह2मा सहयोग नपäु याएमा Gनजले सजाय छूटको सKुवधा पाउन सçदैन।69  

यOतो अवOथामा XOताव ग\रएको छुट सजाय र- ग\र थप सजायको माग ग\र Gनवेदन 
पन6 सçछ। `यOतो Gनवेदन सोह2 अGभयोग पCको अGभ" न अó ह"ुछ।70 यOतो Gनवेदन 
दता6 गराएमा `यOतो सजायको छुटको XOताव Kफता6 Gलएको माGन"छ।71 यOतो छुट 

																																																													
67 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम १३ 
68 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ३३ 
69 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ३३ (६) 
70 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ३३ (७) 
71 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम २० 
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सजाय र- ग\र थप सजायको माग ग\र अदालत वा म-ुा हेनo Gनकायमा Gनवेदन 8दन ु
पदा6 सकभर `यOता अGभय{ुको थनुछेक आदेश हनुपूुव6 नै 8दन ुपछ6।72 

थप अGभयोगपCः 

अदालत वा म-ुा हेनo Gनकायमा कुनै म-ुा दता6 भईसकेपGछ `यOतो म-ुामा अ"य स(बe 
थप Xमाणह[बाट म-ुा दायर भईसकेका अGभय{ु बाहेक अ"य अGभय{ुह[ उपर समेत 
दाबी Gलन पनo भएमा वा म-ुा दायर भई अGभय{ु कायम भई सकेका xयि{ उपर 
थप अGभयोग लगाउन ुपनo देिखएमा `यसको कारण खलुाई थप अनसु"धान गन6 लगाई 
अ"य थप अGभय{ुको हकमा समेत थप दाबी Gलई सरकार2 वकàल वा म-ुा दायर गन6 
अGधकार Xाù त अGधकार2ले म-ुा दायर गन6 सçछ।73 

थप दाबी Gलइने अGभयोगपCमा पGन माGथका Kववरण उmलेख भएको हनु ुपछ6। यस 
अGत\र{ मूल म-ुाको नाम, म-ुा न(बर, दता6 GमGत, म-ुाको संिJù त Kववरण र 
कारवाह2को अवOथा समेत उmलेख गनु6पछ6। यसर2 अGभयोगपC पेश भएमा दता6 ग\र 
`यOतो म-ुालाई मूल म-ुा कारवाह2य{ु अवOथामा भए साथै राखी कारवाह2 र Kकनारा 
गनु6पछ6।74  

अGभयोगपC संशोधनः 

अदालत वा म-ुा हेनo Gनकायमा एकपटक दायर भईसकेको म-ुामा थप Xमाण फेला 
पर2 पKहले Gलएको माग दाबी संशोधन गनु6 पनo देिखएमा महा"यायाGधव{ाको OवीकृGत 
Gलई स(बि"धत सरकार2 वकàल वा म-ुा दायर गन6 अGधकारXाù त अGधकार2ले 
अGभयोगपCमा संशोधन गन6 कारण खलुाई Gनवेदन 8दन सçछ। यOतो Gनवेदन पन6 
आएमा र `यसको xयहोरा मनाGसब देिखए Gनवेदन बमोिजम अGभयोगपCमा माग दाबी 
संशोधन गनo आदेश स(बि"धत अदालत वा म-ुा हेनo अGधकार2ले 8दन सçछ। `यOतो 
संशोधन गनo आदेश स[ु तहको स(बि"धत अदालत वा म-ुा हेनo अGधकार2ले फैसला 
गनु6अिघ नै 8दइसकेको हनु ुपछ6।75 

																																																													
72 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम १८ 
73 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ३५ 
74 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम २१	 
75 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ३६ 
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मागदाबी संशोधन गनo Gनवेदन पर2 अGभयोगपC संशोधन गनo आदेश भएमा सो 
संशोधनबाट असर पनo अGभय{ुलाई सोको जानकार2 8दन ुपछ6। 76 ता\रख गजुार2 
बसेको वा फरार रहेको अGभय{ुका हकमा Gनजउपर असर पनo ग\र अGभयोग माग 
दाबी संशोधन ग\रएको भए समाxहान जार2 गनु6पछ6। अGभयोगपC संशोधन हुँदा बयान 
ग\रसकेको कुनै अGभय{ुलाई असर पनo ग\र अGभयोग माग दाबी संशोधन ग\रएको 
भए अदालत वा म-ुा हेनo अGधकार2ले आवyयकता अनसुार संशोधन भएको माग दाबी 
स(ब"धमा `यOता अGभय{ुको पनुः बयान गराउने, थनुछेक आदेश गनo लगायतका 
कारवाह2 गनु6पछ6।77  

अGभयोगपCको सानाGतना Cटु2 सuयाउनेः 

अदालत वा म-ुा हेनo Gनकायमा दायर भएको म-ुाको अGभयोगपCमा अGभय{ुको नाम, 
थर, उमेर वा ठेगानाको Kहèजे वा टाइKपó वा छपाइ जOता सानाGतना CKुट भई 
सuयाउन परेमा ̀ यसको कारण खलुाई म-ुा दायर गनo अGधकार2ले Gनवेदन 8दन सçछ। 
यसर2 पन6 आएको Gनवेदन जाँचबझु गदा6 Cटु2 सuयाउन मनाGसब देिखएमा अदालत वा 
म-ुा हेनo अGधकार2ले `यOतो Cटु2 सuयाउन आदेश 8दन सçछ।78  

दसी वा मालसामानको xयवOथापन 

अGभयोगपCसाथ कुनै मालसामान वा वOत ुदसी Xमाणको [पमा वा जफतको माग 
दाबी Gलई पेश गरेको भए स(बि"धत अGधकार2ले `यOता दसीका सामानह[को 
फोटोसKहतको छुqै अGभलेख खडा ग\र सरुिJत [पमा राt न ु पछ6।79 तर दसीका 
सामानह[ सरुिJत राt न सKकने अवOथा नभएमा वा जफत गनु6पनo दाबी नभएका 
सामानह[ छन ्वा Gललाम वा Kफता6 गन6 नGमmने XकृGतका सामान छन ्भने Gतनको 
फरक Xकारले xयवOथापन गनo ग\र कानूनमा xयवOथा ग\रएको छ।  

 
  

																																																													
76 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम २२ (१) 
77 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम २२ (३) 
78 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ३७ 
79 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम १३ (१)  
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प\रuछेद – ५ 
म-ुाको Xारि(भक कारवाह2 

 
कुनै कसूरका स(ब"धमा अदालत वा म-ुा हेनo अGधकार2 समJ म-ुा दायर भएपGछ वा 
अGभयोगपC XOततु भएपGछ अदालत वा म-ुा हेनo अGधकार2ले `यOतो म-ुाको कारवाह2 
Xार(भ गनु6पछ6। म-ुाको यOतो कारवाह2 GभC अGभयोगपCमा दाबी ग\रएको अGभयोग 
र सजायको मागदावी अGभय{ुको बयान Gलने, अGभय{ुलाई म-ुाको कारवाह2को 
}ममा थनुामा राt ने वा धरौट वा जमानतमा छाwने, दसी Xमाणको xयवOथापन गनo, 
फरार XGतवाद2लाई िझकाउने, दबैु पJका Xमाणह[ बöु ने लगायतका काय6ह[ पद6छन।् 
व"यज"त ुस(ब"धी कसूरमा दायर भएको म-ुा स(ब"धमा पGन यह2 XK}या अवल(बन 
गनु6 पद6छ।  

क. म-ुा हेनo अGधकार2 समJ XGतवाद2को बयान  

अGभयोगपC सKहत अGभय{ुलाई उपिOथत गराइएको अवOथामा वा समाxहानको (याद 
GभC अGभय{ु म-ुा हेनo अGधकार2 समJ उपिOथत भएको अवOथामा वा फरार अGभय{ु 
प}ाउ पर2 आएको अवOथामा अGभय{ुलाई म-ुा हेनo अGधकार2 समJ पेश ग\र म-ुा 
हेनo अGधकार2ले `यOतो अGभय{ुको बयान गराउन ुपछ6। `यसर2 बयान गराउँदा म-ुा 
हेनo अGधकार2ले अGभय{ु उपर लगाइएको अGभयोग, त`स(ब"धी त®य सKहतको Kववरण 
र अGभयोग Xमािणत गन6 अनसु"धान अGधकार2ले पेश गरेको Xमाण तथा अGभयोग 
Xमािणत भएमा अGभय{ुलाई हनु सçने सजाय OपE ट [पमा स(झाई बझुाई 
अGभयोगपCमा Gलएको माग दाबी पढेर सनुाउन ुपछ6।80 कुनै सहअGभय{ुले Gनजलाई 
पोल गरेको भए `यसर2 पोल गरेको बयान xयहोरा समेत Gनजलाई बयान गनु6 अगावै 
पKढबाँची सनुाउन ुपछ6।81  

पGछ बयान गनo अGभय{ुले अिघ बयान गनo कुनै सहअGभय{ुलाई पोल गरेमा र `यसर2 
पोलमा पनo सहअGभय{ु ता\रखमा वा थनुामा रहेको भएमा म-ुा हेनo अGधकार2ले सोको 

																																																													
80 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 121 (1) 
81 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ५५(२) 
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जानकार2 ̀ यOतो सहअGभय{ुलाई 8दन ुपछ6।82 जानकार2 8दँदा पोलमा पनo सहअGभय{ु 
म-ुामा ता\रखमा रहेको भए ता\रखको 8दनमा सो बयानको xयहोरा पKढबाँची सनुाउन ु
पछ6। थनुामा रहेको भए ̀ यOतो बयानको XGतGलKप समेत सामेल ग\र कारागार काया6लय 
माफ6 त जानकार2 8दन ुपछ6।83  

`यसर2 अGभयोग तथा सो अGभयोगमा हनु सçने सजायका स(ब"धमा स(झाउँदा बझुाउँदा 
कुन आरोप कुन कुन सवदु, Xमाण वा Gलखतमा आधा\रत छ `यOतो अGभयोगमा 
हनुसçने सजाय समेत खलुाई अGभय{ुले `यOता सवदु, Xमाण वा Gलखत हेन6 वा 
`यसको XGतGलपी Gलन चाहेमा Gनजलाई `यसको मौका 8दन ुपछ6।84  

म-ुा दायर भइसके पGछ पKहले म-ुा चलाइएका अGभय{ु बाहेक अ"य अGभय{ु उपर 
थप दाबी Gलई अGभयोगपC पेश भएको अवOथामा Gनजको हकमा समेत बयान गराउने, 
थनुछेक आदेश गनo लगायतका कारवाह2 गनु6पछ6।85  

यसर2 अGभय{ुलाई अGभयोग तथा `यOतो अGभयोगमा हनु सçने सजाय सनुाई सकेपGछ 
म-ुा हेनo अGधकार2ले `यOतो अGभयोग उपर Gनजको के भनाई छ ? सोधेर Gनजको 
बयान अGभलेख गनु6पछ6। 86 अGभय{ुसँग बयान Gलन ुअगाGड नै Gनजले कुनै कानून 
xयवसायीसँग सmलाह Gलन चाहेमा Gनजलाई मौका 8दन ुपछ6।87 नेपाल2 भाषा बोmन र 
बöु न नसçने XGतवाद2को हकमा दोभाष ेवा अनवुादकको सहयोग Gलई बयान गराउन ु
पछ6।  

बयान अGभलेख गनु6 भ"दा अगाGड अदालतले अGभय{ुलाई Gनजले आåनो Kव[e बयान 
8दन कर नला:ने कुरा जानकार2 गराई Gनजले 8दएको बयान Gनजको Kव[e Xमाण 
ला:न सçछ भGन88 तथा म-ुा दायर गनo अGधकार2बाट Gनज Kव[eको सजायमा छुट 

																																																													
82 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ५५(३) 
83 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ५५ (४)  
84 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 121 (2) 
85 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम २१ (३) र (४) 
86 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 122 (1) 
87 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 122 (2) 
88 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 122 (3) 
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हनु XOताव ग\रएको रहेछ भने ̀ यOतो कुरा र ̀ यस स(ब"धी XचGलत कानूनको xयवOथा 
समेत जानकार2 गराउन ुपछ6।89  

अGभय{ुको बयान अGभलेख गदा6 X`येक Xy न र `यसको जवाफ दवैु लेखवe गनु6पछ6। 
pxयÑÇyय स(वाद (GभGडयो क"फरे"स) माफ6 त बयान Gलएको भए `यसको समेत 
अGभलेख राt न ुपछ6।90 बयान अGभलेख भई सकेपGछ `यOतो अGभलेखमा अGभय{ुको 
सह2छाप गराई म-ुा हेनo अGधकार2ले पGन आåनो सह2छाप गनु6पछ6। pxयÑÇyय 
स(वाद (GभGडयो क"फरे"स) माफ6 त बयान Gलएकोमा म-ुा हेनo अGधकार2ले `यOतो कुरा 
Xमािणत ग\र राt न ुपछ6।91  

अGभय{ुसँग बयान गराउँदा बöुन ुपनo कुनै कुरा छुट हनु गएमा म-ुा हेनo अGधकार2ले 
`यOतो अGभय{ुलाई उपिOथत गराउन लगाई Gनजसँग छुट कुराको तGत(बा बयान Gलन 
सçछ।92  

अGभय{ुको बयान Gलने काम "यायाधीश वा म-ुा हेनo अGधकार2 आफैले गनु6पछ6।93 
तर म-ुा हेनo अGधकार2को अनपुिOथGतमा अGभय{ुको बयान Gलने काम भने म-ुा हेनo 
Gनकायमा उपिOथत भएका म°ये सबैभ"दा व\रÆतम कम6चार2ले गन6 सçछ।94 
XGतवा8दको बयानको ढाँचा प\रिशE ट -५ मा 8दइएको छ। 

ख. अGभय{ुले कसूर Oवीकार गरे त`काल म-ुाको फैसला गन6 सKकनेः 

कुनै अGभय{ुले Gनज उपर लागेको कसूरको आरोप Oवीकार ग\र म-ुा हेनo अGधकार2 
समJ साKवती बयान गरेमा म-ुा हेनo अGधकार2ले `यOतो बयानको स`यता र 
Kवy वसनीयतालाई समेत Kवचार ग\र त`काल उ{ म-ुाको फैसला गन6 सçछ। 
अGभय{ुले साKवती बयान गरे तापGन GमGसल संल:न Xमाण, कसूर गदा6को प\रिOथGत 
वा अ"य कुनै कुराले Gनजको साKवती साँचो होइन भ" ने Kवy वास हनेु कुनै कारण भएमा 
वा साKवती भएको अGभय{ुले सजायमा छुट वा कमी हनु ुपनo िजकàर Gलएमा म-ुा 

																																																													
89 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 122 (4) 
90 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 122 (५) 
91 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 122 (6) 
92 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 122 (7) 
93 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १७७ (1) 
94 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १७७ (२)(ख) 
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फैसला नग\र Xमाण बöु न आदेश 8दन ुपछ6।95 धेरै जना XGतवाद2ह[ भएको म-ुामा 
कसैले अGभयोग Oवीकार ग\र साKवती बयान गरेमा र कसैले अGभयोग अOवीकार ग\र 
इ"कार2 बयान गरेमा इ"कार2 गनoको हकमा समेत Xमाण बझुी एकै पटक फैसला 
गनु6पछ6। साKवती हनेु र इ"कार हनेुको अलग अलग फैसला गनु6 हुँदैन।  

ग. अGधकार JेC, हकदैया र हद(याद स(ब"धमा Gनण6य गनु6 पनoः 

कुनै म-ुा स(ब"धमा अGभय{ुले बयान गदा6 अदालत वा म-ुा हेनo Gनकाय वा 
अGधकार2को अGधकार JेC नभएको, वाद2लाई म-ुा दायर गनo हकदैया नभएको वा 
म-ुा दता6 गनo हद(याद नभएको भ" ने Xy न उठाएमा अदालत वा म-ुा हेनo अGधकार2ले 
पKहले `यOतो Xy नका स(ब"धमा Gनण6य गरेर माC उ{ म-ुाको अ"य कारवाह2 अगाGड 
बढाउन ुपछ6। अGभय{ुको िजKकर अनसुार उ{ म-ुा आåनो अGधकार JेCGभC नपनo 
देिखएमा अGधकार JेC भएको अदालत वा अGधकार2 वा Gनकायमा पठाउन आदेश 8दन ु
पछ6।96  

यOतो Gनण6य उपर ̀ यOतो Gनण6य भएको GमGतले तीस 8दनGभC पनुरावेदन स"ु ने अदालतमा 
उजरु गन6 सKक"छ।97 यस बमोिजम Gन[पण भएको Xy न पनुरावेदन स"ु ने अदालतमा 
पनुःउठाउन पाइ¢दैन।98  

घ. थनुछेक, धरौट तथा जमानत स(ब"धी xयवOथा  

XGतवाद2को बयान भइ6सकेपGछ कानून बमोिजम कैदको सजाय हनु सçने अGभय{ुको 
हकमा पपु6Jको GनGमú थनुामा राt ने वा Gनजसँग धरौट वा जमानत Gलइ6 ता\रखमा 
राt ने हो सो स(ब"धी आदेश गनु6पछ6। सो आदेश गदा6 अGभय{ुले कानून xयवसायी 
राखेमा Gनजको बहस समेत सनुी आदेश गनु6पछ6। अGभय{ुको बयान Gलने तथा पपु6Jका 
लाGग थनुामा राt ने वा धरौट वा जमानतमा राt न आदेश 8दने काम म-ुा हेनo अGधकार2 
आफैले गनु6पछ6।99 म-ुा हेनo अGधकार2को अनपुिOथGतमा अGभय{ुको बयान गराउने 
वा Gनजलाई थनुामा राt ने वा Gनजसँग धरौट वा जमानत Gलन आदेश 8दने काम म-ुा 
																																																													
95 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 12३ (१) 
96 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ५1 (1) 
97 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ५1 (2) 
98 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ५1 (3) 
99 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १७७ (1) 
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हेनo Gनकायमा उपिOथत भएका म°ये सबैभ"दा व\रE ठतम कम6चार2ले गन6 सçछ। यOतो 
आदेश म-ुा हेनo अGधकार2 काया6लयमा हािजर हनुासाथ Gनज समJ पेश गनु6पछ6 र 
Gनजले `यOतो आदेश जाँची सदर, बदर वा संशोधन गन6 सçछ।100 थनुछेकको ढाँचा 
प\रिशE ट - ६ मा 8दइएको छ।  

अ. अGभय{ुलाई थनुामा राt नेः 

मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहताले तीन वष6भ"दा बढ2 कैदको सजाय हनु सçने सो 
संKहताको अनसूुचीÑ२ अ"तग6तका कुनै कसूरको अGभयोग लागेको अGभय{ु त`काल 
Xाù त Xमाणबाट कसूरदार देिखने भएमा वा कसूरदार हो भ" ने Kवy वास गनo कुनै 
मनाGसब आधार भएमा अदालतले `यOतो अGभय{ुलाई कारण सKहतको आदेश पचा6 
खडा ग\र101 पपु6Jको लाGग थनुामा राt न ुपनo xयवOथा गरेको छ।  

रािE Fय GनकुH ज तथा व"यज"त ुसंरJण ऐन, २०२९ ले यस ऐन अ"तग6तको कसूर 
स(ब"धमा कारवाह2 Kकनारा गदा6 Kवशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोिजमको काय6KवGध 
अपनाउने xयवOथा गरेको छ। Kवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खsड 
(ङ) ले त`काल Xाù त Xमाणका आधारमा अGभय{ुलाई थनुामा राखी पपु6J गनु6 पनo 
पया6ù त र मनाGसब कारण भएमा XचGलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापGन 
Gनजलाई थनुामा राखी पपु6J गनo र दफा ७ को खsड (घ) ले त`काल Xाù त Xमाणबाट 
कुनै अGभय{ुलाई थनुामा राखी पपु6J गनु6 पनo नदेिखएमा Gनजसँग Gनजले हाGन नोçसानी 
गरेको Gबगो वा गैरकाननुी ßपमा Gलएको रकम र Gनजलाई हनु सçने कैद वा ज\रवाना 
समेतलाई ÇKûगत ग\र धरौट2 वा जमानत मा:ने, अGधकार Xदान गरेको छ।  

सामा"य काय6KवGध अथा6त ्मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ ले भने अपवाद 
बाहेक एक वष6 र सो भ"दा कम कैदको सजाय हनेु कसूर स(ब"धमा पपु6Jको लाGग 
थनुामा राt न Gमmने अवOथा हुँदैन। कानून बमोिजम कैदको सजाय हनु सçने 
अGभय{ुलाई देहायको अवOथामा म-ुा हेनo अGधकार2ले पपु6Jको लाGग थनुामा राt न 
सçछ।102  

																																																													
100 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १७७ (२) (ख) 
101 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 79 
102 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 67 (2) 
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(क) अGभय{ुले अदालतमा कसूर Oवीकार गरेको र म-ुाको त®य र Xमाणको मूmयाëन 
गदा6 थनुामा राt न मनाGसब देिखएको, 

(ख) अGभयोग ला:नभु"दा तीन वष6अिघको अवGधGभC अ"य कुनै कसूरको अGभयोगमा 
Gनजले कैद सजाय पाउने ठहर भएकोमा।  

• Kवशेष अवOथाका अGभय{ुसँग धरौट2 वा जमानत Gलन सKकने 

अGभय{ु बालबाGलका वा शार2\रक वा मानGसक रोग लाGग अश{ भएको वा ७ 
मKहनाभ"दा बढ2कà गभ6वती मKहला वा पचहúर वष6 माGथको वeृ भएमा `यOतो 
अGभय{ुलाई अदालतले धरौट2 वा जमानत Gलई ता\रखमा छोwन सçछ।103  

• खास अवGधGभC म-ुा फैसला नभएमा थनुाबाट छोwन सKकने104 

पपु6Jको लाGग थनुामा रािखएको कुनै अGभय{ुको लाGग र पटके कसूरदारको बारेमा 
Xमाण बöु न पKहलो पटक ता\रख तोKकएको GमGतले एक वष6GभC म-ुाको Kकनारा हनु 
नसकेमा धरौट2 वा जमानत Gलई म-ुाको कारवाह2 र Kकनारा गन6 सKक"छ।  

• थनुामा राt न सKकने अGधकतम अवGध 

कुनै पGन अGभय{ुलाई Gनज उपर लगाइएको अGभयोग Xमािणत भएमा हनु सçने 
अGधकतम कैदको सजायको अवGधभ"दा बढ2 अवGधस(म थनुामा राt न पाइ¢दैन।105  

• थनुवुा पूजô 8दन ुपनo 

कुनै पGन xयि{लाई पपु6Jको GनGमú थनुामा राtदा `यसको कानूनी आधार र कारण 
खलुाई अGधकार Xाù त अGधकार2ले थनुवुा पूजô 8दई थनुामा राt न ु पछ6।106 थनुवुा 
पूजôको ढाँचा प\रिशE ट Ñ ७ मा 8दइएको छ। 

आ. अGभय{ुसँग धरौट वा जमानत वा बैë जमानत Gलने 

थनुामा राखेर म-ुा पपु6J गनु6 पनo अवOथामा बाहेक कुनै अGभय{ु उपरको अGभयोग 
Xमािणत हनेु मनाGसब आधार भएमा अदालतले Gनजसँग धरौट2, जमानत वा ब™क 
																																																													
103 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 71 (3) 
104 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 77 (1) 
105 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 78  
106 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 80  
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जमानत Gलई ता\रखमा राt न सçछ। बैë जमानत Kवनासत6को र अदालतले तोके 
बमोिजमको अवGधस(म अ�ावGधक हनु सçने हनु ुपछ6।107 यOतो आदेश बमोिजमको 
धरौट, जमानत वा बैë जमानत न8दने अGभय{ुलाई अदालतले थनुामा राt नपुछ6।108 
कुनै अGभय{ुबाट Gलएको धरौट, जमानत वा ब™क जमानतको रकम पGछ अपया6ù त 
भएको देिखन आएमा अदालतले Gनजसँग थप धरौट, जमानत वा बैë जमानत मा:न 
सçछ।109 यसर2 माGगएको थप धरौट, जमानत वा बैë जमानत 8दन नसकेमा `यOतो 
अGभय{ुलाई अदालतले थनुामा राt न सçछ।110 `यOतो xयि{ले पGछ धरौट वा 
जमानत 8दए थनुाबाट त`काल छाडेर ता\रखमा राखेर म-ुाको कारवाह2 गनु6पछ6।111  

म-ुाको कारवाह2 जनुसकैु अवOथामा पगेुको भए तापGन अदालतले Xमाण बöुदै जाँदा 
अGभय{ुलाई अवOथा अनसुार Gनजसँग धरौट, जमानत वा बैë जमानत मा:न 
सçछ।112  

कुनै xयि{बाट धरौट Gलँदा अदालतबाट तोKकएको समय र Oथानमा `यOतो xयि{ 
उपिOथत नभएमा धरौट जफत हनेु सत6 उmलेख ग\र कागज गराउन ुपछ6।113  

जमानत वा बैë जमानत Gलँदा जमानतको रकमको अë तोकà `यOतो बमोिजमको 
स(पिú जमानत Gलन ुपछ6।114 जमानत 8दन ुपनo xयि{ले आåनो स(पिú जमानत 
8दएको भए अदालतबाट तोKकएको समय र Oथानमा आफू उपिOथत नभएमा जमानतको 
रकम जमानत रहेको `यOतो स(पिú वा Gनजको अ[ कुनै स(पिúबाट असूल गनo सत6 
उmलेख ग\र कागज गराउन ुपछ6।115 यOतो कागजको नमूना प\रिशE ट Ñ ८ मा 
8दइएको छ। 

																																																													
107 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 68(1) 
108 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 68(2) 
109 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 70(1) 
110 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 70(2) 
111 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ३१ 
112 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 71 (1) 
113 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 74 (1) 
114 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 74 (2) 
115 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 74 (3) 
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जमानत 8दन ुपनo xयि{को लाGग अ[ कसैले आåनो स(पिú जमानत 8दएको भए 
अदालतबाट तोKकएको समय र Oथानमा Gनजलाई उपिOथत नगराएमा जमानतको रकम 
`यOतो जमानत रहेको स(पिú वा आåनो अ[ कुनै स(पिúबाट असूल गन6 Gनजको 
म´ुर2 रहेको xयहोरा सKहतको सत6 गराई `यOतो xयि{सँग कागज गराउन ुपछ6।116  

जमानत 8दइएको स(पिúको मूmय पGछ कुनै कारणवश घØन गएमा `यOतो जमानत 
8दने xयि{ले `यOतो घटेको मूmय बराबरको स(पिú अदालत समJ पेश गनु6पछ6।117  

• धरौट2 जफत हनेुः  

धरौट राt ने xयि{ अदालत समJ तोKकएको ता\रखमा उपिOथत नभएमा Gनजले राखेको 
धरौट2 जफत ह"ुछ।118 रािखएको धरौट2 अचल स(पिú रहेछ भने `यOतो xयि{ले 
बझुाउन ुपनo रकम बराबरको स(पिú Gब}à वा असूल ग\र अ[ स(पिú Gनजलाई Kफता6 
गनु6पछ6।119  

साKवक मलुकुà ऐन, २०२० को अदालती ब"दोवOत महलको १२४ नं मा यOतै 
Xकारको xयवOथा रहेको Gथयो। सो कानूनी xयवOथाका स"दभ6मा सवáuच अदालतबाट 
भएको xयाtया सा"दGभ6क देिख"छ। अदालतले तोकेको ता\रखमा उपिOथत हनु 
नसकेको स"तोषXद कारण सKहतको Gनवेदन परेको नदेिखएको अवOथामा मलुकुà ऐन, 
२०२० को अदालती ब"दोबOतको १२४ नं को xयवOथा आकKष6त हनेु देिख"छ। उ{ 
कानूनी xयवOथाले धरौट2 जफत गनo स(ब"धमा तजवीजी अGधकार 8दएको नदेिखंदा 
कानूनी xयवOथा बा°या`मक (Mandatory) [पमा पालना गनपुछ6। राखेको धरौट2 
रकम पूरै जफत गनु6 नपनo कुनै मनाGसव आधार र कारण उmलेख नगरेको अवOथामा 
म-ुा पपु6Jको GसलGसलामा धरौट राखी अदालतले तोकेको ता\रख गजुार2 "याKयक 
XK}यालाई बेवाOता र असहयोग ग\र बसेको अवOथामा Gनजले राखेको धरौट2 रकम 
पूरै जफत गनु6पनo भ" ने xयाtया भएको देिख"छ।120  

																																																													
116 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 74 (4) 
117 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 74 (5) 
118 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 75 (1) 
119 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 75 (2) 
120 नेपाल कानून पGCका, २०६८ अë १ Gन नं ८५४७ 
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तोKकएको ता\रखका 8दनभ"दा अगावै म-ुाको पJको मृ̀ य ुभएको अवOथामा Gनजले 
राखेको धरौट जफत गन6 यिु{सँगत र कानूनस(मत नहनेु भ" ने Gनण6य भएको देिख"छ। 
तोKकएको ता\रखका 8दनभ"दा अगावै म-ुाको पJको मृ̀ य ु भएको अवOथामा सो 
तोKकएको ता\रखका 8दन Gनज अदालतमा उपिOथत हनु नसçन ुOवाभाKवक भएको र 
यOतो कारणवाट अदालतमा पJ उपिOथत हनु नसकेकोलाइ6 अ वं १२४ नं मा उmलेख 
भएको मनाGसव, त®यय{ु र वOतपुरक कारण मा£ुपनo ह"ुछ। पJको मृ̀ य ुभएको 
मनाGसव कारणवाट Gनजलाई तोKकएको ता\रखका 8दन अदालतमा उपिOथत हनु 
नसकेको अवOथामा अ वं १२४ नं बमोिजम Gनजले राखेको धरौट जफत गन6 यिु{सँगत 
र कानूनस(मत समेत मा£ Gमmदैन।121  

• धरौट Kफता6 र जमानत फुकुवा हनु सçनेः  

अदालतमा दायर भएको म-ुामा अGभय{ुलाई थनुामा राt ने आदेश भएमा थनुामा 
राt नअुिघ Gनजले राखेको धरौट वा जमानत फुकवा ग\र8दन ुपछ6।122 `यOतो म-ुाको 
अि"तम Gनण6य हुँदा अGभय{ुले सफाई पाएमा अGभय{ुबाट Gलएको धरौट2 वा जमानत 
Gनजलाई त[ु"त Kफता6 वा फुकुवा ग\र 8दन ुपछ6।123  

• धरौट, जमानत वा बैë जमानतको रकम तोçने आधारः 

कुनै अGभय{ुलाई कानून बमोिजम Gलन ुपनo धरौट, जमानत वा बैë जमानतको रकम 
तोçदा देहायको कुरा Kवचार ग\र मनाGसब KकGसमले तोçन ुपछ6। 124  

(क) कसूरको XकृGत र ग(भीरता, 

(ख) अGभय{ु वा कसूरदारको आGथ6क अवOथा तथा पा\रवा\रक िOथGत, 

(ग) अGभय{ु वा कसूरदारको उमेर र शार2\रक िOथGत, 

(घ) Gनजले पKहले कुनै कसूरमा कसूरदार ठहर2 सजाय पाएको वा नपाएको, 

(ङ) Gनजले एकै वारदातमा KवGभ" न कसूर गरे वा नगरेको, 

																																																													
121 नेपाल कानून पGCका, २०६६ अë १ Gन नं ८०६४ 
122 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 76 (1) 
123 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 76 (2) 
124 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 72 (1) 
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(च) Gनजलाई भएको वा हनु सçने सजाय र Gनजले xयहोनु6 पनo JGतपूGत6, 

(छ) कसूरबाट सिृजत प\रणाम, 

(ज) कसूरमा साGबती भए वा नभएको, 

(झ) असहाय वा अश{ xयि{ वा गभ6वती वा दूधे बालबाGलका भएकà मKहला 
अGभय{ु रहेको।  

इ. ता\रखमा राt नेः  

कुनै अGभय{ुको हकमा पपु6Jको GनGमú थनुामा राt ने वा Gनजसँग धरौट वा जमानत 
Gलइ6 ता\रखमा राt ने अवOथा नदेिखएमा Gनजलाइ6 ता\रखमा राखी म-ुाको पपु6J 
गनु6पछ6।125  

ई.  थनुछेकको आदेश उपर पनुरावेदन स"ु ने Gनकायमा Gनवेदन 8दन सKकने  

कानून बमोिजम भएको थनुछेक वा तोKकएको धरौट, जमानत वा बैë जमानतमा िचú 
नबöु ने पJले एक तहस(म पनुरावेदन स"ु ने अदालतमा Gनवेदन 8दन सçछ।  

कुनै xयि{सँग माGगएको धरौट, जमानत वा बैë जमानतको रकम घट2 वा बढ2 भई 
मनाGसब नभएको कारण देखाई म-ुाको कुनै पJले Gनवेदन 8दएमा पनुरावेदन स"ु ने 
अदालतले `यOतो Kवषयमा सनुवुाई ग\र `यOतो धरौट, जमानत वा बैë जमानत रकम 
थप घट गनo वा प\रवत6न गनo आदेश 8दन सçछ।126  

  

																																																													
125 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 69 
126 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 72 को उपदफा (2) 
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प\रuछेद - ६ 
फरार अGभय{ुलाइ6 िझकाउने काय6KवGध 

 
अGभयोग पC दता6 भएपGछ अGभयोगपC साथ XOततु नभएका अGभय{ुका हकमा 
अGभय{ुको उपिOथGतको लाGग समाxहान जार2 गनु6पछ6। तर अGभय{ु भागी प}ाउ 
हनु नसçने स(भावना छ भ" ने Kवy वास गनु6 पनo मनाGसब कारण भएमा वा समाxहानमा 
तोKकएको (यादमा अGभय{ु अदालतमा उपिOथत नभएमा `यOतो अGभय{ुका हकमा 
अदालत वा म-ुा हेनo अGधकार2ले प}ाउ पूजô जार2 गन6 सçछ।127 यस अGत\र{ 
म-ुा हेनo Gनकाय समJ दािखल गनु6 पनo कुनै Gलखत वा दसी Xमाण लकुाउने वा नास 
गनo स(भावना छ भ" ने Kवy वास गनु6 पनo मनाGसब कारण भएमा वा जार2 भएको 
समाxहानमा तोKकएको (यादGभC कुनै Gलखत वा दसी Xमाण अदालत वा म-ुा हेनo 
Gनकायमा दािखल नगरेमा `यOतो Gलखत वा दसी Xमाण दािखल गनु6 पनo कत6xय भएको 
xयि{लाई प}ाउ ग\र उपिOथत गराउन प}ाउ पूजô जार2 गन6 सKक"छ।128  

क. समाxहान जार2 गनo  

म-ुा हेनo Gनकाय समJ उपिOथत हनु भGन अGभय{ु वा XGतवाद2को नाउँमा समाxहान 
जार2 गदा6 बाटाको (याद बाहेक २१ 8दनको अवGध तोकà समाxहान जार2 गनु6पछ6।129 
समाxहान जार2 गदा6 उजरु2को xयहोरा समेत खmुने ग\र प\रिशE ट-१० बमोिजमको 
ढाँचामा सूचना पठाउन ुपछ6।130 समाxहान तामेल गन6 पठाउँदा तीन XGत समाxहान 
पूजô 8दई कुनै Xहर2 कम6चार2, म-ुा हेनo Gनकायको कुनै कम6चार2 वा म-ुा हेनo 
अGधकार2ले तोकेको अ"य कुनै सरकार2 काया6लयÅारा तामेल गराउन पठाउन ुपछ6।131 
म-ुा हेनo Gनकायले आफूले जार2 ग\रएको समाxहानको अGभलेख प\रिशE ट-१० 
बमोिजमको ढाँचामा राt न ुपछ6।132  

																																																													
127 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ५७ (३) 
128 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ५७ (४) 
129 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 59(1) 
130 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 57(7) र अनसूुची २२ 
131 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ६१(१) 
132 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ३० (१) र अनसूुची ११ 
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आåनो JेCभ"दा बाKहरको अ"य कुनै JेCमा बसोबास ग\ररहेको कुनै xयि{लाई 
समाxहान तामेल गनु6 पनo भएमा समाxहान जार2 ग\रएको xयि{ बसोबास ग\ररहेको 
JेCको स(बि"धत Gनकायमा समाxहान पठाई सो Gनकाय माफ6 त तामेल गराउन ुपछ6 र 
`यOतो Gनकायले पGन कानून बमोिजम समाxहान तामेल गराई `यसको एक XGत 
समाxहान जार2 गनo Gनकायमा Kफता6 पठाइ8दन ुपछ6।133  

समाxहान तामेल गदा6 प\रिशE ट-११ बमोिजमको ढाँचामा तामेल गनु6पछ6।134 
समाxहानको तामेल2को ढाँचालाई जार2 हनेु स(बि"धत समाxहानको पीठमा छपाउन ु
पछ6।135 समाxहान तामेल गनo कम6चार2ले तामेल2 स(ब"धी काय6 स(प" न गरेपGछ 
काया6लयमा हािजर भएको भोGलपmटस(ममा तामेल भएको GमGत र xयहोरा उmलेख ग\र 
प\रिशE ट-१२ बमोिजमको ढाँचामा XGतवेदन पेश गनु6पछ6।136  

ख. समाxहान तामेल गनo काय6KवGधः 

अ. xयि{लाइ6 तामेल2 

समाxहान तामेल गदा6 स(भव भएस(म जनु xयि{को नाममा समाxहान जार2 भएको हो 
सोह2 xयि{लाई बझुाई तामेल गनु6पछ6।137 स(बि"धत xयि{ फेला नपरेमा वा फेला 
परे पGन Gनजले बझुी नGलएमा Gनजको एकाघरको क(तीमा अठार वष6 उमेर पGुगसकेको 
कुनै xयि{लाई बझुाउन सKक"छ।138  

स(बि"धत xयि{ वा एकाघरका xयि{ फेला नपरेमा वा फेला परेमा पGन Gनजले वा 
Gनजको एकाघरका xयि{ले पGन बझुी नGलएमा Oथानीय तहको स(बि"धत वडाको 
सदOय एक जना र कि(तमा दईु जना Oथानीय xयि{ समेतको रोहवरमा राखी एक 
XGत Gनजको घर दैलामा टाँसी एक XGत (याद स(बि"धत Oथानीय तहको स(बि"धत 
वडा काया6लयमा बझुाई रोहवरमा बOने xयि{ह[को सह2 गराई तामेल गनo xयि{ले 

																																																													
133 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ६१(१5) 
134 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम २९(१) र अनसूुची १० 
135 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम २९(२) 
136 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ६१(१4), मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, 

२०७५ Gनयम ३०(२) र अनसूुची १२ 
137 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 61(2) 
138 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 61(3) 
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आåनो समेत सह2 ग\र एक XGत तामेल2 समाxहान म-ुा हेनo Gनकायमा दािखला 
गनु6पछ6। यOतो सूचना Oथानीय तहको स(बि"धत वडा काया6लयले आåनो सूचना 
पाट2मा टाँस गनु6पछ6।139  

• ठेगानामा बसोबास भएको नदेिखए 

समाxहान जार2 ग\रएको xयि{को समाxहानमा उिmलिखत ठेगानामा बसोबास नभएको 
भ" ने कुरा Oथानीय तहको स(बि"धत वडा सGमGतको क(तीमा एक जना सदOय र 
क(तीमा दईु जना Oथानीय xयि{ह[ले Xमािणत गरेमा Gनजको बसोबास भएको ठेगाना 
खmुन सçने भए खलुाई र खmुन नसçने भए सोह2 xयहोरा जनाई समाxहान म-ुा हेनo 
Gनकायमा Kफता6 बझुाउन ुपछ6।140  

यसर2 समाxहान Kफता6 भएकोमा म-ुा हेनo Gनकायले वाद2 पJलाई समेत बझुी ठेगाना 
खलुाई नयाँ ठेगाना खmुन आएमा `यOतो नयाँ ठेगानामा अकá समाxहान जार2 ग\र 
तामेल गराउनु6पछ6।141  

आ. नेपाल सरकार वा कुनै सó8ठत संOथाको पदाGधकार2 वा कम6चार2लाइ6 तामेल2 

नेपाल सरकार वा कुनै सó8ठत संOथाको पदाGधकार2 वा कम6चार2का नाममा समाxहान 
तामेल गनु6 परेमा `यOतो पदाGधकार2 वा कम6चार2 वहाल रहेको काया6लयमा समाxहान 
तामेल गन6 सKक"छ।142  

यसर2 कुनै समाxहान तामेल गन6 पठाएकोमा `यOतो काया6लय वा संOथाको त`काल 
उपलcध भएको Xमखुले एक XGत समाxहान स(बि"धत पदाGधकार2 वा कम6चार2लाई 
बझुाई अकá XGतमा तामेल2को xयहोरा र GमGत जनाई स(भव भएमा स(बि"धत 
पदाGधकार2 वा कम6चार2को सह2छाप गराई अदालतमा Kफता6 पठाउन ुपछ6। समाxहान 
तामेल हनु नसकेमा स(बि"धत काया6लय वा संOथाको सूचना पाट2मा टाँसी 8दन ुपछ6। 
यसर2 सूचना पाट2मा टाँGसएको XGतवेदन स(बि"धत अदालत वा म-ुा हेनo Gनकायमा 
8दन ुपछ6। यस बमोिजम समाxहान तामेल गदा6 `यOतो पदाGधकार2 वा कम6चार2 Gबदामा 

																																																													
139 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 61(5) 
140 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 61(6) 
141 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 61(7) 
142 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 61(8) 
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रहेकोमा स(बि"धत काया6लय वा संOथाले यथाशी∞ `यOतो कम6चार2लाई `यसर2 
समाxहान तामेल भएको xयहोराको सूचना 8दन ुपछ6।143  

इ. सó8ठत संOथालाइ6 तामेल2 

कुनै सó8ठत संOथाको नाममा समाxहान तामेल गनु6 परेमा `यOतो समाxहानको एक 
XGत `यOतो संOथाको Xधान वा Oथानीय काया6लयमा बझुाई सोको भरपाई6 अदालत वा 
म-ुा हेनo Gनकायमा बझुाउन ुपछ6। Oथानीय काया6लयमा समाxहान तामेल भएकोमा सो 
समाxहान `यOतो संOथाको Xधान काया6लयमा तामेल भएको माGन"छ।144  

इ. समाxहान जार2 भएको xयि{ Kवदेशमा रहेको भएमा 

कुनै अदालतमा Kवचाराधीन रहेको कुनै कसूरको अGभय{ु Kवदेशमा रहे बसेको भए 
`यOता xयि{को नाममा समाxहान जार2 गनु6पदा6 पारOप\रक कानून सहायता स(ब"धी 
XचGलत कानून बमोिजम `यOतो xयि{को नाममा समाxहान तामेल गन6 सKक"छ।145 
समाxहान तामेल भएको सूचना नेपाल सरकारलाई Xाù त भएमा सोको जानकार2 
स(बि"धत अदालतलाई 8दन ुपछ6।146 यसर2 जार2 भएको समाxहान तामेल हनु नसकेमा 
`यOतो समाxहान नेपाल सरकारको OवाGम`वमा रहेको रािE Fय Oतरको दैGनक 
समाचारपCमा Xकाशन ग\र वा Kव�तुीय स•ार मा°यममा Xसारण ग\र तामेल गन6 
सKक"छ।147  

यसर2 तामेल भएको समाxहानमा तोKकएको (यादGभC उपिOथत नहनेु अGभय{ु वा 
XGतवाद2को हकमा Gनजलाई प}ाउ ग\र उपिOथत गराउन ु पनo भ" ने अदालतलाई 
लागेमा प}ाउ पूजô जार2 गन6 सçछ।148  

 

  

																																																													
143 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 61(9) देखी (11) 
144 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 61(12) र (13) 
145 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 64(1) 
146 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 64(2) 
147 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ६२ र दफा ६४(३) 
148 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 59(5) 
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ग. समाxहानको (याद थाGमने xयवOथा 

अदालत वा म-ुा हेनo अGधकार2ले अGभय{ु वा XGतवाद2को नाउँमा अदालतमा उपिOथत 
हनु समाxहान जार2 गदा6 बाटाको (याद बाहेक २१ 8दनको अवGध तोKकएको ह"ुछ। 
सो २१ 8दनको (यादGभC उपिOथत हनु नसकेको कारण देखाई समाxहानको (याद 
थामी पाउन Gनवेदन 8दएमा र `यOतो xयहोरा मनाGसब देिखएमा अदालत वा म-ुा हेनo 
अGधकार2ले एकपटकको लाGग बढ2मा प"± 8दनस(मको समाxहानको (याद थामी 8दने 
आदेश 8दन सçछ।149  

समाxहानमा तोKकएको (यादGभC उपिOथत नहनेु अGभय{ु वा XGतवाद2को हकमा 
Gनजलाई प}ाउ ग\र उपिOथत गराउन ुपनo भ" ने अदालत वा म-ुा हेनo अGधकार2लाई 
लागेमा प}ाउ पूजô जार2 गन6 सçछ। काबू बाKहरको प\रिOथGतमा तोKकएको (यादGभC 
उपिOथत हनु नसकेको कारण देखाई अGभय{ुले Gनवेदन 8दएमा र Gनवेदनको xयहोरा 
मनाGसब ठहराएमा अदालत वा म-ुा हेनo अGधकार2ले काबू बाKहरको प\रिOथGत कायम 
रहेको अवGध xयGतत भएको GमGतले बाटोको (याद बाहेक बढ2मा प"± 8दनस(मको 
(याद थामी 8दने आदेश 8दन सçछ।150 यOतो Gनवेदन साथ काबू बाKहरको प\रिOथGत 
उ`प" न भएको xयहोरा पिुE ट गन6 आवyयक पनo Xमाण संल:न गनु6पछ6।151  

“काबू बाKहरको प\रिOथGत कायम रहेको अवGध” भ" नाले देहायको अवGधलाई जनाउँछ। 

(क) अदालत वा म-ुा हेनo Gनकायमा उपिOथत हनु ुपनo xयि{को कोह2 मृ̀ य ुभई 
पर(परा अनसुार Gनज आफै Kक\रया वा Kक\रया सरहको शोकवरण ग\र बOन ु
परेको भए `यOतो xयि{को मृ̀ य ुभएको प"± 8दन पगेुको GमGतले बाटोको (याद 
बाहेक ७ 8दन, 

(ख) अदालत वा म-ुा हेनo Gनकायमा उपिOथत हनु ुपनo xयि{ मKहला भई सु̀ केर2 
भएको भए सु̀ केर2 भएको GमGतले बाटोको (याद बाहेक साठ≤ 8दन, 

(ग) अदालत वा म-ुा हेनo Gनकायमा उपिOथत हनु ुपनo (यादGभC खोलो पKहरो वा 
Kहउँले बाटो ब"द भई वा कåयू6को घोषणा भएको वा अ"य कुनै कारणले 

																																																													
149 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 59(3) 
150 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 59(5) 
151 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 59(7) 
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साव6जGनक यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खलेुको वा साव6जGनक 
यातायातको साधन चलेको GमGतले बाटोको (याद बाहेक प"± 8दन, 

(घ) अदालत वा म-ुा हेनo Gनकायमा उपिOथत हनु ुपनo (यादGभC भकू(प वा èवालामखुी 
जOता Kवप≥ परेको भए `यOतो भएको GमGतले बाटोको (याद बाहेक दश 8दन, 

(ङ) अदालत वा म-ुा हेनo Gनकायमा उपिOथत हनु ुपनo xयि{लाई कसैले अपहरण 
ग\र लगेको वा शर2र ब"धक बनाएको भए `यOतो अपहरण वा ब"धकबाट म{ु 
भएको GमGतले बाटोको (याद बाहेक प"± 8दन, 

(च) अदालत वा म-ुा हेनo Gनकायमा उपिOथत हनु ुपनo xयि{ कुनै दघु6टनाको कारण 
अचेत वा Kहँडडलु गन6 नसçने भई वा अश{ Kवरामी भएको कारण Kहँडडलु गन6 
नसçने भई नेपाल सरकारबाट Oवीकृत अOपतालमा भना6 भई उपचार गराएकोमा 
तीन मKहनाभ"दा बढ2 नहनेु ग\र अOपतालबाट GडOचाज6 नभएस(मको अवGध।152 

कोGभड-१९ महामार2को स"दभ6मा लकडाउन घोषणा भएको अवGधलाई शू"य समय 
मानी सो अवGधमा हद(याद, (याद ता\रख नग¥ुने ग\र सवáuच अदालतबाट GमGत 
२०७७ साल जेठ १५ गते अदालतको XGतवेदन समेतमा भएको आदेश यस Xसँगमा 
सा"दGभ6क छ।153  

खsड (क) र (ङ) को अवOथामा स(भव भएस(म स(बि"धत xयि{ले अदालत वा म-ुा 
हेनo Gनकायलाई सोको सूचना त[ु"त 8दन ुपछ6।154  

  

																																																													
152 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ५९ को उपदफा (५)को Oपûीकरण 
153 XGतवेदन नं 076-RE-0392 र 076-WO-0944, आदेश GमGत २०७७।०२।१५ 
154 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ५९ (6) 
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प\रuछेदः ७ 
ता\रख स(ब"धी xयवOथा 

 
म-ुाका पJलाई अदालत वा म-ुा हेनo Gनकायमा उपिOथत हनु ु भGन Kकटान ग\र 
तोKकएको 8दनलाई ता\रख भGन"छ। म-ुाको कारवाह2को X`येक चरणमा म-ुाका 
पJको उिचत XGतGनGध`व र सहभाGगता गराउने उ-ेyयको लाGग अदालत वा म-ुा हेनo 
Gनकायले म-ुाका पJलाई ता\रख तोçने गछ6। यसर2 ता\रख तोçदा म-ुाको काम र 
Xयोजन समेत ता\रख भरपाई र ता\रख पचा6मा खलुाउन ु पद6छ। म-ुाका पJले 
तोKकएको 8दनमा ता\रख भरपाईमा सKहछाप गरेमा सो ता\रखमा अदालत वा म-ुा हेनo 
Gनकायमा उपिOथत भएको माGन"छ।  
फौजदार2 म-ुामा ता\रख स(ब"धमा मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ मा 
कानूनी xयवOथा ग\रएको छ। संKहताको प\रuछेद ८ मा दफा ८१ मा कारण खलुाई 
ता\रख तोçने, दफा ८२ मा ता\रख Kकताब र ता\रख भरपाई, दफा ८३ मा ता\रख 
पचा6, दफा ८४ मा ता\रख तोçदा पJह[लाई सKुवधा हनेु KकGसमले तोçन ुपनo, दफा 
८५ मा तोKकएको ता\रखका 8दन उपिOथत हनुपुनo, दफा ८६ मा ता\रखको 8दन 
म-ुाका पJ अनपुिOथत भएमा `यसको प\रणाम र दफा ८८ मा Xमाण बिुझसकेपGछ 
ता\रखमा नबसे पGन हनेु xयवOथाह[ छन।्  
क. ता\रख तोçदा Kवचार गनo कुराह[ः 
१. ता\रख, ता\रख Kकताब, ता\रख पचा6 तथा ता\रख भरपाई 
अदालत वा म-ुा हेनo Gनकायमा ता\रखको अGभलेख Xयोजनका लाGग ता\रख Kकताब 
रह"छ। पJलाइ6 जानकार2को लाGग ता\रख पचा6 8दइ6"छ। GमGसलमा ता\रख भरपाई 
रह"छ। यOतो ता\रख Kकताब, ता\रख पचा6 तथा ता\रख भरपाईको ढाँचा समेत तोKकएको 
छ। ता\रख Kकताब, ता\रख पचा6 र ता\रख भरपाई तोKकएको ढाँचामा राt न ुपछ6।  
ता\रख Kकताबको ढाँचा प\रिशE ट-१३ बमोिजम हनुपुछ6।155 ता\रख Kकताबमा कुन 
Xयोजनको लाGग कKहलेको ता\रख तोKकएको हो `यOतो xयहोरा जनाई स(बि"धत 
कम6चार2ले सह2छाप गनु6पछ6। म-ुामा उपिOथत पJह[को सह2छाप गराई प\रिशE ट-
																																																													
155 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 82(1) र अनसूुची 33 
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१४  बमोिजम ता\रख भरपाई खडा ग\र GमGसल सामेल राt न ुपछ6।156 नेपाल सरकार 
वाद2 भएको म-ुामा नेपाल सरकारलाई ता\रखमा राt न ुपदÉन।  
तोKकएको ता\रखका 8दन कुनै पJ अदालतमा उपिOथत नभएमा स(बि"धत कम6चार2ले 
`यOतो कुरा ता\रख भरपाईमा जनाई सह2छाप गनु6पछ6।  
X`येक म-ुाका पJह[लाई प\रिशE ट-१५ बमोिजम ढाँचामा ता\रख पचा6 8दन ुपछ6। 
ता\रख पचा6मा कुन Xयोजनको लाGग कKहलेको ता\रख तोKकएको हो `यOतो कुरा जनाई 
स(बि"धत कम6चार2ले सह2छाप गनु6पछ6।157  
२. ता\रख तोçदा Xयोजन उmलेख गनु6 पनo 
ता\रख तोçदा म-ुाका पJह[को उपिOथGतमा गनु6 पनo X`येक काम खलुाई तोçन ु
पछ6। X`येक ता\रखका 8दन स(पादन हनेु काम ता\रख पचा6मा खलुाउन ुपछ6। ता\रख 
तोKकएको 8दन तोKकएको काम स(पादन हनु ुपछ6। तोKकएको ता\रखमा कुनै कारणबस 
तोKकएको काम हनु नसकेमा `यसको कारण खलुाई आदेश पचा6 खडा ग\र अकá 
ता\रख तोçन सKक"छ।  
म-ुाको सनुवुाई वा कारवाह2को लाGग ता\रख तोKकएको सूचना स(बि"धत सरकार2 
वकàलको काया6लयलाई 8दन ुपछ6।158  
३. ता\रख तोçदा पJह[लाई सKुवधा हनेु KकGसमले तोçन ुपनo 
म-ुामा कुनै Xयोजनको लाGग ता\रख तोçदा यथास(भव म-ुाका पJह[को सKुवधा र 
तोKकएको काम हनु सçने वा नसçने कुरालाई Kवचार ग\र तोçन ुपछ6। ता\रख तोçदा 
म-ुाको कारवाह2 स(ब"धमा तोKकएको काय6ताGलका अनसुार तोçन ुपछ6।159  
  

																																																													
156 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 82(2) र अनसूुची 34 
157 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ८३ र अनसूुची ३५ 
158 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ८१ 
159 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ८४ 
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ख. ता\रखमा अनपुिOथGत र ता\रख थमाउने 
१. ता\रख तोकेको 8दन साव6जGनक Gबदा परेमा 
अदालतले ता\रख तोकेको 8दन साव6जGनक Gबदा पर2 अदालत नखलेुमा साव6जGनक Gबदा 
समाõ भएको भोGलपmटको 8दन ता\रख तोKकएको माGन"छ।160 यस अथ6मा साव6जGनक 
Gबदाको अवधीमा ता\रख ग¥ुकेो माGनदैँन।  
२. ता\रखमा हािजर हनु ुपनo xयि{ थनुामा परेमा 
तोKकएको ता\रखको 8दन उपिOथत हनु ुपनo xयि{ कुनै xयहोराले थGुनएको वा कैद 
परेको रहेछ भने आफू थनुा वा कैदमा परेको कारागार माफ6 त `यOतो कुराको सूचना 
स(बि"धत अदालतमा पठाउन ु पछ6। यसर2 सूचना 8दएमा थनुा वा कैदमा रहेको 
अवGधभर `यOतो xयि{ले ता\रख गजुारेको माGनदैँन। थGुनएको वा कैद परेको xयि{ले 
`यसको सूचना 8दएमा पपु6Jका बखत Gनजलाई उपिOथत गराउन स(बि"धत 
कारागारलाई आदेश 8दन सKक"छ।161  
३. ग¥ुकेो ता\रख थमाउने xयवOथा 
कुनै कामका लाGग उपिOथत हनु ता\रख तोKकएको 8दनमा अGभय{ु वा XGतवाद2 
अदालतमा उपिOथत हनुपुछ6। तोKकएको ता\रखका 8दन काबूबाKहरको प\रिOथGत उ`प" न 
भई अदालतमा उपिOथत हनु नसकेको कारण देखाई म-ुाका कुनै पJले Gनवेदन 8दएमा 
र `यOतो xयहोरा मनाGसब देिखएमा अदालतले बढ2मा दईु पटकस(म एµाईस 
8दनस(मको ग¥ुकेो ता\रख थाGम8दने आदेश 8दन सçछ।162  
४. ग¥ुकेो ता\रख 8दनको गणना 
म-ुाका पJले (याद गजुारेकोमा थमाउनको लाGग 8दन गणना गदा6 ता\रख ग¥ुकेो 
8दनको भोGलपmटदेिख थमाउन पाउने 8दनस(मको 8दन गणना गनु6पछ6।163 
  

																																																													
160 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ३४ 
161 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ८५ 
162 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ८५ 
163 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ३३(२) 
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५. ता\रख गजुारेको प\रणाम 
तोKकएको ता\रखका 8दनमा कुनै पJ अदालतमा उपिOथत नभएमा स(बि"धत फाँटवाला 
कम6चार2ले ता\रख भरपाईमा ता\रख गजुारेको xयहोरा जनाई दOतखत ग\र आफूभ"दा 
माGथmलो तहको अGधकृतबाट Xमािणत गराउन ुपछ6।164  
म-ुाको कुनै पJ तोKकएको ता\रखको 8दन हािजर नभएमा Gनजले थमाउने (यादको 
Kहसाव ग\र अकá ता\रख तोçन ुपछ6। अकá ता\रख तोKकएको 8दन वा सोभ"दा अगावै 
म-ुाको पJ उपिOथत भई काबू बाKहरको कुनै प\रिOथGत परेकोले अिघmलो ता\रखमा 
उपिOथत हनु नसकेको कुनै मनाGसब कारण देखाई Gनवेदन 8दएमा अदालतले Gनजको 
ता\रख थामी कानून बमोिजम म-ुाको Kकनारा गनु6पछ6।165  
कुनै अGभय{ु पKहले तोKकएको ता\रखमा अनपुिOथत रहेछ र Gनजलाई प}ाउ ग\र 
अदालतमा उपिOथत गराउन पनo अदालतलाई लागेमा प}ाउ पूजô जार2 ग\र `यOतो 
अGभय{ुलाई प}ाउ गन6 र `यOतो अGभय{ुको स(पिú रोç का गन6 समेत आदेश 8दन 
सçछ। यOतो आदेश 8दएकोमा `यOतो आदेश बमोिजम स(बि"धत Xहर2 कम6चार2ले 
अGभय{ुलाई प}ाउ गन6 र स(बि"धत मालपोत काया6लय वा अ"य Gनकाय वा संOथाले 
अGभय{ुको स(पिú रोç का राt न ुपछ6।166 
ग. Xमाण बिुझसकेपGछ ता\रखमा नबसे पGन हनेु 
Xमाण बिुझसकेपGछ कुनै पJ ता\रखमा बOन नचाहेमा Gनजले `यसको अनमुGतको लाGग 
अदालतमा Gनवेदन 8दन सçछ। यOतो Gनवेदन परेमा अदालतले Gनजलाई ता\रखमा 
राt न आवyयक नदेिखए Gनजको ता\रख टुटाइ8दन सçछ।167  

																																																													
164 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ३५ 
165 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ८६ 
166 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ८७ 
167 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ८८ 
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प\रuछेद - ८ 
Xमाण XOततु र पर2Jण 

 
अदालत वा म-ुा हेनo अGधकार2 समJ कुनै म-ुा वा Kववाद स(ब"धमा "याय Gन[पणको 
GसलGसलामा वाद2 वा XGतवाद2ले आåनो दाबीलाई समGथ6त हनेु ग\र कानून बमोिजम 
मा"यता Xाù त Xमाण ला:ने वOत ुवा Gलखत पेश गनु6लाई Xमाण XOततु भGन"छ।  

ती Xमाण Gलिखत [पमा, मौिखक [पमा, साJीको [पमा, दसीको [पमा, Kवशेष§को 
बकपCको [पमा, साव6जGनक Gलखत, बKह, खाता, pेOता, खास Xकारको त®याë, 
सूचीपC, GनOसा, XGतवेदन, फोटो, GभGडयो र अनसु"धानको GसलGसलामा तयार ग\रएका 
Gलखतको [पमा अदालत वा म-ुा हेनo अGधकार2 समJ "याKयक Gन[पणका लाGग पेश 
गनo वा जानकार2 गराउने काय6 नै Xमाण XOततुीकरण हो।  

Xमाण दइु6 Xकारका ह"ुछन। Gलिखत Xमाण र मौिखक Xमाण। यस प\रuछेदमा यी 
दवैु Xकारका Xमाणह[को Oव[प XकृGत र यीनका पर2Jणका बारेमा चचा6 ग\रएको 
छ।  

क. Gलिखत Xमाण 
Gलिखत भनेको लेिखएको भGनएको हो। कुनै कुरा लेखेर अGभxय{ भई Gलिखत [पमा 
अGभxय{ भएको कुरालाई Xमािणत गन6 `यOतो Gलखत XOततु ग\रएको छ भने `यो 
Gलिखत Xमाण हो। केह2 कुरामा लेिखएको वा अKëत ग\रएको वा िचCण ग\रएको कुनै 
कुरा जो प∂दा वा हेदा6 केह2 अथ6 ला:छ `यसलाइ6 Gलखत भ£ सKक"छ। (Anything 
written or marked or inscribed on any substance or document, which 
conveys any idea meaningful to other who reads it, is regarded as 
document) 

कुनै पGन Kवषयको मनसाय xय{ गनo शcदह[को समूह, अJर, अंë तथा िच"हह[ 
Åारा कुनै Kवषयमा लेखबe ग\र काममा Xयोग हनु सçने वा Xयोगमा mयउने मनसायले 
ग\रएको कागजपC जनु कागजपC अदालतले Xमाणको [पमा Zहण गद6छ भने `यOता 
कागजपCलाई नै Gलिखत Xमाण भGन"छ। उदाहरणको लाGग म-ुासँग स(बि"धत 
तमसकु, भरपाई, म´ुरनामा, पोûर, िचC, नçसा, फोटो, िशलापC, ताîपC वा X`यJ 
िचCण आ8दलाइ6 Gलन सKक"छ।  
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नेपाल कानून xयाtया स(ब"धी ऐन, २०१० ले Gलखत शcदले अJर, अंë तथा 
िच"हह[ Åारा कुनै Kवषयलाई लेखबe गनo कामको GनGमú Xयोग हनु सçने वा Xयोगमा 
mयाउने मनसायले ग\रएको उ{ साधनम°ये एक वा एक भ"दाबढ2 साधनÅारा कुनै 
पGन वOतमुा लेिखएको, Xकट ग\रएको तथा वण6न ग\रएको Kवषयलाई Gलईने छ भGन 
प\रभाषा गरेको छ।168 सो ऐनले Gलिखत शcदले छाKपएको, Gलथो ग\रएको, तOबीर 
िखिचएको र अ[ कुनै Xकारले देिखने बिुझने आकारमा लेिखएका शcदह[लाई समेत 
स(झन ुपद6छ भ" ने समेत प\रभाषा गरेको छ।169  

Xमाण ऐन २०३१ले “Gलखत” भ" नाले Gडिजटल वा Kव�तुीय अGभलेखमा रहेका कुनै Kवषय 

वा `यसको छाKपएको वा भsडारण ग\रएको अिùटकल वा इलेçFा–(या:नेKटक Oव[पमा 

रहेको वा Xकािशत वा पनुःXकािशत भएको Gडिजटल वा Kव�तुीय सामZी वा `यOता 
सामZीका XGतGलKपलाई समेत जनाउँछ170 भGन प\रभाषा गरेको छ।  

कुनै Gलखत वा Gलखतमा उmलेख भएको कुरा सो Gलखत नै पेश ग\र Xमािणत 
गनु6पछ6।171 Gलखत नै पेश ग\र Xमािणत गनु6 पनo यस xयवOथाका केह2 अपवादह[ 
पGन छन।् कुनै Gलखत वा Gलखतमा उmलेख भएको कुनै कुरा देहायका अवOथामा सो 
Gलखतको फोटो, XGतGलKप वा कानूनबमोिजम Xाù त र2तपूव6कको नç कल वा मौिखक 
XमाणÅारा Xमािणत गन6 सKक"छ।172 पJले कानूनबमोिजम र2तपूव6कको नç कल Xाù त 
गन6 सçने अवOथामा भने `यOतो नç कल पेश गन6 अGनवाय6 ह"ुछ। नेपाल सरकारबाट 
भएका Gनण6य वा आदेश वा रािखएका अGभलेख XचGलत नेपाल कानून बमोिजम 
स(बि"धत अGधकृतÅारा Xमािणत ग\रएको Gलखत पेश ग\र Xमािणत गन6 ह"ुछ।173  

(क) Gलखत जनु xयि{का Kव[e Xमाण लगाउन खोिजएको हो, सो xयि{का साथमा 
छ भ" ने Xमािणत भएमा, वा 

																																																													
168 नेपाल कानून xयाtया स(ब"धी ऐन,२०१० को दफा २(घ) 
169 नेपाल कानून xयाtया स(ब"धी ऐन,२०१० को २(ल) 
170 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ३५(१) को Oपûीकरण 
171 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ३५(१)  
172 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ३५(२) 
173 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ३५(३) 
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(ख) Gलखत जनु xयि{का साथमा छ सो xयि{लाई अदालतले (याद जार2 गन6 नसçने 
अवOथा भएमा वा (याद तामेल भएर पGन सो xयि{ले Gलखत पेश नगरेमा, वा 

(ग) Gलखत हराएको वा नािशएको Xमािणत भएमा, वा 

(घ) Gलखत सिजलैसँग उठाएर mयाई अदालतमा पेश गन6 नसKकने र 

(ङ) Gलखतको XकृGतबाटै सो Gलखत पेश गन6 चाहने पJसँग नरहने अवOथाको भएमा।  

ख.  मौिखक Xमाण 
घटनाको Kवषयमा जानकार2 भएको शार2\रक, मानGसक [पले OवOथ र कानूनले Gनषधे 
नगरेको xयि{ र अपराधमा मGतयार भएको xयि{ जो Oवयं X`यJ [पमा अदालतमा 
उपिOथत भई सोGधएको Xy न बöु न सçने, उúर 8दन सçने xयि{को भनाईलाई 
अदालतले Xमाणको [पमा Zहण गद6छ वा Xमाणको [पमा अदालतले आवyयक ठानेमा 
बöु ने काय6 गद6छ भने `यOतो xयि{लाई साJी Xमाण भGन"छ।  

कुनै Gलखत वा Gलखतमा उmलेख भएको कुरा सो Gलखत नै पेश ग\र Xमािणत गनु6पछ6। 
कुनै कुरा Xमािणत गन6 Gलखत नै पेश गनु6पनo अवOथामा बाहेक अ"य अवOथामा मौिखक 
XमाणÅारा Xमािणत गन6 ह"ुछ।174 कुनै Gलखत दाबी Gलने पJसँग हनु नसçने अवOथा 
अथा6त ्Gलखत जनु xयि{का Kव[e Xमाण लगाउन खोिजएको हो, सो xयि{का साथमा 
छ भ" ने Xमािणत भएमा, वा Gलखत जनु xयि{का साथमा छ सो xयि{लाई अदालतले 
(याद जार2 गन6 नसçने अवOथा भएमा वा (याद तामेल भएर पGन सो xयि{ले Gलखत 
पेश नगरेमा, वा Gलखत हराएको वा नाGसएको Xमािणत भएमा, वा Gलखत सिजलैसँग 
उठाएर mयाई अदालतमा पेश गन6 नसKकने अवOथा वा Gलखतको XकृGतबाटै सो Gलखत 
पेश गन6 चाहने पJसँग नरहने अवOथाको भएमा `यसलाइ6 मौिखक XमाणÅारा Xमािणत 
गन6 ह"ुछ।175  

मौिखक Xमाण X`यJ हनुपुछ6। दे∑, स£ु वा कुनै इि"Nयको सहायताले थाहा पाउन 
सKकने कुनै कुरालाई Xमाणमा 8दन खोिजएको भए, सो कुरा X`यJ देt ने, स"ु ने वा 
थाहा पाउने xयि{ले `यस स(व"धमा मौिखक Xमाण 8दएको हनुपुछ6।176 मौकामा 

																																																													
174 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ३७ (१) 
175 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा३५(३) 
176 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ३७(२) 
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xय{ गरेको कुरा, मृ̀ यकुाल2न घोषणा, वा खास अवOथाका xयि{ले xय{ गरेको 
खास खास कुराहß Xमाणमा Gलन सो कुरा xय{ हुँदाकै अवOथामा स"ु ने वा थाहा 
पाउने xयि{ले साJीको ßपमा उपिOथत भई अदालत समJ 8दएको मौिखक Xमाणलाई 
पGन यस ्Xयोजनको लाGग X`यJ Xमाण माGन"छ।177  

अदालतले पJहßले आåनो दाबी वा िजKकरसाथ पेस गरेका Xमाणहßको पर2Jण गनo 
हुँदा यOतो मौकामा कागज गनo xयि{ले अदालतमा बकपC गदा6 आåनो मौकाको 
भनाइलाई पिुE ट गन6 सçदछ तर थप नयाँ भनाइ राt न पाउँदैन र य8द नयाँ कुरा भनेमा 
सो हदस(म Xमाणमा Zा∏ हुँदैन।178  

ग. Xमाणको XOतGुत 
फौजदार2 म-ुामा वाद2ले उजरु2 अGभय{ुले Gनजको बयानमा आåना सबै साJी, Gलखत 
र दसी Xमाण उपलcध भएस(म खलुाउन ुपछ6।179 खलुाएको Gलखत वा दसी Xमाणको 
XकृGतबाट आफूसँग रहन ुपनo वा आफूले Xाù त गन6 सçने Gलखत वा दसी Xमाण वाद2ले 
उजरु2का साथ र अGभय{ुले बयान गदा6का बखत पेश गनु6पछ6।180 अGभय{ुले बयान 
गदा6 त`काल पेश गन6 नसKकने कुनै Gलखत वा दसी Xमाण पेश गनo अकá ता\रख 
तोकà पाउँ भGन अनरुोध गरेमा अदालतले बढ2मा एक मKहनास(मको अकá ता\रख 
तोçन सçछ। 181  

१. वाद2 XGतवाद2वीच छलफल गराउन सçनेः  
अGभय{ुले अGभयोगपCमा लगाइएको कसूर इ"कार गरेको अवOथामा अदालतले म-ुामा 
ठहर गनु6 पनo कुरा यKकन गन6को लाGग वाद2 तथा XGतवाद2वीच छलफल गराउने 
आदेश 8दन सçछ।182 यसर2 छलफल गराउन आदेश भएकोमा `यसर2 छलफल गनo 

																																																													
177 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ३७(२) को Oपûीकरण 
178 नेपाल कानून पGCका, २०७५ अë ३ Gन नं ९९७८ 
179 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ३७(ख) र मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता २०७४ को दफा ९९(१) 
180 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ९९(२) 
181 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ९९ (३) (क) 
182 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १२४(१) 
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भGन Gनधा6रण ग\रएको 8दन वाद2, XGतवाद2 अदालतमा उपिOथत हनु ुपछ6 र अGभय{ुले 
चाहेमा Gनजको कानून xयवसायी समेत उपिOथत हनु पाउँछन।्183  

यOतो छलफलमा वाद2ले दाबी र XGतवाद2ले XGतवाद र त`स(ब"धी Xमाण XOततु गन6 
सçछन।्184 वाद2 XGतवाद2ले पेश गरेको दाबी, XGतबाद तथा Xमाणबाट अदालतले 
म-ुामा ठहर गनु6 पनo कुरा यKकन गन6 सçछ।185  

२. Xमाण बöु न ता\रख तोçनेः  
अदालतले म-ुामा ठहर गनु6पनo भGन यKकन भएको ठहर गनु6 पनo कुराह[ समेत खलुाई 
आदेश पचा6 खडा ग\र Xमाण बöु ने ता\रख तोçन ुपछ6। Xमाण बöु ने ता\रख तोçदा 
अदालतले साJीह[ उपिOथत हनु र Xमाणका Gलखत तथा वOतहु[ पेश हनु सçने 
समयको अनमुान ग\र स(भव भएस(म चाँडो Xमाण सëलन हनु सçने ग\र तोçन ुपछ6। 
Xमाण बöु नको लाGग ता\रख तोçने आदेश गदा6 म-ुामा बöुन ुपनo सबै Xमाणह[ स(भव 
भएस(म एकै पटक बöु ने आदेश ग\र ता\रख तोçन ुपछ6।  

यOतो आदेश भए पGछ म-ुाका स(बि"धत पJले आफूले पेश गनु6 पनo Xमाण वा 
उपिOथत गराउन ुपनo साJी अदालतमा तोKकएको ता\रखका 8दन पेश वा उपिOथत 
गराउन ुपछ6।186 

३. कैद वा थनुामा परेको साJीको उपिOथGतः  
म-ुाको कुनै साJी कैद वा थनुामा रहेको भए Gनजको बकपC गराउनको लाGग 
तोKकएको ता\रखको 8दन Gनजलाई उपिOथत गराउन कारण खोल2 अदालतले स(बि"धत 
काया6लय (वन, GनकुH ज, आरJण काय6लय) वा कारागार लाई आदेश 8दन ुपछ6।  

यOतो आदेश Xाù त भएपGछ स(बि"धत काया6लयले सरुJाकमôको साथ लगाई `यOतो 
साJीलाई अदालतमा उपिOथत गराउन ुपछ6। `यOतो साJीलाई सरुJाको कारणले वा 
शार2\रक अश{ताको कारणले अदालत समJ उपिOथत गराउन नसKकने मनाGसब 
कारण भए `यOतो काया6लयले अदालतको अनमुGत Gलई pxय ÇEय स(वाद (GभGडयो 

																																																													
183 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १२४ (२)  
184 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १२४ (३) 
185 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को को दफा १२४ (४) 
186 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १२५ 
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क"फरे"स) Gनजलाई बöु ने xयवOथा गन6 सçछ। pxय ÇEय स(वाद माफ6 त (GभGडयो 
क"फरे"स) बिुझएकोमा Gनजले भनेको कुरा अGभलेख राt न ुपछ6।187 

४. सç कल Gलखत Xमाण िझकाउनेः 
म-ुाको कुनै पJले सç कल Gलखत Xमाण अ"य Gनकाय वा xयि{सँग रहेकोले पेश 
गन6 नसçने कारण देखाई अदालतबाटै िझकाई पाउँ भGन अनरुोध गरेमा अदालतले 
आवyयक देखेमा `यOतो Xमाण िझकाउने आदेश गन6 सçछ।188  

५. साJीको उपिOथGतः 
अदालतले तोकेको 8दन स(बि"धत पJले आåनो साJी उपिOथत गराउन ुपछ6। कुनै 
खास म-ुामा `यOतो म-ुा दायर गदा6कै बखत XGतवाद2 उपिOथत भई वाद2 वा XGतवाद2 
वा दवैु पJले आ–आåना साJी वा Kवशेष§ अदालतमा उपिOथत गराउन सçछ।189 
व"यज"त ुस(ब"धी म-ुामा अदालतले वाद2 पJको साJी उपिOथत गराउन स(बि"धत 
काया6लयलाई आदेश 8द"छ र सो काया6लयले तोKकएको 8दन सरकार2 वकàल माफ6 त 
अदालतमा साJी उपिOथत गराउन ुपछ6।  

साJीलाई बकपCको लाGग तोKकएको 8दन अदालत समJ Gनवेदन साथ उपिOथत 
गराउन ु पछ6। उपिOथत गराइएका साJीको पKहचान खmुने कागजात समेत पेश 
गनु6पछ6। थनुामा रहेको म-ुाको पJले अदालतले तोकेको 8दन आåनो साJीलाई 
उपिOथत गराउन नसçने कारण देखाई अदालतबाट समाxहान जार2 ग\र बझुी पाउँ 
भGन बयान गदा6 माग गरेमा र सो xयहोरा मनाGसब देिखएमा अदालतले `यOतो साJीका 
नाउँमा बकपC हनेु GमGत तोकà समाxहान जार2 ग\र िझकाई बöु न सçछ।190 
अदालतले उिचत ठानेमा pxयÑÇyय संवाद माफ6 त ् पGन मौिखक Xमाण बöु न 
सçछ।191  

																																																													
187 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १२६ 
188 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ५२ 
189 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा को दफा ३७ (ग) र मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा 

१०१ (१) 
190 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ५३ (१) (२)र (३)  
191 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ३७ (क) 
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हOताJर, mयाùचे, Kवदेशी कानून, Kव§ान, र2Gत \रवाज, कला, वै§ाGनक वा XाKवGधक 
[पमा पर2Jण हनु ुपनo Kवषय वा यOतै अ"य Kवषय स(ब"धी कुरा यKकन गनु6पनo हनु 
आएमा अदालतले `यस स(व"धमा Kवशेष दJता, अनभुव, वा ताल2म Xाù त xयि{लाई 
साJी सरह उपिOथत गराई बकपC गराउन ह"ुछ।192  

Kवशेष§ साJीको बकपCको लाGग तोKकएको 8दन बकपC गन6 उपिOथत हनु नसçने 
भई सोह2 xयहोराको Gलिखत जानकार2 Xाù त भएमा अदालतले `यOतो Kवशेष§लाई 
उपय{ु समयमा बकपCको लाGग उपिOथत हनु आदेश 8दन सçछ। कुनै म-ुामा 
Kवशेष§ राय xय{ गनo Kवशेष§को मृ̀ य ुभएमा वा अ"य कुनै कारणले Gनजलाई बöु न 
सçने अवOथा नभएमा र Kवशेष§लाई नबझुी नहनेु भएमा सोह2 Kवषयको अकá 
Kवशेष§बाट Kवशेष§ राय बöु न सKक"छ।193  

घ. साJी पर2Jण 
१.  साJी हनु सçने xयि{ 
कGललो उमेर, अGत बeृावOथा वा शार2\रक वा मानGसक रोग वा अß `यOतै कारणले 
गदा6 आफूलाई सोGधएको Xy न बöु न नसçने वा `यसको यिु{य{ु जवाफ 8दन नसçने 
भGन अदालतले ठहराएको xयि{ बाहेक मGतयार वा सहअGभय{ु लगायत जनुसकैु 
xयि{ साJी हनु सçछ।194 बोmन असमथ6 भएका xयि{ले अßले बöु न सçने ग\र 
लेखेर वा इशाराÅारा साJी गवाह2 8दन सçछ।195  

सवáuच अदालतले साJीको यो:यता अदालतबाट Gनजलाई सोGधएको Xy न बöु न सçने 
र सोको यिु{य{ु जवाफ 8दन सçने हनुपुद6छ भनेको छ। यो कानूनी xयवOथाको 
Xयोजनाथ6 आफूबाट के कुरा जा£ खोिजएको हो सो बöु न सçने हनुकुो साथै Gनजले 
सो सोGधएको Xy नलाई समिुचत ढóले स(बोधन गरेको छ भ" ने "यायाधीशलाई लागेमा 
`यOतो साJीको बकपCलाई Xमाणमा Gलन ह"ुछ। Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ३८ 
ले यो:य साJी हनु कुनै उमेरको छेकवार लगाएको छैन। कम उमेरका नाबाGलगसमेत 

																																																													
192 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ५२ 
193 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ५२ (क)  
194 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ३८ 
195 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ३९ 
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Gनजलाई ग\रएको Xy नले के मागेको छ बöु नसçने हनु ुर `यस Xy नको िज§ासालाई 
समिुचतßपमा समाधान गन6सçने Jमता हनु ुनै यो:य साJी हनु पया6ù त ह"ुछ।196  

२. साJी हनु कर नला:ने 
Xमाण ऐनले केह2 Kवशेष अवOथा वा नाता वा पद2य हैGसयत धारण गरेका xयि{ह[लाइ6 
कुनै Kवशेष स"दभ6मा साJी हनु कर नला:ने ग\र उ"म{ुी Xदान गरेको छ। सो 
स(ब"धमा Gन(न xयवOथा गरेको देिख"छ। 

अ. आमा, बाब,ु छोरा, छोर2, पGत वा पπीः कुनै पJका Kव[e गवाह2 8दन Gनजको 
आमा, बाब,ु छोरा, छोर2, पGत वा प` नीलाई कर ला:दैन।197 पGतले प` नीलाई वा 
प` नीले पGतलाई Gनजको दा(प`य स(ब"ध कायम रहेको अवOथामा xय{ गरेको 
कुनै कुरा Xकट गन6 वा `यOतो अवOथामा एक आपसमा भएका पCाचार XOततु 
गन6 कर ला:दैन।198 `यOतो कुरा xय{ गन6 वा `यOतो पCाचार XOततु गन6 
`यOतो पGत वा प` नीले OवीकृGत न8दएस(म `यOतो कुरा Xकट गन6 वा XOततु गन6 
सKकँदैन। पGत र प` नीबीच परेको कुनै म-ुामा वा `यOतो पGत वा प` नीका Kव[e 
गरेको कुनै कसूरको GसलGसलामा नेपाल सरकार वाद2 भई चलेको कुनै फौजदार2 
म-ुामा भने यो XGतब"ध छैन।199  

आ. "यायाधीशः माGथmलो तहको अदालतबाट अ"यथा आदेश भएमा बाहेक कुनै xयि{ले 
अदालतमा "यायाधीशको हैGसयतले गरेको कुनै काय6 वा थाहा पाएको कुनै कुराका 
स(व"धमा सोGधएको कुनै Xy नको जवाफ 8दन Gनजलाई कर ला:दैन। "यायाधीशको 
हैGसयतले काम गदा6 Gनजसँग अदालतमा भएको कुनै घटना वा अ"य कुनै कुराका 
Gनजलाई साJीको ßपमा बöु न ह"ुछ।200  

इ. सरकार2 काया6लयमा रहेका अXकािशत सरकार2 Gलखतका कुराः Kवभागीय 
Xमखुले अनमुGत 8दए बाहेक कुनै xयि{ले सरकार2 काया6लयमा रहेका सरकार2 

																																																													
196 नेपाल कानून पGCका, २०७० अë ६ Gन नं ९०२२ 
197 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ४०	 
198 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ४१ (१) 
199 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ४१ (२) 
200 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ४२ 
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कामकाज स(ब"धी अXकािशत गोùय Gलखत पेश गन6 वा `यसको कुनै कुरा Xकट 
गन6 हुँदैन।201  

इ6. सरकार2 कम6चार2ः कुनै सरकार2 कम6चार2ले पद2य Kवy वासमा थाहा पाएको जानकार2 
Xकट गदा6 जनKहत Kव[e ह"ुछ भ" ने Gनजलाई लागेमा सो जानकार2 Xकट गन6 
Gनजलाई कर ला:दैन।202  

उ. Xहर2 कम6चार2ः कुनै Xहर2 कम6चार2लाई अपराध घटेको कुराको आफूलाई कुनै 
तवरले Xाù त भएको जानकार2को pोत Xकट गन6 कर ला:दैन।203  

ऊ. कानून xयवसायीः कानून xयवसायीले आफूलाई Gनय{ु गनo पJको Gलिखत अनमुGत 
नGलई आåनो Gनयिु{को अवOथामा वा सो गनo उ-ेyयले आåनो पJ वा Gनजको 
वा\रसले 8दएको कुनै जानकार2 वा आफूलाई थाहा भएको कुनै Gलखतको xयहोरा 
वा आफूले 8दएको कुनै सmलाह Xकट गन6 हुँदैन। 204 कुनै पJले आåना तफ6 का 
कुनै कानून xयवसायीलाई कुनै जानकार2 कुनै गवाह2 8दन लगाएमा सो उपदफाको 
ता`पय6को लाGग सो पJले `यOतो जानकार2 वा कुरा Xकट गन6 अनमुGत 8दएको 
माGननेछ।205  

कुनै कानूनी काम गनo अGभXायले कुनै कानून xयवसायीलाई 8दएको कुनै जानकार2 
Gनजले Xकट गन6 ह"ुछ। कानून xयवसायीको Gनयिु{ भई सकेपGछ कुनै अपराध भई 
Gनजले थाहा पाएमा सो कुरा पGन Gनजले Xकट गन6 ह"ुछ।206  

कानून xयवसायी उपर लगाइएको यOतो XGतब"ध कानून xयवसायीको ßपमा सो 
पJÅारा Gनजको Gनयिु{ समाõ भई सकेपGछ पGन कायम रह"छ र सो XGतब"ध कानून 
xयवसायीको का\र"दा, नोकर तथा दोभाषलेाई समेत लागू ह"ुछ।207  

																																																													
201 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ४३ 
202 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ४४ 
203 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ४४ (क) 
204 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ४५(१) 
205 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ४५(३) 
206 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ४५(१)  
207 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ४५(२)  
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म-ुाका पJ र साJीह[का लाGग पGन केह2 उ"म{ुी Xाù त ह"ुछ। कुनै xयि{ र 
Gनजको कानूनी सmलाहकारको बीचमा के कOतो कुरा वा जानकार2 आदान Xदान भयो 
भGन Xकट गन6 सो xयि{लाई कर लगाउन पाइ¢दैन। Gनजले `यOतो कुनै जानकार2 
आफ™  अदालतमा Xकट गन6 चाहेमा ̀ यसलाई OपE ट गन6 अदालतले आवyयक ठहराएको 
त`स(ब"धी अ"य कुनै कुरा Gनजले Xकट गनु6पछ6।208  

कुनै साJीले अदालतमा सोGधएको कुनै Xy नको जवाफ 8दएमा सो जवाफले आफूलाई 
सजायको भागी बनाउन सçछ भ" ने आधारमा `यOतो Xy नको जवाफ 8दन इ"कार गन6 
पाउँदैन। तर झठुा बके वापत कुनै कारवाह2 बाहेक जवाफ 8दन कर लगाइएको यOतो 
कुनै जवाफको आधारमा Gनजलाई प}ाउ गन6 वा Gनज उपर कुनै फौèदार2 कारवाह2 
चलाउन हुँदैन र `यOतो जवाफ अß कुनै फौèदार2 म-ुामा Xमाणमा ला:दैन।209  

ङ. साJीको बकपC र काय6KवGध 
• पJले साJी उपिOथत गराउन ुपनoः  
फौजदार2 म-ुामा साJी बöु न तोकेको ता\रखका 8दन उपिOथत नहनेु साJीलाई वातेल 
ग\र8दन ुपछ6। काबू बाKहरको प\रिOथGत पर2 उपिOथत हनु नसकेकोमा पJले सोह2 
xयहोरा खलुाई Gनवेदन 8दएमा अदालतले `यOतो साJी बöु ने अकá ता\रख तोçन 
सçछ।210 यOतो Gनवेदन 8दँदा सोको पûुी हनेु Xमाण समेत पेश गनु6पछ6।211 
सरकारवाद2 फौजदार2 म-ुामा साJी पेश गदा6 सरकार2 पJको साJीलाई स(बि"धत 
अनसु"धान अGधकार2 वा Gनजको काया6लयले सरकार2 वकàल काया6लय माफ6 त उपिOथत 
गराउन ुपछ6।212 सबै XGतवाद2ह[ उपिOथत नभएको कारण साJी पर2Jणको XK}या 
स[ु नभएकोमा कुनै पJले आफूले 8दएको साJी त`काल उपिOथत नगराएमा पGछ 
उपिOथत गराउन नसKकने कारण देखाई `यOता साJीह[ त`कालै उपिOथत गराई 
बकपC गराउन अनरुोध गन6 सçछ।213 यसर2 अनरुोध भएकोमा र `यOतो कारण 
मनाGसब भएमा अदालतले सोको कारण खलुाई `यOतो साJीको त`कालै बकपC 

																																																													
208 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ४६ 
209 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ४७ 
210 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १०१ (४)  
211 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ५३ (४)  
212 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १०१ (३)  
213 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १०१ (५)  
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गराउन सçछ। साJीले गरेको बकपCमा उपिOथत भएस(मका म-ुाका पJ KवपJलाई 
िजरह गन6 8दन ुपछ6 र `यOतो अवOथा रहेनछ भने `यOतो बकपCको xयहोराको हकमा 
पGछ उपिOथत पJले खsडन गन6 सçछ।  

फौजदार2 म-ुामा एक पटक बकपC ग\रसकेको साJीबाट पनुः कुनै कुरा बöु न 
पाइ¢दैन। `यOतो साJीबाट नबझुी नहनेु कुनै कुरा छुØन गई "यायाधीशले कारण 
खलुाई आदेश गरेमा पनुः समाxहान जार2 ग\र Gनजलाई बöु न सKक"छ।214  

Xमाण पर2Jणको लाGग अदालतले तोकेको 8दन उपिOथत नभएको तर म-ुाको ग(भीरता 
हेर2 नबझुी नहनेु नेपाल सरकार वाद2 हनेु फौजदार2 म-ुासँग स(बि"धत साJीलाई 
उपिOथत गराउन वा कुनै Gलखत वा दसी Xमाण दािखला गराउन समाxहान जार2 होस ्
भGन कारण खलुाई म-ुाको पJले Gनवेदन 8दन सçछ। यOतो Gनवेदन परेमा र `यOतो 
Gनवेदनको xयहोरा मनाGसब भई `यOतो साJी बöु न पनo देखेमा अदालतले `यOतो 
साJीलाई बढ2मा प"± 8दनको (याद 8दई समाxहान जार2 ग\र बöु न सçछ।215  

च. साJी बöु ने त\रका  
सामा"यतः साJी बöु ने वा बकपC गनo काय6 अदालतमा "यायाधीशको इजलाशमा 
ह"ुछ। केह2 Kवशेष प\रिOथGतमा अदालत बाKहर पGन बकपC हनु सçछ। ती अवOथा 
र Oथानका स(ब"धमा Gन(न xयवOथा छ। 

१. साJी रहे बसेको ठाउँमाः  

फौजदार2 म-ुामा शार2\रक असमथ6ताले गदा6 अदालतमा उपिOथत हनु नसçने साJीको 
बकपC गराउन ुपदा6 `यOतो साJी रहे वसेको ठाउँमा "यायाधीश आफª  गई वा आåनो 
मातहतको अGधकृत कम6चार2 खटाई बकपC गराउन लगाउन सKक"छ।216 यसर2 
बकपC गराउँदा म-ुाका स(बि"धत पJह[लाई `यOतो कुराको सूचना 8दई पर2Jण 
गनo मौका समेत 8दन ुपछ6।217 

  

																																																													
214 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १११ 
215 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ११२ 
216 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १०८(१)  को XGतव"धा`मक वाçयाँश 
217 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १०८ (२) 
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२. pxय-Çyय स(वाद (GभGडयो क"फरे"स) माफ6 तः 

फौजदार2 म-ुामा बöुन ुपनo साJी शार2\रक [पमा अश{ वा बालबाGलका भएको वा 
सरुJाको कारणले गदा6 Gनजलाई अदालतमा उपिOथत गराउन नसKकने भएमा स(बि"धत 
पJले सोह2 xयहोरा खोल2 pxयÑÇyय संवाद माफ6 त (GभGडयो क"फरे"स) ̀ यOतो साJी 
बöु नको लाGग अदालतमा Gनवेदन 8दन सçछ। यस अGत\र{ कुनै खास XकृGतको 
साJीको पर2Jण pxय-Çyय स(वाद माफ6 त (GभGडयो क"फरे"स) गराउन अदालतले 
आदेश गन6 पGन सçछ। यOतो गरेमा सोह2 बमोिजम साJी पर2Jण गनु6पछ6।  

यस बमोिजमको Gनवेदन परेमा र Gनवेदनमा उिmलिखत कारण मनाGसब देिखएमा वा 
अदालतले आदेश 8दएमा अदालतले `यOतो साJी pxय-Çyय संवाद माफ6 त (GभGडयो 
क"फरे"स) बöु न सçछ।  

यस बमोिजम pxय Çyय संवाद (GभGडयो क"फरे"स) गदा6 अदालतको अनमुGत Gलई 

म-ुाको स(बि"धत पJ `यOतो स(वाद Oथलमा उपिOथत भई सोधपछु, िजरह वा पनुः 
सोधपछु गन6 सçछ। यस बमोिजम साJी बöुदा `यOतो साJीले xय{ गरेको कुरा 
अGभलेख हनेु xयवOथा गनु6पछ6 र अदालतले pxय Çyय संवाद (GभGडयो क"फरे"स) 
को अGभलेख राt न ुपछ6।218  

कुनै कसूरको अनसु"धान वा पपु6Jको GसलGसलामा नेपाल राèय बाKहर रहेको साJीलाई 
बöुन ुपरेमा वा Gनजको बकपC गराउन परेमा `यOतो साJीलाई सो Xयोजनका लाGग 
तोKकए बमोिजम pxय Çyय संवाद (GभGडयो क"फरे"स) वा अ"य यOतै XKवGध माफ6 तबöु न 
वा Gनजको बकपC गराउन सKक"छ।219 यसर2 बöुदा वा बकपC गराउँदा `यOतो 
साJीले भनेको कुरा वा गरेको बकपCको अGभलेख हनेु xयवOथा गनु6पछ6।220  

३. ब"द सवाल माफ6 तः  

फौजदार2 म-ुामा भने म-ुा दायर रहेको अदालतको अGधकार JेC भएको इलाकाभ"दा 
बाKहर रहे बसेको वा कुनै कारणले अदालतमा उपिOथत हनु नसçने तर नबझुी नहनेु 
साJीलाई म-ुाको ग(भीरता हेर2 ब"द सवाल Åारा बöुन ुपनo भएमा अदालतले `यसको 

																																																													
218 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १०९ अनसूुची बमोिजमको ढाँचामा ४० 
219 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ११५(५) 
220 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ११५(६) 
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सूचना म-ुाका पJह[लाई 8दन ुपछ6।221 म-ुाको कुनै पJले चाहेमा ब"दसवालमा 
आफूले साJीसँग सो°न चाहेको Xy नह[ समावेश ग\रयोस भGन कारण खलुाई अदालतमा 
Gनवेदन 8दन सçछ।222 

यOतो Gनवेदन परेमा र अदालतले `यOतो Xy न `यOतो ब"दसवालमा समावेश हनु ु
मनाGसब ठानेमा `यOतो Xy न समेत `यOतो ब"दसवालमा समावेश गन6 आदेश 8द"छ र 
सोह2 बमोिजम ब"द सवालको Xy नह[ तयार गनु6पछ6।223  

ब"दसवालÅारा साJी बöुदा म-ुाको कुनै पJले चाहेमा ब"दसवाल पठाइएको अदालतमा 
उपिOथत भई Xमाण स(ब"धी XचGलत कानून बमोिजम साJी पर2Jण, िजरह वा पनुः 
सोधपछु गन6 सçछ।224 म-ुाको कुनै पJले ब"दसवाल पठाइएको अदालतमा उपिOथत 
भई साJी पर2Jण, िजरह वा पनु: सोधपछु गन6 चाहेमा सोह2 xयहोराको Gनवेदन 8दन ु
पछ6। यसर2 Gनवेदन 8दएमा अदालतले `यसर2 साJी पर2Jण, िजरह वा पनु: सोधपछु 
गन6 चाहने म-ुाको पJलाई ब"दसवाल पठाइएको अदालतमा हािजर हनु ता\रख तोकà 
पठाउन ुपछ6।225 ब"दसवाल पठाइएको अदालतमा ब"दसवाल गनु6पनo xयि{ तोKकएको 
ता\रखमा हािजर नभएमा सोह2 xयहोरा उmलेख ग\र ब"दसवाल पठाउने अदालतलाई 
Xाù त ब"दसवाल Kफता6 पठाउन ुपछ6।226  

कुनै फौजदार2 म-ुाका नेपाल राèय बाKहर रहे बसेको कुनै साJी वा Xमाण बöुन ुपरेमा 
वा ब"दसवाल गनु6 परेमा `यOतो Kवषयमा पारOप\रक कानूनी सहायता स(ब"धी XचGलत 
कानून बमोिजम साJी वा Xमाण बöु न सKक"छ। `यसर2 बिुझएको साJी वा Xमाण 
Kववरण स(बि"धत मलुकुको कानून बमोिजम Xमािणत भएको हनु ुपछ6। यसर2 बöुन ु
पनo वा बिुझएको साJी वा Xमाण नेपाल2 भाषा बाहेक अ"य भाषामा बöुन ुपनo वा 
बिुझएको रहेछ भने सोको नेपाल2 भाषामा आGधका\रक अनवुाद ग\र अदालतमा पेश 
गनु6पछ6।227  
																																																													
221 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १०७(१) 
222 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १०७(२) 
223 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १०७(३) अनसूुची ३९ बमोिजमको ढाँचामा  
224 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १०७(५) 
225 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ५९ 
226 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ६०  
227 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ११५  
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ब"द सवाल Xाù त भएमा `यOतो अदालतले स(बि"धत पJबाट उपिOथत गराइएको 
साJीलाई आåनो अदालतमा म-ुा परेसरह ब"द सवालका X`येक Xy नको जवाफको 
बकपC तयार गनु6पछ6। ब"दसवालÅारा साJी बöुदा म-ुाको कुनै पJले चाहेमा 
ब"दसवाल पठाइएको अदालतमा उपिOथत भई Xमाण स(ब"धी XचGलत कानून बमोिजम 
साJी पर2Jण, िजरह वा पनुः सोधपछु गन6 सçछ।228  

छ.  स(बि"धत अदालतमा साJी पर2Jण 
साJी रहे बसेको ठाँउमा गइ6 साJी बöु ने वा pxयÑÇyय स(वाद माफ6 त (GभGडयो 
क"फरे"स) साJी बöु ने अवOथामा बाहेक अदालतमा साJी पर2Jण गनo अवOथामा 
पJलाई ता\रख तोKकएको 8दनमा नै पर2Jण गनo ग\र अदालतले साJी पर2Jण गनo 
8दन तोçन ुपछ6। सो तोKकएको ता\रखका 8दनमा नै अदालतमा उपिOथत भएका स(पूण6 
साJीहßको पर2Jण ग\रसçन ुपछ6। स(पूण6 साJीहßको सोह2 8दन पर2Jण गन6 समय 
अभावको कारणले नïयाउने भएमा अदालतले `यसको कारण खलुाई `यसको भोGलपmट 
अथा6त ्साJी पर2Jण गरेको 8दनको लगúै पGछ अºा खलेुको पKहलो 8दन साJी पर2Jण 
गनo ग\र साJी तथा पJहßलाई ता\रख तोçन ुपछ6।229 भोGलपmट समेत सबै साJीको 
बकपC गराउन सKकने नसKकने अ"जाम ग\र नसKकने जGत बाँकà साJीलाई }मशः 
अकá 8दन उपिOथत हनेु ग\र ता\रख तोकà बकपC गराउन ुपछ6।230  

बकपCको लाGग तोKकएको ता\रखको 8दनको अपरा"ह एक बजेस(म म-ुाको कुनै पJ 
उपिOथत नभएको अवOथामा उपिOथत भएस(मका पJको साJीको बकपC गराउन ु
पछ6।231  

साJीको बकपC गराउने Xयोजनका लाGग बकपC हनेु 8दन उपिOथत भएका साJीह[ 
तथा स(बि"धत म-ुाको GमGसल समेत इजलाश समJ पेश गनु6पछ6।232 

																																																													
228 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १०७(५)  
229 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १०६(१)  
230 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ५४(४) 
231 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ५४(५) 
232 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ५४(१) 
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साJी पर2Jण जनु "यायाधीशको इजलाशमा पेश भएको छ सोह2 "यायाधीशले गराउन ु
पछ6।233 "यायाधीशले बकपC अGभलेख गन6 तथा साJी पर2Jण गन6 आवyयक पनo 
कम6चार2को सहायता Gलन सçछ। साJी पर2Jण गदा6 साJीले xय{ गरेको कुराको 
बकपC तयार ग\र Gनजको सह2छाप गराई अGभलेख गनु6पछ6।  

"यायाधीशले कुनै साJीलाई बकपC गराउँदा Gनजको xयवहार र मखुाकृGत कOतो Gथयो, 
Gनजसँग सोGधएको Xy नह[को जवाफ 8दँदा Gनज उúेिजत भएको, हडवडाएको वा 
डराएको Gथयो वा Gथएन, Gनजको मखुाकृGतबाट Gनजले 8दएको जवाफ साँचो वा झΩुो 
के कOतो झmक"®यो जOता कुरा र अ"य आवyयक कुराको स(ब"धमा आफूलाई 
लागेको कुराह[को Kटपोट बनाउन सçछ। यOतो Kटपोटमा "यायाधीशले सह2छाप ग\र 
GमGसल संल:न राt न ुपछ6। साJीको बकपCलाई Xमाणको [पमा मूmयाëन गदा6 यOतो 
Kटपोटलाई आधार Gलन सKक"छ।234  

साJी पर2Jणको }ममा केह2 औपचा\रकता र केह2 XK}यागत कुराह[मा °यान 8दन ु
पनo ह"ुछ। सो स(ब"धमा °यान 8दन ुपनo कुराह[ Gन(नानसुार छन।् 

१. बकपCको }मः XचGलत नेपाल कानूनका अGधनमा रह2 अदालतले Gनधा6\रत गरेको 
}म अनसुार साJी उपिOथत गराई बकपC गराउन ुपछ6।235  

२. शपथः साJी बकाउँदा आफूले देखे, जाने वा सनेुको कुरा ईमान धम6 स(झी साँचो 
बयान ग[ँला भ" ने xयहोराको शपथ Gलन लगाई बकाउन ु पछ6।236 बकपC गन6 
उपिOथत भएको साJीले बकपC गनु6अिघ Gनजले स`य कुरा माC xय{ गनo उæ घोषण 
ग\र प\रिशE ट-१२ को ढाँचामा अ[ले स"ु ने ग\र शपथ Gलन ुपछ6 र `यOतो शपथ 
स(बि"धत GमGसलमा संल:न गनु6पछ6।237  

																																																													
233 फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १०८(१) 
234 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ११०  
235 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ४८ 
236 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ४९(१) 
237 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १०६(२) र अनसूुची ३७  
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३. रोहबरः साJी बकाउँदा म-ुाका सबै पJहßको रोहबरमा बकाउन ु पछ6। तर, 
अदालतÅारा साJी बकाउन तोKकएको तार2ख र समयमा उपिOथत भएस(मका पJको 
रोहबरमा साJी बकाउन ुह"ुछ। 238  

४. अकá साJीले स£ु नपाउनेः साJी बकाउँदा एउटा साJीले बकेको अकá साJीले 
स£ु नपाउने ग\र बकाउन ुपछ6।239  

५. तGत(बाः एक पटक बकाई सकेको साJीलाई कुनै मनाGसब कारणबाट फेर2 नबकाई 
नहनेु देिखएमा अिघ OपE ट नभएका कुराहßको माC तGत(बा ग\र बकाउन ुह"ुछ।240  

६. बकपC सKहछाप र Xमािणतः "यायाधीशले अदालतमा साJी पर2Jण गदा6 म-ुामा 
Gनजबाट खलुाउन ुपनo Kवषयको Xy न सोधेर `यOतो Xy न, साJीले 8दएको जवाफ र 
`यसमा कानून बमोिजम िजरह भएको भए सोको Kववरण समेत बकपCमा अGभलेख 
गनु6पछ6। यसर2 Kववरण अGभलेख भएपGछ साJीलाई कुनै Kवषयमा कुनै कुरा xय{ 
गन6 बाँकà भए नभएको सोधी बाँकà भए `यOतो कुरा समेत xय{ गन6 लगाई बकपCमा 
`यOतो कुरा अGभलेख गनु6पछ6। `यOतो बकपCको कागजमा Gनज र म-ुाका उपिOथत 
पJ वा वा\रसको रोहबरमा साJी पर2Jण भएको कुरा उmलेख ग\र `यOता सबै 
xयि{हßको सह2छाप गराई "यायाधीशले Xमािणत गनु6पछ6।241 साJीको बकपC 
गराउँदा प\रिशE ट-१७ बमोिजमको ढाँचामा गराउन ु पछ6।242 साJी पर2Jण गदा6 
स(बि"धत साJीले "यायाधीशÅारा सोGधएको Xy नको जवाफ न8दएमा, 8दन इ"कार 
गरेमा वा जनु Xy नको जवाफ खोिजएको हो सोको जवाफ न8दई अस(बि"धत Kवषयको 
जवाफ 8दएमा "यायाधीशले सोको कैKफयत खलुाई Xमािणत गनु6पछ6।  

बकपCको कागजमा साJी, म-ुाका पJ कसैले वा सबैले सह2छाप गन6 इ"कार गरेमा 
सोह2 xयहोरा उmलेख ग\र साJी पर2Jण गनo "यायाधीशले `यOतो कुरा Xमािणत ग\र 
स(बि"धत म-ुाको GमGसलमा राt न ुपछ6।243  
																																																													
238 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ४९(२) 
239 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ४९(३)  
240 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ४९(४) 
241 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ५७ 
242 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को अनसूुची ३८ 
243 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ४९ (५) 
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७. सोधपूछ र िजरहको XK}याः कुनै साJी बकाउँदा सो साJी जनु पJको हो, सोह2 
पJले Gनजसँग सोधपूछ गन6 सçछ। `यसपGछ अकá पJले चाहेमा सो साJीसँग िजरह 
गन6 सçछ।244 अकá पJले िजरह ग\र सकेपGछ जनु पJको साJी हो, सोह2 पJले 
सो साJीसँग पनुः सोधपूछ गन6 सçछ।245 पनुः सोधपूछ गदा6 आåनो KवपJले गरेको 
िजरहसँग स(बि"धत कुरामा माC सोधपूछ गन6 सçछ। िजरहसँग कुरामा माC सोधपूछ 
गन6 सçने सामा"य Gनयम हो। तापGन अदालतले अनमुGत 8दएमा कुनै पJले आåनो 
साJीसँग पनुः सोधपूछ गदा6 कुनै नयाँ कुराका स(व"धमा Xy न सो°न सçछ। सो 
बमोिजम कुनै नयाँ कुरा Xy न सोGधएकोमा सो पJको KवपJीले `यस स(व"धमा उ{ 
साJीसँग फेर2 िजरह गन6 सçछ।246  
साJी बकाउँदा सो साJी जनु पJको हो, सोह2 पJले Gनजसँग सोधपूछ नग\र 
अदालतबाट सोधपूछ ग\रयोस ्भGन Gलिखत दरखाOत 8दएमा अदालतले नै सो साJीसँग 
सोधपछु गनु6पछ6। अदालतले सो°नपुनo Xy न सोधी जवाफ GलएपGछ अकá पJले चाहेमा 
सो साJीसँग िजरह गन6 सçछ। अदालतले कुनै साJीसँग सोधपूछ गरेकोमा जनु पJको 
साJी हो, सो पJले सोधपूछ वा पनुः सोधपूछ गन6 पाउँदैन। कुनै पJले आåनो 
साJीहß म°ये कुनैसँग आफ™ ले सोधपूछ गन6 र कुनैसँग अदालतबाटै सोधपूछ ग\रयोस ्
भGन दरखाOत 8दन पाउँदैन।247  
हOताJर, mयाùचे, Kवदेशी कानून, Kव§ान, र2Gत \रवाज, कला, वै§ाGनक वा XाKवGधक 
[पमा पर2Jण हनु ुपनo Kवषय वा यOतै अ"य Kवषय स(ब"धी कुरा यKकन गनु6पनo हनु 
आएमा अदालतले Kवशेष दJता, अनभुव, वा ताल2म Xाù त xयि{लाई साJी सरह 
उपिOथत गराई बकपC गराउन ह"ुछ। सो बमोिजम अदालतले कुनै Kवशेष§लाई साJी 
सरह बकपC गराउँदा म-ुाको पJलाई िजरह गनo मौका 8दन ुपछ6।248  
• सहअGभय{ुको िजरह  

																																																													
244 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ५०(१) 
245 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ५०(२) 
246 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ५०(३)  
247 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ५०(६) 
248 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ५२ 
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कुनै अGभय{ुले बयान गदा6 कुनै अकá अGभय{ुलाई पोल गरेमा ̀ यसर2 पोल गरेको 
कुराको हदस(म `यOतो सहअGभय{ुलाई िजरह गनo अवसर 8दन सKक"छ। पोल 
ग\रएको सहअGभय{ु साधारण ता\रख, धरौट2 वा पपु6Jका लाGग थनुामा रहेको भए 
म-ुाको फैसला हनुभु"दा अिघ Gनजलाई उपिOथत हनेु ग\र ता\रख तोकà सोह2 
ता\रखका 8दन ̀ यसर2 पोल ग\रएको अGभय{ुलाई िजरह गनo अवसर 8दन ुपछ6।249 
पोलमा पनo अGभय{ुले पोल गनo सहअGभय{ुको िजरह गदा6 पोल गरेको Kवषयमा 
माC सीGमत रह2 िजरह गन6 पाउँछ।250  
आफूलाई पोल गनo सहअGभय{ुको िजरह गन6 चाहने अGभय{ुले अदालत समJ 
िजरहको लाGग Gनवेदन 8दन सçछ।251 तर पोल गनo सहअGभय{ुको िजरह गन6 
पाउँ भGन अGभय{ुले बयान गदा6 िजKकर Gलएमा Gनजले छुqै Gनवेदन 8दन ुपदÉन।252  
यOतो Gनवेदन परेमा वा अGभय{ुले बयानमा िजरहको िजKकर Gलएको भएमा 
अदालतले `यOतो पोल गनo सहअGभय{ुको बयान xयहोरा समेतलाई Kवचार ग\र 
िजरह गनo मौका 8दने न8दने स(ब"धमा आदेश गनु6पछ6।253 आदेश हुँदा िजरह गनo 
मौका 8दने आदेश भएमा अदालतले `यOतो सहअGभय{ुको िजरह गनo Xयोजनका 
लाGग बकपC हनेु 8दन तोकà `यOतो सहअGभय{ु ता\रखमा रहेको भए ता\रखको 
8दनमा र थनुा वा कैदमा रहेको भए कारागार माफ6 त बकपCको Xयोजनका लाGग 
अदालतमा उपिOथत हनु जानकार2 8दन ुपछ6। `यOतो सहअGभय{ुले ता\रख गजुार2 
बसेको भए Gनजका नाममा समाxहान जार2 गनु6पछ6।254 िजरह हनेु ता\रखको 
जानकार2 सरकार2 वकàल काया6लयलाई पGन 8दन ुपछ6।255 

																																																													
249 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ५०(५ख)  
250 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ५६(५) 
251 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ५६(१) 
252 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ५६(२) 
253 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ५६(३) 
254 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ५६(४) 
255 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ५६(७) 
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सहअGभय{ु अनपुिOथत रहेको कारणले माC म-ुामा अ"य साJी Xमाण बöु न वा 
GमGसल संल:न अ"य Xमाणका आधारमा म-ुाको कारवाह2 र Kकनारा गन6 बाधा 
छैन।256  

८. सूचक Xy नः कुनै पJले आåनो साJीसँग सोधपूछ वा पनुः सोधपूछ गदा6 आफूले 
इuछा गरेको जवाफ सझुाउने सूचक Xy न KवपJीले आपिú गरेमा सो°न पाउँदैन। तर 
अदालतले अनमुGत 8दएमा `यOतो Xy न सो°न ह"ुछ।257 अदालतले कुनै पJलाई 
आåनो साJीसँग कुनै सूचक Xy न सो°ने अनमुGत 8दंदा अदालतको Kवचारमा सो Xy न 
प\रचायक, KववादरKहत वा सो Xy नसँग स(बि"धत कुरा पूण6ßपमा Xमािणत भई सकेको 
छ भ" ने लागेमा माC अनमुGत 8द"छ।258  
९. अदालतको हOतJेप  

अदालतले बकपCको }ममा कुनै साJीलाई अनावyयक ßपमा बेइèजत गनo वा 
िझझाउने KकGसमका Xy न सो°न रोक लगाउन सçछ।259 साJीलाई अनिुचत, वा 
अस(बe KकGसमका Xy न सो°न अदालतले मनाह2 गनु6पछ6।260 साJी पर2Jण गदा6 
अदालतले साJीलाई स(बe Kवषयसँग स(बि"धत आवyयक Xy न सो°न पGन 
सçछ।261  
नेपाल सरकार वाद2 भएको कुनै म-ुामा XGतवाद2को उपिOथGतले वा अ"य कुनै मनाGसब 
कारणले कुनै साJीलाई बकपC गन6 अनिुचत दबाब परेको वा पनo Xवल स(भावना छ 
भ" ने कुरा अदालतलाई लागेमा `यOतो XGतवाद2को उपिOथGतलाई अX`यJ तmुयाउने 
वा Gनज XGतवाद2को कानून xयवसायी तथा Gनजले रोजेको माGनसको रोहबरमा बकपC 
गराउने ग\र अदालतले आवyयक xयवOथा Gमलाउन सçछ।262 
																																																													
256 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ५६(६) 
257 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ५०(४) 
258 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ५०(५) 
258 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ५०(५क) र मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १०३ 
259 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ५१ 
260 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ५४ (६( 
261 Xमाण ऐन, २०३१ को दफा ५३ 
262 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ५४(७) 
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प\रuछेद – ९ 

दसी xयवOथापन 
 
अGभयोगपCसाथ कुनै मालसामान वा वOत ुदसी Xमाणको [पमा वा जफतको माग 
दाबी Gलई पेश गरेको भए स(बि"धत अGधकार2ले `यOता दसीका सामानह[को 
फोटोसKहतको छुqै अGभलेख खडा ग\र सरुिJत [पमा राt न ुपछ6।263 तर दसीका 
सामानह[ सरुिJत राt न सKकने अवOथा नभएमा वा जफत गनु6पनo दाबी नभएका 
सामानह[ छन ्वा Gललाम वा Kफता6 गन6 नGमmने XकृGतका सामान छन ्भने तीनको 
फरक Xकारले xयवOथापन गनo ग\र कानूनमा xयवOथा ग\रएको छ।  

क.  सरुिJत राt न सKकने अवOथा नभएका दसी वा मालसामानको xयवOथापन 
अGभयोगपC साथ दािखल भएका दसीका मालसामानको प\रमाण र XकृGतको कारणबाट 
अदालतमा सरुिJत राt न सKकने अवOथा नभएमा अदालतले खोजेका बखत दािखल 
गनo ग\र `यOतो मालसामान सरुिJत तबरले राt न स(बि"धत Gनकाय वा xयि{लाई 
थनुछेकका बखत आदेश 8दन सçछ।264 

ख. जफत गनु6पनo दाबी नभएका दसी वा मालसामानको xयवOथापन 
अGभयोगपC साथ दसीको [पमा अदालतमा दािखल भएका तर जफत गनु6पनo दाबी 
नभएका र `यOतो मालसामानको OवाGम`व स(ब"धमा Kववाद नरहेको अवOथाका 
मालसामान स(बि"धत मालधनीले Kफता6 पाउँ भGन मालसामानको Kववरण र OवाGम`वको 
XमाणसKहत स(बि"धत सरकार2 वकàल काया6लय माफ6 त Gनवेदन 8दएमा अदालतले 
`यOता मालसामान स(बि"धत मालधनीलाई Kफता6 8दन सçछ।265  

मालधनीले मालसामान Kफता6 पाऊँ भGन Gनवेदन नगरेमा अदालतले स(बि"धत 
मालधनीलाई `यOतो मालसामान Kफता6 लैजान अनसु"धान गनo Gनकाय वा Xहर2 
काया6लयमाफ6 त अवGध तोकà सूचना 8दन सçछ।266  

																																																													
263 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम १३ (१) 
264 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम १४ (१) 
265 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम १४ (२) 
266 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम १४ (३)  
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स(बि"धत धनीले Kफता6 नलगेको वा धनी पúा नलागेको अवOथामा कानून बमोिजम 
Gललाम Gब}à ग\र `यOता मालसामान वा वOतकुो छुqा छुqै Gललाम Gब}àको मूmय 
उmलेख ग\र धरौट2मा आ(दानी बाँ°ने ग\र इजलाशले आदेश 8दन सçछ।267  

अदालतमा अGभयोगपCसाथ पेश भएको तर दसी Xमाण खsडमा उmलेख नग\रएको र 
जफतको माग दाबी समेत नGलएका म-ुासँग अस(बि"धत देिखएका मालसामान वा 
वOत ुअGभयोगपCको पीठमा xयहोरा जनाई म-ुा दता6 गनo अGधकार2ले सरकार2 वकàल 
काया6लयलाई Kफता6 8दन ुपछ6।268  

ग. जफतको दाबी भएको वा Kफता6 8दन नGमmने XकृGतको भएको, दसी वा 
मालसामानको xयवOथापनः 

अGभयोगपC साथ पेश ग\रएका दसी वा अ"य मालसामान जफतको दाबी भएको वा 
Kफता6 8दन नGमmने XकृGतको भएको वा म-ुाको Kकनारा नभएस(म `यOता मालसामान 
`यसै राtदा िखया लाGग, टुट2 फुट2, सडी गल2 वा अ"य कुनै कारणबाट नोçसान हनु 
जाने वा पGछ Xयोगमा आउन नसçने अवOथाको भएमा कानून बमोिजम Gललाम Gब}à 
ग\र `यOता मालसामान वा वOतकुो छुqा छुqै Gललाम Gब}àको मूmय उmलेख ग\र 
धरौट2मा आ(दानी बाँ°ने ग\र इजलाशले आदेश 8दन सçछ।269  

तर दसीको ßपमा पेश भएका XचGलत कानून बमोिजम Gललाम गन6 नGमmने व"यज"तकुो 
आखेटोपहार, धलुो, र{च"दन, यासा6ग(ुबा जOता KवGभ" न जGडबटु2हß तथा वन पैदावार 
म-ुा चmदैका अवOथामा वा म-ुा फैसला भई अि"तम हनु बाँकà रहे तापGन सडी गल2 
वा अ"य कुनै त\रकाले नû भई जाने अवOथा भएमा `यOता मालसामानको हकमा 
अदालतबाट भएको आदेश बमोिजम xयवOथापन गनु6पछ6।270  

XचGलत कानून बमोिजम Gललाम वा Kफता6 गन6 नGमmने हात हGतयार, खरखजाना 
KवEफोटक पदाथ6 जOता िचजवOत ु स(बि"धत सरुJा Gनकायमा पठाउन ु पछ6।271 
अदालतमा पेश हनु आएका दसीका मालसामान ऐGतहाGसक वा परुाताि`वक वा रािE Fय 

																																																													
267 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम १५ को खsड (क)  
268 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम १४ (४)  
269 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम १५ को खsड (ख) 
270 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम १६ (१) 
271 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम १६ (२)  
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मह`वका हनु ्भ" ने अदालतलाई लागेमा `यOता मालसामानको XकृGत अनसुार रािE Fय 
पOुतकालय वा रािE Fय स~Zहालय वा रािE Fय अGभलेखालयमा वा अ"य स(बि"धत 
सरकार2 Gनकायमा रािE Fय स(पिúको ßपमा राt न पठाउन ुपछ6।272  

  

																																																													
272 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम १६ (३)  
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प\रuछेद – १० 
पेशी xयवOथापन 

 
अदालत वा म-ुा हेनo Gनकायमा म-ुा दता6 भएपGछ सो म-ुाको सनुवुाइ6 गनु6पछ6। म-ुा 
हेनo अGधकार2को इजलाशबाट सनुवुाइ6 गनु6पछ6। हरेक म-ुाको सनुवुाइ6को आåनै 
Xकारको मह`व हनेु हुँदा यOतो सनुवुाइ6को उिचत xयवOथापन हनु ुपद6छ। यसो हनुकुो 
ता`पय6 म-ुाको सनुवुाइ6 फलानो GमGतमा ह"ुछ भ" ने कुराको जानकार2 स(बि"धत म-ुाका 
पJ, सरकार2 वकàल, पJको कानून xयवसायी र Oवयं म-ुा हेनo अGधकार2लाइ6 
जानकार2को लाGग पGन हो। अपवादको अवOथामा बाहेक हरेक म-ुाको सनुवुाइ6 खलुा 
इजलाशमा हनु ुपनo "याKयक मा"यता छ। यसलाइ6 हाîो फौजदार2 काय6KवGध कानूनको 
सामा"य Gसeा"तको [पमा पGन अKóकार ग\रएको छ। अ"य सरोकारवालाले पGन म-ुा 
सनुवुाइ6 हनेु 8दन Gनिy चत भएमा सनुवुाइ6मा भाग Gलन वा आåनो उपिOथत जनाउन 
सçछन।्  
`यसमा पGन GनयGमत अदालत बाहेक यOता म-ुाको कारवाह2 Kकनारा हनेु कारणले 
म-ुा हेनo अGधकार2को अ"य काय6सँग साम´Oयता गनु6 पनo ह"ुछ। फलानो म-ुाको 
फलानो 8दन सनुवुाइ6 गनo भGन Gनिy चत गरेमा म-ुा हेनo अGधकार2ले आåनो काय6ताGलका 
Gनिy चत गन6 पGन सहज ह"ुछ। काय6बोझ अनसुार सù ताहमा यो यो 8दन म-ुा हेनo भGन 
काय6ताGलका बनाउन ुयसको सहज र Xभावकार2 उपाय हो। यOतो म-ुाको सनुवुाइ6को 
लाGग पेशी सूचीको कानूनी xयवOथा नभए पGन GनयGमत अदालतह[मा पेशी सूची 
Xकाशनको कानूनी xयवOथा सबैतहको अदालतका Gनयमावल2मा छन।् यस अGत\र{ 
मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ९९ ले ऐन र यस 
Gनयमावल2मा लेिखएदेिख बाहेकका अ"य अदालती काय6KवGधका Kवषयमा ऐन र यस 
Gनयमावल2को XGतकूल नहनेु ग\र अदालत आफª ले xयविOथत गन6 सçनेछ भ" ने xयवOथा 
गरेको हुँदा औिच`यका आधारमा यसलाइ6 लागू ग\रन ुबाHछनीय देिख"छ।  
यस स"दभ6मा सबैभ"दा पKहलो काय6 म-ुाको पेशी xयवOथापन गनo काय6 हो। दता6 
भएका म-ुाको काय6बोझ अनसुार एक सù ताहमा हेनo म-ुाको संtया Gनधा6रण ग\र सोह2 
अनसुार पJह[लाइ6 म-ुा पेस हनेु 8दनको ता\रख 8दन ुपछ6।  
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साõाKहक म-ुा पेशी सूची 
पJह[लाइ6 म-ुा पेस हनेु 8दनको ता\रख 8दएपGछ सù ताहभ\रमा पेस हनेु म-ुाह[को 
सूची बनाइ6 Xकाशन गनु6पछ6। यस Xयोजनको लाGग म-ुा हेनo अGधकार2को काया6लयमा 
`यOतो सूची सूचनापाट2मा टाँस गनo र स(बि"धत सरकार2 वकàल काया6लयमा पठाउन ु
पछ6।  
यOतो पेशी सूचीमा पJ KवपJह[को नाम, म-ुाको नाम र न(बर, म-ुा पेशी हनेु 8दन 
र म-ुामा कानून xयवसायी Gनय{ु भएको भए Gनजको नाम समेत उmलेख गनु6पछ6। 
यOतो सूचीमा पेस हनेु 8दन अनसुार म-ुाको Kववरण उmलेख गनु6पछ6। पेस हनेु 8दनको 
म-ुाको सूची बनाउँदा काया6लयमा अGभयोगपC दता6 भएको GमGतको आधारमा परुानो 
म-ुा देिख }मैसँग राt न ुपछ6।  
यOतो साù ताKहक म-ुा पेशी सूची सो सù ताह स[ु हनुभु"दा अिघ नै Xकाशन ग\र सçन ु
पछ6। यसको लाGग अिघmलो हù ताको श}ुवार Xकाशन गनo Gनिy चत गनु6 उपय{ु 
ह"ुछ।  
साõाKहक म-ुा पेशी सूचीमा नपरेको कुनै पGन म-ुा `यो हõामा सनुवुाइ6 गनु6 हुँदैन। 
कुनै 8दन अGभयोगपC पेस भएको अवOथामा भने बयान, थनुछेकको आदेश र `यOतो 
म-ुा फैसला गन6 सKकने अवOथा भए सो म-ुा फैसला गन6 ह"ुछ। `यOको लाGग पGन 
परुक पेशी सूची Xकाशन गनु6 उपय{ु ह"ुछ।  
दैGनक म-ुा पेशी सूची 
साù ताKहक पेशी सूचीका आधारमा म-ुा पेस हनेु 8दनको दैGनक म-ुा पेशी सूची Xकाशन 
गनु6पछ6। सो दैGनक म-ुा पेशी सूचीमा पGन परुानो म-ुाको }मले नै सूची बनाउन ु
पछ6। तर अिघmलो 8दन हेदा6हेदÉ बाँकà रहेर भोल2पmट हेनo भGन तोकेको म-ुालाइ6 
सबैभ"दा माGथको }ममा राt न ुपछ6। `यOतो म-ुा छ भने `यसपGछ र `यOतो म-ुा 
छैन भने थनुवुा भएको म-ुा सबै भ"दा माGथmलो }ममा राt न ुपछ6। `यस पGछको 
}ममा पचहúर वष6 माGथका xयि{ह[ वा अश{ता भएका xयि{ ता\रखमा रहे छन ्
भने `यOतो म-ुा समावेश गनु6पछ6। एकै 8दन `यOता XाथGमकता पाउने म-ुाह[ एक 
भ"दा बढ2 रहे छन ्भने Gतनलाइ6 दता6को }मले राt न ुपछ6।  
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म-ुा हेनo अGधकार2ले म-ुाको सनुवुाई गदा6 दैGनक पेशी सूचीमा Xकािशत म-ुाको 
XाथGमकता}म अनसुार माGथबाट }मशः सनुवुाई गनु6पछ6। पेशी सूचीको अिघmलो 
म-ुा सनुवुाई नग\र पGछmलो म-ुाको कारवाह2 गनु6 हुँदैन।  
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प\रuछेद – ११ 

म-ुा सनुवुाइ6 र फैसला 
 
अदालत वा म-ुा हेनo अGधकार2 समJ म-ुा दता6 भएपGछ सो म-ुाको सनुवुाइ6 गनु6पछ6। 
यस स"दभ6मा कानूनले केह2 आधारभतू कुराह[को xयवOथा गरेको छ। Gतनको पालना 
अGनवाय6 ह"ुछ। कानूनले xयवOथा गरेका `यOता केह2 आधारभतू कुराह[ Gन(नानसुार 
छन।् 

सनुवुाइ6 स(ब"धी आधारभतू कुराह[  

क. सनुवुाई खलुा इजलाशमा गनु6 पनoः कानूनले तोकेका केह2 म-ुा र अदालतले ब"द 

इजलाशबाट नै कुनै म-ुाको सनुवुाई हनु मनाGसब देखेमा बाहेक सबै म-ुाको सनुवुाई 
खलुा इजलाशमा गनु6पछ6।273  

ख. पJलाई रोहबरमा राt न ुपनoः म-ुाको सनुवुाई गदा6 वा Gनण6य गनु6 पनo Kवषय ठहर 
गदा6 पJहßलाई रोहबरमा राt नपुछ6। तर म-ुा सनुवुाईका लाGग तोKकएको ता\रखका 
8दन कुनै पJ उपिOथत नभएमा पGन म-ुाको Gनण6य गन6 बाधा छैन।  

ग. Oवाथ6 बािझएको म-ुा हेन6 नहनेुः "यायाधीशले देहायका म-ुाको कारवाह2, सनुवुाई 
र Kकनारा गन6 हुँदैन। 

(क) आåनो वा आåनो निजकको नातेदारको हक, Kहत वा सरोकार रहेको म-ुा,  

(ख) कुनै बखत आफू वा\रस, कानून xयवसायी वा साJी भएको म-ुा, 

(ग) आफूले "यायाधीशको हैGसयतमा कुनै अदालतमा Gनण6य गरेको वा अि"तम आदेश 
गरेको म-ुा, 

(घ) कुनै बखत आफूले म-ुा चmने वा नचmने Kवषयमा राय 8दएको म-ुा, 

(ङ) अ"य कुनै कारणले आधारभतू [पमा आåनो र आåनो एका सगोलका प\रवारका 
सदOयको Oवाथ6 गाँGसएको म-ुा।  

																																																													
273 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १२९  
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“निजकको नातेदार ” भ" नाले अपतुाल2 परे खान पाउने नाताको xयि{ वा मामा, माइèयू, 
सानी आमा, ठूल2 आमा, सान ुबाब,ु ठूला बाब,ु सासू, ससरुा, फुपू, फुपाज,ु जेठान, 
साला, जेठ≤ सासू, साल2, 8दद2, बKहनी, Gभनाज,ु बKहनी èवाइ, छोर2 èवाइ, भाH जा, 
भाH जी, भाH जी èवाइ, भाH जी बहुार2, आमाका बाब,ु आमाकà आमा वा `यOतो नाता 
पनo xयि{को प\रवारको सदOय स(झन ुपछ6 भGन संKहताले OपE ट गरेको छ।  

उिmलिखत अवOथा देिखएमा "यायाधीशले म-ुा हेन6 नहनेु कारण खलुाई आदेश गनु6पछ6। 
यस XGतकूल हनेु ग\र कुनै "यायाधीशले कुनै म-ुाको कारवाह2 सनुवुाई वा Kकनारा गन6 
लागेमा म-ुाको कुनै पJले आवyयक Xमाण सKहत म-ुाको कारवाह2, सनुवुाई वा 
Kकनारा नगन6 Gनवेदन 8दन सçछ। यस बमोिजमको Gनवेदन Xाù त भएमा म-ुा हेनo 
"यायाधीशले म-ुाको कारवाह2, सनुवुाई वा Kकनारा गनु6 अिघ ̀ यOतो Gनवेदन बमोिजमको 
माग दाबी मनाGसब भए वा नभएको यKकन ग\र म-ुा हेन6 नहनेु भएमा सोह2 बमोिजम 
आदेश गनु6पछ6। यस बमोिजम आदेश भएकोमा म-ुा Oथाना"तरणको लाGग स(बि"धत 
पनुरावेदन स"ु ने अदालत समJ लेखी पठाउन ुपछ6।  

घ. "यायाधीश आफ™ ले गनु6पनo  

अदालतले गनo कामहßम°ये अGभय{ु वा साJीको बयान Gलने वा बकपC गराउने, 
साJीलाई शपथ गराउने, पपु6Jका लाGग थनुामा राt ने वा धरौट वा जमानतमा राt न 
आदेश 8दने, म-ुामा Gनण6य 8दन ुपनo कुराह[को आदेश पचा6 खडा गनo, Xमाण बöु ने 
स(ब"धी आदेश 8दने, अ"त\रम वा अ"तरकाल2न आदेश 8दने, म-ुाको सनुवुाई गनo, 
म-ुाको Xारि(भक र पूव6 सनुवुाई छलफल गराउने, आवyयक अ"य कुनै KकGसमको 
आदेश गनo, र फैसला गनo, वा अि"तम आदेश 8दने काम "यायाधीश आफैले गनु6पछ6। 
बयान वा बकपCको अGभलेखनको Xयोजनको लाGग "यायाधीशले क(तीमा राजपC 
अनKëत Xथम pेणीस(मको कम6चार2को सहयोग Gलन सçछ।274  

सनुवुाईका चरणह[ः 

कुनै पGन म-ुामा Xारि(भक सनुवुाइ6, पूव6 सनुवुाइ6 र अि"तम Gनण6यका लाGग सनुवुाइ6 
हनु सçछ।  

																																																													
274 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १७७  
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१. Xारि(भक सनुवुाइ6  

कुनै म-ुा स(ब"धमा अGभय{ुले बयान गदा6 अदालतको अGधकार JेC नभएको, 
वाद2लाई म-ुा दायर गनo हकदैया नभएको वा हद(याद नभएको भ" ने Xy न उठाएमा 
अदालतले पKहले `यOतो Xy नका स(ब"धमा Gनण6य गरेर माC `यOतो म-ुाको अ"य 
कारवाह2 अगाGड बढाउन ुपछ6।  

वाद2लाई म-ुा दायर गनo हकदैया नभएको वा हद(याद नभएको भ" ने देिखएमा सो म-ुा 
खारेज गनु6पछ6। यसर2 खारेज भएमा सो म-ुाको कारवाह2को अ"`य ह"ुछ। सो खारेज 
हनेु कारण सKहतको फैसला ले∑ ुपछ6।  

अGधकार JेCको Xy नमा भने आåनो अGधकार JेCGभC नपनo देिखएमा अGधकार JेC 
भएको अदालतमा पठाउन आदेश 8दन ुपछ6।  

अGभय{ुले हकदैया नभएको, हद(यादGभC म-ुा नपरेको वा अदालतको JेCाGधकार 
नभएको स(ब"धमा Gलएको िजKकर मनाGसब नदेिखएमा अदालतले `यOतो म-ुाको कानून 
बमोिजम कारवाह2, सनुवुाई र Kकनारा गनु6पछ6। सो म-ुाको कारवाह2 अिघ बढछ।  

यOतो Gनण6य उपर ̀ यOतो Gनण6य भएको GमGतले तीस 8दनGभC पनुरावेदन स"ु ने अदालतमा 
उजरु गन6 सKक"छ।  

यसर2 भएको Xारि(भक सनुवुाईमा अदालतले `यOतो म-ुामा हकदैया भएको, 
हद(यादGभC म-ुा दायर भएको वा `यOतो म-ुाको कारवाह2, सनुवुाई र Kकनारा गनo 
अGधकार JेC `यOतो अदालतलाई भएको भGन गरेको Gनण6य उपर पनुरावेदन स"ु ने 
अदालतमा उजरु नगरेमा वा पनुरावेदन स"ु ने अदालतबाट सोह2 बमोिजम Gनण6य भएमा 
सो Gन[पण भएको Xy न पनुरावेदन स"ु ने अदालतमा पनुः उठाउन पाइ¢दैन।275  

२. पूव6 सनुवुाइ6 

फौजदार2 म-ुामा कुनै अGभय{ुले Gनज उपर लागेको कसूरको आरोप Oवीकार ग\र 
अदालतमा साKवती बयान गरेमा अदालतले `यOतो बयानको स`यता र Kवy वसनीयतालाई 
समेत Kवचार ग\र त`काल उ{ म-ुाको फैसला गन6 सçछ।276 यस अवOथा बाहेक 

																																																													
275 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ५१ 
276 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १२३(१) 
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अथा6त ् अGभय{ुले कसूर इ"कार गरेको वा इ"कार XGतउúर 8दएको अवOथामा 
अदालतले म-ुामा ठहर गनु6 पनo कुरा यKकन गन6को लाGग वाद2 तथा XGतवाद2वीच 
छलफल गराउने आदेश 8दन सçछ। `यसर2 छलफल गनo भGन Gनधा6रण ग\रएको 8दन 
वाद2, XGतवाद2 र नेपाल सरकार वाद2 हनेु म-ुाको हकमा अGभय{ु समेत अदालतमा 
उपिOथत हनुपुछ6। `यOतो अGभय{ुले चाहेमा Gनजको कानून xयवसायी समेत उपिOथत 
हनु सçछ। छलफलमा वाद2ले दाबी र XGतवाद2ले XGतवाद र त`स(ब"धी Xमाण XOततु 
गन6 सçछन।् वाद2 XGतवाद2ले पेश गरेको दाबी, XGतबाद तथा Xमाणबाट अदालतले 
म-ुामा ठहर गनु6 पनo कुरा यKकन गन6 सçछ।277 यसर2 यKकन भएको ठहर गनु6 पनo 
कुराह[ समेत खलुाई आदेश पचा6 खडा ग\र Xमाण बöु ने ता\रख तोçन ुपछ6।  

३. अि"तम सनुवुाइ6  

Xमाण बöु ने काय6 स(प" न भएपGछ अदालतले सामा"यतया एक मKहनाGभC म-ुाको 
सनुवुाई ग\र Gनण6य गनु6पछ6।278 कुनै कसूरको अGभयोग लागेको अGभय{ुले आफू उपर 
लागेको आरोप खsडन गन6 वा आåनो XGतरJाको लाGग आफूले रोजेको कानून xयवसायी 
Gनय{ु ग\र बहस पैरवी गराउन सçछ।279  

सनुवुाई गदा6 म-ुामा थप कुराहß OपE ट गन6को लाGग Gलिखत बहस नोट पेश गन6 
अदालतले आदेश गन6 सçछ। यOतो आदेश भएमा म-ुाका पJ आफª ले वा Gनजले 
Gनय{ु गरेको कानून xयवसायीले अदालतÅारा तोKकएको अवGधGभC Gलिखत बहस नोट 

पेश गनु6पछ6।  

४. बहस पैरवी (Pleading)  

म-ुाको सनुवुाई गदा6 म-ुाका पJहßले Gनय{ु गरेको कानून xयवसायी माफ6 त आåनो 
दाबी वा XGतरJा गन6 बहस पैरवी गन6 सçछन।् कुनै कसूरको अGभयोग लागेको 
अGभय{ुले आफू उपर लागेको आरोप खsडन गन6 वा आåनो XGतरJाको लाGग आफूले 
रोजेको कानून xयवसायी Gनय{ु ग\र बहस पैरवी गराउन सçछ।280  

																																																													
277 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १२४(१) देखी (४) 
278 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३१(१)  
279 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३० (१) 
280 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३० (१) 
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कानून xयवसायीÅारा XGतGनGध`व भएको म-ुामा अदालतमा सनुवुाइ6 हुँदा Gनजको 
उपिOथGत र Gनजको बहस मह`वपूण6 ह"ुछ। Gनजको आåनो पJXGत र अदालत XGत 
उिúकै गहन दाKय`व र िज(मेवार2 ह"ुछ। `यसैले अदालतका Gनयमह[मा बहसको 
Kवषय बहसको }म र इजलाशको मया6दा स(ब"धमा xयवOथा ग\रएका छन।्281 यी 
xयवOथाह[ले कानून xयवसायीको अदालत समJको XOतGुतलाइ6 xयवOथापन गनo उ-ेyय 
राखेको छ।  

क. इजलाशको मया6दाः कानून xयवसायी इजलाशमा Xवेश गदा6, इजलाश कJमा 
रहँदा, बहस गदा6 वा इजलाश कJबाट बाKहर GनOकँदा इजलाशको मया6दा कायम 
गनु6पछ6।  

ख. बहसको Kवषयः म-ुा सनुवुाइ6 गनo इजलाशले म-ुा सनुवुाइ6को }ममा सो म-ुामा 
छलफल हनेु बुदँाह[ Gनधा6रण गनु6पछ6। यसले बहसलाइ6 KवषयवOतमुा केि"Nत गन6 
सहयोग गछ6। कानून xयवसायीले बहस गदा6 म-ुामा Gनण6य गनु6 पनo Xy नमा केि"Nत 
रह2 बहस गनु6पछ6।  

ग. बहसको }मः बहस गदा6 स[ु तहको अदालतमा भए Gनवेदक वा वाद2को तफ6 बाट 
उपिOथत पनुरावेदन तहमा भए Gनवेदक वा पनुरावेदक तफ6 बाट उपिOथत कानून 
xयवसायीले बहस गनु6पछ6। `यसपGछ X`यथô तफ6 बाट उपिOथत कानून xयवसायीले 
बहस गनु6पछ6। कुनै म-ुामा दवैु पJको तफ6 बाट Gनवेदन वा पनुरावेदन परेको रहेछ 
भने कसको तफ6 बाट पKहला बहस गनo भ" ने कुरा स(बि"धत इजलाशले Gनधा6रण गनु6पछ6 
र सोह2 बमोिजम बहसको }म कायम ह"ुछ।  

कुनै म-ुामा एकै पJबाट एकभ"दा बढ2 कानून xयवसायी भएमा सो म°ये व\रE ठ 
कानून xयवसायीले Xमखु कानून xयवसायीको [पमा बहस गनु6पछ6। अ"य कानून 
xयवसायीले `यसपGछ }मशः थप त®यगत वा कानूनी Xy नमा बहस गनु6पछ6। तर 
इजलाशको अनमुGत तथा Xमखु कानून xयवसायीको सहमGतमा XाथGमकता }ममा पGछ 
भएको कानून xयवसायीले पGन पKहले बहस गन6 सçछ।  

																																																													
281 सवáuच अदालत Gनयमावल2, २०७४ को Gनयम ८४ देखी ८७; उuच अदालत Gनयमावल2, २०७३ को 

Gनयम ८७ ८७क ८७ख; िजmला अदालत Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ६१ देखी ६४ 
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घ. बहसको समय र समयको xयवOथापनः एकभ"दा बढ2 कानून xयवसायी भएको 
म-ुामा बहसको समय लगायत समZ बहस xयवOथापन गनo िज(मेवार2 Xमखु कानून 
xयवसायीको ह"ुछ।  

म-ुामा पJको तफ6 बाट Gनय{ु कानून xयवसायीले इजलाशले Gनधा6रण गरेको समयGभC 
आåनो बहस समाõ गनु6पछ6। Gनधा6\रत समय अपगु हनेु भइ6 अGत\र{ समय आवyयक 
पनo भएमा सोको उिचत र पया6ù त कारण सKहत आवyयक पनo समय माग ग\र बहस 
स[ु हनुभु"दा अिघ अनरुोध गनु6पछ6। सो xयहोरा मनाGसब देिखएमा इजलाशले थप 
समय Xदान गन6 सçछ।  

ङ. बहस नोटः इजलाशले सनुवुाइ6को लाGग पेशी तोKकएको म-ुामा पेशीको 8दन अगावै 
Gनिy चत समय तोकà बहसनोट पेस गन6 आदेश 8दन सçछ। कानून xयवसायी आफैले 
बहसनोट पेस गन6 चाहेमा म-ुाको सनुवुाइ6 अगावै बहसनोट पेस गन6 सçछ। इजलाशले 
अ"यथा आदेश 8दएमा बाहेक सामा"यतयाः बहस स(प" न भइ6सके पGछ बहसनोट 
Gलइ¢दैन। बहसनोट तयार गदा6 Gनण6य गनु6 पनo Xy न OपE ट खलुाइ6 सो Xy नमा सीGमत 
रहन ुपछ6।  

च. बहसको अGभलेखः इजलाशले आवyयक ठानेमा कानून xयवसायीको बहस रेकड6 
ग\र अGभलेख गन6 सçछ।  

५. राय Gनमा6ण र राय लेखन 

म-ुाको सनुवुाइ6 स(प" न भएपGछ कुनै Xमाण बöुनपुनo अवOथा भएमा बाहेक सो सनुवुाइ6 
गरेको म-ुाको फैसला गनु6पछ6। फैसलाको अथ6 सो म-ुामा वाद2ले XOततु गरेको 
अGभयोग दाबी बमोिजम हनेु वा नहनेु ठहर गनo हो। म-ुामा फैसला गनo कुरा अ`य"तै 
मह`वपूण6 संवेदनिशल कुरा हो। कसूरदारले सजायबाट उ"मिु{ नपाओस र बेकसूर 
वा Gनदáष सजायको भागी हनु ुनपरोस भ" ने कुरामा फैसला गनo अGधकार2 असा°यै 
सतक6  रहन ुपछ6।  

फैसला गदा6 कानून, Xमाण, "याKयक मा"यता, "याय र कानूनका मा"य Gसeा"तह[ 
सा"दGभ6क ह"ुछन। म-ुामा ग\रएको फैसला कारण सKहतको (Reasoned Decision) 
हनु ुपछ6। म-ुा हेनo अGधकार2 कुनै GनEकष6मा प:ुदा के आधारमा `यOतो GनEकष6मा 
पगेुको हो भGन फैसलामा देिखन ुपछ6।  
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`यसकारण म-ुाको सनुवुाइ6 गरे पGछ सो म-ुामा Gलइ6एको दाबी स(ब"धी काननुी 
xयवOथा बमोिजम कसूरदार ठहर गन6 Xमाणह[ पया6ù त छन ् छैनन, XOततु भएका 
Xमाणह[ले के अवOथा देखाएका छन,् XOततु Xमाणह[ Xमाण कानून र अ"य XचGलत 
कानून बमोिजम Zाø य छन ्छैनन,् कानून बमोिजम Zा∏ छन ्भने Gतनको Xमािणक 
मूmय कOता छन ्जOता कुराह[ Kवचार ग\रन ुपछ6। `यOतै XOततु म-ुाका XकृGतका 
स"दभ6मा कOता मा"यताह[ KवकGसत भएका छन,् माGथmलो अदालतबाट यOतै Xकारका 
वा यOतै त®य समावेश भएका म-ुाह[मा कOतो ÇिE टकोण रािखएको छ भ" ने जOता 
कुराह[को आधारमा सो म-ुामा GनEकष6मा प:ुने वा राय Gनमा6ण गनo काय6 गनु6पछ6।  

माGथ लेिखएका कुराह[मा Kवचार ग\र `यसको आधारमा म-ुा हेनo अGधकार2ले फैसला 
Gलिखत [पमा अGभxय{ गनु6पछ6। फैसलाको पूण6पाठ सोह2 8दन तयार गन6 स(भव 
नभएमा सो 8दन Gनण6य स(म माC सनुाइ6 ̀ यसलाइ6 राय Kकताबमा282 अGभलेख गनु6पछ6। 
राय Kकताबमा अGभय{ुले कसूर गरे नगरेको ठहर ग\र कसूर गरेको ठहर भएमा 
Gनजलाई हनेु सजाय समेत खलुाउन ुपछ6। कुनै अGभय{ुलाई सजायमा छुट 8दन XOताव 
ग\र अGभयोगपC दायर भएको म-ुामा फैसला गदा6 कसूरदार ठहर भएको अGभय{ुलाई 
कसूर गरे वापत हनेु सजाय Kकटान ग\र `यOतो सजायमा सरकार2 वकàलले Gलएको 
XOताव बमोिजम सजायमा छुट 8दने ग\र फैसला गनु6पछ6।283 फैसला गदा6 एउटै 
GमGसलबाट गनु6 पनo काम म°ये केह2 बाँकà राखी पGछ बझुी Gछ" ने भGन फैसला गन6 
पGन हुँदैन।284  

यOतो Gनण6य अदालतले स(भव भएस(म आåनो वेवसाइटमा त`काल राt न ुपछ6।285 

  

																																																													
282 राय Kकताव सो Gनण6य लेखनको Xयोजनका लाGग उपयोग ग\रने कापी वा रिजûर हो। `यसमा यOतो Gनण6य 

बाहेक अ"य कुरा ले∑ हुँदैन। राय Kकताबमा म-ुा न(बर, म-ुाको नाम, पJ GबपJको नाम, कसूर ठहर भएको 
Gनण6य GमGत र Gनण6य न(बर, कसूर ठहर गनo "यायाधीशको नाम समेत उmलेख गनु6 पछ6। मलुकुà फौजदार2 
काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ६७ (६) 

283 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम १९ 
284 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ६८ 
285 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३१ (९) 
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६. फैसला वा अि"तम आदेश लेखन 

Gनण6य सनुाएको "यायाधीशले २१ काय6 8दनGभC फैसला लेखी GमGसल संल:न 
राt नपुछ6।286 फैसलाको पूण6पाठ लेtदा प\रिशE ट-१८ बमोिजमको ढाँचामा 
लेt नपुछ6।287  

फैसलाको पूण6 पाठमा चार खsड ह"ुछन।् पKहलो खsडमा इजलाश र म-ुाको Kववरण, 
दोéो त®य खsड, तेéो स(बि"धत अदालतको ठहर खsड र चौथो तपGसल खsड 
ह"ुछ।  

इजलाश र म-ुाको Kववरणमा फैसला गनo अGधकार2को नाम, म-ुा न(बर, म-ुाको नाम, 
पJ KवपJको नाम, Gनण6य GमGत र Gनण6य न(बर उmलेख गनु6पछ6।  

त®य खsडमा अनसु"धान }ममा संकGलत कागजातह[को संिJù त xयहोरा, अGभयोग 
दाबी र `यOको कानूनी आधार र माग ग\रएको सजायको xयहोरा, अGभय{ुले गरेको 
बयान, भएका आदेश र आदेश बमोिजम स(प" न काय6ह[, बिुझएका Xमाण तथा 
कागजातह[को संिJù त xयहोरा उmलेख गनु6पछ6।  

ठहर खsडमा म-ुाको संिJù त Kववरण तथा सोसँग स(बि"धत आवyयक कुरा, म-ुामा 
कुनै कानून xयवसायीले बहस गरेको भए `यOतो बहसको मtुय मtुय बुदँा, म-ुाका 
पJह[ले पेश गरेको Xमाण, ती Xमाणको Kवy वसGनयता वा खsडनीय, `यसको आधार, 
Xमाणको पया6ù तता वा अपया6ù तता, म-ुामा कुनै पJले कुनै कानूनी Xy न उठाएको भए 
`यस स(ब"धी कुरा, कसूर ठहर हनेु वा नहनेु आधार तथा `यसको कारण, पनुरावेदन 
ला:ने वा नला:ने र पनुरावेदन गनु6 पनo अदालत तथा अ"य आवyयक केह2 रहेछ भने 
सो कुराह[ पGन उmलेख गनु6पछ6।288  

फैसलाको अि"तम भाग भनेको तपGसल खsड हो। यह2 खsड नै मलुतः काया6"वयनको 
}ममा हे\र"छ। यसमा मtुयतः Gनण6य भएको कुराको कसर2 काया6"वयन हनेु हो भ" ने 
कुरा लेिख"छ। यस खsडमा सजाय र `यसको Kववरण तथा काया6"वयनको त\रका, 
स(पिú 8दने 8दलाउने तथा `यसको काया6"वयनको त\रका, धरौट2 Kफता6, स(पिú 
																																																													
286 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३१(६)  
287 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को अनसूुची ४३ 
288 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३१(३) 
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फुकुवा, दसीमा XOततु भएका वOतहुßको xयवOथापन, बरामद िचजवOत ुजफत वा 
Kफता6 गनo कुरा र हानo पJलाई पनुरावेदनको (याद 8दने कुराह[ उmलेख गनु6पछ6।  

७. फैसला Xमाणीकरण 

माGथ लेिखए बमोिजम तयार ग\रएको फैसलामा फैसला भएको GमGत र फैसला तयार 
भएको GमGत उmलेख ग\र म-ुा हेनo अGधका\रले हOताJर ग\र Xमाणीकरण गनु6पछ6।289 
यसर2 X`येक हõा तयार भई Xमाणीकरण भएका फैसलाको Kववरण काया6लयको सूचना 
पाट2मा टाँस ग\र आåनो वेबसाईटमा समेत राt न ुपछ6।290  

८. फैसलाको जानकार2  

फैसला तयार भइ6 Xमािणकरण भइ6 सके पGछ केह2 अवOथामा पJह[लाइ6 जानकार2 
8दन ुपनo ह"ुछ। केह2 अवOथामा जानकार2 न8दए पGन पJले जानकार2 पाएको माGन"छ। 
कOतो पJलाइ6 जानकार2 8दन ुपनo हो भ" ने स(ब"धमा Gन(न xयवOथा छ। 

Gन(न Gलिखत xयि{ह[लाइ6 फैसलाको सूचना 8दन ुपछ6। 

• म-ुाको कारवाह2मा स[ुदेिख नै संल:न नरहेको अGभय{ु वा XGतवाद2, 

• थनुा वा कैदमा रहेको अGभय{ु 

• एउटा माC पJ भई एकतफ¿ कारवाह2 भएको म-ुाको अGभय{ु 

यी xयि{ह[लाइ6 फैसलाको सूचना 8दन ुपदा6 प\रिशE ट-१९ को ढाँचामा फैसलाको 
सूचना 8दन ुपछ6।291  

यOतो सूचना समाxहान सरह तामेल गनु6 पछ6। समाxहान तामेल2को काय6KवGध यस 
अिघ नै चचा6 ग\र सKकएको हुँदा यहाँ पनुरावGृत ग\रएको छैन। `यOतो सूचना सो 
XK}याबाट तामेल हनु नसकेमा नेपाल सरकारको OवाGम`वमा रहेको रािE Fय Oतरको 
कुनै दैGनक समाचारपCमा सूचना Xकाशन गनु6पछ6।292 व"यज"त ुस(ब"धी म-ुामा 
भएको फैसलाको जानकार2 स(बि"धत सरकार2 वकàलको काया6लयलाई समेत 8दन ु
																																																													
289 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३१ (६क)  
290 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३१ (१०)  
291 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को अनसूुची ४४ 
292 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३२ 
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पछ6।293 सरकार2 वकàल काया6लयले फैसलाको जानकार2 Xाù त गरेको GमGतबाट 
पनुरावेदनको (याद Xार(भ ह"ुछ।  

९. फैसला वा आदेशको सामा"य CKुट सuयाउने 

फैसलामा दOतखत भईसकेपGछ कसैले पGन सो फैसलामा हेरफेर वा थपघट गन6 
हुँदैन।294 तर पJको Gनवेदनबाट वा स(बि"धत कम6चार2ले 8दएको XGतवेदनबाट 
फैसला वा आदेशमा रहेको लेखाई स(ब"धी सामा"य CKुट सuयाउन ुपनo देखेमा म-ुा 
हेनo अGधकार2ले फैसला वा आदेश संशोधन गनo ग\र छुqै आदेश 8दन सçछ। �सामा"य 
CKुट� भ" नाले ठहर ग\रएको Kवषय र इ"साफमा फरक नपनo ग\र फैसलामा भएका 
अë र अJरमा भएको फरक, वाद2, XGतवाद2 वा साJीको नाम, थर, ठेगानाम°ये कुनै 
एकको उmलेखनको CKुट, छपाई वा KXि"टóमा भएका साना Gतना CKुट स(झन ुपछ6।  

यOतो आदेश मूल फैसला वा आदेशको अGभ" न अó माGन"छ। यसर2 ग\रएको आदेशको 
xयहोरा म-ुाका अ"य पJलाई पGन जानकार2 गराउन आवyयक देिखएमा अदालतले 
सूचना 8दन सçछ।295  

१०. थनुवुा वा कैद2लाई \रहाई गदा6 अपनाउन ुपनo काय6KवGध296  

फैसला वा आदेश बमोिजम कुनै थनुवुा वा कैद2लाई \रहाई गनु6पनo भएमा Gनजलाई 
\रहाई गनु6 पनo कारण, कैद2 वा थनुवुाको परुा नाम र ठेगाना तथा म-ुाको Kववरण 
खोल2 स(बि"धत कारागारलाई `यसको आदेश पठाउन ु पछ6। यOतो आदेश Xाù त 
भएपGछ स(बि"धत कारागारले ̀ यOतो आदेश बमोिजम थनुवुा वा कैद2लाई त[ु"त \रहाई 
गनु6पछ6।  

फैसला वा आदेश बमोिजम \रहा गनु6 पनo थनुवुा वा कैद2 सो 8दन अदालतमा उपिOथत 
रहेकोमा फैसला भएपGछ त`काल Gनजलाई \रहाई ग\र `यसको सूचना स(बि"धत 
कारागारलाई 8दन ुपछ6।  

																																																													
293 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३२(४)  
294 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ७० 
295 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ६९ 
296 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १७८ 
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११. रोç का रहेको स(पिú फुकुवाः  

कुनै म-ुामा कुनै स(पिú रोç का रहेको छ र फैसला वा आदेशले सो स(पिú फुकुवा 
हनेु छ भने `यसर2 रोç का रहेको स(पिú फुकुवा गनु6 पदा6 रोç का राt ने स(बि"धत 
काया6लय र xयि{लाई `यसको सूचना 8दन ुपछ6।297  

																																																													
297 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १७९  
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प\रuछेद - १२ 
फैसलाको जानकार2 र पनुरावेदनको (याद 

 
फैसला ब"धनकार2 हनेु 
कुनै अदालत वा म-ुा हेनo अGधकार2ले गरेको Gनण6य वा फैसलामा िचú नबöु ने पJले 
सो भ"दा माGथmलो तहको अदालत वा Gनकायमा सो फैसला जाँuनको लाGग 8दइ6ने 
Gनवेदन नै पनुरावेदन हो। पनुरावेदनको अGधकार कानूनले Xदान गरेको ह"ुछ। 
कानूनले कOतो म-ुाको पनुरावेदन कहाँ ला:ने हो भGन Gनिy चत ग\र 8दएको ह"ुछ। 
म-ुा हेनo अGधकार2ले गरेको फैसलामा िचú नबöु ने पJले सो फैसला Kव[e पनुरावेदन 
8दई सो फैसला वा Gनण6य बदर नगराएस(म स(बि"धत पJको हकमा सो Gनण6य वा 
फैसला बा°यकार2 ह"ुछ।  
रािE Fय GनकुH ज तथा व"यज"त ुसंरJण ऐन, २०२९ ले तोKकएको अGधकार2ले गरेको 
फैसला उपर िजmला अदालतमा पनुरावेदन ला:ने xयवOथा गरेको छ। यस ऐनले पªतीस 
8दन GभC पनुरावेदन 8दन सKकने xयवOथा पGन गरेको छ। यसबाट ऐनले पनुरावेदन 
ला:ने अदालत र पनुरावेदन 8दने अवGध समेतको xयवOथा गरेकोले पनुरावेदन 8दने 
अदालत र पनुरावेदन 8दने अवGध स(ब"धमा सोह2 xयवOथा आकKष6त ह"ुछ। यस 
बाहेकका अ"य कुराह[ स(ब"धमा यो ऐन र यस अ"तग6त बनेका Gनयमावल2ह[मा 
कुनै xयवOथा नभएको हुँदा XचGलत कानूनको xयवOथा आकKष6त हनेु ह"ुछ। यस 
पिुOतकाको स[ुमा नै काय6KवGधको अ"य xयवOथा स(ब"धमा मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध 
संKहता, २०७४ र यस अ"तग6त बनेको Gनयमावल2, मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध 
Gनयमावल2, २०७५ आकKष6त हनेु बारे चचा6 ग\र सKकएको छ। तसथ6 अ"य कुराका 
हकमा मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता र Gनयमावल2मा भएको xयवOथालाइ6 आधार 
Gलन ुपछ6।  
पनुरावेदनको (याद स[ु हनेु  
रािE Fय GनकुH ज तथा व"यज"त ुसंरJण ऐनले पªतीस 8दन GभC पनुरावेदन 8दन सKकने 
xयवOथा गरे पGन सो अवGध कKहले देिख स[ु हनेु भ" ने स(ब"धमा xयवOथा रहेको 
छैन। तसथ6 XचGलत कानूनमा थाहा पाएको GमGतले पनुरावेदनको अवGध स[ु हनेु भGन 
भएको xयवOथालाइ6 अनसुरण गनु6 पनo ह"ुछ।  
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म-ुाको कारवाह2मा स[ुदेिख नै संल:न नरहेको अGभय{ु वा XGतवाद2, थनुा वा कैदमा 
रहेको अGभय{ु र एउटा माC पJ भई एकतफ¿ कारवाह2 भएको म-ुाको अGभय{ुलाइ6 
फैसलाको सूचना 8दन ुपनo हुँदा298 सो सूचना तामेल भएको GमGतलाइ6 थाहा पाएको 
GमGत माGन"छ। तसथ6 यOता अवOथाका XGतवाद2ह[का हकमा सो GमGतबाट 
पनुरावेदनको (याद स[ु ह"ुछ।  

अ"य अवOथाका XGतवाद2ह[ले फैसलाको नç कल Gलएर वा अ"य कुनै तवरबाट 
जानकार2 पाएको रहेछ भने सो GमGतबाट पनुरावेदनको (याद स[ु ह"ुछ। तर 
अदालतबाट सनुवुाई हुँदाका बखत म-ुाको पJ वा Gनजको कानून xयवसायी उपिOथत 
भई बहस पैरवी गरेको रहेछ र सोह2 8दन फैसला भएको रहेछ भने म-ुाको पJले 
`यOतो फैसला भएको थाहा पाएको माGन"छ।299 `यOतो कुनै अवOथा रहेनछ भने पGन 
फैसला भएको GमGतले एक वष6को अवGध नाघेपGछ पJले फैसला भएको Oवतः थाहा 
पाएको माGन"छ।300  

यस बमोिजमको म-ुामा भएको फैसलाको जानकार2 स(बि"धत सरकार2 वकàलको 
काया6लयलाई 8दन ुपनo कानूनी xयवOथा छ।301 सो बमोिजम फैसलाको जानकार2 
Xाù त भएको GमGतबाट वाद2 पJ अथा6त ्नेपाल सरकारको हकमा पनुरावेदन गनo (याद 
स[ु ह"ुछ।302  

पनुरावेदनको (याद थाGमने 

पनुरावेदनको लाGग कानूनले Gनधा6\रत गरेको अवGध GभC नै पनुरावेदन गनु6पछ6। तर 
`यस अवGधGभC पनुरावेदन गन6 नसकेको कारण देखाई पनुरावेदन गन6 चाहने पJले 
Gनवेदन 8दएमा र Gनवेदनको xयहोरा मनाGसब ठहराएमा पनुरावेदन स"ु ने अदालतले 
बढ2मा तीस 8दनस(मको (याद थाGम8दन सçछ।303 

																																																													
298 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३२ 
299 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३४(३) 
300 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३४ (४) 
301 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा१३२(४) 
302 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३४ (३) को XGतव"धा`मक वाçयाँश 
303 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३४ (१)को XGतव"धा`मक वाçयाँश  
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प\रuछेद - १३ 
पनुरावेदन दता6 र कारवाह2 

 
म-ुा हेनo Gनकाय माफ6 त पनुरावेदन गन6 सKकने 

म-ुा हनo अGधकार2ले गरेको फैसला उपर िचú नबöु ने पJले पनुरावेदन तहको 
अदालतमा सो फैसला Kव[e पनुरावेदन गन6 पाउँछ। यOतो पनुरावेदनपC कानूनले 
तोकेको (याद GभC पनुरावेदन स"ु ने अदालत वा Gनकायमा दता6 गनु6पछ6। व"यज"त ु
अपराध म°ये संरJक वा GडGभजनल वन अGधकृतले गरेको फैसला उपर स(बि"धत 
िजmला अदालतमा पनुरावेदन ला:छ। तसथ6 स[ु तहको फैसला अथा6त ् संरJक वा 
GडGभजनल वन अGधकृतले गरेको फैसला उपर स(बि"धत िजmला अदालतमा पनुरावेदन 
दता6 गनु6पछ6। तर XचGलत कानूनले फैसला गनo अदालत वा Gनकाय माफ6 त पGन 
पनुरावेदन दता6 हनु सçने xयवOथा गरेको हुँदा304 म-ुा हेनo अGधकार2 वा Gनकायले 
आåनो फैसला उपर आåनै काया6लय वा Gनकाय माफ6 त पनुरावेदन दता6 गनo स(ब"धमा 
°यान 8दन ुपनo तथा अपनाउन ुपनo काय6KवGध स(ब"धमा जानकार2 राt न ुपनo ह"ुछ। 
यस प\रuछेदमा सोह2 स(ब"धी कानूनी xयवOथाको चचा6 ग\रएको छ।  

पनुरावेदनपCको ढाँचा र पनुरावेदनपCमा खलुाउन ुपनo कुराः 

पJले पनुरावेदन 8दँदा तोKकएको ढाँचामा 8दन ु पछ6।305 यOतो पनुरावेदनमा अ"य 
कुराको अGत\र{ पनुरावेदक र X`यथôको परुा नाम र ठेगाना, म-ुाको संिJù त Kववरण, 
तmलो अदालतको Gनण6यमा िचú नबझेुको कुरा र `यसको आधार, पनुरावेदन स"ु ने 
अदालतबाट Gनण6य हनु ुपनo कुराह[ र स(बि"धत कानून OपE ट [पमा उmलेख ग\र 
पनुरावेदकले सह2छाप गनु6पछ6।306  

पनुरावेदन साथ जनु फैसला उपर पनुरावेदन 8दन खोजेको हो ̀ यOतो फैसलाको XGतGलKप 
र फैसलाबाट Gनजलाई कुनै सजाय भएको रहेछ भने Gनजले `यOतो सजाय भोगेको वा 

																																																													
304 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३५ 
305 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३६ (१) अनसूुची ४५बमोिजमको ढाँचामा  
306 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३६ (२) 
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बझुाएको वा `यस वापत कैदमा रहेको वा जमानत 8दएको वा धरौट राखेको GनOसा 
समेत संल:न गनु6पछ6।307 

धरौट वा जमानत न8दने xयि{लाई कैद सजाय भएको रहेछ भने Gनजले `यOतो सजाय 
वापत कैदमा बसेर माC पनुरावेदन गन6 सçछ।308 म-ुाको कारवाह2को GसलGसलामा 
थनुामा वा कैदमा पर2 फैसला बमोिजमको सजाय भ{ुान ग\र सकेको xयि{ भए 
पनुरावेदन गन6को लाGग कैदमा बOन वा धरौट वा जमानत 8दन पदÉन।309  

स[ु अदालतमा पपु6Jको लाGग धरौट वा जमानत 8दने xयि{को हकमा पनुरावेदन गदा6 
`यOतो धरौट वा जमानतबाट पगेुस(म सोह2 धरौट वा जमानतलाई कायम गन6 
सKक"छ।310 पनुरावेदन गनo xयि{ बाहेक अ[ कसैको स(पिú धरौट वा जमानत 
रहेकोमा `यOतो xयि{को म´ुर2Kवना `यOतो स(पिúलाई धरौट वा जमानत कायम गन6 
सKकँदैन।311 

पनुरावेदनपCको जाँच 

XचGलत कानूनले फैसला गनo अदालत माफ6 त पGन पनुरावेदन दता6 हनु सçने xयवOथा 
गरेको हुँदा सो दता6 गदा6 पनुरावेदनपCको र2त पगेु नपगेुको जाँच गनु6 पनo ह"ुछ। 
`यसकारण पनुरावेदनपCमा उmलेख गनु6 पनo Kववरण स(ब"धमा जानकार2 राt न ुपनo 
ह"ुछ।  

पनुरावेदनपCमा पनुरावेदक र X`यथôको परुा नाम र ठेगाना, म-ुाको संिJù त Kववरण, 
तmलो अदालतको Gनण6यमा िचú नबझेुको कुरा र `यसको आधार, पनुरावेदन स"ु ने 
अदालतबाट Gनण6य हनु ुपनo कुराह[ र स(बि"धत कानून OपE ट [पमा उmलेख भएको 
हनु ुपछ6। यस अGत\र{ पनुरावेदनपCमा Gन(न Kववरण उmलेख भएको हनु ुपछ6।312  

  

																																																													
307 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३६ (३) 
308 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३७(१) देखी (५)  
309 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३७ (८)(क) 
310 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३७ (९) 
311 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३७ (११) 
312 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ७१  
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(क) फैसला वा अि"तम आदेश गनo अदालतको नाम, 

(ख) पनुरावेदक वाद2 वा XGतवाद2 भएको xयहोरा, 

(ग) म-ुाको नाम, 

(घ) फैसला वा अि"तम आदेश भएको GमGत, थाहा पाएको GमGत र पनुरावेदनको 
(याद स(ब"धी Kवषय, 

(ङ) म-ुामा भएको सजाय र कायम भएको Gबगो, 

(च) फैसला वा अि"तम आदेशमा िचú नबझेुको Kवषय, `यसको आधार र कारण, 

(छ) पनुरावेदन िजKकर र सोको कानूनी आधार, 

(ज) अ"य पJ वा X`यथôको पनुरावेदन परे वा नपरेको जानकार2 भए सो xयहोरा, 

(झ) पनुरावेदक कैद वा थनुामा परेको भए कKहलेदेिख कैद वा थनुामा परेको हो सो 
कुरा, 

(ञ) दsड, ज\रवाना, Gबगो बझुाएको भए कKहले, कहाँ बझुाएको हो `यसको Xमाण, 

(ट) पनुरावेदन दOतरु बझुाएको Xमाण, 

(ठ) पनुरावेदनको (याद स(ब"धी Kवषय, 

(ड) अGधकार JेC स(ब"धी Kवषय।  

अदालतमा दता6को लाGग पेश गरेको पनुरावेदनपC देहाय बमोिजमको भए नभएको हेर2 
र2त पगेुको देिखए दता6 गनु6 पछ6।313  

(क) र2त र ढाँचा Gमलेको, 

(ख) पनुरावेदन गनo (यादGभCको भएको, 

(ग) उmलेख गनु6 पनo आवyयक Kववरण उmलेख गरेको, 

(घ) तmलो तहको अदालतबाट सो म-ुामा भएको फैसला वा अि"तम आदेशको OपE ट 
बिुझने Xमािणत XGतGलKप संल:न गरेको, 

																																																													
313 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, २०७५ को Gनयम ७२ (१) 
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(ङ) पनुरावेदनपCको OपE ट बिुझने XGतGलKप संल:न गरेको, 

(च) लागेको दsड ज\रवाना र पनुरावेदन दOतरु दािखल गरेको।  

पनुरावेदनपC र स(बि"धत GमGसल पठाउने 

माGथ लेिखए बमोिजम पनुरावेदन दता6 भएकोमा ̀ यOतो अदालतले पनुरावेदकले Gनजलाई 
भएको सजाय भोगेको वा बझुाएको वा `यस वापत धरौट वा जमानत 8दएको भए 
`यOतो xयहोरा खोल2 पनुरावेदन स"ु ने अदालतमा यथास(भव चाँडो पनुरावेदन तथा 
स(बि"धत GमGसल समेत साथै पठाई पनुरावेदकलाई `यस कुराको जानकार2 8दन ु
पछ6।314  

  

																																																													
314 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३५ (२) र (३) 
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प\रuछेद - १४ 
फैसला काया6"वयन 

 
अ. फैसला काया6"वयन स(ब"धी अGभलेख 

क. सजायको लगत 

अदालतबाट कुनै म-ुाको फैसला भए पGछ स(बि"धत अदालतले ̀ यOतो फैसला बमोिजम 
लागेको दsड, ज\रवाना वा ठहरेको Kवगो वा JGतपूGत6को लगत तयार गनु6पछ6। 
पनुरावदेन अदालतबाट कसूरदार ठहरेकोमा `यसको लगत खडा ग\र काया6"वयन गन6 
स(बि"धत िजmला अदालतमा फैसलाको XGतGलKप पठाउन ुपछ6।  

यसर2 लगत खडा गरेपGछ स(बि"धत अदालतले फैसला काया6"वयन गनु6पछ6। फैसला 
काया6"वयनको लाGग कुनै काम कुनै Gनकायले गनु6 पनo रहेछ भने स(बि"धत Gनकायलाई 
`यOतो काम गन6 आदेश 8दन ुपछ6।315  

सजायको लगत कqा316 

यसर2 अदालतबाट तयार भएको लगत सामा"यतया काया6"वयन भए पGछ कqा ह"ुछ। 
यस बाहेक केह2 अवOथाह[मा सजाय काया6"वयन नभए पGन लगत कqा ह"ुछ। माGथ 
लेिखए बमोिजम खडा भएको लगत देहायको अवOथामा कारण खलुाई कqा गनु6 पछ6।  

(क) कसूरदारले कैद भ{ुान गरेमा, 

(ख) कसूरदारले XचGलत कानून बमोिजम pम ग\र कैद भ{ुान गरेमा, 

(ग) कसूरदारको मृ̀ य ुभई सजाय Gमनाहा भएमा, 

(घ) कसूरदारले XचGलत कानून बमोिजम सधुार गहृ वा सामदुाKयक के"Nमा कैद 
भ{ुान गरेमा वा सामदुाKयक सेवा ग\र कैद भ{ुान गरेमा, 

(ङ) कसूरदारले सजाय माफà पाएमा, 

																																																													
315 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५१ (१)(२) र (३) 
316 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६०  
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(च) कसूरदारले यस प\रuछेद बमोिजम ज\रवाना वा Kवगो वा JGतपूGत6 वापतको पूरै 
रकम बझुाएमा, वा 

(छ) कसूरदारलाई लागेको कैद वा सजाय वा Kवगो वा JGतपूGत6 वापतको रकम असूल 
ग\रएमा।  

यस अGत\र{ एक वष6स(मको कैद सजाय भएकोमा बा¬ वष6 स(म अदालतमा उपिOथत 
नभएमा, कारागारमा कैद बOन नआएमा वा प}ाउ हनु नसकेमा Gनजको हकमा खडा 
भएको कैदको लगत कqा ग\र8दन ुपनo xयवOथा रहेको छ।  
तथाKप यसर2 लगत कqा भएको xयि{ `यOतो अवGध भ{ुान भएपGछ फेला परेमा 
अदालतले Gनजको हकमा लगत कqा नभए सरह फैसला काया6"वयन गनु6पछ6। म-ुाको 
कारवाह2को }ममा Gनजको स(पिú रोç का ग\रएको रहेछ भने `यOतो स(पिú जफत 
ग\र Gललाम Gब}à ग\र Xाù त रकम संिचत कोषमा दािखला गनु6पछ6।  
सजाय भ{ुान नभएको कारणले लगत कqा भएको xयि{ले `यOतो लगत ठेKकने ग\र 
भएको फैसला बमोिजमको सजाय भ{ुान नगरेस(म XचGलत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापGन Gनज कुनै पGन साव6जGनक जवाफदेह2को पदमा Gनयिु{ वा 
मनोनयन हनु, तोKकन वा Gनवा6िचत हनु अयो:य भएको माGनने भGन कानूनले xयवOथा 
गरेको छ।  
ख. काया6"वयन गनo Gनकाय317 
GनयGमत अदालत बाहेक अ"य "याKयक Gनकायबाट भएको फैसलाको काया6"वयन 
स(बि"धत Gनकायले गनु6पछ6। फैसला काया6"वयन गनo स(ब"धमा कानूनमा अ"यथा 
xयवOथा नभएकोमा फौजदार2 काय6KवGध संKहता बमोिजम नै फैसला काया6"वयन 
गनु6पछ6।  
ग. फैसला काया6"वयन OथGगत 
कानून बमोिजम पनुरावेदन ला:न सçने म-ुामा पनुरावेदन परेको भए पनुरावेदनको 
रोहबाट म-ुाको अि"तम Kकनारा नभएस(म वा पनुरावेदन नपरेकोमा पनुरावेदन ला:न 
सçने (याद भ{ुान नभएस(म तथा साधक पेश हनेु म-ुा भए पेश भएको साधकको 

																																																													
317 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५२ (४)  
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Gनकासा नभएस(म फैसला काया6"वयन Oथगन गनु6पछ6। पनुरावेदन परेकोमा पनुरावेदन 
गनo पJले पनुरावेदन गरेको xयहोराको Gनवेदन स(बि"धत अदालतमा 8दन ुपछ6।318  
घ. फैसला काया6"वयनको }ममा भएको काम कारवाह2 उपरको उजरु2 
फैसला काया6"वयनको GसलGसलामा स(बि"धत कम6चार2ले गरेको काम कारवाह2 उपर 
िचú नबöु ने सरोकारवाला xयि{ले सोह2 अदालतका "यायाधीश समJ प"± 8दनGभC 
उजरु गन6 सçछ।319 यसर2 परेको उजरु2 एक मKहनाGभC टुóो लगाउन ुपछ6।320 
यस बमोिजम परेको उजरु2 उपर भएको Gनण6यमा िचú नबöु ने xयि{ले पनुरावेदन स"ु ने 
अदालतमा Gनवेदन 8दन सçछ।321 यOतो उजरु2 दईु मKहनाGभC टुóो लगाउन ु
पछ6।322  
ङ स(पिú रोç का, कcजा वा Gनय"Cण राt ने काय6KवGध323 
कुनै अGभय{ु, XGतवाद2 वा कसूरदारको स(पिú रोç का राtदा, कcजा वा Gनय"Cणमा 
Gलँदा स(बि"धत अदालतले देहाय बमोिजम गनु6 पछ6। 
(क) दता6 वा छुqै अनमुGत Xाù त भएको स(पिú भए दता6 नामसार2 गनo वा लाइसे"स 

8दने वा नवीकरण गनo काया6लयलाई रोç काको जनाउ 8दने, 
(ख) नगद स(पिú भए `यOतो नगद राt ने संOथालाई रोç काको जनाउ 8दने, 
(ग) बाल2 वा बहाल आउने स(पिú भए स(बि"धत Oथानीय तहलाई `यOतो बाल2 वा 

बहाल असूल ग\र धरौट2 खातामा ज(मा गन6 आदेश 8दने, 
(घ) चाँडै नाGसने वा GबZने स(पिú वा चौपाया भए `यOतो स(पिú Gललाम Gब}à ग\र 

`यसबाट Xाù त रकम धरौट2 खातामा ज(मा गन6 लगाउने। 
कुनै xयि{को स(पिú रोç का राtदा Gनजले अ[ कसैलाई कुनै ऋण 8दएको वा लगानी 
गरेको भए `यOतो ऋण वा लगानीको साँवा, xयाज वा अ"य कुनै XGतफल समेत Gनजले 

																																																													
318 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५३ (१) र (२)  
319 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६८ क(१)   
320 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६८ क(३)  
321 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६८क (२)  
322 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६८ क (३)  
323 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६७  
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असूल उपर गन6 नपाउने ग\र ऋणीलाई अदालतले आदेश 8दन ुपछ6। यOतो रकम 
ऋणीलाई नै अदालतमा दािखल गन6 लगाउन ुपछ6।  
यसर2 रोç का भएको स(पिú उपर अ[ कसैको हक भए `यOतो xयि{ले आåनो हक 
देखाई `यसर2 रोç का भएको थाहा पाएको पªतीस 8दनGभC रोç का गनo अदालतमा 
Gनवेदन गन6 सçछ। यOतो उजरु परेमा `यOतो अदालतलाई कानून बमोिजम स(पिúको 
हक बेहकको Gनण6य गनo अGधकार भए सोह2 अदालतले त`स(ब"धी Gनण6य गन6 र 
`यOतो अGधकार नभए अGधकार Xाù त अदालतमा `यOतो उजरु2 पठाई 8दन ुपछ6।  
अदालतले कुनै Gनण6य गरेकोमा `यOतो Gनण6यमा िचú नबझुने xयि{ले कानून बमोिजम 
पनुरावेदन गन6 सçछ।  
आ. सजाय असूल2  
क. कैद असूल2 
अदालतबाट फैसला हुँदा कसूरदार ठहर2 कैदको सजाय पाएको xयि{ अनसु"धानको 
GसलGसलामा Kहरासत वा थनुामा बसेको भए Gनजलाई `यसर2 थनुामा बसेको अवGध 
फैसला बमोिजमको कैदमा कटाई बाँकà अवGधको लाGग माC कैद गनु6पछ6।324 
कैद सजाय पाउने xयि{ अदालतमा उपिOथत रहेको भए Gनजलाई अदालतले 
कारागारमा चलान ग\र पठाउन ुपछ6। Gनज उपिOथत भएको रहेनछ वा थनुा वा कैदमा 
पGन बसेको रहेनछ भने Gनजलाई प}ाउ ग\र कारागारमा बझुाउने ग\र स(बि"धत Xहर2 
काया6लयलाई तोKकएको ढाँचामा आदेश पठाउन ुपछ6।325 

फैसला काया6"वयन स(ब"धमा कुनै 8ÅKवधा भएमा कारागार काया6लयले स(बि"धत 
िजmला अदालतमा लेखी पठाउन ुपछ6 र िजmला अदालतबाट Gनकासा भए बमोिजम 
गनु6पछ6।326 

अदालतमा उपिOथत कसूरदारको हकमा कैद2 पूजô जार2 भई आएपGछ र फरारको 
हकमा समेत कसूरदार Xहर2 काया6लयबाट प}ाउ भई अदालतमा पेश ग\र Gनजको 
नाममा कैद2 पूजô जार2 भई आएपGछ कारागार काया6लयले `यOतो कसूरदारलाई कानून 

																																																													
324 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६१(१)  
325 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५१ (४) अनसूुची ४९  
326 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५१(५)  
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बमोिजम कैदमा राt न ुपछ6।327 तर अठार वष6 उमेर नपगेुको बालबाGलका कसूरदार 
ठह\रएकोमा Gनजलाई नेपाल सरकारले xयवOथा गरेको छुqै बाल सधुार गहृ वा यOतै 
अ"य गहृमा राt न ुपछ6। कारागार काया6लयले कैदमा राtदा कसूरदार कKहलेदेिख 
थनुामा रहेको वा प}ाउ परेको हो Gनजको कैद अवGध कKहले भ{ुान हनेु हो भ" ने 
कुरा समेतको अGभलेख तयार ग\र अ�ावGधक [पमा राt न ुपछ6।328 

१ कैद वापत रकम Gतन6 सKकने 

फौजदार2 काय6KवGध संKहताले केह2 म-ुाह[मा सजायको Oथगन गन6 सKकने र Kवदेशीलाइ6 
रकम Gतरेर कैदमा बOन ुनपनo सKुवधा 8दन सKकने xयवOथा गरेको छ। यसर2 रकम 
Gतरेमा कसूरदारले कैद भ{ुान गरेको माGन"छ।329 

कुनै कसूरमा पKहलो पटक कसूरदार ठहर2 एक वष6 वा एक वष6भ"दा कम कैदको 
सजाय भएको म-ुामा कसूरदारको उमेर, कसूरको ग(भीरता, कसूर गरेको त\रका, 
आचरण समेतलाई Kवचार गदा6 कारागारमा राt न ुउपय{ु नदेिखएमा तथा Gनजलाई 
छोwदा साव6जGनक शाि"त, कानून र xयवOथामा खतरा प:ुने समेत नदेिखएमा `यसको 
कारण खलुाई अदालतले Gनजलाई कैदमा राt नकुो सqा ̀ यस वापत रकम Gलई कैदबाट 
छाGड8दन उपय{ु ठहया6एमा कैद वापतको रकम Gतर2 कैद बOन ुनपनo ग\र आदेश 
8दन सçछ।330 यसर2 आदेश भएको कसूरदारले कैद वापत रकम बझुाउँदा एक 8दन 
कैदको ३०० [पैयाँका दरले रकम बझुाउन ुपछ6।331 

यOतो आदेश 8दनअुिघ `यOतो xयि{लाई कुनै Xकारको कसूर नग\र राîो आचरण 
पालन गनoछु भ" ने xयहोराको कागज गराउन ुपछ6।332 कैदबाट छुटेको xयि{को 
कैदको लगत कैद भ{ुान हनेु अवGधस(मका लाGग कायम रह"छ। Gनजले राîो 
आचरण नगरेमा वा कसूर गरेमा अदालतले जनुसकैु बखत यो आदेश र- गन6 

																																																													
327 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५४(१)  
328 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५४(२)  
329 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५५(८)  
330 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५५(१)   
331 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा१५५(३)  
332 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५५ (२)  



	

- 96 - 
	

सçछ।333 यसर2 आदेश र- भएकोमा `यOतो कसूरदारले Gनजलाई भएको पूरै सजाय 
कैदमा बसी भ{ुान गनु6पछ6।334 कैद बOन छुट भएको xयि{ले ̀ यसर2 छुटेको GमGतले 
तीन वष6GभC कैदको सजाय हनेु कुनै कसूर गरेमा Gनजलाई पKहले भएको फैसला 
बमोिजमको कैद समेत थपी सजाय काया6"वयन गनु6पछ6।335 

यस अिघ Xचलनमा रहेको मलुकुà ऐनको दsड सजाय महलको ११ नं. मा यOतै 
Xकारको xयवOथा रहेको Gथयो। सो कानूनी xयवOथाका स"दभ6मा सवáuच अदालतबाट 
भएको xयाtया XासंGगक नै हुँदा यहाँ चचा6 ग\रएको छ। सो xयवOथा संKवधान Åारा 
Xदú समानताको हक XGतकुल भएको भGन सो xयवOथालाइ6 चनुौती 8दइ6 परेको एउटा 
Gनवेदनमा अपराधको XकृGत, अवOथा, असर र ग(भीरता जOता दsड Gनधा6रणका KवKवध 
त`वहßलाई आधार मानी सानाGतना अपराधको पनुराविृú नहोस ्र कसूरदारले पGन 
सGु±ने मौका पाई एउटा असल नाग\रक ब£ सकोस ्भ" ने उ-ेyयले दsडको सधुारा`मक 
Gसeा"त (Reformative Theory) अवल(बन ग\र "यायकता6ले उपय{ु दsड Gनधा6रण 
गन6 सçने ग\र भएको कानूनी xयवOथालाई संKवधानKवपर2त भ£ नसKकने भGन Gनण6य 
भएको छ।336  
दsड सजायको ११क नं. को Xयोग गनo आधार उmलेख गदÉ सवáuच अदालतले कOतो 
अवOथामा दsड सजायको ११क नं. को Xयोग गनo भनने् कुराका हकमा मूलतः 
कसूरको ग(भीरता, सजायको माCा, कसूरबाट पीGडत वग6मा पनo मका6, साव6जGनक 
हकKहत र नैGतकतामा पनo असर, JGत पूरणीय वा अपूरणीय के हो? कसूर गरेको 
ठहर भएका xयि{मा पशच्ातापको भाव झmकेको छ, छैन र Gनजमा सधुारको संभावना 
छ, छैन आ8द Kवचार ग\र `यOतो xयवOथाको अथ6पूण6 एवं साथ6कढंगले Xयोग गनु6 
पद6छ भनेको छ। यस कानूनी xयवOथाको Xयोग गदा6 Kकि•त पGन दßुपयोग वा 
लापरवाह2पूण6 Xयोग भयो भने सजायको उ-ेyय हाGसल हदैुन र कानूनको अGभû परािजत 
ह"ुछ। दsड सजायको ११क नं. को Xयोग गदा6 उिmलिखत कुराहß दsड सजाय 8दने 
अGधकार2ले Kवचार परुय्ाउन ुपनo भGन माग6दश6न ग\रएको छ।337 

																																																													
333 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५५ (९)  
334 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५५ (१०)  
335 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५५ (४)  
336 नेपाल कानून पGCका, २०६९ अë ७ Gन नं ८८५४  
337 नेपाल कानून पGCका, २०६४ अë ५ Gन नं ७८४५ 
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Kवदेशी नाग\रकको हकमा एक वष6 वा एक वष6भ"दा कम कैदको सजाय भएकोमा कैद 
सजाय वापत XGत 8दन ५०० [पैयाँका दरले हनु आउने रकम बझुाएमा कैदमा बOन ु
नपनo आदेश हनु सçछ।  

एक वष6 वा एक वष6भ"दा कम कैदको सजाय पाई थनुा वा कैदमा रहे बसेको Kवदेशी 
नाग\रकले कैदको सqा रकम Gतर2 कैदबाट छुटकारा पाउन Gनवेदन 8दएमा अदालतले 
कैद सजाय वापत XGत 8दन ५०० [पैयाँका दरले हनु आउने रकम एकमEु ट तोकà 
`यOतो रकम बझुाएमा बाँकà अवGध कैदमा बOन ुनपनo ग\र आदेश 8दन सçछ।338 
यसर2 आदेश 8दँदा अदालतले `यOतो xयि{लाई ७ 8दनGभC नेपाल बाKहर पठाउने 
आदेश 8दन ु पछ6। अ°यागमन काया6लयले अदालतको आदेश बमोिजम `यOतो 
xयि{लाई नेपाल बाKहर पठाउन ुपछ6।339  

यसर2 Xाù त भएको रकम अथा6त ्कैद वापतको रकमको पचास XGतशत रकम कानून 
बमोिजम खडा भएको पीGडत राहत कोषमा ज(मा गनु6पछ6।340  

२ मृ̀ य ुभएमा सजाय Gमनाहा हनेु 

अदालतबाट कसूरदार ठहर2 सजाय पाएको xयि{को मृ̀ य ु भएमा मृ̀ य ु हुँदाका 
बखतस(म काया6"वयन हनु बाँकà रहेको स(पूण6 कैद सजाय वा ज\रवाना Oवतः Gमनाहा 
ह"ुछ।341 

सरकार2 वा Gनजी Gबगो, JGतपूGत6 वा अ"य कुनै रकम भनु6 पनo xयि{को `यOतो Gबगो, 
JGतपूGत6 वा रकम भराउन ुअगावै मृ̀ य ुभएमा Gनजको हकको स(पिúबाट असूल उपर 
हनेुस(म असूल उपर ग\र भराई 8दन ुपछ6।342 `यOतो रकम भराउँदा }मशः सरकार2 
Gबगो, JGतपूGत6, Gनजी JGतपूGत6 र Gबगोलाई XाथGमकता 8दई }मशः भराउन ुपछ6।343  

  

																																																													
338 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५५(५) सपठ≤त दफा १५९(४)  
339 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५५(६)  
340 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५५(७)  
341 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५८(१)   
342 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५८ (२)  
343 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५८ (३) 
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३ सजाय माफà  

अदालतको फैसला बमोिजम ठेKकएको सजाय पाएको xयि{को हकमा नेपाल सरकारको 
Gसफा\रसमा राíपGतबाट माफà, मलुतवी, प\रवत6न वा कम हनु सçछ। यसको लाGग 
कानूनले केह2 XK}या र नकारा`मक सूची समेत Gनधा6रण गरेको छ।  

अदालतको फैसला बमोिजम ठेKकएको सजाय पाएको xयि{ले सो सजाय माफà, 
मलुतवी, प\रवत6न वा कम गन6 गहृ म"Cालय माफ6 त राíपGत समJ Gनवेदन 8दन 
सçछ।344 यOतो Gनवेदन आवyयक कारवाह2को लाGग राíपGतले गहृ म"Cालयमा 
पठाएमा सो म"Cालयले कसूरको XकृGत र कसूर गदा6को अवOथा, कसूरदारको उमेर 
तथा शार2\रक अवOथा, कसूरदारलाई तोKकएको सजायको हद, कसूरदारले सो सजाय 
पाउनअुिघ कुनै कसूर ग\र कैदको सजाय पाएको वा नपाएको वा पाएको भए `यOतो 
कसूरको XकृGत र Gनजले भोगेको सजाय र कसूरदार थनुामा रहेको वा नरहेको कुराह[ 
Kवचार ग\र Gनजलाई भएको सजाय माफà गनo, मmुतवी राt ने, प\रवत6न गनo वा कम 
गनo स(ब"धमा Gनण6यको लाGग नेपाल सरकार समJ पेश गन6 सçछ।345 यस स"दभ6मा 
नेपाल सरकारले कानून बमोिजम OथाKपत ùयारोल तथा Xोवेशन बोड6को परामश6 पGन 
Gलन सçछ।346  

यसर2 Gसफा\रस भएको अवOथामा Gनवेदकलाई भएको सजाय पूरै वा आिंशक [पमा 
माफà हनु ु पनo, `यसलाई मलुतवी राt न ु पनo, प\रवत6न गनु6 पनo वा कम गनु6 पनo 
मनाGसब कारण देखेमा `यसको आधार खलुाई आफनो राय सKहत राíपGत समJ 
Gसफा\रस गनु6पछ6।347 यOतो XOताव वा Gसफा\रस गनo Xयोजनको लाGग नेपाल 
सरकारले आवyयक मापदsड बनाउन सçछ।348  

केह2 म-ुाह[ र केह2 अवOथाह[मा भने सजाय माफà, मलुतवी, प\रवत6न वा कम गन6 
कारवाह2 गन6 सKकँदैन। ©ûाचार, यातना, जबरजOती करणी, }ुर तथा अमानवीय 
त\रकाले वा Gनय"Cणमा Gलई èयान मारेको, जाGत ह`या, KवEफोटक पदाथ6, अपहरण, 

																																																													
344 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५९ (१)  
345 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५९ (३)  
346 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५९ (६)  
347 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५९ (७)  
348 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५९ (११) 
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शर2र ब"धक वा xयि{ बेपúा, मानव बेचKवखन तथा ओसारपसार, स(पिú शeुीकरण, 
र तीन वष6भ"दा बढ2 कैद सजाय हनेु लागूऔषधको ओसारपसार वा कारोबारका 
कसूरका कसूरदारलाई भएको सजाय स(ब"धमा भने यOतो कारवाह2 गन6 नसKकने ग\र 
ब"देज लगाइ6एको छ।349 `यOतै कुनै अदालतमा पनुरावेदन, साधक जाँच वा 
पनुरावलोकन वा म-ुा दोहोä याउने अवOथाको रोहमा Kवचाराधीन रहेको वा जनु 
अदालतको फैसलाबाट सजाय तोKकएको हो `यOतो सजाय अि"तम भई नसकेको 
अवOथामा गहृ म"Cालयले कारवाह2 गन6 नसçने xयवOथा छ।350  

नेपाल सरकारबाट भएको Gसफा\रस बमोिजम कुनै कसूरदारलाई ठेKकएको सजाय 
राíपGतबाट माफà भएमा, `यसलाई मलुतवी रािखएमा, प\रवत6न भएमा वा कम ग\रएमा 
नेपाल सरकारले `यसको सूचना स(बि"धत अदालतलाई 8दन ुपछ6।351 यOतो सूचना 
Xाù त गरेपGछ स(बि"धत अदालतले सोह2 बमोिजम सजायको लगत कqा वा अ�ाबGधक 
गनु6पछ6।352 

राíपGतबाट कुनै xयि{लाई ठेKकएको सजाय माफà भएको, सजाय प\रवत6न वा कम 
भएको कारणले स(बि"धत अदालतको फैसला बदर हुँदैन र `यOतो xयि{ले भोGग 
सकेको सजाय वा भ{ुानी ग\रसकेको ज\रवाना वा Gबगोलाई कुनै असर पदÉन।353 

ख. ज\रवाना असूल2 

कुनै कसूरदार अनसु"धानको GसलGसलामा थनुामा बसेकोमा Gनजलाई कैदको सजाय 
नभई ज\रवाना माC हनेु ठहरेको भए Gनज थनुामा बसेको अवGधको एक 8दनको ३०० 
[पैयाँको दरले Kहसाव ग\र हनु आउने ज(मा रकम `यOतो कसूरदारले बझुाउन ुपनo 
ज\रवानाको रकममा कqा गनु6पछ6।354  

																																																													
349 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५९ (४) 
350 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५९(५) 
351 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५९(८)  
352 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५९(९) 
353 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५९(१०)  
354 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६१(२)  
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अदालतबाट खडा भएको लगत अनसुार ज\रवाना Gतनु6 पनo xयि{ले ज\रवानाको रकम 
त`काल बझुाउन ुपछ6।355 `यOतो xयि{ले ज\रवाना त`काल बझुाउन नसकà `यस 
वापत कुनै स(पिú जमानत 8दएमा अदालतले एक वष6GभC `यOतो रकम च{ुा हनेु 
ग\र बढ2मा तीन KकOतामा ज\रवाना बझुाउने आदेश 8दन सçछ।356  

KकOताव"द2मा ज\रवाना रकम बझुाउने xयवOथा भएकोमा वा म-ुाको कारवाह2को 
GसलGसलामा कैद वा थनुामा पर2 सजाय भ{ुान ग\रसकेकोमा वा Gनजले राखेको धरौट 
वा जमानतबाट ज\रवानाको रकम असूल हनेु भएमा बाहेक कसूरदारले ज\रवानाको 
रकम त`काल नवझुाएमा अदालतले ज\रवाना वापत कैद गन6 स(बि"धत कारागारको 
नाउँमा आदेश पठाउन ुपछ6।357  

कसूरदार ठहर भएको xयि{ले राखेको धरौट वा जमानतबाट असूल गदा6 ज\रवानाको 
रकमले पKहलो XाथGमकता पाउँछ।358  

इ. Gबगो असूल2 

क. सरकार2 Gबगो असूल2 

अदालतबाट फैसला हुँदा असूल उपर हनु ुपनo ग\र ठहर भएको सरकार2 Gबगो वा अ"य 
कुनै रकम स(बि"धत xयि{ले बझुाउन ुपछ6।359 सरकार2 Gबगो वा `यOतो रकम 
`यOतो xयि{ले नबझुाएमा Gनजको स(पिú जायजात ग\र असूल उपर गनु6पछ6।360  

कुनै कसूरदारले कुनै रकम धरौट राखेको भए `यOतो धरौटबाट पगेुस(म फैसला 
बमोिजम Gनजले बझुाउन ुपनo Gबगो, असूल गन6 पछ6। `यOतो धरौटबाट असूल गदा6 
ज\रवाना असूल ग\र बाँकà रहेमा सरकार2 Gबगो भराई 8दन ुपछ6। धरौटबाट असूल 
गनo कुरामा सरकार2 Gबगोले दोéो XाथGमकता पाउँछ।361  

																																																													
355 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६२(१)  
356 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६२(२)  
357 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६२ (४)  
358 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६६ (१) (२) 
359 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६४(१)   
360 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६४(२)  
361 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६६(२)  
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कुनै कसूरदारको हकमा कुनै xयि{ले आåनो स(पिú धरौट वा जमानत 8दएको रहेछ 
भने अदालतले `यOतो xयि{को स(पिú Gललाम Gब}à गनु6अिघ Gनजलाई फैसला 
बमोिजम कसूरदारले बझुाउन ुपनo ज\रवाना, Gबगो, JGतपूGत6 वा अ"य रकम बझुाउन 
४५ 8दनको सूचना 8दन ुपछ6 र `यOतो समयGभC Gनजले `यOतो रकम बझुाएमा Gनजले 
धरौट वा जमानत 8दएको हदस(मको स(पिú फुकुवा ग\र8दन ुपछ6।362 

Gबगो भराउने ग\र फैसला भएकोमा सरकार2 Gबगोलाई Gनजी Gबगोभ"दा XाथGमकता 8दई 
भराई 8दन ुपछ6।363 तर सरकार2 Gबगो भराइ8दने ग\र फैसला हनुभु"दा पKहले नै Gनजी 
Gबगो भराई 8दने ग\र कुनै फैसला भएको रहेछ भने सरकार2 Gबगोले XाथGमकता 
पाउँदैन।  

फैसला बमोिजम भराउन ुपनo सरकार2 Gबगो वा अ"य कुनै रकम असूल नभएमा वा 
असूल हनेु अवOथा नभएमा `यOतो Gबगो वा रकम भनु6 पनo कसूरदारको स(पिú पKहले 
नै रोç का भएको रहेनछ भने फैसला भएपGछ यथास(भव चाँडो रोç का गनु6पछ6।364  

Gबगो वा अ"य रकम फैसला अि"तम भएको GमGतले तीस 8दनGभC कसूरदारले नबझुाएमा 
Gनजको रोç का भएको चल स(पिúको हकमा `यOतो स(पिú रहेको Gनकाय वा 
संOथाबाट Xाù त ग\र र अचलको हकमा Gललाम Gब}à ग\र भराई 8दन ुपछ6।365  

सरकार2 Gबगो वापत कैदः 

स(पिú Gललाम Gब}à गदा6 पGन असूल नभएको सरकार2 Gबगो वापत `यOतो xयि{लाई 
कैद गनु6पछ6।366 देहायको सरकार2 Gबगो वा `यOतो रकम वापत अGधकतम ७ 
वष6भ"दा बढ2 नहनेु ग\र देहायको अवGधस(म कैद सजाय ह"ुछ।367 

(क) पाँच हजार [पैयाँदेिख दश हजार [पैयाँस(मको Kवगो वापत एक मKहना, 

(ख) दश हजार [पैयाँभ"दा बढ2 पuचीस हजार [पैयाँस(मको Kवगो वापत तीन मKहना, 

																																																													
362 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६६(५)  
363 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६३(१)  
364 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६३(२)  
365 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६३(३)  
366 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६३(४)  
367 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६४ (३)र (५)  
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(ग) पuचीस हजार [पैयाँभ"दा बढ2 पचास हजार [पैयाँस(मको Kवगो वापत छ मKहना, 

(घ) पचास हजार [पैयाँभ"दा बढ2 एक लाख [पैयाँस(मको Kवगो वापत एक वष6, 

(ङ) एक लाख [पैयाँभ"दा बढ2 X`येक पचास हजार [पैयाँस(मको Kवगो वापत छ 
मKहनाको दरले।  

पाँच हजार [पैयाँ भ"दा कम रकम वापत कैद गनु6 पदा6 XGत 8दनको ३०० [पैयाँ 
कqी हनेु ग\र गनु6पछ6।368  

ख. फरार XGतवाद2को हकमा सजाय असूल2 XK}या 

कैद सजाय पाउने xयि{ अदालतमा उपिOथत रहेको भए Gनजलाई अदालतले 
कारागारमा चलान ग\र पठाउन ुपछ6। Gनज उपिOथत भएको रहेनछ वा थनुा वा कैदमा 
पGन बसेको रहेनछ भने Gनजलाई प}ाउ ग\र कारागारमा बझुाउने ग\र स(बि"धत Xहर2 
काया6लयलाई तोKकएको ढाँचामा आदेश पठाउन ुपछ6।369 

यसर2 प}ाउ पूजô जार2 ग\रएको xयि{को स(पिú पKहले नै रोç का नरहेको भएमा 
वा Gनज प}ाउ हनु नसकेमा स(बि"धत Xहर2 काया6लयले Gनजको अंशहकको स(पिú 
रोç का राt नको लाGग `यOतो स(पिúको Kववरण खलुाई अदालत समJ XGतवेदन पेश 
गन6 सçछ।370 स(बि"धत अदालतले `यOतो xयि{को हकको स(पिú रोç का गन6 
स(बि"धत मालपोत काया6लय वा अ"य Gनकाय वा संOथालाई आदेश 8दन ुपछ6।371  

स(पिú Gललाम गन6 सKकनेः  

प}ाउ गनo आदेश भएको GमGतले छ मKहनास(ममा पGन कसूरदार प}ाउ हनु नसकेमा 
फैसला बमोिजम बझुाउन ुपनo ज\रवाना वा JGतपूGत6को रकम रोç का रहेको स(पिú 
नगद भए स(बि"धत Gनकाय वा संOथाबाट Xाù त ग\र र अ"य चल वा अचल भए 
Gललाम Gब}à गनु6पछ6। `यसर2 Gललाम Gब}àबाट आएको रकम म°ये ज\रवाना वा 
सरकार2 Gबगो वापतको रकम संिचत कोषमा दािखला गनु6पछ6। संिचत कोषमा दािखला 

																																																													
368 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १६४ (४)  
369 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५१(४) अनसूुची ४९  
370 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५६ (१)  
371 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५६(२)  
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ग\र बाँकà रहेमा JGतपूGत6 भराउन ु पनo भए JGतपूGत6 भराई बाँकà रकम Gनजको 
हकवालालाई Kफता6 गनु6पछ6।372 

सजायको लगत कqा हनुभु"दा पKहले कसूरदार प}ाउ भएमा र Gनजले आफूलाई 
लागेको ज\रवाना Kवगो वा JGतपूGत6 वापतको रकम नगदै बझुाउन चाहेमा रोç का रहेको 
स(पिú Gललाम Gब}à भई नसकेको भए `यOतो स(पिú रोç का राtदा भएको खच6 
असूल ग\र कैद सजाय काया6"वयन गनु6पछ6।373 स(पिú Gललाम Gब}à भई सकेकोमा 
रोç का राtदा र Gललाम Gब}à गदा6 भएको खच6ह[ कटाई Gललाम Gब}àबाट Xाù त 
भएको [पैयाँ Gनजलाई Kफता6 8दई कैद सजाय काया6"वयन गनु6पछ6।374  

  

																																																													
372 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५७(१)  
373 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५७(२)  
374 फौजदार2 काय6KवGध संKहता,२०७४ को दफा १५७(२)  
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प\रuछेद - १५ 
अGभलेख संरJण 

 
अGभलेख संरJणको आवyयकताः 

म-ुा हेनo अGधकार2ले म-ुाको कारवाह2 Kकनारा गनo मtुय काय6 भए पGन सो स(ब"धी 
अGभलेख कागजातह[को संरJण गनु6 पGन उिúकै मह`वपूण6 ह"ुछ। म-ुाको GमGसल 
KवGभ" न Xयोजनको लाGग आवyयक हनु सçछ। Kवशेष ग\र सोह2 xयि{ले पनुः कसूर 
गदा6 सो GमGसल हेन ु6 पनo अवOथा हनु सçछ। `यसकारण म-ुा हेनo अGधकार2ले `यOतो 
GमGसल संरJणको लाGग xयवOथापन गनु6 पनo ह"ुछ। यस Xयोजनको लाGग सबै भ"दा 
पKहले `यOतो GमGसल िज(मा Gलने कम6चार2 तोçन ुपछ6। `यOतो कम6चार2 स[वा हुँदा 
GमGसलको पGन बर बझुारथ गनo xयवOथा Gमलाउन ुपछ6। GमGसलमा म-ुाको कागजातका 
साथै xयि{ले जमानतको GसलGसलामा राखेका स(पिúका OवाGम`वको Xमाण वा अ"य 
मह`वपूण6 कागजातह[ रहन सçछन। `यसकारण पGन यसको संरJणमा उिचत °यान 
8दन ुपनo अप\रहाय6ता छ।  

संरिJत GमGसलको अGभलेखीकरणः 

अGभलेख संरJणको िज(मा पाएका कम6चार2ले GमGसलह[लाइ6 Gन(नानसुार xयवOथापन 
गनु6 उपय{ु ह"ुछः 

(क) अGभलेख शाखामा Xाù त Gछनवुा GमGसलमा पिH जका बमोिजमको कागजपC भए 
नभएको जाँची िज(मा Gलई साल सालको फौजदार2 म-ुा छु¶ाई अGभलेखमा दता6 
ग\र सरुिJत राt ने, 

(ख) Xाù त Gछनवुा GमGसलमा अवOथा अनसुार पJलाई फैसला भएको सूचना वा 
पनुरावेदनको (याद जार2 गरे नगरेको, फैसला काया6"वयन स(ब"धी लगत 
Kकताबमा कसे नकसेको र फैसला अपलोड भए नभएको जाँच गरेर माC GमGसल 
बöु ने,  

(ग) सोह2 काया6लय माफ6 त पनुरावेदन दता6 गरेको अवOथामा वा अ"य अदालतमा 
पनुरावेदन पर2 GमGसल माग भएको अवOथामा जार2 भएको पनुरावेदन (याद 
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GमGसल संल:न ग\र अGभलेख Kकताबमा जनाइ स[ु तथा कुनै Xमाण GमGसल रहेछ 
भने सो सKहत पठाउने, 

(घ) अ"य अदालतबाट माग भएको GमGसल अGभलेख Kकताबमा जनाई ७ 8दनGभC 
पठाउने, 

(ङ) अ"य अदालतमा पठाउन ु पनo र अ"य अदालतबाट आएका Gछनवुा GमGसल 
अGभलेख Kकताबमा जनाई अGभलेख शाखाबाट माC बöु ने बझुाउने काय6 गनo।  

(च) GमGसल कागजको नç कलको लाGग दरखाOत परेमा र2त पäु याई नç कल 8दने।  

परुाना कागजात धmुयाउने 

GमGसल संरJणको अकá मह`वपूण6 पाटो भनेको GमGसललाइ6 छ\रतो बनाइ6 एउटा Gनिy चत 
अवGध पGछ `यसमा भएका केह2 मह`वपूण6 Gलखतह[ बाँकà राखी अ"य कागजात 
`यसबाट हटाउन ुपछ6। ̀ यस XK}यालाइ6 कानूनी भाषामा Gलखतह[ धmुयाउने भGन"छ। 
कानूनले म-ुाको अि"तम Gनण6य भएको पाँच वष6पGछ केह2 Gलखतह[ बाहेक अ"य 
Gलखतह[ धmुयाउन ुपनo xयवOथा गरेको छ। “अि"तम Gनण6य भएको ” भ" नाले पनुरावेदन 
परेको फैसलाको स(ब"धमा पनुरावेदन स"ु ने अदालतबाट भएको Gनण6य स(झन ुपछ6। 
सो म-ुाको GमGसलमा रहेका देहायका Gलखतह[ बाहेक अ[ Gलखतह[ धmुयाउन ुपनo 
xयवOथा छ।375 

(क) अGभयोगपC, 

(ख) उपिOथत, अनपुिOथत पJको नाममा जार2 भएको समाxहान,  

(ग) अGभय{ुको बयान, 

(घ) स(पिú धरौट, जमानतको, रोç का र फुकुवा स(ब"धी कागजात, 

(ङ) Xमाणका सç कल Gलखतह[, 

(च)  Kवशेष§को राय, 

(छ)  पनुरावेदन परेको भए पनुरावेदन पC  
																																																													
375 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १७२ तथा मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध Gनयमावल2, 

२०७५ को Gनयम ९८  
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(ज) अदालतबाट भएको फैसला वा अि"तम Gनण6य  

(झ) धरौट, ज\रवाना, Gबगो, JGतपूGत6 वा अ"य रकम वापत बझुाएको नगद2 रGसद,  

(ञ) कानून बमोिजम संरJण गन6 आवyयक देिखएका अ"य कुनै Gलखत 

कानूनबमोिजम धmुयाउने कागज, GमGसल छु¶ाई कागज र GमGसल धmुयाउने काय6 
गनु6पछ6। यसर2 धmुयाइएका GमGसलको अGभलेख राt न ुपछ6।  
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प\रuछेद - १६ 
KवKवध 

 
साJीको संरJणः  
कुनै म-ुामा साJी रहेको xयि{लाई अदालत समJ उपिOथत हनु वा अदालतमा 
बकपC ग\रसकेपGछ आåनो सरुJामा खतरा रहेको छ भ" ने लागेमा Gनजले `यसको 
कारण खलुाई सरुJाको Xब"ध ग\र8दन अदालत (म-ुा हेनo अGधकार2) समJ Gनवेदन 
8दन सçछ। अदालत (म-ुा हेनo अGधकार2) ले `यOतो साJीको सरुJाको Xव"ध गन6 
स(बि"धत Gनकायलाई आदेश 8दन सçछ। अदालतले आदेश 8दएमा `यOतो सरुJाको 
Xब"ध गनo कत6xय `यOतो Gनकायको ह"ुछ।376  
म-ुा Kफता6377  
व"यज"तकुो अवैध िशकार तथा xयापार स(ब"धी म-ुा बाहेक अ"य म-ुा Kफता6 Gलन 
सKक"छ। यसर2 म-ुा Kफता6 गनु6 पनo भएमा नेपाल सरकारले महा"यायाGधव{ासँग 
परामश6 ग\र नेपाल सरकारले बनाएको Gनदo िशका बमोिजम Kफता6 Gलने Gनण6य गन6 
सçछ।  
नेपाल सरकारले कुनै म-ुा Kफता6 Gलने Gनण6य गरेमा महा"यायाGधव{ा वा Gनजले 
अिtतयार2 8दएको सरकार2 वकàल माफ6 त स(बि"धत अदालतमा म-ुा Kफता6 Gलन ुपनo 
कारण सKहतको Gनवेदन 8दन ुपछ6। यOतो Gनवेदन पन6 आएमा अदालतले म-ुा Kफता6 
Gलने आदेश 8दनअुिघ सनुवुाई गराउन ुपछ6।  
यसर2 सनुवुाई भएपGछ म-ुा Kफता6 Gलने आदेश गन6 मनाGसब हनेु देिखएमा कारण 
खलुाई स(बि"धत अदालतले म-ुा Kफता6 Gलन सçने आदेश गन6 सçछ।  
XGतवाद2को मृ̀ य ुभएमा378  
कुनै म-ुाको अGभय{ु वा XGतवाद2को मृ̀ य ुभएमा `यOतो म-ुा खारेज ग\र8दन ुपछ6।  
तर एकभ"दा बढ2 अGभय{ु वा XGतवाद2 भएकोमा कुनै एक अGभय{ुको मृ̀ य ुहुँदैमा 
म-ुा खारेज गन6 Gमmदैन।  
																																																													
376 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ११४ 
377 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा ११६ 
378 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १३३ 
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Gबगो वा JGतपूGत6 समावेश भएको म-ुामा अGभय{ुको मृ̀ य ुभएपGन अदालतले GमGसल 
संल:न Xमाण र बöु न आवyयक देिखएको अ"य Xमाणह[ समेत बझुी Gबगो वा JGतपूGत6 
कायम गनo Gनण6य गनु6पछ6।  
Gलखतह[को पिH जका  
X`येक म-ुामा प\रिशE ट-२० बमोिजमको ढाँचामा पिH जका खडा ग\र दता6 GमGतको 
}मले Gलखतह[को }म संtया र Kववरण जनाई पिH जका खडा ग\र राt न ुपछ6।379  
Gलखतको अनवुाद 
नेपाल2 भाषा बाहेक अ"य कुनै भाषामा लेिखएको कुनै Gलखत Xमाणको [पमा पेश 
भएमा र `यOतो Gलखत नेपाल2 भाषामा अनवुाद गनु6 पनo देिखएमा `यOतो Gलखत पेश 
गनo पJलाई `यOतो Gलखतको नेपाल2 भाषामा आGधका\रक अनवुाद ग\र पेश गनo 
आदेश 8दन सKक"छ।380  
अनवुादकको सहयोग 
नेपाल2 भाषा नबöु ने वा बोmन नसçने कुनै अGभय{ु वा साJीको बयान वा बकपC 
Gलन ुपरेमा वा अ"य कुनै Xयोजनको लाGग आवyयक भएमा अदालतले स(बि"धत भाषा 
वा सांकेGतक भाषाको अनवुादकको सहयोग Gलन सçछ। यसर2 अनवुादकको सहयोग 
Gलदा ला:ने खच6 नेपाल सरकारले xयहोनु6 पछ6।381  
नç कल 8दन ुपनo 
म-ुाको सरोकारवाला पJ वा Gनजको कानून xयवसायीले कुनै म-ुाको GमGसलमा रहेको 
कुनै Gलखतको नç कल दOतरु Gतर2 Gलन सçछ। तर फैसलाको नç कल जनुसकैु 
कानून xयवसायीले पGन Gलन पाउँछ। कानून बमोिजम गोùय राt न ुपनo Gलखतको 
नç कल 8दन हुँदैन।382 

  

																																																													
379 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १७१ र अनसूुची ५० 
380 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १७३ 
381 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १७४ 
382 मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता, २०७४ को दफा १७५ 
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प\रuछेद - १७ 
सजाय Gनधा6रण 

  
कुनै म-ुामा अGभय{ु वा XGतवाद2लाइ6 कसूरदार ठहर ग\रसकेपGछ Gनजलाइ6 के कGत 
सजाय हनेु भ" ने पGन Gनिy चत गनु6पछ6। कानूनमा नै कOतो कसूर गरेको ठहरेमा यGत 
कैद वा ज\रवाना ह"ुछ भनेर Gनिy चत सजाय प\रमाण तोKकएको अवOथामा सजाय 
Gनधा6रणमा खास समOया हुँदैन। फैसला गनo अGधकार2ले कसूर गरेको ठहर गरेपGछ 
`यOतो कसूरको लाGग कानूनले नै तोकेको प\रमाणमा सजाय तोçन ुपनo ह"ुछ। तर 
कGतपय कसूरमा कानूनले सजायको प\रमाणलाई यGत नै भनेर नतोKक यGतदेिख यGतस(म 
भनेर सजायको तmलो र माGथmलो हदमाC तोKक8दएको ह"ुछ। यOतो अवOथामा खास 
कसूरमा कGत सजाय गनo भ" ने कुरा म-ुा हेनo अGधकार2को OवKववेक वा तजबीजमा 
भर पद6छ। म-ुा हेनo अGधकार2लाई कानूनले 8दएको सजाय Gनधा6रण स(ब"धी यOतो 
OवKववेकàय अGधकारको Xयोग गदा6 स(बि"धत अGधकार2ले वाOतवमा आåनो Kववेकको 
Xयोग गनु6पछ6। यसमा स≥ Kववेकको Xयोग गदा6 वOतGुनE ठ आधार Xयोग गनु6पछ6। यस 
स(ब"धमा सजाय Gनधा6रण मापदsडलाई आधार बनाउन ुपनo ह"ुछ।  

सजायको उ-ेyयः 

कुनै पGन कसूरदारलाई सजाय गनु6को पछाडी कानूनले Gनिy चत उ-ेyय राखेको ह"ुछ। 
सजाय Gनधा6रण गदा6 `यOतो उ-ेyय Xाù त हनेु ग\र गनु6 पद6छ। फौजदार2 कसूर (सजाय 
Gनधा6रण तथा काया6"वयन) ऐन, २०७४ ले सजायका उ-ेyयह[लाई देहाय बमोिजम 
उmलेख गरेको छ। 

फैसला गनo अGधकार2ले देहायका कुनै वा सबै उ-ेyयलाई Kवचार ग\र सजाय Gनधा6रण 
गनु6 पछ6।383 

(क) कसूर गन6 कसूरदार वा अ"य xयि{लाई हतो`साKहत गनo, 

(ख) समाज वा समदुायलाई सरुJा गनo, 

(ग) पीGडतलाई JGतपूGत6 सKहत "याय Xदान गनo, 

																																																													
383 फौजदार2 कसूर (सजाय Gनधा6रण तथा काया6"वयन) ऐन,२०७४ को दफा १३ 
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(घ) कसूरदारलाई समाजमा पनुOथा6पना गन6 सहयोग गनo वा सधुार गनo, 

(ङ) कसूरदारलाई समाजबाट अलग राt ने, 

(च) कसूरदारलाई आåनो काय6XGत पy चाताप बोध गराई पीGडत xयि{ वा समदुायलाई 
हाGन नोçसानी भएको छ भ" ने कुराको अनभुGूत गराउने, 

(छ) कानूनÅारा GनषGेधत आचरणको Gन"दा गनo।   

फैसला गनo अGधकार2को OवKववेकàय अGधकारको Xयोग ग\र सजाय Gनधा6रण गनo 
काय6लाई बOतGुनÆ बनाउन कानूनले केह2 आधार र Gसeा"तको xयवOथा गरेको छ। 
व"यज"त ुस(ब"धी कसूरको XकृGत र म-ुा हेनo अGधकार2ले म-ुा हेन6 पाउने कसूरको 
XकृGतको प\रXJेमा XचGलत कानूनको सा"दGभ6क xयवOथाह[ Gन(नानसुार रहेको छ। 

१. घट2 सजाय हनेु 

कुनै कसूर स(ब"धमा कसूर गदा6का बखतभ"दा सजाय Gनधा6रण गदा6का बखत कानून 
बमोिजम घट2 सजाय हनेु रहेछ भने घट2 सजाय हनेु ग\र Gनधा6रण गनु6पछ6।384  

२. कानून बमोिजमको सजाय Gनधा6रण गनु6 पनo 

कुनै कानूनले कुनै कसूरका स(ब"धमा Gनिy चत अवGधको कैद वा Gनिy चत रकमको 
ज\रवाना वा सजाय तोकेको रहेछ भने `यOतो कसूरको कसूरदारलाई सोह2 बमोिजमको 
कैद, ज\रवाना वा सजाय गनु6पछ6। तर कानूनले Gनिy चत अवGधको कैद वा Gनिy चत 
रकमको ज\रवाना वा सजाय नतोकà सजायको तmलो र माGथmलो हदमाC तोकेको 
रहेछ भने सजाय Gनधा6रण गदा6 कानूनले Gनधा6रण गरेको सीमा GभC रह2 फौजदार2 
कसूर (सजाय Gनधा6रण तथा काया6"वयन) ऐन, २०७४ बमोिजम गनु6पछ6।385 

३. छुqाछुqै सजाय Gनधा6रण गनु6 पनo386 

एकै वारदातमा एकभ"दा बढ2 कसूर गनo कसूरदारलाई सजाय Gनधा6रण गदा6 X`येक 
कसूर अलग अलग भएको मानी `यस वापत छुqाछुqै सजाय Gनधा6रण गनु6पछ6। दईु 
वा `यसभ"दा बढ2 कामबाट कुनै कसूर हनेु रहेछ र `यOता कामम°ये कुनै एक काम 

																																																													
384 फौजदार2 कसूर (सजाय Gनधा6रण तथा काया6"वयन) ऐन,२०७४ को दफा ५ 
385 फौजदार2 कसूर (सजाय Gनधा6रण तथा काया6"वयन) ऐन,२०७४ को दफा ७ 
386 फौजदार2 कसूर (सजाय Gनधा6रण तथा काया6"वयन) ऐन,२०७४ को दफा ११ 
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आफैमा छुqै कसूर हनेु रहेछ भने सबैभ"दा बढ2 सजाय हनेु कसूरमा माC सजाय 
ह"ुछ।  

४. सजाय Gनधा6रण गदा6 Kवचार गनु6 पनo कुराह[387  

 देहायका कुराह[लाई Kवचार ग\र सजाय Gनधा6रण गनु6 पछ6। 

(क) कसूरको ग(भीरता र कसूरदारको दोषको माCा अनसुार सजाय समानपुाGतक 
भ"दा बढ2 हनु नहनेु, 

(ख) सजायको उ-ेyय Xाù त गन6 आवyयक हनेु भ"दा चकá सजाय हनु नहनेु, 

(ग) उOतै प\रिOथGतमा घटेको कसूरको अकá कसूरदारलाई पKहले 8दइएको सजायसँग 
अGमmदो वा असमान सजाय हनु नहनेु, 

(घ) एकभ"दा बढ2 कसूरको लाGग सजाय गदा6 वा कुनै कसूरमा सजाय भोGगरहेको 
कसूरदारलाई अकá कसूर वापत सजाय गदा6 समZ सजाय उिचत र समानपुाGतक 
भ"दा बढ2 हनु नहनेु, 

(ङ) कसूरको अनपुातमा अ"य सजाय नै पया6ù त हनेु देिखएमा कैद सजाय नगनo।  

५. बालबाGलकालाई सजाय गदा6 Kवचार गनु6 पनo कुराह[ः  

सो¬ वष6 उमेर परुा नभएका बालबाGलकालाई सजाय गदा6 कैदको सजाय गनु6 हुँदैन। 
बालबाGलकालाई सजाय गदा6 देहायका कुराह[लाई समेत Kवचार गनु6 पछ6।388 

(क) Gनजको सवáúम Kहत, 

(ख) कसूरको ग(भीरता र दोषको माCा, 

(ग) Gनजको xयि{गत प\रिOथGत, “xयि{गत प\रिOथGत ” भ" नाले बालबाGलकाको उमेर, 
िशJा, पा\रवा\रक िOथGत, सामािजक अवOथा, कसूरको KकGसम, कसूरबाट प:ुन 
गएको हाGन नोçसानी र कसूर गनु6को उ-ेyय समेतका कुरा स(झन ुपछ6।  

(घ) अपराधXGतको पy चाताप, 

(ङ) असल र उपयोगी जीवन िजउने चाहना।  

																																																													
387 फौजदार2 कसूर (सजाय Gनधा6रण तथा काया6"वयन) ऐन,२०७४ को दफा १४ 
388 फौजदार2 कसूर (सजाय Gनधा6रण तथा काया6"वयन) ऐन,२०७४ को दफा१६ 
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६. ज\रवानाको सजाय Gनधा6रण गनo आधार।389  

कुनै कसूरमा ज\रवानाको सजाय Gनधा6रण गदा6 माGथ उmलेिखत सजायको उ-ेyय सजाय 
Gनधा6रण गदा6 Kवचार गनु6 पनo कुराह[का अGत\र{ `यOतो कसूर र ज\रवानाको 
अGधकतम र "यूनतम हद Kवगो खलेुकोमा Kवगोको अë समेत Kवचार गनु6पछ6। ज\रवाना 
Gनधा6रण गदा6 देहायका कुराह[ समेतलाई Kवचार गनु6 पछ6। 

(क) कसूरदारको आGथ6क हैGसयत र आय आज6न Jमता, 
(ख) कसूरदारले गरेको कसूरको कारणबाट अ[ xयि{लाई हनु गएको आGथ6क हानी 

नोçसानी, 
(ग) कसूरदारले गरेको कसूरको कारणबाट कसूरदार वा Gनजको प\रवारले Xाù त 

गरेको लाभ, 
(घ) ज\रवानाबाट कसूरदारले पालन पोषण गनु6 पनo प\रवारलाई पनo असर, 
(ङ) ज\रवाना नGतरेको कारणबाट सरकारलाई पन6 सçने दाKय`व, 
(च) कसूरदार सó8ठत संOथा भएमा `यOतो संOथाको आGथ6क हैGसयत र कारोबार, 
७. X`येक कसूरदारले ज\रवाना xयहोनु6 पनo ग\र ज\रवाना Gनधा6रण गनु6 पनo 

कुनै कसूरमा एकभ"दा बढ2 कसूरदारलाई ज\रवाना Gनधा6रण गदा6 X`येक कसूरदारले 
कसूरको माCा अनसुार ज\रवाना Gतनु6 पनo ग\र Gनधा6रण गनु6पछ6।390 

८. ज\रवाना त`काल बझुाउन ुपनo 

फैसलाले तोKकएको ज\रवाना कसूरदारले त`काल बझुाउन ुपछ6। तर ̀ यOतो कसूरदारले 
`यOतो ज\रवाना त`काल बझुाउन नसकà `यस वापत कुनै स(पिú जमानत 8दएमा 
अदालतले एक वष6 GभC `यOतो रकम च{ुा हनेु ग\र बढ2मा तीन KकOतामा ज\रवाना 
बझुाउने ग\र आदेश 8दन सçछ।391  

  

																																																													
389 फौजदार2 कसूर (सजाय Gनधा6रण तथा काया6"वयन) ऐन,२०७४ को दफा १८ 
390 फौजदार2 कसूर (सजाय Gनधा6रण तथा काया6"वयन) ऐन,२०७४ को दफा २१ 
391 फौजदार2 कसूर (सजाय Gनधा6रण तथा काया6"वयन) ऐन,२०७४ को दफा २० 
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९. अ"य सजाय पया6ù त नभएमाC कैद सजाय गनु6 पनo 

कुनै कसूरदारलाई सजाय गदा6 ज\रवाना पया6ù त नहनेु भएमामाC कैदको सजाय 
गनु6पछ6।392 

१०. कैद सजाय Gनल(बन393 

वन तथा व"यज"त ुस(ब"धी कसूरमा कसूरदार ठह\रएका बालबाGलका बाहेक अ"य 
कसूरदारलाई भएको �कैद सजाय Gनल(बन� गन6 पाइँदैन। बालबाGलकाको हकमा 
सजाय Gनल(बन गदा6 Gनजको उमेर तथा कसूर गदा6को प\रिOथGत समेतलाई Kवचार ग\र 
सत6 तोकà वा नतोकà देहाय बमोिजम Gनण6य गन6 सKक"छ। 

(क) प\रवारका कुनै सदOय वा संरJकÅारा असल मानवीय xयवहारका स(ब"धमा 
स(झाउन तथा बझुाउन लगाउने, 

(ख) सेवा Xदान गनo संघसंOथा वा xयि{ह[बाट बालबाGलकालाई अGभमखुीकरण गन6 
लगाउने, 

(ग) एकल, सामKुहक वा पा\रवा\रक मनोसामािजक परामश6 सेवा उपलcध गराउन 
लगाउने, 

(घ) प\रवारका कुनै सदOय, संरJक, Kव�ालय, सेवा Xदान गनo xयि{ वा संOथाको 
Gनगरानीमा Gनधा6\रत सत6ह[ पालना गनo ग\र Gनिy चत अवGधका लाGग Gनजह[को 
संरJक`वमा राt न लगाउने।  

११. कैद अवGधको गणना 

कैद अवGधको गणना गदा6 कसूरदार Kहरासतमा वा थनुामा रहेकोमा `यOतो GमGतदेिख 
र Kहरासतमा नरहेकोमा कारागारमा बसेको GमGतदेिख गणना गनु6पछ6। यस अवGधमा 
Kहरासत वा कैदबाट छुटेको 8दनलाई कैद अवGधमा गणना ग\रँदैन।394 ज\रवाना वापत 
कैद ठेçन ुपदा6 एक 8दनका लाGग [ ३००।Ñ [प™याको दरले ठेçन ुपछ6। 

 

																																																													
392 फौजदार2 कसूर (सजाय Gनधा6रण तथा काया6"वयन) ऐन,२०७४ को दफा २३ 
393 फौजदार2 कसूर (सजाय Gनधा6रण तथा काया6"वयन) ऐन,२०७४ को दफा २४ 
394 फौजदार2 कसूर (सजाय Gनधा6रण तथा काया6"वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४० 
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प\रिशE ट 8दइएको म-ुाको त®य र Kववरण र नाम उदाहरणको लाGग 
माC 8दइएको हो, कKह कसैसँग Gमmन गएमा संयोग माC हनुेछ । 
अनसु"धान अGधकार2ले आफूले अनसु"धान गनo म-ुाको स(ब"धमा 
Gलखत तयार गदा6 यOतै ढाँचामा उ{ म-ुाको त®य अनसुाल Gमलाई 
Gलखत तयार गनु6 पद6छ । 
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प\रिशE ट-१ 
प}ाउ पूजôको अनमुGत स(ब"धी अGभलेखको ढाँचा 

 ............................अदालत 
 

प}ाउ पूजôको अनमुGत स(ब"धी अGभलेख 
 

}

. 
सं. 

अनमु

Gत 
माग 
गरेको 
GमGत 

अनमुGत 
माग गनo 
अनसु"धा

न 
अGधकार2 

वा 
काया6लय 
Xमखु 

प}ाउ गनु6 
पनo 

xयि{को 
नाम, थर, 
वतन वा 
प\रचया`म

क Kववरण 

कसूर

को 
नाम 
 

अनमुGत 
Xदान गनo 
"यायाधी

श 

अनमुGत 
Xदान 
भए 
नभए

को 
 

Gम

Gत 
कैKफय

त 
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प\रिशE ट- २ 
ज[र2 प}ाउको OवीकृGत स(ब"धी अGभलेखको ढाँचा 

 ............................अदालत 
 

ज[र2 प}ाउको OवीकृGत स(ब"धी अGभलेख 
 

}

. 
सं. 

Oवीकृ

Gत 
माग 
गरेको 
GमGत 

OवीकृGत 
माग गनo 
अनसु"धा

न 
अGधकार2 

वा 
काया6लय 
Xमखु 

प}ाउ 
ग\रएको 
xयि{को 
नाम, थर, 
वतन वा 
प\रचया`म

क Kववरण 

कसूर

को 
नाम र 
प}ाउ 
ग\रए

को 
GमGत र 
समय 

OवीकृGत 
स(ब"धी 
आदेश 
8दने 

"यायाधी

श 

Oवीकृ

Gत 
Xदान 
भए 
नभए

को 
xयहोरा 

 

Gम

Gत 
कैKफय

त 
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प\रिशE ट-३ 
अनसु"धानको लाGग Kहरासतमा राख्ने अनमुGत स(ब"धी आदेशको 

ढाँचा 
....................... अदालत 

 

माननीय "यायाधीश pी.............. 
अनसु"धानको लाGग Kहरासतमा राख्ने अनमुGत स(ब"धी  
आदेश 
 
यसमा............ को जाहेर2ले ........................समेत भएको ......................म-ुामा 
............काया6लयको च.नं. ......................GमGत......................को पCमा 
उिmलिखत देहायका xयि{लाई ........................... आधार र कारणबाट 
GमGत....................देिख.................स(म............ पटक.............. 8दन 
अनसु"धानका लाGग Kहरासतमा राख्न मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध (संKहता) ऐन, २०७४ 
को दफा १४ बमोिजम अनमुGत 8दइएको छ। 
 
Kहरासतमा राख्ने अनमुGत 8दईएको xयि{ 
१.................... 
२.................... 
३.................... 
४.................... 
 ....................... 
 "यायाधीश 
 
इGत स(वत.्..........साल ..........मKहना.......गते रोज........शभुम।् 
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प\रिशE ट-4 
जाहेर2 दरखाOत वा सूचनाको अGभलेखको ढाँचा  

......................... अदालत 
 

जाहेर2 दरखाOत वा सूचनाको अGभलेख 
 

}. 
सं. 

अदालतमा 
जाहेर2 
दरखाOत 
वा सूचना 
Xाù त GमGत 

जाहेर2 
दरखाOत 
दता6 गनo 
काया6लय  

जाहेर2 
दरखाOत 
दता6 नं 
र GमGत 

जाहेरवालाको 
नाम,थर,वतन 

अGभय{ुको 
नाम,थर,वतन 

कसूरको 
नाम 
 

कैKफयत 
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प\रिशE ट-५	
अGभय{ुको बयानको नमूना	

 
िचतवन रािE Fय GनकुH जका म-ुा हेनo अGधकार2 Xमखु संरJण अGधकृत pी ………………………  
समJ XGतवाद2………………………………………… ले गरेको बयान  

सोGधएको Xy न बयान गनo xयि{ले 8दएको जवाफ 
१ - तपाईको नाम, थर, ठेगाना के हो? 
तपाईको हजरु बबुा, बबुा र आमाको 
नाम के हो ? तपाईको उमेर कGत भयो 
? तपाई के पेशा वा xयवसाय गनु6 ह"ुछ 
? तपाईको शैिJक यो:यता कGत छ ? 
 

१ -  

२ - तपा≈लाई यहाँ Kकन mयाइएको 
हो भ" ने थाहा पाउन ुभएको छ ? 

२ Ñ  

३ Ñ तपाईको शार2\रक र मानGसक 
अवOथा कOतो छ ? सोGधएका Xy नको 
जबाफ 8दन सçन ुह"ुछ ? 

३ Ñ  

४ Ñ………… को XGतवेदनले वाद2 नेपाल 
सरकार XGतवाद2 तपाई¢ समेत भएको 
………… म-ुामा यस काया6लयमा पेश 
भएको अGभयोगपC पढेर सनुाइ"छ।यस 
स(ब"धमा तपाइ¢को के भनाइ6 छ ? 

४ Ñ  

५ Ñ यसपछ≤ }मशः अनसु"धानको 
GसलGसलामा तयार भएका Xमाण 
कागजह[ सनुाउने र `यसमा तपाइ¢को 
भनाइ6 के छ भGन Xy न रा∑ ुपछ6। 

 

६ Ñ   
७ Ñ  
८ Ñ   
९ Ñ   
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१० Ñ तपाईले यसभ"दा पKहले 
व"यज"त ु स(ब"धी कुनै कसूरमा 
कारवाह2 चलेर सजाय पाउन ुभएको छ 
? 

 

११Ñ यस Kवषयमा तपाइ¢को अ[ केह2 
भ£ुपनo छ कà? 

 

११ Ñ तपाईको बयान तपाईले भने 
बमोिजम लेिखएको छ छैन पढेर बझुेर 
भ" न ुहोस।्  

 

 बयान गनo xयि{को नाम थरः  
सKहछापः 

GमGतः साल मKहना गते रोज शभुम।्  
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प\रिशE ट-६	
थनुछेक आदेशको नमूना	

 

िचतवन रािE Fय GनकुH जका म-ुा हेनo अGधकार2 Xमखु संरJण अGधकृत pी ……………… 

वाद2 

………… को XGतवेदनले नेपाल सरकार 

Kव[e 

…………िजmला ………… गाउँपाGलका/नगरपाGलका वडा नं………… बOने …………१ 

(यसैग\र X`येक XGतवाद2को नाम थर वतन ले∑…े……………………………………………………………..) 

म-ुाः 

आदेश 

………… को XGतवेदनले वाद2 नेपाल सरकार XGतवाद2 ……… समेत भएको ……… म-ुामा 
आज अGभयोगपC साथ पेश भएका XGतवाद2ह[को बयान काय6 स(प" न भइ6 थनुछेक 
XयोजनकालाGग पेश हनु आएको XOततु GमGसल अ°ययन ग\र वाद2 नेपाल 
सरकारतफ6 बाट उपिOथत हनु ुभएका िजmला सरकार2 वकàल काया6लयका KवÅान………… 
pी …………………… तथा XGतवाद2 …………का तफ6 बाट उपिOथत हनु ुभएका KवÅान अGधव{ा 
pी …………………… ले गनु6 भएको बहस समेत सGुनयो। 

यसमा …………………… xयहोराको अGभयोगपC दावी रहेको देिख"छ।XGतवाद2 ……………………ले 
अGधकार Xाù त अGधकार2 समJ …………………… xयहोराको बयान गरेको देिख"छ।GमGसल 
संल:न …………………… कागजबाट …………………… देिख"छ।(GमGसल संल:न अ"य 
Xमाणह[को संिJù त xयहोरा सKहत उmलेख गनo र Xमाणह[को केह2 Kववेचना गनo र 
सो Xमाणले XGतवाद2लाइ6 कसरुदार वा बेकसरु कतातफ6  इKङ ्गत गद6छ Kववेचना गनo 
)। 
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अGभयोगपC साथ XOततु यी Xमाणह[को रोहमा XGतवाद2 …………………… को हकमा अKहले 
नै कसरुदार हो/ कसरुदार होइ6नन भ£ नसKकने हुँदा Gनजलाइ6 पपु6J GनGमú तारेखमा 
राखी / Gनजको हकमा Kवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खsड ( ङ ) 
को पूवा6वOथा Kव�मान रहेकाले थनुामा राखी / Gनजको हकमा Kवशेष अदालत ऐन, 
२०५९ को दफा ७ को खsड ( घ ) को पूवा6वOथा Kव�मान रहेकाले Gनजबाट [ 
………… नगद वा जेथा जमानतमा Gलइ6 ( कुनै एक )म-ुा पपु6J गन6 उपय{ु देिखएकोले 
यो आदेश ग\र 8दएको छु। 

अतः XGतवाद2 ……………………लाइ6 पपु6J GनGमú तारेखमा राखी / कानून बमोिजमको 
थनुवुा पूजô 8दइ6 थनुामा राt न कारागार काया6लय……………………मा पठाइ6 / Gनजबाट [ 
………… नगद वा जेथा जमानतमा Gलइ6 म-ुा पपु6Jका GनGमú Gनजलाइ6 तारेखमा रा∑।ु 
सो धरौट 8दन नसके Gनजलाइ6 कानून बमोिजमको थनुवुा पूजô 8दइ6 थनुामा राt न 
कारागार काया6लय……………………मा पठाइ6 ( कुनै एक ) कानून बमोिजम म-ुाको कारवाह2 
अघी बढाउन।ु 

 

Gनज XGतवाद2ः       म-ुा हेनo अGधकार2को दOतखत

  

दOतखतः 

GमGतः 
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प\रिशE ट-७	
थनुवुा पूजôको ढाँचा	

	
थनुवुा पूजô 

	

pी ................................................ ठेगाना ........................................... 
तपा≈लाई ................................................... XGतवेदन/जाहेर2ले वाद2 नेपाल 
सरकार XGतवाद2 तपा≈ समेत भएको ......................कसूरको GसलGसलामा यस 
काया6लयको GमGत ........... को आदेश बमोिजम तपाइँलाई आदेश भए बमोिजमको 
धरौट 8दन नसकेकोले /	पपु6J GनGमú ( कुनै एक ) थनुामा राखी म-ुाको कारवाह2 
गनु6 पनo भएकोले आजैका GमGतदेिख कारागार काया6लय ...........मा थनुामा राखी यो 
थनुवुा पूजô 8दइएको छ।	

  स(बि"धत अGधकार2कोः–		

	 सह2ः–		

	 नामः–		

	 दजा6ः–		

	 काया6लयः–	

  GमGतः-	
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प\रिशE ट-८	
तारेखमा अनपुिOथत भए धरौट जफत हनुे कागजको नमूना	

	

................................................... XGतवेदन/जाहेर2ले वाद2 नेपाल सरकार 
XGतवाद2 म समेत भएको ...................... म-ुामा यस काया6लयको GमGत ........... 
को [........... धरौट बझुाउने आदेश बमोिजम नगद [ ........../ सो वापत .......... 
िजmला.......... गाउँपाGलका नगरपाGलका वडा नं .......... Kकúा नं ..........को 
JेCफल.......... ज:गा धरौट 8दएको छु। म-ुा पपु6Jको GसलGसलामा यस काया6लयबाट 
तोKकएको तारेखमा उपिOथत हनेुछु। यस काया6लयबाट तोKकएको तारेखमा उपिOथत 
भइ6न भने मैले राखेको धरौट मलुकुà फौजदार2 काय6KवGध संKहता २०७४ को दफा 
७५ बमोिजम जफत भएमा मेरो म´ुर2 छ। यस Kवषयमा उजरु वाजरु गनo छैन भGन 
मेरो रािजखसुीले यो कागज लेखी 8दएको छु। 	
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प\रिशE ट-९ 
प}ाउ पूजô बमोिजम उपिOथत हनु आउने सूचना 

 
 
pी ………………….. …………………..………………….. अदालतबाट जार2 भएको सूचना 
 
 
pी ........................................... को जाहेर2/XGतवेदनले वाद2 नेपनल सरकार 
XGतवाद2 तपा∆/तपा∆ समेत भएको ...................... म-ुामा तपा∆/तपा∆ समेत भई 
............................... को .......................................... भएको भGन 
अGभयोगपC पेश भएको हुँदा तपा∆को नाउँको प}ाउ पूजô यसैसाथ पठएको छ। 
प}ाउ पूजô बमोिजम यपिOथत हनु सूिचत ग\रएको छ। 
 
 
अदालतको छाप           स(बि"धत 
अGधकार2को सह2छाप 
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प\रिशE ट-१० 
प}ाउ पूजô/समाxहान/(याद/सूचनाको अGभलेखको ढाँचा 

...........................अदालत 
 

प}ाउ पूजô /समाxहान /(याद सूचनाको अGभलेख 
तामेलदारको नामः 
}

. 
सं

. 

म-ुा

को 
न(ब

र र 
दाय

र2 
GमGत 

वाद2 
XGतवा

द2को 
नाम 
थर 
वतन 

म-ुा

को 
नाम 

फाँट र 
फाँटवा

लाको 
नाम 

 

 

 

 

(याद 
तामेल 
गनु6प

नo 
xयि{

को 
नाम 
थर 

तामेल

दारले 
बझुेको 
GमGत र 
दOतख

त 

तामे

ल2 
Gम

Gत 

फाँटवा

लाले 
बझुेको 
GमGत र 
दOतख

त 

बे\रतपू

व6क 
तामेल 
भएको 
भए 
सोको 
कारण 

पूनः 
तामे

ल 
गन6 
पठाए

को 
भए 
सोको 
कार

ण र 
GमGत 
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प\रिशE ट-११ 
प}ाउ पूजô/समाxहान/(याद/सूचनाको तामेल2को ढाँचा 

 
तामेल2 GमGतः................... 

प}ाउ पूजô/समाxहान/(याद/सूचनाको तामेल2को xयहोरा 
क) (यादवालाले बिुझGलएकोमा  
मेरो नाउँमा जार2 भएको एक XGत प}ाउ पूजô / समाxहान / (याद / सूचना देहायका 
साJीहßको रोहबरमा म आफª ले बझुी Gलए ँभGन दOतखत गनo ..................... 
दOतखत.................... 
ख) (यादवाला xयि{को एकाघरको प\रवारको सदOयले बिुझGलएकोमा 
(यादवाला xयि{ फेला नपदा6 Gनजको नाउँको यसै बमोिजमको एक XGत प}ाउ पूजô 
/ समाxहान / (याद / सूचना देहायका साJीहßको रोहबरमा बिुझGलए ँभGन दOतखत 
गनo (यादवाला........... .....................को एकाघरको ..................... नाताको वष6 
........को ....................... 
दOतखत.................... 
ग) प}ाउ पूजô / समाxहान / (याद / सूचना बिुझGलन ुपनo xयि{को घर दैलोमा 
टाँस भएकोमा 
(यादवाला xयि{ वा Gनजको एकाघरको उमेर पगेुको प\रवारको सदOय समेत घरमा 
फेला नपरेकोले / बझुन् इ"कार गरेकोले Gनजको नाउँको प}ाउ पूजô / समाxहान 
/ (याद / सूचना हामी देहायका साJीका रोहबरमा Gनजको घर दैलोमा सबैले देख्ने 
ग\र टाँसी....................... गा.पा. / न.पा.को वडा नं. ..... को काया6लयमा एक 
XGत (याद 8दएको ठ≤क छ भGन दOतखत गनo हामी देहायका माGनसहßःÑ 
दOतखत................. 
घ) प}ाउ पूजô / समाxहान / (याद / सूचना बिुझGलन ुपनo xयि{ वा Gनजको 
घरÅार फेला नपरेकोमा 
यसै बमोिजमको प}ाउ पूजô / समाxहान / (याद / सूचना बझुी Gलन ुपनo xयि{ वा 
Gनजको घर समेत खोज तलास गदा6 फेला नपरेकोले प}ाउ पूजô / समाxहान / (याद 
/ सूचना Kफता6 पठाएका छौ भGन दOतखत गनo देहायका माGनसहßःÑ 
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Gनज हाल..................... िजmला ................ गा.पा. / न.पा. ……….. वडा नं. 
………………. गाउँ / टोलमा बसोबास ग\ररहेको बिुझएको / Gनजको हालको बसोवासको 
ठेगाना थाहा नभएको। 
 
साJी 
माGथ उिmलिखत खsड ................ बमोिजम हामीहßको रोहबरमा तामेल2 भएको 
ठ≤क हो भGन दOतखत गनoः 
१.......................िजmला .................गा.पा. / न.पा. वडा नं.......गाउँ / टोल. 
.................बOने वष6 ................का ..............................। 
२. .............िजmला ...............गा.पा. / न.पा. वडा नं........गाउँ / टोल. 
.......................बOने वष6 ..............का ..............................। 
 
रोहबर 
......... िजmला .......... गा.पा. / न.पा वडा नं. ........ का 
सदOय......................................। 
 
घर दैलोमा टाँस भएकोमा 
यसै बमोिजको एक XGत प}ाउ पूजô / समाxहान / (याद / सूचना यस 
.................... गा.पा / न.पा.वडा नं. ...को काया6लयको सूचना पाट2मा टाँस गन6 
Xापत् भयो भGन दOतखत गनoःÑ 
 
दOतखतः ............... 
कम6चार2 वा पदाGधकार2को नामः ............... 
GमGतः ....... 
 
काम तामेल गनoकोःÑ 
दOतखतः……………………………………. 
तामेलदारको नामः………………………. 
GमGतः……………………… 
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प\रिशE ट-१२ 
प}ाउ पूजô/ समाxहान/ (याद ÷सूचनाको तामेल2 XGतवेदनको 

ढाँचा 
.................... अदालत 

 
प}ाउ पूजô/ समाxहान/ (याद सूचनाको तामेल2 XGतवेदन 

..................अदालतमा पेश गरेको प}ाउ पूजô/ समाxहान/ (याद ÷सूचनाको 
तामेल2 XGतवेदन 

 
म-ुा नं.................. 

 
वाद2........................................................... 
XGतवाद2................................................. 
भएको............................................................ म-ुामा यस अदालतबाट जार2 
भएको जना............. का नाउँको प}ाउ पूजô/ समाxहान/ (याद ÷सूचना तामेल गन6 
यस अदालतबाट खKटगई कानूनको र2त परुय्ाई काम तामेल ग\र सो तामेल2 प}ाउ 
पूजô/ समाxहान/ (याद ÷सूचनाको XGत यसैसाथ पेश गरेको छु। लेिखएको xयहोरा 
ठ≤क छ फरक परे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउला।  
 
तामेल गन6 बझेुको GमGतः...................... 
तामेल भएको XGत................  
तामेल नभएको XGत.............. 
ज(मा XGत... 
तामेल हनु नसकेको भए सोको कारण...  
तामेल गन6 खKटएको GमGतः...............  
तामेल गरेको GमGतः.................  
नगरपाGलका/गाँउपाGलकाको वडा सGमGतको काया6लयमा बझुाएको भए भरपाई 
थानः......... 
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दOतखत.......................     तामेलदारको नामः 
   

............... अदालतबाट  
यो XGतवेदनसाथ पेश हनु आएको तामेल2 प}ाउ पूजô/ समाxहान/ (याद ÷सूचनाको 
जाँच गदा6 र2त परुय्ाई/वेर2तसँग तामेल भएको देिखदँा पेश गरेको छु। 
  
.....................       
 ..................... 
 फाँटवाला       GमGतः...................     अGधकृत 
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प\रिशE ट-१३ 
ता\रख Kकताबको ढाँचा 

 .....................................बाट खडा ग\रएको ता\रख Kकताब 
स(वत ्............................................................ 

 
 

मKहना ,

गते ,बार 
}.सं. म-ुा उजरुवाला ,

पनुरावेदक वा 

Gनवेदकको 

नाम 

अGभय{ु वा 
X`यथôको 

नाम 

कुन कामको 
लाGग ता\रख 
तोकàएको 

कैKफयत 

       

       

 

सह2छापः 
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प\रिशE ट  - १४ 
ता\रख भरपाईको ढाँचा  

...................... अदालत/काया6लयमा खडा ग\रएको ता\रख भरपाई 
 

वाद2          XGतवाद2 
 
 

म-ुा 
 

 GमGत ............................................... मा 
GमGत...................... मा म-ुा पेशी सूचीमा चढाइने भएकोले / 
............................... काम गनo भएकोले GमGत ................................. का 
8दन ............ बजे यस अदालत/काया6लयमा उपिOथत हनेुछु भGन सह2 गनo 
................................................ 
 
 
 
वाद2          XGतवाद2 
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प\रिशE ट-१५ 

ता\रख पचा6को ढाँचा 
 

...................... बाट जार2 भएको ............................... नाउँको 
 

ता\रख पचा6  
 

  
.............................. म-ुा ............... साल ............. न(बर 
.................................. Kव[e ................................. को GनGमú 
.................................................. को ता\रख तोKकएकोले सो 8दन 
......................... बजे .................................... मा उपिOथत हनु ुहोला। 

 
 

ता\रख तोçने कम6चार2को सह2छाप 
 
 

.............................. को GनGमú .................................................. को 
ता\रख तोKकएकोले सो 8दन ......................... बजे .................................... 
मा उपिOथत हनु ुहोला। 

 
 

ता\रख तोçने कम6चार2को सह2छाप 
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प\रिशE ट-१६ 
साJीले 8दने शपथको ढाँचा 

  

म ई«रको नाममा शपथ Gल"छु/ 
.......................................................................................... Kक 
स`यGनÆा सKहत XGत§ा गद6छु। 
 
..................................................... Kव[e 
................................................. को 
..................................................... म-ुामा मैले देखे, जाने र सनेुको xयहोरा 
सबै साँचो बयान गनoछु, कुनै कुरा लकुाउने वा ढाँØने छैन र अदालत तथा म-ुाको 
पJहßको तफ6 बाट सोGधएको सबै Xशन्हßको देखे, जाने र सनेु स(मको सह2 उúर 
8दनेछु। झqुा ठहरे कानून बमोिजम सजाय होस।् 
 
 
शपथ Gलनेको सह2छापः                               शपथ 
गराउनेको सह2छापः 
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प\रिशE ट-१७ 
साJी बकपCको ढाँचा 

 

म-ुा ......................................................................... 
साल ......................................................................................... न(बर 

................................................................. Kव[e 
...................................................................... 

साJी 
......................................................................................................... 
को बयान 

 
Xशन् र Gतनको जवाफहß 

 
Xशन् : तपा≈को र तपा≈को 
बाब ु आमाको नाम के हो? 
तपा≈को उमेर कGत? पेशा के 
हो? घर कहाँ छ? 
 

 जवाफ:-
................................................. 
................................................. 
................................................. 

 
 
बकपC गनo xयि{को सह2छापः  बयान गराउने कम6चार2/"यायाधीशको सह2छापः 
......................................................................................................... 
Nûxयः म-ुाका पJहßले जनु }मले सोधपछु, िजरह वा पनुः सोधपछु गरेको हो सो 
}मले Xशन्हß र Gतनको जवाफ लेख्न ुपछ6 र साथै अदालतले स[ुमा, बीचमा वा 
अ"`यमा साJीसँग कुनै Xशन् सोधेको भए सव Xशन् र `यसको जवाफ पGन }म 
Gमलाएर लेख्न ुपछ6। 
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प\रिशE ट-१८ 

फैसलाको ढाँचा 
 

......................................................................... अदालत 

................................................................................................. को 
इजलाश 

 

फैसला 

 .................................... म-ुा ............................ साल 
.......................... न(बर 

 

......................................................................... Kव[e 
......................................................................... 

1.
 ................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
............................. (उजरु2को मtुय xयहोरा) 

2.
 ................................................................................................
.........................................................................................................
..................................................................................................... 
(अGभय{ुको बयान वा XGतउúरपCको मtुय xयहोरा) 

3.
 ................................................................................................
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.........................................................................................................

.........................................................................................................

............... (अदालतले Gनण6य 8दन ुपनo कुराह[) 

4.
 ................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
............... (कारण सKहतको अदालतको Gनण6य) 

 
 
5.
 ................................................................................................
.........................................................................................................
.................................................................................... (कानून बमोिजम 
ùयारोल वा Xोवेशनमा छोwन Gमmने नGमmने कुरा) 

6.
 ................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
...... (अ"य आवyयक कुरा) 

 

 

 

GमGत ......................................................  

 .............................. 

 "यायाधीशको सह2छाप 
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प\रिशE ट-१9 
अनसूुची -४४ 

(दफा १३२ को उपदफा (१) सँग स(बि"धत)  
फैसलाको सूचनाको ढाँचा 

 
..........................................................बाट 

 
............................................................................. लाई 8दइएको 

फैसलाको सूचना 
(पJको परुा नाम र ठेगाना) 
 
 
........................................................ म-ुा ....................... साल 
................... न(बर............................................................................. 
 
 
उपयु6{ म-ुामा .......................... GमGतमा यस ............................................ 
बाट ............................................................................ Gनण6यको मख्ुय 
xयहोरा)................................................................................. फैसला 
भएकोले तपा≈लाई सूिचत ग\रएको छ। 
 

............................................... 
(अदालतको छाप)           (सूचना पठाउने अGधकार2को 
सह2छाप) 
 
GमGत : .................................. 
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प\रिशE ट-२० 
Gलखत पिH जकाको ढाँचा 

 

..................................................................... Kव[≥ध 
..................................................................... 

 
म-ुा ................................................... साल .......................... को Gम. 

नं. .................. 
 

Gलखतहßको 
}म स~t या 

Gलखतहßको 
छोटकर2 Kववरण 

Gलखत दािखल 
गनo पJको 

नाम 

Gलखत दािखल 
भएको GमGत 

कम6चार2को 
सह2छाप 

     

 

तयार गनoको सह2छाप           Xमािणत गनoको सह2छाप 
 








